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Maratónec, jazzman, pohodáø a èerstvý osmdesátník

Nádherný ohòostroj byl souèástí slavnostního zahájení adventu v Pøíbrami.

Jednu adventní sobotu nám zpøíjemnil
Teátr Víti Marèíka. Je to parta nadených lidí, kteøí Vás svojí bezprostøedností vtáhnou do dìje.

Ve ètvrtek 6. ledna 2005 opìt pøijeli
do Pøíbrami Tøi králové na ivých
velbloudech.

Takto vypadal blok domù na jiní
stranì námìstí - Rynku a zaèátku
Praské, døíve Dubenské ulice. Tuto
podobu mìly domy pøiblinì 200 let
(1690 - 1890), ovem tøi domy vpravo
od Modrého hroznu byly po sto letech
pøistavìny do Rynku a podloubí,
které bylo pozdìji uzavøeno.
Vem ètenáøùm KAHANU pøeji
mnoho tìstí v roce 2005.
Ing. Josef Podlaha

Co si myslet o èlovìku, který støílí
do novì osazených semaforù a dopravních znaèek na námìstí J. A. Alise?
Jediné: je to zloèinec a musí být
po zásluze potrestán. Proto byl pøípad
pøedán Policii ÈR k etøení. Oprava
bude stát 30 - 50 000 Kè. Co dodat?

Od 1. 1. 2005 Divadlo Pøíbram zajiuje také provoz v pøíbramském kinì. Vstupenky si také
mùete koupit v Infocentru.
Váení obèané, bìhem zimního
období pøi patných klimatických
podmínkách (mráz, dé, snìení)
bude dìtské høitì nad tratí
uzavøeno. Zamykání a odemykání
høitì zabezpeèuje Mìstská policie Pøíbram. Zlepí-li se bìhem
dne poèasí, je mono volat na linku 156 s ádostí na odemknutí
høitì.

Maratónec, jazzman, pohodáø
a èerstvý osmdesátník, asi takhle
by se dal charakterizovat pan
Kare l Hlad ík.
Kdo by oèekával, e rozhovor
s muem, který na zaèátku ledna
oslavil osmdesáté narozeniny, bude
nudný a plný náøkù na neduhy své
i celého svìta, bude zklamán.
Na rozhovor pøiel usmìvavý
mladík v perfektním obleku, se
skvìlým smyslem pro humor.
Osmdesát let, to u ale je pøece
jenom dùvod k zastavení a bilancování. Kdy jste vlastnì s maratónem zaèal? Kdy jsem dìlal
na uranových dolech, zaèal jsem
chodit dálkové pochody. Jednou to
byla Snìka, pak Krumlov a zpìt.
Potom jsme uel sto kilometrù
ve výcarsku, v Chorvatsku. To byly
nejdelí tratì. Pak po domluvì
s tehdejím výborným pøíbramským vytrvalcem Èámským jsem
zaèal také bìhat a u jsem s bìháním nepøestal - a je to u 33 rokù.
Mám za sebou 54 maratónù a pøítí
rok se chci pustit do 55. maratónu.
Sice o hodnì zvýili startovné, ale
nìjak to musím dát dohromady.
A co Vae profesní dráha, kde
jste pracoval? Vyuèil jsem se obchodním pøíruèím. Pùvodnì jsem
z Lankrouna a kdy v osmatøicátém pøili Nìmci, tak nás zabrali.
Nae rodina se dostala do Budìjovic, ale po válce jsme se zase vrátili.
A jak jste se ocitl v Pøíbrami?
Dìlal jsem v obchodì v Tøebové
a Ústí nad Orlicí a tam mi poøád
øíkali, e jsem svobodný a e bych
mìl jít na brigádu do prùmyslu. U
mì tak otravovali, e jsem se tedy

pøihlásil. Mìl jsem odjet do Chvaletic, ale
vybral jsem si Jáchymovské doly. Naloili
nás a odvezli do Pøíbrami a u jsem tady
zùstal. Oenil jsem se,
vzal si vdovu, a tak
jsem mìl rovnou i syna.
Spolu jsem mìli také
dìti a jetì mám jednu
dceru. Sestra mojí eny
byla zdravotní sestra
a byla nemocná.
Na achtì jí øekli, e ji
musí propustit, ona se
sebrala a skoèila pod
vlak. Zbyla po ní devítiletá holèièka. Tak jsme si ji vzali
a vychovali. Take nakonec mám
ètyøi dìti.
Na uranových dolech Karel Hladík

