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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

Pøedvánoèní povídání s P. Jiøím Peckou
Faráø Jiøí Pecka ji tøetím rokem pùsobí
u kostela sv. Jakuba v Pøíbrami. Pro nae vánoèní
vydání jsme se na nìj obrátili s nìkolika otázkami. Schùzku jsme si domluvili ve starobylé
budovì dìkanství, kousek od námìstí, kde nás
pøijal v novì opravených prostorách prvního
patra. Bez spolupráce mnoha ochotných lidí by
taková rozsáhlá rekonstrukce nemohla nikdy
probìhnout, øíká nám pøi prohlídce obnovených místností s klenutým stropem, a takových
lidí je kolem kostela sv. Jakuba myslím dost,
dodává s úsmìvem.
Zaènìme aktuálnì: Co pro Vás jako faráøe
znamenají Vánoce? No, svátky moc velkého
klidu a míru to pro ádného knìze zrovna nebývají. (Smích.) Kromì Velikonoc je to období
hlavní sezóny, kdy se kadý faráø snaí podle
svých sil vyjít vstøíc vem návtìvníkùm bohoslueb, a tak na nìjaký oddych bývá èas spíe a
po skonèení vech sváteèních dnù. Mùj pøedchùdce pan kanovník Kratochvíl poloil laku
vzorné knìské sluby dost vysoko. Nevím, jak se
mi daøí v tom pokraèovat. Ale podobnì jako
rekonstrukce fary, tak i vánoèní výzdoba kostela
nebo hudební produkce o svátcích bez pomoci
ochotných spolupracovníkù je úplnì nemyslitelná.
Pro mne soukromì jsou svátky radostí, kdy
zahlédnu, e moje sluba tøeba nìkomu pomohla
k malému uitku na jeho duchovní cestì.
A po Novém roce se snaím odjet na pár dní
nìkam do samoty, kde si vechny ty biblické
události mohu trochu v klidu probrat sám pro sebe.
Vy tìdrý veèer tedy neslavíte? Ve své domácnosti sice bydlím sám, ale kdykoliv se mohu
stavit u pøátel na Svaté Hoøe, kde bývá u stolu
milá spoleènost a dobøe tam vaøí. Take i letos
na veèeøi budu asi tam. Ale vzhledem k tomu, e
mám na tìdrý veèer celkem troje bohosluby,
tak na nìjaké dlouhé posezení není moc nálada.
Na tìpána se potom schází celá nae rodina, je
to u pìkná øádka neteøí a synovcù, a to asi teprve
pro mne bývá ta pravá domácí vánoèní nálada.
V Pøíbrami jste ve slubì tøetím rokem. Kde
jste pùsobil pøedtím? Prvních pìt rokù nìkolik
vesnic na Litomìøicku a potom pìt let na sídliti
v Praze. Je to zvlátní, e kadé z tìchto míst má
úplnì odlinou náboenskou atmosféru. Na severoèeské vesnici to bylo hodnì kostelù s málo

V ÁNOÈNÍ

lidmi. V Praze malý kostel plný mladých rodin
ze sídlitì a zde v Pøíbrami bych to oznaèil jako
takový velmi dobrý èeský prùmìr.
Kde se Vám líbilo nejvíce? Aha, na to se ptá
hodnì lidí. Neøeknu! (Tajemný úsmìv.) Víte, já
jsem od pøírody, tedy od Pána Boha, asi hodnì
pøizpùsobivý èlovìk. Nemusíte mi to vìøit, ale
líbilo se mi vude asi stejnì. Na venkovì zvlátì

klid a osobní vztahy s lidmi. Ve mìstì bylo více
radostné práce, ale zase trochu anonymity. Zde
v Pøíbrami se mi napøíklad líbí, e vìøící zde mají
èasto hluboké koøeny, do kostela chodí tøeba ètyøi
generace jedné rodiny. To na sídliti s lidmi
pøistìhovalými samozøejmì nebylo. A také se
pomalu dostávám do náboenské atmosféry
celého místa. Je tu kolem kostelù hodnì zajímavých lidí, takových figurek, které mùete potkat
nejen u Jakuba, ale nìkdy zase v kostele na Bøezových Horách nebo pøi kadé slavnosti

na Svaté Hoøe. Líbí se mi, e prostì ivot
mìsta má svou tváø.
A s lidmi mimo kostel se setkáváte také?
Aha, nìkdy lidé mají pøedstavu, e knìz tak
nìjak v tom kostele vlastnì i bydlí... Na bydlení
by to bylo dost nevlídné místo, loòskou zimu
jsme mìli i zmrzlou vodu v kropence. Take
faráøe jistì mùete potkat i nìkde na obyèejných
nákupech nebo pøi jednání s úøady (v Pøíbrami
celkem vlídnými), nebo na návtìvách v nemocnici a podobnì. Myslím, e mám také sluný
pøehled o pøíbramských bezdomovcích, kteøí èas
od èasu zazvoní na faru. Pár z nich bych i oznaèil za své kamarády. Vìdí, e ádné peníze
ze mne nedostanou, ale pokud je hlad, trochu
jídla ano nebo monost za úklid kolem fary si
vydìlat i nìjakou korunu.
Jak nejradìji trávíte volný èas? Spím. A a
doplním dluhy ve spánku, rád jsem nìkde v pøírodì. Døíve jsem jezdíval spát pod irák po celý
rok, ale dnes u ètyøicítka klepe na dveøe a èlovìk
má rád své pohodlí, tak spíe jezdím jen v letních
mìsících. Také rád dìlám s pøáteli nìco kolem
hudby a hraji amatérské divadlo. Konkrétnì
roli faleného faráøe v Drdových Dalskabátech
nebo bývalého manela v Tvrdohlavé enì. Ale
èasu je stále ménì...
Jako pøíbramský obèan máte z nìèeho
za uplynulý rok radost? Jistì, a z hodnì vìcí.
e pøes léto v Pøíbrami málo prelo a stavební
práce na faøe rychle ubíhaly! Ale vánì:
myslím, e tenhle svìt se nemìní k lepímu velkými hesly, ale spíe drobnou prací. Mám radost
z nových semaforù a z natøených pøechodù
pro chodce. Líbí se mi novì opravená fasáda
na Domì peèovatelské sluby vedle fary. Radost
mi udìlalo celé slavnostní odpoledne Zahájení
adventu i spousta jiných, tøeba drobných záleitostí. Bydlím tu rád. A nìjaký vzkaz pro nae
ètenáøe na závìr? Na nìjaká smìlá prohláení
asi nejsem ten správný typ. Snad e jako køesan
vìøím, e tenhle svìt stvoøil Bùh krásný a dobøe
fungující. A jestli to tu obèas vypadá spíe velijak ne jen krásnì s dobrým fungováním, bývá to
hodnì naí zásluhou. Take i ten pøítí rok, který
od Boha dostanu, se budu snait promìnit v mém
blízkém okolí v nìco hezkého a dobrého. Nìkdy
to bývá celkem zábava.

PØÁNÍ PØÍBRAMSKÝCH ZASTUPITELÙ

1) Vánoce jsou svátky oèekávání,
splnìných i nesplnìných pøání.
Co byste si pøál(a) jako pøíbramský
zastupitel?
2) Co byste pøál(a) pøíbramským
obèanùm?
PaedDr. Vladimír Køí
1. Má pøání jsou skromná, posuïte
sami. V prvé øadì bych rád, abychom
se jako zastupitelé mohli po skonèení
naeho mandátu rozejít v plném
poètu, ve zdraví a s vìdomím, e pøes
rozdílné politické názory nejsme
nepøátelé. Druhým pøáním je získání
dotací na èistièku, aby v pøítím roce
mohla zaèít její stavba. Tøetím pøáním je, aby se do Pøíbrami po 57
letech vrátila vysoká kola.
2. Aby bylo mezi nimi ménì záti,
agresivity, závisti a zloby, naopak
více zdravého patriotismu, aby více
dbali o vzhled a èistotu mìsta, aby

nás, oddávající, více
zamìstnávali, aby mìli více dìtí, abychom
nemuseli ruit kolky
a koly, a aby se hlavnì tìili dobré mysli
a dobrému zdraví.
MUDr. Ivan edivý
1. Toleranci, pozitivní
a konstruktivní mylení, sluné chování,
respektování názorù
druhých. To je pøedpoklad ke splnìní
vech cílù i pøání.
2. Vem obèanùm
pøeji co nejvíce zdraví,
spokojenosti, rodinného tìstí, pohody,
úsmìvù a lásky.
MVDr. Josef Øihák
1. I jako pøíbramský
zastupitel bych si pøál
dobré zdraví, abych
se mohl i nadále
vìnovat své práci
v pøíbramské radì
a zastupitelstvu. Dále
bych si pøál, abychom
mìli dostatek finanèních prostøedkù k realizaci potøeb naich
obèanù, a to a u
v oblasti kolství,
zdravotnictví, bydlení, dopravy,
bezpeènosti nebo i dalích slueb
dùleitých pro vední ivot.
2. Pøíbramákùm bych popøál, aby se
jim dobøe ilo v naem mìstì. Dále
jim pøeji pøíjemné proití svátkù vánoèních, hodnì tìstí, zdraví, pohody
a úspìchù v následujícím roce 2004.
Ing. Bohumil Kortus
1. Pøál bych si, aby vdy pøíbramské
zastupitelstvo pracovalo tak, aby
z toho obèané mìli uitek.
2. Pøíbramským obèanùm pøeji
ve zdraví, klidu a pohodì proité
vánoèní svátky.
Ing. Pavel Komrska
1. Nevím, zda nejsou má pøání pøíli
neskromná. Chtìl bych, aby pøi spravování naeho mìsta panovala mezi
zúèastnìnými vìtí ochota sdílet
upøímnì spoleèné cíle a aby pùsobila
pøimìøená tolerance: snaha porozu-

mìt názorùm druhých, ale i dùsledný
postih poruování vech pravidel.
A konkrétnìjí pøání se týká zahájených zmìn v síti pøíbramských kol:
ké by aspoò po nìkolika letech, a
opadne vzruení a zmìny se usadí,
byly hodnoceny jako pøínos rodièi,
uèiteli i áky.
2. Vem pøíbramským spoluobèanùm
pøeji, aby proívali vánoèní období
v klidu, s porozumìním svých blízkých a samozøejmì ve zdraví.
Mgr. Eva Èíhalová
1. Pøání vech zastupitelù by mìla být
podobná - v budoucím roce beze
zbytku splnit ve, co se splnit má,
peèovat o majetek mìsta a zvelebovat
ho, podporovat vechny zájmové
aktivity, soustøeïovat pozornost
na ivotní prostøedí a mít radost
z kadé malièkosti, která zpøíjemní
zdejím i hostujícím obèanùm pobyt
v naem mìstì.
2. Odpovìï na tuto otázku volím
z oblasti vize: pøála bych vem,
a tudí i sobì, abych svùj v obchodì
zapomenutý detník nala na svém
místì i za tøi dny, abych pøi pochùzce
Praskou ulicí nemusela v kapse zoufale maèkat svou penìenku, abychom mohli svá jízdní kola nechávat
nezamèena, abychom mohli vìøit
vem øidièùm, e se budou na silnicích chovat jako civilizovaní Evropané a ne jako potenciální vrazi, aby
se slova ohleduplnost a takt dostala
ze slovníkù do praxe a aby se po Pøíbrami objevovaly spokojené rodiny
s dìtmi, lépe øeèeno, aby se dìti
nikdy nemusely cítit samy. Máme
na to 365 dnù! Pronáím toto pøání
a jako pøedsedkynì Osadního výboru
na Bøezových Horách jsem pøesvìdèena, e vechny problémy se dají i
v dalím roce øeit lépe tehdy, jestlie
u je vybudován pozitivní vztah
k místu, ve kterém iji.
Mgr. Václav Chvál
1. Zajímavého investora pro pøíbramský region, který by sníil
závislost obyvatel mìsta na praském
centru. Úspìch pøi získávání grantu
pro výstavbu nové knihovny a kulturního centra na námìstí T. G. M.
2. Vedle nezbytného zdraví pøedevím pozitivní mylení, aby se nenechali otrávit jakýmikoliv výrobci

blbých nálad.
JUDr. Eva Dundáèková
1. Vnímám Vánoce spíe jako dobu
lásky, pohody a lidské vzájemnosti
a k tomu mohu svým blízkým i vem
Pøíbramákùm u pøát jen zdraví a pocit tìstí.
2. Aby snaha o porozumìní a vlídnost
pøetrvala vánoèní svátky a vydrela
i po Novém roce.
Mgr. Jiøí Schmidt
1. Pøál bych si, abych pøi hlasování
v zastupitelstvu hlasoval v podstatných vìcech správnì, v zájmu mìsta
a jeho obèanù. Moná to pøání vypadá
hloupì, správné hlasování by mìlo
být samozøejmostí, ale já si myslím,
e to - v øadì pøípadù - vùbec není
jednoduché. Dále bych si pøál, aby se
mi daøilo své (nìkdy odliné, a proto
nepopulární) názory vyvìtlit lidem
a pøesvìdèit je, e napøíklad to, co
krátkodobì vypadá jako patné, mùe
být z dlouhodobého hlediska pøínosné.
2. Obèanùm pøeji do nového roku
více zdraví, více klidu a pohody, více
tolerance a dùvìry v mezilidských
vztazích. Také jim pøeji, aby nae
mìsto bylo v pøítím roce zase o kousek hezèí.
Jiøí Milec
1. Nemyslím si, e by bylo nìjak
zvlá potøebné obracet se v letoním
roce zpátky. Jaký to byl rok? Asi ne
nejhorí. Mám obavy z pøítího. Jako
zastupitel za KSÈM bych si pøál, aby
se radnièní koalice nauèila naslouchat i hlasu opozice, nebo je u
potøebné dávat prùchod vemu
dobrému, s èím nai zastupitelé
pøicházejí, co je a bude ve prospìch
naeho mìsta a jeho obèanù.
2. Je toho dost, co je moné popøát
pøíbramským obèanùm do roku 2004.
V první øadì je to ale zdraví, s tím
související zdravotnictví, pøíbramské
nemocnice a v nich dobrá péèe o lidi.
Ve kolství aby byly úspìnì realizovány koncepèní programy s dobrým
výsledkem jak pro dìti, tak i
pro spoleènost. Obèanùm chci pøát
asi nìco nesplnitelného: aby jim
v pøítím roce nebyl v penìenkách
soustavnì dìlán prùvan.

