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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

STALO
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GASTROHRADEC 2004 - 2. místo
áci 3. roèníkù Integrované støední
koly HPOS Pøíbram pod odborným
vedením MOV Markéty Suchanové
a Ladislava Bøendy se zúèastnili, jako
ji tradiènì, jedné z nejznámìjích
gastronomických soutìí.
V kategorii Cukráø junior do 21 let
prezentovaly své cukráøské umìní
dvojice dívek. Slavnostní dort Jany
Steinerové a Martiny Zetíkové nazvaný Dámská jízda, stejnì jako dort
Kláry Neuwirthové a Ivany Hralové
s názvem Otvírání podmoøských
pokladù byly, by jen pro oèi,
opravdovou lahùdkou. Porota také odmìnila oba výrobky zlatými medailemi.
V kategorii Kuchaø junior do 21 let
se svými dovednostmi pochlubil
Jakub Vepøek. Porota ocenila diplomem jeho výrobky ze studené kuchynì,
sestavené na míse a urèené pro osm osob.
Body byly seèteny a v kategorii drustev se kola umístila na krásném
2. místì.

Sportovní úspìch 5. Z
Dne 22. 3. se ákynì 5. Z zúèastnily
krajského finále Asociace kolních
sportovních klubù ve sportovní gymnastice Z a S v Kolínì. kolu
reprezentovaly ákynì K. Jíchová, G.
Pflegerová, Z. Trèková, H. Pìtníková
a B. Jechová. Dìvèata si svým 2. místem zajistila postup do republikového
finále. Finále republikového kola se
konalo v Táboøe za úèasti 53 závodnic. Nae ákynì svým skvìlým
výkonem obsadily v celkovém hodnocení drustev skvìlé 2. místo.
Jaroslava Mudrová

Pøíbramský dìtský sbor oslavuje

Skuteènì velice milé a upøímné bylo
setkání se zakládajícími èlenkami
Pøíbramského dìtského sboru, které
pozval starosta Ivan Fuksa spoleènì
se svými obìma zástupci na radnici.
Dùvodem bylo neuvìøitelných edesát
let od vzniku tohoto sboru. Snad
jenom edivé vlasy, nìkdy i hùlka
pomáhající pøi chùzi, pøipomínaly
uplynulá léta. Jinak elán, úsmìv a pohodu by jim leckteøí mladí mohli
jenom závidìt. A pøi vzpomínání na léta ve sboru, na sbormistra Antonína
Vepøeka, na ivot ve mìstì tehdy, jetì
více oily. On nás Antonín Vepøek
nauèil spoustì vìcí - pracovitosti i disciplinì. Ta musí ve sboru být, to
bychom se jinak nic nenauèily. Moná
i proto z nás vyrostly takové pìkné
holky!, vzpomínala jedna z nejstarích úèastnic Aloisie Endrstová 
Chlumecká, která v tìchto dnech slaví
i své osobní významné ivotní jubileum. Øíkalo se o nìm, e je zlý, ale to
opravdu nebyl! Byl to nesmírnì hodný
èlovìk. Vdycky si nás se zálibou prohlíel, kdy jsme zpívaly. Vechny nás

m ì l
moc rád.
M n ì
tøeba
neøekl
jinak,
n e 
Lolinko.
I kdy u
potom
j s m e
b y l y
dospìlé
a pracovaly, tak
se u mne
v práci
kolikrát
otevøely
dveøe a veel Antonín Vepøek se svým
psem a ptal se: Tak co, Lolinko? Byl to

opravdu bájeèný èlovìk, doplnila
A. Endrstová.
Vzpomínalo se i na tehdejí ivot
v Pøíbrami.  Horníci, to byla opravdu
hrdá kasta. Nìkdo si tøeba myslí, e
chodili po hospodách, ale to není tak
úplnì pravda. V nedìli musela celá
rodina do kostela na osmou. Vichni
sváteènì vystrojení a pak si li chvilku
sednout mezi chlapy. To ale muselo

Z pohodového setkání, které probìhlo
i díky paní Zuzanì Vepøekové, odcházeli vichni s úsmìvem.
- str -

Z Austrálie pøivezly zlato!

upøímnì blahopøeji, protoe pøedevím jejich zásluhou
dosáhla dìvèata tohoto skvìlého úspìchu, který zcela urèitì
bude pøíkladem i pro ostatní mladé lidi v naem mìstì,
uvedl starosta Ivan Fuksa. Finanèní pøíspìvek na cestovní
náklady uvolnil také hejtman Støedoèeského kraje Petr
Bendl. I jeho jsme poádali o vyjádøení: Je to úspìch,
ze kterého mám upøímnou radost. Jsem rád, e jsme mohli
k úspìchu dìvèat pøispìt alespoò finanèní podporou.
Snaíme se kraj prezentovat a zviditelòovat rùznými zpùsoby.
Myslím, e mladým pøíbramským sportovkyním se to podaøilo úasným zpùsobem. Nepochybuji o tom, e i tímto
zpùsobem se finanèní prostøedky zúroèily. Podpora
sportovního vyití dìtí a aktivního trávení volného èasu
patøí dlouhodobì mezi nae priority. Vìøím, e investice
do této oblasti se kraji urèitì vrátí v podobì zdravìjí
spoleènosti, která nebude trpìt tolika negativními jevy od drogové závislosti a po násilnická a extrémistická hnutí.

Hasièi oslavili svátek svého patrona
sv. Floriána v rámci ivnostenské
výstavy dne 13. kvìtna.

Slavnostní nálada, elegantní obleèení,
pøelapování pøed obøadní síní - to
vechno jsou neklamné známky toho,
e maturity skonèily a absolventi
dostávají maturitní vysvìdèení.

být. A nae maminky? Ty umìly, jak se
øíká, uvaøit z brambor maso. Vùbec si
ale jako dítì nepamatuji, e by nám
nìco chybìlo, vzpomínala zase
Miroslava Ladrová. A co tehdy
bývalo kol! Vysoká kola báòská,
reálka, gymnázium, obchodní, uèitelák
a vechny moné. V Praské ulici se
korzovalo v estistupu dolù a v estistupu nahoru. Tam korzovala mláde,
na námìstí zase eny a mui s dìtmi.
Bylo to úplnì pøesnì tak, jak to maloval Hojden, doplnila dalí. A vechny
se radovaly pøi zprávì starosty, e ji
brzo opìt do Pøíbrami vstoupí vysoké
kolství. Studenti tehdy hodnì mìsto
oivili, pochvalovaly si vechny
dámy. Jednou mojí sestøe utekla
koza. Hnala ji domù z pastvy a ona
místo domù si to hnala do Praské
ulice! A maminka musela sestru
i s kozou hledat
po mìstì!, popsala jinou pøíhodu M. Ladrová.
Probralo se prostì úplnì vechno. I to, jak celé
mìsto chodilo na
vechny moné
koncerty.
Starosta
zase
doplnil své zkuenosti: A teï?
Pátky, soboty
a nedìle je
Pøíbram prázdná. Nikde nikdo. Moná
je to i hektickým zpùsobem naeho
ivota. Spousta lidí o víkendech
vyhledává spíe samotu a klid.

Naprosto skvìlého úspìchu dosáhla obì drustva sportovního klubu Oxygen ve step aerobiku na mistrovství svìta
v Austrálii. Osmièlenný tým juniorek získal zlato a dìvèata
se stala nejlepím týmem na svìtì! Mladí drustvo vybojovalo ve své kategorii støíbro a i to je úasný výsledek!
Ukázalo se, e finanèní podpora, kterou uvolnilo vedení
pøíbramské radnice, byla namíøena naprosto správným
smìrem a e podpora mladých sportovcù je dobrá cesta, jak
pøispìt k dobrému jménu naeho mìsta.
Obìma trenérkám, Lence Chlebnové i Pavlínì Panákové,

Mistrynì svìta 2004

Dita Drobílková, Klára Hlinecká, Linda Nechybová,
Petra Kleinbauerová, Kristýna Vöreová, Tereza apovová, Markéta Severová, Bára Matouková, Pavla
Vojtíková

Vicemistrynì svìta 2004

Veronika Mijaková, Daniela Chlebnová, Aneta
Drobílková, Veronika Panáková, Kristýna Zuzová,
Eva Bauerová, Soòa Krejèová, Tereza Valtová
- str-

Zastupitelstvo mìsta Pøíbrami vyhlauje

II. výbìrové øízení v r. 2004 na poskytování pùjèek vlastníkùm bytù a obytných budov na území mìsta Pøíbrami z fondu oprav a modernizace (FOM)

Dùkazem toho, e i uprostøed sídlitì
mùe vyrùst zajímavá stavba, je nová
restraurace U císaøe Rudolfa
na Drkolnovì.

Podmínky výbìrového øízení:
1) II. výbìrové øízení probìhne dne 17. èervna 2004
2) lhùta pro podání ádostí je stanovena do dne 16. èervna 2004
3) obsah ádosti musí splòovat podmínky uvedené ve vyhláce mìsta Pøíbrami è. 4/2004, èl. 4, odst. 3
4) ádosti se podávají na formuláøi, který je k dispozici na ekonomickém odboru Mìstského úøadu
Pøíbram a na internetových stránkách mìsta Pøíbrami - www.pribram-city.cz
Ing. Ivan Fuksa, starosta

