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Spor mezi městem a teplárnou
trvá, teplo prý letos nepodraží
MARKÉTA JANKOVSKÁ

Příbram – Příbramská teplárna je od roku 1998 v konkurzu. Spor mezi městem a
teplárnou přetrvává. O současném stavu příbramské teplárny si povídáme s výrobním ředitelem Jaroslavem
Hrabcem.
„Problém je ten, že do toho
procesu může vstoupit každý,
kdo si chce prosadit své zájmy a tím se spor neustále
protahuje. Zájem o teplárnu
je tak obrovský, že ti potencionální zájemci se snaží vytvořit podmínky pro to, aby ji
mohli koupit co nejvýhodněji,“ konstatuje ředitel.
Příbramská teplárenská je
zatím ještě v celku, jak výroba tepla, tak distribuce. A
spor podle Hrabce rozhoduje
o tom, zda to tak zůstane nebo ne. „Pokud teplárna zůstane v celku, má daleko lepší
podmínky pro prodej. Pokud
se „rozparceluje“, když soudní spor skončí, mohlo by to
mít velký vliv na cenu.“
V současné době je nařízeno soudní jednání. Byli odmítnuti někteří zahraniční
zájemci, a mělo by se o budoucnosti teplárny snad už
rozhodnout. „Máme obavu z
toho, že město bude chtít
zpátky i to, na co vlastně nemá nárok, co už je za ty roky
zaplaceno z peněz odběratelů
tepla a teplé vody. Za jejich
peníze opravujeme a dáváme
teplárnu dohromady. Jim
máme skládat účty a ne nějakému konkurzu,“ říká Hrabec.
Lze veřejně zjistit, že podstatnou část akcií Příbram-
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Výstavba kanalizace v Bukové
dopravu výrazně neomezí
DAGMAR ČERŇANSKÁ

Buková – Buková u Příbramě jako další v řadě obcí na
Příbramsku zahájila výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod.
Podle starosty Václava
Brejchy bylo zásadním předpokladem pro možnou realizaci uspět s žádostí na Operačním programu Státního
fondu životního prostředí.
„Vzhledem k rozsahu projektu se celková cena vyšplhala na 33,4 milionu korun,
přičemž dotace Operačního
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programu činí přes 23 milionů, dotace státního fondu je
necelých 1.4 milionu korun a
zbylá část je hrazena z úspor

že enormní zájem o teplárnu
má jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač s firmou
Czech Coal. Ten by sem podle
Hrabce navezl svoje drahé
uhlí a lidé platili jako mourovatí. „Je to sice soutěž, ale
město by bylo proti sobě, kdyby to připustilo,“ komentuje
možnou variantu Hrabec.
Loni si obyvatelé Příbrami
museli za teplo pět procent
připlatit. Čeká je zátěž peněženky i letos?
„Teď už zdražovat nechceme. Vychází to i z toho, že se
nám podařilo udržet cenu uhlí. V energetice je špatná situace. Letí dolů výkupní cena
elektrické energie. My se držíme na hranici rentability a
jedeme jenom vynucenou výrobu elektřiny pro turbínu,“
dodává ředitel teplárny Hrabec.
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Už zase skáču
přes kaluže
Z bláta do louže. Tak by se dala metaforicky charakterizovat změna počasí v posledních dnech. Tropy,
nebo slota? Jaký rozdíl? Ani jeden z těchto stavů se u lidí nesetkává s velkou oblibou. V horku z nás lije vlastní pot a naše zdraví ohrožují vysoké teploty. V propršených dnech jsme zmáčeni dešťovými kapkami a nebezpečí hrozí lidem poblíž řek, kterým se znovu zachtělo vylít se ze svých koryt.
Pobyt venku se v těchto dnech mění v boj. Naštěstí nikoliv o život, ale o suchou nohu. Je to bitva dramatická, v níž stačí jediný nerozvážný krok, a do konce dne budete čvachtat. Někdy je to dokonce bitva předem prohraná. Jsou dny, kdy ani dešťové sportovní disciplíny jako slalom mezi potůčky vody a skákaná přes louže nestačí.
Boj je ještě náročnější, máte-li v rukou deštník. Zdánlivý pomocník a ochránce před deštěm se při větším fouknutí větru mění v nepřítele, který si žije vlastním životem a nedbá na přání svého nositele.
Člověk by čekal, že v takových chvílích najde oporu alespoň u člověka, tedy spolutrpitele. Ano, ti co kráčí v lijáku spolu s vámi, vás možná v myšlenkách (spolu se sebou samým) politují. Od lidí, kteří jsou však před deštěm uchráněni v bezpečném úkrytu svého auta, podobnou empatii nečekejte. Naopak buďte připraveni na to,
že některý z nich možná najede v plné rychlosti do obří kaluže, která je přímo před vámi. Díky, pane řidiči!
Příroda nám to v posledních dnech dává pořádně sežrat. Ale musím uznat, že se jí vzhledem k našemu často sobeckému chování vůči ní vlastně vůbec nedivím.
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let od první zmínky o obci v sobotu oslaví obyvatelé Hájů, kteří
při té příležitosti otevřou zrekonstruovanou náves. Program
začíná v 11 hodin na návsi, pak se
přesune na hřiště a večer do hospody.
(maja)

Zítra
čtěte
Petrovičtí začnou s přestavbou obecního domu na
multifunkční centrum možná už letos.

INZERCE

obce a jejích obyvatel,“ uvedl
starosta Brejcha. Kanalizaci a
čističku staví příbramská firma Šindler.
Omezí výstavba kanalizace a čističky řidiče nebo chodce?
„Vzhledem k rozsahu stavby budou vznikat na místních
komunikacích dopravní omezení, které by však neměly výrazně zasáhnout do plynulého
provozu v obci. Řidiče a chodce, kteří se budou v úseku
stavby nacházet, tímto žádáme o opatrnost a shovívavost,“ vzkazuje starosta.

Jaromír Volný,
předseda oblastní ODS

Petr Štěpánek,
starosta Petrovic

Josef Hála (KSČM),
starosta Jinců

Proti Rusnokovi jako člověku
nic nemám, ale na druhé straně by jmenování vlády mělo
odrážet poměry ve stranách.
Pokud Němcová získala podpisy pro podporu vlády, mělo
se postupovat tímto způsobem, bez ohledu na to, že to
byla zrovna ona.

Jmenování Jiřího Rusnoka je
prostě strašné, je to ukázka
neskutečné arogance. Zeman
opět nezklamal v domněnce,
že umí být úplně jiný při
inauguraci a jiný při zastupování státu. Řekl bych, že on je
kombinací Jelcina a Gottwalda.

Podle mě rozhodnutí Miloše
Zemana není chyba. Tahle
vláda už nadělala spousty
zmatků. Zadluženost státu
neuvěřitelně stoupla, korupční aféry...
Podle mě je jakékoliv jiné
řešení lepší, než to, co bylo.
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ANKETA: Co říkáte na to, že
vládu má sestavit Jiří Rusnok?
Zeptali jsme se regionálních politiků

