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Je Pøíbram opravdu plná høíníkù?
estice stránic sídlí na sluebnì
v mìstské èásti Bøezové Hory. Na svá
dìvèata nedá velitel mìstské policie
Karel Kupec dopustit. Jsou peèlivá,
spolehlivá a pracovitá. Pøíbramáci se
s nimi mohou setkávat v nejrùznìjích

V nedìli 28. kvìtna nai republiku
opìt postihla povodeò. Ani tentokrát se nevyhnula naemu regionu. Jednotka Sboru dobrovolných
hasièù Pøíbram I s dobrovolnými
hasièi z Duník celou nedìli likvidovala vodní ivel, který se rozlil
z Litavky. Nejdøíve zpevòovali
bøehy Litavky, potom spoleènì
evakuovali obèany ze zatopených
domù a odváeli je do pøipravených prostor Obecního úøadu
v Trhových Duníkách. Dále uvolòovali kmen stromu zaklínìný
v lávce pøes Litavku, který vytváøel pøekáku valící se vodì. Zde
museli pouít motorovou pilu
a rozbrusku. Poté, co voda opadla,
hasièi èerpali vodu ze zatopených
objektù a jejich pøilehlých prostor.
Tato práce skonèila a ve veèerních hodinách. Vem hasièùm pøiel podìkovat starosta Trhových
Duník pan Emanuel Hlaváè.
Velice ocenil nasazení a profesionalitu hasièù pøi zvládnutí této
povodnì.

èástech mìsta. Na kolech i pìky dohlíejí na veøejný poøádek. Na otázku,
co se u nich zmìnilo od doby, kdy
jsme je ètenáøùm Kahanu pøedstavovali,
tedy asi pøed dvìma lety, øíkají:
Jedna kolegynì odela na mateøskou
dovolenou, jiná se naopak z mateøské

vrátila. Dvì se vdaly, z toho jedna
za naeho kolegu. Celkový poèet ale
zùstal stejný, i kdy bychom potøebovaly, aby nás bylo daleko víc.
Zkueností máme také víc, ale stále je
se co uèit. Mìstský stráník je povolání, které s sebou nese,
ostatnì jako vechna ostatní
povolání, i nìkterá negativa.
Jedním z nich asi je i obecný
pohled na lidi kolem, nabízí
se tedy otázka: Nestává se,
e kolem sebe vidíte samé
høíníky? To asi skuteènì
èeká kadého policistu. My
se prostì pøi své práci setkáváme vlastnì jenom s høíníky,
øíká velitel Kupec, ale stránice jej doplòují: Urèitì
jsou i pozitivní vìci. Kdy
nás nìkdy potkávají lidé a øíkají tøeba jenom: Vám to ale
dneska, dìvèata, sluí. Ale
pravdu má velitel v tom, e
èasto potkáme èlovìka, který
nám øekne vìci, které pak
v hlavì zùstávají hodnì dlouho. Kdy není vulgární, tak
bývá tøeba hodnì opovrlivý:
Kdyby sis radi vzala zástìru a la ke sporáku! Prostì
klasické hospodské øeèi. Ale
natìstí jsou i ty pozitivní
pøístupy.
Pøistihnout tøeba obyèejného zlodìje
pøi èinu dá hodnì práce a èasto se stane,
e onen zlodìjíèek nemùe být souzen,
protoe patøí do kategorie mladistvých, nebo se soud rozhodne, e není
dostatek dùkazù a podobnì. Nestane

Jak obstáli pøíbramtí kandidáti
ve Støedoèeském kraji
(Preferenèní hlasy)

Dundáèková Eva, JUDr.
Øihák Josef, MVDr.
Fuksa Ivan, Ing.
Bene Václav, MVDr.
Humlová Jiøina, Mgr.
Ptáèková  Melicharová Lenka, Mgr.
Vacek Josef, Mgr.
álová Alena
Kare Petr, Ing.
Køí Vladimír, PaedDr.
Riko Rostislav, Mgr.

9 100
3 530
1 836
1 408
1 291
809
636
440
161
87
33

Zdroj: www.volby.cz

se tedy, e se podobným pøípadùm
ani nevìnujete, protoe víte, e je to
vlastnì zbyteèné? To prostì k naí
práci patøí a my se nesmíme nechat
znechutit, jinak bychom tuto práci
dìlat nemohly. Je faktem, e u nás
prostì chybí rychlé tresty. V jiných
státech okamitì po èinu následuje
trest a dokud to u nás nebude, nelze ani
èekat ádné zlepení. A to nejen v dopravì, ale i ve veøejném poøádku.
Pøestupková komise za pùl roku, to
nemá ádný smysl. Efekt nápravy je
dávno pryè, zvlátì u mladých delikventù. Tento systém staví policii
i stráníky do role pouhých sbìraèù
statistiky a archiváøù.
Hlavní smysl své práce vidí stránice
i v preventivní výchovì. Ranní sluby
u vech pøíbramských kol se velmi
osvìdèily. Nyní navíc chystají pro dìti
pøedkolního vìku speciální výchovný
projekt. Dìti by se formou hry mìly
leccos nauèit. Pravidlem se ji stala
spolupráce s Auto klubem pøi rùzných
dopravních soutìích. Kontrolujeme
dìtem kola a upozoròujeme je na chybìjící vybavení, upozoròujeme je na to,
co dìlají patnì, na to, jak moc dùleité
je jezdit na kole s ochrannou pøilbou
a podobnì.
Od 1. èervence zaèínají platit zmìny
v silnièním zákonu, co to bude pro
vás znamenat? Pøedevím mnohem
víc administrativní práce. Opìt se
vzdalujeme okamitému øeení, opìt
narùstá administrativa a finanèní
nároènost. A otázka na závìr: Budou
pak lidé lepí? Budou moná opatrnìjí.
-str-

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
konané ve dnech 2.  3. èervna 2006 v Pøíbrami
Èeská strana sociálnì demokratická
Obèanská demokratická strana
Komunistická strana Èech a Moravy
Strana zelených
Køesansko demokratická unie-ÈSL
SNK Evroptí demokraté
Nezávislí demokraté
Unie svobody - Demokratická unie
Strana zdravého rozumu
Nezávislí
Pravý blok
Balbínova poetická strana
Právo a spravedlnost
Národní strana
Strana rovnost ancí
Koruna èeská (monarch. strana)
Koalice pro Èeskou republiku
4 VIZE-www.4vize.cz

6 679
6 188
2 298
1 138
840
398
139
117
76
52
46
38
33
33
28
17
16
11

36,80 %
34,09 %
12,66 %
6,27 %
4,62 %
2,19 %
0,76 %
0,64 %
0, 41%
0,28 %
0,25 %
0,20 %
0,18 %
0,18 %
0,15 %
0,09 %
0,08 %
0,06 %

Starosta Ivan Fuksa se seel na
jednání s Magdalenou Dietlovou,
éfredaktorkou èasopisu Xantypa.

Od 1. èervna si mùete dobít
kredit na své èipové kartì
firmy CONNEX v Infocentru
MìÚ Pøíbram v Zámeèku Ernestinu, otevøeno dennì od 9
do 17 hodin. Bezplatná telefonní linka: 800 555 600.
Zastupitelstvo mìsta Pøíbram
vyhlauje
2. výbìrové øízení v roce 2006
na poskytování pùjèek
vlastníkùm bytù a obytných
budov na území mìsta
Pøíbrami pro rok 2006 z fondu
oprav a modernizace (FOM)

Podmínky výbìrového øízení:
1) 2. výbìrové øízení podaných
ádostí probìhne dne 23. 6. 2006
2) lhùta pro podávání ádostí je
stanovena do dne 19. 6. 2006
3) obsah ádosti musí splòovat
podmínky uvedené ve vyhláce
mìsta Pøíbram è. 4/2004, èl. IV,
odst. 3., ve znìní vyhl. è. 10/2005
4) ádosti se podávají na formuláøi, který je k dispozici na ekonomickém odboru Mìstského úøadu
Pøíbram a na internetových stránkách mìsta Pøíbram
www.pribram-city.cz

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB V PØÍBRAMI

Obèané se vyjadøují k sociálním slubám
V rámci akce Komunitní plánování sociálních slueb
v Pøíbrami probíhají dotazníková etøení, jejich cílem je
zjistit názory obèanù na rozsah a kvalitu sociálních slueb
ve mìstì. Dotazníkové akce jsou zamìøeny pøedevím na lidi, kteøí jsou pøímými uivateli tìchto slueb. Zatím bylo
distribuováno 300 dotazníkù uivatelùm terénní peèovatelské sluby, 70 dotazníkù obdreli klienti domova dùchodcù
a prostøednictvím 500 dotazníkù mohou vyjádøit svoje
potøeby a pøání obyvatelé domù s peèovatelskou slubou.
Dalí dotazníkové akce se pøipravují, jsou to napøíklad dotazníky pro mladé lidi ohroené závislostmi nebo dotazníky
pro mladí seniory, kteøí zatím ádnou slubu nevyuívají,
ale ji uvaují o tom, jakým zpùsobem si budou za nìkolik
let zajiovat dùstojné stáøí.
Významnou skupinou, která mùe svými pøipomínkami
ovlivnit rozvoj sociálních slueb ve mìstì, jsou jejich
souèasní poskytovatelé. Znají svoje monosti a poptávku
uivatelù. Jejich názory jsou zjiovány formou rozhovorù,
ze kterých jsou zpracovány písemné výstupy. Ty spoleènì
s výstupy z dotazníkových akcí poslouí jako podklady
pro èinnost pracovních skupin, které budou pøipravovat
jednotlivé projekty dalího rozvoje slueb. Pøipomínky

k rozvoji sociálních slueb jsou získávány také od vedoucích pracovníkù svazù a sdruení, které pomáhají lidem
se zdravotním postiením, a z klubù, ve kterých se sdruují
senioøi.
iroká veøejnost byla poádána o sdìlení názorù a pøipomínek prostøednictví ankety. Pomocí tisku se k obèanùm
dostalo 15 000 anketních lístkù, 500 lístkù bylo rozdáno
koordinátorkou akce. Anketní dotazník je také zveøejnìn
na www.pribram-city.cz a je ho tedy moné vyplnit i prostøednictvím internetu.
V dubnu se koordinátoøi komunitního plánování seli
s 80 èleny Svazu postiených civilizaèními chorobami.
Informovali je o významu rozvoje sociálních slueb a poádali o sdìlování pøipomínek k této problematice.
Námìty k rozvoji a zkvalitnìní sociálních slueb v Pøíbrami
je moné dále pøedávat (v písemné formì) koordinátorce
Ludmile Zelenkové, Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví,
MìÚ Pøíbram, Tyrova ul. 108, Pøíbram I, 261 01 (potou,
osobnì).
Email: ludmila.zelenkova@pribram-city.cz.
Mìsto Pøíbram, realizátor akce
Centrum pro komunitní práci, partner realizátora

S LOVO
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Mìsíc kvìten byl nejrùznìj-

ími pracovními i kulturními
akcemi doslova nabitý.
Za úèasti Mistra Josefa Suka
a vnuka Antonína Dvoøáka
probìhla v Památníku ve Vysoké slavnost u pøíleitosti
odhalení busty A. Dvoøáka,
kterou vìnovala rodina
sochaøe Lhotáka. Byl to
vlastnì takový první zaèátek
pøed zahajovacím koncertem
Hudebního festivalu Antonína Dvoøáka, na kterém
se známý popový zpìvák Daniel Hùlka opìt pøedstavil jako operní pìvec, a bylo to vynikající! I dalí
koncerty mìly ze strany veøejnosti dobré ohlasy.

