roèník XI

kvìten 2004

e - m a i l : k a h a n p r i b r a m - c i t y. c z

w w w. p r i b r a m - c i t y. c z

Kahan

Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

STALO

SE

V pondìlí 3. 5. jsme se rozlouèili
s kanovníkem V. Kratochvílem.

V Divadle Pøíbram koncertovali
áci základních umìleckých kol
celého okresu.

Prezident republiky
V Praze dne 9. dubna 2004
Milé dívky,
dozvìdìl jsem se o Vaem
pìkném úspìchu v aerobic stepu,
ve kterém jste získaly titul Mistøi
republiky. Vím, kolik je za tímto
úspìchem døiny a potu. A jako
sportovec sám dobøe vím, jak
nároèné je utkat se s kvalitními
soupeøi a vyhrát. Protoe mi mé
pracovní povinnosti nedovolí,
abych se s Vámi v dohledné
budoucnosti setkal osobnì, chci
Vám alespoò tímto dopisem
vyjádøit svoji podporu.
Vìøím, e na Mistrovství svìta
v Austrálii uspìjete, budu Vám
dret palce!
Pøeji Vám vem hodnì zdraví,
elánu, radosti ze sportu a tìím se
na zprávy o Vaem dalím
úspìchu. S pozdravem

NEJEN HISTORICKÁ, ALE I SOUÈASNÁ PØÍBRAM JE KRÁSNÁ
Na pultech pøíbramských knihkupectví
a v informaèních centrech ve mìstì se
v minulých dnech objevila velice zajímavá kniha. Její autoøi Josef Fry a Josef
Podlaha ji nazvali velice výstinì
Pøíbram  pøítomná minulost a pojali
ji jako procházku naím mìstem.
Procházku historickými i souèasnými,
známými i ménì známými, ale i zcela
neznámými kouty Pøíbrami a Bøezových
Hor. Dozvíme si historii jednotlivých
domù, co zajímavého a kdy se v kterém
domì pøihodilo. Prostì kníka, která
kadého Pøíbramáka urèitì zaujme a potìí. S podobnou tématikou jsme se mohli
setkat pøed nìkolika lety na výstavì
v Galerii Frantika Drtikola, kterou tehdy
uspoøádalo Hornické muzeum a mìla
velký úspìch. Na otázku, co bylo podnìtem pro napsání této knihy, jeden z autorù,
Josef Fry, øekl: V roce 2001 mìla prùmyslová kola, kde uèím, výroèí 150 let
od svého vzniku. Podílel jsem na èásti
týkající se historie koly. Hornická prùmyslovka se vlastnì stìhovala po celé
Pøíbrami a byla v nìkolika rùzných
budovách. Tehdy jsem právì zabrousil
hodnì do historie a byl tu první nápad.
Øíkal jsem si: No to by mohlo být zajímavé! Pak jsem potkal Josefa Podlahu
a dohodli jsme se, e bychom to mohli
pojmout jako takovou procházku mìstem. K tomu troku vyprávìní o mìstì,
domech, ulicích, námìstích. Co je o nich
známého, zajímavého, kdo tam bydlel,
kdo dùm postavil, co tam bylo pùvodnì
a co je tam nyní. Pokud bude známý
architekt a stavitel a to vechno konfrontovat se souèasností. Kde jste shánìli
historický materiál  dokumenty,
fotky? Pøeváná èást fotografií je
z okresního archivu. Tam jsem strávil
skuteènì hodnì èasu. Dalí fotky jsou i
od sbìratelù, kteøí nám vyli hodnì
vstøíc. Chtìli jsme sehnat co nejvíce zajímavostí, aby kniha byla ètivìjí. Co
nejvíce se vìnovat detailùm, aby to bylo

troku jinak, ne dosavadní knihy, které
o Pøíbrami vyly. S jakými ohlasy se
nyní setkáváte? Nebouøí se tøeba historici, e to èi ono má být úplnì jinak?
Zatím jsem nic takového nezaznamenal.
Pøiznávám, e jsem mìl troku obavy.
Ale nic takového nebylo.
Pøíbram  pøítomná minulost není ale
Vae první kniha? Já nejsem ádný
spisovatel. Pøed lety mi vyla kniha
Pompeje. To bylo ale nìco úplnì jiného.

Pompeje, to je mùj letitý koníèek. Pøed
lety, nìkdy v edesátých letech, jsme byl
v Itálii. Projel jsem tuto zemi od shora
dolù. Malíøství a sochaøství, to jsem mìl
vdycky moc rád a tam mì právì zaujaly
Pompeje, respektive antika vùbec.
Koupil jsem si za pár korun Prùvodce
a tam, jak u to v Prùvodcích bývá, byl
suchý popis. Nic o ivotì, jak se co døíve
dìlalo. Já jsem stranì zvìdavý a jako
technika mì hodnì zajímají technické

popisy, jak fungovaly vodovody, kanalizace. Na jedné stranì tedy zvìdavost,
na druhé stranì úcta. Dva, tøi tisíce let
a v kuchyni vidíte saze, vìci denní potøeby.
Latinsky jsem tehdy vùbec neumìl
a chtìl jsem vìdìt, co je to na zdech
vykrábaného. Kdy jsem se vrátil, zaèal
jsem vechno dohánìt  uèil jsem se,
shánìl literaturu. Dìlal jsem si spoustu
poznámek a známí mi øíkali: A nelo by
z toho nìco udìlat? Josef Fry tedy
zkouel najít vydavatele, ale pøed rokem
1989 se nikdo nebyl ochoten pustit
do tohoto tématu. Musel tedy poèkat a
do roku 2000, kdy se k autorovì pøekvapení øeditel Knihovny Jana Drdy rozhodl,
e to zkusí. Kniha vyla a mìla úspìch.
Pøíbram  pøítomná minulost je tedy druhou knihou Josefa Frye. A jaká to
bude pøítì? ádná. Øeknu vám
upøímnì, kdy vyly Pompeje, tak jsem
øíkal: No, takové martyrium, u nikdy!
Stále jsem nìkoho obtìoval. Vydrelo
mi to tøi roky. A jak u to v ivotì bývá,
to horí pomine a pamatujete si jen to
lepí. Nezanevøel jsem a zkusil to znovu.
Zatím tedy o nièem dalím nepøemýlím
a ani si nedìlám plány. Josef Fry není
rodilý Pøíbramák. To mu prý i vyèítá
spoluautor knihy Josef Podlaha. Ale
s tím nic nenadìlám. V Pøíbrami jsem od
roku 1954, tedy od mých deseti let.
Nakonec jsem zjistil, e nemám ani ádnou fotku mìsta z tìch dob. Tehdy se
prostì fotili lidi, ne domy. Øíkal jsem si,
tady chodím kadý den, to nepotøebuji
fotit. Jene za ta léta u to není kadý
den, ale u je to pøed dvaceti, tøiceti
roky. Kdybych tehdy fotil, mohl jsem mít
zajímavé fotografie. Chcete-li se tedy
projít historickým i souèasným mìstem,
zblízka si prohlédnout rùzná zákoutí
nebo domy, dozvìdìt se, co se kde stalo
významného, není nic snazího. Staèí
sednout a prolistovat knihu Pøíbram pøítomná minulost.
- str -

Hudební festival A. Dvoøáka zahájen

Václav Klaus

DÌTSKÝ DEN V PØÍBRAMI
NEDÌLE 6. ÈERVNA 2004
Stejnì jako minulý rok pøipravuje
pro nae nejmení Mgr. Hana
Sentenská a PHOENIX GOLD,
a. s., velkou letní oslavu pro dìti
a nejen pro nì.

Slavnostního zahájení XXXVI. roèníku Hudebního festivalu se v pondìlí 3. 5. zúèastnil také místopøedseda
Senátu Mirek Topolánek, místopøedsedkynì Poslanecké snìmovny Miroslava Nìmcová, ministr kultury
Pavel Dostál, senátor Jaromír Volný, poslanci Parlamentu ÈR Eva Dundáèková a Josef Øihák, hejtman
Støedoèeského kraje Petr Bendl, zástupci hejtmana Frantiek Vácha a Zbynìk orm, radní Støedoèeského
kraje Josef Vacek. Pozvání na tuto akci pøijali i zástupci partnerských mìst - Freibergu, Altöttingu, Donìcka
a Anoru. Mezi hosty byl i Antonín Dvoøák, vnuk skladatele, od jeho úmrtí letos uplynulo 100 let. K této
významné události mìsto instalovalo jeho novou sochu. Slavnostní odhalení sochy bylo oficiálním
zaèátkem festivalu. Poté se hosté seli na zahajovacím veèeru v Divadle Pøíbram a spoleènì vyslechli
nádherný houslový koncert Pavla porcla, kterého na klavír doprovázel Petr Jiøíkovský.

SLOVO STAROSTY

Kvìten bývá nejèas-

tìji spojován s poezií,
láskou, pro nìkoho je
stále svátkem práce.
Na pøíbramské radnici
je ji léta spojován se
zahájením nejvìtí
hudební události Hudebního festivalu
Antonína Dvoøáka. Sté výroèí úmrtí
tohoto hudebního skladatele se odrazilo
i v celkové koncepci festivalu. Je daleko
slavnostnìjí a kvalitnìjí. Událost
podtrhuje i odhalení sochy Antonína
Dvoøáka pøed divadlem a úèast místopøedsedy Senátu Mirka Topolánka
a ministra kultury Pavla Dostála.
Letoní kvìten je i prvním mìsícem
naeho vstupu do Evropské unie. Jsme
øádnými èleny tohoto spoleèenství. Nyní
je pøed námi mnoho práce a mnoho
pøíleitostí. Já si pøeji, abychom je dokázali vyuít ve prospìch Èeské republiky,
mìsta Pøíbrami a vech obèanù. Nyní se
musíme více ne jindy uèit a vzdìlávat.
A u jde o politiky, úøedníky èi majitele
soukromých firem. V tomto smìru ji
podává pomocnou ruku pøíbramská hospodáøská komora a organizuje nejrùznìjí semináøe na téma moností èerpání
finanèních prostøedkù právì z fondù EU.
Kvìten v Pøíbrami je ji tradiènì také
spojován s ivnostenskou výstavou. Ta
probìhne ve dnech 13. a 15. kvìtna
a bude spojena i s oslavami svátku
hasièù sv. Floriána. Souèástí bude i celá
øada dalích doprovodných akcí.
A jaké události jsme zaznamenali v právì
uplynulém mìsíci? Musím zmínit dalí
premiéru pøíbramského Divadla Vichni
moji synové v hlavní roli s Petrem tìpánkem. Pøipomenout musím i krásné
setkání èlenù Vepøekova souboru, který
slavil 65. výroèí svého vzniku. Ke kulturnì spoleèenským událostem patøily
i návtìvy hned dvou velvyslancù velvyslance Spojených státù Williama
Cabanise a velvyslance Slovinska Drago
Miroevièe. K tradièním akcím také patøilo Setkání pøátel nerostù, které je vyhledávaným místem mnoha Pøíbramákù.
Z událostí ve sportu musím zmínit vzornou reprezentaci volejbalistù. Dostali se
a do bojù o tøetí místo. Od podzimu by
ji mìli mít k dispozici rekonstruovanou
halu. V této chvíli tam probíhají práce
a upravit by se mìlo i okolí haly. Ji
jsme dokonèili rekonstrukci parkovitì
mezi Zimním stadionem a Aquaparkem.
Pøestoe nám fotbalisté Marily pøi utkání
s Baníkem Ostrava radost neudìlali, patøil
tento zápas k velkým událostem díky
vyprodanému stadionu. Podìkování patøí
Policii ÈR, která naprosto perfektnì
a profesionálnì zvládla nájezd nìkolika
tisíc fanoukù, kteøí mají povìst nièitelù
mìst a fotbalových stadionù. Díky jim
a Mìstské policii nedolo k ádné kodì
na naem majetku. Na druhou stranu tito
fanouci dokázali vytvoøit svým hráèùm
impozantní kulisu.
Rada mìsta také rozhodla o podpoøe
sportovního klubu Oxygen. Dvì drustva dosáhla vynikajících výsledkù
a v tìchto dnech odjídìjí do Austrálie
na mistrovství svìta. I jim patøí podìkování
za skvìlou reprezentaci mìsta Pøíbram.
Nejvìtí investièní akcí roku 2004 je
generální rekonstrukce Husovy a Romitálské ulice, která je ve spolupráci
s ØSD. Stavba sice na mnoha místech
lidem komplikuje ivot, nicménì první
pozitivní zprávou je otevøení I. úseku
mezi køiovatkou K Podlesí a k elezniènímu mostu. Ve mìstì samotném
právì probíhá ruèní èitìní komunikací
a od kvìtna ji také bylo zahájeno blokové
èitìní. Obèané by proto mìli bedlivì
sledovat znaèky a pøedcházet tak dalím
zbyteèným nepøíjemnostem, které by je
mohly potkat v podobì odtaeného auta.
Intenzivnì pokraèujeme v jednání
o vstupu vysokého kolství do Pøíbrami.
Dokonèena byla pøedposlední etapa výstavby Domova seniorù na Bøezových
Horách.
Zmínit se musím i o smutných událostech
minulých dnù. Navdy nás opustil
kanovník Václav Kratochvíl. Významnì
a nesmazatelnì se zapsal do dìjin naeho
mìsta. Rozlouèit se s ním pøijel kardinál
Miloslav Vlk.
O Pøíbrami se opìt psalo a bohuel
negativnì, a to v souvislosti s obvinìním
úøedníkù radnice. Jde o velice neastný
výsledek dvouletého vyetøování pøíbramské radnice, které zaèalo úplnì
jiným podezøením! Jsem pøesvìdèen, e
tito lidé budou oèitìni, a potìilo mne,
e na zastupitelstvu nìkolikrát zaznìla
podpora a pomoc tìmto lidem. Vìøím,
e i nyní se potvrdí, e v Pøíbrami se nic
protizákonného ve strukturách
a rozhodovacích postupech
neodehrávalo a neodehrává.