SLOVO STAROSTY

S mìsícem èervnem
uzavíráme polovinu roku.
Pøedcházející mìsíc
ubìhl pøedevím ve znamení koncertù poøádaných v rámci Hudebního
festivalu A. Dvoøáka.
Tìí mì, e tato nejvìtí
hudební událost v naem mìstì zatím probíhá
úspìnì. O tom ostatnì svìdèí vyprodané
koncerty. Asi nejvìtí úspìch, mimo zahajovacího koncertu a úasného vystoupení
Pavla porcla, zaznamenal i koncert Evy
Urbanové. V pøíbramském Divadle byla
naprosto fantastická atmosféra, jakou tento
kulturní stánek ji dlouho nepamatuje.
Nadeni byli i nai zahranièní hosté
z partnerských mìst. Osobnì chci podìkovat vem, kteøí organizaci festivalu
mají na starosti, vèetnì naeho nového
partnera a spolupracovníka - agentuøe
PISKO zastoupené paní Olgou Novotnou.
V tomto mìsíci probìhla ivnostenská
výstava, které vìnovali velkou pozornost
i nadregionální politici a osobnosti.
Na slavnostní zahájení pøijel hejtman Petr
Bendl i pøedseda Sdruení podnikatelù
Bedøich Danda. I tentokrát se zúèastnilo
více ne sto vystavovatelù. Do 15. roèníku
v pøítím roce bychom chtìli vstoupit
s nìèím novým, dát této akci zcela nový
impuls a oivit ji. K velmi zajímavým patøila akce Zboné putování. Poøadatelem
setkání byl Daniel Doleal a podaøilo se
mu pozvat do naeho mìsta pøes dvì stì
hostù, mezi kterými byli i profesoøi z univerzit evropských mìst, napøíklad paøíské Sorbony. Poutnictví, to je téma, které
k Pøíbrami neodmyslitelnì patøí. Pøi této
pøíleitosti bych Vás vechny rád pozval
na èervnovou Korunovaci na Svaté Hoøe.
Ke kulturním událostem patøí i úspìch
Knihovny Jana Drdy, která získala Cenu
uèitelù za pøínos k rozvoji dìtské knihy
vydáním knihy Niny Èampulkové.
Po dlouhé dobì jsme v Pøíbrami zaznamenali premiérskou návtìvu. Vladimír
pidla, premiér Èeské republiky, navtívil
nae mìsto.
Bylo otevøeno dìtské dopravní høitì. Ji
nyní je v této èásti mìsta èilý ruch. V sousedství je høitì Gymnázia a jetì bychom
tento prostor rádi rozíøili o velké dìtské
høitì, které bude patøit mezi tøi velká,
centrální dìtská høitì ve mìstì. Budou
oplocená, osvìtlená a pod intenzivním
dozorem mìstských policistù.
Z Austrálie se vrátily sportovkynì
z Oxygen klubu. Pøivezly do Pøíbrami
titul mistryò svìta, co je skuteènì
naprosto skvìlý úspìch. Jsem rád, e je
mìsto finanènì podpoøilo a pomohli jsme
alespoò èásteènì s úhradou nákladù na
cestu. Jejich vynikající výsledky jistì pøitáhnou dalí zájemce o tento sport. Mezi
zdaøilé akce mìsíce patøila motosoutì
dovednosti øidièù. Byl o ni velký zájem,
byla perfektnì pøipravená a natìstí se i
vydaøilo poèasí. Poøadatelem byl
Autoklub Pøíbram.
V rámci oslav 625. výroèí zaloení
Zdaboøe jsem mìl monost posedìt se
zdaboøskými obèany. Hlavním tématem
naeho povídání bylo sívání starozdaboøákù s naplaveninami. Ukázalo se,
e tento problém vlastnì neexistuje. Lidé
spolu komunikují. Nae povídání se
dotklo i moné výstavby tzv. Hobby
centra i problémù kolem pøíjmu TV
signálu. V této problematice se ukazuje,
e z 90 procent jsou nahláené závady
zpùsobené obecnì patným signálem
na Pøíbramsku. Závady, které byly zpùsobeny jedním z operátorù, byly odstranìny,
a do antén pøíjemcù byly nainstalovány
filtry.
Rekonstrukce Husovy a Romitálské
ulice je pro stavební firmy, které tady provádìjí práce, skuteènì velkým oøíkem.
Naráejí na celou øadu problémù.
Zdokumentované historické vedení vodovodních a kanalizaèních øadù na spoustì
míst vùbec neodpovídá skuteènosti.
Vìøím, e se vechno podaøí zdárnì
vyøeit. V tomto smyslu probíhají pravidelná jednání s Øeditelstvím silnic
a dálnic, které je investorem akce.
Potìilo mne, e se podaøilo prodat obchodní podíl ve spoleènosti ÈSAD, s. r. o.,
Pøíbram. Èlenská mìsta a obce sdruení
Doprava 99 tak získávají do svých rozpoètù pøes 42 milionù korun. To je aktivita,
pøi které jsme od poèátku nesli osobní
riziko a odpovìdnost. Kdybychom tehdy
zùstali sedìt s rukama v klínì, tak by se
tyto finance nyní do rozpoètù nedostaly.
Závìrem chci vem Pøíbramákùm popøát
dobrou volbu pøi historicky prvních
volbách do Evropského parlamentu.
Dùkladnì si prostudujte, co jednotlivé
strany a kandidáti prezentují
a podle toho rozhodnìte. Vìøím, e
se ve dnech 11. a 12. èervna
rozhodnete správnì.

PØEDSTAVUJEME ODBOR

S LOUPEK

OCHRANY A OBRANY

Odbor ochrany a obrany patøí k nejmením odborùm pøíbramské radnice. Sídlí v ulici Generála
Tesaøíka 19. Jeho vedoucím je
Ladislav Kubín.
Kolik pracovníkù má odbor?
Odbor má celkem ètyøi pracovníky.
Co vechno máte na starosti?
Zajiujeme úkoly krizového
øízení a plánování, havarijní
pøipravenosti, obrany státu, civilní
ochrany, poární ochrany, bezpeè-

nosti práce a ochrany zdraví pøi
práci, evidence
uchazeèù a výkon
civilní sluby a
ochranu utajovaných skuteèností.
Dále pøipravujeme podklady pro
èinnost Bezpeènostní rady a Krizového
tábu
mìsta.
S èím se na Vás
obèané nejèastìji obracejí?
Jsou to pøedevím otázky týkající se pøipravenosti a øeení mimoøádných situací.
V souèasné dobì ji nehrozí aktuální monost vzniku váleèného
konfliktu s pouitím jaderných
zbraní jako v minulosti. Vzniklo
vak nové nebezpeèí teroristických
útokù, které jsou o to nebezpeènìjí,
e se nedají pøedvídat. Z tohoto
dùvodu je tøeba zvyovat kvalitu
a vybavenost jednotek integrovaného záchranného systému, které
provádìjí prvotní zásah.

Dále øeíme rùzné dotazy ohlednì
evidence a výkonu civilní sluby.
S èím máte nejvìtí problémy?
V minulém roce bylo obnoveno
v budovách mìsta bezpeènostní
znaèení únikových cest a nouzových východù pro pøípad vzniku
mimoøádných situací (poár, výbuch).
Ve veøejných prostorách dochází
neustále k pokozování tohoto
znaèení, které slouí k rychlé
orientaci osob pøi oputìní budovy.
Co Vás naopak tìí? Tìí mì, e
vedení radnice vyèleòuje finanèní
prostøedky do modernizace vozového parku a dalího technického
vybavení jednotek sboru dobrovolných hasièù mìsta. Ze zkueností
z povodní v roce 2002 a teroristických útokù ve svìtì se pøipravenosti integrovaného záchranného
systému, jeho souèástí jsou i jednotky sborù dobrovolných hasièù
mìsta, vìnuje stále vìtí pozornost.
Technické vybavení zásahových
jednotek sboru dobrovolných hasièù
mìsta je ji témìø srovnatelné
s profesionálními jednotkami
hasièského záchranného sboru.
- str -

Vysoká kola v Pøíbrami
I Pøíbram má u svou univerzitu

ní èinnost se studijním oborem Bezpeènostnì-právní
èinnost ve veøejné správì a Ekonomika a managament
se studijním programem Øízení ve veøejné správì.
Univerzitní mìsta se tento mìsíc rozrostla o Pøíbram. Spolupráce V s mìstem vak pedagogickou èinností
Ve støedu 26. kvìtna se toti v prostorách pøíbramské nekonèí. Oba subjekty mají zájem i na zaloení
Waldorfské koly slavnostnì otevøelo detaované vìdecko-výzkumného a vzdìlávacího centra.
pracovitì Vysoké koly evropských a regionálních
studií, o. p. s., Èeské Budìjovice (VERS). Dohodli
Martin Volný, PR, mail: mar.volny@centrum.cz
se na tom starosta ing. Ivan Fuksa za mìsto Pøíbram
a prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., za VERS. Dalí informace:
Ve spoleèném memorandu se shodli na nezbytnosti Mgr. Lenka edivá, tel: 602846974,
zajistit regionu kvalitní výchovu a vzdìlání nové ge- e-mail: sediva@vsers.cz
nerace odborníkù v souladu se standardy povolání
Evropské unie a posílit tak vedle vzdìlanosti i hospo- Pøihláky: k objednání u Mgr. edivé, pøíp. ke staení
dáøský rozvoj a rùst ivotní úrovnì v rámci regionu. na www.vsers.cz
Pøíbram jako bývalé hornické mìsto nemá dodnes
ádnou V, a tak má mìsto ambice být univerzitním
mìstem. Vyí vzdìlanost obyvatel navíc pøinese
lidem monost lepího uplatnìní na trhu práce,
dodává prorektor VERS prof. Dr. Jiøí Dolista, Th.D,
Ph.D. VERS studentùm nabídne kombinované
tøíleté bakaláøské studium programu Mezinárodní
teritoriální studia se studijním oborem Regionální
studia. To se bude konat vdy ve dvoudenních blocích
 pátek odpoledne, sobota  pøedevím v Pøíbrami,
v omezené míøe pak, pokud okolnosti nedovolí jiné
øeení, i v Èeských Budìjovicích. Cílem studijního
plánu je pøipravit po teoretické, odborné, ale i praktické stránce pracovníky státní správy a samosprávy,
zastupitele, pøedstavitele niího i støedního managementu, ale i zájemce o úøednické posty v rámci EU.
Nemìlo by ale zùstat jen u jednoho programu.
Od akademického roku 2005/2006, pokud se podaøí
akreditace, má VERS zájem rozíøit své pùsobení
v Pøíbrami i o studijní programy Bezpeènostnì-práv-

Navrhnìte místa pro volné pobíhání psù Informaèní plakát mìsta Pøíbram
Mìsto Pøíbram hodlá vymezit nìkteré
plochy veøejného prostranství pro volné
pobíhání psù pod dohledem majitele.
Protoe se nejedná jen o záleitost dritelù
psù, ale vìtiny obyvatel mìsta, vyzýváme
zájemce, aby v místì svého bydlitì
vytipovali a navrhli pro tento úèel vhodné
lokality.
Písemné návrhy zasílejte do konce èervence
2004 na adresu:
Mìstský úøad Pøíbram, odbor ivotního
prostøedí, Tyrova 108, Pøíbram I, 261 19,
nebo elektronicky na adresu:
ludmila.bocinska@pribram-city.cz