SLOVO STAROSTY

V listopadu se uskuteènilo hodnì akcí,
o kterých Vás chci informovat. Mezi ty
nejdùleitìjí a pro mì velmi vzácné
patøilo setkání s panem prezidentem
V. Klausem u pøíleitosti recepce na oslavu 28. øíjna. Na Hradì bylo mnoho
zajímavých lidí, obzvlátì jsem rád, e
jsem mìl monost støetnout se s primátory mìst a starosty. Potkal jsem kolegy
z Berouna, Beneova, Písku a Strakonic. Toto setkání pro mì bylo velmi
podnìtné, nebo jsme si vymìnili spoustu dùleitých informací a zkueností, které pro svoji práci potøebujeme.
V listopadu jsme se výraznì vìnovali velkému problému,
a to transformaci Technických slueb Pøíbram z pøíspìvkové organizace na obchodní spoleènost. Tuto záleitost
jsme konzultovali s auditorem a zejména s finanèním úøadem. Chci zdùraznit, e se v ádném pøípadì nejedná o privatizaci. Jedná se o to, aby mìly Technické sluby výraznì
výhodnìjí pozici pøi daòovém pøiznání a pøi vlastním
vyuívání finanèních prostøedkù tak, aby v souladu se zákonem zbyteènì moc penìz neodcházelo z hospodaøení, a naopak, aby se prostøedky vrátily zpìt do provozu. Je koda,
e tento zámìr neproel. Dùvodem bylo urèitì i to, e se
kolem této záleitosti zbyteènì vytvoøilo zvlátní napjaté
ovzduí. Mohli jsme uèinit hospodárný krok, ale bohuel
se to nepodaøilo. Vìtinová vùle zastupitelstva byla jiná.
Dalí dùleitou událostí byla valná hromada ÈSAD
Pøíbram, s. r. o. Akcionáøem této spoleènosti je také Svaz
obcí okresu Pøíbram - vlastní 40 procent akcií.
Projednávali jsme pøedbìné výsledky hospodaøení za letoní rok. Pro nae mìsto jsou tyto informace velice
dùleité, protoe do konce roku chceme objednat 4 nové
autobusy. Musíme jednat v pøedstihu, protoe tento krok
úzce souvisí s poskytnutím státní dotace.
V listopadu skonèilo výbìrové øízení na provozovatele
vodovodù a kanalizací v Pøíbrami. Podle výsledkù komise,
která hodnotila nabídky, vzela jako vítìz AQUA Pøíbram,
spol s r. o. Pøedpokládali jsme, e se co nejdøíve uzavøou
smluvní vztahy, aby mohlo být zahájeno nové provozování.
Bohuel se dvì firmy, které se umístily na 2. a 3. místì,
proti rozhodnutí odvolaly. Obáváme se, e by se mohl
opakovat stav, který ji Pøíbram zaila. Pøed rokem se proti
rozhodnutí naopak odvolávala pøíbramská AQUA. Tato
sloitá situace ve svém koneèném dùsledku mùe znaènì
zkomplikovat ivot jak úøedníkùm radnice, tak obèanùm.
Poslední jednání zastupitelstva mìsta zahájilo velmi
bolestivý proces sluèování kol. Je to proces opravdu
potøebný, nebo statistické ukazatele prokázaly, e v souèasné dobì jsou 2,5 základní koly nevyuité. Matematický
model byl zcela jasný a jednoduchý, ale nejsloitìjí je
vlastní realizace. Kadé rozhodnutí postihne urèitou skupinu
lidí a je z jejího pohledu patné a bolestivé. V tìchto dnech
jsme ji zahájili pøípravné práce na slouèení kol. Managementy obou sluèovaných kol se vdy sejdou a probírají
vechna pro a proti. Ji nyní je patrné, e si vichni uvìdomují, e po zruení dvou základních kol vlastnì zbývající
subjekty získají vìtí objem finanèních prostøedkù.
Zastupitelé toti øeditelùm garantovali, e výe prostøedkù
na kolství zùstane zachována. Proto bychom ve zbývajících kolách mohli zaèít øeit problémy, které byly neustále
vzhledem k nedostatku financí odkládány.
V uplynulých dnech byla dokonèena výstavba I. etapy
tribuny na volejbalové hale v Aquaparku. Volejbalový oddíl
zde ji poøádal mezinárodní turnaj CEV. A pøíbramtí
volejbalisté mohou být spokojeni, protoe skonèili na krásném
2. místì. Finiuje také výstavba tribuny na Marile. Zde je
termín dokonèení stanoven na 19. prosince.
Minulý týden jsem byl s nìkolika zastupiteli a vedoucími
odborù na pracovní cestì v Norimberku. Prohlédli jsme si
velmi ulechtilou parkovou úpravu v sídlitní zástavbì.
Podle tohoto modelu bychom chtìli pøítí rok spustit
zámìr Pøed kadým domem zahrádka.
V Pøíbrami se ve dnech 20. a 21. 11. konala konference
Asociace èeských cestovních kanceláøí. Organizátorem byl
ná ivnostenský úøad a za tuto akci mu patøí dík. Souèástí
konference byla samozøejmì prohlídka turisticky zajímavých míst v Pøíbrami a okolí. Pøíbram se jistì dostane
do katalogù cestovních kanceláøí a to pøispìje znaènou
mìrou k pøílivu nových turistù.
Velice zajímavou akci pøipravila Knihovna Jana Drdy.
Byl to køest knihy Mincmistr království èeského. Jejím
autorem je Jiøí J. Vandas. Zúèastnili jsme se zajímavé
besedy a pan Vandas nás pøekvapil svými znalostmi z historie staré Pøíbrami. Dovìdìli jsme se od nìho zajímavé
vìci, které nikdy ádný historik dosud nepublikoval.
Napøíklad to, e v posledním patøe pøíbramské radnice
byla za I. republiky umístìna Obchodní kola. V kanceláøi,
kde dnes najdete místostarostu edivého, byla øeditelna.
Tuto skuteènost jsme opravdu jetì nikdy neslyeli.
Velmi poutavou akci pøipravilo Muzeum III. odboje.
Pracovníci muzea uspoøádali autogramiádu knihy Èeský
uran. Kniha popisuje dìní v celé ÈR, jak po stránce
odborné, tak i lidské. Kniha se úzce dotýká naeho mìsta,
proto bude jistì pro Pøíbramáky zajímavá.
Ji pøed nìkolika mìsíci jsem v Divadle Pøíbram shlédl
pøedstavení Hrdý Budes, ale neodolal jsem nabídce ÈT 2
a znovu jsem sledoval Báru Hrzánovou pøi jejím neopakovatelném vystoupení. Myslím si, e pøíbramské divadlo
mìlo opravdu astnou ruku, kdy panu reisérovi nabídlo
svoji scénu. Díky autorce Irenì Douskové máme monost
vidìt tuto jedineènou záleitost, pøi které nám ale pøece
jen bìhá mráz po zádech. Ji nìkolik týdnù má tuto hru
ve svém repertoáru i praské Divadlo bez zábradlí.
Závìrem listopadu jsme jako kadoroènì spoleènì zahájili
adventní èas. Shlédli jsme ji 11. ohòostroj firmy pina
a synové, rozsvítili tradièní vánoèní strom na námìstí T. G.
Masaryka a vánoèní výzdobu v ulicích mìsta.
Nejsmutnìjím okamikem uplynulých týdnù byl ten,
kdy jsem se dovìdìl o smrti pana faráøe Mgr. Frantika
Boovského. Odeel vzácný èlovìk, který vem kolem
sebe rozdával hodnì lásky, tìstí a moudrosti.
Jsem rád, e jsem mìl èest setkávat se s ním.
V závìru pøeji vem ákùm a studentùm krásné
zasnìené vánoèní prázdniny a Vám vem pøeji
pøíjemné a klidné proití vánoèních svátkù
a úspìné vykroèení do roku 2004.

PØEDSTAVUJEME ODBOR

S LOUPEK

KONCEPCE A ROZVOJE MÌSTA

Odbor koncepce a rozvoje mìsta Mìstského
úøadu Pøíbram sídlí v Zámeèku - Ernestinu,
v Tyrovì 106.
Vedením odboru je povìøena Monika Filipová.
Odbor vykonává státní správu pro obecní úøad,
obecní úøad s rozíøenou pùsobností a zajiuje
podkladové materiály pro výkon samosprávy
mìsta Pøíbram.
Pod tento odbor spadá oddìlení památkové
péèe, které zabezpeèuje výkon státní správy
dle zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové
péèi, v platném znìní. Tuto èinnost zajiuje
paní Boena panihelová. Oddìlení se nachází
v prvním poschodí budovy Zámeèku Ernestina. V této kanceláøi dále pùsobí i Bc.
Vojtìch Vaverka, který se vìnuje záleitostem
ve vìcech získávání dotací a spolupracuje s orgány ministerstev, kraje, mìst a obcí pøi pøípravì
a realizaci strategie regionálního rozvoje.
Rovnì se zabývá Programem obnovy venkova.
Ve druhém poschodí najdete zbývající pracovníky, jejich hlavní èinností je poøizování
územnì plánovacích dokumentací, jejich zmìn
a poøizování územnì plánovacích podkladù.
Pracovníky oddìlení jsou Vladislav Rozmajzl,
Kvìta Váchová a externí pracovnice paní
Hana Hrdinová. Zde také poskytuje obèanùm
k jejich zámìrùm výstavby své stanovisko
architekt mìsta Ing. arch. Vít Kuèera.
Konzultaèní dny jsou: pondìlí od 13 do 17 hodin a støeda od 9 do 12 hodin.

Jaké jsou nejèastìjí problémy, které øeíte
na úseku územního plánování? Jsou to pøedevím záleitosti týkající se realizace zámìrù
schváleného územního plánu mìsta. Tento
územní plán schválilo zastupitelstvo mìsta dne
19. 6. 2002 pod usnesením è. 1374/2002/ZM.
Na zasedání zastupitelstva mìsta 5. 11. 2003
byly projednávány materiály, které zpracoval
ná odbor, a které se týkaly poøízení zmìny
è. 2 územního plánu mìsta a zadání prací
na regulaèním plánu lokality Sázky-Barandov.
U zmìny è. 2 se jedná o ádosti obèanù na poøízení zmìny územního plánu, kde jde ve vìtinì
pøípadech o zmìnu funkèního vyuití.
Napøíklad o pøevedení pozemku z funkèního
vyuití zemìdìlský pùdní fond do funkèního
vyuití obytné území (venkovského nebo mìstského charakteru). Dalí zmìny, které ná
odbor pøedkládal, vyplynuly z následnì schváleného územního plánu velkého územního
celku okresu Pøíbram a nejsou zapracovány
v územním plánu mìsta Pøíbram. Dále jsme
doporuèovali úpravu závazných regulativù,
kde se jednalo o stanovení minimálního odstupu
staveb od hranice lesa a doplnìní monosti
poøizovat dalí územnì plánovací podklady,
napø. urbanistické studie v lokalitách, kde byl
taxativnì stanoven pouze regulaèní plán.
Zastupitelstvo mìsta schválilo i èasový
harmonogram pøi poøizování zmìn územního
plánu mìsta jedenkrát za ètyøi roky na ádost
obèanù nebo právnických osob, ve výjimeèných pøípadech mùe být tato lhùta zkrácena
po projednání a doporuèení radou mìsta.
Rovnì bylo rozhodnuto o tom, e ten, kdo
poádal o zmìnu územního plánu, se bude
finanènì spolupodílet na úhradì nákladù
spojených s poøízením této zmìny. U poøízení
regulaèního plánu Sázky Barandov se jedná
o uvedení podrobné územnì plánovací dokumentace do souladu s následnì schválenou
nadøazenou územnì plánovací dokumentací
a souèasnì i jiný pohled na urbanistické
øeení a vyuití pøedmìtného území.
Jaké dalí záleitosti jsou projednávány
na vaem odboru? Ná odbor je povìøen
radou mìsta zastupováním mìsta Pøíbram

PØÍBRAMSKÉ SPOLKY K historicky nejstarím spolkùm ve mìstì patøí zcela
nepochybnì i spolek pøíbramských Baráèníkù kvròov.
V tomto roce to je 73 let od jeho
vzniku, nazveme-li tedy tento
spolek staroèeský, vystihuje
toto pojmenování velice pøesnì jeho charakteristiku.
Je dána i tím, e jde o jeden
z mála spolkù, kde jsou stále
dodrovány a zachovávány
staroèeské zvyky a zpùsoby.
Rychtáøkou spolku je Zdeòka
Karasová, která nám pøíbramskou baráènickou obec kvròov pøedstavila:
V obci jsem od malinka, kdy
jsme s bratrem chodili v krojích a tanèili èeskou Besedu.
To nadení nám zùstalo
dodnes. V obci jsem nejdøíve
byla èlenkou, potom syndièkou
a nakonec jsem po bratrovi,
který zemøel, pøevzala funkci
rychtáøky. Jsme jeden z mála
spolkù, který svoji èinnost
nepøeruil ani v dobì totality.
Jak dlouho u jste tedy rychtáøkou? Funkci rychtáøky
vykonávám 10 let. Myslím si,
e ji dìlám dobøe. Snaím se
pro spolek udìlat ve, aby se
nám dobøe pracovalo a zároveò abychom se pobavili
a zapomnìli na vechny starosti

BARÁÈNÍCI KVRÒOV

okolo sebe. Ale nejlépe by bylo
zeptat se sousedù a tetièek.
Jak èasto se scházíte?
Scházíme se pravidelnì kadý

mìsíc v restauraci Sebastopol,
kde pro nás má vedení restaurace velké pochopení.
Po skonèení naich sezení si
vdycky zazpíváme Baráènickou hymnu. Máme smùlu, e
nae obec nemá Baráènickou
rychtu, jako je to v jiných
krajích.
Kolik èlenù má vá spolek?