PØEDSTAVUJEME ODBOR

S LOUPEK

ORGANIZAÈNÍ A VNITØNÍCH VÌCÍ

Odbor organizaèní a vnitøních vìcí sídlí
ve tøech budovách Mìstského úøadu Pøíbram.
Èást je v hlavní budovì v Tyrovì 108,
Pøíbram I, dalí v ul. Gen. Tesaøíka a na
námìstí T. G. Masaryka 145 v Pøíbrami I.
Vedoucí odboru je Ing. Jana Bureová.
Kolik pracovníkù má odbor vnitøních vìcí?
V souèasné dobì má odbor 32 zamìstnancù
a patøí tedy mezi nejvìtí na mìstském úøadu.
Co vechno má odbor na starosti? Ná
odbor má nìkolik oddìlení: Oddìlení personální a vnitøních vìcí v hlavní budovì radnice:
Sem patøí personální agenda, vzdìlávání
zamìstnancù, odmìòování, organizaèní záleitosti MìÚ, materiálnì-technické zabezpeèení
chodu MìÚ, tj. jeho finanèní zabezpeèení,
materiální vybavení, provoz podatelny, doruèování písemností, obsluha telefonní ústøedny,
poskytování informací, èinnost centrální spisovny, vèetnì poskytování rùzných potvrzení
a informací z dokumentù tam uloených, úklid
budov, ve kterých sídlí MìÚ, provoz osobního
automobilu MìÚ s øidièem. Organizaènì
a technicky zabezpeèuje èinnost a jednání
volených orgánù mìsta, rùzných komisí a výborù. Dále pak organizaèní, technické, personální, materiálové a finanèní zabezpeèení
pøípravy a realizace voleb, referend, sèítání
lidu. Dále vede agendu shromaïování podle
zákona o právu shromaïovacím a agendu
pøísedících soudù.
Oddìlení matriky, obøadù a slavností v budovì
èp. 19, gen. Tesaøíka (naproti Sokolovnì):
Pro stanovený matrièní obvod zajiuje vedení
matrik narození  vè. vydávání rodných èísel
a urèení otcovství, matriky úmrtí, matriky

manelství vè.
zajitìní
svatebních
o b ø a d ù
a
povolení
uzavøít manelství na jiném vhodném
místì a mimo
stanovený termín. Vydávání
matrièních
dokladù a jejich duplikátù,
zajiování
zápisù do Zvlátní matriky
v Brnì. Dále
zmìny jména
a pøíjmení,
ovìøování
listin, podpisù
a dokladù pro
zahranièí,
pøíjem ádostí
o výpis z rejstøíku trestù,
realizaci
jiných obøadù
a
slavností
konaných v prostorách matriky a sloení státoobèanského slibu obèany, kterým bylo udìleno
obèanství ÈR.
Oddìlení evidence obyvatel v budovì èp. 19,
Gen. Tesaøíka (naproti Sokolovnì):
Pro územní obvod mìsta Pøíbram zajiuje
pøihlaování k trvalému pobytu, ruení trvalého
pobytu, poskytování údajù a informací z evidence obyvatel, agendu ztrát a nálezù, pøidìlování èísel popisných a evidenèních, pomocnou
vojenskou evidenci, podklady pro centrální
registr obyvatel, dále zajiuje vedení centrálního registru obyvatel s trvalým bydlitìm
v územním obvodu úøadu s rozíøenou pùsobností a poskytování údajù z tohoto informaèního
systému.
Oddìlení obèanských prùkazù a cestovních
dokladù v budovì èp. 19, Gen. Tesaøíka
(naproti Sokolovnì):
Zajiuje pøíjem ádostí o vystavení obèanských prùkazù (OP) a cestovních dokladù
(CD), zmìny v OP a CD, výdej OP a CD,
správní øízení na úseku cestovních dokladù
a øeení pøestupkù na úseku obèanských prùkazù.
Dále odbor zajiuje operativní záleitosti,
které nepatøí do odborné pùsobnosti ádného
útvaru, ale je tøeba je na úøadu zajistit èi vyøídit, a úkoly, které sice nepatøí do jeho pùsobnosti, ale nadøízení mu je uloí.
S èím se na vás obèané nejèastìji obracejí?
Samozøejmì se svými záleitostmi, týkajícími
se evidence obyvatel, matriky a vystavování
osobních dokladù. Dále pak s dotazy z celé
oblasti èinnosti úøadu, pokud nevìdí, na koho
se obrátit. Mnohdy si obèané jiných obcí
chtìjí dotazem ovìøit, zda jejich obecní úøad
v té které záleitosti postupuje správnì. S tìmito

dotazy se na nás obracejí i nìkteré obce,
zejména v dobì pøípravy voleb nebo v záleitostech týkajících se èinnosti zastupitelstva
atp. Dosti èasto se na nás obracejí i s dotazy
napø. na rùzná telefonní èísla, a u organizací
èi soukromých osob, na jejich sídlo èi bydlitì,
protoe si to neumìjí nebo nechtìjí zjistit sami.
Nìkteøí podnikatelé si nás pletou se svou slubou
a vyadují na nás rùzné údaje, které potøebují
pro rozvoj a èinnost své firmy, které ale nemají
naprosto nic spoleèného s èinností úøadu.
Jak jste se vypoøádali s pøechodem státní
správy? Já osobnì se domnívám, e velice
dobøe a v krátké dobì. Dle mého názoru obèané
ve valné vìtinì ani nezaznamenali zmìnu,
pokud nedolo k pøestìhování do jiných
prostor. Naeho odboru se tato zmìna dotkla
na úseku evidence obyvatel, matriky, obèanských prùkazù a cestovních dokladù. U vech
tìchto èinností dolo i ke zmìnì sídla.
Co na vás èeká v letoním roce? Pokud
myslíte mimoøádné záleitosti, tak jsou to dvoje
volby: do Evropského parlamentu 11. a 12. 6.
a na podzim, zøejmì v listopadu, volby do zastupitelstev krajù. Ale pro nás to zas tak mimoøádné není, protoe volby (pøíp. referendum
jako loni) jsou pokud ne jedenkrát za rok, tak
urèitì ve dvouletých intervalech. Vìtina úkolù
spoèívá na naem odboru. Dokonce zajiujeme
volební materiály a jejich doruèení pro 56
obcí v naem územním obvodu povìøeného
úøadu a zajiujeme ve spolupráci s Èeským
statistickým úøadem na naem MìÚ i zpracování výsledkù hlasování v tìchto obcích.
S èím máte nejvìtí problémy a co vás
naopak tìí? Nejvìtí problémy máme s neukáznìnými obèany, kteøí se dopoutìjí pøestupkù
na úseku obèanských prùkazù. Kdy jim uloíme
pokutu (co pro nás vyplývá ze zákona), tuto
pokutu nezaplatí a rozbíhá se kolobìh vymáhání. Dalím problémem jsou nesluní obèané,
kteøí úøednicím vyhroují a dokonce je i fyzicky
napadají (ale to výjimeènì). Tìí mì, e v poslední dobì se mnoí pøípady, e obèané nás
za nai práci pochválí a to dokonce i oficiálním
dopisem, nebo nám za nae sluby podìkují.
Toto ocenìní je pro nás velikou motivací,
protoe se snaíme obèanùm vyhovìt pokud
mono ihned, pokud to nejde, tak v co nejkratí
dobì. Nìkdy je vak uspokojit nemùeme, a u
je to zpùsobeno tím, e nám to zákon neumoòuje, nebo poadované údaje èi sluby nejsme
schopni zajistit. Vìtina obèanù to nakonec
po vysvìtlení a po zkrocení emocí pochopí.
Vdy se pak snaíme spoleènì najít náhradní
øeení. Bohuel se vak jetì èas od èasu projeví u nìkterých úøedníkù i neochota èi ne
zrovna vhodné jednání. Doufám vak, e se
nám tento nevar podaøí odstranit. Na svém
odboru se o to alespoò snaím a podøízené
na takové jednání upozoròuji. Obèané by mìli,
pokud se s nevhodným chováním úøedníka
setkají, informovat jeho nadøízeného, který by
mìl podniknout kroky k nápravì.
- str -

Schválené kulturní granty
Bc. tìpán Matìjka mezinárodní kytarová soutì Jilian Arcas
8 000
Frankofonní klub
celoroèní aktivity
15 000
6. základní kola
divadelní pøedstavení Ze ivota hmyzu
5 000
SDH Pøíbram I
celoroèní aktivity
5 000
SDH Pøíbram I
Den hasièù - sv. Florián
20 000
Spolek Prokop
Prokopská pou 2004
17 000
Spolek Prokop
hornická kapela Bøezohorka - celoroèní aktivity 5 000
Spolek Prokop
úèast na 10. setkání spolkù v SRN
5 000
Spolek Prokop
besedy: Cestujeme s krajany
10 000
Èeský svaz bojovníkù za svobodu - 1. ZO celoroèní aktivity
4 000
Èeský svaz bojovníkù za svobodu - 2. ZO celoroèní aktivity
4 000
Alena Èáková
pøedvádìní lidových øemesel na Prokopské pouti 2 000
Etnol. ústav AV ÈR mezinárodní konference
Zboné putování v evropské kultuøe
40 000
Kiwanis Club
koncert skupiny Chairé
4 000
Kiwanis Club
celoroèní aktivity
10 000
Kiwanis Club
Mìsíc pro dui
10 000
Chairé Pøíbram
celoroèní aktivity
25 000
Junák, 1. stø. Pøíbram Haiwatha Pojïme vítat jaro
1 000
Junák, 1. stø. Pøíbram Haiwatha celoroèní soutì Výzva
1 000
Junák, 1. stø. Pøíbram Haiwatha úhrada plynu
2 000
Klub vojenské historie rekonstrukce bitvy Slivice 2004
20 000
Komorní pìvecký sbor Mistra Jakoubka ze Støíbra
- festival pìveckých sborù - Pøíbram - podzim 2004
20 000
- celoroèní aktivity
20 000
OA a VO Pøíbram soutì Pøíbramský Permoník
4 000
OA a VO Pøíbram mezinárodní tábor Anor - Aken - Pøíbram
4 000
OA a VO Pøíbram veletrh fiktivních firem Podzimní Pøíbram
3 000
Osadní výbor Orlov setkání seniorù, pøednáky
500
Osadní výbor Orlov den dìtí
500
Osadní výbor Orlov oslava Mikuláe
500
Osadní výbor Orlov 625. let trvání obce - oslavy
5 000
Osadní výbor Orlov oslavy závìru roku v obci
500
Osadní výbor Zdaboø vydání publikace
35 000
SDH Jerusalém
oslavy 90 let od zaloení SDH Jesenice
5 000
SDH Jerusalém
celoroèní aktivity
5 000
SDH Orlov
výroèí 95 let trvání SDH
2 000
Salamandr obèanské sdruení PB celoroèní aktivity
15 000
SDH Zdaboø
spolkové a obèanské aktivity
5 000
SZ a VZ Pøíbram výmìnná pracovní stá ákyò
5 000
SP Pøíbram
udrování hornicko hutnických tradic
25 000
Vladimír Wimmer
AMERICKÝ KLUB DAM
50 000
Voj. sdruení rehab. - vojenská obroda
- celoroèní aktivity
5 000
- 60. výroèí Karpatsko-Dukelské operace
5 000
- uctìní památky gen. H. Píky a plk. S. Müllera
5 000
Klub filatelistù 01-68 - celoroèní aktivity
5 000
- národní výstava pot. známek ml. filatelistù 15 000
Pøíbramtí betlémáøi celoroèní aktivity
25 000
Obec baráèníkù kvròov celoroèní aktivity
5 000
Spoleènost Waldorfské koly dokonèení marionet. divadla - II
10 000
Zdenìk Hejkrlík
Pøíbramský huntík
10 000
SDH Bøezové Hory kulturní a spoleèenské akce v r. 2004
5 000
Osadní výbor Brod pouová slavnost
5 000
Osadní výbor Bø. Hory kulturní akce
5 000
Phoénix Gold Pøíbram dìtský den
30 000