nakonec strávil dvacet let. Pak jetì chvíli pracoval v zemìdìlském
drustvu v nedalekých Tuovicích,
pak na stavbì úpravny vody a nakonec jako potovní doruèovatel
na pøíbramské potì. Doruèoval
jsem telegramy, ale tenkrát jich
bylo hodnì - i ètyøicet dennì. Dìlal
jsem vdycky do øíjna a pak jsem
odjel na cukrovou kampaò, ale
kdy tam zavedli nìjaký výzkumný
ústav a pøestali platit, tak jsem toho nechal a u jsem dìlal jenom
doruèovatele. Jednou jsem si vzal
21. srpna èernou pásku a odpoledne, kdy jsem pøiel do práce, tak
mì vyhodili! Ta paní vedoucí sice
øíkala: Já jsem, pane Hladíku,
celou noc proplakala. My nemáme
lidi a já Vás musím propustit!
Takhle lhala! Za mìsíc pro mì zase
pøili, ale to u jsem neel. Vdy

mi ublíili! Jednou jsem se zase
dostal do konfliktu s nìjakým
Kofronìm, pøedsedou národního
výboru. Øekl jsem mu, e
Podkarpatská Rus byla nae a e
nám ji ti dobrodinci sebrali.
Napsal dopis na Potu a já dostal
dùtku! Ten mi dal!
A na co vzpomínáte rád? Na ty
bìhy, to byla nádhera! První maratón jsem bìel v Praze v jednasedmdesátém roce a pak u poøád.
Jetì tak dva tøi roky bych rád
bìhal.
Ale ani potom se Karel Hladík
podle svých slov nechystá jenom
tak odpoèívat. Mám zahrádku
a stranou spoustu dalích zájmù.
Hodnì se zajímám o historii a hodnì rád mám jazz. To je prostì moje
muzika. Znám vechny jazzové velikány a byl jsem snad na vech
jazzových koncertech a festivalech
u nás. Právì maratón mu umonil
vidìt New York. Úasné mìsto!
Veèer jsme li s Vakem Velátem do
Sohó. To je ètvr a je tam tak padesát podnikù  jeden vedle druhého.
Do jednoho jsme veli a tam dvì
hodiny bez pøestání hráli jazz.
Nádhera! Pøed maratónem se bìí
tímto mìstem taková informaèní
a propagaèní asi devìt kilometrù
dlouhá tra. V jedné ulici bylo takových padesát harleyù a na nich
sedìli policajti! Po celé trati hraje
muzika jazz a vechno. Perfektní!
Z maratónù má Karel Hladík i velkou spoustu pøátel z celého svìta.
A jak to dìlá, e je stále pohodì
a není z nìj zapklý dìdek? 
No, je pravda, e nìkterý chlapi
se ourají a mluví jenom o chorobách a celý svìt je pro nì patný.
Sedí u televize a nadávají. Ale ta
televize má pøece knoflík! Staèí ji
vypnout a je to! Je tolik pìkných
vìcí! A jaké pøání má tento
pøíbramský maratónec? Aby se
mi povedlo dát dohromady finanèní prostøedky a mohl jsem jet
do Berlína na maratón, a jetì
bych rád nael partnerku. ena mi
zemøela a samotnému je mi doma
pøece jenom smutno.
Oslavu svých narozenin si pøedstavuje mezi skvìlými jazzmany
a výbornou jazzovou hudbou.
Pøejeme, aby se mu vechna pøání
splnila!
- str-

Na Silvestra pøitekly do Pøíbrami evropské peníze
Mimoøádný úspìch zaznamenala pøíbramská radnice v poslední den loòského
roku. Neuvìøitelné se stalo skuteèností.
Právì na Silvestra dorazilo oznámení
o pøidìlení finanèních prostøedkù z Evropského fondu soudrnosti na rekonstrukci pøíbramské èistièky odpadních
vod. Více ne dvouletá mravenèí práce
místostarosty Ivana edivého a pracovníkù
radnice byla zavrena.
Ná úkol pøed dvìma lety, kdy jsme
nastoupili na radnici, byl jednoznaèný:
sehnat peníze z evropských fondù tak, aby
mìsto bylo schopno provést rekonstrukci
èistièky. Ji na zaèátku bylo jasné, e
vekeré prostøedky na tuto stavbu mìsto
v ádném pøípadì nemùe ze svého rozpoètu pokrýt. V té dobì se poèítalo s èástkou
150  200 milionù korun. Poslední èástka
je ji na 274 milionech korun. Jednak stoupaly ceny stavebních prací, jednak se
zmìnily technologie, které jsou stále sloitìjí a sloitìjí a zpøísòovaly se pøedpisy
Evropské unie. Za tu dobu jsme museli
udìlat spoustu opatøení, která na nás
Evropská unie poadovala.
Tou první bylo vyrovnání se se soutìí
na provozovatele vodovodní infrastruktury
ve mìstì Pøíbram. Potom to byla zmìna
dotaèních titulù. Fond ISPA, kde mìsto
mìlo podanou pøihláku, konèil, a my jsme
museli pøejít do Fondu soudrnosti. Museli
jsme se vyrovnat s provìrkami jednotlivých
evropských komisaøù a expertù. Tato práce