MÌSTSKÁ

pøi územních a stavebních øízeních o povolování staveb ve správním území mìsta ve smyslu
zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním øádu (stavební zákon), v platném
znìní. Vydáváme stanoviska obèanùm a právnickým osobám k jejich ádostem o povolení
umístìní staveb, kde je mìsto vdy úèastníkem
øízení. Vycházíme z regulativù funkèního vyuití
pozemkù a staveb dle schváleného územního
plánu. Dále poskytujeme informace o zámìrech
územního plánu mìsta a navazující územnì
plánovací dokumentace vèetnì regulativù
uvedených v tìchto dokumentacích.
Co zajiuje oddìlení památkové péèe?
Paní panihelová zabezpeèuje dílèí úkoly
výkonu státní správy spojené s ochranou celospoleèenských zájmù ve spádovém území
pøenesené pùsobnosti MìÚ Pøíbram a prosazuje spoleèné zájmy spádového území vùèi
ústøedním orgánùm státní správy na úseku
ochrany a obnovy památek. Zajiuje výkon
státního stavebního dohledu pøi obnovì památek z hlediska státní památkové péèe. Také projednává pøestupky a ukládá pokuty fyzickým
i právnickým osobám pøi poruení povinnosti
ve smyslu ustanovení zákona è. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péèi. Dále podává návrhy
na prohláení vìci kulturní památkou, nebo
vyjádøení k návrhùm. Analogicky ke zruení
kulturní památky.
Co pøipravujete na pøítí rok? V pøítím
roce by mìlo být dokonèeno projednávání
a schválení zmìny è. 1 územního plánu mìsta,
regulaèní plán pro èást mìsta Pøíbram - eice,
zahájení prací na urbanistické studii prùmyslové zóny Balonka, která bude øeit vyuití
ploch pro podnikání, komunikaèní pøipojení
a technickou infrastrukturu. Dále budou zahájeny práce na novém regulaèním plánu Sázky Barandov, a práce na poøízení zmìny è. 2
územního plánu mìsta Pøíbrami.
Co byste uvedla na závìr naeho rozhovoru?
Pøedevím chci podìkovat vem kolegùm
na mìstském úøadì za spolupráci, obèanùm
naeho mìsta pøeji o vánoèních svátcích
hodnì pohody, zdraví, lásky a porozumìní.

Døíve jsme mìli i 50 èlenù sousedù a tetièek, jak se mezi
sebou baráèníci nazývají.
Dnes jich máme pouze 38.

Naím cílem je zachovávat staroèeské zvyky, písnì a tance.
Pøi nìkterých naich sezeních
si zazpíváme i pøi harmonice.
Tetièky a sousedé zachovávají
pøi naich sezeních daná pravidla. Na kadém sezení nás
vítá afáøka chlebem a solí
a pak následuje vzpomínka
na nae zemøelé. Máme urèité

POLICIE

funkce - vzdìlavatele, pokladní,
syndika, afáøku, noudymistr,
gratulaèní a nesmím zapomenout na naeho ponocného
a drába.
Vyzdvihnout bych
chtìla práci naí
gratulaèní, která
navtìvuje nae pøestárlé sousedy a tetièky pøi jejich
výroèích.
Jaké zvyky napøíklad udrujete?
Poøádáme Staroèeský bál, Václavskou zábavu, Den
matek, zájezdy.
Zúèastòujeme se i
akcí, které poøádají
baráènické obce
v jiných krajích,
Mikuláskou nadílku pro dìti. Ono je
tìch akcí daleko
víc. Døíve jsme
poøádali i Staroèeské máje,
ale tato akce je hodnì nároèná, hlavnì finanènì.
S Baráèníky se v Pøíbrami
mùeme pravidelnì setkat i na
akcích poøádaných mìstským
úøadem. Naposledy napøíklad
byli se svými krásnými kroji
ozdobou prùvodu na Svatováclavské pouti.

PØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- I do dìtského koèárku se dá schovat lup.
Pøesvìdèili se o tom pracovníci supermarketu
Kaufland 30. øíjna v pùl ètvrté odpoledne.
Paní J. K. (37) z Pøíbrami I tímto zpùsobem
schovala zboí v hodnotì 546,90 korun a projela bez zaplacení pokladnou. Byla lapena
a ukázalo se, e se v koèárku skrývá osvìtlení
na vánoèní stromek za 97.90 korun a dárkový
balíèek Johnsons Baby za 449 korun.
- Poslední øíjnový den v 17 hodin ohlásila
obsluha Grill Baru u Obory, e mají v podniku
dva mue, kteøí byli pøistieni pøi pokusu
vykrást výherní hrací automat. Hlídka stráníkù
na místì zjistila, e jde o J. C. (42) z Otrokovic
a M. K. (35) z Písku, který u sebe nemìl ani
ádný doklad totonosti. Protoe bylo dùvodné
podezøení ze spáchání trestného èinu, byla pøivolána Policie ÈR. Obsluha baru v té dobì
také pøinesla ze dvora èerný kabel, který údajnì
mui pouili ke zkratování hracího automatu
a po pøistiení ho vyhodili z okna na dvùr.
Hlídka PÈR oba povedené chlapíky naloila
odvezla si je.
- Dne 16. 11. zavolali obyvatelé jednoho domu
v Pøíbrami II, e mají starost o své sousedy.
Z jejich bytu se toti ozýval køik doprovázený
tøeskotem rozbitého skla. Hlídka na místì

zjistila, e majitelé bytu u sebe mìli vnouèka,
který mìl záchvat. Stráníci prarodièùm poradili, aby pøi dalím záchvatu radìji zavolali
záchrannou slubu.
- V pondìlí 17. 11. v 1,45 hod. oznámil jeden
obèan na sluebnu ruení noèního klidu v domì
v Èechovské ulici. Z pøízemního bytu se
ozývala reprodukovaná hudba a hlasitý hovor.
Po vstupu stráníkù do domu ale ve ustalo.
Stránici tedy odjeli, ale po deseti minutách
volal pán opìt. Hlídka se vrátila na místo
a zaznamenala mírný hluk. Stráníci se pokusili
manelùm domluvit, ale po jejich odjezdu se
opìt po 10 minutách ve opakovalo. Proto
byla záleitost pøedána pøestupkové komisi.
- V tento den byla oznámena kráde v LIDLu.
Ostraha stráníkùm pøedala pana L. M. (1955)
z Pøíbrami VIII. Zcizil zboí v hodnotì 59,90
Kè a dostal blokovou pokutu.
- Dalí den ve 22,01 oznámil anonym na sluebnu, e se na parkoviti na Ryneèku perou
dva opilí mui a jeden volá o pomoc. Na místo
okamitì vyjela hlídka a na místo èinu pøijela
souèasnì s hlídkou Policie ÈR. Po pøíchodu
hlídek se mui ji nenapadali, protoe je od sebe
odtrhl mladík z vedlejího domu. Oba rváèi
zjevnì jevili známky podnapilosti a uvedli, e

jsou bratranci a tímto zpùsobem èasto øeí své
konflikty. Pøípad pøevzala Policie ÈR.
- V nedìli 23. 11. v 7,25 oznámil vrátný z Nealka,
e se pøed vrátnicí potuluje mu v pyamu
a pantoflích. Stráníci zjistili, e se jedná o pohøeovaného mue, který odeel z interního
oddìlení Nemocnice s poliklinikami Pøíbram.
Stráníci pána pøedali zpìt na oddìlení.
- V podveèer v 18 hodin nalezli stráníci
pøi zamykání kùlù v Praské ulici podnapilou
enu. Leela na zemi a byla s ní velmi patná
komunikace. Po chvíli stráníkùm øekla své
jméno a adresu a oni ji na adresu odvezli.
Pøi vystupování z auta ena upadla na zem
a zranila se v oblièeji. Stráníci zavolali záchranku a ta enu odvezla k dalímu oetøení.
- V úterý 25. 11. pokutovali stráníci pana
P. P. (1941) z Pøíbrami VII. Dùvod k pokutì:
pán pøecházel eleznièní pøejezd v dobì, kdy
byly sputìné závory a svítilo èervené svìtlo.
- V tentý den oznámila telefonicky obyvatelka
domu v ulici Osvobození, e ve sklepních
prostorách leí mu. Hlídka v opilém mui
okamitì poznala pana B. V. Po výzvì sklep
okamitì opustil a stráníci nájemníkùm doporuèili, aby si zamykali vchodové dveøe.

POSLANCE

Pøíbramský úspìch

Ji nic nebrání tomu, aby bylo na mìsto Pøíbram bezúplatnì
pøevedeno 360 719 metrù ètvereèních pozemkù leících
na území Pøíbrami, které byly a doposud v majetku státního
podniku Diamo. Bezúplatný pøevod v souèasné dobì ji
odsouhlasilo ministerstvo prùmyslu a obchodu.
Jedná se napøíklad o pozemky, na kterých jsou parkovitì,
zeleò v zástavbì, prostory kolem obytných domù, nìkterá
høitì u základních kol, komunikace, chodníky, pøístup
ke Gymnáziu Pøíbram nebo napøíklad i celé námìstí 17. listopadu. Úèetní hodnota tohoto majetku pøesahuje 10,3 milionu
korun. Dalích 80 tisíc metrù ètvereèních pozemkù by se
mìlo pøevést ve druhé vlnì. Ta by mìla probìhnout zhruba
do tøí a ètyø mìsícù.
Po diskuzi v pøíbramském zastupitelstvu pak budeme moci
øíci, jak tyto pozemky vyuijeme. Nìkolikrát jsem ji monosti
vyuití naznaèil. Mìsto by mohlo napøíklad pronajmout zelené
pásy pøed domy spoleèenstvím vlastníkù a mohly by tím
vzniknout tzv. pøedzahrádky, co by jistì pøispìlo ke zkrálení
naeho mìsta. Pøevod je dùleitý také proto, e nebude hrozit,
e stát prodá nìkteré pozemky soukromým vlastníkùm, co by
mohlo napøíklad v budoucnosti zpùsobit Pøíbramským znaèné
problémy.
V této souvislosti je tøeba zmínit ty, kteøí se na dotaení této
nìkolikaleté záleitosti podíleli. Jedná se zejména o spoleèné
úsilí ministra prùmyslu a obchodu Milana Urbana, generálního
øeditele státního podniku Diamo Jiøího Jee a pøíbramského
zastupitele Jaroslava Vandase, se kterými jsem vedl mnohá
jednání. Podaøila se tak vyøeit nìkolikaletá problematika
naeho mìsta. Je vidìt, e kdy se dají dohromady lidé, kteøí
opravdu chtìjí pro Pøíbram nìco udìlat a vìnují dané problematice èas, mùe se mnoho vìcí dotáhnout do konce.
MVDr. Josef Øihák

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí tyto obory:
Zamìøení veobecné  estiletý obor. Veobecné zamìøení je urèeno
pro áky ze 7. tøíd Z. Je vhodné pro zájemce o dalí studium, pøedevím
pro ty, kteøí se nedokázali ke studiu rozhodnout ji v páté tøídì, pøípadnì
pro ty áky, u kterých se studijní pøedpoklady projevily a pozdìji, pøípadnì
pro áky ze vzdálenìjích obcí, pro které je dojídìní v 6. a 7. tøídì nároèné.
Studenti získají veobecný základ pro studium na vysoké kole. Zvládnutí
standardního programového vybavení (Windows, Office) je jednou z dùleitých náplní pøedmìtu informatika. iroká volba volitelných pøedmìtù umoní
zamìøení s ohledem na zájmy a budoucí profesní orientaci.
Poèet pøijímaných ákù: 30
Zamìøení na ivé jazyky  ètyøletý obor
V naem regionu se jedná o zcela ojedinìlý typ gymnaziálního studia
pro áky z 9. tøíd Z. První cizí jazyk (angliètina, nìmèina) je vyuèován
pìtkrát týdnì èeskými uèiteli i zahranièními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové pøípravy je alespoò jeden z ostatních pøedmìtù vyuèován nejen
v èeském, ale èásteènì i v anglickém, resp. v nìmeckém jazyce.
Druhým ivým jazykem mùe být angliètina, nìmèina èi francouztina,
dobrovolnì i rutina. Kvalitní veobecný základ, nadstandardní výuka cizích
jazykù a zvládnutí standardního programového vybavení je dobrým pøedpokladem pro studium na V nejen v ÈR, ale i v zahranièí.
Poèet pøijímaných ákù: 30
Monost prohloubeného jazykového vzdìlávání formou kroukù v cizích
jazycích: dìjepis v angliètinì, historie výtvarné výchovy v angliètinì,
matematika v nìmèinì a zemìpis v nìmèinì pro áky obou oborù.
Pøijímací zkouky pro oba obory: èeský jazyk, matematika, test veobecných
studijních pøedpokladù.
Mgr. Pavel Sedláèek, øeditel