Divadlo - výtvarný krouek
Divadlo - baletní krouek
Divadlo - Pøíbramský smíený sbor - celoroèní aktivity
Divadlo - Ginevra - zpìvník skupiny, studiové práce na albu
Divadlo - Komorní smíený sbor - celoroèní aktivity
Divadlo - Pøíbramský Big Band - celoroèní aktivity
Ladislava Soukupová staroèeské vánoèní trhy
Ladislava Soukupová indiánské léto na Novém rybníku
Zalezlíci
loutkoherecká pøedstavení
Gymnázium Pøíbram Konference evropských uèitelù gymnázií
Gymnázium Pøíbram projekt - spoleè. zaøazení znevýhod. skupin
Gymnázium Pøíbram kulturní aktivity - výmìnné zájezdy
Gymnázium Pøíbram výmìnný studijní pobyt
K. Drahokoupilová, ing. M. Boka - bezdrátový mikrofon
CODEX TEMPORIS - komorní sbor - celoroèní aktivity
IS HPOaS Pøíbram I hudební dny partnerských kol
IS HPOaS Pøíbram I dny pøátelství v Ottange
IS HPOaS Pøíbram I dny pøátelství v Pøíbrami
IS HPOaS Pøíbram I dny francouzské kuchynì v Pøíbrami
Martin Kopecký
kulturní program klubu Junior
AGRICOLA s.r.o.
Hornická PB ve vìdì a technice
Cech pøíbramských horníkù a hutníkù - udrování tradic
Fotoklub Uran
celoroèní aktivity
Otto Hejnic, Liberec hornické historky
Mgr. Václav Chvál
Gellner - démon èi andìl
Frantiek Kápar
historky z uranu
Zuzana Vepøeková
Hudební ivot v PB v letech 1860-1938
Waldorfská kola
mezinárodní øezbáøské sympozium
1. ZU A. Dvoøáka projekt Souboru Svatohorských trubaèù
1. ZU A. Dvoøáka projekt Pamatuj, kde domov tvùj
Soubor svatohorských trubaèù Zpívající fontána
1. ZU A. Dvoøáka celoroèní aktivity
Pøíbramský dìtský sbor - oslava 65. výroèí sboru
SDH Pøíbram I
pro mladé hasièe
SDH Pøíbram I
reprezentace na republikovém srazu
Jiøí Dohnal
poøádání taneèních soutìí
Sdruená obec baráèníkù Tøemoná
celoroèní aktivity
Pavel Køí projekt - Tramtatýdamtùdá fest 2004
Klub dìtí pøi SPNV poznávací program
Gymnázium Pøíbram Centrum pro výchovu k lidským právùm
3. Z Pøíbram
projekt - Moøe aneb my suchozemci
Gymnázium p. SH
literární a výtvarná èinnost
Gymnázium p. SH
spolková a ost. èinnost v kultuøe
Q - klub Amavet
projekt Pøíbramský talent
Spol. obèanù a pøátel Bøezových Hor - obnova køíku
- obnova pam. desek
- fotodokumentace
Osadní výbor eice dìtský pouový karneval
Divadlo Pøíbram
Pøíbramská filharmonie
2. ZU J. Strejce
soutì o Pøíbrami Tady jsem doma
8. pionýrská skupina Pøíbram
pochod Slivice 2004
SPNV
VI. mezinárodní pøehlídka dìtských souborù
SDH Pøíbram I
celoroèní èinnost
REZERVA
Celkem

10 000
12 000
30 000
25 000
30 000
20 000
5 000
5 000
10 000
15 000
10 000
20 000
10 000
10 000
15 000
10 000
10 000
10 000
15 000
55 000
25 000
43 000
5 000
40 000
50 000
30 000
20 000
45 000
25 000
45 000
35 000
2 000
35 000
5 000
2 000
10 000
5 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
67 000
5 000
10 000
2 500
5 000
10 000
8 000
1 000
30 000
1 500
18 000
1 500 000

POSLANCE

V dnením èísle Kahanu bych se rád zamìøil na tøi události, které
jsou podle mého mínìní významné pro pøíbramské obèany.
První z nich je, e vláda na svém jednání rozhodla o vyjmutí areálu
bývalé úpravny Rudných dolù na Bøezových Horách z privatizace
a o následné sanaci pozemkù, po jejím provedení se pøedpokládá
pøevod pozemkù na mìsto Pøíbram. Jde zhruba o 8 hektarù pozemkù. Dle mých informací by mìl u tìchto pozemkù státní podnik
Diamo provést na své náklady sanaci, její pøedpokládaný odhad je
40 milionù korun. Poté by mohly být pozemky pøevedeny na mìsto
Pøíbram. Mohla by pak tady napøíklad vzniknout prùmyslová zóna
mìsta nebo by se mohly pozemky vyuít na výstavbu nových bytù èi
jiné zázemí pro pøíbramské obèany. Jsem moc rád, e se po dlouholetém úsilí povedlo pozemky vyjmout z privatizace. S touto problematikou souvisí také pozemky, který sousedí v tìsné blízkosti nedávno vzniklého bytového domu v areálu dolu Anna na Bøezových
Horách. Tady je ovem nutná demolice zchátralého objektu na tìchto
pozemcích. V souèasnosti vedu jednání s generálním øeditelem
Diama ing. Jiøím Jeem a jeho ekonomickým námìstkem ing.
Jaroslavem Vandasem o monosti odstranìní zchátralého objektu
a poté moném bezúplatném pøevodu pozemku na mìsto Pøíbram.
Dále bych rád zmínil problematiku týkající se zdravotnictví pøíbramského okresu. Krajtí zastupitelé na svém bøeznovém jednání
pøijali návrh koncepce zdravotnictví Støedoèeského kraje. V nové
koncepci zdravotnictví se poèítá také s transformací velkých nemocnic
na akciové spoleènosti a pronájmy malých nemocnic soukromníkùm.
Jako èlen krajského zastupitelstva jsem byl proti pøijetí této koncepce.
Zásadnì nesouhlasím s tím, aby se malé nemocnice ve støedoèeských
mìstech dlouhodobì pronajímaly èi prodávaly soukromníkùm.
Reálnì mùe hrozit, e dojde k omezení zdravotní péèe, provozovány
budou zejména takové obory, které jsou ziskové, a nikoli ty, které
jsou potøebné.
Opìtovnì také na jednání zastupitelstva neproel návrh krajské rady,
který poèítal s tím, e se budova ORL v Pøíbrami prodá soukromé
firmì. Zùstává tak v platnosti pøijatý návrh, který jsem za sociální
demokracii pøedloil na minulém zastupitelstvu. Ten spoèíval v tom,
aby se budova soukromému majiteli neprodávala, a byl nám pøedloen návrh na vznik hospice v Pøíbrami. V souvislosti s touto problematikou se podivuji nad tím, e, aè minulé zastupitelstvo uloilo
svým usnesením radì kraje pøedloit návrh na moné zøízení hospice
v Pøíbrami, krajská rada místo toho pøedloila pouze návrh na opìtovný prodej této budovy bez toho, aby návrh na zøízení hospice
v Pøíbrami projednala ve své odborné komisi pro zdravotnictví
a sociální péèi. Jsem ovem na druhou stranu rád, e návrh na prodej
ORL nepodpoøili vichni krajtí zastupitelé z Pøíbramì napøíè
politickým spektrem.
Na závìr bych chtìl obèanùm pøipomenout, e se v polovinì èervna
uskuteèní pro nai republiku historicky první volby do Evropského
parlamentu. V loòském roce se obèané jasnì v referendu rozhodli pro
vstup do Evropské unie. Vìøím, e tak jako mnozí pøili k referendu,
tak i nyní bude úèast k volbám do Evropského parlamentu velká.
Chtìl bych na závìr apelovat na vechny nerozhodnuté, aby pøili volit. Zvolení zástupci nás vechny budou reprezentovat v Evropském
parlamentu, ale také hájit nae národní zájmy.
MVDr. Josef Øihák

OHK
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Váení ètenáøi,
duben byl pro Okresní hospodáøskou komoru ve znamení mnoha akcí.
Dne 1. dubna 2004 probìhla v Pizzerii Dvoøáèek
dalí pravidelná ètvrtletní schùzka se starostou
Fuksou a nejvìtími zamìstnavateli regionu.
Zástupcù pøíbramských firem pøilo cca 20 a pøizvána byla i øeditelka
Úøadu práce v Pøíbrami JUDr. Zdeòka Koeluhová, aby podnikatelùm sdìlila, jaké jsou monosti èerpání evropských finanèních prostøedkù prostøednictvím Evropského sociálního fondu pøes ÚP
v Pøíbrami. Hovoøilo se o problémech nezamìstnanosti v naem
regionu a potøebách jednotlivých firem.
Dalí schùzku se starostou, tentokráte s romitálským Ing.
Josefem Vondrákem, a podnikateli svolala OHK v romitálské restauraci Romantika. Tato schùzka probíhala vùbec poprvé. Byla zde
pøedstavena èinnost OHK Pøíbram a její význam pro podnikatele v regionu. Mimo jiné byly pøedstaveny i monosti èerpání prostøedkù
pøes ÈMZRB. Rozbìhla se zajímavá diskuse, podnikatelé byli
bezprostøední a jestli mohu udìlat závìr, urèitì jsme se vzájemnì
obohatili a poznali.
V dubnu té probìhla valná hromada OHK Pøíbram, na kterou pøijal úèast i senátor Jaromír Volný, starosta mìsta Pøíbram Ivan Fuksa
a námìstek hejtmana Frantiek Vácha. Dùleitým bodem programu
bylo slavnostní vyhláení nejlepích firem za rok 2003.
V kategorii malá firma do 50 zamìstnancù se na 3. místì umístila
firma Frantiek Hejnal-TURISMO, 2. místo obsadila firma
ENERGON Dobøí, s. r. o., a 1. místo firma DUVE ÈR, s. r. o.,
její zástupce ing. Jiøí Vondráek pøevzal z rukou senátora, starosty
a øeditelky OHK pohár a èestné uznání.
V kategorii velká firma nad 50 zamìstnancù se na 3. místì
umístila firma BOBCAT EQUIPMENT CR, s. r. o., 2. místo patøí
CVP GALVANIKA, spol. s r. o., a 1. místo získala firma ZAT,a. s.,
její øeditelka Ing. Vladislava Èesáková pøevzala tyté ceny jako Ing.
Vondráek. Zvlátní ocenìní k 10. výroèí zaloení firmy pøevzal
za firmu HALEX SCHAUENBERG OCEL. KONSTRUKCE, s. r. o.,
Ing. Pavel Oktábec, jemu patøilo i podìkování za dlouholetou
èinnost ve prospìch regionu.
15. dubna 2004 se na bývalém Okresním úøadu v Pøíbrami konal semináø na aktuální téma Celní legislativa po vstupu do EU vèetnì
informací o Intrastatu. Lektorem byl vynikající odborník pøes celní
legislativu JUDr. Otakar Krátký a téma bylo natolik aktuální, e
dokázalo zaplnit velký sál zmínìného úøadu. Dalí zmìny v celní
legislativì se chystají opìt od 1. 1. 2005 a doufám, e JUDr. Krátký
pøijme pozvání naí komory znovu.
22. dubna 2004 Programy podpory malého a støedního podnikání  ÈMZRB, Program PHARE 2003 a Operaèní program
prùmysl a podnikání  to bylo téma semináøe, který jsme uspoøádali v Knihovnì Jana Drdy za úèasti øeditele poboèky ÈMZRB Praha
a pracovníkù MPO z odboru strukturálních fondù.
No a máme tady kvìten a jsme souèástí Evropské unie, která nám pøinese spoustu zmìn. Dlouho diskutovaná novela Zákona o DPH
vela v platnost.
10. kvìtna 2004 se bude konat semináø na dùleité téma a to Nový
zákon o veøejných zakázkách a provádìcí vyhláky. Lektorem je
Mgr. Robek a semináø je urèen vem firmám, které o veøejné zakázky
ádají, a vem obcím, které veøejné zakázky vyhlaují a musí se
novelou od 1. 5. 2004 øídit.
13. - 15. kvìtna 2004  14. Podnikatelská a hospodáøská výstava
v Pøíbrami - zveme k úèasti vechny firmy, které se mají s èím pochlubit a dosud jetì nepodaly pøihláku a samozøejmì vechny
Pøíbramáky a nejen je. Malí výrobci se sídlem ve Støedoèeském kraji do 30 zamìstnancù mohou na OHK poádat o 50% dotaci na výstavní plochu.
Pøedstavenstvo OHK Pøíbram pøijalo 2 nové èleny  paní JANU
ILHANOVOU - výroba lahùdek, pøíprava rautù a oslav, a firmu
DUVE ÈR, s. r. o.  výrobce komponentù do automobilového
prùmyslu.
Krásné jarní dny a bezbolestný pøechod pøes práh Evropské unie Vám
vem pøeje
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami
Tyrova 106-Zámeèek, 261 01 Pøíbram I
tel.: 318 627 784-5, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, www ohkpb.cz