Pøipomnìli

jsme si také výroèí ukonèení války
poloením vìncù na obou pøíbramských høbitovech
a zároveò jsme spoleènì s hejtmanem Bendlem poloili kvìtiny u Památníku Slivice. Tentokrát tady
neprobìhla tradièní rekonstrukce bitvy, ale adekvátní
náhradou byly akce Klubu vojenské historie v jiných
èástech regionu, u nás to bylo na Bøezových Horách.

V tomto mìsíci jsme na radnici pøivítali také hodnì

zahranièních návtìv. Na zahájení HF AD pøijeli
pøátelé z francouzského partnerského mìsta Anor.
V následujících dnech dorazil i primátor slovenského Kemarku, z radnice ve Freibergu pøijel tajemník,
z ruského Èechova starosta a pøivítali jsme i pracovníky radnice z holandského Hoornu. Po pìtileté pauze
do Pøíbrami opìt pøijela rodina kpt. Olesinského
(jeho syn s manelkou), který se podílel na osvobozování naeho mìsta. Bylo to milé a pøátelské setkání.

Mimoøádnì zajímavá vernisá probìhla v pøíbram-

ské Galerii F. Drtikola, kde je unikátní sbírka obrazù
Oty Janeèka. Vem milovníkùm výtvarného umìní ji
vøele doporuèuji. Zdaøilá byla i výstava Pøíbram
2006. Dùkazem je návtìvnost pøes deset tisíc lidí.
Expozice zaujaly, k vidìní byl i nový model kody
Roomster. Nicménì musíme pøemýlet jak dál, a
v Pøíbrami bude i Hobby market.

Na Evropské ulici v severní èásti mìsta, která postupnì oívá, pøibyly dalí dvì zajímavé akvizice,
Autosalon Renault a prodejna nábytku B.I.C. Po architektonické stránce velice zdaøilé stavby pro tento
typ mìstské zóny. Zároveò zde mùeme sledovat, jakými mílovými kroky roste stavba obchvatu Dubna.

Tento mìsíc byl i ve znamení hasièských oslav.
Nejdøíve dobrovolní hasièi z Pøíbrami I slavili 120
let své existence. Od mìsta pøi této pøíleitosti dostali dárek v podobì praporu, který posvìtil faráø
Muzikáø na Svaté Hoøe, a zároveò jsme jim pøedali
vyøezávanou soku patrona hasièù svatého Floriána.
Hasièské sbory také pøipravily v rámci výstavy krásné vystoupení s historickými vozidly a zároveò se
uskuteènil Den otevøených dveøí. Ten ji tradiènì
vyuily pøedevím dìti. Tradièní hasièská fontána
byla tentokrát v pozdìjích noèních hodinách.
Dùvodem byl velkolepý ohòostroj u pøíleitosti
slavnostního zahájení provozu Letního kina a vystoupení skupiny No Name, která dokázala Letní kino
zcela vyprodat. Myslím, e Pøíbramáci se skvìle bavili.
Pøíbramská nemocnice se opìt pøedstavila veøejnosti.
I tady byly Dny otevøených dveøí a v Pøíbrami se konal i Bìh pro zdraví. Lidé si mohli prohlédnout prostory, kam se jinak nedostanou, nechat si zmìøit tlak
a zkontrolovat, jak na tom se svým zdravím jsou.
Své 25. narozeniny oslavila 7. základní kola, která
je druhou nejmladí kolou ve mìstì. Mìl jsem
radost, e kola byla tentokrát úplnì plná rodièù.
V Pøíbrami se v tomto mìsíci také jel velice kvalitní
cyklistický závod na bøezohorském sídliti. Setkal
jsem se také s podnikateli z Praské ulice a spoleènì
jsme øeili problematiku pøilákání zákazníkù do této
obchodní tepny. Dalí akcí, kterou jsem absolvoval,
bylo dalí z pravidelných setkání se starosty velkých
mìst støedoèeského kraje. V Mladé Boleslavi jsem
se seel s primátory Kladna, Boleslavi a Kolína.
Prohlídka jiného mìsta je pro nás vdy velice
inspirující.
V kvìtnu jsme se také byli podívat v centrálním dopravním dispeèinku v Praze. Navtívili jsme øídící
pracovitì, které se kadé ráno objevuje v televizi
a informuje o dopravním vytíení v Praze. Øeditel
nás seznámil s celým mechanizmem sledování více
ne sedmdesáti praských køiovatek a s vyhodnocováním rychlosti jízdy a jízdy na èervenou. Rádi
bychom na podzim a na jaøe pøítího roku nainstalovali dvì taková zaøízení - jedno v Jiráskových
sadech, druhé nejspíe v ulici Osvobození.

Absolvoval jsem i dvì setkání abiturientù. Jedno
bylo po 55 letech, druhé po 50 letech. Byla to setkání
se seniory a byla hodnì zajímavá. Povídali jsme si
o tom, co se v posledních letech v Pøíbrami zmìnilo,
a oni mi naopak vyprávìli, jaké to tu bylo pøed lety.
V uplynulých dnech mìl pokraèování absurdní
soud, který zkoumá poruení zákona ve vìci správy
majetku mìsta. Vìøím, e brzké rozhodnutí soudu
potvrdí, e v alované vìci nikdy nedolo k jednání
v rozporu se zákonem.
Pøíbramskou

eleznièní stanicí projela historická
parní lokomotiva v rámci oslav 130. výroèí od zahájení provozu na eleznièní trati Zdice  Protivín.
V tée dobì probíhalo i Dunické trhování, které
v závìru bylo pøerueno vodním ivlem. Prudký
liják nám ji letos podruhé znepøíjemnil ivot.
Zpùsobil opìt povodnì na Litavce. Byl to mimoøádnì prudký a zcela neèekaný nárùst vody. Z lokální
pøeháòky jsme najednou mìli povodeò III. stupnì.
Pod vodou byl kompletnì celý fotbalový stadion
a okolí. Výsledkem je spousta kod, které nyní
monitorujeme.

Závìrem bych chtìl popøát obìma poslancùm, Evì
Dundáèkové a Josefu Øihákovi, k jejich opìtovnému
zvolení do Parlamentu Èeské republiky. Vìøím, e
jejich zastupování pøispìje k dalímu rozvoji naeho
mìsta, regionu i kraje. V tabulce preferenèních hlasù vech politických stran obsadila Eva Dundáèková
17. místo v celé Èeské republice a to je velice pìkný
úspìch.

Doufejme, e dalí mìsíc ji bude klidnìjí a doèkáme se i teplejího, sluneèného a opravdu
letního poèasí. Vem dìtem a studentùm
pøeji úspìné zakonèení kolního roku
a pøíjemné a pohodové prázdniny.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY S L O U P E K

Ingersoll Rand v È R

Nadnárodní spoleènost Ingersoll-Rand (NYSE:IR,
http://www.irco.com) je významnou strojírenskou firmou a globálním poskytovatelem inovací a øeení se silnými znaèkami a vedoucí pozicí

v rámci svìtového trhu. IR má 45 000 zamìstnancù ve více ne 100 výrobních závodech po celém svìtì, ve kterých vyrábí mobilní chladicí
a klimatizaèní jednotky (Hermo King), stacionární
chladicí zaøízení (Hussmann, Koxka), nakladaèe
a rypadla (Bobcat), stacionární a mobilní kompresory a generátory, pneumatické a elektrické
náøadí, èerpadla (Ingersoll-Rand), mikroturbiny
(Power Works), golfové vozíky (Club Car), silnièní stroje (ABG, Blaw-Knox), zabezpeèovací
techniku (Schlage, Kryptonite, Locknetics,
Recognition Systéme) a øadu dalích produktù
o celkovém roèním objemu 10 miliard USD.
V Èeské republice Ingersoll-Rand (www.irco.cz,
www.ircr.cz) v rámci spoleènosti Ingersoll Rand
Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o.
vlastní v Kolínì od roku 1992 závod Hermo
King na výrobu chladicích a klimatizaèních jedMìsto Pøíbram - Mìstská realitní kanceláø
oznamuje zámìr pronájmu nebytových prostorù:
- v Pøíbrami VIII, Èechovská 113 (bývalý textil)
- STOÚ*) v Pøíbrami VII, nám. 17. listopadu 303
- STOÚ*) v Pøíbrami VII, Osvobození 315
- STOÚ*) v Pøíbrami VII, E. Benee 321
*)STOÚ = stále tlakovì odolný úkryt
Mìsto Pøíbram - Mìstská realitní kanceláø
oznamuje zámìr prodeje nebytových prostorù:
- dvougaráe v Pøíbrami II, Fantova Louka 579
- v Pøíbrami III, Ryneèek 131
- v Pøíbrami V, Slunná 292
- v Pøíbrami VII, Obráncù míru 70
- v Pøíbrami VII, ikmá 479
- v Pøíbrami VII, ikmá 477
Podmínky výbìrových øízení  viz úøední deska
Mìstský úøad, Tyrova 108, Pøíbram I (od 12. 5.
2006 do 12. 6. 2006) nebo www.pribram-city.cz.
Pøípadné dotazy zodpoví pí ebková, tel. 318 629 815