Èeskomoravská reklamní agentura Kompakt, s. r. o.,
Podìbrady ji po esté vydala Reklamní a informaèní
plakát mìsta Pøíbram. Na plakátu jsou uprostøed umístìna tísòová volání, telefonní èísla dùleitých úøadù
a institucí, realitních kanceláøí, které obstarávají správu
bytù a telefonní èísla havarijních slueb. Po obvodu
jsou umístìny reklamy firem a podnikatelù.
Ve vech mìstských domech budou plakáty vyvìeny
mìstem, na úøadech, institucích, ve zdravotnických
støediscích a nemocnicích ji visí.
Pro spoleèenství vlastníkù bytù jsou pøipraveny k vyzvednutí v jejich obstaravatelských kanceláøích nebo
pøímo na odboru bytového hospodáøství MìÚ Pøíbram.
Vìøíme, e tak jako kadoroènì plakáty splní svùj úèel
a budou obèanùm naeho mìsta pomáhat.
Mgr. Alena Pacovská
obchodní zástupce spoleènosti Kompakt

Ing. Petr Walenka
vedoucí OP MìÚ Pøíbram

Ing. Venue tochlová
vedoucí odboru bytového hospodáøství

POSLANCE

Nae republika vstoupila 1. kvìtna do Evropské unie. Mìl jsem
tu monost zaít vstup pøímo na èesko-nìmeckých hranicích
tìsnì pøed pùlnocí, kdy jsem se vracel z pracovní cesty
po Belgii a Holandsku, které jsem se jako èlen zemìdìlského
výboru poslanecké snìmovny PÈR mìl monost zúèastnit.
V historické okamiky vstupu naí zemì do EU jsem tak mohl
porovnat, jak je na tom Èeská republika v oblasti zemìdìlství
a potravináøství v porovnání s dalími dvìma státy Evropské
unie. Navtívil jsem zde nìkolik potravináøských podnikù,
setkal jsem se se zástupci z ministerstev zemìdìlství a parlamentù obou zemí, ale i z úøadù pro kontrolu bezpeènosti
potravin v tìchto zemích. Co se týká potravináøských podnikù,
troufám si øíct, e jsme byli na vstup do Evropské unie velmi
dobøe pøipraveni. Nae podniky, které dostaly do konce roku
2003 akreditaci od veterinární správy o splnìní podmínek,
které ukládala EU na potravináøskou výrobu, jsou minimálnì
srovnatelné s tím, co jsem pøi své návtìvì vidìl. Mohu jen
potvrdit, e ve srovnání s nìkterými malými potravináøskými
výrobnami jsme co se týèe splnìní hygienických podmínek
minimálnì na stejné úrovni. Dokonce si myslím, e v pøípadì
malých výroben, které jsem navtívil, jsme na úrovni vyí.
V oblasti kontroly výroby a prodeje potravin ivoèiného
pùvodu jsme podle mì dùslednìjí.
Co se týká zemìdìlství, èetí zemìdìlci budou dostávat od EU
tzv. pøímé platby, které budou v letoním roce 25 % a a
do roku 2007 se budou tyto platby zvyovat kadý rok o 5 %,
zbytek bude podle pøíslibu vlády uhrazen ze státního rozpoètu
ve výi 30 procent. Rozhodnì budou nai zemìdìlci i potravináøi konkurence schopni a na EU vydìlají. V ádném pøípadì
podle mého názoru nehrozí jejich likvidace, tak jak øíkali
nìkteøí politici z øad ODS, kteøí napøíklad kritizovali to, e u nás
není funkèní platební agentura v rámci zemìdìlství, pøes kterou
pøímé platby zemìdìlcùm pùjdou. Agentura byla v den vstupu
do EU zøízena a je funkèní. Dokonce podle nedávných vyjádøení
pøedstavitelù z EU máme v oblasti zemìdìlství nejlepí platební
agenturu a systém na pøímé platby v rámci vech 10 zemí,
které k 1. 5. pøistoupily do EU. Myslím, e ministerstvo zemìdìlství i vláda v tomto smìru udìlaly kus práce, a jsem rád, e
se tak nenaplnily nìkteré výroky pøedstavitelù pøedevím z øad ODS.
Tento sloupek vyjde zøejmì v dobì, kdy ji bude po volbách
do EU. Byla to pro nás dùleitá volba, protoe je tøeba si uvìdomit, e do této doby jsme pøijímali legislativu EU, abychom
splnili podmínky EU, ale nemohli jsme ji ovlivnit. Také proto
sociální demokracie pøesvìdèovala obèany, aby v referendu
hlasovali pro vstup do EU na rozdíl od nìkterých pøedstavitelù
z èásti ODS. Nyní bude moci naich 24 novì zvolených
europoslancù promlouvat do tvorby legislativy EU.
MVDr. Josef Øihák

OHK
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Váení ètenáøi,
ani v prùbìhu kvìtna Okresní hospodáøská komora
nezahálela a pokraèovala ve svém vysoko nasazeném tempu.
5. kvìtna 2004 pøilo na avizovaný semináø
k EURONOVELE DPH, který jsme spolupoøádali s firmou FINVEST Pøíbram, s. r. o., cca 200 podnikatelù.
Pøednáející ing. Pitner z MF ÈR se snail vysvìtlit vechny
novì vzniklé situace, které se dotknou nejen vìtiny firem, ale
i organizací, které doposud nebyly registrovány jako plátci
DPH.
Tého dne jsem se zúèastnila slavnostního pøedání certifikátu
ISO ve stavebnictví firmì ALVA Pøíbram, s. r. o., kterou
pøebral její zástupce Ing. Alexander Ptáèek.
Na zahájení Dvoøákova festivalu zavítala na radnici ukrajinská delegace z Donìcka a zástupci OHK Pøíbram ing.
Oktábec a pí Karpíková byli pozváni panem starostou na setkání s touto delegací. Setkání se zúèastnilo i nìkolik zástupcù
významných pøíbramských firem. Ze strany ukrajinské
delegace vzelo pozvání na hospodáøskou výstavu v Donìcku
koncem letoního srpna a nabídka na monost prezentace
støedoèeských firem ve stánku na této výstavì zdarma. OHK
rozeslala tuto informaci svým èlenùm a a pøijde oficiální
pozvání, budeme mít ji zjitìn pøedbìný zájem naich firem
o obchodování s Ukrajinou.
10. kvìtna jsme poøádali na bývalém OkÚ semináø na téma
Nový zákon o veøejných zakázkách a provádìcí vyhláky
k nìmu, kterého se zúèastnili jak zadavatelé tìchto zakázek,
tak moní uchazeèi. Ani v této oblasti nebude mít nikdo
na rùích ustláno. Po nìkolika mìsících tohoto zákona v praxi
chceme pozvat znovu pøednáejícího Mgr. Robka, aby se více
zamìøil jen na uchazeèe o zakázky, jeliko tato oblast je
velice komplikovaná a tento první semináø byl prùøez celým
zákonem obecnì.
13. kvìtna jsme se zúèastnili zahájení 14. Podnikatelské
a hospodáøské výstavy, kde jsme té mìli instalován stánek,
a setkali jsme se a pohovoøili s mnoha naimi vystavujícími
èleny. Znovu vyzývám moné pøíjemce dotací, kteøí se
výstavy zúèastnili a splòují podmínky pro získání dotace, aby
nejpozdìji do 15. èervna 2004 odevzdali svoji ádost
na OHK v Pøíbrami.
15. kvìtna 2004 poøádala OHK jubilejní X. roèník VIP
TENIS CUP na esti kurtech na Fialce, kterého se zúèastnilo
16 hrajících dvojic. Mezi úèastníky byla poprvé v historii turnaje také mladá ena, která hájila barvy firmy OLYMP-EVOS,
s. r. o. Aè nám poèasí ke konci turnaje nepøálo, turnaj se
dohrál a do semifinále a o finále se bojovalo ji formou
kámen-nùky-papír. V tomto klání tedy vyel vítìznì Úøad
práce (Jaroslav Minaøík - Lubomír Klier) nad zástupci firmy
ALIATEL, a. s. (Martin Novák - Stavros Nenos). Tøetí pøíèku
v nároèné konkurenci získala firma IZOP (Ladislav Hlom Jiøí Kvìtoò) a ve skupinì útìchy se vítìzem stali zástupci
firem DIRTECHO (p. Chmelaø) a Club Hotel Impuls
(p. Korèák). Nemohu nezmínit ani sportovní výkon pana
starosty Fuksy s ing. Cikánem, kteøí hájili barvy mìsta
Pøíbram a patøí jim uznání fair-play
Vítìzové si odnesli nádherné brouené poháry od firmy
RUCKL CRYSTAL, a. s., jeliko tato akce se koná pod zátitou senátora Ruckla a mnoho dalích pìkných cen, èím
dìkujeme vem sponzorùm. Pìkné jarní dny Vám 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

15. PROKOPSKÁ POU

Sobota 3. èervence 2004

14:00 h. Zábavné odpoledne pro
dìti i dospìlé na nám. T. G. M.
18:00 h. Èepobití od horního øeditelství na nám. T. G. M. na Bøezové
Hory  pochod hornické hudby
18:00 h. Otevøení výstavy obrazù
a fotografií Bøezové Hory vèera
a dnes ve vestibulu 3. Z na nám.
J. A. Alise na Bøezových Horách
19:00 h. Koncert Bøezohorky
na námìstí J. A. Alise
20:00 h. Vystoupení Pøíbramského
smíeného sboru na schodech
kostela sv. Vojtìcha na Bø. Horách
Po 20:00 h. Posezení s Bøezohorkou v restauraci U Kosù a country
posezení v hornické hospùdce
Na Dole Marie

Nedìle 4. èervence 2004

9:00 h. Hornická paráda  krojovaný prùvod od horního øeditelství
na nám. T. G. M.
9:00 h. Bohosluba v kostele
Mistra Jakoubka ze Støíbra
na Bøezových Horách
10:00 h. Svìcení praporu Spolku
PROKOP Pøíbram a polní me
pøed kostelem sv. Prokopa
na Bøezových Horách

14:00 h. Kulturnì  sportovní
program v areálu evèínského dolu
a symbolické pøijímání dìtí do cechu horníkù v hlavním areálu
Hornického muzea
15:15 h. Prùvod z areálu evèínského dolu na dùl Marie
15:30 h. Slavnostní otevøení nové
expozice na dolu Marie
17:00 h. Koncert Sboru Mistra
Jakoubka ze Støíbra v kostele Ès.
církve husitské na Bøezových
Horách
V programu pouti zazní i vystoupení Svatohorských trubaèù.
Pouové atrakce a stánky budou
umístìny v areálu dolu Marie
na Bøezových Horách.
V historickém domì Vimrovna
v blízkosti Hornického muzea
po celý den pøedvádìní tradièních
lidových øemesel.
Po celý den rovnì je mono shlédnout expozice Hornického muzea.
Poøádá Spolek Prokop Pøíbram
ve spolupráci s Mìstským úøadem
Pøíbram, Cechem pøíbramských
horníkù a hutníkù a Hornickým
muzeem Pøíbram.

