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Krásnì ozdobená májka Vás vítá
pøi vjezdu do Jerusaléma.

O vítání obèánkù je velký zájem.
Po rekonstrukci obøadní sínì
v Zámeèku - Ernestinu bude tato
tradice opìt pokraèovat.

Na námìstí T. G. Masaryka jsou
vyvìené nové vlajky. Zleva:
vlajka ÈR, EU, Støedoèeského
kraje, mìsta Pøíbram.

V rámci výstavy Pøíbram
2006 pøedvedou hasièi v pátek
12. 5. tzv. Barevnou vodní
fontánu. Pøijïte na Nový rybník, produkce bude zahájena
po setmìní. Srdeènì Vás zveme.
Upozoròujeme obèany, kteøí dluí
mìstu Pøíbram za nájem bytu èi
nebytových prostor, e 31. 5.
2006 konèí termín úhrady dluhu
do výe 100 000,- Kè s tím, e
bude prominut poplatek z prodlení. Vekeré informace k úhradì
získáte v Mìstské realitní kanceláøi (tel. 318 629 815, pí imeèková, pí ebková).

Vý zva k o è ko vá n í p s ù

Upozoròujeme vechny dritele
psù, e ve støedu 17. 5. 2006 se
koná povinné oèkování psù proti
vzteklinì. Oèkování bude provádìt Okresní veterinární správa
Pøíbram od 16.00 do 17.30 hod.
na tìchto svodových místech:
- Pøíbram II - Sabák (parkovitì
proti høiti SK Spartak)
- Pøíbram - Zdaboø
(restaurace U Pletánkù)
- Pøíbram - Flusárna
- Pøíbram - Bøezové Hory
(cvièna u hasièù)
Náhradní oèkování bude provádìno v sobotu 20. 5. 2006 od 7.00
do 10.00 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 100,- Kè.

Skupina DIVOKEJ BILL vystoupí
17. 5. na Zimním stadionu v Pøíbrami.
Pøedprodej vstupenek v Infocentru
MìÚ Pøíbram v Zámeèku - Ernestinu
(dennì 9 - 17 hod., tel. 800 555 600)
a v pøedprodejní síti TICKETPORTAL. Cena vstupenky: 245,- Kè,
na místì 270,- Kè.
Festival muzejních nocí

- Hornické muzeum pøipravilo noèní
jízdy hornickým vláèkem v Prokopské
tole a dalí akce - vhodné pro dìti.
Kdy? Dne 20. 5. od 18 do 24 hodin.

Bavte se s námi, to je hlavní
motto doprovodného programu
letoní výstavy na Zimním stadionu ve dnech 12. - 14. kvìtna.
Motto, které plnì vystihuje
i hlavní cíl celé této akce, kterou
mìsto Pøíbram poøádá
ve své reii ji druhým
rokem.
Pokusili jsme se troku
o zmìnu oproti loòskému
roku. Dùvodem je zvýení
atraktivity a zajímavosti,
jak pro návtìvníky, tak i
pro vystavující, uvedl
vedoucí Obecního ivnostenského úøadu MìÚ Pøíbram
Ing. Ota Hauptmann, který má
celou výstavu na starosti, a doplnil: Samozøejmì, e zastøeující institucí zùstává mìsto Pøíbram, ale obchodní a akvizièní
èinností jsme povìøili firmu paní
Moniky Rajdlové.
Vìøíme, e tato
spolupráce bude
natolik úspìná,
e se podaøí
v ý s t a v u
v Pøíbrami udret, e nezanikne
a bude pokraèovat i v dobì, kdy
ostatní výstavy
troku zanikají
a není o nì
ze strany vystavovatelù takový
zájem. Naím cílem ale není
jenom výstavu udret, ale naopak ji stále zlepovat a rozvíjet.
A na jaké konkrétní novinky se
mohou návtìvníci tìit? Mìla
by zde mìla objevit úplnì nová
KODA SUPERB a mìly by se

pøedstavit i mainy z výrobního
závodu JAWA Týnec. Návtìvníci uvidí i motocykl, který jel
závod Paøí  Dakar.
Významnou novinkou je úèast
agentury Dobrý den z Pelhøi-

mova. To je agentura kuriozit
a svìtových rekordù. Novinkou
je i stánek Infocentra, kde budou
zástupci nìkterých odborù
radnice, kteøí mohou obèanùm
pomoci s nìkterými problémy,
tøeba ve vztahu ke Stavebnímu

úøadu. K dnenímu dni máme
pøihláeno 90 vystavovatelù
a dalích 50 máme rozpracováno, informoval Jan Rajdl
z poøádající firmy. Jinak na výstavì návtìvníci uvidí pøedmìty
z oblasti elektrospotøebièù,

stavebnin, døevovýroby, vybavení kuchyní, nejnovìjí prvky
k vybavení domácností, døevìný
i kovový zahradní nábytek a celou øadu dalích expozic. Pouèili
jsme se z loòských pøipomínek
a bude daleko více stánkù
s obèerstvením. Spoustu
návtìvníkù zcela jistì pøiláká doprovodný kulturní
program. I ten je tentokrát
zcela v rukou profesionálù,
konkrétnì agentury AnteA,
která má s podobnými akcemi bohaté zkuenosti.
Hlavní moderátorkou bude
Jana Antonínová, zkuená
moderátorka a odbornice na modeling. Agentura chystá nìkolik
blokù módních pøehlídek, vystoupení dìtských taneèních
skupin, pohodovou muziku i divadelní pøedstavení. Hlavním
hostem programu bude enské
country trio C. T. Hany Horecké.
Pøipravuje se i celá øada soutìí,
a to jak pro dìti, tak i dospìlé,
kteøí mohou získat skuteènì
velice hodnotné ceny, napøíklad
automatickou praèku. Výstava
má i celou øadu doprovodných
akcí. Pøíkladem mùe být ji tradièní vodní fontána v provedení
hasièských dobrovolných sborù,
která se uskuteèní v pátek
12. kvìtna veèer na Novém rybníku. Hasièi také chystají svoji
hasièskou parádu, co je pøehlídka hasièských sborù, která
probìhne v sobotu ráno. A dalím doprovodným prvkem je
i slavnostní zahájení provozu
Letního kina, kde bude koncert
skupiny NO NAME a na závìr
i ohòostroj.
- str -

Mistrova busta ve Vysoké Novinky firmy CONNEX

Rodina sochaøe Lhotáka
vìnovala muzeu bustu.
V loòském roce
vìnovala dcera
Antonína
Lhotáka paní
L i b u  e
Miurcová
jménem sochaøovy rodiny
Památníku
Antonína Dvoøáka
ve Vysoké u Pøíbrami originál
sádrové patinované busty hudebního
skladatele
A n t o n í n a
Dvoøáka, vytvoøené autorem v roce
1960.
Muzeu se podaøilo
získat finanèní prostøedky na odlití tohoto vzácného umìleckého díla do

bronzu, zhotovení pískovcového piedestalu, a zajistit tak
dùstojnou a reprezentativní prezenci tohoto
hodnotného daru ve
vstupních prostorách
zámku ve Vysoké 
Památníku Antonína
Dvoøáka ve Vysoké
u Pøíbrami.
Odhalení busty provedl
ve ètvrtek 4. kvìtna pravnuk Antonína Dvoøáka,
houslový virtuos,
Mistr Josef Suk
za úèasti Dvoøákova
vnuka pana Antonína
Dvoøáka III., autorovy
dcery Libue Miurcové
 Lhotákové a dalích
èlenù obou umìleckých
rodin a mnoha významných osobností z oblasti
hudby a výtvarného
umìní. Srdeènì Vás zveme
k návtìvì tohoto místa.

Spoleènost Connex Pøíbram, s. r. o., zakoupila za finanèní podpory mìsta Pøíbrami dalí nový nízkopodlaní autobus typu SOR BN 12, který je ji
vybaven hlásièem zastávek pro nevidomé spoluobèany. V souèasné dobì se pøevádìjí názvy zastávek
do digitální podoby. Po dokonèení digitalizace
bude autobus uveden do plného provozu. Zapojení
do obìhu je plánováno na první polovinu kvìtna.
Do budoucna bychom chtìli postupnì vybavit nae
vozy tak, aby handicapovaní obèané mohli plnì
vyuívat slueb MHD v Pøíbrami.
Od 2. kvìtna 2006 uvádíme do provozu novou
linku mìstské hromadné dopravy v Pøíbrami.
Linka è. 17, která zaèíná v zastávce Sídlitì, II.
poliklinika pojede pøes kolní ulici, Drkolnov
a Bøezové Hory a do zastávky Jiráskovy sady.
Dále od 29. kvìtna 2006 bude na vybraných spojích
MHD linky è. 10 obsluhována nová zastávka LIDL.
Touto cestou chceme podìkovat vem cestujícím
za trpìlivost, kterou projevili pøi návtìvì naí
informaèní kanceláøe pøi pøeklíèování èipových
karet.
Petr Èihák,
øeditel spoleènosti CONNEX Pøíbram, s. r. o.