notek pro nákladní automobily, autobusy a kolejová vozidla, v Dobøíi od roku 2001 závod
Bobcat na výrobu nakladaèù a rypadel.
V Uniovì v roce 2002 novì vybudoval závod
IRCR Manufacturing s.r.o. na výrobu vzduchových roubových kompresorù. Kromì toho
Ingersoll-Rand na základì kontraktu vyrábí
v Chrástu u Plznì ve spoleènosti Air Power
pojízdné vzduchové kompresory. V souhrnu
Ingersoll-Rand vyrábí v Èeské republice stroje
a zaøízení o celkovém objemu pøes 6 miliard Kè
z toho 98 % pøedstavuje export.
V souèasné dobì Ingersoll Rand v Èeské republice pøipravuje významné rozíøení svých aktivit
ve Støedoèeském kraji a to výstavbou Výzkumného a kolícího centra v Hostivici (investice
350 mil. Kè) a výstavbou nového závodu na výrobu nakladaèù øízených smykem kol a malých
pásových rypadel Bobcat a kolícího støediska
v Dobøíi (celkovì investice závodu umoní
postupné rozíøení výroby. Zároveò pøesunutím
výroby ze souèasného závodu zde vytvoøíme
prostor pro výrobu pøísluenství ke strojùm
Bobcat. Oba zámìry podporují nai strategii
vyrábìt co nejblíe evropským zákazníkùm.
Ingersoll Rand od svého vstupu do Èeské republiky zde podporuje i oblast vývoje a výzkumu.
Dosud zamìstnává v této oblasti cca 120 technikù a inenýrù ve dvou vývojových centrech.
V Praze (bude pøesunuto do Hostivice)
a v Dobøíi. kolicí støedisko v Hostivici bude
slouit k internímu vzdìlávání pracovníkù IR
zejména z celé Evropy.
kolící støedisko Bobcat je urèeno pro výuku
dealerù a zákazníkù a pøedvádìní nových strojù
pro celou oblast ESA (Evropa, Blízký východ
a Afrika).
V Dobøíi pøedpokládáme vytvoøení cca 250 - 350
nových pracovních míst. Z nich cca 200 - 300
v dìlnických profesích a cca 50 THP a vysoce
kvalifikovaných inenýrù do vývojového centra.
Na jaøe pøítího roku se pøedpokládá postupné
zprovoznìní nového závodu.
Ingersoll Rand se plnì hlásí k dodrování místní
legislativy ve vech èástech svìta a plnì podporuje vyuívání nejmodernìjích technologií
v uitých procesech pro maximální eliminaci
pokozování ivotního prostøedí. S tìmito zásadami hodlá expandovat i v Èeské republice.
Ing. Lubomír Hejl, Zdenìk Kaiser
jednatelé

Vy d a ø e n á j a r n í a k c e

Odbor ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram
dìkuje firmì KOCH DIORIT, a. s., e v dubnu 2006 uskuteènila jarní akci na odvoz
a likvidaci autovrakù. Slueb této firmy
vyuilo 28 majitelù autovrakù.
Tato skuteènost potvrzuje, e obèanùm mìsta
není lhostejný stav ivotního prostøedí
a v pomìrnì velkém poètu pøedávali vyslouilá auta odborné firmì, která je v souladu
se zákonem zlikvidovala. Protoe byla tato
akce velmi úspìná, chceme ji zopakovat
v podzimních mìsících tohoto roku.
O konkrétním termínu budeme obèany vèas
informovat v mìsíèníku Kahan.

Pøíbramtí obèánci narození v kvìtnu

POSLANKYNÌ

Výsledky èervnových voleb mì naplòují
optimismem. 35,38 % hlasù zatím v porevoluèním období ádný politický subjekt nezískal.
Ve Støedoèeském kraji dalo svou dùvìru
Obèanským demokratùm o témìø 100 000 obèanù více ne v roce 2002.
V Pøíbrami samotné pak svùj hlas pravicové
ODS dalo 6 188 obèanù oproti 3 974 obèanùm
v roce 2002. Za zmínku stojí, e letoní souèet
hlasù, rozdaný Pøíbramáky levici KSÈSSD, je
zhruba stejný jako v pøedchozích volbách.
Podpora komunistù je výraznì mení a i
v Pøíbrami odpovídá v celku celorepublikové
podpoøe. Politická scéna se po sobotním
vystoupení Jiøího Paroubka bipolarizovala.
Vykroèili jsme na cestu svobody a ekonomického i osobního rùstu vech poctivých lidí.
Vnímám to jako pozitivní vývojový trend
a mám z toho velkou radost.
Dìkuji Vám za hlasy i osobní podporu. Pøeji
vem ètenáøùm Kahanu pøíjemné letní mìsíce
a osobní pohodu.
JUDr. Eva Dundáèková

OHK

V

PØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
jakmile jsme se koneènì doèkali jara, utíká èas nezadritelnì
kupøedu. Okresní hospodáøská komora vypoøádává záleitosti
související s volební valnou hromadu, jako je napø. zmìna
zápisu v obchodním rejstøíku a dalí související úkoly.
Ve dnech 12. - 14. kvìtna 2006 probìhla v Pøíbrami ji
16. podnikatelská výstava s názvem PØÍBRAM 2006
se zamìøením na bydlení, zahradu, hobby a volný èas. Výstavy se zúèastnilo
103 vystavovatelù a nechybìla zde ani celá kála nabídek prodejcù automobilù.
Firma Auto-Poly, s. r. o., zde pøedstavila nový model automobilu koda
Roomster, který byl poprvé v Èeské republice vystavován právì v Pøíbrami.
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami byla partnerem akce, který má
na starosti rozdìlení finanèních prostøedkù pro malé vystavovatele ve výrobì
a slubách, kterou poskytl hejtman Støedoèeského kraje Ing. Petr Bendl.
ádosti o dotaci se vemi náleitostmi pøijímá OHK Pøíbram do 30. èervna
2006. Komora mìla i letos na výstavì svùj stánek, kde nabízela sluby nejen
hospodáøské komory, ale i Informaèního místa pro podnikatele.
Dne 16. kvìtna 2006 uspoøádala Okresní hospodáøská komora v restauraci
atlava diskusní schùzku k oivení centra staré Pøíbrami s pøíbramským
starostou Ing. Ivanem Fuksou a místními podnikateli. Cílem této schùzky bylo
øeení problému, jak pøilákat více turistù do centra, kdy návtìvníkù na Svaté
Hoøe je roènì cca 250 tisíc a návtìvníkù Hornického muzea 70 tisíc. Cílem
radnice, OHK a podnikatelù je, aby si turista v Pøíbrami nakoupil, navtívil
restauraci, cukrárnu, ubytoval se zde a pobyl ve mìstì co nejdéle.
K øeení tohoto problému byly po pøedchozích jednáních pøipraveny dva návrhy. První návrh je monost zakoupení a provozování turistického vláèku, který
by jezdil ze Svaté Hory do centra Pøíbrami. Pan starosta pøislíbil, e mìsto
zjistí monost grantu z EU na tuto záleitost. Spoleènì s Dr. Polem z firmy Cup
Tour, s. r. o., se pokusí zkoordinovat návrh na provoz vláèku a na podzim 2006
svolá OHK následnou schùzku, kde probìhnou informace o zjitìných skuteènostech.
Druhý návrh je mnohem schùdnìjí a je to proplácení parkovného
v Pøíbrami, které by mohlo být zavedeno ji od 1. èervence 2006. Obchodníci,
restauratéøi, majitelé cukráren a dalí, kteøí by pøistoupili na jednoduchou
smlouvu s radnicí, by mìli své provozovny oznaèeny logem a návtìvníkùm by
pak pøi nákupu nad urèenou hodnotu proplatili hodinové parkovné v hodnotì
20 Kè formou slevy. Radnice by nechala technicky upravit parkovací automaty
tak, aby se vytiskly dva parkovací lístky, na nich by byl uveden text: hodinové parkovné bude proplaceno v provozovnách oznaèených tímto logem
za podmínek daných provozovatelem. Pan starosta vyzývá vechny podnikatele, kteøí mají zájem se k tomuto projektu pøihlásit, aby nahlásili zájem
o podepsání smlouvy s mìstem do konce kvìtna 2006. K tomuto návrhu se
pøipojilo ihned sedm podnikatelù, kteøí byli pøítomni schùzky v atlavì.
Na 26. èervna se pøipravuje podobná schùzka s podnikateli a starostou ke zdaboøské problematice. Dne 15. èervna probìhne v sídle Hospodáøské republiky ÈR v Praze 2. komorový JARMARK, kde se mohou pøedstavit firmy
z celé republiky se svými výrobky a slubami.
16. èervna 2006 poøádáme ji 12. roèník V.I.P.tenisového turnaje na kurtech
PB tisk Bohutín pod patronací Èeské spoøitelny, a. s., a Rückl Crystal, a. s.,
který dodá brouený pohár pro vítìze turnaje. Dne 10. kvìtna se na pozvání
projektového øeditele Ing. Lubomíra Hejla selo pøedstavenstvo OHK
Pøíbram ve firmì Ingersoll - Rand Equipment Manufacturing CR, s. r. o.,
na Dobøíi. Pan øeditel nás podrobnì seznámil s pøipravovaných rozvojem
firmy. Blií informace se mùete dozvìdìt i Vy v èlánku OHK pøedstavuje
svoje èleny, kde bude tato firma pøedstavena. Poté jsme navtívili mexickou
restauraci manelù Èermákových ve Staré Huti (restaurace je té èlenem
OHK Pøíbram), kde nám moc chutnalo.
Pøedstavenstvo OHK schválilo dva nové èleny a to:
AUTO-POLY, s. r. o., Prodej vozidel koda (poboèka Pøíbram)  prodej
a nákup motorových vozidel, opravy vozidel, opravy karosérií, mytí vozidel atd.
BARUM CENTRUM Praha, s. r. o., poboèka Pøíbram  prodej pneu a doplòkový sortiment, autokosmetiky, oleje, autobaterie, autodílny, snìhové øetìzy
a sluby  pneuservis, výfuky, brzdy, tlumièe, geometrie a ostatní rychlosluby.
Firma nabízí vem registrovaných èlenùm OHK v Pøíbrami slevu 27 %
dle ceníkù, které najdete na www.ohkpb.cz.