OHK
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P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
ani jsme se nenadáli a máme tady poslední èíslo
Kahanu v tomto roce. V dnením sloupku Vás budu
informovat mimo jiné o nìkolika akcích, které poøádali
èlenové Okresní hospodáøské komory v Pøíbrami.
V prùbìhu listopadu se mohli zaèínající podnikatelé
zapojit do kurzu Základy podnikání poøádaném Regionálním
poradenským a informaèním centrem Pøíbram ve spolupráci s OHK
Pøíbram. Souèástí tohoto kurzu je obhájení podnikatelského zámìru
a monost získání a 500 000,-Kè bezúroèného úvìru s dobou
splatnosti a 6 let.
Dalí akcí, která byla poøádána ve spolupráci s OHK Pøíbram byla
konference Moderní øízení podniku firmy J.K.R., spol. s r. o. dne
11. listopadu 2003 v Praze. Úèelem konference bylo pøedvedení
systému BYZNYS win  nejenom úèetnictví, ale skuteènì kompletní a dynamický podnikový informaèní systém a selo se zde cca
60 zájemcù o tento systém.
Ve dnech 10. - 14. 11. 2003 probíhal v prostorách firmy Timco s. r. o.
- kanceláøská technika Týden s OLIVETTI 2003. Prezentace
byla spojena se zahájením dovozu a distribuce kanceláøské techniky
OLIVETTI a uvedení celého sortimentu kopírovacích strojù, tiskáren,
laserových a inkoustových faxù této znaèky na trh ÈR. Závìrem se
uskuteènilo slosování vizitek návtìvníkù o ceny, u nìho jsem mìla
tu èest asistovat.
1. cenu tiskárnu Olivetti P2000 získal pan Daniel Pelc
2. cenu diáø Sharp EL-6790P získal pan Jiøí Klán
3. cenu kalkulaèku Olivetti Logos 40 získal pan Bøetislav Slanina
Dne 20. listopadu 2003 slavila firma BOBO BLOK, spol. s r. o.
ve Voraèicích 10 let výroby kalendáøù. Majitel firmy p. Václav
Kabát pøedstavil návtìvníkùm nejmodernìjí linku na výrobu kalendáøù v Èeské republice, pochlubil se kalendáøovou galerií, která pokrývá celou stìnu obrovské skladovací haly. Firma Bobo Blok, spol.
s r. o., je toti nejvìtím výrobcem kalendáøù v ÈR. V souèasné dobì
ji zamìstnává 90 zamìstnancù. Úvodní slovo pronesl zástupce hejtmana Støedoèeského kraje pan Frantiek Vácha, který vyzdvihl
potøebu podporovat èeské podnikatele, kteøí se pustí do podnikání
i mimo oblasti vìtích mìst, jako to udìlal pøed 10 lety pan Kabát.
21. listopadu 2003 se zástupci OHK ing. Oktábec, Bc. Bouzek a pí
Karpíková seli na pracovní schùzce s øeditelkou Veobecné zdravotní pojiovny JUDr. Brejkovou a jejím zástupcem Ing. Ptáèkem,
kde se jako kadý rok hodnotila spolupráce obou institucí. Potìující
zprávou pro hospodáøskou komoru je to, e paní øeditelka vyjádøila
spokojenost s vìtinou èlenù OHK Pøíbram, kteøí øádnì odvádí
zdravotní pojitìní za své zamìstnance.
25. listopadu 2003 se konalo pøedposlední pøedstavenstvo OHK
v tomto roce, na kterém byli schválení dva noví èlenové.
Soòa Diartová - jazyková kola - výuka cizích jazykù, pøekladatelská a tlumoènická èinnost
DISA INDUSTRIES s. r. o. - výroba slévárenského vybavení,
formovacích, otryskávacích a úpravárenských zaøízení.
Firma je jednou z nejvýznamnìjích pøíbramských firem, zamìstnává
300 zamìstnancù.
Na OHK je v provozu Informaèní místo pro podnikatele, kde
èekáme na Vae dotazy v úøední dny  pondìlí, støeda a ètvrtek
od 8,00 do 16,00 hodin.
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami I,
Zámeèek - Ernestinum, Tyrova 106,
tel.: 318 627 784 - 5, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

JUBILANTI

G ALERIE F RANTIKA D RTIKOLA

D I VA D L O

STÁLÁ EXPOZICE:

SNÌHOVÁ KRÁLOVNA - MIKULÁ - malá scéna

úterý a nedìle 9 - 17 hodin

VÁNOÈNÍ KONCERT PØÍBRAMSKÉ FILHARMONIE

Z ÁMEÈEK - E RNESTINUM

F OTOGRAF F RANTIEK D RTIKOL

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

PROSINEC
80 L E T
Tereza Drodiaková
Jarmila Charvátová
Helena Janovská
Jolana Juhoová
Vlasta Kriegerová
Mária Kubcová
Libue Nohová
Helena Vrecká
Frantiek Formusek
Ing. Èestmír Rydl
Alois tìdronský
85 L E T
Rùena Èerná
Margareta Patáková
Anna Poláková
Vilma Zemanová
Josef emlík
86 L E T
Anna tìrbáková
87 L E T
Marie Sirotková
89 L E T
Marie Pøibylová
Marie Øezáèová
91 L E T
Marie Janíková
Marie Soukupová
93 L E T
Marie Kofroòová
Milada Zahradníková
94 L E T
Andìla Macková

Oputìná
Øíkej mi slova, která mi sladce znìla,
kdy louka v perlách rosy usínala.
Vzpomíná na cestu, kde jsem Tì prvnì
uvidìla a nae láska se v zrcadle
potùèku shlíela?
Ptáci nám snáeli vùni rùí a èervánky
táhly dlouhou vleèku noci.
Nae kroky byly vyzlacené nìhou lásky
a lesy nám rozhazovaly sny.
Chci tie snít a nech mì vìøit, e jsi mì
mìl rád. Èekám, a hvìzda do potoka
mìsíèní svìtlo nalije a já si k sobì
pøitisknu kvìty nadìje.
Naïa Tuháèková
Komorní smíený sbor Vl. Vepøeka
v Pøíbrami hledá zájemce o sborový
zpìv. Vítány jsou vechny hlasové
kategorie. Blií informace na tel.
318 635 459 (veèer) nebo 728 285 702.

Galerie F. Drtikola
Vás zve na prodejní vánoèní výstavu

Keramické plastiky
Savvas a Pleskal
Otevøeno
pondìlí  pátek 9 - 17 hodin
sobota, nedìle 14 - 17 hodin
24., 25., 31. 12.: zavøeno
26. 12., 1. 1.: 14 - 17 hod.

B OHOSLUBY

O SVÁTCÍCH

Svatá Hora

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
31. 12.
1. 1.

6, 7, 9, 16
6, 7:30, 9,
11, 15:30
6, 7:30, 9,
11, 15:30
6, 7, 9, 17
6, 7:30, 9,
11, 15:30
6, 7, 9,
16, 22:30
6, 7:30, 9,
11, 15:30

sv. Jakub
16, 24
8, 10
8
8, 10, 17
8, 15
8, 10

Tradici vánoèních betlémù
zaloil v roce 1223 Svatý
Frantiek z Assisi v italské
Umbrii. Se svými pøáteli
pøivedli do jeskynì, kterou
pøemìnili na kapli, ivého
osla i vola a zinscenovali betlém, v nìm pak knìz slouil
první vánoèní pùlnoèní mi.

HRDÝ BUDES

10. 12. od 19 hodin - skupina P

PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ - PREMIÉRA!
11., 12. 12. od 10 hodin - malá scéna

SNÌHOVÁ KRÁLOVNA

12. 12. od 19 hodin - malá scéna

VÁNOÈNÍ KONCERT SKUPINY GINEVRA
14. 12. od 15 hodin

KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA
15. 12. od 19 hodin

VÁNOÈNÍ KONCERT

PØÍBRAMSKÉHO SMÍENÉHO SBORU
16. 12. od 10 hodin

VÁNOCE V HORNICKÉM MUZEU

PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ

5. 12. 2003 - 11. 1. 2004

sobota 20. 12.
od 10 do 10,20 h.
Lesní divadlo Skalka
od 10,25 do 12 h.
hudební soubory Slivièáèek a Petrklíè

8. 12. od 19 hodin (uzavøené pøedstavení pro ZAT Pøíbram)

DVA LECHTICI Z VERONY

Hornický domek na Bøezových Horách,
Prokopská tola 9 - 15 hod., doprovodný program: koledy v podání hudebního souboru
Waldorfské koly, 1. ZU Antonína Dvoøáka,
3. Z a skupiny Salamandr

Mìsto Pøíbram Vás zve
na Václavské námìstí.
Kadou sobotu zde budou vánoèní trhy
Kulturní program na Václavském námìstí:
nedìle 7. 12.
od 10 h. Soubor Pohádka se zimní loutkovou pohádkou s marionetami Veselý rej
sobota 13. 12.
od 10 do 13 h.
Rádio Blaník a áci základních kol

6. 12. od 17 hodin

HORNICKÉ MUZEUM

8. 12. - 12. 12. a 15. 12. - 19. 12.

ADVENTNÍ ÈAS V PØÍBRAMI

5. 12. od 16 hodin

V GALERII F. DRTIKOLA
"BETLÉMY PODBRDSKA A PØÍBRAMSKÉ
VÁNOCE OÈIMA KARLA HOJDENA"

Otevøeno:
pondìlí - nedìle
9 - 17 hodin
24. 12. 9 - 15 hodin
31. 12. je výstava uzavøena

Buïte milosrdní a pøispìjte
na Tøíkrálové sbírky

Pøíbramská farní charita se opìt pøipravuje
na Tøíkrálovou sbírku mezi 3. a 6. lednem
roku 2004. A Vás poádají, nebo zazvoní
u Vaich dveøí skupinky koledníkù se zapeèetìnými pokladnièkami a povìøením Èeské
katolické charity, otevøete jim nejenom dveøe,
ale také svá srdce. Buïte tìdøí v darování,
vdy prostøedky vykoledované budou pro lidi,
jejich jediným provinìním je, e zestárli
nebo jsou tìce nemocní, sociálnì slabí,
bez domova, a nemohou dát svým dìtem,
co je zapotøebí.
V letoním roce bylo v Pøíbrami vybráno
a odesláno na úèet Arcidiecézní charity
32 tisíc korun. Pøíbramská Farní charita
pøipravuje projekt Charitní oetøovatelské
sluby v rodinách. Èást sbírky bude pouita
na tento úèel.
Farní charita hledá dìti, mláde i starí
obèany do skupinek jako vedoucí a koledníky.
Prosím, pomozte utvoøit co nejvíce tøíkrálových skupinek. Pøihlaste se na Farní charitì
na námìstí T. G. Masaryka 1 (bývalá budova soudu) nebo na telefonu è. 318 635 050.
Humanitární sbírka odìvù, dìtského obleèení, loního prádla, sportovních potøeb,
pletacích pøízí atd. je vdy první støedu
v mìsíci od 15 do 16 hodin.
Od ledna pøítího roku od 15 do 17 hodin
na Farním úøadu sv. Vojtìcha na Bøezových
Horách.
Za Farní charitu Pøíbram
Vl. Tvrdoò

Pøijïte se podívat na námìstí
17. listopadu na vánoèní stromy
základních kol.
Dejte tomu nejhezèímu svùj hlas!
Hlasovat mùete do 14. 12. 2003
v Knihkupectví Cup Tour na nám.
17. listopadu a v Drogerii pina
a synové v Praské ulici.
Spolek Prokop Pøíbram poøádá
13. 12. od 16 hod. na Dole Marie

Benef. koncert Boukova smyècového kvinteta
(ve prospìch domova pro oputìné dìti,
který zøizuje v Dubenci Církev ès. husitská)

14. 12. od 18 hod. v kostele sv. Prokopa
Adventní koncert souboru Codex Temporis

25. 12. od 16 h. v kostele sv. Jakuba koncert Codex Temporis

Plné divadlo pøedplatitelù

Dostat opìt návtìvníky do divadla se rozhodla pøíbramská
radnice. A to nejen návtìvníky pøíbramské. Radnice oslovila
okolní obce s nabídkou bezplatné dopravy v rámci divadelního
pøedplatného. Vznikla tedy pøedplatitelská skupina V, jako venkov.
Prvním pøedstavením této pøedplatitelské skupiny byl muzikál
Dva lechtici z Verony inspirovaný Shakespearovou komedií
stejného názvu. Plné hleditì, nadený potlesk a skvìlé výkony
hereckého souboru, tak by se dal struènì charakterizovat první
divadelní veèer této pøedplatitelské skupiny. Novému umìleckému éfovi Frantiku Mikovi se zaèátek divadelní sezóny
opravdu povedl a podle programové nabídky se dá soudit, e se
máme opravdu na co tìit i v pøítích mìsících.
Snad jenom jeden osobní postøeh: ve vstupní hale divadla,
atnách, kuøárnì i foyeru jako by se zastavil èas. Stejné idle,
stejné stoly, stejné kvìtiny, stejnì smutné prostory jako pøed
tøiceti lety. Snad jenom v atnách návtìvníkù zmizely pùvodní
etony a nahradily je papundeklové cedulky s fixem napsanými
èísly. Návtìva divadla by mìla být kulturním záitkem se vím
vudy. I zdánlivé malièkosti k tomuto záitku pøispívají.
- str -

17. 12. od 10 hodin
18. 12. od 19 hodin

VÁNOÈNÍ KONCERT SKUPINY GINEVRA
19. 12. od 9 hodin

DVA LECHTICI Z VERONY
19. 12. od 19 hodin

VÁNOÈNÍ KONCERT PØÍBRAMSKÉHO BIG BANDU
20. 12. od 19,30 hodin

VÁNOÈNÍ KONCERT PØÍBRAMSKÉ FILHARMONIE
22. 12. od 19 hodin

VÁNOÈNÍ KONCERT

PØÍBRAMSKÉHO SMÍENÉHO SBORU

KINO
6. - 8. 12. od 17,30 a od 20 hodin

B OSKÝ B RUCE

Americká komedie reiséra Toma Shadyaca. Potrhlý reportér lokální televize ze svých neúspìchù obviní boha. Vemohoucí se rozhodne pøedat mu na èas své schopnosti, aby
si sám vyzkouel, e být bohem není ádný med. Hlavní
role: Jim Carrey, Morgan Freeman a Jennifer Anistonová.
9. - 10. 12. od 17,30 a 20 hodin