S LOVO

S TA R O S T Y

Nejvýznamnìjí

událostí
uplynulého mìsíce bylo
otevøení nového pracovitì
JIP  ARO v Oblastní
nemocnici Pøíbram, a. s.
(ONP). Jde o moderní
komplex se pièkovým
vybavením, pøíjemným
a ulechtilým interiérem
pro pacienty a zdravotní
personál. Jde o dalí zrealizovaný zámìr, který zapadá
do celkového plánu rekonstrukce a modernizace
ONP. Vem, kteøí se na této práci podíleli, patøí
podìkování, a zdùrazòuji, e tato dalí investice
probìhla za situace, kdy se pøíbramská nemocnice, na rozdíl od mnoha praských fakultních
nemocnic, nezadluuje! Krom celé øady opatøení k zefektivnìní provozu si nemùeme dovolit
finanèní ohodnocení zamìstnancù jako v praských fakultních nemocnicích, kde jsou platy i
støedního zdravotního personálu vyí a jejich
dluhy následnì zaplatí Ministerstvo zdravotnictví
z daní i nás, Pøíbramákù. Za nás (ONP) dluhy
neplatí nikdo, proto musíme hospodaøení
udret na nule. Rozhodnì by mìly mít vechny
nemocnice v ÈR stejné finanèní podmínky jako
praské fakultní nemocnice. Doufám, e se
toho doèkáme.

Velkou poklonu je tøeba sloit i pøíbramským
Kovohutím za udìlení Ceny zdraví a bezpeèného
ivotního prostøedí za rok 2005, kterou pøevzaly
od britské velvyslankynì Lindy Duffield. Kdo
Kovohutì znal pøed 15 roky, vidí sám, e tato
firma se kadým rokem mìní v èistou, bezpeènou a prosperující firmu, a ocenìní Velké
Británie je jen dalím dùkazem, e to Kovohutì
dìlají opravdu dobøe. Ocenìní získaly i dalí
dvì pøíbramské firmy - CVP Galvanika a Halex
Schauenberg - OHK Pøíbram jim udìlila titul
Nejlepí firma okresu a k tomu jim upøímnì
gratuluji.
Uvedli jsme do provozu dalí mìstskou autobusovou linku è. 17. Ta má za úkol usnadnit
dopravu lidem z oblasti Fialky, Zdaboøe a Drkolnova do prùmyslové zóny za Kauflandem.
Nyní bude záleet pouze na cestujících, zda se
linka uiví a bude mít patøiènou obsazenost,
nebo zanikne. Ekonomické minimum je pøi tøímìsíèní prùmìrné obsazenosti 10 cestujících.
Na sídliti se ji v mnoha domech rozbìhly
pøípravy na realizaci projektu Pøed kadým
domem zahrada. Jsou to hlavnì domy, které
ji mají zrekonstruované støechy, okna, fasády,
vstupní dveøe, stoupaèky i inenýrské sítì a zaèínají se koneènì rozhlíet po úpravì okolí.
Ve spolupráci s komisí ivotního prostøedí u
zhruba dvacet domù, to je asi 250 domácností,
zahájilo jednání a zaèalo komunikovat s mìstem. U mají rozhodnuto, co chtìjí v neupravených dvorech mít, a nyní zaèneme zpracovávat
projekty. Do zastupitelstva bude pøedloen
návrh, abychom lidem dané pozemky, které si
budou udrovat na své náklady, pøevedli úplatnì
za jednu korunu za jeden metr ètvereèní.
Pozemky zùstanou i nadále veøejným prostranstvím, ale pouze pro obyvatele, kteøí u tohoto
pozemku ijí, starají se o nìj a na své náklady
ho udrují a rekonstruují.
V dubnu se také naplno rozebìhly dvì významné stavby - rekonstrukce námìstí H. Klièky
a vybudování dalí etapy trasy Hornického
vláèku. Tu sice doprovází celá øada komplikací
typických pro tuto èást mìsta, ale i ty se podaøí
vyøeit. Obì stavby jsou financovány z fondù
Evropské unie. Také jsem absolvoval setkání
s Osadním výborem Zdaboø, kde jsme probírali
i velmi zajímavou zprávu: Støedoèeský kraj
uvolnil èástku 14 milionù korun na nové povrchy Zdaboøské ulice. Souèasnì i pøíbramtí
zastupitelé v minulém mìsíci schválili èástku
blíící se dvaceti milionùm korun na rekonstrukci inenýrských sítí pod touto komunikací.
S obèany, kteøí u této komunikace ijí, ji také
probìhla jednání, a byli tedy s postupem prací
seznámeni. Dalí pravidelná informaèní setkávání, kde je moné vznáet pøipomínky i podnìty k samotné realizaci, nás jetì èekají. Tento
postup se hodnì osvìdèil i pøi realizaci jiných,
stejnì sloitých staveb.
Do kolonky sportovních úspìchù urèitì patøí
skvìlá prezentace studentù Gymnázia Pøíbram
a zaøadil bych sem i koneènì vítìzství fotbalové Marily Pøíbram nad Mostem. Pogratulovat
je tøeba i pøíbramskému Vavexu. I kdy se dospìlákùm v letoní sezónì nedaøilo, junioøi to
vynahradili a za to jim patøí dík.
Rada mìsta se na poslední chvíli pochlapila
a nad rámec rozpoètu uvolnila finanèní prostøedky na rekonstrukci sociálního zaøízení na
støedních kolách, jejich zøizovatelem je
Krajský úøad. Dalím pozitivním krokem rady
je i doporuèení zastupitelùm schválit tøi sta tisíc korun pro pøíbramskou porodnici na nákup
pøístroje, který významnì zkvalitní sluby pro
budoucí pøíbramské maminky. Tento krok mìsta
je sice troku s køíkem po funuse a je koda,
e se nìkteré zastupitele nepodaøilo pøesvìdèit
pøi schvalování rozpoètu, nicménì pøesto vem
zastupitelùm, kteøí tento krok podpoøili nyní,
musím podìkovat.
Závìrem Vás vechny zvu na øadu zajímavých
kulturních akcí, které v mìsíci kvìtnu probìhnou. A u je to rodinná výstava na zimním stadionu Pøíbram 2006, nebo nìkterý z koncertù
právì zahájeného Hudebního festivalu A.
Dvoøáka, slavnostní zahájení provozu Letního
kina nebo Památník A. Dvoøáka, kde byla
odhalena busta A. Dvoøáka vytvoøená významným sochaøem A. Lhotákem. A vøele doporuèuji i nové pøedstavení pøíbramského Divadla
Rychlé ípy. Mìsíc kvìten je na události skuteènì nabitý, já Vám pøi výbìru pøeji astnou ruku a tìím se, e se
na mnoha tìchto akcích jistì spoleènì
setkáme.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY S L O U P E K

Podnikání je i radost

Na slovíèko jsme se zastavili ve firmì Periskop
Pøíbram, s. r. o., kde nedávno oslavili estnácté výroèí
zaloení firmy.
Kdy se podíváte zpìt, co prvního Vás napadne?
ptáme se zakladatelky firmy paní Zdenky Broové.
Pøemýlím o tom, s jakým nadením jsme kdysi
noviny Periskop zakládali. Byli jsme plni iluzí o nastupující demokracii, pøedstavovali jsme si, jak se
zlepí vztahy mezi lidmi a jak budeme objevovat svìt.
Demokracie nám pøinesla oèekávané uvolnìní, ale
s ní pøiel také nárùst kriminality. Závist, které se
u nás daøilo ji za totality, pøímo bují. Mnozí z nás
navtívili pár zemí a moná stejnì jako já si ovìøili
dávno známý, bohuel tehdy pro nás nehmatatelný
dùkaz o tom, e vude je chleba o dvou kùrkách. Tìm