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

KVÌTEN

Poèetná dùlní díla
dusivý závoj prostoupil
nerovný zápas - havíøova víra
s posledním dechem - aby il.
Zsinalá smrtelná tváø ivota svíce dohoøela
a matná kahanu záø
v temnotách zhasla docela.
V podzemí za tìkou robotu
oheò, jak nelítostná saò
umlèel kladiv rachotu
zde vybírá nejcennìjí daò.
Dìsivé, hrozné jsou chvíle
bolest en, dìtí, matek
ztratily ivitele
v slzách je strach, bída, smutek.
Vdy jsou tu stovky obìtí,
kdo postará se o dìti
- mozolné ruce, denní chléb tátovo pohlazení - teï prázdná
náruè manelek bez potìení.
Událost data osudného
zapsala historie.
Stodvanáct rokù výroèí
pøesmutného
èas nepøekonal vzpomínku
tragédie.

Úspìch Knihovny J. Drdy

Program kapely: J. Garland, Zd. Krotil, J. Uhlíø,
P. Pink, F. Havlík, J. Mellan
Klavírní doprovody: sl. Martina Zabilová
Hosté kapely: Pavel Machuta, Jindøich Koláø,
Jana vehlová
Kdy kolní léta pominou, zùstanou nadále
pravdou, po celý ivot vzpomínkou
na dobu dávno minulou ...

První maturanti na Prùmyslové kole
hornické oslaví letos 50. výroèí

GALERIE F. DRTIKOLA
ZÁMEÈEK - ERNESTINUM

Z DENKA F IEDLEROVÁ
OBRAZY

VÝSTAVA POTRVÁ DO 13. 6. 2004

Vìnováno vzpomínce
na zahynulé horníky
pøi bøezohorské
dùlní katastrofì
na dole Marie
dne 31. kvìtna 1892

Z èinnosti 5. mateøské koly

Program: G. Verdi, J. Offenbach, K. Zeller,
F. Schubert, I. Ivanovici, T. Morley

B. Rauer

Pøíroda jarem zdobená,
konèící mìsíc kvìtnový.
Pod haldou louka nepokosená
hájem se zachvìl lístek bøezový.

31. 5. - 2. 6.
Velká ryba
Americký, psychologický, fantastický
film reiséra Tima Burtona. E. Bloom
byl odjakiva vánivým vypravìèem
neuvìøitelných historek ze svého mládí
a okouzluje jimi kadého kromì svého
syna Willa. Hl. role: Albert Finney,
Ewan McGregor a Jessica Langeová.

Hlas zvonù v nezvyklý èas
údery srdce - buení
vnesl do kraje podivný kvas
pøedzvìst to zlého tuení.

Hudební kola v Pøíbrami, Jiráskovy sady 42,
zve své pøíznivce do auly 4. Z na
K o n c e r t
ve ètvrtek 3. èervna 2004 od 18 hodin

Období po 2. svìtové válce je dobou rozvoje
prùmyslové koly hornické. V okolí Pøíbrami se
v té dobì otevírá báòská èinnost Uranových dolù
a souèasnì pokraèuje vìtí mìrou stávající tìba
na Rudných dolech se svou staletou tradicí.
Vzhledem k tìmto skuteènostem nastává nedostatek dùlnì  technických pracovníkù. Do roku 1951
byla tato situace øeena zavedením roèních kurzù
pro dùlní dozorce a mìøièe. V tomto roce dochází
k znovuotevøení bývalé Horní koly, která je souèasnì pøejmenována na Vyí prùmyslovou kolu
hornickou. Studium odborných pøedmìtù bylo rozíøeno o pøedmìty veobecnì vzdìlávací a studijní
doba prodlouena na 4 roky se zakonèením maturitní zkoukou, co absolventùm otevíralo monost
dalího studia na vysokých kolách.
Ná roèník, který jako první maturoval na této
kole v roce 1954, se ponìkud liil od tìch následujících. První rok studia nahrazovalo absolvování
dvouleté uèòovské koly hornické, take jsme
postoupili rovnou do 2. roèníku.
Na sjezdu naí tøídy, který se zøejmì uskuteèní
v kvìtnu nebo v èervnu tohoto roku, vak ji budou
èetná místa v pomyslných lavicích prázdná. Pùl
století je onen èasový úsek, který se tentokrát
podepíe na absenci. Jistìe bude vzpomenuto
tìch, kteøí ji mezi námi nejsou, a souèasnì nemùe být zapomenuto na tehdejí profesorský sbor
v èele s øeditelem koly Ing. V. Endrtem,
K. Koláøem, Ing. Obrem, Ing. tìtinou, Ing.
Synáèem, prof. Petrlíkem, prof. Kaparem a dalí.
Byli to lidé, kteøí nám dali hodnì ze svého ivota.
Za to jim i po tolika letech patøí veliké podìkování.
Zbývá nìkolik dat z dávné historie hornického
kolství v Pøíbrami. Císaøský dekret z roku 1849
potvrdil vznik Horního uèilitì, které bylo pozdìji
pøejmenováno na c. k. Báòskou akademii (1865).
Uvedený dekret umonil, aby soubìnì s Horním
uèilitìm vznikla i dvouletá Horní kola, která
zahájila vyuèování dne 1. 11. 1851, v budovì
Zámeèku - Ernestina, kde jsou nyní kanceláøe MìÚ.

KINO MÍR

Bedøich Rouar

JUBILANTI

80 L E T
Vìra Boovská
ofie Dudaøová
Aloisie Endrstová
Marie Holzknechtová
Alena Køivonosková
Zdeòka Müllerová
Milue Petøinová
Jarmila Procházková
Libue Uherková
Ing. Jan Pokorný
Jan Vonáek
85 L E T
Hermína Kamenèuková
Alois Milec
Dimitrij Oros
86 L E T
Vlasta Funková
Rùena Haková
87 L E T
Jarmila Kaiserová
Antonie Knejflová
Jolana Popovièová
Jan Kolda
Emanuel Míka
90 L E T
ofie Melicharová
Marie Samková
91 L E T
Marie Èerná
93 L E T
Emilie Dvoøáèková
Julie ágová
95 L E T
Jarmila Èíková

Poslední máj

Knihovna Jana Drdy Pøíbram zaznamenala v uplynulém mìsíci výrazný
úspìch. Jaký a èeho se týká, o tom
jsme si povídali s jejím øeditelem Mgr.
Václavem Chválem.
Zaèátkem dubna jste v Památníku
národního písemnictví v Praze pøevzal
Cenu uèitelù za pøínos k rozvoji dìtského ètenáøství. Za co jste tuto cenu
získali? Cenu jsme obdreli od Ústavu
pro informace ve vzdìlávání - Národní
pedagogické knihovny Komenskéhoa odborná porota z øad uèitelù ji
doporuèila jako zvlátì vhodnou pro
rozvoj dìtského ètení i estetickou
a mravní výchovu dítìte.
Vydávali jste ji døíve dìtské knihy
a proè jste se rozhodli právì pro knihu
Niny Èampulkové? Kniha seznamuje
dìtského ètenáøe s øíí zvíøat, uèí
nejmeního ètenáøe správnì pojmenovat
èleny zvíøecí rodiny (napø. co je to

bachynì), vytváøí láskyplný vztah dítìte
ke svìtu rostlin i ivoèichù. Zároveò je
to svìt reálný, nikoliv plný iluzí a násilí.
Co pro vás tato cena znamená?
Myslím, e je to i urèitý závazek
do budoucna. Snad to, e se vyplatí
vydávat kvalitní knihy nejenom
po stránce textové, ale i výtvarné
a polygrafické. Odborná porota nás
utvrzuje v názoru, e jdeme správným
smìrem. Je to ale zároveò nemalý
závazek do budoucna, abychom udreli
kvalitu. O to více nás potìilo, e
koncem dubna jsme získali dalí cenu,
kterou udìluje èasopis Fotomagazín
za fotografickou publikaci roku, ji
obdrela kniha Jiøího Hankeho Stop
Time. Kde si ji pøíbramtí zájemci
mohou koupit? Obì knihy si mùete
koupit v Knihovnì Jana Drdy i v pøíbramských knihkupectvích.
- str -
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zvíøat se mohou tìit na konì, psy a dravé
ptactvo. Troku klidu pøinesou i Zalezlíci
se svým loutkovým divadlem. A naopak o vzruení se postarají pøíbramtí hasièi a záchranáøi.
Oèekává se i úèast vojákù a jejich techniky.
A hlavní zmìny. Pro letoek pøijaly pozvání
nìkteré koly a tìlovýchovné a umìlecké organizace, které nám ukáou, e to s dìtmi také
umí. Mùeme se tìit na jejich program. Vedle
Sokola se pøedstaví i malí hokejisté a fotbalisté,
judisté a taekwonïáèci, umìlecké koly i nìkteré
základní koly. Prostor jetì není úplnì uzavøen.
Pokud tedy pracujete s dìtmi a chtìli byste
výsledky své práce prezentovat, neváhejte
kontaktovat poøadatele.
Úplnou novinkou bude minifestiválek v letním
kinì. Ten zahájí v 11 hodin Magda Reifová
z Kouzelné kolky spolu s Petrem Vackem
se svým programem a pak se tam budou støídat
dìttí umìlci. A zdá se, e nejen hudební. Celý
den bude zakonèen dìtskou diskotékou Rádia
FM plus.
Dovolte nám na závìr podìkovat vem, kdo se
rozhodli pomoci organizátorùm a u finanènì,
cenami do soutìí, osobnì èi zapùjèením materiálu.
FS