Hornické muzeum Pøíbram
www.muzeum-pribram.cz

1. 5. - 20. 6. 2004
Hornické muzeum Pøíbram - Bøezové Hory, cáchovna dolu Vojtìch, výstavní sál
- Výstava Archeologie v sítích IV.
Souèást prohlídkového okruhu na dole Anna a Vojtìch
17. 6. 2004 od 18 hodin
Kulturní program Historie hornictví a hudba
Koncert souboru Chairé a køest knihy PhDr. Jiøího Majera, CSc., o historii
rudného hornictví v Èechách
28. 6. - 3. 10. 2004
Hornické muzeum Pøíbram - Bøezové Hory, cáchovna dolu Vojtìch, výstavní sál
- Výstava Jaro v Andalusii aneb Botanické pohledy z jiního panìlska
Souèást prohlídkového okruhu na dole Anna a Vojtìch

Soutì Tady jsem doma má své výherce
Výsledky zahajovacího kola regionální soutìe drustev Tady jsem doma:
Kategorie A (pro 6. a 7. roèník Z)
1. místo: Z Kosova Hora  Elika estáková, Tereza Èiháková, Jan Chocholouek
2. místo: 2. Z Josefa Strejce  Jakub Faráø, David Lédl, Pavel Vondráek
3. místo: Z Kosova Hora  Iveta Jirásková, Lucie Sirotková, Miroslav Pospíchal
Kategorie B (8. a 9. roèník Z)
1. místo: Z Kosova Hora  Jana Petrdlíková, Pavel Bare, Petr Filipec
2. místo: 2. Z Josefa Strejce  Martin Fiøt, Jiøí Pravda, Tomá
3. místo: 6. Z Pøíbram  Jana Chlumecká, Monika Krejèová, Kristýna Pospíilová
Druhý èervnový den pøijal na pøíbramské radnici starosta Ivan Fuksa vítìze zahajovacího kola regionální znalostní soutìe drustev Tady jsem doma. Tento projekt, který
provìøuje znalosti dìtí o místì, ve kterém ijí, pøipravila jedna z kantorek 2. Z
v Pøíbrami Mgr. Jana Hofmanová. Otázky se týkaly tøí oblastí  zemìpisné, dìjepisné
a pøírodopisné. Jejich rozsah byl velice rozmanitý - od lechtických rodù pøes historii
mìst, chránìná zvíøata v regionu, chránìné oblasti. Dìti prakticky pracovaly s mapovými
podklady, vzorky rostlin, které musely zaøadit podle klíèe. Musely umìt vyhledávat i v literatuøe. Praktická èást trvala asi hodinu a poznávací
byla o nìco kratí. Dostaly napøíklad obrysy ptákù a musely je urèit, nebo seznam stromù a k nim pøiøazovat obrázky. Snaili jsme se, aby to bylo
hodnì rùznorodé. Soutìe se zúèastnilo celkem 17 týmù po tøech èlenech, take docela sluné zastoupení. Na závìr jetì probìhla soutì O nejhezèího Fabiána. Toho dìti skládaly z rùzných pøírodních materiálù a nakonec vyhrálo drustvo dìvèat ze Základní koly Dobøí  Lucie
Bergerová, Elika Fenclová a Marie Skálová, uvedla Jana Hofmanová. Projektu se zúèastnila i pøíbramská Knihovna Jana Drdy, která výhercùm vìnovala ceny. Václav Chvál, který ceny pøedával, si pochvaloval výborné znalosti vech dìtí: Nepochybuji o tom, e budete v budoucnu
patøit v naí spoleènosti k tìm nejlepím. To, e se vítìzi soutìe staly dìti venkovských kol, je jistì v dalím roèníku velká výzva pro pøíbramské.

KINO MÍR

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.
12. - 16. 6.
Tajemné okno
Americký thriller - reie David
Koepp. Úspìný spisovatel ije na své
chatì a má soukromé problémy. Navíc
ho obviní psychopat, e ukradl jeho
pøíbìh. V hlavní roli Johnny Depp.
17. - 23. 6.
Trója
Americký historický velkofilm reiséra Wolfganga Petersena. V této bitvì
se støetli nejvìtí antiètí hrdinové
Sparty a Tróji. V hlavní roli Brad Pitt.
24. - 27. 6. jen od 17,30 hod.
Scooby - doo 2: Nespoutané pøíery
Americká komedie v èeském znìní.
Nemilosrdný psí bojovník proti zloèinu se spoleènì se svými pøáteli musí
postavit nejvìtí výzvì své kariéry.
24. - 25. 6. jen od 20 hodin
Kameòák 2
V jihoèeském Kameòákovì je pozdviení. Zázraèný erektivní pramen, který na konci prvního dílu vytryskl, toti
stejnì neèekanì a záhadnì na zaèátku
druhého dílu zmizí. Reie Z. Troka.
26. - 27. 6. jen od 20 hodin
Jak básníci neztrácejí nadìji
Èeská komedie re. Duana Kleina.
Trochu zestárli, ale zùstal jim smysl
pro humor, sny a natìstí i dùvod
k ivotu. V hlavní roli Pavel Køí.
28. - 30. 6.
Samuraj
Japonský historický akèní samurajský
film - reie Takeshi Kitano. Pøíbìh
slepého maséra a hráèe v kostky,
ve skuteènosti vak nepøemoitelného
samuraje Zatoièiho.

DIVADLO
3. 6. od 19 hodin, sk. P
Mnoho povyku pro nic

4. 6. od 19 hodin, sk. A, B, C, V
Mnoho povyku pro nic
7. 6. od 16 hodin, sk. S
Mnoho povyku pro nic
25. 6. od 19 hod.
Pøíbramský Big Band

Klub filatelistù 01-68

Pøíbram poøádá v Galerii
F. Drtikola Národní výstavu
potovních známek

Mladá Pøíbram 2004

Otevøeno: 25. 6. - 4. 7. 2004
Obsah výstavy: exponáty
ve vech soutìních tøídách
Zahájení 25. 6. ve 14 hodin

Bude zde zøízena pøepáka
s pøíleitostným razítkem
k výstavì.
Dále bude k dispozici:
- katalog výstavy
- pøíleitostná dopisnice s pøítiskem støíbrného typáøe
- ve dnech 25.  27. 6. personifikované známky Èeské
poty, s. p.
Otevøeno dennì od 9 do 17 hod.,
v nedìli 4. 7. od 9 do 14 hod.

GALERIE
V POTOÈNÍ
Potoèní 139
ANNA ÈEJKOVÁ - OBRAZY

29. kvìtna - 6. èervence 2004
Otevírací doba
po - pá: 10 - 13, 14 - 17 h.
so: 9 - 12 h.
tel.: 607 264 865, 721 069 108

Pøijetí støednìdobého úvìru od Èeské spoøitelny na rekonstrukci silnice I/18 vyvolalo dlouhou diskuzi na dubnovém jednání zastupitelstva. Z ratingové zprávy, kterou mìsto nechává
kadoroènì zpracovat, vyplývá, e dluhová sluba mìsta Pøíbram je nízká a pøijetí úvìru v ádném pøípadì neohrozí hospodaøení mìsta ani v budoucnu. Z pøiloeného grafu je
moné porovnat daòové pøíjmy do mìstské pokladny a do roku 2007 a zároveò i výi splácených úvìrù v téme období.

Premiéra poøadu M. Nesvadby
Michal k snídani bude
12. 6. ve 13 hod. v kulturním
domì
v Pøíbrami.
Vstupenky
mùete koupit
v Infocentru
MìÚ v Zámeèku
- Ernestinu, tel.
318 402 381.
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Podaøenou dvojici se povedlo
zadret dne 11. 5. Tento den
oznámila jedna paní popis mladíka, který se údajnì vloupal
pøedchozí veèer do zaparkovaného osobního vozu. Pachatele
prý doprovázela asi 18letá
dívka. Chodili po Pøíbrami V 
Zdaboøi, dívka procházela
travou a nìco jakoby hledala.
V uvedeném prostoru stráník
skuteènì nael dvì osoby, které odpovídaly popisu. Jednalo
se o J. F. (1982) a D. N. (1985).
Sleèna tvrdila, e se jenom
prochází a e nic v trávì nehledá. Na to jí stráník odpovìdìl,
e pøijal oznámení o tom, e
dívka nìco sebrala ze zemì
a ukryla v kabelce. Poté dívka
vyndala z kabely autorádio
s tím, e ho nala v trávì. V tuto
chvíli se ji na místo dostavil
majitel vykradeného vozu
a poznal svoje autorádio. Obì
osoby byly pøedány Policii ÈR.
Ruení klidu u prodejny
Sandra bylo oznámeno dne 12. 5.
Hlídka na místì ji nikoho
nezastihla, ale dle popisu oznamovatelky u hotelu Belvedere
identifikovala vechny tøi vý-

trníky. Jednalo se o J. R.
(1952), J. K. (1966) a M. L.
(1969). Vichni sedìli na lavièce,
popíjeli pivo a hluènì hovoøili.
Prázdné lahve byly poházené
okolo lavièky. Stráníci je
poádali, aby nepoøádek uklidili a pøestali køièet. Ihned dolo k nápravì a stráníci mohli
odjet. Na dva z této povedené
trojice narazili stráníci v tento
den jetì jednou. Obdreli toti
oznámení, e pøed 5. Z se
povaluje v trávì dvojice lidí.
Stráníci zjistili, e se jedná
opìt o pana J. R. (1952) a paní
M. L. (1969). Stejnì jako ráno
i nyní byli notnì posíleni alkoholem a jejich chování se nesluèovalo s normami sluného
chování. Incident byl vyøeen
jako pøestupek a obìma byla
uloena bloková pokuta.
Leícího mue spatøili stráníci
pøi prùjezdu ulicí Osvobození.
Mu leel vedle stánku s obèerstvením. Byl znaènì opilý
a silnì krvácel z nosu. Pøi komunikaci se stráníky byl
vulgární a choval se agresivnì.
Stráníci museli poádat o pomoc své kolegy. Spoleènými