N UDA

V

B RNÌ

Èeská komedie natoèená podle povídky Pavla Beïury
Standa debutuje. Mladý, mírnì retardovaný hrdina
Standa Pichlík se po roèní dopisové známosti chystá
na návtìvu u své milé, podobnì postiené Olinky imákové
a chystají se na spoleènou noc. Hrají: Kateøina Holánová,
Jan Budaø, Miroslav Donutil a dalí.
11. - 15. 12. od 17 a 20 hodin

M ATRIX

REVOLUTIONS

Americké sci-fi reisérù Andyho a Larryho Wachowskich.
Svìt lidí se potácí na pokraji zkázy, ale stále jetì zbývá poslední nadìje. Zion je v podstatì dobytou batou lidského
odporu, vzbouøenci pøicházejí o jednu loï za druhou a zrada
èíhá i v jejich øadách. Hrají: Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Laurence Fishburne a dalí.
16. - 21. 12. od 17,30 a 20 hodin

M ASTER

AND

C OMMANDER

Americký dobrodruný film, reie Peter Weir. V období
napoleonských válek se námoøní kapitán Jack Aubrey s posádkou lodi jejího velièenstva Surprise vydává po stopách
podstatnì lépe vyzbrojeného a nemilosrdného námoøního
lupièe. V hlavní roli Russell Crowe.
22. - 23. 12. od 17 a od 20 hodin

 ELARY

Èesko-rakousko-slovenské baladické vesnické drama reiséra Ondøeje Trojana. Krutý pøíbìh nìné lásky. Hrají: Aòa
Geislerová, György Cserhalmi, J. Adamová, Miroslav
Donutil, Jaroslav Duek, Iva Bittová, Ivan Trojan a dalí.
25. - 26. 12. od 17,30 a od 20 hodin

S.W.A.T. - J EDNOTKA

RYCHLÉHO NASAZENÍ

Americký akèní film reiséra Clarka Johnsona. Drogový
boss Alex Montel otevøenì prohlásí, e zaplatí 100 miliónù
dolarù èlovìku, kterému se podaøí ho osvobodit z policejní
vazby. Zdánlivì rutinní transport vìznì se tak zmìní v nebezpeènou akci. Hl. role Samuel L. Jackson a Colin Farrel.
27. - 30. 12. od 17,30 a od 20 hodin

VINDLÍØI

Americká krimi komedie reiséra Ridleyho Scotta. Roy by
byl takøka dokonalým zloèincem, kdyby ho nesuovala
jedna fóbie za druhou. Se svým chránìncem Frankem jsou
na dosah nejvìtího keftu kariéry. Hl. role Nicolas Cage.
Filmy pro dìti:
13. 12. Veselé Vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodruství
- pásmo pohádek od 15 hod., 20. 12. Krtkova pohádková
dobrodruství - sedm pohádek o krtkovi - 15 hod.

VZPOMÍNKA

Minulý týden nás opustil ná milovaný bratr faráø
Mgr. Frantiek Boovský.
Jeho urèujícími vlastnostmi po celý jeho dlouhý ivot
byly: hluboká a k ivotu pøivrácená zbonost, vlídnost,
vstøícnost a laskavost projevu, tedy fenomény navýsost
frantikánské. Tvoøily podstatu toho, e jeho køestní
jméno Frantiek nebylo jen znakem rozliovacím
a pojmenovacím, ale bylo pøímo výrazem a náplní jeho
dlouhého ivota.
Dìkujeme mu za vechno, co vykonal, pøedevím
za vechny svátosti, které za 70 let duchovenské sluby
vìøícím udìlil. Je symbolické, e poslední udìlenou
svátostí byl køest. A je to symbol pro celou nai církev,
aby køest v ní vyváil pohøby. Jeho parte bylo uvozeno
citátem z Janova evangelia: Nyní jdu k tomu, který
mne poslal. Já k nìmu jetì pøidávám vìtu z 2. vere
kap. 14: Jdu, abych vám pøipravil místo.
Milý bratøe Frantiku, prosím, z radosti, kterou jsi
naplnìn ze setkání s Pánem, poli k nám nìkolik jejích
paprskù, aby høejivou láskou prozáøily, ulehèily a na pravou míru køesanskou uvedly ná lidský, pozemský
smutek, který za Tebou proíváme.
Jan Mièka, pøedseda rady starích
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- 59letá ena nevyuila 28. 10.
v èasných ranních hodinách
chodníkù a pøechodù u kruhového
objezdu na silnici první tøídy
u Dolejí Obory a pøebíhala pøes
støedový trávník k nádraí.
Nedostateènì se rozhlédla a vbìhla do jízdní dráhy projídìjícího
osobního vozidla Ford Transit.
Ten ji zachytil o pravý bok a ena
upadla na vozovku. Natìstí si
nezpùsobila ádná zranìní.
- Ve støedu 29. 10. oznámil 70letý
mu vloupání do garáe v Anenské ulici. Pachatel nezjitìným
pøedmìtem pokodil dveøe garáe
a odcizil 22 pneumatik a 400 litrù
nafty za 58 000,- Kè.
- Ke vloupání do rekreaèní chalupy v obci Jerusalém dolo v dobì
od 12. do 22. øíjna. Po vypáèení
dveøí vnikl pachatel dovnitø a majitelce odcizil vìci za více ne
30 000,- Kè.
- V zatím pøesnì nezjitìné dobì
z pondìlí na úterý 28. 10. se neznámý pachatel vloupal do kotelny
ve dvoøe v Mariánské ulici. V kotelnì vypáèil zámky u dvou beden,
ze kterých odcizil rùzné pracovní
náøadí za více ne 60 tisíc korun.
Pøípad je kvalifikován jako trestný
èin krádee vloupáním, pachateli
hrozí a tøi léta vìzení.
- Ke vloupání do auta Nissan
Almera dolo na úterý 28. øíjna.
Majitelka mìla svùj vùz zaparkován ve Smetanovì ulici. Pachatel
rozbil sklo pøedních dveøí, vnikl
do vozu a odcizil autorádio s CD
pøehrávaèem znaèky Blaupunkt i
s odnímatelným ovládacím èelním
panelem za 7 000,- Kè. Na voze je
koda 17 400,- Kè.
- K dalímu vloupání do auta
dolo 28. øíjna mezi 13,15 a 14,30
hodin na parkoviti nám. T. G.
Masaryka. Tentokrát pachatel
pøekonal centrální uzamykání
vozidla koda Felicia a odcizil
z kapsy pøedních dveøí èelní ovlá-

DENÍKU

P OLICIE ÈR

dací odnímatelný panel k autorádiu Sony. kodu za 3 500,- Kè.
- estaètyøicetiletý pøíbramský
øidiè couval v nedìli kolem 8,35
hod. se svým vozem koda Felicia
z parkovacího místa u Kauflandu.
Plnì nesledoval situaci v provozu
a levou pøední èástí vozu zachytil
o pravý bok právì zajídìjícího
automobilu Volkswagen. Nehoda
se obela bez zranìní, na vozidlech
byla zpùsobena koda za 12 000,Kè. Na místì provedená dechová
zkouka neprokázala ani jednomu
z øidièù poití alkoholu.
- V dobì mezi 15,15 a 15,35 hod.
dolo na Severním námìstí
k vloupání do Renaultu Laguna.
Pachatel rozbil okno pøedních dveøí
a odcizil mobil Nokia za 7 000,- Kè.
Na pokození vozu zpùsobil kodu
ve výi 10 000,- Kè.
- Policisté zastavili v pozdních
noèních hodinách 5. 11. na Zdaboøi 26letého øidièe automobilu
koda 120. Pøi kontrole zjistili, e
mu Okresní soud v Pøíbrami uloil
zákaz øízení motorových vozidel
do bøezna roku 2005. Mu se
dobrovolnì podrobil lékaøské prohlídce spojené s odbìrem krve
ke zjitìní alkoholu v krvi. Je podezøelý z trestného èinu maøení
výkonu úøedního rozhodnutí, úkony
ji byly zahájeny a vìc je etøena
ve zkráceném pøípravném øízení.
- Do vozidla koda Felicia se
3. 11. èasnì ráno vloupal neznámý
pachatel v ulici 28. øíjna. Rozbil
okno a odcizil dva skládací pánské
detníky za 200,- Kè, na vozidle
zpùsobil kodu za 3 000,- Kè.
- K dalímu vloupání do firemního
auta koda Octavia dolo v pondìlí
v dobì mezi 20,30 a 22,25 hod.
v Hradební ulici. Po rozbití okna
vnikl pachatel dovnitø a odcizil
autorádio s CD pøehrávaèem a nìkolik hudebních CD diskù. koda
vyèíslena na 17 tisíc korun.
- V pondìlí 3. listopadu dolo v ulici

Vèelaøi mezi dìtmi

Legionáøù ke vloupání do baru.
Zatím neznámý pachatel pravdìpodobnì odvrtal zámek u vstupních dveøí. Ze zdi vytrhl a odcizil
ocelový trezor s finanèní hotovostí
200 tisíc korun. Po pachateli trestného èinu krádee usilovnì pátrají
policisté Obvodního oddìlení
z Pøíbrami.
- 7. listopadu veèer vnikl pachatel
do vozidla Citroen Xsara, které
bylo zaparkováno na parkoviti
na Zdaboøi. Po rozbití okna z vozu
odcizil autorádio a volnì odloenou
koenkovou kabelku s penìenkou
a hotovostí 1 500,- Kè, platební
kartou a dvìma svazky klíèù.
koda 13 400,- Kè.
- Dalím terèem zlodìje se v noèních hodinách z pátku na sobotu
stal automobil koda Octavia.
Majitel vùz zaparkoval na parkoviti v Plzeòské ulici. Kdy se
ráno k vozu vrátil, zjistil, e má
vylomený zámek dveøí a nemá
mìniè CD diskù. Neznámý pachatel mu tak zpùsobil kodu ve výi
14 000,- Kè.
- Pøenosný poèítaè, digitální
videokamera, doklady od vozu,
finanèní hotovost, koená taka
a dalí vìci byly v sobotu odpoledne
odcizeny z firemního vozu Volkswagen zaparkovaného v areálu
NsP v Pøíbrami I.
- Ke vloupání do zahradního
domku dolo v dobì mezi 4. a 8. 11.
v zahrádkáøské kolonii na Bøezových Horách. Dosud neznámý
pachatel vypáèil vstupní dveøe
a odcizil vìci v celkové èástce
5 500,- Kè.
- Dosud neznámý pachatel odstranil
v pøesnì nezjitìné dobì plomby
na nástìnných hydrantech v 6. patøe
ubytovny areálu II. Oblastní nemocnice v Pøíbrami V - Zdaboø.
Odcizil 12 koncovek hadic ze zaøízení pro zásobování poární
vodou a 6 hliníkových proudnic
v celkové hodnotì 11 700,- Kè.

- Ke vloupání do automobilu
Volkswagen Golf dolo v Drkolnovské ulici. Oknem pøedních
dveøí vnikl pachatel do vozu a odcizil koenou aktovku s rùznými
písemnostmi. koda 3 000,- Kè.
- Policisté Obvodního oddìlení
v Pøíbrami pátrají po zatím neznámém pachateli, který se vloupal
do aten oddìlení plicní ambulance
a chorob z povolání v Oblastní
nemocnici v Pøíbrami V - Zdaboø.
Z nezajitìných skøíní odcizil dvìma zdravotním sestrám penìenky
s osobními doklady, finanèní hotovostí, bankovními kartami a jedné
z nich i doklady od osobního vozidla. Celková koda byla odhadnuta na èástku témìø 7 tisíc korun.
- Ke vloupání do zaparkovaného
vozidla koda 120 dolo nìkdy
v noci ze 17. 11. v Èechovské
ulici. Pachatel vyháèkoval pøední
dveøe a ze zavazadlového prostoru
vozu odcizil benzinovou motorovou pilu a plechový kanystr s benzinem. Z interiéru auta nìkolik
audiokazet. koda 8 000,- Kè.
- Pouhých pìt minut staèilo zlodìji,
aby se 18. 11. odpoledne vloupal
do zaparkovaného automobilu
Mazda na námìstí 17. listopadu.
Z pøedního sedadla odcizil 44leté
majitelce koenou kabelku s osobními doklady, mobilním telefonem
a dalími osobními vìcmi. koda
pøesahuje èástku 15 000,- Kè.
- Pracovníkem detektivní sluby
byli v Kauflandu 21. 11. veèer zadreni dva mui z Mostu ve vìku
27 a 48 let. Jeden z nich se pokusil
projít pokladním blokem s batohem, ve kterém mìl uloeno 1 800
výkaèek Airwaves v hodnotì
5 346,- Kè. Pachatelé byli zadreni
a pøedáni policii. Hrozí jim a
2 roky vìzení nebo penìitý trest.
- Policisté pátrají po vozidle koda
105 S, èervené barvy, registraèní
znaèky PBD 32 - 67. Vùz byl
odcizen z ulice Generála Tesaøíka.

koláci z 5. Z mezi nejlepími

Zaèátkem listopadu pøili s áky 5. základní koly pobesedovat
dva zástupci vèelaøského svazu Václav Hoch a Miloslav Vaek.
Jejich cílem bylo seznámit áky s vèelaøskou tématikou, s dùleitostí vèel pro ná ivot a v neposlední øadì jim nabídnout práci
ve vèelaøském krouku, který zahájil èinnost v Domì dìtí a mládee
v Pøíbrami.
Vyprávìní bylo velmi poutavé, vhodnì doplnìné obrázky a skuteènou pláství. Dìti se dozvìdìly nìco z historie, seznámily se se skladbou úlu, jeho funkcí a dostaly odpovìdi na své veteèné otázky. Více
podrobností a ve ostatní se dozví v ji zmínìném vèelaøském krouku, který mohou navtìvovat jedenkrát za 14 dní ve ètvrtek vdy
od 16 hodin.
Mgr. Miroslava Hlaváèková, uèitelka 5. Z

Ve 4. roèníku výtvarné èokoládové soutìe Orion spoleènosti Nestlé Èesko,
s. r. o., porota hodnotila více ne 11 tisíc prací z více ne 1 000 kol. Z nich
vybrala 50 dìl nejlépe ztváròujících dobrodruství, které lze proít s hvìzdièkou Orion v èokoládovém mìsteèku.
Mezi padesáti vybranými tøídami, které získají televizor a videopøehrávaè, je
i 5. Z z Pøíbrami. Fantazie dìtí i tentokrát pøedèila nae oèekávání a vybrat vítìze z více ne jedenácti tisíc prací bylo velmi obtíné. U výtvarných
dílek jsme se snaili hodnotit nápad i zpracování, øekla Hana Duková,
Brand Manager spoleènosti Nestlé Èesko. Absolutním vítìzem 4. roèníku
výtvarné soutìe Orion pro áky 1. stupnì základních kol z celé Èeské
republiky se stala Základní kola v Litomìøicích.
Soutì s èokoládovým mìsteèkem Orion má u svou tradici. Prvního roèníku
soutìe se v roce 2000 zúèastnilo 4 115 umìleckých výtvorù. V roce 2001
porota hodnotila ji na 20 905 prací. V loòském, tøetím, roèníku se do soutìe
zapojilo pøes 2 tisíce èeských i slovenských kol.