prùmìrným nebylo nejhùø, tìm podprùmìrným bylo
v porovnání s jinými zemìmi dobøe, ti nadprùmìrnì
schopní nemìli naprosto ádnou motivaci svoje
schopnosti ukazovat. Z toho logicky vyplývá, e rozvoj
stagnoval a demokratickému svìtu jsme nemohli
staèit. Vím, e je to silnì zjednoduený pohled, ale
mùe nám ukázat, e prùmìrnost vede ke stagnaci
a ta ádnému národu neprospìje. Co se týká pøedstav
o podpoøe podnikání, z tìch u jsem vyléèená. Kolik
drobných odválivcù na tuto dùvìru dojelo.
Pøedstavte si, co musel takový ivnostník obchodník
vloit do toho, aby mohl otevøít krámek odpovídající
normám. Co si musel pùjèit, co musel zastavit. ádné
danì mu nikdo neodpustil. Tu se nahoøe rozhodne, e
supermarkety dostanou zelenou a ná snaivý poctivec pøijde o ve. Nechápu, zda jsou nai politici natolik krátkozrací, e preferují zahranièní kapitál, kdy
musí dobøe vìdìt, e nebude-li to pro nì výhodnìjí,
ne kdekoli jinde, prostì se seberou a odejdou. A co je
to potom za investici, kdy má zajeèí úmysly.
Takhle to vypadá, jako by podnikání bylo pro Vás
pouze letitým stresem. Témìø nepøetritý stres,
s tím bych souhlasila, ale má to také kladné stránky.
Pøedevím vidíte, e je to opravdu na vás, co se
odváíte vytvoøit. e je na vás, jaké spolupracovníky
si k tomu vyberete. A lidi, to je vdy základ firmy.
Mám tìstí, e se kolem mne drí skupina vìrných,
pro které toto zamìstnání není jen chozením do práce. Myslím, e vìøí, e dìlám ve pro to, aby o práci
nepøili, a aby prostøedí, ve kterém tráví tolik èasu,
bylo pøijatelné.
Pokud vím, tak nedìláte u pouze noviny. Mojí
snahou je pojistit firmu dalí èinností, aby nás pøípadný útok konkurence nezlikvidoval. Z toho dùvodu
si firma vydìlává také tiskem a knihaøinou. Nikdy
nevíte, kdy se zase objeví nìjaké inzertní noviny. Nai
zákazníci si vìtinou vyzkouí, co jim jinde inzerce
pøináí, a potom se vrátí. Pøece jen docílit naeho
nákladu se nikomu nedaøí. A od nákladu se odvíjí
úèinnost inzerce. Samozøejmì také cena, co mnohým
nedochází. Ale i v tisku máme ji své stálé zákazníky
a nejenom z Pøíbramska. Své konkurenci se cenovì
vyrovnáme a jsme rychlejí. Vìtina práce vak pøichází z Prahy nebo z Plznì. A abychom si práci zpestøili, gravírujeme do plastu kovu a hliníku, prostì
pokud vidíte cedulky na dveøích bytù nebo firem, tak
to také umíme.
A budoucnost? Vìøím, e firma zùstane v rodinì
a u se pøipravuji na èásteèné pøedání zodpovìdnosti. Chci, aby pøítí øeditelka firmy znala vekeré
práce od základu. Teprve potom dokáe lidi øídit a oni
si jí budou povaovat. A v tom je myslím základ
úspìchu.
Se zakladatelkou firmy Periskop Zdenkou Broovou
hovoøila Irena Karpíková.

Velikonoce v Mateøském centru Matylda
Ve støedu 12. dubna jsme se v Matyldì
pøipravovali na Velikonoce. Nejprve jsme
se posilnili svaèinou - jednohubkami s vajíèkovou pomazánkou. Poté jsme zdobili
vajíèka voskem a pletli jsme pomlázky.
Pro dìti to bylo první seznámení s velikonoèními zvyky a bylo a pøekvapivé, jak
velmi byly zruèné.
A co chystáme na kvìten? V pondìlí
15. 5. od 15:30 hod. bude Odpoledne pro
maminky. Budeme si povídat o kosmetice, nalíèíme se a kadá maminka dostane
malý dárek. Dìti si mùete vzít s sebou,
jejich hlídání je zajitìno. Ve støedu 31. 5.
v Matyldì oslavíme Den dìtí. Caparti si
budou moci zasoutìit a budou na nì èekat
malé dáreèky. Najdete nás v pøízemí 2. pavilonu v areálu bývalé 8. Z (vedle
Druby). Blií informace na telefonech
605 716 218, 737 488 196.
Ing. Jana Vondráèková

Pøíbramtí obèánci narození v dubnu

POSLANCE

První èervnové dny se pomalu a jistì
blíí a s nimi i volby do poslanecké snìmovny. V letoním roce mùe kadý obèan
naí zemì starí 18 let podpoøit a zároveò
ovlivnit svým hlasem sloení budoucí
vlády této zemì.
Pro nìkteré spoluobèany budou letoní
volby ivotní premiérou, nìkteøí chodí
volit pravidelnì a nìkteøí se voleb neúèastní
vùbec. Je nás ale mnoho, kteøí pamatují
dobu, kdy se muselo k volbám chodit
povinnì a nebylo moné vybírat stranu
podle sympatií, výsledkù nebo volebního
programu.
Pamìtníci si jistì vzpomenou na jednotnou kandidátku Národní fronty, manifestaèní zpùsob hlasování, pøi nìm odchod
s hlasovacími lístky za plentu obvykle znamenal urèité potíe, a statisticky
témìø stoprocentní volební úèast.
Dnes máme v Èeské republice demokratický systém, a tak kadý obèan
mùe vyjádøit vhozeným lístkem do volební urny svùj názor a podporu
vybrané stranì, a u je jakákoliv. Nenechávejme tedy tuto anci, po které
mnozí z nás ètyøicet let touili, leet ladem. Pøijïme spoleènì k volbám
do poslanecké snìmovny a vyberme takový politický subjekt, který zajistí
pokraèování pozitivního vývoje politického prostøedí, jistoty pro obèany
a prosperitu naí zemì.
Je proto tøeba volit s rozumem a chladným pøístupem k jednotlivým
výsledkùm a pøedvolebním slibùm kandidujících politických stran. Je tøeba
si uvìdomit, co chceme a co dokáeme obìtovat, protoe nemalou èást
odpovìdnosti za situaci, ve které se spoleènost nachází, neseme také sami.
Nìkomu z nás se daøí a vydìlává spoustu penìz. Mùe ale nastat chvíle,
kdy i úspìný podnikatel nebo ivnostník bude potøebovat pomoc od ostatních. I na to je dùleité myslet pøi volbì budoucí vlády a pøi zvaování
zámìrù jednotlivých politických stran.
Já osobnì chci spoleènost solidarity pøi uznání výkonu jednotlivce,
a budu proto volit jistotu a prosperitu proti experimentování se spoleèností.
Dùleitá vak je pøedevím úèast ve volbách, která dá politikùm jasnì
najevo, e lidem není lhostejné, co se v jejich zemi bude v následujících
letech dít. O to víc pak jejich názor bude tlaèit na svìdomí jednotlivých
politických aktérù. Vyzývám proto vechny spoluobèany, pojïme volit!
MVDr. Josef Øihák

OHK

V

PØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
mìsíc duben proila Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami ve znamení
pøíprav a prùbìhu valné hromady svých èlenù, která se konala 11. dubna
2006. Valná hromada volila èleny do statutárního orgánu komory
pro pøítí tøíleté volební období na léta 2006 - 2009. Byli zvoleni vichni
navrení kandidáti do pøedstavenstva, dozorèí rady a smírèí komise pøi
OHK Pøíbram. Ve funkci pøedsedy byl potvrzen dosavadní pøedseda
pøedstavenstva Ing. Pavel Oktábec, øeditel firmy Halex Schauenberg,
ocelové konstrukce, s. r. o. Dále byli zvoleni tøi místopøedsedové: Ing. Vladimír Kovalèík Novadus, s. r. o., PaedDr. Tomá Hlaváè - øeditel SP Pøíbram, Alois Dvoøáèek - majitel
obchodní spoleènosti; sedm èlenù pøedstavenstva: Milue molíková - Papka, v. o. s., Ing.
Karel Cibulka - projekce, Ing. Zdenìk Buchta - ZAT, a. s, Jan Jeek - Energon Dobøí,
s. r. o., Ing. Jiøí Dostál - Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s., Jindøich Vaøeka - RAVAK,
a. s., Miroslav Podzimek - POGRR, s. r. o. Do dozorèí rady byli zvoleni: Josef Novák Novadus, s. r. o., Ing. Václav Dvoøák - Finvest Pøíbram, s. r. o., a Ing. Jiøí Neuman Winterthur pojiovna, a. s. Dále byla zvolena smírèí komise ve sloení Jiøí Dohnal - Taneèní
kola, Renata Jonáková - ATRIUM a Petr Oktábec - CAPO REAL, a. s.
Souèasnì byly na valné hromadì vyhláeny výsledky ji 6. roèníku soutìe o nejlepí
firmy okresu Pøíbram ve dvou kategoriích. V kategorii malých firem do 50 zamìstnancù se
na 3. místì umístila firma Finvest Pøíbram, s. r. o., na 2.místì firma Windoor´s, spol.s r. o.,
a první pøíèku obsadila firma Halex Schauenberg ocelové stavby, s. r. o., zastoupená
panem Ing. Prùchou a Ing. Roulem.
V kategorii støedních a velkých firem nad 50 zamìstnancù se umístila na 3. místì firma PB
tisk, s. r. o., na 2. místì firma Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s., a 1. místo získala letos
poprvé firma CVP Galvanika, spol. s r. o., zastoupená panem Ing. Pajtaiem a panem
Cenknerem. Diplomy pro vechny vyhodnocené firmy a sklenìné poháry pro dvì nejlepí
firmy pøedávali nai hosté pan senátor Ing. Jaromír Volný a starosta mìsta Ing. Ivan Fuksa
spoleènì s pøedsedou pøedstavenstva Ing. Pavlem Oktábcem a øeditelkou OHK pí Irenou
Karpíkovou.
Valná hromada dále schválila plán práce
a rozpoèet na rok 2006 a zvolila zástupce
na celorepublikový Snìm HK ÈR, který se
bude konat 25. kvìtna 2006 v Pardubicích.
Koncem dubna jsme uspoøádali semináø na
téma Ochrana prùmyslového vlastnictví
v podnikání, kde se podnikatelé dozvìdìli
od zamìstnancù Úøadu prùmyslového
vlastnictví informace o patentech a uitných vzorech, prùmyslových vzorech,
ochranných známkách a dalí dùleité
informace. Na semináø pøili i studenti
pøíbramského Gymnázia.
Jeliko za dveømi je výstava PØÍBRAM
2006, chtìla bych znovu pøipomenout
monost èerpání finanèního pøíspìvku pro malé vystavovatele na této výstavì ve dnech
12. - 14. 5. 2006 na Zimním stadionu v Pøíbrami.
Hlavním organizátorem je mìsto Pøíbram a partnery jsou Okresní hospodáøská komora
v Pøíbrami a Sdruení podnikatelù v Pøíbrami. Realizaci výstavy zajiuje firma Monika
Rajdlová. Pro pøihláku kontaktujte p. Rajdla, tel. 603 572 977, fax 257 951 331, e-mail:
in-ex.rajdl@volny.cz.
Pøíspìvek lze poskytnout na èásteèné pokrytí nákladù vynaloených na stavbu stánku a pronájem plochy pro vystavovatele, kteøí splòují následující poadavky:
- mají sídlo ve Støedoèeském kraji, nebo jsou èleny OHK Pøíbram
- nesmí zamìstnávat více ne 30 zamìstnancù
- èinností je výrobní program nebo podnikání ve slubách
Pøíspìvek lze poskytnout na základì ádosti o pøíspìvek doruèení OHK Pøíbram nejpozdìji
do 30. 6. 2006. Pøihláku získáte na úøadu OHK, nebo si ji mùete stáhnout z naich webových stránek www.ohkpb.cz.
Blahopøejeme firmì Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s., k získání prestiního
ocenìní Cena zdraví a bezpeèného ivotního prostøedí 2005. Firma se stala vítìzem
15. jubilejního roèníku hlavnì díky svému rozíøení o novou divizi Elektroodpad v roce 2005.
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, tel.: 318 627 784-5
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, rmpribram@inmp.cz,www.ohk.cz