silami mue dopravili na pohotovost k lékaøskému oetøení.
Dne 8. 5. oznámil anonym, e
pod balkonem jednoho domu
na Ryneèku leí mu. Hlídka
na místì zjistila, e se jedná
o pana F. S. (1956), který
zkonzumoval více alkoholu
a potøeboval si pouze odpoèinout.
K vyøeení problému mezi
bývalými maneli pozval
stráníky dne 10. 5. pan M. H.
Oznámil stráníkùm, e byl
napaden bývalou manelkou
a jejím souèasným pøítelem.
Zjevné známky napadení nebyly patrné a lékaøské oetøení
pán odmítl. K napadení mìlo
dojít v bytì, který rozvedená
dvojice spoleènì uívá. Na
místì samém vyslechli stráníci od vech úèastníkù tohoto
nedorozumìní vysvìtlení a vyzvali bývalé manele, aby se
pokusili vyøeit spornou záleitost v mezích zákona a aby
nepokraèovali v zapoèaté
hádce. Poté se pan H. i jeho
bývalá manelka s pøítelem
uklidnili a stráníci opustili byt

stráníci dne 17. 5. O pomoc je
prosily pracovnice sociálního
odboru. Nevìdìly si toti rady
s panem A. P., který se na nì
velmi rozèiloval. Stráníci na
místì setrvali do doby, ne si
pán vyøídil své záleitosti.
V tento den oznámila na sluebnu
jedna
obyvatelka
z Mixovy ulice, e mají v domì nìjaké chcíplé zvíøe.
Stráníci pøijeli na místo
a zjistili, e se pravdìpodobnì
jedná o uhynulou kunu. Za pomoci hygienických pomùcek
mrinu naloili a uloili ji
v areálu Technických slueb
do plastového kontejneru
k tomuto úèelu urèeného.
Dne 21. 5. oznámila paní F., e
v se jejich domì ozývá hluk
a bouchání míèem o stìny
sousedního bytu. Kdy hlídka
dorazila na uvedenou adresu,
nebylo slyet ádné hlasité
zvuky. U vchodu policisty zastavila obyvatelka ze stejného
domu a slova paní F. potvrdila.
Hlídka na místì setrvala 10 minut, ale nic nebylo slyet.

Tísòový signál zaregistrovali

Krátce z tiskovek na radnici

V pondìlí 3. kvìtna se pøíbramtí
obèané, zástupci církve, kardinál Miloslav
Vlk a vedení mìsta rozlouèili s kanovníkem Václavem Kratochvílem v kostele
sv. Jakuba.
Tento den byla také odhalena socha
Antonína Dvoøáka a zahájen Hudební festival Antonína Dvoøáka. Na tuto slavnost
pøijela celá øada hostù, mezi nimi napøíklad místopøedseda Senátu Miroslav
Topolánek, ministr kultury Pavel Dostál,
hejtman Støedoèeského kraje Petr Bendl,
jeho zástupce Frantiek Vácha a celá øada
dalích. Zahajovací koncert nasadil skuteènì vysokou laku. Houslista Pavel
porcl sklidil od zcela zaplnìného hleditì
pøíbramského Divadla velký potlesk.
Rada mìsta projednala a schválila
zmìnu financování svozu divadelních
pøedplatitelù. Dosud tuto agentu vedl
odbor dopravy, nyní ve bude dozorovat
a vyhodnocovat odbor kultury, sportu
a informaèních slueb. Podle slov místostarosty Ivana edivého v reii mìsta jsou
zatím dvì svozové linky, tøetí hradí
Divadlo Pøíbram. Ale podle souèasného
zájmu se pøedpokládá, e v budoucnosti
by mohlo jít o pìt a est tìchto linek.
Podmínka minimálnì ètyøicet pøedplatitelù na jedné trase zùstává.
Radní diskutovali také o návrhu na
stavbu tzv. Hobby Centra v Pøíbrami.
Investor má zájem tuto stavbu realizovat
v prostoru u Zdaboøe. Zatím je ve ve fázi
jednání. V úvahu pøicházejí i dalí mìsta.
Ve ètvrtek 6. kvìtna byl zprovoznìn
první úsek rekonstruované Husovy ulice,

a to èást od Nádraní ulice a po Keramiku
Pøíbram. V pondìlí se do tohoto úseku
vrací i linková autobusová doprava.
Na cvièení Bahna 2004, které kadoroènì probíhá ve vojenském prostoru

roce uplynulo edesát let od jeho zaloení.
Na pøíbramské radnici probìhlo
dalí jednání s pøedstaviteli Jihoèeské university, která má zájem vstoupit do naeho
mìsta. Na jednání zastupitelù 30. èervna
by mìlo být podepsané memorandum
o vzájemné spolupráci a závazku této
vysoké koly zùstat
v Pøíbrami. K dispozici by mìly mít
jeden z pavilonù
pøíbramské 8. základní koly.
Zastupitelstvo mìsta odsouhlasilo
zøízení
Mìstské realitní
kanceláøe. Zatím
má mìsto Pøíbram
ve svém vlastnictví
2 200 bytù. Èást
Rekonstrukce Husovy ulice je nejsloitìjí dopravní z nich je jetì urèena k prodeji jejich
stavbou letoního roku v naem mìstì.
oprávnìným uivatelùm a mìstu nakoBrdy, se podívali i starosta Ivan Fuksa nec zùstane 1 400 bytù.
a oba místostarostové  Václav Bene
Na Den dìtí bylo v Pøíbrami
a Ivan edivý. Toto cvièení je pøehlídkou oficiálnì uvedeno do provozu Dìtské
historické i soudobé vojenské techniky.
dopravní høitì.
V pondìlí navtívil Pøíbram premiér
Setkání hornických mìst, kterého
Vladimír pidla. Je to po dlouhé dobì se Pøíbram pravidelnì zúèastòuje, bude
premiérská návtìva tohoto mìsta.
v letoním roce v Rudolfovì u Èeských
Na neformální setkání pozval sta- Budìjovic.
rosta Ivan Fuksa zakládající èlenky
- str Pøíbramského dìtského sboru. V tomto

Kapitola 714  kolství má pro letoní rok
vyèlenìny finanèní prostøedky na výdaje
v celkové výi 33 003 350,- Kè a jsou v nich
zahrnuty i pøíspìvky od rodièù na èásteènou
úhradu neinvestièních výdajù na provoz mateøských kol a kolních druin.
Pro základní koly vèetnì kolních druin
a kolních jídelen 22 019 000,- Kè, pro mateøské koly 9 023 350,- Kè, pro základní umìlecké
koly 580 000,- Kè a pro dvì samostatné
kolní jídelny 1 220 000,- Kè.
Rozpoèet vycházel z potøeb kol, pøedkolních
a kolských zaøízení roku 2003 se zohlednìním
plánovaných výdajù souvisejících s jejich
bìným provozem v roce 2004.
koly, pøedkolní a kolská zaøízení z pøíspìvku
mìsta hradí bìný provoz (uèební materiály,
knihy a pomùcky, hraèky, drobný majetek,
náklady na energie, teplo, vodu, drobnìjí
opravy a údrbu, kanceláøské a úklidové
potøeby, telekomunikaèní a potovní platby,
cestovné, vzdìlávání zamìstnancù apod.).
Nejvìtí èást pøíspìvku tvoøí náklady na úhradu
energií, tepla a vody a finanèní nároky na provoz kolních jídelen, jejich prostøednictvím
zabezpeèuje mìsto stravování dìtem v mateøských kolách a ákùm v dobì jejich pobytu
ve kole.
Ve výdajích na provoz je poèítáno také
s finanèními prostøedky pro zabezpeèení
povinností zamìstnavatele vyplývajících z pracovnìprávních vztahù (osobní ochranné
pracovní prostøedky, kolení BOZP apod.)
a dodrení bezpeènosti ochrany zdraví pøi práci
a bezpeèný pobyt dìtí a ákù, co je spojeno

s udrováním prostorù i zaøízení v odpovídajícím stavu, zabezpeèení revizí apod.
I pro naplnìní hygienických norem, které se
nejen v souvislosti se vstupem Èeské republiky
do EU zpøísnily, je tøeba v rozpoètech kol
poèítat s nemalými èástkami. Zejména zabezpeèení vzduchotechnických zaøízení ve stravovacích provozech je pro nì velkým soustem,
a proto pøi splnìní této povinnosti spolupracují
s odborem správy budov. Právì tento odbor se
té velkou mìrou podílí na pokud mono
bezproblémovém chodu kol tím, e zabezpeèuje vìtí opravy a výdaje spojené s jejich
provozem.
Financování v oblasti kolství pro letoní rok
i do budoucna ovlivní také proces slouèení
nìkterých základních a mateøských kol
v Pøíbrami. U slouèených se projeví témìø
okamitì ve zlepení jejich zázemí a i zbývající
subjekty postupnì získají vìtí objem finanèních
prostøedkù na øeení problémù, které byly
vzhledem k nedostatku financí neustále
odkládány.
Uvìdomujeme si, e toho není málo, ale dobrý
hospodáø se snaí svìøený majetek nejen vyuívat,
ale také jej udrovat, obnovovat a pøizpùsobovat
novým trendùm. A tak se øeditelky a øeditelé
kol stále snaí vybavit kolu a kolku novými
lavicemi, idlièkami a stolky, lehátky pro odpoèinek dìtí, atnovým vybavením, zajistit
vymalování tøíd a ostatních prostorù, zajistit
opravy oken, nátìry dveøí s následným úklidem, udrovat zahrady atd. Pøi tomto jejich
snaení jste Vy, rodièe a pøíznivci té Vaí koly,
mnohdy velkým pomocníkem a ruku v ruce