PØÍBRAMSKÁ

JMÉNA

(7.)

Minulý mìsíc jsme se zabývali pøíbramskými vodními
toky a nyní obrátíme svoji pozornost na vodu stojatou.
Zaènìme postupnì, po proudu Pøíbramského potoka. První
vodní plochou, pokud nepoèítáme zaniklou nádrku
u Ornovského mlýna, je rybník Fialùv, v bìné øeèi Fialák.
Patøí k relativnì mladým vodním dílùm v naem mìstì. Byl
postaven teprve v roce 1713, pravdìpodobnì na místì
starí vodní nádre. Pojmenování získal od dlouholetých
majitelù mlýna pod hrází rybníka, rodiny Fialovy, které
mlýn patøil od roku 1779 a do roku 1917.
Plochou nejvìtím rybníkem v Pøíbrami je Nový rybník,
lidovì zvaný Novák. Jeho vznik spadá pøiblinì do 30. let
16. století. Pravdìpodobným stavitelem rybníka byl zástavní
pán mìsta i panství Jan z Vitence, který se na Pøíbramsku
snail podnikat v chovu ryb a vybudoval zde jetì nìkolik
dalích chovných nádrí. Jméno Nový bylo odvozeno
od situace, kdy zde bylo nìkolik jiných starých rybníkù,
a tento nový k nim pøibyl. Jméno mu ji zùstalo, pøestoe
máme v Pøíbrami více rybníkù mladích ne je Novák.
Zajímavostí je, e v 18. století byl nazýván té jako Veselý
rybník. V novodobé historii zaujímá Nový rybník pøedevím místo hlavní mìstské plovárny.
Takøka ve stráni pod Milínskou ulicí je ukryta dalí vodní
nádr v poøadí, tzv. Èekalíkovský rybníèek. Jedná se dnes
o jediný pozùstatek po mlýnu, zvaném také Èekalíkovský,
zøejmì podle nìkdejích majitelù. První zmínka o mlýnu
pochází z roku 1517 a ji tehdy mìl své dnení jméno.
Následuje dvojice populárních Obor. Hoøejí Obora
(a je nutné zdùraznit správný tvar Hoøejí) patøí k nejstarím
nádrím v Pøíbrami. Její vznik je kladen do poloviny 14.
století, do souvislosti s budováním hospodáøského zázemí
arcibiskupského panství za Arnota z Pardubic. Jeho jméno
se v písemných pramenech objevuje poprvé a v roce 1528.
Své jméno získala tato vodní nádr od skuteèné obory
pro zvìø, která se nalézala na západ od potoka, tedy pøiblinì v místech dneního nádraí a ètvrti zvané Stalingrad.
V 16. století zde rád lovil zejména arcivévoda Ferdinand,
který èasto zajídìl na bøeznický zámek za svou tajnou
manelkou Filipínou Welserovou.
Dolejí Obora je mnohem mladí ne její jmenovkynì.
Postavil ji nám u známý Jan z Vitence v roce 1539 a je
tedy napø. novìjí ne Nový rybník. Jméno Dolejí obora se
v písemných pramenech objevuje a od roku 1792, pøedtím
byl rybník nazýván Podmìstský, podle své polohy pod mìstem Pøíbramí. Blízká spojitost se sousední Hoøejí Oborou
pak zpùsobila, e byly oba rybníky nakonec zvány Obora
a pro jejich rozliení se zaèalo pouívat pøídavné jméno
Hoøejí a Dolejí.
Závìrem opustíme tok Pøíbramského potoka a zamìøíme
se na dalí pøíbramské vodní plochy. V jihovýchodní èásti
mìsta, zvané Sázky, je jich hned nìkolik. Nejvýznamnìjí
z nich je Jezuitský rybník, který pochází z konce 16.
století. Tato stavba vystøídala ve své historii øadu jmen,
pojmenování jezuitský si vak udrela nejdelí dobu. Jméno
pøipomíná, e rybník mìl v 17. a na poèátku 18. století
v dlouhodobém nájmu øád jezuitù, který tehdy spravoval
Svatou Horu. Jezuité nakonec rybník v roce 1740 koupili
a jméno Jezuitský mu tak zùstalo natrvalo.
Na tomto místì nae vyprávìní pøeruíme a za mìsíc se
k pøíbramským vodním plochám opìt vrátíme.
Daniel Doleal

Køíovka pro adventní veèer
Písmenná køíovka
Na vánoèní svátky i do Nového roku
Køíovku zveøejòovanou v posledním èísle jakéhokoli
èasopisu na konci roku není rozhodnì tøeba uvádìt
dalekosáhlým výkladem a pouèením.
Jen pro správné pochopení tajenky a její ladìní: je
tentokrát pojata jak humornì, tak i vánì. Lutitelé
snad ocení i naprosto dokonalý obrazec køíovky,
ve kterém je dodrena soumìrnost jak ve smìru
vodorovném, tak i svislém. Take s chutí do toho!
V O D O R O V N Ì : A. jednotlivý kus ovoce;
vrcholné operní dílo Giuseppe Verdiho; geometrický
útvar; jméno fenky; otázka 6. pádu.  B. Prvá èást
tajenky.  C. eøík; jméno spisovatele Staka; slavný
ruský filmový reisér, herec a dramatik (1902 1976); nejvyí karta; francouzsky ráno; chemický
vzorec oxid  sulfidu vanadu.  D. Ohromující údiv;
ná prezident; silný provaz; spodem; ostrov USA
na Havajském souostroví.  E. Øímskými èíslicemi
549; está èást tajenky; hrdina románu Karla
Matìje Èapka - Choda.  F. Øeka v Keni; iniciály
filmového a divadelního herce a reiséra Kaèera;
polovina názvu tropického hmyzu zpùsobujícího
spavou nemoc; sklenáøská potøeba k zasklívání
oken; zvýená nota a; základní SPZ okresu
Sokolov; malá symetrála.  G. Populární zesnulý
filmový herec humorných postav (napø. neodbytný
pacient z filmu Vesnièko má støedisková); stálá
sluba spotøebitelùm vlastnícím urèitý výrobek;
firemní název francovky; kryt automobilového
motoru; vystouplá èást kartotéèního lístku k vyznaèování trvalých znakù kartotéky.  H. Tøetí èást
tajenky.  I. Vìnovat zadarmo; samovolné nebo
umìlé vypuzení plodu z dìlohy v urèitém stadiu
tìhotenství; nìmecká základní èíslovka, resp. neurèitý èlen enského rodu; moravská ponorná øeka
v oblasti Macochy; otázka 1. pádu.  J. Sídlo v USA
ve státì Oklahoma; chemická znaèka tantalu;
chemický vzorec oxidu platnatého; vánoèní ryba;
zkratka mezinárodního oznaèení souhvìzdí Octans
(Oktant); spisová zkratka (ad acta) asijský stát. 
K. Sídlo v Íránu; Sedmá èást tajenky; zkratka naí
politické strany s minimálními volebními preferencemi a se zastoupením pouze v senátu Parlamentu
Èeské republiky.  L. Rybí pochutiny; bezbarvý
nebo i barevný zejména lutý drahokam (v døívìjím
pravopisu); latinsky vechno; druh støedomoøské
borovice; název nìkolika sídel v USA (státy
Georgia, Oregon a Iowa)  M. Souhlas; výcarské
zimní støedisko; kód Sierra Leone; druh achového
nerozhodného výsledku; uzavøená spoleèenská
skupina; zkratka Slovenského národního povstání
 N. Pátá èást tajenky.  D. Venkovská mláde
(èeleï  èeládka); terénní automobilový, motocyklový nebo cyklistický závod; kokosová vlákna; zlé
odplaty; dìtské familierní volání na tetu.
S V I S L E : 1. Základní SPZ okresu Pøíbram;

prapùvodní název praské Dukly, resp. zkratka
Ústøedního domu armády; zkratka halucinogenu
(diethyamidu kyseliny lysergové); ozvìna (ohlas);
sportovní zkratka pøed názvem praské fotbalové
Sparty.  2. Druhá èást tajenky.  3. Postava z dramatu Marya od bratøí Mrtíkových; úèinkovati

ního seriálu z nemocnièního prostøedí; sídlo
v Tadikistánu; pøechod skupenství kapalného
do plynného; zkratka Prùmyslového parku
Pøíbram na Bøezových Horách; patro ve stodole
(náøeènì).  8. Písmeno d foneticky; závaná
pohlavní choroba (syfilis); znaèka pokrmového

v divadle, filmu nebo ve høe na hudební nástroje;
základní vzdìlávací zaøízení.  4. Slovensky oj
(pøední èást vozu); døívìjí pojmenování lyí; zkratka Støedoèeské plynárenské (akciové spoleènosti);
nìmecká tisková agentura; sníená nota d.  5.
Èást týdne; pøedloka se 3. pádem; jeèení; zkratka
Øeditelství telekomunikací; znaèka pøípravku
na èitìní van.  6. Nìmecky úøad; øímskými
èíslicemi 55; domácí drùbe; kód britského indickooceánského teritoria; stáøí.  7. Jméno Blaejovy
milenky a pozdìji i manelky z populárního televiz-

tuku; hornina vulkanického pùvodu; oznaèení jakosti
mouky.  9. Sídlo v Lotysku; slovenský deník (døíve
Smena); chorvatský ostrov; zkratka Organizace
amerických státù; krátká textová zpráva na mobilním telefonu.  10. Èást lidského èi zvíøecího tìla;
chemická znaèka lutecia; mastek (jednoklonný
nerost, nazývaný také tuèek nebo steatit); slovenská
pøedloka ve; medikament.  11. Èasová jednotka;
døívìjí zkratka fyzikální atmosféry; králové zvíøat;
èeský sbormistr a hudební skladatel; australské sídlo
na ostrovì Nová Guinea.  12. Rusky ji; biblický

patriarcha  stavitel povìstné archy; anglicky pero
na psaní; zcela obsazen; pøedloka se 6. pádem. 
13. Zvýená nota h; sibiøská øeka; pøístroj generující nebo zesilující kohezentní nebo intenzivní úzký
paprsek svìtla; nikoli; francouzsky vzduch.  14.
A sice; umìlecké dvojice; zkratka Koeficientu technické pohotovosti; zkratka
Organizace pro osvobození
Palestiny; zkratka bývalých
Tréninkových
støedisek
mládee.  15. panìlský
souhlas; míti dovoleno; sídlo
v Indonézii (souèasné i název ostrova a celého souostroví); tìlocvièný prvek (resp.
druh karetní hry); zkratka
Technických slueb.  16.
SPZ okresu Tábor (2. série);
severské zvíøe; staroøecký
bùh stád a lesù; mìsto nad
Vltavou; sportovní zámezí
v míèových kolektivních
hrách.  17. Obraz nebo socha
neodìné osoby; francouzská
pøedloka; lesní pták; stará
japonská délková míra a jednotka hmotnosti; sídlo
v okrese Náchod.  18.
Nigérijská øeka; pøivlastòovací zájmeno enského rodu;
levý pøítok Vltavy; oznaèení
rakouských letadel; nìmecky
mrtvý.  19. Znaèka kanceláøských potøeb; znaèka
cizího pracího práku; japonská øeka na ostrovì Honú;
kód Srí Lanky; latinský
pozdrav pouívaný i pøi církevních bohoslubách.  20.
Násyp horninového nebo
jiného materiálu; kanál;
provést jemným zpùsobem
odsuení krve, vody apod. 
21. Ètvrtá èást tajenky.  22.
Maïarská sluèovací spojka;
balkánská øeka; kino; latinsky sùl; øecké písmeno
k oznaèení Ludolfova èísla.
POMÙCKA K LUTÌNÍ:
C. EKK; MATIN.  D. OAHU.  E. LÉN.  F. ATHI;
TSE, . G. TAB.  J. ENID.  K. CHO.  L. OMNE;
ADEL.  O. KOIR. - 1. LSD.  4. DPA.  6. AMT;
IO.  7. AT.  9. APE; SIT.  11. AIM; EPO.  12.
PEN.  13. AIR.  15. SÍ; ARU.  17. EN; RI; SPY.
 18. OLI; TOT.  19. AKA.  22. ÉS; UNA; SAL.
Milan Soukup