se nám ale vyplatila a nyní máme v ruce
oznámení o pøidìlení prostøedkù, pøipomnìl místostarosta MUDr. Ivan edivý
zaèátky celého sloitého procesu.
Hned na zaèátku jsme si vytyèili jetì
dalí cíl, e nechceme jenom prostøedky
z Evropské unie, ale protoe ijeme v èeském státì, tak i èeský stát, který dává
prostøedky na nejrùznìjí aquaparky, sportovní zaøízení a dalí vìci, by mìl takovou
stavbu, jako je stavba èistièky, podpoøit.
Nakonec se nám podaøilo získat tedy i tuto
dotaci, co se zatím, pokud je mi známo,
nikomu nepodaøilo. Take máme kombinované financování  z Fondu soudrnosti
pøes 6 milionù eur, z ministerstva zemìdìlství 16 milionù korun a bezúroèný úvìr
z Evropské investièní banky, který jde pøes
Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou
banku ve výi 60 milionù korun. Nebyli
jsme si jisti, zda tyto peníze budou staèit,
a tak jsme jetì v rámci výbìrového øízení
na provozovatele vodovodní infrastruktury
dali do podmínek, e budoucí provozovatel
zajistí urèitou finanèní èástku. Ta byla
stanovena ve výi 30 milionù korun. Kdy
vechny tyto prostøedky seèteme, mìly by
staèit a nìkteré úvìry se nebudou pravdìpodobnì muset èerpat v plné výi.
Myslím si, e je to krásný pøíklad mravenèí práce a e není tøeba nic vzdávat.
Pøeli jsme z bojového postavení, které
tady bylo nastaveno pøed dvìma lety, spíe
do diplomatických vyjednávání a peníze

jsou tu! Není to dobrý signál jenom pro
Pøíbram, je to dobrý signál pro vechny
obce, které v nás mají urèitý pøíklad èi
dùkaz toho, e kdy se pustí do práce, tak
evropské peníze, které byly zatím slibovány
a zdály se být spíe urèitou virtuální realitou, nabývají konkrétní podoby a je moné
s nimi poèítat.
Øekl bych, e rok 2005 pro nás bude
rozhodující. Není pouze tìké tyto peníze
získat, je hodnì tìké je i investovat a utratit tak, aby byly v souladu nejen s pravidly
Èeské republiky, ale i legislativy Evropské
unie. Nyní nás èeká výbìrové øízení, které
má mnoho a mnoho fází. Je to nadlimitní
zakázka, nic se nesmí zapomenout, protoe
i malièkost by se nám mohla nevyplatit.
Evroptí komisaøi a experti jsou nesmírnì
precizní a ádnou chybièku neodpustí.
Take ádný poklidný nový rok! Ale
na druhou stranu pevnì vìøím, a tìím se,
e ve dobøe dopadne a ji pøed podzimem
kopneme a v letoním roce se stavba
rozjede! Jetì bych chtìl dodat, e pro
Pøíbramáky z toho nic nevyplývá. Stavba
má nìkolik fází, ale souèasnì bude probíhat èitìní vody i výstavba, a obèané
by tedy nemìli ani poznat, e stavba jede.
Moná spíe v tom pozitivním smyslu,
protoe na tak velké stavbì bude jistì
mnoho pracovních pøíleitostí, uzavøel
informaci Ivan edivý.
- str -

S LOVO

S TA R O S T Y
Upynulý rok byl plný

událostí a ani poslední
mìsíc v roce nebyl jiný.
Moná je o nìco hektiètìjí ne v jiných obdobích, ale i to u s sebou
prosinec obvykle pøináí.
Dokonèili jsme øadu
akcí, je tøeba vyhodnocovat a pøipravovat se na dalí rok. Pøesto
se prosinec výraznì odlioval. Pøedevím
svojí krásnou vánoèní atmosférou, ke které
patøí i nejrùznìjí setkávání.