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
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
U lesíka na Drkolnovì si
rozdìlali dva mladí lidé
oheò. Pøivolaní stráníci
zjistili, e si mladý pár
chtìl pouze opéct pekáèky.
Stráníci je pouèili o zákazu rozdìlávání ohòù a pøípad vyøeili domluvou.
Skupinka tøí osob zneèistila veøejné prostranství
u Gymnázia na sídliti.
Stráníci je upozornili, e
musí místo uklidit a okamitì opustit. Poté, co se
tak stalo, stráníci odjeli.
Dalí víko od kanálové
vpusti nìkdo ukradl.
Tentokrát to bylo u benzínové pumpy v Romitálské ulici. Stráníci ve
ihned nahlásili správci
komunikace.
Podezøení na vznik poáru ohlásil jeden obèan

z Milínské ulice. Stráníci
se vypravili do zmínìného
bytu. Otevøel jim mladý
mu a sdìlil jim, e si dal
na sporák ohøát jídlo a zapomnìl na to. Potom se
el sprchovat a jídlo mezitím shoøelo. Proto z bytu
unikal kouø.
Obsluha kamerového systému spatøila v ulici Kpt.
Olesinského partu muù,
kteøí kácejí stromy.
Na místì jim vedoucí party sdìlil, e akce je povolená, ale povolení prý má
u sebe majitel firmy.
Stráníci ve pøedali k øeení na MìÚ, odbor ivotního prostøedí.
Pøi pravidelné kontrolní
èinnosti dne 18. 4. ve 23
hod. objevili stráníci
násilnì otevøenou gará

na Drkolnovì. Pøípad byl
pøedán Polici ÈR.
Dne 19. 4. ráno oznámil
jeden mu, e u Finanèního úøadu Pøíbram leí
nehybnì nìjaká osoba.
Stráníci na místì zjistili,
e se jedná o mue, kterého
propustili z léèebny a kterému ujel autobus. Proto
navtívil blízké pohostinství, pøi odchodu upadl
a nemohl se zvednout.
Ke zranìní nedolo, tak
pán odjel domù dalím
autobusem.
Veèer ve 20,18 h. tého
dne spatøila jedna paní, e
dvì dìti sundávají ze zaparkovaných automobilù
ozdobné kryty na kola.
Opravdu se jednalo o dva
desetileté hochy, kteøí si
takto zøejmì vyplòovali

svùj volný èas. Vzhledem
k vìku pachatelù je stráníci pouze mohli pøedali
jejich matkám a tím ve
skonèilo.
Opilý mu leel v ulici
Bratøí Èapkù. Podle dokladù stráníci zjistili,
o koho se jedná, a kontaktovali jeho manelku. Ta
si pána pøevzala a stráníci místo opustili.
Notnì opilý mladík tropil výtrnosti v èekárnì
na vlakovém nádraí.
Zamìstnanec ÈD pøivolal
na pomoc stráníky.
Mladík byl drzý, stráníkùm nadával. Po chvíli se
uklidnil a øekl jim, e ho
ráno pustili ze záchytky
a nyní èeká na vlak domù.

Krátce z tiskovek na radnici

Vybudování úèelové komunikace
pro potøeby prùmyslové zóny Balónka
by mìsto chtìlo zajistit z dotaèních finanèních prostøedkù. Situace je ale
komplikovaná vlastnictvím èásti
nìkterých pozemkù soukromými
vlastníky, o dotaci by tedy nebylo
moné ádat. Tuto problematiku se
radnice nyní snaí vyøeit.
Rada se znovu zabývala moností
prodeje pozemkù firmì JKR k vybudování jejího sídla a doporuèuje zastupitelùm prodej uskuteènit.
Návrh na pøevod pozemkù v oblasti rybníka Kaòky pro potøeby Èeského rybáøského svazu rada mìsta
podpoøila. Nyní jetì záleí na rozhodnutí zastupitelù. Rybáøi zde mají vybudované nìkteré objekty nezbytné pro
chov ryb a rádi by do své péèe pøevzali
i pozemky s tímto zaøízením související.
Rada projednávala návrh na smìnu
èásti pozemkù v katastrálním území
Bøezové Hory v oblasti Delvity, kde je
pøipraven projekt k vybudování cca
162 bytových jednotek. Tento projekt
souvisí i s vybudováním tzv. parkovacího domu v této oblasti. Rada mìsta
se shodla na tom, e oba projekty by
mìly být stavebním úøadem projednávány samostatnì, aby bylo moné zahájit stavby tøí bytových domù v co
nejkratí moné lhùtì. Pro vybudování
parkovacího domu se radnice zavázala
nechat zhotovit studii EIA, ze které
bude jasné, zda toto zaøízení zde nebude
mít vliv na ivotní prostøedí. Stavba
prvního bytového domu by mohla zaèít
ji tento podzim.
S tímto projektem souvisí i dalí
bod, tedy vydání souhlasu pro potøeby
stavebního øízení na vybudování kanalizace. Rada tento zámìr odsouhlasila.
Dùm na Bøezových Horách, ve kterém bývalo pekaøství, prodává mìsto
Pøíbram ji od roku 1994. Nyní o objekt projevil zájem váný zájemce,
který jej chce od mìsta koupit i se souèasným nájemníkem.
Rada mìsta odsouhlasila plán práce
finanèního výboru.
Sníení poplatku ze vstupného
z souèasných dvaceti procent na patnáct schválila rada mìsta. Jedná se
o vstupné na zahajovací koncert
v Letním kinì Pøíbram skupiny
NO NAME. Radní tak chtìjí podpoøit
dosavadní trend nájemce na zlepení
tohoto zaøízení.
Radní odsouhlasili vyhláení výbìrového øízení na obsazení funkce
øeditele Základní koly Bratøí Èapkù
a souèasnì jmenovali zástupce radnice
(Mgr. E. Èíhalovou a Mgr. J. Schmidta)
èleny výbìrové komise.
Rada zároveò stanovila kritéria
nezbytná pro výbìrová øízení na dodavatele rekonstrukce kolní kuchynì
ve 3. základní kole a také na Základní
kole Jiráskovy sady. Rekonstrukci
nezbytnì potøebuje i kuchynì 5. základní koly, ale tady vzhledem k pozemkovým problémùm bude opravy

nutné øeit z finanèních zdrojù mìsta,
a to bude moné nejdøíve v pøítím
roce. Na pøedcházející rekonstrukce je
moné ádat o státní dotace.
Dohoda o partnerství mezi
Arcidiecézní charitou, K-centrem
a mìstem Pøíbram byla pøíbramskými
radními odsouhlasena.
Do zastupitelstva je pøipraven dalí
návrh, jak pomoci dìtem v oblasti pùsobení jednotky KFOR v Kosovu. Návrh
má konkrétní seznam kolních potøeb
v hodnotì sto tisíc korun.
Sportovní komise pøedloila pøesný rozpis rozdìlení sportovních grantù
v hodnotì 1,565 milionù korun. Rada
tento návrh s malou zmìnou odsouhlasila.
Výbìrová komise na výbìr nového
øeditele Divadla Pøíbram doporuèila
radì mìsta odsouhlasit do této funkce
Mgr. Petra Bednáøe, dosavadního manaera Divadla ABC. Do nové funkce
by mìl nastoupit k 1. 7. 2006.
Mìstská policie Pøíbram a Policie
ÈR spoleènì dopadly podpalovaèe
plastových kontejnerù na separovaný
odpad a záchodkù Johnny WC.
Problém, který trval delí dobu, se nakonec podaøilo vyøeit díky kamerovému
systému. Policisté a stráníci spoleènì