Stejnì jako minulý rok, pøipravuje pro nae
nejmení Mgr. Hana Sentenská a PHOENIX
GOLD, a. s., velkou letní oslavu pro dìti a nejen
pro nì. Na obrázcích pøipomínáme atmosféru
z loòska. Do programu se s dìtmi èasto s chutí
zapojili i rodièe. Více fotografií najdete té
na www.phoenixworld.cz.
A co na vás èeká letos? Dá se øíci, e témìø ve
z minula a jetì nìco navíc. Urèitì spousta her
a soutìí. Oèekáváme pøíchod éfa pekelníkù
Lucifera. Po vodì pøipluje vodník. Ale jen
na ostrov. Na pevninu ho prý nikdo nedostane.
I èarodìjnicím se vloni líbilo natolik, e si
pøijdou s naimi caparty uvaøit nìjaký ten
lektvárek. Skauti pøipraví kromì her pro suchozemce i vodní hry pro malé námoøníky. Take
pro jistotu, plavky s sebou. V leení gotických
rytíøù mohou malí bojovníci vyzkouet hod
kopím a sekerou a støelbu kuí a lukem. Rodièe,
nemìjte strach - prckové budou pod dohledem
a rytíøi mají bytelná brnìní. Vrchní mincmistr u
opìt pøipravuje svoje nádobíèko pro malé mincmistry - raení mincí bude. Zajisté bude i tolik
oblíbené malování a práce s hlínou. Milovníci

Také vás zneklidòují zprávy o pokousání èi napadení dìtí psem?
Poslední dobou je to èastý jev.
V èem je problém? Tato otázka
má více odpovìdí. Ale uvìdomujme
si, e nejdùleitìjí je prevence.
Proto jsme se rozhodly pøijmout
nabídku ke spolupráci s M.
Posekanou a její Psí kolou.
V pátek bylo u nás v 5. M
v Pøíbrami runo. Dìti pøily navtívit Bred, Ebinka, Monika
a Petra. Bred a Ebinka jsou labradoøi. Monika s Petrou majitelky
tìchto krásných psù. A proè pøili? Nebyla to náhoda, ale první
návtìva z plánované spolupráce.
Dìti se nejen dozvìdìly základní
informace o psech, o jejich chování a o pøístupu k nim, ale ve si
vyzkouely prakticky. Seznámily
se s tím, jak se bránit útoku psa
a hlavnì prevenci pøi setkání s neznámým, èi agresivním psem.
Vyzkouely si hlazení psa, povely
psovi s odmìnou, chùzi slalomem
a mnoho dalího. Bylo krásné
pozorovat nadené záøící dìtské
oèi bìhem celého setkání se psy.
Nìkteré z dìtí si ji pøi tomto prvním setkání vyzkouely prvky
canisterapie (vyuití psa u nemocných). Dìti i my uèitelky se
ji tìíme na dalí setkání, kdy
budou Monika a Petra pracovat
s mení skupinkou dìtí. Podìkování za záslunou práci patøí paní
Monice Posekané a sleènì Petøe
Bicanové a samozøejmì i jejich
svìøencùm Bredovi a Ebince.
M. Procházková, 5. M Pøíbram

3. - 4. 6.
Umuèení Krista
Americký film scénáristy, producenta a
reiséra Mela Gibsona. Film o posledních dvanácti hodinách ivota Jeíe
z Nazareta. Hl. role James Caviezel.
5. - 6. 6.
Starsky & Hutch
Americká akèní komedie  reie Todd
Phillips. Detektiv Ben Starsky je nejhorlivìjí tajný policista, který pracuje
v chudých ètvrtích mìsta Bay City.
Detektiv Ben Hutch je dobrý policista,
ale jeho nebezpeènì bezstarostná povaha
mu moc úspìchù v práci nepøináí.
Kapitán mìstské policie vymyslí dokonalou vìc: dá Starskyho a Hutche
dohromady a pole je do ulic. V hlavních rolích Ben Stiller a Owen Wilson.
7. - 9. 6.
Král zlodìjù
Slovensko-èesko-nìmecko-rakouskofrancouzské drama reiséra Ivana Fíly.
Novodobý pøíbìh Olivera Twista.
10. - 11. 6.
Silný kafe
Èesko-islandsko-slovenská komedie.
Komedie o lásce, o cestì od vánì
k hysterii a zpátky, o opovrhování
nevìrou, kromì té, které se sami
dopoutíme, a o malièkostech, jako je
kariéra nebo vyznání lásky. Hrají:
Kaisa Elramly, Markéta Coufalová, Jiøí
Ployhar, H. Maciuchová, J. Lábus a dalí.

DIVADLO PØÍBRAM
5. 5. od 10 a 19 hodin, sk. A a C
Vichni moji synové
7. 5. od 19 hodin - malá scéna
Pìnkava s Loutnou
9. 5. od 15 hodin
Baletní kola Renaty Sabongui
13. 5. od 19 hodin - malá scéna
Ginevra - benefièní koncert
14. 5. od 10 a 19 hodin, sk. B a V
Vichni moji synové
16. 5. od 15 hodin
Tøi pøadleny
Západoèeské divadlo Cheb
17. 5. od 19 hodin - HF AD
Eva Urbanová
17. 5. od 19 hodin - malá scéna
Hrdý Budes
20. 5. od 10 hodin - malá scéna
Pohádka o líných straidlech
24. 5. od 16 hodin - malá scéna, sk. S
Pìnkava s loutnou
25. 5. od 10 hodin
Jak se stal Rumcajs loupeníkem
27. 5. od 20 hodin - estrádní sál
Na pokec se Zdeòkem Trokou
28. 5. od 19 hodin - HF AD
Karlovarský symfonický orchestr
3., 4., 7. 6. od 19 hodin - sk. P, A, B, C, V, S
Mnoho povyku pro nic

Zajitìní dopravy na Rusalku
MìÚ Pøíbram zajiuje dopravu
na pøedstavení opery Rusalka dne 5. 6.
2004. Toto pøedstavení se koná od 20
hodin v parku Památníku A. Dvoøáka
ve Vysoké u Pøíbramì.
Mimo návtìvníkù, kteøí se na toto
pøedstavení dopraví vlastním vozidlem
(parkování je moné na silnici III/1914
u obce Vysoká u Pøíbramì), nabízí MìÚ
dopravu autobusem MHD takto:
1) od 17,00 hod. bude zajitìna kyvadlová doprava z parkovitì u fotbalového
stadionu Marily u Litavky. Zaparkovaná auta budou pod dohledem
Mìstské policie Pøíbram.
2) Bude zaveden zvlátní spoj po trase:
Jiráskovy sady - po trase MHD è. 2 Zdaboø - Èervená - Narysov - Vysoká
u Pøíbramì.
Odjezdy z Jiráskových sadù:
17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00 hod.
Tyto linky budou oznaèeny výrazným
nápisem "Rusalka". Jízdné zdarma.
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MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- Dne 7. dubna veèer oznámil
pan R. z Plzeòské ulice nález
taky a batohu na chodbì domu. Stráníci se informovali na
Policii ÈR a zjistili, e se jedná
o vìci z vykradeného auta.
- Jedno odpoledne si krátil
pytlaèením na Hoøejí Oboøe
R. G. (1996). Kdosi to telefonicky oznámil stráníkùm.
Kdy se stráníci blíili na
místo, chlapec se pokusil
uprchnout. Po krátké honièce
ho dostihli. Mìl chyceno pìt
ryb. Hlídka ryby pustila zpìt
do vody a chlapce pøedala matce,
kterou pouèili o jejích povinnostech.
- Dalí den pøila na sluebnu
paní V. P. z Pøíbrami II a stìo-

vala si na souseda, který navril
za jejím domem vìtve a kmeny
stromù. Tím paní zamezil
v pøístupu do dvora a znièil
mladé vysazené stromky.
Po prohlídce místa dali stráníci
stìovatelce za pravdu, zjistili
viníka, kterým byl pan S. M.
(1962). Ten ihned slíbil, e
hromady odstraní a poskytne
paní náhradu za znièené stromky.
- Dne 12. 4. oznámil telefonicky
jeden obyvatel z ulice
Legionáøù, e nìkolik mladíkù
nièí lavièky. Hlídka zde zastihla ve spoleènosti skupinky
mladých lidí nezletilého D. K.
(1990). Chlapec se pøiznal, e
skoèil na lavièku a pøelomil
jedno prkno. Stráníci chlapce

odvezli domù a zde se dohodli
s jeho matkou na odstranìní
kody.
- Dne 17. 4. oznámil anonymní
enský hlas doutnající hromadu
odpadkù, ze které pøi závanu
vìtru vylehává plamínek.
Stráníci zavolali hasièe, kteøí
tento moný zdroj poáru
zlikvidovali.
- V nedìli 18. 4. se dostavil
na sluebnu p. Z. M. (1974)
a oznámil, e byl právì napaden neznámým muem  prý
fanoukem FC Baník Ostrava.
Kopl ho do krku a do hlavy,
a to v Kavárnì pod schody
v Dlouhé ulici. Stráníci ihned
pøivolali záchranku a Policii
ÈR vzhledem k podezøení

ze spáchání trestného èinu.
- Dne 20. 4. u Hoøejí Obory
opìt stráníci pøistihli pøi chytání ryb dva chlapce  P. Ch.
(1994) a D. L. (1992). Pouèili
je o zákazu rybolovu a o moných následcích.
- Oznámení, e u letního kina
leí na zemi ena, dostali stráníci dne 26. 4. Ihned vyjeli
na místo a zde opravdu spatøili
spící enu. Leela na kraji
vozovky. Stráníci ji vzbudili,
z eny byl cítit alkohol.
Jednalo se o K. D. (1972)
z Chebu. Paní pomoc odmítla
s tím, e je v poøádku, e jen
odpoèívá a e bude pokraèovat
v cestì za svým strýcem, který
bydlí v Dobøíi.

Krátce z tiskovek na radnici
- Zástupci soukromé Vysoké koly Evropských studií, která by mìla sídlit v Pøíbrami,
navtívili v tomto týdnu pøedstavitele mìsta.
Podle jejich informací probíhá hlavní výuka
koly pøedevím ve víkendových dnech. Lze
tedy vyuít prostor kterékoli pøíbramské koly.
Odbor kolství mìstského úøadu nyní chystá
technické zabezpeèení výuky. Z konzultace
s Jihoèeskou universitou vyplynulo, e tato
soukromá vysoká kola je velice solidním
partnerem a obì koly spolu ji delí dobu
spolupracují.
- Starosta Ivan Fuksa se na pravidelné schùzce
opìt setkal s pøedstaviteli Okresní hospodáøské
komory Pøíbram a majiteli nejvìtích pøíbramských firem. Na schùzce byla i øeditelka Úøadu
práce Zdeòka Koeluhová, a tak se mluvilo
hodnì o problémech zamìstnanosti. Hlavním
tématem ale bylo daòové zatíení firem.
- Na nultý roèník Hudby partnerských mìst
pozvalo mìsto Pøíbram vechna partnerská
mìsta. Letos pøijely soubory z francouzského
Villerupt a nìmeckého Freibergu. Podle slov
starosty Ivana Fuksy nebyla pøíli dobrá propagace tohoto programu, o èem svìdèí nízká
návtìvnost, a tak se ji nyní chystá zcela nový
scénáø této hudební akce.
- Na setkání starostù støedoèeského kraje,
které poøádal Støedoèeský krajský úøad, se
sjelo pøes 350 starostù, mezi nimi i pøíbramský
Ivan Fuksa. Dopolední program byl podle jeho
slov zvolen velice neastnì, protoe ani jedno
vystoupení nepøineslo ádné podstatné informace. Na konkrétní otázky dostali starostové
odpovìdi a v odpoledním vystoupení hejtmana
Bendla a jeho námìstkù.
- K velké zmìnì v pøístupu Svazku obcí a mìsta
Pøíbram dolo podle informace místostarosty
Ivana edivého a to v kladném slova smyslu.
V souèasné dobì se zpracovává smlouva o vodì
pøedané a pracuje se i na nových stanovách
svazku.
- Mìstská rada projednala návrh na vzdání se
práva pohledávek. Podle slov starosty Ivana
Fuksy jde o napøíklad o pohledávky lidí, kteøí
ji zemøeli, a také lidí s nulovou sociální podporou, kteøí jsou zcela bez majetku. K odpisu je
40 milionù korun, z toho cca 30 milionù tvoøí
penále. Starosta Ivan Fuksa uvedl, e nyní monitorují i majetek dluníkù ve vztahu
k Stavebnímu úøadu. V okamiku, kdy budou
pøípadné odpisy schváleny zastupitelstvem,
budou zveøejnìny na internetových stránkách
mìsta Pøíbram.
- Mìstská policie získala nové auto. Nejnií
nabídku pøedloila firma Citröen, a tak stráníci
budou mít Citröen Berlingo.
- Rada mìsta projednala také nabídku firmy
Connex na odkup podílu ÈSAD Pøíbram.
Stanovisko právníkù i finanèního poradce je
doporuèení prodeje. Tento materiál mají k dispozici i zastupitelstva èlenských obcí.
- Rozdìlení sportovních grantù ve výi 1,5
milionù korun odsouhlasila rada mìsta.
Celková suma je o 300 tisíc vyí ne loni.
- Na pozvání starostky francouzského mìsta
Anor odjel starosta Ivan Fuksa s 1. místostarostou Václavem Beneem. Zúèastní se zde
Dne Evropy.
- Nové parkovitì mezi Zimním stadionem
a Aquaparkem by mìlo stát asi 1,3 miliony
korun a ji je hotové. Vzniklo tady asi 30 parkovacích míst.
- Ji deset let dostává pøíbramská radnice
anonymní výhrùné dopisy. Písmo zcela jasnì
ukazuje na jednoho pisatele. I tentokrát pøíbramtí radní dopis pøedali Policii ÈR, která se
zatím ani v jednom pøípadì k tìmto anonymním listùm nevyjádøila. Tentokrát anonym
hrozí, e fotbaloví fanouci budou pøed a po zápase s Baníkem Ostrava nièit, co se dá a poperou se s policisty.
- V úterý 13. dubna oznámil výrobní øeditel
PT, a. s., J. Hrabec, e tato spoleènost chystá
odstávku teplé vody do vech pøíbramských
domácností a podnikù. Na mimoøádné jednání
rady mìsta byl pozván nejen on, ale i øeditel
pøíbramské firmy Aqua. Dùvodem sporu obou
tìchto spoleèností je cena vody. PT, a. s., dosud
mìla tzv. mnostevní slevu a nyní má dojít
ke srovnání ceny. Jde o spor dvou soukromých spoleèností, ve kterém si bohuel jako
rukojmí berou obèany mìsta, uvedl starosta
Ivan Fuksa. Rada proto vyzvala oba subjekty,
aby svùj spor øeily vemi dostupnými právní-