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

HURRICANE
THE RIDER´S PLACE
poøádají v sobotu 1. 7. 2006

OPENING OF THE HOLIDAY
Místo: Skatepark Pøíbram, areál Jakub
Start: 9.00 hod., konec: 19.00 hod.
Program: SKB závody, soutìe, atrakce, DJ´S, kapelky, ceny
Vstupné zdarma
+ AFTER PARTY V JUNIOR KLUBU OD 20 HODIN.
Info: 774 411 999, HURRICANE BOARD SHOP,
Praská 150, OD RAVAK

G ALERIE F RANTIKA D RTIKOLA V Z ÁMEÈKU - E RNESTINU
V ÁS ZVE NA VÝSTAVU OBRAZÙ M ARTINA B ALCARA .
O TEVØENO : PO - PÁ 9 - 17 HOD ., SO - NE 14 - 17 HOD .
V ÝSTAVA POTRVÁ DO 12. 7. 2006.
www.pribram-city.cz/kultura/galerie/galerie F. Drtikola

POZOR! NOVÉ PØEDPLATNÉ

VÝPRODEJ LEMURY LEPÉ

Divadlo Pøíbram je v rekonstrukci, ale ji nyní
Vám nabízí podzimní pøedplatné.
Premiéry: Èekej do tmy, Cesta do Betléma,
Jak jsem vyhrál válku
Hosté: Dalibor Gondík a Otakar Brousek ml.

Lenka Vychodilová, hereèka a zpìvaèka divadla Sklep, uvádí tak trochu recitál, tak trochu
kabaret vìhlasné umìlkynì Lemury Lepé, plný
písnièek a básnièek s typicky sklepáckou poetikou urèenou malým i velkým pøíznivcùm humoru a parodie. Hvìzdu zapadlou do Sklepa doprovázejí ekvilibrista na klaviatuøe David Noll,
basový drezér Vladimír Vytiska a kytarový mág
Jiøí Podzimek. Pøíleitostnì na bicí tluèe hlava
nehlava Vladislav Sosna.

Dìtské pøedplatné:
Kopretinka, Zlobivý brouèek, Dáda - Vánoèní
hitparáda s Dádou Patrasovou, Hurvínkova cesta
do Tramtárie - Divadlo Spejbla a Hurvínka, Tøi
oøíky pro Popelku - filmová pohádka,
Perníková chaloupka - Divadlo Drak.
Dále se mùete tìit na Ypsilonku, Dejvické divadlo, Divadlo ABC, Divadlo Viola
http://divadlo.pb.cz/

V PRODEJI OD 5. ÈERVNA
JI NEMUSÍTE JEZDIT ZA DIVADLEM DO PRAHY

Vy s t o u p e n í p o ø á d á G a l e r i e
Frantika Drtikola Pøíbram
7. záøí 2006 od 19 hodin

Pøedprodej vstupenek:
Galerie F. Drtikola, Infocentrum MìÚ Pøíbram
v Zámeèku, Informaèní støedisko Knihovny
Jana Drdy Pøíbram.

Klub mladých autorù pøi Knihovnì Jana Drdy v Pøíbrami
vyhlauje 3. roèník literární soutìe

Program Letního kina M-SPO Arena
12. 6.
13. 6.
14. 6.
16. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
23. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
30. 6.
3. 7.
5. 7.
7. 7.
10. 7.
12. 7.
14. 7.
17. 7.
19. 7.
21. 7.
24. 7.
26. 7.

Panic je nanic
Limonádový Joe
ít po svém
Mlha
tìstí
Florenc 13,30
Scary Movie 4
Scary Movie 4
Zkrocená hora
Konkurs
Mission Impossible III
Mission Impossible III
Úèastníci zájezdu
Úèastníci zájezdu
Harry Potter - Ohnivý pohár
Prime
Bambi 2
Základní instinkt II
Základní instinkt II
Jak se krotí krokodýli
Jak se krotí krokodýli
Tristan a Isolda
Tristan a Isolda

28. 7.
X-men Poslední vzdor
31. 7.
X-men Poslední vzdor
Promítá se za kadého poèasí, vstupné 70,-.
Zaèátek: v èervnu ve 21,00 h.,
v èervenci ve 21,30 h.
Koncerty:
1. 7. Tøi sestry
Koncert bude od 19 hodin u pøíleitosti
GAMBRINUS TOUR 2006. Jako speciální
hosté se pøedstaví skupiny: E!E, která zde
pokøtí své nové album, Doktor P.P.
a DE BILL HEADS
2. 9. První pøíbramský fest
Vystoupí skupiny: BSP (ve sloení Ota
Balage, Kamil Støihavka a Michal Pavlíèek),
Èeské srdce, BEAT-IN, Vilém Èok, Burma
Jones a pøíbramská skupina Paká
7. 9. Support Lesbiens
Kontakt: 318 660 045

w w w. l e t n i k i n o p r i b r a m . c z

PØÍBRAMSKÁ KOUØE

Soutì je urèena pøedevím bìným ètenáøùm literárního obèasníku Kouø, úèastnit se vak
mohou i ostøílení pisálci. Dvì základní kategorie pøedstavují ánry prózy a poezie.
V kategorii prózy mùete zaslat nanejvý dva texty v celkovém rozsahu maximálnì dvou
stran A4. V kategorii poezie mùete zaslat nanejvý tøi básnì v celkovém rozsahu maximálnì ètyøiceti osmi verù. Soutìní práce ve dvou vyhotoveních je nutné odeslat nebo
osobnì doruèit nejpozdìji do 30. èervna 2006 na adresu:

Anna Jindrová, Knihovna Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, Pøíbram I, 261 01
e-mail: jindrova@kjd.pb.cz
Obálku s pracemi oznaète heslem Kouøe a pøilote lístek se svým jménem, datem narození, adresou (pøípadnì i e-mail) a telefonním kontaktem.
Soutìní práce vyhodnotí porota sloená ze èlenù Klubu mladých autorù, kteøí se sami soutìe neúèastní. Vítìzné práce budou otitìny ve speciálním èísle èasopisu Kouø.

Hudební kola v Pøíbrami IV/145
zve své pøíznivce na KONCERT,
který se koná v aule Základní koly
Jiráskovy sady, Pøíbram II
ve ètvrtek 15. èervna 2006 od 17 hod.

Zveme vechny pøíznivce rockových festivalù
na Pontonrock Pøíbram 2006, který se
koná v areálu Nového rybníka v Pøíbrami
ve dnech 23. - 24. 6. 2006. Jsme jediný festival,
kde hrají muzikanti na plovoucím pódiu. Zároveò
nabízíme koupání, horolezeckou stìnu a stanování. Chce-li si uít poøádnou dávku dobrý muziky,
vem spacák nebo stan a pøijeï. Více na stránkách
www.multifest.net.

Program:
G. Verdi, J. K. Vaòhal, J. Haydn,
W. A. Mozart
Program kapely:
J. Garland, Zd. Krotil, J. Uhlíø,
J. Baant, V. Bláha
Klavírní doprovody:
sl. Martina Zabilová,
Host kapely p. Jindøich Koláø, sl. Jana
vehlová, sl. Jarmila Kvìtoòová,
Ing. Jana Gjaíková, p. Pavel Machuta
informace: tel. è. 721 094 947

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
Dne 9. 5. se po Romitálské
ulici potulovaly ètyøi krávy.
Utekly z ohradníku a bránily
dopravì. Po pøíjezdu stráníkù pøiel na místo také majitel skotu a zjednal nápravu.
Stráníci mezitím regulovali
dopravu.
Ve veèerních hodinách dne
11. 5. leel pøed budovou
VZP v Jiráskových sadech
notnì opilý mu. Stráníkùm
se podaøilo po pìti minutách
ho probrat. Vtom si vimli,
e o nìkolik metrù dál leí
dalí opilec. Podle obèanských prùkazù se jednalo
o dva bratry. Jeden z muù
krvácel u oboèí nad pravým
okem. Proto stráníci pøivolali záchranku. V nemocnici
se pán choval agresivnì,
stráníci mu museli odebrat
nù. V závìru byl mu hospitalizován na chirurgii.
Pøed Základní kolou v Ji-

ráskových sadech dva hoi
a jedna dívka kouøili marihuanu. Pøípad byl pøedán
Policii ÈR.
Obsluha v Pivnici pod Èerákem ohlásila, e zde je
problémový host. Odmítá
opustit zaøízení a doaduje
se pøíjezdu policie. Po pøíjezdu stráníkù jim pán øekl,
e ho bolí u srdce a obává se,
e bude mít infarkt. Jeden u
prý prodìlal. Stráníci pøivolali záchranku, lékaø po vyetøení pacienta konstatoval
poèínající infarkt. Pána urychlenì pøevezli na interní
oddìlení nemocnice.
V restauraci Na Marjánce
byl host, který odmítal
zaplatit svoji útratu. Prý ho
pozval kamarád, ale pøed
dvìma hodinami kamarád
el domù pro peníze a ji se
nevrátil. Stráníci zjistili
totonost mue a pouèili

obsluhu restaurace, jak dále
postupovat.
Dalí opilec leel pøed vchodem do Zimního stadionu.
Nalezla ho zde uklízeèka,
která la ráno ve ètyøi hodiny
do práce. Mu silnì krvácel
z trné rány na hlavì. Proto
stráníci pøivolali záchranku.
Hada neznámého pùvodu
mìl jeden obèan z Pøíbrami
na svém dvoøe. Stráníci
hada odchytli a bezpeènì
uloili do plastové nádoby.
Na místo pøivolali pracovníka
Stanice pro zranìné ivoèichy Votice a ten jim sdìlil,
e jde o samici uovky obecné
a hada pøevzal do své péèe.
Ètyøi mladiství dìlali velký
nepoøádek v areálu Nového
rybníka. Byli opilí a obtìovali ostatní návtìvníky.
Proto obsluha pøivolala
stráníky. Ti zjistili, e
výtrníci jsou opravdu ne-

dospìlí, a tak je rozvezli
domù k rodièùm.
Ruení noèního klidu ohlásila dne 24. 5. jedna obyvatelka Pøíbrami VIII. Její sousedka si poutìla krátce pøed
pùlnocí hlasitì hudbu.
Stráníci jí domluvili a paní
ihned hudba ztiila.
Hlasitì kòuèící tìòátko
leelo v ulici 28. øíjna.
Stráníci pejska nechali
na sluebnì a druhý den ho
odvezli do Psího útulku
v Lazci.
Opilý mladík obtìoval
hosty a obsluhující personál
dne 29. 5. v baru Tip Sport
v Pøíbrami VII. Stráníci
mui domluvili a on pohostinské zaøízení opustil.
Kdo ète pravidelnì ná
mìsíèník, musel ji jistì vimnout, kolik energie a èasu
musí okolí vìnovat opilcùm.