Pøedstavujeme rozpoèet: Kapitola 714 - kolství

s pedagogy a provozními pracovníky uèíte
zrovna tu svoji ratolest váit si konkrétních
hodnot a za tuto pomoc Vám patøí podìkování.
Smutné je, kdy pak kolu navtíví nenechavec
a zanechá po sobì spou v podobì nepoøádku,
pokozených vìcí, vyvrácených prùlezek, pokozeného plotu, prázdných regálù a skøínìk,
ve kterých pøed jeho návtìvou byly peèlivì
uloeny uèební pomùcky a hraèky. Pak samozøejmì musí kola z pøíspìvku vyèlenit
prostøedky, s kterými poèítala u na nìco jiného,
a ty pak samozøejmì v rozpoètu citelnì chybí.
Pokud jste seèetli pøedchozí uvedené èástky,
rozpoètu kapitoly 714 chybí jetì 161 000,- Kè.
Z tìch hradí odbor kolství mimo jiné náklady
na mzdu správce kolního høitì Gymnázia na
sídliti, která je èásteènì dotována úøadem práce.
Høitì gymnázia chce mìsto touto slubou
zpøístupnit veøejnosti v odpoledních hodinách
a o víkendech. Dále informujeme veøejnost
o zápisech do Z a M, o vyhláených
konkurzních øízeních výlepem plakátù a zveøejòováním v tisku, hradíme také napøíklad
správní poplatky spojené se zápisem kolských
pøíspìvkových organizací do obchodního
rejstøíku, popøípadì s aktualizací jejich zmìn.
Pro úplnost je tøeba uvést, e mimo finanèních
prostøedkù pøidìlených mìstem na zajitìní
provozu hospodaøí koly s finanèními prostøedky
pøidìlenými té od státu prostøednictvím
Krajského úøadu SK na platy, náklady vyplývající z pracovnìprávních vztahù, na uèebnice
a kolní potøeby, pokud se ze zákona ákùm
poskytují bezplatnì.

Pøíbramská jména (13.)
V roce 1832 byl zaraen nový dùl pøímo na Bøezových
Horách, který vak dostal jméno Prokop, podle na Pøíbramsku tradiènì uctívaného zemského patrona a ochránce horníkù
sv. Prokopa. Z dalí dolù té doby jmenujme v roce 1836
zaraený dùl August, pojmenovaný podle kníete Augusta
Longina z Lobkovic, mj. prezidenta dvorské komory
v horních a mincovních záleitostech, pozdìji pøejmenovaný
podle místa na dùl Drkolnov.
Ménì obvyklým jménem se honosil dùl na Vysoké Peci,
zaloený v roce 1843. Je známìjí pod jménem Øimbaba,
i kdy první název byl odvozen od starého dùlního díla Boí
poehnání. Slovo Øimbaba je lidovým oznaèením bìné
rostliny, kopretiny, a tak tento dùl získal nejpoetiètìjí
oznaèení ze vech novodobých dolù na Pøíbramsku.
Pravdìpodobnì se jedná o pùvodní pojmenování návrí,
na kterém byl dùl zaraen.
Dalím v poøadí byl v roce 1857 Lillùv dùl, lidovì zvaný
Lilka, nacházející se na severním okraji Pøíbramì. Byl
pojmenován po guberniálním radovi, øíském poslanci
a pøedstaveném pøíbramského Horního úøadu Aloisi Lillovi
z Lilienbachu. Ten byl mj. èestným obèanem Pøíbramì,
který v bouølivém roce 1848 zajistil klid na pøíbramských
dolech.
V roce 1871 byl zaraen ponìkud atypicky poloený
Svatohorský dùl, nazvaný podle svého umístìní pod Svatou
Horou. Posledním dolem pøíbramských rudných revírù se
stal v roce 1878 zaraený dùl Rudolf, nazvaný podle tehdejího následníka trùnu arcivévody Rudolfa, jediného syna
Frantika Josefa I. Tento dùl byl ve své historii pøejmenován
celkem tøikrát - stal se v tomto smìru smutným rekordmanem. Podle umístìní býval zván Bohutín II, avak záhy byl
pøejmenován na dùl Generál tefánik. Dovrení veho nastalo
po únoru 1948, kdy byl pøejmenován na dùl 25. únor. Mezi
lidem býval v poèátcích zván jako Rudolfka, ale postupem
doby toto oznaèení sláblo. Tolik alespoò ty nejdùleitìjí
rudné doly v Pøíbrami a okolí.
Zcela jinak byly øeeny názvy dolù v uranovém revíru.
Ta tam byla doba individuálního pojmenovávání dolù i lesk
urozených jmenovcù horních dìl. Bylo zvoleno systematické
oznaèování dolù a jam èísly. Poèet èísel dosáhl po dobu
existence uranového hornictví èísla 25. Pøes vechnu snahu
nebylo èíslování dokonalé a vedle sebe existovala èísla, jiná
èísla, polooficiální jména a lidové pojmenování, take dnes
je nìkdy tìké zjistit, o kterém dùlním díle je právì øeè. Napø.
obnovené doly (Lill, Svatá Hora) si uchovávaly pùvodní
názvy doplnìná o èísla. Pokud se do èíselné chronologické
øady vloudila nepøesnost, øeilo se to doplnìním písmena
k èíslu, napø. jáma Svatá Hora mìla èíslo 6A. V rané fázi
uranové tìby se pouívalo té oznaèení dolu pomocí lokace
(napø. Leetice, Jeruzalém), èi se lokace kombinovala
s øímskou èíslicí, napø. Vojna I, Vojna II. Byl také uèinìn
pokus o zavedení honosných názvù, napø. pro jámy na Brodì
byl uíváno pojmenování Druba I a Druba II. V bìné øeèi
se nakonec prosadilo oznaèení pomoci èísla (napø. Patnáctka,
estnáctka), ale orientaci to pøíli neusnadnilo. Snad to byl
i zámìr v rámci utajení tìby strategické suroviny.
Celý systém oznaèování dolù podle èísel se tak nakonec stal
ménì pøehledným ne pùvodní systém slovních jmen. V souèasné dobì nelze na Pøíbramsku oèekávat otvírku nových
dùlních provozù, ale doufejme, e pokud by k tomu dolo,
bude experiment s èísly zavren jako nepøehledný. Tímto
konstatováním uzavøeme ná krátký a zdaleka ne vyèerpávající exkurz do názvù dolù a pøítì se zamìøíme a názvy lesù,
luk, polí a parkù.

Daniel Doleal

È ERVNOVÉ KALENDÁRIUM
3. 6. 1954

Byla zamítnuta ádost
o zachování muzea Josefa
Bartoe (pedagoga, hudebního skladatele a spisovatele) v Pøíbrami v domì
èp. 117 v Dlouhé ulici.
Muzeum, budované péèí
tehdy ji rozputìného
Spolku rodákù a pøátel
pøíbramského kraje, bylo
tedy zrueno.

4. 6. 1810

Navtívil Pøíbram, Svatou
Horu a bøezohorské doly
císaø Frantiek I.

12. 6. 1867

V budovì báòského øeditelství na námìstí byla
zøízena C.K. telegrafní
stanice.

12. 6. 1393

Rychtáø Jan Rubá udìlil
pøíbramskému kostelu osm
kop groù na zøízení oltáøe.
Darovací listina se dochovala v originále a je nejstarí písemností uloenou
v pøíbramském archivním
fondu.

13. 6. 1497

Vydáno privilegium krále
Vladislava II. Jagellonského
pro Pøíbram, ve kterém se
mj. pøíbramským povolilo
svobodné vaøení piva.
Tento letopoèet uvádìl

bývalý pøíbramský pivovar na svých etiketách
jako rok vzniku.

18. 6. 1954

Zemøel Pravoslav Jeník,
notáø a výrazný organizátor
pøíbramského kulturního
ivota.

20. 6. 1216

Vydána listina s první
zmínkou o Pøíbrami.
Praský biskup Ondøej
v ní urovnává majetkové
vztahy
s
kláterem
v Milevsku a v textu se
zmiòuje o pøedchozí
koupi statku Pøíbram.

21. 6. 1835

Shoøela
Svatohorská
poustevna, která stávala
od roku 1677 západnì
pod zvonicí

22. 6. 1584

V Pøíbrami vypukl mor,
pøi kterém zemøelo na 600
osob.

23. 6. 1878

Byla vysvìcena kaple
na pøíbramském høbitovì.

29. 6. 1942

Popraveni za tzv. schvalování atentátu na øíského
protektora R. Heydricha
Vojtìch a Antonín Stoèesovi.

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 26. 4.
SCHVÁLILA

- pronájem zahrady v Pøíbrami VI Bøezové Hory p. è. 3296 o výmìøe 2384 m2
p. Josefu Slámovi za cenu 1,- Kè/m2/rok
na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou.
- nájemné ve výi 5,- Kè/m2/rok za plochy uívané v zahrádkáøských osadách,
nájemné ve výi 10,- Kè/m2/rok za ostatní
plochy, v souladu s výmìrem MF 01/2003
- organizaèní zmìnu spoèívající ve vyèlenìní oddìlení vodního hospodáøství
ze Stavebního úøadu a jeho zaèlenìní
do odboru ivotního prostøedí od 1. 6.
2004. Poèet zamìstnancù se nemìní.
- organizaèní zmìnu ve smyslu vzniku
Sportovních zaøízení mìsta Pøíbrami
(viz. usn. è. 395/2003/ZM a usn. è.
813/2004/ZM), metodicky budou øízena
1. místostarostou
- poskytnutí pøíspìvkù: 6 000,- Kè Ústavu
pro mentálnì postienou mláde Suchomasty, 3 000,- Kè Ústavu sociální péèe
Lochovice, 8 000,- Kè Støedisku rané
péèe Praha

A

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

- v souladu s èlánkem 4 Naøízení obce
è. 6/2003, kterým se vyhlauje stavební
uzávìra na výstavbu jednopodlaních garáí ve správním území mìsta Pøíbrami,
udìlení výjimky na stavbu dvojgaráe
na pozemcích è. par. 1741/6 a 1741/7
v k. ú. Pøíbram pro stavebníky MVDr.
Zbyòka Machutu a p. Karla Míku
- prodejní cenu broury Turistické
informace, kalendáø akcí 2004 ve výi
10,- Kè
- navýení finanèních prostøedkù na provozování kina Mír v roce 2004 o èástku
100 000,- Kè na energie
- pronájem patic veøejného osvìtlení
za úèelem umístìní reklamní plochy
za cenu 100,- Kè za 1 patici/mìsíc na dobu
neurèitou s 3 mìsíèní výpovìdní lhùtou
- výbìr zhotovitele investièní akce
Stavební úpravy a pøístavba aten II.
ledové plochy ZS Pøíbram VII/378
v poøadí: 1) KOMPAKT Pøíbram, s. r. o.,
10 657 231,- Kè, 2) STAVEKO, s. r. o.,
11 728 548,- Kè, 3) ALVA Pøíbram, s. r. o.,
11 754 775,- Kè bez DPH
- výbìr zhotovitele investièní akce
Pøístavba a stavební úpravy SDH,
Pøíbram VI  Bøezové Hory v poøadí:
1) STAVEKO, s. r. o., 3 381 057,- Kè,

2) KOMPAKT Pøíbram, s. r. o., 3 657 558,Kè, 3) STAVOS, s. r. o., 3 806 431,- Kè
bez DPH

JMENOVALA

Ing. Vladimíra Prunera èlenem komise
bezpeènostní a dopravní, Ing. Michala
Chybu èlenem komise pro mláde, tìlovýchovu a sport

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 21. 4.
SCHVÁLILO

- pøijetí støednìdobého úvìru od Èeské
spoøitelny, a. s., oblastní poboèky
v Pøíbrami, ve výi 47 000 000,- Kè na
rekonstrukci silnice I/18 Romitálská
s fixní úrokovou sazbou 3,40 % na
5 let, a zajitìní úvìru budoucími rozpoètovými pøíjmy mìsta
- prodej volného nebytového prostoru
è. 102, achetní 301, za 55 600,- Kè
a volného nebytového prostoru è. 102,
achetní 301, za 45 600,- Kè pro Ing.