ve vybraných lokalitách mìsta.
Bìhem kvìtna bude v obøadní síni
probíhat rekonstrukce. Návrh pochází
z dílny architekta Alee Brotánka.
Radnice si mohla vybrat ze dvou pøedloených variant, které se liily v úpravì
stropu a úpravì prostoru pro oddávající.
Pùvodní zámìr, otevøít celý prostor
francouzskými okny do atria Zámeèku
- Ernestina, zatím nebude z finanèních
dùvodù realizován, ale ve bude pøipraveno. Interiér bude vybaven jednoduchým elegantním nábytkem, doplnìným bílým klavírem, který vlastnì
symbolizuje monost místnost vyuívat zároveò i jako koncertní sál.
Na tuto rekonstrukci je pøipraven
jeden milion korun.
Okamikem nabytí právní moci
soudního rozhodnutí, týkajícího se
odvolání øeditele 1. základní koly, se
Mgr. Petr Roèòák vrací na své pùvodní
místo. Nyní jetì zbývá doøeit dalí
lidské, pracovní a morální záleitosti
s touto kauzou spojené. Sem patøí
napøíklad i dalí pùsobení souèasné
øeditelky Mgr. Palanové, úhrada ulé
mzdy Mgr. Roèòáka a náhrada soudních výdajù.
Lhùta výbìrového øízení na dodavatele stavby rekonstrukce autobuso-

Pøíbramská jména

V naem seriálu se pomalu blííme k závìru, nebo skupiny jmen, které jsme dosud nezmínili, se pomalu vyèerpaly.
Pokud pomineme názvy sportovních oddílù a klubù (protoe jejich jména jsou dnes podruná, mají dìlat reklamu majiteli èi hlavnímu sponzorovi, a tudí není dùleité se jimi
zabývat), tak nám s výhradou moného opomenutí nìkteré
z oblastí a skuteèných malièkostí typu jména benzínových pump zbývají v podstatì ji jen lidé a jejich jména.
V pøíbramské historii lze nalézt mnoství osob i osobností,
jejich pojmenování pùsobí nezvykle èi jejich jména si
vìtina z nás nedokáe uspokojivì vysvìtlit. Pro poslední
dva díly naeho seriálu proto vybereme nìkolik jmen pøíbramských osobností, která se pokusíme vyloit. Zaènìme
hned bájným Pøíbramem, údajným zakladatelem mìsta.
Toto osobní jméno nepatøilo k èastým ani v minulosti, jeho
výskyt v souèasnosti se týká výhradnì pøíjmení a odkazuje
na pravdìpodobný pùvod rodiny nositele v nìkteré
z Pøíbramí. Samotné jméno Pøíbram jsme ji vysvìtlovali,
ale pro poøádek uveïme, e bylo vytvoøeno od praslovanského slovního základu bran (= bránit, chránit) a vyjadøovalo mínìní, e nositel tohoto jména bude vdy ochotný
k obranì sebe a svých pøátel.
Prvním historickým Pøíbramákem, kterého známe jménem,
byl blahoslavený Hroznata, velmo a pozdìji pøevor klátera v Teplé, který Pøíbram nìkdy pøed rokem 1216 prodal
praskému biskupovi Ondøejovi. Jméno Hroznata je opìt
slovanského pùvodu a pravdìpodobnì vzniklo jako
nesprávný pøeklad øeckého jména Methodios, jeho èeská
varianta je Metodìj. Pøeklad Hroznata (nebo také
Hrozòata) vycházel z latinské podoby Metudius, kdy omylem byl vzat jako slovní základ metus = strach, hrùza, a ten
byl pak pouit pro poèetìlé jméno.
Mezi støedovìké obyvatele naeho mìsta patøil i rychtáø
Jan Rubá, který v roce 1393 nechal zøídit v pøíbramském
kostele nový oltáø a díky jemu se dochovala v pøíbramském archivu nejstarí pøíbramská listina. Jméno Jan
bylo a je dodnes velmi hojné, a proto ji od støedovìku
bylo nutné mezi Jany rozliovat pomocí dalích pøívlastkù.
Slovo Rubá nebylo klasickým pøíjmením, ale spíe
pøezdívkou, vyplývající z nìjaké osobní charakteristiky
nositele. Rubá je dnes chápán jako pohøební roucho,
ve støedovìku to vak bylo oznaèení pro nejobvyklejí
muský i enský odìv  dlouhý, lnìný, volnì splývající at
a zároveò i pro krátkou koili. Dùvod, proè se tato charakteristika objevila u jména pøíbramského rychtáøe, nám
zùstane neznámý.
Tím, který tuto listinu i donaci potvrdil, byl Mikulá
Puchník, licenciát a spoluputovník Johánka z Pomuku,
pozdìjího sv. Jana Nepomuckého. Pøízvisko Puchník je
moné vyloit dvìma zpùsoby. Jednak se mùe jednat
o osobu, která vydává zápach (puch), ale pravdìpodobnìjí je, e se jednalo o osobu opuchlou tedy obézní.
Dalí osobností z pøíbramských dìjin z ménì obvyklým
jménem byl Bartoek z Drahenic, voják a kronikáø husitských válek. Bartoek vak je jen zdrobnìlina jména
aramejského pùvodu Bartolomìj = bar Talmai èili syn
Talmajùv, pøièem Talmai souvisí s hebrejským slovem
telem, co znamená brázda.
Daniel Doleal

K VÌTNOVÉ KALENDÁRIUM

5. 5. 1945

14. 5. 1849

6. 5. 1584

25. 5. 1945

Vznikl v Pøíbrami Národní
revoluèní výbor, který postupnì pøevzal kontrolu
nad mìstem.

Mìsto Pøíbram koupilo od
císaøe za 6000 kop míenských okolní vesnice
Bohutín, Brod, Kozièín,
Orlov, Oseè, Zdaboø, eice a Lazec a zaloilo
vlastní panství.

8. 5. 1875

Poprvé na svìtì bylo
na dole Vojtìch na Bøezových Horách dosaeno
hloubky jeden tisíc metrù
na 30. patøe.

10. 5. 1848
Pøináíme Vám poslední pohled na obøadní
síò pøed její celkovou rekonstrukcí.
se starostou pøili na zpùsob, jak háøe
dopadnout. Na jedno z kamerou hlídaných míst ve vytipované oblasti umístili
Johnny WC a místo bylo v pøímém
pøenosu nìkolik dní sledováno, take
pyroman byl chycen pøímo pøi èinu
a doznal se i k ostatním svým èinùm.
Jednalo se o jednaètyøicetiletého bývalého zamìstnance pøíbramského høbitova. Znovu se tak potvrdila úspìnost
kamerového systému instalovaného

vého nádraí konèí 2. kvìtna. Jetì tý
den zasedne výbìrová komise a urèí
poøadí.
Na opravy a rekonstrukce mìstských komunikací je v letoním rozpoètu
o 10 procent více finanèních prostøedkù ne tomu bylo v loòském roce.
Pøesto tyto peníze nebudou podle
starosty Ivana Fuksy staèit.
- str -

(35.)

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

11. 5. 1945

Do Pøíbrami dorazily
pravidelné oddíly Rudé
armády a zároveò dolo
k likvidaci nìmeckého
obranného rajonu u Slivice a Milína.

Konal se na Bøezových
Horách první výroèní trh
(jarmark).

Vznikl øádný Místní národní
výbor, základ správy mìsta v letech 1945 - 1990.

27. 5. 1956

Probìhla v aule Základní
koly Jiráskovy sady slavnostní instalace Aleny
Srnkové, první faráøky
Èeskobratrské církve evangelické nejen v Pøíbrami,
ale v této církvi vùbec.

31. 5. 1892

Následkem poáru na dole
Marie dolo k nejvìtí dùlní
katastrofì v tehdejí dobì.
Zahynulo 314 horníkù.