mi prostøedky. Vyzvala PT, a. s., aby pøi øeení
problému nebyl obìtí obèan, který si za sluby
øádnì platí, a uloila zástupci mìsta ve Svazku
obcí pro vodovody a kanalizace, aby na nejbliím jednání svazku tuto problematiku otevøel a zastupoval zájmy mìsta tak, aby nebyly
pokozovány zájmy obèanù mìsta.
- Celkem pìt firem bylo vyzváno k úèasti
ve výbìrovém øízení na dodávku úvìru k realizaci investice Rekonstrukce Romitálské
a Husovy ulice. Zúèastnily se tøi spoleènosti.
Na prvním místì se umístila Èeská spoøitelna,
za ní Komerèní banka a Èeskoslovenská
obchodní banka. Zastupitelstvo mìsta vybralo
Èeskou spoøitelnu.
- Americký velvyslanec William Cabanis
navtívil v uplynulém víkendu svého pøítele
pátera Zemánka na Svaté Hoøe. Pøi této pøíleitosti jej starosta Ivan Fuksa pozval na oficiální
návtìvu Pøíbrami.
- Vedení radnice se selo se zástupci Jihoèeské
university. Podle slov místostarosty V. Benee
se v tuto chvíli rozdìlují úkoly tak, aby od záøí
u nás mohlo najít 70 studentù kvalitní uèebny
i zázemí. Zároveò se pracuje na tom, aby
svoji výuku mohla zahájit i Vysoká kola
Evropských studií. Ta by své zázemí mìla o víkendových dnech najít na Waldorfské kole.
Od podzimu tohoto roku by se tak do Pøíbrami
mohl po letech opìt vrátit vysokokolský ivot.
- Na jednání s øeditelem Silnic a dálnic Ing.
Otakarem Mareèkem se probírala problematika
budování rychlostní komunikace R4 a plnìní
termínù. Podle jeho informace by se èást ètyøproudové komunikace u Písku mìla v letních
mìsících ji uvést do provozu. Mimoúrovòová
køiovatka v této lokalitì se zaène budovat
v roce 2005. Úsek od Skalky ke køiovatce
Kamýk by se mìl zaèít stavìt ve 4. ètvrtletí
roku 2005 a dalí etapa bude od této køiovatky
a k Milínu. Rozpoèet na tento úsek je 672
miliony korun. Dalí èást a k hranicím
s Jihoèeským krajem má termín zahájení rok
2007 a náklady 2,2 miliardy korun.
- Provoz nového Domova seniorù na Bøezových Horách si chce, podle slov místostarosty
Václava Benee, mìsto provozovat samo.
Pùvodní dohoda s Arcidiecézní charitou Praha
byla zruena.
- Rekonstrukci pøíbramského kina a souèasnì

schválení zákona o DPH jsou nìkteré skupiny,
napøíklad restauratéøi a hoteliéøi, zvýhodnìni,
ale napøíklad právì obce, které jsou provozovateli kolních jídelen tuto výhodu nemají. Hodnì
se diskutovalo i o vyjádøení nejvyí státní
zástupkynì Marie Beneové, která uvedla, e
starostové se chovají jako gubernátoøi a jsou
propojeni s mafiemi. Starostové jednohlasnì
odsouhlasili usnesení, ve kterém vyzývají
M. Beneovou, aby se starostùm omluvila.
- První jednání s projekèní kanceláøí, která by
mìla zpracovat návrh na úpravu autobusového
nádraí, probìhlo v závìru uplynulého mìsíce
na pøíbramské radnici. Poadavky ze strany
radnice jsou jasné: jednoduché zaøízení odolné
proti vandalùm, sníení souèasného poètu autobusových stání z 50 na 15, bezbariérové pøístupy, pøesunutí zastávky pro MHD na hlavní
komunikaci. Z programového prohláení vedení radnice vyplývá termín realizace stavby:
konec volebního období.
- Dalí Sdruení nájemníkù, tentokrát jde
o první dùm s 60 nájemníky, se chce zapojit
do projektu Pøed kadým domem zahrada.
- Místostarosta Václav Bene informoval
o jednání se zástupci Jihoèeské university.
Zástupci této koly si ji pøímo na místì prohlédli uèební prostory a budoucí posluchárny.
Do konce èervna by mìla být podepsaná
smlouva. Po padesáti letech by se tak do
Pøíbrami vrátilo vysokokolské kolství.
- Ve sporu o odpojení èi neodpojení vody
mezi Aquou a PT, a. s., nebylo úèastníkem, ale
spíe prostøedníkem mezi obìma stranami.
Podle slov Ivana edivého jednání spìje
k úspìnému konci. Postupnì se daøí i jednat
o nových stanovách Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace. Stávající ji neodpovídají zákonu
o obcích a jejich pøístup prý zaèíná nyní být
ryze pracovní. Pøipravuje se i smlouva o vodì
pøedané. I tady se rýsuje urèitý konsenzus,
uvedl místostarosta edivý.
- Dodládìním èásti námìstí pøed kostelem
svatého Jakuba se vracíme k pùvodní podobì
námìstí, uvedl Ivan edivý, zástupce starosty.
Kostel tak zaèíná být opìt výraznou dominantou
tohoto prostoru, dodal. Pracovníci Technických slueb nyní jetì posilují pøívod elektrické
sítì do tìchto míst.
- ádost o dotaci z Fondu bydlení o dotaci

PØÍBRAMSKÁ JMÉNA (12.)

Na poèátku 18. století dolo v okolí Pøíbrami k postupnému obnovení soustavné tìby støíbrných rud. Pøestoe v této dobì byla
pøedevím obnovována stará dùlní díla, koncem tohoto století dolo
k zaloení nových jam i ke zmìnì celého tìního systému. Stalo se
tak pod vedením významného hormistra a humistra Jana Antonína
Alise (1732 - 1801). Jména dolù nebyla ani v této dobì dávána
podle nìjakého systému, ale bývala volena z rùzných dùvodù,
podle dominantních jmen il, podle místního názvu okolí dolu èi
na poèest významné osobnosti, v té dobì èasto z panovnického
rodu. Na tomto místì je také nutné upozornit na komplikovanou
odbornou hornickou terminologii. Slova dùl, horní dílo, jáma,
achta atd. mají své významové nuance, které se zcela vymykají
potøebám tohoto kratièkého pøehledu. Hlavní jsou pro nás zde
jména jam, v bìné øeèi nazývané vìtinou dùl.
Jako první z nových byl zaraen dùl Vojtìch v roce 1779. Jméno
dolu byla zvoleno podle zemského patrona sv. Vojtìcha, který je
také jedním z patronù Bøezových Hor (je mu zasvìcen farní kostel),
aèkoli zasvìcení nového kostela na Bøezových Horách (v roce
1890) bylo pravdìpodobnì zvoleno právì s ohledem na nejvýznamnìjí bøezohorský dùl. Ze jména dalího svìtce vychází i druhý
v poøadí zaraený dùl v této dobì. Bylo to v roce 1789 a jednalo se
o dùl Anna. Osoba této svìtice byla zvolena zøejmì proto, e sv.
Anna je mimo jiné i jednou z ochránkyò hornického stavu.
Tøetím dolem v chronologickém poøadí se dostáváme ji do 19. století. V roce 1813 byla zaraen evèinský dùl, nazývaný pùvodnì
dùl Císaøe Frantika I., pozdìji pøejmenovaný na dùl Císaøe
Frantika Josefa I. a po pøevratu v roce 1918 byl nazván evèinský.
Jako první z pøíbramských dolù jej tak postihl nevar pøejmenovávání podle aktuální politické potøeby. Apolitický název evèinský
byl odvozen od evèínské íly, který se táhla od Zdaboøe a
po severní okraj mìsta, dnení prùmyslovou zónu. Její jméno je
odvozeno od pojmenování lesa evèiny na Zdaboøi. Dlouhá léta se
pouívala té foneticky identická varianta efèín, a nutno také
podotknout, e v mluvené øeèi býval dùl vytrvale nazýván
Francachtou, tedy pùvodním jménem.
Jméno dolu Jaroovka, který vznikl v roce 1814, znìlo pùvodnì
oficiálnì Strachenský èi Na Strachu, podle názvu lokality. Pozdìji
vitý název Jaroovka byl odvozen od jména Bedøicha Jaroky,
majitele pozemkù, na kterých se v roce 1770 nala nadìjná ruda
a na kterém místì byl o 44 let pozdìji zaraen právì tento dùl.
Zatímco Dùl Císaøe Frantika byl nazván podle právì vládnoucího
èeského panovníka, dalí dùl v poøadí  Ferdinand, zaloený
v roce 1820 - dostal jméno podle následníka trùnu, pozdìjího
císaøe a krále Ferdinanda V. V roce 1822 zaraený dùl Marie nese
jedno z nejvíce pouívaných jmen v minulosti u nás. Mùe samozøejmì odkazovat na P. Marii, ale také na ílu P. Marie Pomocnice
nebo na manelku následníka trùnu  Marii Annu èi jinou habsburskou princeznu se jménem Marie. Nejpravdìpodobnìjí je, e roli
sehrálo od kadého trochu a jméno Marie v sobì ideálnì spojuje
vechny tyto motivy.
Pojmenovávání podle èlenù panovnické rodiny se stalo oblíbeným
zpùsobem pojmenovávání horních dìl. V roce 1827 dostal jméno
dùl Arcivévoda tìpán, za I. republiky pøejmenovaný na Bohutín I.
Dalím horním lokalitám se budeme moci vìnovat a zase pøítì.
Daniel Doleal

K VÌTNOVÉ KALENDÁRIUM
1. kvìtna 1649

Dorazilo do Pøíbrami na Svatou
Horu první velké procesí
z
Bøeznice, jedno z prvních vùbec. Tehdy vznikla prvomájová
tradice bøeznických procesí,
jejich pøipomínkou je dodnes
16 kaplí, stojících podél cesty
z Bøeznice do Pøíbrami.

5. kvìtna 1945

Vznikl revoluèní národní výbor,
který pøevzal správu mìsta
o okupaèních úøadù. Fungoval
do ustavení øádného národního
výboru 25. 5. 1945.

6. kvìtna 1838

Byla vysvìcena budova novì
zøízené støelnice, kterou spravovala Støelecká spoleènost (Sbor
ostrostøelcù), neformálnì fungující od roku 1741.