M Ì S TA

Martina a Dagmar Riegerovy
- prodej volného nebytového prostoru
è. 79/21, kolní 79, pro Frantika
Stefanidese za 202 000,- Kè
- prodej tìchto volných bytù:
3+1 v achetní 393, è. b. 1, pro Romana
Jeka za 712 500,- Kè
2+1 v ul. J. Drdy 490, è. b. 59, pro Radka
Kopeckého za 680 000,- Kè
1+kk v ul. Gen. Kholla 189, è. b. 11, pro
pí Jaroslavu Èamkovou za 250 500,- Kè
1+1 v ul. J. Drdy 490, è. b. 22, pro pí
Simonu Pokornou za cenu 291 271,- Kè
2+1 v ul. J. Drdy 490, è. b. 55, pro
p. Radka Kopeckého za 650 000,- Kè
- prodej a cenu bytù ve výi 800,- Kè/m2
oprávnìným nájemcùm v domech:
v Pøíbrami I - ul. Plzeòská 63 - 64,
v Pøíbrami III - Ryneèek 131 - 133, 151 153, v Pøíbrami V - Rovná 231 - 232
- prodej a cenu bytù ve výi 700,- Kè/m2
oprávnìným nájemcùm v domì
v Pøíbrami V, Nad tolou 48
- prodej 40% obchodního podílu
Sdruení D99 v Èeské silnièní automobilové dopravì Pøíbram, s. r. o., firmì
Connex CR, s. r. o., za minimální cenu
33 452 000,- Kè spolu s vyplacením
podílu ze zisku za pøedchozí období

Obecnì závazná vyhláka è. 4/2004

o vytvoøení a pouití úèelových prostøedkù Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území mìsta Pøíbrami
Zastupitelstvo mìsta Pøíbram se na svém zasedání dne 26. 5. 2004 usneslo vydat na základì § 84 odst. 2, písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích,
(obecní zøízení) ve znìní pozdìjích pøedpisù tuto obecnì závaznou vyhláku:

Èl. I
Základní ustanovení
1. Mìsto Pøíbram v zájmu zlepení úrovnì bydlení, ivotního prostøedí a vzhledu
mìsta vytvoøilo Fond oprav a modernizace bytového fondu na území mìsta
Pøíbrami  (dále jen fond, zkratka FOM), který slouí k poskytování pùjèek
na zvelebení obytných budov na území mìsta, podle stanovených pravidel
a podmínek.
2. Fond je zaloen na základì dohody s Ministerstvem financí ÈR, o jeho zaloení a poskytnutí dotace ze státního rozpoètu. Právo disponovat tìmito prostøedky
je trvale podmínìno dodrováním uvedené dohody s MF ÈR a ustanovení této
vyhláky, popøípadì jejich doplòkù a novel ze strany mìsta Pøíbrami.
Èl. II
Pøíjmy fondu

1. Pøíjmy fondu jsou:
- dotace a pøípadné výpomoci ze státního rozpoètu
- prostøedky z rozpoètu mìsta Pøíbrami
- pøíjmy ze splátek pùjèek a úrokù
- dary a pøípadné výpomoci z prostøedkù sponzorù (napø. bank, podnikù, firem
apod.)
- dotace, pøípadné výpomoci z rozpoètu krajského úøadu
- jiné pøíjmy
2. Pøípadné pøírùstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) mìsta Pøíbrami
a musí být beze zbytku ponechány fondu k pouití podle jeho pravidel.
Èl. III
Výdaje fondu
1. Prostøedky fondu je mono pouívat k poskytování pùjèek pøi nejniím
úroku 4 % p. a. a nejdelí lhùtì splatnosti 8 let mimo rok, v nìm byla pùjèka
poskytnuta subjektùm a podle pravidel dále uvedených.
2. Výdaji fondu jsou té úhrady poskytované penìnímu ústavu za zøízení
a vedení úètu dle èlánku VI. a náklady výbìrového øízení dle èlánku IV.
3. Adresáty pùjèek z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické
a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo bytové jednotky na území
mìsta a které pøijmou závazek poskytnutou pùjèku podle stanovených a ve smlouvì uvedených pravidel ve prospìch tìchto obytných budov pouít.
4. Z fondu se poskytují tyto druhy pùjèek:
Poø. è.

Název/úèel

Horní hranice pùjèky

01

Obnova støechy rodinného domu (krytina i konstrukce) starí 10 let
- do 80 tis. Kè na 1 dùm

02

Zøízení ekologického topení ve stávajícím domì
(plynového, elektrického, topení na biomasu apod.)

03

Zøízení malé èistírny odpadních vod ke stávajícímu domu
- do 30 tis. Kè na 1 dùm
Dodateèná izolace proti spodní vodì u domu starího 10 let
- do 50 tis. Kè na 1 dùm

04

- do 50 tis. Kè na 1 byt

05

Obnova fasády vèetnì oplechování a nátìru u domu starího 10 let
- do 30 tis. Kè na 1 byt

06

Zateplení obvodového plátì domu starího 5 let

07

- do 40 tis. Kè na 1 byt

08

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytì, kde dosud není
- do 40 tis. Kè na 1 byt
Rekonstrukce koupelny a WC
- do 80 tis. Kè na 1 byt

09

Støecha bytového domu dle stavebního zákona

10

Obnova a rekonstrukce ZTI

11

Rekonstrukce balkonù

- 30 tis. Kè na 1 balkon

12

Výmìna oken

- 6 tis. Kè na 1 m2 okna

51

Pøi pùdní nástavbì bytù ruící ploché støechy

- do 100 tis. Kè na 1 byt

52

Pøi vestavbì obytných místností do pùdního prostoru v rodinném domì
- do 50 tis. Kè na 1 dùm
Pøi pùdní vestavbì v obytném domì (kromì rodinného domu)
- do 100 tis. Kè na 1 byt

53

- do 150 tis. Kè na 1 dùm
- do 15 tis. Kè na 1 byt

Doba splatnosti typù pùjèek 01 - 12 je 4 roky, úrok èiní 4 % p. a.
Doba splatnosti typù pùjèek 51 - 53 je 6 let, úrok èiní 6 % p. a.
Jednotlivé typy pùjèek lze kumulovat s výhradou 05 - 06 (obnova fasády + zateplení obvodového plátì), které nemohou být poskytnuty kumulovanì
na jeden objekt. Pùjèku nelze získat opakovanì na jeden typ u jednoho domu.
To neplatí v pøípadì, e adatel nevyèerpal jednotlivé druhy pùjèek v jejich horní
hranici a pùjèky øádnì a vèas splácí.
Pùjèky lze èerpat pouze do konce kalendáøního roku, v nìm byla uzavøena
smlouva o pùjèce. Úroky se platí podle smlouvy o pùjèce, jistina se splácí rovnomìrnì mìsíèními splátkami poèínaje lednem roku následujícího po roce,
v nìm byla pùjèka poskytnuta.
Zvlátní dohodou si mùe dluník dohodnout rychlejí splácení pùjèky.
Èl. IV
Výbìrové øízení
1. Osoby, které splní podmínky dle èlánku IV. odst. 3, mohou získat pùjèku
z fondu výhradnì na základì výbìrového øízení. Výbìrové øízení organizuje
ekonomický odbor MìÚ Pøíbram pro kadý kalendáøní rok samostatnì.
2. Podmínky výbìrového øízení musí být vyvìeny na úøední desce MìÚ Pøíbram
a zveøejnìny ve sdìlovacích prostøedcích. Lhùta na podání ádosti k úèasti
ve výbìrovém øízení se stanoví v rozmezí od 21 dní do 45 dní ode dne vyvìení
podmínek tohoto výbìrového øízení.
3. Ekonomický odbor MìÚ Pøíbram vydá závazný formuláø ádosti, který musí