U SNESENÍ R ADY
RADA MÌSTA 3. 11.
SCHVÁLILA

- pronájem èásti boèní títové stìny domu
èp. 154 v ul. Ès. armády na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za cenu
40 000,- Kè/rok povýenou kadoroènì
o míru inflace pro spoleènost BigBoard
Praha na umístìní reklamního panelu
- pronájem nebytového prostoru na Ryneèku 131 (býv. provozovna zámeènictví)
pro L. Kolingerovou na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za úèelem
zøízení maloobchodu tabákovými výrobky
a specializovaného obchodu za cenu ve výi
1 200,- Kè/m2/rok (základní nájemné)
povýenou kadoroènì o míru inflace
- pronájem nebytového prostoru v Pøíbrami VII/288 v poøadí pro: 1. LIKOMEX
Øíèany, na dobu neurèitou s tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou za cenu 2 000,Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou
kadoroènì o míru inflace za úèelem zøízení obèerstvení s kavárnou a cukrárnou
vèetnì odstranìní terasy a vybudování
venkovního obèerstvení s event. zimní
zahradou (atrium), 2. A. Dvoøáèka na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
za cenu 1 850,- Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou kadoroènì o míru inflace
za úèelem zøízení obèerstvení s kavárnou
a cukrárnou vèetnì odstranìní terasy
a vybudování venkovního obèerstvení
s event. zimní zahradou (atrium) s podmínkou odsouhlasení smlouvy v RM
- výbìr provozovatele vodohospodáøského
majetku ve vlastnictví mìsta Pøíbram,
kterým se stává na základì výsledku
obchodní veøejné soutìe spoleènost
AQUA Pøíbram, s. r. o. Dalími v poøadí
jsou: 2. Praské vodovody a kanalizace,
3. Vodovody a kanalizace Beroun
- pronájem nebytových prostor v objektu
kolní 129 o výmìøe cca 120 m2, spoleènosti Pramaz, s. r. o., za nájemné ve výi
250,- Kè/m2/rok na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou pro zøízení
provozovny prádelny
- pronájem nebytových prostor v 1. patøe
objektu na nám. T. G. Masaryka 1:
1) místnost è. 23 p. Tomái Mazourovi
za úèelem zøízení provozovny finanèního
poradenství, sjednávání finanèních produktù od Pojiovny Èeské spoøitelny,
ING GROUP, za nájemné ve výi 1 500,Kè/m2/rok na dobu neurèitou s tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou, 2) místnost è. 24 paní
Ivetì Petrákové za úèelem zøízení provozovny na pøíjem a zhotovení razítek
a vizitek za nájemné ve výi 1 500,Kè/m2/rok na dobu neurèitou s tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou
- navýení pracovních míst o 4 vrátné
v Azylovém domì Pøíbram od 1. 1. 2004
ODVOLALA

- na základì návrhu pøedsedkynì komise
z funkce èlenù komise Dr. V. Èekana, doc.
V. Blaka, L. Hudce, PaedDr. L. Nepoitka, M. Øímovského a O. Bartoe.
NESCHVÁLILA

uzavøení nájemní smlouvy na provozování
Zimního stadionu Pøíbram dle návrhu
Ing. Ondøeje Fraòa

RADA MÌSTA 10. 11.
SCHVÁLILA

- návrh smlouvy na pronájem pozemkù

A

mezi mìstem a pøísluným spoleèenstvím
vlastníkù bytových jednotek za úèelem
vybudování pøedzahrádek za cenu
1,- Kè/m2 na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce
- zmìnu spolunájemce nebytových prostor v 1. patøe objektu Ès. armády 4 Simply Club z Mgr. Romana Váchy
na Alenu Provazníkovou za podmínek
platné nájemní smlouvy
- pronájem nebytových prostor v objektu
kolní 129 o výmìøe cca 120 m2 MUDr.
Evì Andrlíkové za nájemné 250,Kè/m2/rok na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce a uzavøení smlouvy
o smlouvì budoucí nájemní s tím, e
nájemní smlouva bude uzavøena s úèinností od 1. 3. 2004
- Pravidla grantového øízení pro oblast
kultury v Pøíbrami
- Pravidla grantového øízení pro oblast
sportu v Pøíbrami
- Naøízení mìsta è. 19/2003 - Trní øád
- scénáø výmìnných pobytù pøíbramských
obèanù a obèanù partnerských mìst
- Naøízení obce è. 25/2003, kterým se
vyhlauje stavební uzávìra pro oblast
bøezohorského sídlitì
NESCHVÁLILA

zmìnu pøedmìtu èinnosti v nebytovém
prostoru v ul. Legionáøù 424 z denního
bistra na hernu a bar nájemci p. Milanu
Heroldovi, a schválila ukonèení nájemní
smlouvy z dùvodu jejího poruení
JMENOVALA

komisi pro vyhodnocení výtvarné soutìe
sochy Antonína Dvoøáka ve sloení: Ing.
Ivan Fuksa, MVDr. Václav Bene,
MUDr. Ivan edivý, prof. Jan Hendrych,
Jan Èáka, Zdeòka Fiedlerová, Hana
Roèòáková, Vìra Albrechtová, Antonín
Dvoøák
POVÌØILA

Ing. Pavla Pikrta øízením èinností spojených s osamostatnìním p. o. Sportovní
zaøízení mìsta do doby jmenování øeditele
pøíspìvkové organizace na základì
výsledku výbìrového øízení

RADA MÌSTA 24. 11.
JMENOVALA

komisi pro výbìrové øízení na obsazení
funkce øeditele p. o. Sportovní zaøízení
mìsta a p. o. Galerie Fr. Drtikola v tomto
sloení: Josef pina, Svatopluk Chrastina,
Ing. Hana Eisenreichová, Ing. Jaroslav
Vandas, Ing. Josef Novotný, Ing. Antonín Bartoò, PaedDr. Vladimír Køí, Mgr.
Jiøí Schmidt, Ing. Petr Kare.
SCHVÁLILA

- zøízení Rady koly - 6. Z Pøíbram
se zástupci koly v tomto sloení: Mgr.
Hana Hausnerová, PaedDr. Iveta Malá,
Mgr. Josef Muzikáø
- zmìnu pøedmìtu èinnosti v nebytovém
prostoru v ul. Legionáøù 424 z denního
bistra na noèní bistro s provozní dobou
do 24 hodin na dobu 6 mìsícù nájemci p.
Milanu Heroldovi

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 29. 10.
ZØÍDILO

pøíspìvkovou organizaci mìsta Galerie
Frantika Drtikola Pøíbram s platností
od 1. 1. 2004 a schválilo její zøizovací
listinu

Z ASTUPITELSTVA
SCHVÁLILO

- zøízení samostatné pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta Pøíbram
s platností od 1. 1. 2004
- delegování MUDr. Ivana edivého jako
zástupce mìsta do správní rady Svazku
obcí pro vodovody a kanalizace
- Zprávu o vývoji hospodaøení a plnìní
rozpoètu mìsta Pøíbram a jím zøízených
pøíspìvkových organizací za I. pololetí
2003
- prodej pozemkù p. è. 79/22 o výmìøe
268 m2, p. è. 79/23 o výmìøe 309 m2 a p. è.
79/24 o výmìøe 134 m2 v k. ú. Zdaboø
p. Petru Nevarovi za cenu 800,- Kè/m2
- smlouvu o smlouvì budoucí na prodej
pozemku p. è. 3106/1 v k. ú. Pøíbram
o výmìøe 160 m2 p. Frantiku Tluèhoøovi
za cenu 270,- Kè/m2 s vìcným bøemenem
uloení vodovodního øadu a kmenové
stoky
- prodej èásti pozemku p. è. 106, p. è.
105/6 o výmìøe 30 m2 a ideálních 2/3 pozemku p. è. 107/2 o výmìøe 44 m2 v k. ú.
Bø. Hory manelùm Vlastì a Miroslavu
Etrychovým za cenu 390,- Kè/m2
- prodej èásti pozemku p. è. 2604/9 v k. ú.
Pøíbram Ing. Zbyòku Èapkovi za cenu
dle cenové mapy 340,- Kè/m2
- prodej pozemku p. è. 237/1 o výmìøe
28 m2 v k. ú. Lazec za cenu 100,- Kè/m2
(pod zahradou) p. Miloi Vávrovi
- smìnu pozemku p. è. 3162/6 o výmìøe
49 m2 ve vlastnictví mìsta za pozemek p. è.
3160/14 o výmìøe 49 m2 ve vlastnictví
p. Josefa Buèila, oba pozemky v k. ú.
Pøíbram
- návrh na doøeení majetkoprávních
vztahù k pozemkùm pod obecními domy
takto: 1) výkup pozemkù za ceny dle cenové mapy platné od 5. 6. 2003 s tím, e
rozdíl, tj. cenová mapa minus cena stanovená zastupitelstvem 250,- Kè/m2, bude
zakalkulován do ceny pøi prodeji bytù
jednotlivým nájemníkùm, 2) do ceny pøi
prodeji bytù zakalkulovat rovnì náklady
spojené s vypracováním geometrického
plánu, pøípadnì znaleckého posudku
- bezúplatný pøevod PK parcely è. 539
v k. ú. Pøíbram od Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových, Územní
pracovitì Støední Èechy
- výkup pozemkù p. è. KN 131/31 o výmìøe 56 m2, KN 131/32 o výmìøe 62 m2,
st. 1487/2 o výmìøe 80 m2, st. 1488/2
o výmìøe 72 m2 v k. ú. Bøezové Hory
od manelù Zdeòky a Frantika Stoklasových za cenu 250,- Kè/m2 s tím, e
rozdíl danì z ceny dle znaleckého posudku a z ceny prodeje uhradí mìsto, a dále
schválila proplacení nájmu z tìchto
pozemkù ve výi 36 450,- Kè zpìtnì
za tøi roky
- zøízení sedmièlenného Osadního výboru
Brod v obsazení: Kodej Zdenìk - pøedseda, Hovorka Josef ml., Sirotek Josef,
Ing. tìpánek Petr, Hrdinová Lidmila,
Mìchurová Jaroslava, Vondøichová Olga
- Statut Osadního výboru Brod
- poskytnutí pozemku p. è. PK 305/2 v k. ú.
Zdaboø o výmìøe 1 170 m2 s právem bezplatného uívání pro vybudování místní
komunikace, která bude slouit bezúplatnì
potøebám mìsta, Ing. Jiøímu Holému
s tím, e adatel bude hradit vekeré
investièní náklady. Bezplatné pouívání
komunikace ze strany mìsta bude smluvnì
zakotveno.
- smlouvu o smlouvì budoucí na prodej
pozemku p. è. 3212/6 o výmìøe 3 m2 v k. ú.
Pøíbram manelùm Ing. Vlastimilu
a Janì ichovým za cenu dle cenové
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mapy 270,- Kè/m2
- smlouvu o smlouvì budoucí na prodej
pozemku p. è. 3212/7 o výmìøe 2 m2 v k. ú.
Pøíbram manelùm Josefu a Marii mejkalovým za cenu dle cenové mapy 270,Kè/m2
- smlouvu o smlouvì budoucí na prodej
pozemku p. è. 3212/5 o výmìøe 4 m2 v k. ú.
Pøíbram manelùm Ing. Vlastimilu
a Danui ichovým za cenu dle cenové
mapy 270,- Kè/m2
- poskytnutí pøíspìvku ve výi 60 000,- Kè
formou darovací smlouvy pro Spoleèenství vlastníkù èp. 117 a 118 v Pøíbrami VII
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
15 750,- Kè formou darovací smlouvy
pro Spoleèenství vlastníkù èp. 75 a 76
v Pøíbrami VII
- sníení ceny bytu è. 9 v Brodské 93
z 907 774,- Kè na 700 000,- Kè
- prodej volného bytu o velikosti 1 + 1
v ul. J. Drdy 489, è. bytu 42, v poøadí pro:
1. Jiøího Alligera za cenu 225 000,- Kè,
2. Simonu Pokornou za cenu 208 221,- Kè,
3. Frant. Stefanidese za cenu 180 000,- Kè
- prodej volného bytu o velikosti 1 + kk
v Nádraní 356, è. bytu 8, v poøadí pro:
1. Jiøího Hrubce za cenu 351 000,- Kè,
2. Duana Pekárka za cenu 331 000,- Kè,
3. Kateøinu Novákovou za cenu 300 000,- Kè
- prodej volného bytu o velikosti 1 + 1 na nám.
17. listopadu 66, è. bytu 14 v poøadí pro:
1. Vìru áèkovou za cenu 462 500,- Kè,
2. Martina perla za cenu 457 100,- Kè,
3. Andreu Michalovou za cenu 430 500,- Kè
- prodej volného bytu o velikosti 2 + 1
v Erbenovì 259, è. bytu 1, v poøadí pro:
1. Petra a Janu Èechovy za cenu 671 176,- Kè,
2. Jiøinu Grohovou za cenu 565 000,- Kè,
3. Petru a Miroslava Petrilákovy za cenu
561 000,- Kè
- prodej volného bytu o velikosti 3 + 1
v Milínské 113, è. bytu 32, v poøadí pro:
1. Alenu a Petra Pøibylovy za cenu
551 222,- Kè, 2. Frantika Stefanidese
za cenu 504 000,- Kè, 3. Pavla Jaroe
za cenu 488 200,- Kè
- systém oprav domù, které nejsou
vylouèeny z prodeje, takto: kupní cena
1 m2 bytù podle kategorie a stávajícího
systému + náklady na 1 m2 oprav a údrby s podmínkou souhlasu nadpolovièní
vìtiny nájemníkù
- upravený návrh Zásad è. 1, kterými se
stanoví závazný postup pøi pronajímání
a prodeji volných (neobsazených) bytù
ve vlastnictví mìsta
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
Kè 10 000,- na èásteènou úhradu nákladù
spojených s konáním 42. roèníku sympozia Hornická Pøíbram ve vìdì a technice
dne 15. 10. 2003
- úhradu èlenského pøíspìvku do Sdruení obcí podbrdského regionu ve výi
10 000,- Kè a zmìnu Stanov Sdruení
obcí podbrdského regionu dle pøedloeného návrhu
- návrh na realizaci technologické èásti
snìné jámy II. ledové plochy zimního
stadionu firmou Tip-Ex Partner Praha,
s. r. o., a zapracování chybìjících finanèních prostøedkù do návrhu rozpoètu
mìsta na rok 2004 ve výi 1 633 000,- Kè
- poskytnutí finanèní podpory ve výi
5 000,- Kè pro Autoklub Pøíbram na ceny
pro soutìící dìti pøi poøádání 4. roèníku
zábavné dìtské automobilové orientaèní
soutìe Mámo, táto, jedeme se bavit.
- sníení úhrady poplatku za svoz tuhého
komunálního odpadu z rozpoètu mìsta
pro obyvatele ulice Romitálská v èásti
køiovatky s ulicí prof. Pobudy smìrem