Krátce z tiskovek na radnici

Bylo dokonèeno mìøení hluku v prostoru
mezi Aquaparkem a zimním stadionem.
Mìøení bylo provádìno v noèních hodinách,
kolem pùlnoci. Ruiteli byli tentokrát mìsttí
stráníci a mìøila se rùzná intenzita hluku.
Závìr: Nedochází k poruování norem, ale
kdykoliv dojde k pøekroèení hladiny, nelze ani
provést hodnocení, protoe stanovená norma se
na toto pøekroèení nevztahuje. Problém tedy
bude øeit odbor ivotního prostøedí MìÚ.
Pracovníci dostali za úkol pøedloit návrh, který by hluk na tomto místì rozptýlil. V letoním
roce dojde k výsadbì tøí vzrostlých stromù
a zbývající výsadba bude provedena a v následujících letech. Dalím opatøením by mìlo být
zastøeení èi vìtí uzavøení prostoru u východu
z baru.
Probìhlo jednání s Agenturou ochrany
pøírody ÈR týkající se Svatohorského dubu,
který je hodnì naruen. V následujících dnech
by mìla odborná firma provést optimální zásah
a oetøení tohoto památného stromu.
Po celém mìstì jsou provádìny výspravy
komunikací a odstraòovány jsou nejvìtí
výmoly. Potom teprve pøijdou na øadu systémové opravy.
Ve vìtí míøe se podaøilo vykoupit
pozemky pro výstavbu obchvatu Dubence.
V loòském roce bylo vyèlenìno 14 milionù korun na pøípravu této stavby a stejné prostøedky
byly uvolnìny i pro letoní rok. V roce 2007 by
tedy ji mìly být hotové projektové dokumentace a mìlo by se zaèít s vlastní realizací stavby. Má být vyèlenìno 231 milionù korun,
pøièem na 1. etapu, která konèí u kamýcké køiovatky, je potøeba 829 milionù korun.
Podaøilo se uzavøít dohodu s Armádou
ÈR o smìnì pozemkù pod nìkterými bytovými
domy. Bude tedy moné zahájit prodej bytù
v tìchto domech.
Zprávu o hospodaøení mìsta Pøíbram
za rok 2005 zpracovávala tentokrát jiná auditorská firma, která má øadu zkueností i z jiných mìst a obcí. V hospodaøení mìsta nebyly
shledány ádné chyby a nedostatky a hospodaøení je v poøádku.
Rada projednala návrh na finanèní vypoøádání pøíspìvkových organizací. V letoním
roce by nemìlo dojít ke staení finanèních prostøedkù u organizací, které dosáhly dobrého
hospodáøského výsledku.
Návrh na vyhláení dalího kola výbìrového øízení na poskytování pùjèek z Fondu
oprav a modernizace rada doporuèila schválit.
Lhùta k podávání ádostí je stanovena na 19. 6.
Opakovanou ádost pøíbramské porodnice
o pøíspìvek na nákup speciálního pøístroje
kardiotokografu, který slouí pøi porodu ke sledování rodièky i dítìte, rada mìsta schválila
a uvolnila 350 tisíc korun.
Rozdìlení grantù v oblasti kolství v celkové výi 200 tisíc korun bylo podle návrhu
kolské komise radou schváleno.
Celá stovka míst je podle místostarosty
Benee k dispozici v pøíbramských mateøských
kolách.
Na jednání rady mìsta dolo i schválení
zmìny názvu divadla na Divadlo Antonína
Dvoøáka. S tím souvisí i zpráva o uznání objektu, kde divadlo sídlí, kulturní památkou ÈR.
Na návrh letopisecké komise dolo k pojmenování nových ulic. Na Zdaboøi nyní mají
ulici Pod orfíkem a U Prùhonu, ve II. mìstské
èásti je ulice Vìtrná a v prùmyslové zónì je
ulice Dìlostøelecká.
Firma Agricola obdrí dotaci 24 tisíc korun na poøádání dalího roèníku sympozia
Hornická Pøíbram ve vìdì a technice.
Mezinárodní hudební festival Hoøejí
Obora obdrí 50 tisíc korun na poøádání Ponton
Rocku 2006.
Rada mìsta prodlouila pracovní smlouvu
souèasnému øediteli Divadla Pøíbram do konce
roku, kdy by mìl pracovat na pozici technické

ho námìstka. Nový øeditel Mgr. Petr Bednáø
nastoupí od 1. èervence.
I pøes komplikace spojené s pracemi na
rekonstrukci komunikací a stavbì parkovitì
v okolí Hornického muzea na námìstí Hynka
Klièky by mìla být stavba do konce èervna
dokonèena.
Obce sdruené ve svazku Èistá Litavka
budou rozhodovat o oficiální formì tohoto
svazku, tedy zda pùjde o sdruení, svazek èi
obecnì prospìnou spoleènost. Podle nabídky
by zpracování projektu k územnímu øízení
a stavebnímu povolení mìlo pøedstavovat èástku kolem dvou milionù korun.
Dvì linky MHD by mìly po kadém filmovém pøedstavení dopravovat návtìvníky
z Letního kina Pøíbram. Autobusy pojedou
z horní èásti kina u Milínské ulice, dále kolem
Drupolu, na kruhový objezd u Flusárny k OD
Albert, ulicí Karla Kryla k restauraci Horník
a odtud dále po trase linky MHD èíslo 2
do Jiráskových sadù. Vechna pøedstavení
v èervnu zaèínají ve 21 hodin, v èervenci o pùl
hodiny déle ve 21.30 hodin a v srpnu opìt ve 21
hodin. A jetì jedna dùleitá informace: linky
jsou pro tyto cestující zdarma.
Starosta Ivan Fuksa spoleènì s místostarostou edivým navtívili centrálu Dopravních
podnikù v Praze, kde je mozek vech semaforù pro Prahu. Seznámili se tady s pracovitìm,
které monitoruje pøes sedmdesát praských
køiovatek. V této centrále lze mimo jiné i perfektnì monitorovat øidièe, kteøí jezdí tìmito
køiovatkami na èervenou, vèetnì mìøení úsekové rychlosti na vybraných místech. Podobná
zaøízení by mìla být instalována na dvou místech v Pøíbrami jetì v letoním roce.
Do soutìe na zhotovitele stavby Rekonstrukce vnitøních rozvodù v Divadle Pøíbram
se pøihlásilo 6 firem. Zvítìzila firma COM-TIP,
s. r. o., která práce provede za necelých 14 miliónù korun bìhem ètyø mìsícù. Zahájení prací
je plánováno na 5. èervna.
Radnice zároveò zjiuje monosti výmìny sedadel v hlediti Divadla a vymalování
vech provozních prostor. Sedadla by mìla být
o 2  5 cm irí ne stávající, take diváci by
mìli mít daleko vìtí pohodlí. Divadlo by si
jetì zaslouilo výmìnu oken a vstupních
dveøí, ale na tyto práce se zatím hledají finanèní
prostøedky.
Dalí výbìrové øízení, kterým se zabývala mimoøádná rada mìsta, se týkalo stavby
Rekonstrukce a modernizace dopravního
terminálu. Pøihláeno bylo celkem 8 firem,
z toho u ètyø bylo jetì provedeno dumpingové
etøení a komise doporuèila jednu firmu vyøadit
ze soutìe. První místo obsadila firma
Kompakt Pøíbram, druhé HOCHTIEF VSB,
a. s., a tøetí Sefimota, a. s. V tomto pøípadì se
jedná o hodnì komplikovanou stavbu, pøi které
bude nutné zèásti zachovat provoz. Stavba by
mìla být dokonèena za 11,5 mìsícù a èástku
43,5 miliónù korun.
Starosta Ivan Fuksa oddával na hluboském Zámku. Roli oddávajícího mìl tentokrát
pøi natáèení jednoho z dílù seriálu Pojiovna
tìstí.
V nedìli 28. kvìtna v 6.30 hodin byl
v Pøíbrami vyhláen III. stupeò povodòové
aktivity. Bìhem dne se situace na Litavce stabilizovala, kolem 17. hodiny ji voda opìt protékala korytem a v pondìlí ráno byla povodòová
aktivita zruena. Voda zaplavila pøedevím
stadion Marily a stihla znièit komunikace, lávky a lesopark. Nejvìtí problém byl v lokalitì
krtilka, kde byly nepøístupné asi dva domy.
V souèasné dobì pracovníci mìsta dokumentují
rozsah kod a zajiují nápravu. Podle zpráv
nìkterých starostù okolních obcí nedolo
ze strany Centrální povodòové komise k jejich
informování prostøednictvím tzv. krizových
mobilních telefonù. Pøíbramská èistièka nebyla, podle slov místostarosty Ivana edivého,