být k dispozici v den vyhláení výbìrového øízení. ádost musí vdy obsahovat:
a) jméno nebo název adatele, popøípadì statutárního zástupce
b) adresu bydlitì nebo sídlo právnické osoby
c) pøesné oznaèení pøedmìtné obytné budovy:
adresa, èíslo popisné, èíslo parcely, prohláení, èi jiný doklad o vlastnictví domu
(bytu), stavební povolení èi jiný pøísluný doklad o pøípustnosti akce, na ni èi
v jejím rámci je ádáno o pùjèku, pøíslunou projektovou dokumentaci
d) pøedbìnou dohodu s dodavatelem akce, na ni je ádána pùjèka s orientaèní
cenou akce, pøi svépomoci odhad nákladù, které pøi realizaci budou doloeny
fakturami a úèty
e) pøesný popis úèelu, na který je pùjèka nebo pùjèky poadovány, pøi kumulaci
titulù je tøeba popis provést oddìlenì
f) pøedpokládaná lhùta dokonèení pøedmìtné akce
g) poadovaná èástka úvìru podle tabulek v èl. III. a zpùsob jejího výpoètu
h) návrh na stanovení záruky za poskytnutou pùjèku ve výi 100 % pøedpokládaného úvìru
4. Ekonomický odbor MìÚ Pøíbram pøedloí pøijaté ádosti o pùjèky komisi
FOM, která ádosti o pùjèky vyhodnotí a navrhne konkrétní závìr výbìrového
øízení.
5. Výbìrové øízení vyhlauje a o výbìru rozhodne zastupitelstvo mìsta. Výbìrové
øízení je ukonèeno nabídkami k uzavøení smluv o pùjèkách. Výsledek nepodléhá
právu na odvolání.
6. O výsledku výbìrového øízení budou vichni uchazeèi vyrozumìni neprodlenì.
Vybraní adatelé budou vyzváni k uzavøení smlouvy o pùjèce. Právo na uzavøení
smlouvy zaniká, pokud se adatel nedostaví k uzavøení smlouvy do 30 dnù
po vyrozumìní o výsledku výbìrového øízení.
7. Výbìrové øízení probíhá dle mnoství finanèních zdrojù na úètu fondu,
maximálnì vak dvakrát roènì. V kadém samostatném výbìrovém øízení musí být
o vech ádostech rozhodnuto najednou.
9. Z výe uvedeného dùvodu se ádosti, u nich ekonomický odbor MìÚ Pøíbram
zjistí, e jsou nesprávnì nebo neúplnì vybavené, nemohou vracet adatelùm
k pøepracování po uplynutí dne, který byl stanoven jako poslední k podání ádosti
o pùjèku.
Èl. V
Smlouva o pùjèce
1. S adateli, kteøí úspìnì projdou výbìrovým øízením (dále jen uivatelé),
uzavøe mìsto Pøíbram smlouvu o pùjèce, a to bez zbyteèných odkladù.
2. Smlouva musí obsahovat alespoò tyto údaje:
smluvní strany, identifikace typu pùjèky podle èl. III., celková èástka pùjèky,
v pøípadì více titulù i skladba, lhùta splatnosti pùjèky, reim splácení (úroky,
jistina), vèetnì dne v pøísluném mìsíci, zpùsob splácení (pøíkazem, sloenkou
apod.), závazek uivatele k uití pùjèky k dohodnutému úèelu, smluvní pokuta
za poruení úèelovosti (okamité vrácení + 30 %), záruka za pùjèku, dohoda
o otevøení úètu u penìního ústavu, souhlas uivatele s kontrolním pùsobením
penìního ústavu a povìøenými zamìstnanci mìsta Pøíbram zaøazenými do MìÚ
Pøíbram, závazek uivatele pøedkládat penìnímu ústavu úèetní doklady o èerpání
z úètu
3. Ekonomický odbor MìÚ Pøíbram mùe v dohodì s penìním ústavem
a v souladu s touto vyhlákou vydat závazný vzor smlouvy o pùjèce.
4. Ekonomický odbor MìÚ Pøíbram po podpisu smlouvy o pùjèce pøedá prostøednictvím uivatele dohodnutý poèet exempláøù smlouvy penìnímu ústavu,
který uivateli zøídí bìný úèet a pøevede na nìj, na základì pøíkazu ekonomického odboru MìÚ Pøíbram, prostøedky z úètu fondu ve výi stanovené uvedenou
smlouvou.
Èl. VI
Reim èerpání prostøedkù fondu
1. O zpùsobu a lhùtách pøevodù prostøedkù mezi fondem a úèty uivatelù
a o správì pohledávek fondu uzavøe mìsto Pøíbram zvlátní smlouvu s penìním
ústavem.
Èl. VII
Ustanovení doplòková, závìreèná a pøechodná
1. Jestlie se pøi poskytování pùjèek kumulují u jednoho uivatele pùjèky s rozdílnou dobou splatnosti u tée obytné budovy, pouije se pøi uzavírání smlouvy
o pùjèce lhùta dle pøání uivatele.
2. Zùstatek fondu, po ukonèeném výbìrovém øízení a pøevodu pøísluné èástky
na úèty abonentù, mùe mìsto Pøíbram vyuít ke krátkodobým (pøeklenovacím)
pùjèkám pro svùj rozpoèet zajiující chod mìsta, a to za tìchto podmínek:
a) ádný uivatel dle èl. IV nebude odmítnut pro nedostatek prostøedkù fondu
b) mìsto garantuje vrácení takto pouitých prostøedkù na úèet fondu do 21. 12.
tého roku
3. Systém poskytování pùjèek upravených touto vyhlákou podléhá kontrole
mìsta Pøíbram (MìÚ, rada, zastupitelstvo), penìního ústavu - finanèní toky,
Ministerstva financí - dodrení úèelovosti poskytnutých prostøedkù.
4. Ekonomický odbor MìÚ Pøíbram je povinen soubìnì s návrhem na vyhláení
dalího výbìrového øízení pøedloit zastupitelstvu mìsta Pøíbram vyhodnocení
hospodaøení fondu i dosaení vìcných efektù za pøedcházející výbìrové øízení
a pøi vyhláení výbìrového øízení v dalím roce vyhodnocení za pøedcházející rok.
5. Tato vyhláka nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem mìsta
Pøíbram a úèinnosti 15. dnem následujícím po dni vyvìení na úøední desce, t. j.
10. 6. 2004.
6. Dnem úèinnosti této vyhláky se zruuje vyhláka mìsta è. 5/1999 ze dne
15. 9. 1999, vyhláka è. 1/2001 ze dne 21. 3. 2001 a vyhláka è. 5/2002 ze dne
7. 10. 2002.
Ing. Ivan Fuksa, v. r.
starosta

PØÍBRAM

MVDr. Václav Bene, v. r.
1. místostarosta

ve výi 9 089 000,-Kè
- uzavøení smlouvy s firmou Signalbau
Huber CZ, s. r. o., Praha na dobu 10 let
na akci Zajitìní rozvoje výstavby,
správy, provozu a údrby svìtelného
signalizaèního zaøízení, parkovacích
automatù a veøejného osvìtlení, jako
jednoho komplexního technologického
celku s jednotným systémem øízení
na území mìsta Pøíbram dle pøedloeného
návrhu Smlouvy o dílo vèetnì splátkového kalendáøe
- udìlení grantù ve sportu na rok 2004
- zvýení poètu èlenù Osadního výboru
Zdaboø na sedm èlenù a urèilo novými
èleny Ing. Jiøího Holého a Ing. Iva
Solanského
- návrh Zøizovací listiny pøíspìvkové
organizace mìsta - Sportovní zaøízení
mìsta Pøíbram
- poskytnutí finanèní dotace 190 000,- Kè
pro Sportklub Oxygen (8èlenný tým dìtí
+ 9èlenný tým juniorek + 2 trenérky) na
Mistrovství svìta v australském Adelaide

VZALO NA VÌDOMÍ

odstoupení Ing. Pavla Pikrta z funkce
èlena Rady mìsta Pøíbram

Ruení TV signálu
V posledních týdnech se na Pøíbramsku
stalo èastým tématem údajné ruení televizního signálu testováním nové sluby
pro vysokorychlostní pøístup k Internetu
pomocí technologie CDMA. Spoleènost
Eurotel Praha, která uvedení vysokorychlostního mobilního Internetu v okolí
Pøíbrami pøipravuje, v souèasnosti etøí ve
spolupráci s Èeským telekomunikaèním
úøadem (ÈTÚ) nahláené stínosti.
Vìtina stíností ji byla vyøízena.
Vyetøování ukázalo, e stínosti na ruení
televizního signálu technologií CDMA
byly z velké èásti neopodstatnìné.
Zhorení podmínek pro pøíjem televizního
vysílání zpùsobují anténní systémy
a pøedzesilovaèe nevyhovující platným
normám, øekl Pavel Koláø, výkonný
øeditel technické divize spoleènosti
Eurotel Praha, spol. s r. o. Rozhodli jsme
se vak, e obyvatelùm pomùeme uvést
anténní systémy do souladu s platnými
pøedpisy a navíc na vlastní náklady, tam
kde je to úèelné, instalujeme filtry,
tzv. kanálové zádre, které zlepí pøíjem
televizního signálu v oblasti, dodal.

Internet bezplatnì

Od poloviny kvìtna umoòujeme bezplatné pøipojení k internetu pomocí WIFI technologie.
Signálem je pokrytý prostor parèíku kolem
Zámeèku - Ernestina. Tato sluba funguje nepøetritì s následujícím omezením:
- maximálnì 10 souèasnì pøipojených uivatelù
- pøenosová rychlost 64 kbps
- objem pøenesených dat pøi jednom pøipojení 1 MB
Na stranì notebooku je potøeba zaøízení standardu 802.11b, co je standard pro bezdrátová
zaøízení a to buï interní, nebo externí (USB)
èi PCMCIA karta.
Návod pro nastavení poèítaèe je k dispozici
v informacích v pøízemí hlavní budovy, nebo
v Infocentru MìÚ na Zámeèku - Ernestinu.
Prázdninové intenzivní jazykové kurzy
www.jazykovaskolapb.cz

Houbaøi, pozor, tento úlovek je letoní - z 2. èervna

FOTOKRONIKA

Starosta pøedal paní Aloisii Endrstové Pamìtní list mìsta.

Na jednání zastupitelstva bylo podepsáno memorandum o V.

Novou zametací nástavbu Unimoc v hodnotì 2 milionù Kè koupily
Technické sluby Pøíbram. Stroj urèený k zametání komunikací
je v provozu od minulého týdne a nahradil Avii starou devìt let.

K zametání chodníkù slouí nová zametací nástavba Fumo 
Multikar z Itálie, která stála 1 milion korun a nahradila pùvodní
zaøízení staré sedm let. Ji je v provozu.

Koncert Evy Urbanové byl nádherným kulturním záitkem.

Pøi rekonstrukci Husovy ulice byly vybudovány nové achty tato armaturní achta v køiovatce s ulicí prof. Pobudy slouí
jako pøedávací a mìøící místo pitné vody pro mìsto Pøíbram.

Slavnostního otevøení ivnostenské výstavy se zúèastnil hejtman Petr Bendl a pøedseda Sdruení
podnikatelù ÈR Bedøich Danda.

Mistrynì svìta z Oxygen klubu
s Lucií Váchovou, Miss ÈR 2003.

V úterý 1. èervna bylo slavnostnì otevøeno zrekonstruované dìtské dopravní høitì.
Provozovatelem je Autoklub Pøíbram v AÈR.