31. 5. 1954

Rada MNV se odmítla
zabývat obnovou øízení
ve vìci demolice domu èp.
55 v Pøíbrami I, tzv.
Bechyòovského zámeèku,
èím byl jeho osud zpeèetìn.
Daniel Doleal

SLOUPEK

POSLANKYNÌ

NAPSALI

JSTE MI:

Váená paní poslankynì,
... Krizový táb dùraznì varuje
zejména pøed dopady návrhu zákona
o neziskových nemocnicích, který
bez jakékoliv odborné i veøejné diskuse zásadnì mìní charakter èeského
zdravotnictví, a to smìrem pøed rok
1989. Dalí zákony a také vyhláky,
které pøipravuje ministerstvo zdravotnictví pod vedením Davida Ratha,
obsahují mnoství chyb, jsou v rozporu s mnoha jinými právními pøedpisy,
vèetnì Ústavy, pùsobí v èeském zdravotnictví chaos a pokozují pacienty.
Dovolujeme si Vás tedy poádat,
abyste jako zástupci nás, obèanù,
uèinili pøítr tomuto øádìní, které se
vymklo veøejné a demokratické kontrole. Jsme pøesvìdèeni, e by zásadní
zmìny systému poskytování zdravotní
péèe nemìly být èinìny nekompetentnì
a ve spìchu pár dní pøed volbami ...
MUDr. Jiøí Pekárek
mluvèí Krizového tábu lékaøù,
lékárníkù a nemocnic

Èlenové Krizového tábu

(pøedstavitelé zdravotnických organizací,
kteøí zastupují více ne dvacet tisíc lékaøù,
sedm tisíc lékárníkù, 180 nemocnic a tisí-

ce dalích pracovníkù ve zdravotnictví)
13. 4. 2006

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB V PØÍBRAMI
Z v eme k e s p o l u p r á c i o r g a n i z a c e ,
k teré p o s k y tu jí so c i á l n í s l u  b y.

V rámci komunitního plánování jsou zváni
ke spolupráci vichni poskytovatelé sociálních
slueb, kteøí své sluby nabízejí na území mìsta
Pøíbram nebo v jeho blízkém okolí.
Pro poskytovatele sociálních slueb je úèast na
komunitním plánování vhodnou a jedineènou
pøíleitostí, kdy mohou pøímo spolupracovat na
vytváøení sociální politiky mìsta, na urèování
dalích smìrù a pravidel jejího rozvoje.
Podstatné také je, e bìhem jednání se pro poskytovatele slueb otevøou nové monosti
vzájemné spolupráce.
Poskytovatelé sociálních slueb se do komunitního plánování mohou zapojit tìmito zpùsoby:
1. Spolupráce pøi mapování souèasného stavu
sociálních slueb ve mìstì
Poskytovatele navtíví koordinátoøi komunitního plánování a poádají je o rozhovor, výstupy
z rozhovoru budou vyuity pro dalí aktivity
v komunitním plánování.
2. Hodnocení sociální situace ve mìstì
Diskuse v rámci veøejných setkání a v pracov-

ních skupinách, které budou zamìøeny na jednotlivé cílové skupiny lidí ohroených sociálním
vylouèením.
3. Spolupráce pøi zjiování potøeb uivatelù
slueb
Pomoc pøi specifikování problémù lidí, kteøí
vyuívají sociální sluby.
4. Zpracování výstupù komunitního plánu
Navrhování priorit, opatøení a aktivit, které
zefektivní poskytování sociálních slueb v Pøíbrami.
Více informací o komunitním plánování sociálních slueb bude mono získat na internetových
stránkách mìsta, poskytuje je také koordinátorka komunitního plánování sociálních slueb
Ludmila Zelenková, odbor sociálních vìcí
a zdravotnictví, Mìstský úøad Pøíbram, email:
ludmila.zelenkova@pribram-city.cz, tel.
318 402 291).
Mìsto Pøíbram, realizátor akce
Centrum pro komunitní práci,
partner realizátora

ivot 90 - tísòová pomoc AREÍON

Mìsto Pøíbram realizuje ve spolupráci s humanitární organizací
IVOT 90 projekt AREÍON  tísòové volání pro starí a nemocné
spoluobèany. Na základì memoranda mezi obìma institucemi zastoupenými øeditelem  90 panem Mgr. Lormanem a starostou mìsta Ing.
Ivanem Fuksou bylo Pøíbrami pøidìleno 40 kusù ústøeden hrazených
z prostøedkù grantu PHARE od EU. Garanci za projekt má MUDr. Ivan
edivý (místostarosta). Regionálním koordinátorem akce byl jmenován ing. Libor pinar. Pøípravy k uskuteènìní projektu byly zahájeny
v listopadu 2004. Oslovili jsme pøedsedy organizací Svazu zdravotnì
postiených v Pøíbrami, Peèovatelskou slubu v Pøíbrami, SANCO,
Farní charitu a praktické lékaøe ve mìstì.
V pøípravné fázi se pacienti vybírají na základì doporuèení institucí i jednotlivcù a na základì vyjádøení praktických lékaøù, zpracovávají se osobní údaje klientù i pøíbuzných. Ve se zaznamenává do programu poèítaèe. Proti zneuití je program chránìn tím, e jej lze
otevøít jen na heslo a nejde vytisknout.
Smluvnì byla zajitìna spolupráce mezi OS Záchranné zdravotnické sluby v Pøíbrami VIII, kolní 70, Mìstskou policií, Mariánské
údolí 423 v Pøíbrami II, a Policií ÈR, eická 498 v Pøíbrami V.
Montá ústøeden provádí technická skupina humanitárního sdruení
ivot 90 Praha. Spolupracuje se té s firmou Èeský Telecom pøi instalaci nových pevných telefonních linek, které jsou podmínkou pro uívání terminálních stanic AREÍON. Dále je tøeba sepsat i smlouvu
o uloení klíèù od bytù (v zapeèetìných obálkách na OS ZZS Zdaboø),
za nì zodpovídá koordinátor projektu podle zásad, které vypracoval

odbor sociálních vìcí a zdravotnictví mìsta Pøíbram, s instrukcemi,
kdy smìjí být klíèe pouity.
Propùjèování zaøízení bylo zahájeno v lednu 2005 a ukonèeno
v kvìtnu 2005. Protoe byla nae práce velice kladnì hodnocena èiniteli Sdruení -90 i komisaøi EU, pøidìlili nám v èervnu 2005 jetì 10
ústøeden navíc. Celkem tedy do 30. 6. 2005 se zapojilo 50 ústøeden
na tísòové volání AREÍON v celkové hodnotì cca 900 000,- Kè.
Od 1. 7. 2005 jsme namontovali dalích 15 terminálních stanic tísòové
péèe, které jsme uhradili z finanèních prostøedkù od sponzorù.
Vyuijeme té 150 000,- Kè z humanitárního fondu Krajského úøadu
Støedoèeského kraje. Také je tøeba pochválit perfektní souèinnost
vech zúèastnìných institucí. Spojení mezi pacienty a zdravotnickou èi
nezdravotnickou pomocí nám vzornì zajiuje dispeèink Sdruení
IVOT 90 Praha, dispeèink Záchranné zdravotnické sluby Pøíbram
VIII a Mìstská policie v Pøíbrami.
Lidé, kteøí systém pouívají, jsou nadeni, protoe mají jistotu, e
nejsou sami a e jim v tísni bude poskytnuta pomoc. Dalí výhodou je,
e mají pravidelný kontakt s koordinátorem i centrálním dispeèinkem
v Praze. Obì sloky jim zajiují rùzné sluby, pohovoøí s nimi,
zvlátì s tìmi, co nemohou vycházet z bytu. Pøi výjezdech byl asi
ve tøech pøípadech pacientovi zachránìn ivot!!!
V roce 2005 bylo uskuteènìno 79 výjezdù záchranné sluby a letos
u 18. Aktivnì se do projektu zapojují i rodinní pøísluníci nemocných
klientù.
Od 1. srpna 2005 pøebírá do své péèe dalí rozvoj projektu AREÍON

 tísòové volání pøíbramská radnice a pro obèany mìsta existují následující moností pro získání ústøedny:
1) Z vlastního rozpoètu mìsta Pøíbram od roku 2006.
2) Pomocí sponzorských darù prùbìnì.
3) Pomocí pøíspìvkù od Støedoèeského kraje z humanitárního
fondu od roku 2006.
4) Vlastním nákupem rodinnými pøísluníky (cena 15 500,- Kè).
Klient hradí úèastnický poplatek 150,- Kè, který slouí k úhradì
provozu centrálního dispeèinku IVOT 90 v Praze. Dalích 100,- Kè
hradí za úèastníky mìsto Pøíbram. Sluby za provoz pevné telefonní
linky si hradí pacient sám pøes Èeský Telecom dle sazebníku jako
místní telefonní hovor (silný 3,60 Kè, slabý 1,20 Kè, noèní 0,60 Kè
+ pøedepsaný pauál nebo minimální, tj. 195,- Kè).
Podrobné informace jsou k dispozici v kanceláøi MìÚ Pøíbram IVOT 90 a na tel. è. 318 618 468 (z) nebo 318 624 928 (z) (byt ing.
pinara). Úøední hodiny PO 8  10 hod.,13  14 hod., ST a PÁ 8  10
hod. Ostatní pracovní doba je vyhrazena pro návtìvy a organizaèní
vìci. Adresa kanceláøe: námìstí T. G. Masaryka 1 (budova bývalého
soudu) Pøíbram 1.
Ing. Libor pinar
regionální koordinátor projektu

FOTOKRONIKA

Výstava obrazù Anny Vanèátové je instalována v Galerii
Frantika Drtikola v Zámeèku - Ernestinu. Potrvá do 28. kvìtna.

Dalí premiérou v Divadle Pøíbram byly Rychlé ípy od Jaroslava
Foglara. Urèitì si toto pøedstavení nenechte ujít.