natìstí povodní zasaena.
Rada mìsta projednávala kritéria pro zadávání veøejných zakázek, tak, aby byly nastaveny jednotné podmínky. Pøi vyhodnocování
nabídek by mìla z 80 % rozhodovat cena, z 15 %
délka zpracování díla a datum zahájení, a zbývajících 5 % je urèeno na délku záruèní lhùty.
Dalí peticí obèanù o koupi bytù do osobního vlastnictví se zabývala rada mìsta. Opìt
jde o domy, ve kterých jsou nejen bytové, ale i
nebytové prostory. Tuto petici vzala rada na vìdomí a nyní o tomto materiálu jetì budou
jednat zastupitelé, kteøí ji døíve rozhodli, které
byty jsou z privatizace vyjmuty. Týká se to
právì bytù v domech, kde jsou obchody,
do prodeje také nejdou byty zatíené státními
dotacemi a nevyjasnìnými pozemkovými vztahy. Podle místostarosty Benee je nezbytné
provést podrobnou analýzu stavu souèasného
bytového fondu a podle toho postupovat dál.
Velkým oøíkem byla ádost spoleèenství
vlastníkù domù v Okruní ulici, kteøí mají zájem
odkoupit pozemky okolo svých domù a zaèít
realizovat projekt Pøed kadým domem zahrada. Vzhledem k tomu, e prodej v této èásti
mìsta by byl nesmírnì sloitý a kadý úèastník
spoleèenství by si kupoval 1/35 z celkové
výmìry 1 092 m2, shodli se nakonec radní
na dlouhodobém pronájmu na padesát let
a èástce jedna koruna za metr ètvereèní.
Jetì jednu anci mají nìkteøí oprávnìní
uivatelé pøi koupi bytù do osobního vlastnictví.
Týká se to pouze zájemcù, kteøí z nejrùznìjích
dùvodù nemají dokonèený právní proces pøi
prodeji. Cenu tìchto bytù stanovili radní na jeden
tisíc za metr ètvereèní a náklady, které dosud
mìsto uhradilo spoleèenství vlastníkù.
Na návrh odboru kolství by mìlo dojít
ke sníení poètu ákù v Z Bratøí Èapkù, a to
z 1 560 na 1 200 ákù. Naopak v nìkterých tøídách 3. Z a 5. Z dojde v nìkolika tøídách
ke zvýení poètu dìtí. Napøíklad IV. tøída na Bø.
Horách bude mít místo 30 dìtí 34.
Rada odsouhlasila pøedání Pamìtního
listu dlouholetému øediteli základní koly
Frantiku Broovi.
Øeditelkou Základní koly Bratøí Èapkù
je od 1. èervna Mgr. Dagmar Kredbová a øeditelkou 5. základní koly se od 1. èervence
stane Mgr. Iva Palánová.
ádosti Sdruení hasièù Èech, Moravy
a Slezska o prominutí penalizace z vyúètování
grantù za rok 2005 rada vyhovìla. Dùvodem
zpodìní bylo úmrtí velitele.
Osobnì pojedou starosta Ivan Fuksa
a místostarosta Ivan edivý pøedat dìtem
do Kosova dar v podobì kolních potøeb v hodnotì sto tisíc korun. Ve dnech 8.  10. èervna
poletí letadlem Armády ÈR, která je prostøedníkem této pomoci.
Na Hornické slavnosti ve Freibergu
ve dnech 23.  25. èervna pojedou zástupci radnice, Hornického muzea, Cechu horníkù
a
hutníkù a kapela Bøezohorka.
Mezi souèasným nájemcem Junior klubu
firmou Ecoinvest a budoucím nájemcem firmou M-SPO Arena dolo k dohodì a pùvodní
smlouva zanikne k 31. 12. 2006. Firma M-SPO
Arena bude tento klub provozovat v jiné podobì,
ale zùstane zde zachována tradice rockových
koncertù.
Dalí investice pùjdou do Základní koly
Bratøí Èapkù. Nyní by mìly být z bývalé kotelny vybudovány nové uèebny.
Po podpisu smlouvy by se mìlo zaèít
s investièními pracemi na námìstí 17. listopadu. Nejprve dojde k opravám balkonù, výmìnì oken a zateplení domù. Následovat bude výmìna
vodo-vodních a kanalizaèních pøípojek a opravy komunikací. Práce by mìla uzavøít oprava
kany.
Výbìrové øízení na rekonstrukci kolní kuchynì ve 3. základní kole na Bøezových Horách
vyhrála firma Alva, s. r. o., která práce provede
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Dnením dílem ná seriál o jménech uzavøeme.
Pokusíme se v nìm vysvìtlit pùvod nìkolika jmen pøíbramských osobností. Vzhledem k tomu, e není moné
rozebrat vech témìø 36 tisíc obyvatel naeho mìsta,
budeme se vìnovat pouze nìkolika naim starostùm.
Tìm, kteøí se do tohoto úzkého prostoru neveli, se pøedem omlouváme. Musíme zde také zdùraznit, e
význam souèasného pøíjmení nemusí mít s vlastnostmi
nositele nic spoleèného a dùvod, proè byl takto v dobì
uzákonìní povinného a nemìnného pøíjmení císaøským
patentem ze dne 1. 11. 1786 pojmenován, je nám dnes
vìtinou neznámý.
Mìli bychom zaèít naím souèasným starostou, kterým
je Ivan Fuksa. Jeho jméno pochází z poèetìného
nìmeckého der Fuchs = lika, liák a patøí k velké
skupinì jmen odvozených od názvù zvíøat, jejich idealizované vlastnosti se mìly pøenést na èlovìka. Lika je
dodnes chápána jako chytré zvíøe, a tak i èlovìk takto
oznaèený býval povaován za chytrého, vemi mastmi
mazaného. Mohlo se ovem také jednat o èlovìka, který
mìl ryavé vlasy a dokonce nìkdy toto jméno získal
nositel podle domovního znamení, kde il.
Pøedchozím starostou byl Josef Vacek, jeho pøíjmení
pochází z velké skupiny pøíjmení, odvozených od køestních jmen, zde konkrétnì od zemského patrona
sv. Václava. Vacek je zdrobnìlé vyjádøení Václava, které
je stejné jako Vachek = Vaek, tedy Vacek je malý Václav.
Starostou byl i Václav Chvál, jeho pøíjmení vychází
rovnì z osobního jména Bohuchval, tedy èlovìka,
který má chválit Boha èi jeho jméno má samo o sobì
velebit vemohoucího. Existuje vak i verze o tom, e se
jedná o pøeklad latinského jména Laudatus = chvályhodný, tedy z chválícího mùe být i chválený.
Prvním polistopadovým starostou byl Jaroslav
Hodrment, jeho pøíjmení pochází z nìmèiny. Základ
Hoder je náøeèní tvar slova Hader = spor, hádka, ale
také hadr nebo cár, a ment je druhým slovním základem
z pùvodního slova Mäntel = plátík, a potom by
Hodrment znamenalo potrhaný plátík, pøenesenì chudý
èlovìk. Èeské pøíjmení stejného významu je Hadraba.
Ze starích pøedstavitelù mìsta Pøíbramì uveïme jetì
tøeba Karla Haila, jeho pøíjmení je dnes velmi øídké.
Pravdìpodobnì pochází z nìmèiny od slova das Heil =
blaho, spása, dobro, tedy obdoba èeského pøíjmení
Dobrý, ale také se mùe jednat o tvar odvozený od germanizovaného ètení ptáka hejla (zapsáno napø. Karl
Heil), spisovnì hýl obecný. Jednalo by se tak o pøíjmení
opìt vytvoøené od názvu zvíøete a pøenesením jeho
vlastností na èlovìka, pøièem hýl nemá dobrou povìst
a osoba oznaèená jako hejl je vìtinou ta, které se nechá
snadno obalamutit.
Závìrem bychom rádi podìkovali vem, kteøí vydreli
èíst tento seriál a do konce a omluvili pøípadné nedokonalosti výkladu na tomto krátkém prostoru, který mu
byl poskytnut. V pøítím èísle bychom mìli zaloit
seriál nový, který bude vìnován zajímavým a proslulým
postavám pøíbramské historie.
Daniel Doleal

È ERVNOVÉ KALENDÁRIUM

16. 6. 1924

V Sokolovnì byla uspoøádána výstava pøíbramských
výtvarníkù Kobrle, Richtra,
Schadta, Smutného a áry.

17. 6. 1956

V Pøíbrami byl zatèen jeden zamìstnanec Jáchymovských dolù za údajné
rozkrádání uranové rudy,
kterou hodlal prodat
Amerièanùm.

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.

24. 6. 1846

Bøezohorský mìstský úøad

poádal krajský úøad o rozíøení poètu konaných výroèních trhù na ètyøi, èemu
bylo vyhovìno.

24. 6. 1864

Byla na Bøezových Horách
otevøena první lékárna.

27. 6. 1927

Od jisker z komína vznikl
poár na Drkolnovském
dole, který napáchal pouze majetkové kody, mj.
celá Pøíbram byla nìkolik
dní bez vody.

29. 6. 1942

Za schvalování atentátu
na øíského protektora R.
Heydricha byli popraveni
Vojtìch a Antonín Stoèesovi.

30. 6. 1978

Byla ukonèena tìba støíbrných rud na bøezohorských
dolech.