10. kvìtna 1848

Zvolen prozatímní mìstský samosprávný výbor, který pøevzal
správu mìsta. Jednalo se o revoluèní zmìnu v dosavadním
zpùsobu øízení mìsta.

11. kvìtna 1945

Do Pøíbrami dorazily pravidelné
oddíly Rudé armády a zároveò
dolo k likvidaci nìmeckého
obranného rajonu u Slivice
a Milína, co je povaováno
za poslední rozsáhlejí vojenskou operaci druhé svìtové
války v Evropì.

11. kvìtna 1949

Zemøel Hynek Klièka, v letech
1919 - 1932 starosta Bøezových
Hor, èelní sociálnì demokratický èinitel na Pøíbramsku.

14. kvìtna 1727

Byla zahájena stavba svatohorských krytých schodù.

15. kvìtna 1994

Zemøel Bohumil Køepelka, v letech 1980-1994 øeditel pøíbramského muzea.

16. kvìtna 1954

Probìhly volby do národních
výborù vech typù (komunální
volby).V den voleb úèinkovala
dechová hudba Báòského øeditelství, která postupnì navtívila
vechny volební místnosti
ve mìstì.

20. kvìtna 1741

Marie Terezie potvrdila platnost
vech dosavadních privilegií
mìsta Pøíbramì.

26. kvìtna 1915

Pøíbram od tohoto dne doèasnì
pøijala asi 400 italských uprchlíkù
z rakouských oblastí, zasaených boji 1. svìtové války.
Dodnes se mezi tamními obyvateli na tuto skuteènost s díky
vzpomíná.

26. kvìtna 1954

Konala se ustavující schùze pléna MNV, na kterém byl zvolen
novým
pøedsedou
MNV
Frantiek Junek.

31. kvìtna 1892

Následkem poáru na dole
Marie dolo k nejvìtí dùlní
katastrofì v tehdejí dobì,
pøi které zahynulo 314 horníkù.

Výzva k oèkování psù
Nové parkovitì u Aquaparku
i Divadla Pøíbram povaují radní za nezbytnou.
Tato investice je pøipravena v rozpoètu na rok
2005.
- Na pozvání firmy Hawle, která je výrobcem
a dodavatelem vodovodních a kanalizaèních
armatur, se v minulých dnech odjelo do mateøského závodu v Rakousku podívat asi dvacet
starostù naeho a jihoèeského regionu, mezi
nimi Ivan Fuksa a Ivan edivý.
- Jednání Rady Svazu mìst a obcí v Brnì pøijela asi stovka starostù a primátorù z celých
Èech, mezi nimi i starosta Pøíbrami Ivan Fuksa.
Podle jeho slov se na jednání øeila napøíklad
problematika DPH ve vztahu k obcím a mìstùm. Starostové konstatovali, e po novém

na rekonstrukci budovy bývalého Simply
Clubu na byty postoupila podle sdìlení øeditele
Fondu Vágnera do dalího kola.
- Výstavba Domu seniorù na Bøezových
Horách se chýlí ke konci. Do kolaudace by se
mìla stihnout udìlat i fasáda u sousedního
domu tak, aby celá tato ètvrt byla pøíjemná
a upravená. K tomu by mìli pøispìt i èlenové
Spolku Prokop, kteøí se chtìjí pustit do úpravy
prostranství pøed objektem dolu Marie.
- Zaèaly práce na opravách komunikací
po zimì. Rada mìsta schválila výsledky výbìrových øízení firem, které se budou na tìchto
pracech podílet.

Upozoròujeme vechny majitele psù, e ve støedu 19. 5.
2004 se koná povinné oèkování psù proti vzteklinì.
Oèkování bude provádìt Okresní veterinární správa
Pøíbram od 16 do 17.30 hod. na tìchto svodových místech:
- Pøíbram II - Sabák (parkovitì proti høiti SK Spartak)
- PøíbramV - Zdaboø (restaurace U Pletánkù)
- Pøíbram - Flusárna
- Pøíbram VI - Bøezové Hory (cvièna u hasièù)
Náhradní oèkování bude v sobotu 22. 5. 2004 od 7 do 10
hod. na veterinární oetøovnì v budovì OVS Pøíbram II,
ikova 489. Oèkování bude provádìno na základì zákona
è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi.
Vezmìte s sebou oèkovací prùkaz a poplatek za vakcinaci
90,- Kè.
Jana Pivoòková, vedoucí ekonomického odboru

Volby do Evropského parlamentu

Mìsto Pøíbram
Oznámení o dobì a místì konání voleb
do Evropského parlamentu.
Starosta mìsta Pøíbrami podle § 32 zákona è. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých
zákonù, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteèní
v pátek dne 11. èervna 2004 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 12. èervna 2004 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 1 je volební místnost:
OBCHODNÍ AKADEMIE - Pøíbram I , Na Pøíkopech 104,
pro volièe bydlící:
PØÍBRAM I - èp.: 1 a 14, 19, 21, 22, 66 a 85, 87, 89 a 115,
117 a 130, 132 a 136, 139 a 146, 152 a 157, 159, 162, 179,
182, 187, 189, 190, 196 a 200, 252 a 254, 256, 257, 331,
Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s. - Pøíbram I
PØÍBRAM IV - èp.: 23, 26 a 30, 143
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 2 je volební místnost:
OBCHODNÍ AKADEMIE - Pøíbram I, Na Pøíkopech 104,
pro volièe bydlící:
PØÍBRAM I - èp.: 20, 27 a 65, 160, 161, 163 a 178, 180, 181,
183 a 185, 191 a 195, 201 a 203, 205 a 251, 253, 255, 258
a 265, 268 a 274, 277 a 312, 314 a 322, 326 a 329, 330,
332, 333, 334, 335, 336
PØÍBRAM IV - èp.: 12, 14 a 16, 20 a 22, 145, 146, 153, 154,
171 a 175
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 3 je volební místnost:
4. Z - Pøíbram II, Jiráskovy sady 273, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM II - èp.: 1 a 5, 7 a 27, 29 a 41, 43 a 56, 58 a
199, 202 a 212, 215 a 221, 223 a 234, 240, 243, 244, 261 a
280, 282 a 289, 300 a 304, 320 a 325, 327 a 329, 346,351
a 398, 422 a 424, 681, 682
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 4 je volební místnost:
1. Z - Pøíbram II, Balbínova 328, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM II - èp.: 57, 235 a 239, 241, 242, 245 a 260, 281,
290 a 299, 305 a 319, 326, 330 a 345, 347 a 350, 399 a
405, 407 a 415, 417 a 421, 425 a 616, 618 a 663, 666, 667,
670, 671, 672, 675 a 680, 683, 684, 686
PØÍBRAM II  evidenèní èíslo: 1
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 5 je volební místnost:
2. Z Josefa Strejce - Pøíbram III, Dlouhá 163, pro volièe
bydlící:
PØÍBRAM III - èp.: 124 a 130, 144, 148, 151, 161, 162, 164
a 166, 168, 170 a 200, 203 a 208, 210, 211, 214, 226 a 228,
230 a 236, 238 a 248, 253, 255, 257 a 261, 263 a 265, 268
a 270, 272, 274 a 286, 288, 290 a 293, 307, 308, 311 a 316,
329 a 339, 341 a 350, 352 a 357, 378, 381 a 383, 399 a
412, 414, 415, 419 a 424, 426 a 461, 463 a 481, 483 a 536,
539 a 543, 545 a 547, 548, 549
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 6 je volební místnost:
2. Z Josefa Strejce - Pøíbram III, Dlouhá 163, pro volièe
bydlící:
PØÍBRAM III - èp.: 8, 64, 70 a 74, 80 a 85, 90 a 112, 131 a
134, 136, 138, 139, 163, 166, 167, 209, 212, 215 a 219, 221 a
225, 237, 249 a 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 a
306, 309, 310, 317, 318 a 328, 340, 351, 358 a 377, 379, 380,
384 a 398, 413, 415, 416, 417, 550, 551
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 7 je volební místnost:
2. Z Josefa Strejce - Pøíbram III, Dlouhá 163, pro volièe
bydlící:
PØÍBRAM I - èp.: 15 a 18
PØÍBRAM III - èp.: 135, 140 a 143, 145 a 147, 149, 150, 152,
153, 156 a 158
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 8
je volební místnost: Q-KLUB - Pøíbram III, Bøeznická 135,
pro volièe bydlící:
PØÍBRAM III - èp.: 113 a 123
PØÍBRAM IV - èp.: 24, 33 a 45, 47 a 86, 88 a 95, 97, 98, 99
a 117, 120 a 122, 124 a 129, 132, 133, 135 a 142, 144, 151,
152, 155 a 158, 160, 177, 228 a 235, 355, 388, 390
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 9 je volební místnost:
DDM - Pøíbram IV, Pod achtami 294, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM IV - èp.: 1 a 3, 5, 6, 19, 118, 134, 148, 149, 159,
161 a 170, 178 a 189, 191 a 227, 236 a 354, 356 a 372, 377
a 389, 393
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 10 je volební místnost:
POÁRNÍ ZBROJNICE ÈERVENÁ pro volièe bydlící:
PØÍBRAM V - ZDABOØ - èp.: 1 a 46, 48 a 107, 109 a 186,

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 15. 3.
SCHVÁLILA

zpracování projektové pøípravy pro územní
øízení stavby Dostavba sportovního areálu
1. Z v rozsahu - venkovní sportovní
plocha, jednopodlaní provozní objekt
aten, sociální zaøízení a byt pro správce
SOUHLASILA

- s ukonèením pohøbívání na høbitovì
Pichce s úèinností od 1. 4. 2004
- s ukonèením mandátní smlouvy s RK
IDOS Praha REAL, s. r. o., dohodou
ke dni 31. 7. 2004

RADA MÌSTA 24. 3.
ODVOLALA

- po pøedchozím souhlasu krajského úøadu:
ke dni 30. 6. 2004 Mgr. Miloe Pøibyla
z funkce øeditele 2. Z Josefa Strejce,
Mgr. Jaroslava Umlaufa z funkce øeditele
6. Z, Mgr. Boenu Majerovou z funkce
øeditelky 8. Z
JMENOVALA

ke dni 1. 7. 2004 Mgr. Jaroslava Umlaufa
øeditelem 6. Z, Mgr. Miloe Pøibyla
øeditelem 4. Z

188, 189 a 191, 192, 193, 194 a 225, 228 a 262, 264,271 a
273, 310 a 362, 368 a 373, 375, 376, 377, 384 a 388, 396,
397, 400 a 407, 431 a 434, 466, 468 a 475, 477 a 480, 482,
483, 488, 489, 490, 491, 495 a 497, 499 a 508, 510, 526, 546,
547, 548, 549, 550, 551, 557, 558, 559, 565
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 11 je volební místnost:
8. Z - Pøíbram VII, eická 193,
pro volièe bydlící:
PØÍBRAM V - ZDABOØ - èp.: 263, 265 a 270, 274 a 295
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 12 je volební místnost:
8. Z - Pøíbram VII, eická 193,
pro volièe bydlící:
PØÍBRAM V - ZDABOØ - èp.: 226, 227, 296 a 309, 390 a 393
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 13 je volební místnost:
POÁRNÍ ZBROJNICE ZAVRICE, pro volièe bydlící:
ZAVRICE - èp.: 2 a 14, 15, 16 a 18, 20 a 22, 30, 33, 34, 36, 37
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 14 je volební místnost:
3. Z - Pøíbram VI - Bøezové Hory, J. A. Alise 1, pro volièe
bydlící:
PØÍBRAM VI - BØEZOVÉ HORY - èp.: 1, 3 a 5, 7 a 9, 12
a 14, 16, 18, 19, 21 a 26, 28, 29, 31, 33 a 42, 44 a 46, 48 a
84, 86, 87, 89 a 123, 126 a 139, 141 a 147, 148, 149 a 270,
274, 275 a 294, 296, 297, 299, 300 a 340, 342 a 424, 426,
427, 429 a 435, 437 a 514, 518, 520 a 549, 551 a 566, 570,
573, 574, 585, 586, 587, 589, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 600
a 616, 618, 619, 621 a 624, 625, 628, 629, 630
LAZEC - èp.: 23 a 26, 28, 31 a 33, 35, 39, 40
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 15 je volební místnost:
5. Z - Pøíbram VII, 28. øíjna 1, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 83 a 86, 88 a 101, 147 a 153, 205, 206,
208, 209, 214 a 233
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 16 je volební místnost:
5. Z - Pøíbram VII, 28. øíjna 1, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 75 a 82, 102 a 113, 182 a 187, 253, 440
a 451, 454 a 462, 530
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 17 je volební místnost:
GYMNÁZIUM - Pøíbram VII, Legionáøù 402, pro volièe
bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 3 a 5, 12, 13, 170 a 173, 400 a 439, 523
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 18
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Pøíbram VII, Legionáøù
402, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 6 a 11, 28 a 55, 379 a 399
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 19
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Pøíbram VII, Legionáøù
402, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 340 a 378
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 20 je volební místnost:
5. Z - Pøíbram VII, 28. øíjna 1, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 1, 2, 14 a 27, 56 a 58, 67 a 74, 174 a
179, 452, 453
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 21 je volební místnost:
5. Z - Pøíbram VII, 28. øíjna 1, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 59 a 66, 301 a 324
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 22 je volební místnost:
6. Z - Pøíbram VII, Bratøí Èapkù 279, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 235, 243 a 252, 254, 260, 269 a 271, 279
a 286, 287, 288 a 300
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 23 je volební místnost:
6. Z - Pøíbram VII, Bratøí Èapkù 279, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 236 a 242, 255 a 259, 263 a 268, 272
a 278, 325 a 336, 337, 524, 525
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 24 je volební místnost:
8. Z - Pøíbram VII, eická 193, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 193, 486 a 500, 528, 529
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 25 je volební místnost:
8. Z - Pøíbram VII, eická 193, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 180, 188 a 192, 207, 261, 262, 465 a
470, 501 a 522, 526
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 26 je volební místnost:
8. Z - Pøíbram VII, eická 193, pro volièe bydlící:
PØIBRAM VII  èp.: 134 a 137, 159 a 169, 181, 463, 464,
471 a 485
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 27 je volební místnost:
8. Z - Pøíbram VII, eická 193, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VII - èp.: 87, 114 a 133, 138 a 146, 154 a 158,
194 a 204, 210 a 213, 339, Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.
 Pøíbram V - Zdaboø