K této atmosféøe jistì pøíbramským obèanùm pøispìlo i letoní, ji tradièní, slavnostní zahájení adventu. Tato akce ji
dávno pøekroèila hranice mìsta a sjídìjí
se na ni kadoroènì lidé z celého regionu.
Podìkovat musím kolám, které se podílely na odpoledním programu. Jejich vystoupení byla skuteènì krásnì pøipravená.
V Pøíbrami probìhla i celá øada nejrùznìjích vánoèních a pøedvánoèních koncertù,
výstav a trhù, které jistì také pøispìly
k vaí dobré náladì. Tradiènì perfektní
bylo vystoupení Komorního smíeného
sboru Vladimíra Vepøeka, Ginevry a Pøíbramského Big Bandu. V prosinci mìlo
svou premiéru i dalí pøedstavení pøíbramského Divadla - muzikál eherezáda
pøed zcela vyprodaným hleditìm.
Divadlo se vùbec výraznì zmìnilo.
Spoleènì s primátory a starosty tøí nejvìt-

ích mìst v kraji (Kladna, Mladé Boleslavi
a Kolína) jsme nastartovali pravidelná
setkávání, na kterých chceme diskutovat
o problémech naich mìst a spoleènì je
øeit. Hodnì si urèitì budeme mít co øíkat
o kultuøe a divadlech, o integrovaném
dopravním systému, o oblastních nemocnicích a o celé øadì dalích témat.

V prosinci jsem mìl monost zúèastnit se
pravidelného setkání s obèany Zdaboøe.
Toto setkání patøilo k tìm pøíjemným
a mìl jsem radost, e se v této èásti mìsta
povedlo udìlat spoustu práce pøedevím
v oblasti komunikací. Konec roku byl
i pro nás impulsem k uspoøádání premiérového neformální pøedvánoèního setkání
se vemi zamìstnanci radnice s podìkováním za odvedenou práci v minulém roce.
Konec roku s sebou pøináí i nepopulární
stránky. Chystají se ceny na dalí rok a bohuel vìtinou jde o zvyování. Pøíbramákù
se to dotkne pøedevím ve vyí cenì vodného a stoèného a vyí cenì za svoz
TKO. Diskutuje se i o jízdném v MHD.
Dùvodem je zvýená sazba DPH, zákonem stanovené zdraení sluby - nové poplatky a neustále se zvyující cena nafty.
Navtívili

jsme Státní fond dopravní
infrastruktury, kde jsme øeili hlavnì problematiku majetkových vztahù týkajících
se Husovy ulice, monosti získání finanèních prostøedkù na narovnání Obecnické
ulice a dopadu provozu tìké dopravy na
statiku opìrných zdí v Bøeznické ulici.
Nového povrchu se koneènì doèkala
i Balbínova ulice. V závìru roku byla
dokonèena rekonstrukce volejbalové haly.
V Pøíbrami máme nyní pièkové sportovní zaøízení, které se øadí mezi nejlepí
v Èechách. Myslím, e si to pøíbramtí
sportovci zaslouí. Máme kvalitnìjí vodu
z nové zrekonstruované úpravny Brdské
vody v Kozièínì s nejmodernìjí technologií. Poslední den v roce jsme obdreli
definitivní informaci z Evropské unie.
Prosadili jsme ná projekt na rekonstrukci
èistièky odpadních vod (ÈOV) a byla nám
pøidìlena dotace ve výi pøes 6 milionù
eur. Èeká nás nejvìtí investièní akce
od roku 1989. Ètvrtmiliardová (v Kè) akce,
která dá firmám a lidem práci, zkvalitní
ivotní prostøedí a nijak dramaticky nezatíí rozpoèet mìsta.

Oèekávám, e naim extraligovým fotbalistùm a volejbalistùm se povede lépe, ne
v závìru roku. Úspìch pøeji i vem sportovcùm z niích a amatérských soutìí,
aby vytrvali ve své èinnosti. To pøeji
i vem kulturním a zájmovým spolkùm.
Protoe stále platí Kdo si hraje, nezlobí.
Pak z nás budou mít radost dìti, rodièe,
diváci - prostì spoluobèané.
Pøed námi je tedy rok 2005, který pøinese

mnoho nového. Jaký bude, záleí na nás
vech. Vìøím, e bude plný pozitivních
zmìn a událostí, ale ivot se skládá i
ze záporù a nepøíjemností. Pøejme si
spoleènì, aby jich bylo co nejménì a podaøilo se nám je vyøeit.