Daniel Doleal

Aktuální informace z nemocnice

Den otevøených dveøí

Den otevøených dveøí, který se konal v pøíbramské nemocnici v sobotu 13. kvìtna v rámci Dne Støedoèeského zdravotnictví, probìhl více
ne úspìnì. Oblastní nemocnici Pøíbram navtívilo celkem 400 a 500
lidí. Nemocnice pøipravila pro veøejnost irokou a zajímavou nabídku,
která obèany oèividnì oslovila. Den otevøených dveøí probíhal v pøíbramské nemocnici na ètyøech rùzných místech nezávisle na sobì .
V pøednákovém sále mohla veøejnost vyuít bezplatných vyetøení,
a to mìøení cholesterolu a cukru v krvi, dále mìøení krevního tlaku,
tepu, tìlesné hmotnosti, vyetøení hustoty kostní tkánì  tzv. osteoporózy, pomocí ultrazvukového Denzitometru vèetnì celkového vyhodnocení namìøených hodnot a poradenství lékaøkou interního oddìlení.
Na 11. hodinu byla pro obèany pøipravena pøednáka na aktuální
témata, napøíklad Chøipková onemocnìní a Ptaèí chøipka, Klíová encefalitis, Lymská borelioza nebo Salmoneloza. Tato témata veøejnosti
pøednáeli primáø Infekèního oddìlení, lékaøka  epidemioloka KHS
Pøíbram a dalí lékaø infekèního oddìlení nemocnice.
Dále probíhala prohlídka Porodnického oddìlení. Na tomto oddìlení
mohly maminky ve 20. a 35. týdnu tìhotenství vyuít bezplatného
vyetøení tzv. 3D prostorovým ultrazvukem, který je schopen trojrozmìrnì zobrazit plod v dìloze matky. Videospot se záznamem tohoto
vyetøení si budoucí maminky mohly bezplatnì odnést domù.
Prezentován byl i dalí zajímavý pøístroj, který má nemocnice k dispozici. Jedná se o tzv. kardiotokograf, který je díky svému nadstandardnímu vybavení schopen monitorovat srdeèní èinnost plodu v dìloze
matky bìhem porodu bezdrátovì, a maminka se tak mùe pohybovat
bìhem tohoto vyetøení volnì bez pevného pøipojení k pøístroji.
Nemocnice v Pøíbrami nabídla veøejnosti i prohlídku Gastroenterologického oddìlení a monost dárcovských odbìrù krve.
Na vech místech, která byla 13. kvìtna veøejnosti otevøena, byly
obèanùm volnì k dispozici titìné informaèní prezentace Oblastní
nemocnice, propagaèní pøedmìty partnerských spoleèností nemocnice
i obèerstvení. Návtìvníky na jednotlivých oddìleních provázel odborný
zdravotnický personál.
V cíli Bìhu pro zdraví - v hlavním vstupu do nemocnice, jeho start byl
na námìstí T.G.M., byly pro veøejnost kromì diplomù Støedoèeského
kraje pøipraveny Oblastní nemocnicí i pamìtní odznaky, které nemocnice vydala ke 125. výroèí pøíbramského zdravotnictví.
Po dohodì s partnerskou spoleèností Nimotech, která pøíbramské
nemocnici zapùjèila ultrazvukový Denzitometr a 3D prostorový ultrazvuk, byla tato zdravotnická technika v Oblastní nemocnici Pøíbram
pro veøejnost k dispozici i pro dalí bezplatná vyetøení, a to a do pátku 19. kvìtna.

Kýlní centrum v nemocnici

Kýlní centrum v rámci Chirurgického oddìlení Oblastní nemocnice
Pøíbram je jedno z celkem 6 odborných pracovi svého druhu v Èeské republice. Za první rok své existence bylo v pøíbramském Kýlním
centru odoperováno celkem 250 pacientù, kteøí jsou dále dispenzarizováni. Bìhem uplynulého roku bylo, z celého poètu operovaných pacientù, zjitìno pouze 1,5 % recidiv, co ve srovnání s operacemi klasickým zpùsobem je 10x ménì. Z tohoto pohledu jsou výsledky naeho
kýlního centra v Pøíbrami plnì srovnatelné jak s ostatními kýlními
centry v ÈR, tak i v zahranièí.
Kýlní centrum nemocnice v Pøíbrami pøipravuje jako jedno z prvních
pracovi ÈR zavedení fixace  upevnìní sítìk pøi laparoskopických
operacích pomocí tkáòového lepidla a vstøebatelných klipù, místo
doposud pouívaných kovových svorek. Tímto progresivním postupem se pøedejde sice ojedinìlému, ale monému pokození nervových
vláken, a umoní se tím i napø. do budoucna nekomplikovanému
vyetøení pacienta pomocí magnetické rezonance.
Dalí informace je moné získat na telefonním èísle 318 641 299, a to
kadou støedu v týdnu a v liché pátky v mìsíci vdy od 9 do 12 hodin.

Ortopedická operace

V minulých dnech byla na Ortopedickém oddìlení pøíbramské nemocnice provedena lékaøem tohoto oddìlení MUDr. Milanem Loudou
totální endoprotéza hlezenného kloubu. Jedná se o zákrok, který mìl
v regionu svoji premiéru.
Operace byla provedena u biologicky mladé pacientky po tìké
zlomeninì hlezna s následnými zátìovými i klidovými bolestmi a významným omezením hybnosti kloubu. Provedený zákrok pacientce
pøinese jak návrat hybné funkce kloubu, tak výrazný ústup bolestí.
Totální endoprotéza hlezenného kloubu patøí mezi výkony, které svojí
nároèností i významem pro pacienty pøedstavuje dalí krok v odstraòování dlouhodobých potíí po tìkých úrazech. Operaènì byli døíve
obdobní pacienti odkázáni na øeení tzv. arthrodézou, tzn. pevnému
ztuení postieného kloubu, èím dolo k vyøazení operovaného kloubu z funkce a následnému podstatnému omezení pohyblivosti pacienta
a porue stereotypu jeho chùze.

Oèní oddìlení

Oèní oddìlení Oblastní nemocnice v Pøíbrami uspoøádalo 19. kvìtna
Den otevøených dveøí, který byl zamìøen na preventivní vyetøení
zraku v rámci akce Èesko, neslepni .
Jedná se o akci, jejím základním zámìrem je zejména vèasné odhalení
glaukomu - zeleného zákalu. Zelený zákal je onemocnìní, které, pokud
je vèas zachyceno a léèeno, nepøivádí pacienta a k jeho nejznámìjímu dùsledku - slepotì. Právì v èasném zachycení tohoto onemocnìní
oèí je záruka úspìné dlouhodobé léèby a zejména pak záchrany zraku
pacienta.
Nae Oèní oddìlení je vybaveno analyzátorem zraku, který pøítomnost
zeleného zákalu odhaluje ve velmi èasných stádiích, co standardní
pøístroje neumoòují. Monosti tohoto vyetøení stále vyuívá relativnì
málo pacientù (vyetøení není dosud hrazeno ze zdravotního pojitìní),
proto analyzátor GDx veøejnosti pøedstavujeme znovu.
V Den otevøených dveøí byla tímto zajímavým pøístrojem vybavena
nejen oèní ambulance v areálu I (U Nemocnice 84), ale i oèní ambulance v areálu II (Pøíbram V  Zdaboø), co jistì pøispìlo k lepí
dostupnosti i pro obyvatele v blízkých sídlitích a jejich okolí.

Implantace cévní protézy

V uplynulých dnech byla na Chirurgickém oddìlení pod vedením
primáøe MUDr.Vladimíra Dandy v Oblastní nemocnici Pøíbram a. s.,
cévním chirurgem MUDr. Jaroslav Klimentem úspìnì implantována
speciální cévní protéza z dùvodù záchrany konèetiny pacienta pro kritickou poruchu prokrvení.
Cévní protéza pouitá pøi této operaci patøí k nejnovìjím výrobkùm
ve svìtì a byla v naem státì pouita zatím jen ojedinìle, ve Støedoèeském kraji pak vùbec poprvé. Oproti protézám, které jsou pacientùm
v Èeské republice bìnì implantovány, je tato cévní protéza impregnována karbonem a na jejím dolním konci je modifikována patentovanou manetou. Takto vyrobená cévní protéza zvyuje prùtok krve
v operovaném cévì pacienta a výraznì prodluuje dobu ivotnosti
implantované protézy. Operace byla provedena ve spolupráci s firmou
Finmed.
Mgr. Roman Boèek, øeditel

TANEÈNÍ

KOLA ORIENT STAR PØÍBRAM HLEDÁ
MAORETKY A ROZTLESKÁVAÈKY - AEROBIC VE VÌKU
5 - 12 LET. NÁBOR NA NOVÝ KOLNÍ ROK PROBÍHÁ V ÈERVNU
NA 7. ZÁKLADNÍ KOLE. VEDOUCÍ MAJÍ DLOUHOLETÉ ZKUENOSTI V OBLASTI MAORETKOVÉHO TANCE A AEROBIKU
- ÚÈASTNÍCI FINÁLE MÈR A ME.
BLIÍ INFORMACE A PØIHLÁKY NA TELEF. 721 630 888.
NABÍZÍME TÉ VYSTOUPENÍ NA VECH SPOLEÈENSKÝCH,
KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍCH, PLESECH, OSLAVÁCH.
V PØÍPADÌ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE.
IRENA POUROVÁ

Dopravní obslunost Prùmyslové zóny Balonka
 informace pro potenciální investory

Vzhledem k tomu, e je v souèasné dobì zahajována výstavba
nìkterých podnikatelských provozù v prùmyslové zónì
a dalí nezastavìné plochy (vlastnictví rùzných subjektù vèetnì mìsta) jsou k dispozici potencionálním investorùm, povaujeme za úèelné upozornit tyto investory na problematiku
dopravní obslunosti prùmyslové zóny ve vztahu k jejich
podnikatelským zámìrùm.
Souèasný stav
V souèasné dobì je pøíjezd tìké nákladní dopravy do oblasti
Prùmyslové zóny Balonka (PZ) moný pouze smìrem od kruhového objezdu Dolní Obora ul. Obecnickou a zpìt s napojením na stávající komunikaèní sí.
Navrený stav
Podle zpracované a projednané Urbanistické studie prùmyslové zóny Balonka (US) je vstup i výstup tìké nákladní
dopravy øeen jednak sjezdem z Evropské ulice na ulici
Plynárenskou a za mostkem novì navrenou komunikací
do oblasti PZ. Dalí sjezd i výjezd je navren z komunikace
II/118  Jinecká pøemostìním Pøíbramského potoka. V území
PZ jsou pak navreny místní komunikace pro zajitìní obsluhy jednotlivých podnikatelských sektorù tìkou nákladní
dopravou.
Vzhledem k tomu, e v souèasné dobì není k dispozici plnì
vybudovaná pøipojovací komunikaèní sí pro obsluhu PZ
tìkou nákladní dopravou, není vhodné umísovat do oblasti
PZ provozy, které mají ve svém zámìru 100% nebo zvýené
nároky na provoz tìké nákladní dopravy bez adekvátního
podílu výrobní èinnosti v místì provozu. Výjimku lze povolit
v pøípadì, e si takovýto investor pøipojovací komunikaci
zahrne jako podmiòující investici do svého podnikatelského
zámìru. Do doby realizace odpovídajícího komunikaèního
pøipojení PZ na dopravní skelet mìsta lze souhlasit s umístìním takových podnikatelských provozù, které budou mít
ve svém podnikatelském zámìru pøevahu výrobní èinnosti
v místì s pokud mono minimálními nároky na obsluhu provozu tìkou nákladní dopravou.
Rozhodování o podmínkách a zpùsobu pøipojení nových podnikatelských provozù na stávající komunikaèní sí je v souladu se silnièním zákonem v kompetenci odboru správy silnic
Mìstského úøadu Pøíbram.
Pøípadné podrobnìjí informace lze získat na odboru koncepce a rozvoje mìsta (tel. 318 402 254) nebo na odboru správy
silnic MìÚ Pøíbram (tel. 318 402 202).
Odbor koncepce a rozvoje mìsta, Odbor správy silnic MìÚ
Oznamujeme vlastníkùm bytù, kteøí mají zástavní právo na
pøedmìtný byt ve prospìch mìsta Pøíbram a mají splacenou
kupní cenu, e musí poádat o výmaz zástavního práva.
Blií informace Vám poskytnou pracovnice Mìstské realitní
kanceláøe, tel. 318 629 815.