A

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

PODPOØILA

- ádost o zmìnu zaøazení SO a SOU
Dubno do sítì kol s úèinností od 1. záøí
2004 - jedná se o nový obor autotronik

RADA MÌSTA 5. 4.
DOPLNILA

tyto èleny do komisí RM: PhDr. Luïka
Fáru do komise pro mláde, tìlovýchovu
a sport, p. Zdeòka vihlu do komise pro
realizaci majetku mìsta, p. Josefa Bicana
a sl. Alenu álovou do komise pro ivotní prostøedí a ekologii
SCHVÁLILA

- nákup sluebního vozu pro potøeby
Mìstské policie Pøíbram - Citroen
Berlingo 2 1.4i X v cenì 349 900,- Kè
- pøevod èástky ve výi 140 000,- Kè
z rezervního fondu do investièního fondu
2. ZU Pøíbram za úèelem poøízení akustické izolace uèebny bicích nástrojù
- úpravu prodejních cen propagaèních
materiálù takto: broura Pøíbram  sleva
z 33,- Kè na 5,- Kè, kniha F. Kuèery
Str - sleva ze 115,- Kè na 20,- Kè, kniha
J. Berkovce Slavný ouøad uèitelský sleva ze 150,- Kè na 50,- Kè, soubor
pohlednic J. Èáky Po Pøíbrami i trochu
kolem - sleva ze 45,- Kè na 10,- Kè, jednotlivé pohlednice ze souboru Po Pøí-

brami i trochu kolem - sleva ze 4,- Kè na
1,- Kè, kalendáø na rok 2004 A. Dvoøák sleva ze 100,- Kè na 10,- Kè, skládaèka
Pøíbram - sleva ze 6,- Kè na 0,- Kè
- ukonèení nájmu nebytového prostoru
v Èechovské 112 (bar Oáza) dohodou
k 6. 4. 2004 - nájemce Jan Jehlièka
- uzavøení smlouvy s firmou Swietelsky
stavební, s. r. o., na realizaci stavby
armaturních achet - I/18 Pøíbram VI Bøezové Hory za èástku 2 009 292,31 Kè
vè. DPH, výmìnu vodovodního potrubí
z DN 100 na DN 300 na stavbì I/18
Pøíbram VI - Bøezové Hory za èástku
1 116 912,30 Kè vè. DPH, realizaci stavby
Pøepojování vody - rekonstrukce I/18 Romitálská za èástku 582 235,- Kè bez DPH
- uzavøení smlouvy s firmou OÚK
Dobøí na realizaci stavby Úprava ploch
zimní stadion - parkovitì 1. za 177 072,Kè vè. DPH, a na realizaci stavby Úprava
ploch zimní stadion - parkovitì 2.
za 1 141 714,- Kè vè. DPH

RADA MÌSTA 14. 4.
VYZVALA

- Pøíbramskou teplárenskou, a. s.,
k nepøeruování dodávek tepla a teplé
uitkové vody, a AQUA Pøíbram, s. r. o.,

VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 28 je volební místnost:
7. Z - Pøíbram VIII, kolní 75, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VIII - èp.: 30 a 40, 70 a 86, 124, 125
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 29 je volební místnost:
7. Z - Pøíbram VIII, kolní 75, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VIII - èp.: 51, 64 a 69, 107 a 109, 126 a 131, 135
a 147, 148
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 30 je volební místnost:
6. Z - Pøíbram VII, Bratøí Èapkù 279, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VIII - èp.: 52 a 63, 110 a 117
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 31 je volební místnost:
7. Z  Pøíbram VIII, kolní 75, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VIII - èp.: 87 a 92, 98, 99, 118 a 123
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 32 je volební místnost:
DPS - Pøíbram VIII, Brodská 100, pro volièe bydlící:
PØÍBRAM VIII - èp.: 93 a 97, 100 a 106, 132, 133
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 33 je volební místnost:
AQUA, a. s., Pøíbram IX , Novohospodská 93, pro volièe
bydlící:
PØÍBRAM IX - èp.: 1, 6, 19 a 37, 39, 42 a 46, 48, 52, 57 a
60, 63, 65 a 67, 71 a 74, 75, 80 a 98, 100, 103, 105 a 153,
154
BYTÍZ - èp.: 101 a 114, Vìzeòská sluba ÈR-vìznice Bytíz
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 34 je volební místnost:
RESTAURACE EICE, pro volièe bydlící:
EICE - èp.: 1 a 17, 19 a 92, 94, 97 a 110, 112, 113, 114,
116, 118, 121 a 124, 125, 126 a 132, 133, 137, 138, 149, 150,
151, 152, 153
eice  evidenèní èíslo 4
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 35 je volební místnost:
BROD  KLUBOVNA TJ, pro volièe bydlící:
BROD - èp.: 1 a 24, 25, 26 a 46
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 36 je volební místnost:
JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEE,
pro volièe bydlící:
JERUSALÉM - èp.: 1 a 5, 7 a 37, 39
JESENICE - èp.: 1 a 7, 9 a 17
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 37 je volební místnost:
KOZIÈÍN 7  Restaurace, pro volièe bydlící:
KOZIÈÍN - èp.: 1 a 24, 27 a 48, 49, 50 a 54, 56
LAZEC  èp.: 1 a 22, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 41 a 63, 64, 65
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 38 je volební místnost:
POÁRNÍ ZBROJNICE ORLOV, pro volièe bydlící:
ORLOV  èp.: 1 a 13, 15 a 33, 34, 35 a 61, 63, 66 a 68, 71,
72, 74, 75, 76, 78
3. Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svou
totonost a státní obèanství Èeské republiky (platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluebním
pasem Èeské republiky nebo cestovním prùkazem Èeské republiky), nebo totonost a státní obèanství jiného èlenského státu
Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Kadému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb
do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb
do Evropského parlamentu voliè mùe obdret hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. K zajitìní poøádku a dùstojného prùbìhu hlasování v místnosti pro hlasování je kadý povinen uposlechnout pokynù
pøedsedy okrskové volební komise.
6. Kadý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru
urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková
komise hlasování neumoní .
7. Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních
dùvodù, mìstský úøad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zøízena.
8. Voliè, který z jakékoliv dùvodu nemùe hlasovat
ve volební místnosti, mùe hlasovat na území celé republiky
pouze na tzv. volièský prùkaz. Podmínky pro jeho vydání
stanoví zákon.
V Pøíbrami dne 29. 4. 2004

Ing. Ivan Fuksa, v. r.
starosta

M Ì S TA

PØÍBRAM

k nepøeruování dodávek prùmyslové
vody do Pøíbramské teplárenské, a. s.
- obì spoleènosti, aby spor øeily vemi
dostupnými právními prostøedky, a aby
pøi øeení sporu nebyl obìtí obèan mìsta
Pøíbrami, který si øádnì plní závazky
vùèi tìmto spoleènostem

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 24. 3.
NESCHVÁLILO

- prodej èásti pozemku p. è. 388 v k. ú.
Bø. Hory paní Elenì Fiøtové
- prodej èásti zadního traktu objektu èp. 1
v Pøíbrami I vè. èásti pozemku p. è. 599/1
v k. ú. Pøíbram za cenu dle znaleckého
posudku a èást pozemku p. è. 599/3 k. ú.
Pøíbram paní Jarmile Kotalíkové
- výkup pozemku p. è. 104/1 k. ú. Kozièín
o výmìøe 7 175 m2 od pí Aleny Korecké
za poadovanou cenu 250,- Kè/m2
- pøevzetí objektu vodovodu Drkolnov
vèetnì hydroforové stanice od Svazku
obcí pro vodovody a kanalizace
SCHVÁLILO

- prodej domu èp. 255 v Pøíbrami I, vè.
pozemku p. è. 887 o výmìøe 239 m2,

k. ú. Pøíbram, manelùm MUDr. Jaroslavu
a Jitce Krèkovým za cenu dle znaleckého
posudku za èástku 957 250,- prodej volného bytu o velikosti 1+1
v ul. Obráncù míru 76, è. b. 14 v poøadí
pro: Andreu Michalovou za 515 100,- Kè,
Rùenu Jirsovou za 450 000,- Kè v hotovosti, Viléma najdra za cenu 430 000,- prodej volného bytu o velikosti 1+1 v ul.
Antonína Dvoøáka 432, è. b. 8 v poøadí
pro: Ivana Kapaøíka a Kateøinu
Kapaøíkovou za 530 000,- Kè, Andreu
Michalovou za 521 100,- Kè, Pavlínu
Kazdovou za cenu 505 000,- Kè
- prodej volného bytu o velikosti 2+0
v Nádraní 359, è. b. 13 v poøadí pro:
Kateøinu Levou za 423 000,- Kè,
Markétu Novákovou za 401 000,- Kè,
Pavlínu Kazdovou za 353 000,- Kè
- prodej volného bytu o vel. 1+1
v Brodské 93, è. b. 9 pro Martu
Melicharovou za 700 000,- Kè
- poskytnutí pøíspìvku 15 000,- Kè vè.
DPH na rekonstrukci plynu pro Spoleèenství vlastníkù, Jáchymovská 94
formou darovací smlouvy
- upravený návrh rozdìlení grantù v kapitole 716 - kultura, 715 - zdravotnictví,
728 - sociální vìcí pro rok 2004

FOTOKRONIKA

Ve støedu 28. 4. poloili zástupci mìsta kytici ke hrobu Bedøicha a Fany
Kozlíkových, kteøí byli popraveni 28. 4. 1945 na Pankráci.

Z rozpoètu mìsta bylo zakoupeno nové auto Mìstské policie.

V sobotu 1. 5. jsme oslavili na nám. T. G. Masaryka vstup ÈR do EU.

Dìtské dopravní høitì bylo opraveno a pøedáno novému
provozovateli - Autoklubu Pøíbram v AÈR.

Pøedstavení filmu Bolero se zúèastnili jeho hlavní pøedstavitelé.

Na radnici pøijel p. Richard Dolej, krajský zastupitel za ÈSSD.

Práce na Domovì seniorù zdárnì pokraèují a ve se pøipravuje na první obyvatele.

Místostarosta Ivan edivý pøevzal od sponzorù nové auto pro Peèovatelskou slubu Pøíbram.

Místopøedseda Senátu M. Topolánek a ministr P. Dostál odhalili sochu A. Dvoøáka.