V obøadní síni byli vyhodnoceni studenti, kteøí zvítìzili v dìjepisné
soutìi. Jejími poøadateli byli uèitelé dìjepisu Obchodní akademie
a Vyí odborné koly Pøíbram.

Ve ètvrtek 27. 4. se konalo v obøadní síni v Zámeèku - Ernestinu poslední vítání obèánkù pøed plánovanou rekonstrukcí této slavnostní
místnosti. V tìchto dnech je ji rekonstrukce v plném proudu.

V úterý 2. 5. byl slavnostnì zahájen provoz nové linky MHD è. 17.
Linka pojede pøes sídlitì, Bøezové Hory do Jiráskových sadù.

Na námìstí 17. listopadu u prodávají trhovci zemìdìlské výpìstky.
Je to dalí neklamné znamení, e jaro opravdu zaèalo.

Na námìstí 17. listopadu byly zrekonstruované veøejné záchodky. Starají se o nì
Technické sluby Pøíbram. Otevøeno je v pondìlí - pátek od 9 do 17,30 hod., v sobotu
od 9 do 12 hod.

Pøístupová cesta k Hornickému muzeu je ji èásteènì zrekonstruovaná. Akci zajiuje
mìsto a obdrelo na ni grant z Evropské unie z programu PHARE. Celá akce bude
dokonèena v èervnu letoního roku.

Úspìch pøíbramského sportovce D E N

V lotyské Rize se uskuteènilo 9. mistrovství svìta
ve stolním hokeji Stiga. Èetí hráèi svými výsledky
potvrdili pøíslunost ke svìtové elitì a uhájili pozice
pøed velice ambiciózními Rusy. V kategorii drustev
èeský tým ukázal svoji kvalitu jasným vítìzstvím nad
oslabenými norskými obhájci støíbra, ale pøedevím
v souboji o koneèné tøetí místo dokázal porazit ruský
tým, který pøed zaèátkem turnaje pomýlel spíe na
finále, ne na boj o bronzovou medaili. V semifinále
dle oèekávání zastavil èeský tým v historii MS dosud
neporaený tým védska. védská neporazitelnost
ale nakonec pøece skonèila - po osmi titulech z pøedchozích osmi MS dokázal védsko porazit finský výbìr, který se mohl opøít o skvìle hrajícího patnáctiletého Roniho Nuttunena.
V hlavní soutìi jednotlivcù obsadila Èeská republika vech osm míst a ádný z hráèù svými výkony nezklamal. Nejlepího výsledku dosáhl sedmnáctiletý
Michal Hviï, který nejen dokázal postoupit do finálového play-off, ale v osmifinále porazil védského zástupce 4:2 na zápasy.
Ve ètvrtfinále èekal na Michala dalí hráè z kolébky
stolního hokeje a dlouho to vypadalo, e ani on si nebude umìt poradit se skvìle hrajícím Michalem, který se rychle ujal vedení 3:0 na zápasy. Rozhodující
krok se mu ale nepodaøil a nakonec prohrál v prodlouení sedmého zápasu. Koneèným sedmým místem vyrovnal nejlepí èeské umístìní na MS.
Z èeských hráèù se do finálového play-off probojoval ji pouze Pavel Pleák, který ale narazil na fenomenálního Hanse Östermana a ten nepøipustil ádné
pøekvapení. Pavlovi náleí koneèné 16. místo. Tìsnì
za branami play-off skonèil 17. Jan Suchý. Umístìní

ostatních hráèù: 20. Leo Hviï, 22. Jan Dryák, 25.
Stanislav Kraus, 28. Luká Turoò a 38. Vladimír
Studnièka.
Koneèné poøadí i pøes neúspìch v soutìi drustev
ovládli reprezentanti védska - do první desítky pustili pouze dva finské hráèe a Michala Hvidì. Pøesto
celkový vítìz nemusel nosit dres se tøemi korunkami.
Roni Nuttunen dokázal svùj obrovský talent pøetavit
a v postup do finále, kde dokázal odehrát zcela vyrovnané zápasy s Hansem Östermanem. Oba soupeøi
oèarovali vechny pøihlíející svojí klidnou hrou a
precizním provedením blafákù. Hans nakonec zúroèit své zkuenosti a potøetí v kariéøe pozvedl nad hlavu pohár pro mistra svìta.
Èetí reprezentanti se prosadili i v dalích kategoriích. V letos velmi prestiní a sledované kategorii juniorù nastoupili tøi Èei - Miroslav Hubáèek odehrál
velmi dobrý turnaj, potvrdil, e patøí mezi juniorskou
elitu, ale o povìstný kousek (pøesnìji o vzájemný zápas rozhodující pøi rovnosti bodù) nepostoupil do finálového play-off.
Michal Hviï a Luká Turoò se do play-off protlaèili a oba se mohli na vlastní kùi pøesvìdèit o výjimeènosti Roniho Nuttunena. Michal se s ním potkal
ve ètvrtfinále a Luká v semifinále. Ani jednomu se
nepodaøilo vyhrát proti Ronimu by jediný zápas,
pøesto jejich výkony byly velkou ozdobou turnaje a
koneèné ètvrté místo pro Lukáe a sedmé pro
Michala lze zaøadit mezi úspìchy èeské výpravy.
Roni dotáhl svojí spanilou jízdu a do vítìzného
konce - bìhem MS posbíral dvì zlaté a jednu støíbrnou medaili!
Blahopøejeme!

Dùm dìtí a mládee Pøíbram nabízí
Váení rodièe, zdánlivì je jetì dost èasu do letních prázdnin. Pøesto ale, dovolte, abychom ji
nyní vám 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 od 7 do 16.30 hodin (pondìlí  pátek) pøipraven celodenní program. A protoe se snaíme kadý rok nabídnout nìco nového, mají se i letos na co tìit!
- Den v Pohádkové zemi plné skøítkù, víl a straidel .
- Den na farmì s projíïkou na koních.
- Spoustu her, soutìí a dalí pøekvapení pøipravil tým zkuených táborových pracovníkù.
V cenì tábora jsou zahrnuty svaèiny a obìdy ve kolní jídelnì 7. Z (vèetnì pitného reimu).
Pøímìstský tábor poøádáme letos ve dvou turnusech:
cena
1. turnus 10. 7. (pondìlí)  14. 7. 2006 (pátek)
750,- Kè
2. turnus 17. 7. (pondìlí)  21. 7. 2006 (pátek)
760,- Kè
Informace a pøihláky Vám rádi poskytnou zamìstnanci Domu dìtí a mládee Pøíbram IV  294,
telefon/fax: 318 623 127, e-mail: bednarikova@ddm.pb.cz.

Gymnazisté jsou úspìní

O skvìlých sportovních úspìích studentù Gymnázia Pøíbram ve kolním roce 2005 
2006 informuje øeditelka koly Mgr. Iva Kadeøábková:

Petr Takaè (4. A) získal 3. místo na Mistrovství svìta v disciplinì SKICROSS (Rusko)
v dubnu 2006
Matìj Novák (3. A) získal 1. místo v Èeské republice v kategorii mui v disciplinì
SNOWBOARDING BIG AIER (pindlerùv Mlýn)
- v tée kategorii 24. místo na mistrovství svìta (Korea  bøezen 2006)
- 1. svìtový pohár ve východní Evropì v Peci pod Snìkou, disciplina SNOWJAM 
11. místo na svìtì
Veronika indeláøová (2. C) obsadila 2. místo v ÈR ve sportovním aerobicu
Zuzana Popieluchová (kvarta) obsadila 2. místo v ÈR v dálkovém plavání

Uzavírka a omezení provozu autobusù MHD a veøejné linkové osobní dopravy
Mìstský úøad Pøíbram, odbor správy silnic, oznamuje, e z dùvodu konání cyklistického závodu poøádaného CYKLOKLUBEM Pøíbram dojde dne 16. 5.
2006 (úterý) od 16.30 hod. do 20.00 hod. k následujícím omezením:
1. budou uzavøeny v Pøíbrami VII ulice: nám. 17.listopadu, Politických vìzòù, A. Dvoøáka, Legionáøù, Osvobození
2. omezen provoz autobusù linek MHD a veøejné linkové
osobní dopravy:
- pro MHD 2, 5, 7, 16 budou vynechány autobusové
zastávky Na Cihelnì, sídl. II. poliklinika, nám. 17. listopadu a sídl. Polit.vìzòù vìák
objízdná trasa: ul. Bøeznická  Seifertova  S. K. Neumanna
náhradní zastávka: sídl. Seifertova (u archivu), sídl. S. K.
Neumanna (obousmìrnì)
- pro MHD 14 (spoj 10) budou vynechány autobusové
zastávky sídl. Polit. vìzòù vìák a sídl. Polit.vìzòù
objízdná trasa: ul. Husova, Romitálská
- pro veøejnou linkovou osobní dopravu
Connex Pøíbram, s. r. o., linky 300060, 300510, 300820,