Oznámení pro dluníky mìsta Pøíbram

Upozoròujeme obèany, kteøí dluí mìstu Pøíbram za nájem bytu èi nebytových prostor, e 30. 6. 2006 konèí
termín úhrady dluhu do výe 200 000,- Kè s tím, e bude
prominut poplatek z prodlení.
Vekeré informace k úhradì získáte v Mìstské realitní
kanceláøi  pí imeèková, pí ebková, tel. 318 629 815.
Zastupitelstvo mìsta Pøíbram na svém zasedání dne
21. 12. 2005 projednávalo problematiku poplatkù z prodlení u dluníkù bytových a nebytových prostor a schválilo usnesením è. 1631/2005/ZM prominutí poplatkù
z prodlení u dluníkù s tím, e pøi 100% úhradì dluné
èástky na nájmu a slubách s nájmem spojených mìsto
Pøíbram upustí od povinnosti zaplatit tyto poplatky z prodlení. Prominutí poplatku z prodlení bude probíhat
od l. 3. 2006 do 31. 7. 2006 v závislosti na výi dluné
èástky na nájmu a slubách s nájmem spojených, a to:
- pøi výi dluné èástky do 100 000,- Kè
termín splacení do 31. 5. 2006
- od 100 001,- Kè do 200 000,- Kè
termín splacení do 30. 6. 2006
- nad 200 001,- Kè
termín splacení do 31. 7. 2006
Pøedpokládáme, e vyuijete této monosti a ve výe
uvedeném termínu uhradíte dlunou èástku na nájmu
a slubách s nájmem spojených. Zpùsob úhrady je nutné
osobnì konzultovat v Mìstské realitní kanceláøi. V pøípadì,
e nevyuijete této mimoøádné nabídky mìsta Pøíbram,
bude Vá dluh v plném rozsahu vèetnì poplatkù z prodlení vymáhán soudní cestou.
PhDr. Vìra Èerná, vedoucí Mìstské realitní kanceláøe

S LOUPEK

POSLANCE

Vem Pøíbramákùm - díky!
Máme po volbách a tím
znovu vzniká staronový
problém, jak obrousit hroty
politických rozporù mezi
pravicí a levicí k prospìchu
naeho mìsta.
Volby do Parlamentu potvrdily sílu a vliv ÈSSD
na vekeré politické dìní
ve státì a posílily také
názor vìtiny obèanù naí
republiky, e rozumná a dùstojná spolupráce sociálních a obèanských demokratù je jediné øeení, které
by mohlo být na úrovni komunální politiky pøijatelné.
Po posledních komunálních
volbách se takové øeení
v naem mìstì nalo vznikla dohoda mezi ODS a ÈSSD - a zdá se, e to pro obèany
a mìsto bylo dobøe. Uplynulá léta vak pøinesla i nedobrou
zkuenost: pøedstavitelé ODS se mnohdy chovali jako ti, co
mohou ve, a zapomnìli (a to po témìø celé volební období), e
pøi souèasném rozloení politických sil nemají bez podpory snad lépe bez spolupráce - s ÈSSD anci na úspìch, nebo
dokonce na pøeití. A to také poslední parlamentní volby
potvrdily!
Parlamentní volby také vyslaly signál, e vrcholová politika je
trochu jiná ne politika komunální. A o tom by mìli pøedstavitelé ODS v naem mìstì také pøemýlet.
Sociální demokraté v posledních volbách potvrdili své postavení ve spoleènosti a to je dobrou pøedzvìstí pro komunální
volby. ÈSSD je v Pøíbrami prokazatelnì vedoucí silou, a to je
dobøe. Já, jako její pøedstavitel, bych chtìl podìkovat vem,
kteøí odevzdali svùj hlas pro ÈSSD a mne odmìnili takovým
mnostvím preferenèních hlasù.
Jsem vám vdìèný za vai dùvìru a ujiuji vás, e zùstanu
takový, jaký jsem, bojovný za program ÈSSD a lidský vude
tam, kde mohu být uiteèný.
Vá Josef Øihák

Dùleité upozornìní pro nájemníky obecních bytù

 O H L A  O VA C Í

POVINNOST

Dle novely Obèanského zákoníku è. 40/1964 Sb. s úèinností od 31. 3. 2006 dolo mimo jiné ke zmìnì níe
uvedených ustanovení.
citace § 689, odst. 2: Nájemce je povinen písemnì oznámit pronajímateli vekeré zmìny v poètu osob, které
ijí s nájemcem v bytì, a to do 15 dnù ode dne, kdy ke
zmìnì dolo. V písemném oznámení nájemce uvede
jména, pøíjmení, data narození a státní pøíslunost
tìchto osob.
citace § 689, odst. 3: Nesplní-li nájemce povinnost
podle odstavce 2 ani do jednoho mìsíce, povauje se to
za hrubé poruení povinností podle § 711, odst. 2.
citace § 711, odst. 2: Pronajímatel mùe vypovìdìt
nájem bez pøivolení soudu.
Výe uvedená ustanovení v praxi znamenají, e pokud
bude zjitìn rozdíl mezi nahláeným stavem osob
a poètem osob skuteènì ijících v bytì, je toto dùvodem
k výpovìdi z nájmu bez pøivolení soudu.
PhDr. Vìra Èerná, vedoucí Mìstské realitní kanceláøe

Upozornìní pro vechny øidièe
Pokud plánujete cestu do zemí mimo Evropskou unii
jako øidièi, musíte mít k národnímu øidièskému prùkazu jetì mezinárodní øidièský prùkaz. Tento
Vám ve dnech 28. a 30. èervna 2006 nebudeme
moci vystavit na poèkání. Pokud budete potøebovat
vystavit mezinárodní øidièský prùkaz, pøijïte pøed
28. èervnem 2006 nebo a 3. 7. 2006. Registr øidièù
nebude fungovat celostátnì. K vystavení mezinárodního øidièského prùkazu potøebujete øidièský prùkaz,
obèanský prùkaz a 1x fotografii, za vydání se platí
správní poplatek 50,- Kè. Mezinárodní øidièský
prùkaz jetì doporuèujeme pøi cestách do Itálie,
Chorvatska a Øecka. Dìkujeme za pochopení.
Zuzana Sedláèková, vedoucí Dopravního úøadu

Sajdkárkrossová sezóna je v plném proudu

I Pøíbram má v této nároèné sportovní disciplinì svá
elízka v ohni. Jsou jimi mladí bratøi Tomá
a Ondra Èermákovi.
Pøes své mládí ji dokázali, e se v sajdkárkrossových pièkách (a to i ve svìtì) s nimi musí poèítat.
Loòské 2. místo na Mistrovství ÈR a 17. místo
ve svìtì svìdèí o jejich schopnostech. Jetì ke vemu
vloni zkoueli novou sajdu s vývojovým jawáckým
motorem, na které bìhem sezóny vychytávali chyby
a omyly v konstrukci, co je obèas stálo 1. místo
na domácích kolbitích. Letoní sezóna bude velmi
tìká, boj o prvenství tvrdý. Jet JAWU je chvályhodné,
ale mùe to být i tak trochu handicap pøi stávající
konkurenci závodních strojù.
Ale pøejme dvaadvacetiletému Tomáovi a jednadvacetiletému Ondrovi hodnì sil a závodnického tìstí,
aby se jim na domácí i svìtové trati daøilo.
Simona Dufková

FOTOKRONIKA

Na slavnostním otevøení výstavy Pøíbram 2006 - bydlení, hobby,
zahrada, volný èas vystoupily také malé maoretky.

Hasièi ze Sboru dobrovolných hasièù Pøíbram I si nechali dne
12. 5. 2006 na Svaté Hoøe posvìtit nový prapor.

V kvìtnu pozvalo mìsto Pøíbram na návtìvu vechna svoje partnerská mìsta. Úèast pøijala mìsta Èechov, Freiberg, Kemarok.

Zájmová automobil. soutì O putovní pohár mìsta Pøíbrami 20. 5.
2006 má po pìti letech nové vítìze: Stoklasa Jan - Stoklasová Veronika.
Dopravní soutì mladých cyklistù 23. 5. 2006 opìt v obou kategoriích
vyhrála Z Bøeznice a postupuje do krajského kola.

V Galerii F. Drtikola probíhá výstava obrazù Oty Janeèka.
Vernisáe se zúèastnil také malíøùv syn.

Pøíbram hostila vzácnou návtìvu: v kvìtnu pøijel syn kpt. Olesinského
Jevgenij Olesinský s manelkou Zinajdou. Snímek zachycuje oba hosty
spolu s hejtmanem Petrem Bendlem pøi slavnostním aktu na Slivici.

V ulici Pod Struhami byla zahájena stavba Hornického vláèku - Bøezové Hory. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií (grantový program na podporu rozvoje místní
infrastruktury cestovního ruchu - SROP), více na www.pribram-city.cz.

Dne 31. kvìtna pøijal starosta na radnici juniory z Volejbalového oddílu Pøíbram.

Pøíbramský stadion Na Litavce byl zasaen kvìtnovou povodní. Na snímku vidíte krizovou situaci.