Pøíbramské sídlitì nemusí být edé

Rok 2004 bude plný výroèí

Ji v loòském roce pøila pøíbramská radnice s projektem
zeleného sídlitì nazvaným Pøed kadým domem
zahrádka. Problém vlastnictví pozemkù kolem bytových
domù ale celý projekt ponìkud pozdrel. První vlatovky se
ale u letos objevily - napøíklad kolem jednoho z domù
ve kolní ulici.
Ministerstvo prùmyslu a obchodu ji odsouhlasilo bezúplatný pøevod cca 360 tisíc metrù ètvereèních pozemkù
na mìsto a tím byla odstranìna hlavní pøekáka zeleného
projektu.
Jak vlastnì takové sídlitì mùe vypadat, se v tìchto
dnech mìli monost pøesvìdèit pøíbramtí zastupitelé,
èlenové odborných komisí a zástupci odboru koncepce
a rozvoje mìstského úøadu v nìmeckém Norimberku.
Norimberské sídlitì se v mnohém podobá naemu pøíbramskému. Bylo postaveno v padesátých letech pro potøeby
americké armády. V devadesátých letech po odchodu vojákù byly objekty pøevedeny na mìsto a to se pustilo do jejich
rekonstrukce. U domù pøibyly balkony na samonosných
konstrukcích, ale hlavním prvkem, který tuto ètvr zcivilizoval a vytvoøil z ní velice pøíjemný prostor, je zeleò.
Kadý z domù má svùj prostor, který vymezuje nízký
drátìný plot, který zakrývá ivý zelený plot. Z jedné strany
domù je parkovací prostor, z druhé pak prostor odpoèinkový
s døevìnými lavicemi, stoly i zahradními krby. Na mnoha
místech sídlitì jsou koutky pro dìti. Døevìné laové altány,
které jsou pro dva domy spoleèné, slouí k úschovì kol,
zahradního náøadí a také popelnic. To bude na nae pomìry
asi velice tvrdý oøíek. Ale snad i z naich konèin brzy
zmizí zlodìjna a my se postupnì nauèíme respektovat
soukromé vlastnictví.
Pokud se sdruení vlastníkù rozhodne tento projekt
realizovat, pronajmeme mu za symbolickou cenu
pozemek, poskytneme projekt a vyøídíme i nezbytné
formality se stavebním úøadem. Technické sluby vìnují
k výsadbì køoviny. Vymìøení pozemku a vlastní práce u je
jenom na nájemnících, uvedl starosta Ivan Fuksa. Nyní je
ideální èas k vyøízení nezbytné úøednièiny a na jaøe by ji
mohl být projekt sputìn pøímo v terénu.
První kroky zájemcù by mìly vést na odbor koncepce
a rozvoje Mìstského úøadu Pøíbram, který sídlí ve II. patøe
Zámeèku - Ernestina.
- str -

- Uplynutí 470 let od udìlení výsad a práv
hornických mìst, s obnovením a potvrzením
starých mìstských privilegií a udìlení ètyø
dìdièných kuksù na dolech, císaøem a králem
Ferdinandem I. v roce 1534
- Uplynutí 440 let od dosaení 1 000 obyvatel
mìsta v roce 1564 (Pøíbram, Lazec, Bøezové
Hory)
- Uplynutí 425 let od povýení Pøíbrami na svobodné královské horní mìsto císaøem a králem
Rudolfem II. v roce 1579

Osadních výborù je ji sedm
První spoleèná schùzka pøedsedù osadních výborù
se uskuteènila na pøíbramské radnici. Svolal ji
uvolnìný radní Mgr. Jiøí Schmidt, který má
osadní výbory nyní na starosti, a u pøedstavitelù
výborù se setkala s úspìchem. Podobná setkání
nám velice chybìla. Mùeme si mezi sebou
pøedávat nejrùznìjí zkuenosti s prací osadních
výborù, obracet se pøímo na pøedstavitele radnice
se svými problémy a poadavky, uvedla Eva
Èíhalová, pøedsedkynì osadního výboru Bøezové
Hory. Schùzky ze zúèastnil i vedoucí odboru dopravy Zdenìk kaloud, pøedseda dopravní a bezpeènostní komise Frantiek Stoklasa, a tak se
hodnì dotazù a poadavkù týkalo právì této
oblasti. Schùzky osadních výborù by mìly být
ji pravidelné. Postupnì se jich budou zúèastòovat i dalí vedoucí odborù, kteøí mohou osadním
výborùm pomoci pøi øeení jejich problémù.
Radnice nabídla osadním výborùm také pomoc
pøi vydávání jejich informaèních zpravodajù.
Pokud si budou chtít v jednotlivých osadách
vydávat svùj vlastní obèasník èi mìsíèník,
staèí pouze pøedat materiál na oddìlení informaèních slueb mìstského úøadu. Zpracování
zajistí pracovníci oddìlení zcela zdarma.
Od pøítího vydání Kahanu budou mít osadní
výbory svùj sloupek, kde se jednotlivé osady
postupnì pøedstaví, seznámí nae ètenáøe se svými starostmi i radostmi, s tím, co chtìjí ve svých
mìstských èástech zmìnit, èi naopak zachovat èi
obnovit.
Tyto informace by se mìly také objevit na nových mìstských internetových stránkách, které
se v souèasné dobì pøipravují.

k èerpací stanici Marila ve výi 100 %
mìsíèní sazby na dobu dvou mìsícù
- Obecnì závaznou vyhláku è. 14/2003
o pronajímání náhradních bytù
- Obecnì závaznou vyhláku è. 10/2003
o prodeji bytù a nebytových prostor
ve vlastnictví mìsta
- opravený a doplnìný návrh Obecnì
závazné vyhláky mìsta Pøíbram - Øád
pohøebitì
- v souladu s ustanovením § 17 zákona
è. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním øádu (stavební zákon),
v platném znìní, poøízení nového regulaèního plánu Sázky - Barandov s podmínkou spoluúèasti vlastníkù pozemkù adatelù
- Vyhláku è. 8/2003 - O Mìstské polici
Pøíbram a Pøílohu è. 1 k Vyhláce è.
8/2003 - O stejnokroji stráníkù Mìstské
policie Pøíbram v pøedloeném znìní
- Obecnì závaznou vyhláku è. 15/2003,
o organizaci dopravy a parkování na území
mìsta Pøíbram (Dopravní øád)
- Obecnì závaznou vyhláku è. 16/2003,
o místním poplatku za uívání veøejného
prostranství s tím, e èlánky è. 3, è. 4
a è. 8 budou upraveny podle písemného
návrhu Ing. Eisenreichové. Èlánek è. 5,
odst. 4 zùstává nezmìnìn.
- Obecnì závaznou vyhláku è. 5/2003 Poární øád mìsta Pøíbram
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
80 000,- Kè formou darovací smlouvy
na rekonstrukci plynových rozvodù pro Spoleèenství vlastníkù èp. 115 v Pøíbrami III
- poskytnutí pøíspìvku na financování
rekonstrukce plynových rozvodù v Pøíbrami VII/201 - 204 ve výi 97 500,- Kè
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
15 000,- Kè formou darovací smlouvy
na rekonstrukci plynových rozvodù
pro Spoleèenství vlastníkù èp. 261, 262
v Pøíbrami VII
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
5 000,- Kè/1 bytová jednotka, tzn. celkem
10 000,- Kè na realizovanou rekonstrukci
plynu v domì èp. 217 v Pøíbrami IV
formou darovací smlouvy
- zøízení bezúplatných vìcných bøemen
v domech ji schválených v RM k prodeji
- v èp. 62, 64 v Pøíbrami VII ve prospìch
Èeské republiky, spoèívající v zachování
stálých tlakovì odolných krytù a v èp.
151 - 153, 154 - 155, 454 v Pøíbrami VII,
ve prospìch JUDr. Tomáe Pelikána,
správce konkurzní podstaty PT, a. s.,
Pøíbram, spoèívající v zachování pøedávacích stanic
- prodej a cenu bytù ve výi 800,- Kè/m2
oprávnìným nájemcùm v domech èp.
170/VII, ul. Mariánská, dùm I. kategorie,
35 byt. jednotek, èp. 173/VII, ul.
Mariánská, dùm I. kategorie, 35 byt. jednotek, a úèast mìsta Pøíbram ve spoleèenstvích vlastníkù jednotek vzniklých
podle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní
novely zákona è. 103/2000 Sb.
- rozdìlení grantù v kultuøe na rok 2003
ve II. kole
- poskytnutí bezúroèné pùjèky TJ Sokol
Pøíbram ve výi 150 000,- Kè do konce
roku 2004 - úèelovì urèeno na financování rekonstrukce WC a èásteènou úhradu
pøeskokového stolu

Jednání zastupitelstva
mìsta bude v úterý
16. 12. od 15 hodin
v Divadle Pøíbram.

OSVZ informuje
Granty pro rok 2004

Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
Mìstského úøadu Pøíbram oznamuje monost podání ádosti o pøidìlení grantu
pro rok 2004 v oblasti zdravotnictví a sociálních vìcí. ádosti je moné vyzvednout
na výe uvedeném odboru v pondìlí nebo
ve støedu od 8 do 12, od 13 do 17 hodin.
ádosti musí obsahovat vekeré náleitosti,
které jsou uvedené v pravidlech pro pøidìMimo tato výroèí je mnoho meních výroèí:
lování grantù odboru sociálních vìcí
640 let od dokonèení druhé zdìné kamenné a zdravotnictví.
stavby ve mìstì - gotického arcibiskupského
Termín pro podání ádosti je do 31. 12.
hradu
2003. ádosti podané nebo dolé v pozdìj320 let od dokonèení stavby domu U Modrého ím termínu nebudou zaøazeny.
hroznu v roce 1684
Informace na tel. 318 402 250, 318 402 249
155 let od pøidìlení c. a k. Báòské akademie
mìstu Pøíbrami v roce 1849
130 let od dokonèení stavby dívèí koly, dnes
I. poliklinika, v roce 1874
130 let od zaloení státního ústavu uèitelského
v roce 1874
120 let od konání první hospodáøské a prùmyslové výstavy v Pøíbrami v r. 1884
100 let od úmrtí Antonína Dvoøáka v roce 1904
90 let od promítání filmù v sále restaurace
Na Pøíkopech Frantikem Tùmou
90 let od otevøení nové potovní budovy
na Pøíkopech, kde je dosud
85 let od zaloení S. K. Pøíbram
K výroènímu roku 2004 bude letos k Vánocùm
vydána kniha stopující historii Pøíbrami ve fotografii - doplnìno základními informacemi (500
fotografií, 5 000 informací). Kniha - album
bude pøipomínkou tìm, kteøí ve starých ulicích
proili mládí, a dobrou orientaèní pomùckou
tìm, kteøí o nich jen slyeli. Kniha autorù Josefa
Podlahy a Josefa Frye (autor knihy Pompeje)
bude vhodným dárkem pro pøítí výroèní rok.
Zkratka jejich pøíjmení PF (Pour Felicitér) jistì
pøinese mnoho tìstí v roce 2004.
Ing. Josef Podlaha

Záchytná stanice je zaøízení mìsta
Pøíbram, které zajiuje prevenci v oblasti
návyku na alkohol a jiné návykové látky.
Mìsto Pøíbram toto zaøízení pøevzalo
do správy od Okresního úøadu Pøíbram,
který nadále pøispíval na provozní náklady.
Dle pøedloené ádosti byla pro rok 2003
poskytnuta dotace ve výi 500 000,- Kè
na provoz záchytné stanice. Pøidìlené
finanèní prostøedky výraznì posilují a podporují rozpoèet záchytné stanice.
Záchytná stanice je provozována pro potøeby
okresu Pøíbram, ale i mimo okres.
Nastupující organizace okresního úøadu Krajský úøad Støedoèeského kraje - od roku
2002 pøispívá na provozní náklady záchytné stanice.
Tímto dìkujeme Krajskému úøadu Støedoèeského kraje za dotaci na provoz tohoto
zaøízení.
JUDr. Antonín Hejduk

vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

L I S T O PA D O V Á

Hrdý Budes ji mìsíce vyprodává divadlo.

FOTOKRONIKA

Pøíbramtí byli na exkurzi v Norimberku.

Zábìr ze zeleného norimberského sídlitì.

Orchestr 1. ZU A. Dvoøáka nás v listopadu reprezentoval
na Hudbì partnerských mìst v nìmeckém Freibergu.

Ve ètvrtek 27. 11. jsme zahájili adventní èas.

Volejbalový oddíl Pøíbram poøádal mezinárodní
turnaj CEV, Pøíbramtí byli druzí.

Loutkový soubor Pohádka uvidíme znovu 7. 12.
od 10 hodin na Václavském námìstí.

Sobotní vánoèní trhy na Václavském námìstí.

Na vernisái výstavy keramiky v Galerii F. Drtikola
vystoupila Tena Elefteriadu.

Místostarosta MUDr. Ivan edivý se zúèastnil II. vydání knihy dr. J. Velfla Pøíbram v prùbìhu Stromky, které ozdobili áci pøíbramských základotevøení Sport Oxygen klubu ve kolní ulici.
staletí bylo pokøtìno 20. 11. v Galerii F. Drtikola. ních kol, pøipomínají blíící se Vánoce.