Odvoz nebezpeèného odpadu
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 6.
3. 6.
10. 6.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00
8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00
8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00
8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00
8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00
8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00
12,00 - 13,00

parkovitì na Ryneèku
za Uranem
Hornické námìstí
Alovo námìstí
Východní námìstí
Ke Kocábì
J. Drdy 502
køi. Drkolnovská - Slunná
køi. Táborská - Strakonická
Smetanova ul.
Sázky - koloniál
eice - koneèná MHD
Orlov - u kaplièky
Lazec - u kaplièky
Kozièín - zastávka MHD
Brod - stará køiovatka
Jerusalém - u rybníka
Jesenice - u obchodu
Bytíz - zastávka autobusu

300850, 300910 bude vynechána autobusová zastávka sídl.
II.poliklinika; objízdná trasa: ul. Bøeznická  kolní;
náhradní zastávka III. poliklinika (obousmìrnì)
- linky 300070, 300770, 300930 budou vynechány autobusové zastávky sídl. II. poliklinika, sídl. Nám. 17. listopadu,
sídl. Polit. vìzòù vìák; nejblií zastávka: Bøezové Hory,
rozc. Zdaboø; objízdná trasa: z autobusového nádraí ul.
Husova, Romitálská
- linka 300501 bude vynechána autobusová zastávka sídl.
II. poliklinika; objízdná trasa: ul. Bøeznická  Seifertova
náhradní zastávka: sídl. Seifertova (u archivu), sídl. S. K.
Neumanna
- CUP TOUR BUS, s. r. o., bude vynechána autobusová
zastávka Pøíbram, Dvoøákova KD. Autobusy linky 302013
pojedou po objízdné trase ul. Bøeznickou
- BOSÁK, s. r. o., bude vynechána zastávka sídl. II. poliklinika pro linky 303100 a 303501; objízdná trasa: ul.
Bøeznickou; náhradní zastávka: sídl. Archiv
- PROBO TRANS BEROUN, s. r. o., bude vynechána autobusová zastávka Pøíbram,sídl. II.poliklinika linky 210101
Hoøovice - Pøíbram; objízdná trasa: ul. Ès. armády 
Bøeznická  kolní; náhradní zastávka: Pøíbram, kolní
III.poliklinika

Týden chorvatské kuchynì
v 7. kolní jídelnì, V Zátií 274,
Pøíbram II
V týdnu od 27. do 31. bøezna probìhly
v 7. kolní jídelnì v ulici V Zátií Dny chorvatské kuchynì. Této akce se 28. 3. zúèastnil
i éfkuchaø firmy Lagris pan Penièka. Ten se
s naimi pracovnicemi vìnoval pøípravì menu
a výdeji obìdù strávníkùm. V tento den probìhla i soutì (otázky se týkaly Chorvatska)
a vylosovaní strávníci (dìti) obdreli malé
ceny. Tento den nás podpoøili svou úèastí
i pracovníci odboru kolství Mgr. J. Kopecký
a Mgr. P. Prejzek.
Terezie Hofmanová, øeditelka 7. J

Mysli globálnì, jednej lokálnì

V pátek 21. 4. pod tímto mottem probìhl Den Zemì na naí kole  3. Z
Pøíbram, Bøezové Hory. áci 1. stupnì
se zúèastnili tradièní soutìe v lesoparku, kde na stanovitích øeili úkoly
s ekologickou tématikou. Souèástí
dopoledne bylo i opékání vuøtù a míèové hry.
Starí áci se podíleli na zlepení prostøedí v nejbliím okolí koly i na

ZEMÌ
Bøezových Horách. Autobusová zastávka vedle koly má nový lutý nátìr, kolem zastávky U Krùtù je opìt
jen zeleò. Dìti uklízely v Jarolímkových sadech, u Prokopského kostelíka
a na námìstí J. A. Alise. áci uklidili

ze kolních pozemkù oøezané vìtve,
shrabali listí i odpadky, vypleli betonové kvìtníky na námìstí i ve dvoøe
koly. Odvoz odpadu zajistily Technické sluby Pøíbram.
Zdeòka Böhmová

Øidièské prùkazy podle Evropského spoleèenství

V Èeské republice se po vstupu do EU, 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. Je rùovomodré barvy
a oznaèen nápisem ØIDIÈSKÝ PRÙKAZ
ÈESKÉ REPUBLIKY, logem Evropské
unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu CZ.
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.
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 ze zákona
je èasovì rozloena do termínù a je zdarma:
ØP vydány
Povinné výmìny
od - do
do
1. 7. 1964 - 31. 12. 1993
31. 12. 2007
1. 1. 1994 - 31. 12. 2000
31. 12. 2010
1. 1. 2001 - 30. 4. 2004
31. 12. 2013

vymìnit pøed touto cestou.
Nenechávejte výmìnu na èervenec a srpen. Øidièský prùkaz se vyrábí ve státní
tiskárnì, ne se nám vrátí vyrobený a Vy
si ho vyzvednete, uplyne cca 20 dní.
Od 1. 7. 2006 bude mono za poplatek
500,- Kè vymìnit ØP do 5 dnù.
Pøi ztrátì nebo zmìnì údajù v øidièském
prùkazu se platí správní poplatek 50,- Kè.
Øidièský prùkaz vydaný pøed 1. 1. 2001
Vám doporuèujeme pøed cestou do zahranièí vymìnit.
K výmìnì je tøeba pøedloit øidièský prùkaz, obèanský prùkaz +1x fotografii.
Výmìna je zdarma.
Pokud pojedete jako øidièi do zemí mimo
Evropskou unii, musíte mít k národnímu
ØP jetì mezinárodní øidièský prùkaz.
Tento Vám vystavíme zpravidla na poèkání a k tomuto potøebujete ØP, OP +
fotografii, za vydání se platí správní
poplatek 50,- Kè.
Mezinárodní ØP jetì doporuèujeme
do Itálie, Chorvatska, Øecka

Pokud v letních mìsících plánujete cestu
do zahranièí, doporuèuji øidièský prùkaz

Zuzana Sedláèková
vedoucí Dopravního úøadu

Úøední hodiny na Dopravním úøadì jsou
PO a ST 8  17 hod., ÚT a ÈT 8  12
hod.
Sídlíme v ulici Gen. Tesaøíka 19, Pøíbram
I. (naproti Sokolovnì).

Likvidace fritovacích a jiných olejù

Likvidace fritovacích a jiných olejù v souladu se zákonem o odpadech: Vylévání
pouitých potravináøských olejù (napø. po smaení, fritování), pøíp. jiných
olejù do kanalizace je nezákonný zpùsob likvidace tìchto odpadù.
Fyzické osoby (obèané mìsta) mají monost bezúplatnì pøedávat vechny druhy
olejù (napø. pouitých potravináøských, motorových, pøevodových, hydraulických
atp.) do sbìrného dvora Technických slueb, ul. Gen. R. Tesaøíka (za Sokolovnou).
Provozní doba: pondìlí a pátek od 12 do 18 hodin, sobota od 9 do 13 hodin, nebo
po pøedchozí telefonické dohodì na tel. è. 318 624 191, zelená linka 800 162 354.
Dále je mono oleje pøedat TS Pøíbram pøi pravidelném svozu (sbìru) nebezpeèných
odpadù mobilním zaøízením.
Právnické osoby a podnikatelé mají povinnost nakládat s odpady a zbavovat se jich
pouze zpùsobem stanoveným zákonem è. 185/2001 Sb., o odpadech, tzn. odpady
pøevést do vlastnictví pouze osobì oprávnìné k jejich pøevzetí. Touto oprávnìnou
osobou jsou (kromì jiných) také Technické sluby mìsta Pøíbrami, kterým po pøípadném pøedání odpadù do sbìrného dvora zaplatíte poplatek za jejich likvidaci.
Vekeré dalí informace o odpadech je mono získat na internetových stránkách
mìsta (www.pribram-city.cz) v èásti Nakládání s odpady, Kam s Vaím odpadem?
Marcel Strnad, odbor ivotního prostøedí

O Z N Á M E N Í O D B O R U K O N C E P C E A R O Z V O J E M Ì S TA

Dne 12. 4. 2006 bylo Mìstskému úøadu Pøíbram, odboru koncepce a rozvoje mìsta,
doruèeno oznámení o zahájení zjiovacího øízení podle zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù,
v platném znìní (dále jen zákon) k zámìru Silnice I/18, jihovýchodní obchvat.
Ve smyslu § 16 odst. 3 a 4 zákona je dokumentace oznámení zámìru dostupná (k nahlédnutí) v kanceláøi è. 12 na odboru koncepce a rozvoje mìsta MìÚ Pøíbram,
Tyrova 108, Pøíbram I (Zámeèek - Ernestinum), a to do 4. kvìtna 2006.
Nejpozdìji do 20 dnù ode dne zveøejnìní informace o oznámení zámìru mùe kadý
zaslat své písemné vyjádøení na adresu: Krajský úøad Støedoèeského kraje, odbor
ivotního prostøedí a zemìdìlství, Zborovská 11, Praha 5, 150 21.
Informace o oznámení zámìru je rovnì dostupná na internetových stránkách
Ministerstva P  http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=STC408 a na internetových stránkách Støedoèeského kraje  www.kr-stredocesky.cz.
Mìstský úøad Pøíbram, odbor koncepce a rozvoje mìsta