Rozpoèet na rok 2005 stanoví priority
a investièní akce, které nás v tomto roce budou èekat a které by opìt
mìly o nìco zlepit nae mìsto
a ivot nás vech. Pøejme si rozvoj
a prosperitu pro nae mìsto.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY
vatele. Nabízí svým uivatelùm moderní grafické prostøedí,
bezpeènou správu datové základny a rychlý pøístup k této
datové základnì na klient/server øeení - MICROSOFT®
SQL Server.

J.K.R., spoleènost s ruèením omezeným, byla zaloena
v roce 1991 jako plnì èeská firma bez zahranièního kapitálu
a know-how. Sídlo spoleènosti je v Pøíbrami.
Dnes má spoleènost 60 zamìstnancù, vlastní obchodní
zastoupení v Praze, poboèku v Teplicích, externí servisní
støediska ve vech krajích Èeské republiky a rozsáhlou
distribuèní sí. Význam a pùsobení spoleènosti je celostátní.
Spoleènost J.K.R. je autorem a dodavatelem ekonomického
informaèního systému BYZNYS® a podnikového informaèního systému BYZNYS Win®. Roèní obrat spoleènosti
dosahuje øádu desítek miliónù korun.
J.K.R., spoleènost s ruèením omezeným, v zaèátcích svého
pùsobení poskytovala skuteènì kompletní sluby v oblasti
výpoèetní techniky - dodání techniky, instalace sítí a vytvoøení originálního programového vybavení. Nìkteré programové systémy øeily oblasti úèetnictví a vzhledem k unikátní a jedineèné analýze tohoto prostøedí bylo rozhodnuto
vytvoøit integrovaný systém pro oblast podvojného úèetnictví. Tímto systémem se stal BYZNYS® - kompletní ekonomické agendy. Systém BYZNYS® od zaèátku prokázal
svoji kvalitu, nael dynamicky se zvyující odezvu zájemcù.
Do souèasné doby si nael více ne 3 000 uivatelù ve vech
sférách prùmyslu, obchodu a slueb.
Základním a stìejním cílem spoleènosti je maximální
spokojenost uivatele jak s monostmi systému, tak i s uivatelskou konzultaèní a metodickou podporou. Vzhledem
k udrení vysoké výkonnosti informaèních systémù jsou
shromaïovány a vyhodnocovány námìty uivatelù
a v pravidelných periodách je spoleènost nabízí v nových
verzích. Jako komunikaèní zdroj mezi spoleèností a uivateli je vydáván Bulletin spoleènosti J.K.R., který je pravidelnì rozesílán vem uivatelùm.
Systém BYZNYS Win® je vyvíjen od roku 1997 jako moderní informaèní systém, který ve vícevrstvé architektuøe
plní úèetní povinnosti a pravidla obchodní logistiky ui-

Pøíjemný pøedvánoèní veèer

Hrát na varhany orchestrální verzi Rybovy Èeské vánoèní
me Hej, mistøe a zároveò øídit smíený sbor vèetnì sólistù, je úkol nadmíru riskantní. Jestlie se ho svatohorský
regenschori Pavel molík bravurnì zhostil, vydává to nejen
lichotivé svìdectví o jeho erudici, ale zároveò to potvrzuje
i kvality Komorního smíeného sboru Vladimíra Vepøeka
a jeho sólistù: B. Pecháèkové, Z. Vepøekové, R. Prügla
a K. Bryndy, který citlivì a s plným porozumìním se sbormistrem spolupracoval.
Recenzovaný koncert se konal 20. prosince v pøíbramském
Divadle. Rybova me byla vhodnì orámována pastorellou
Rozmilý slavíèku (s pùvabným sólem B. Pecháèkové)
a vánoèním hymnem Narodil se Kristus Pán, který
nadmíru spokojené auditorium vyslechlo vstoje.
Mezi podobnì zamìøenými koncerty si tento zaslouí plné
absolutorium, nebo opìt plnì potvrdil kvality pøíbramské
hudební souèasnosti.
Stanislav Jelínek

V Pøíbrami zaloen Klub vojenských dùchodcù

V prùbìhu mìsíce øíjna byl v Pøíbrami zaloen Klub vojenských dùchodcù (KVD), který sdruuje vojenské dùchodce
a dùchodce, bývalé zamìstnance vojenské správy. Tento
klub vytváøí monosti rozvíjet a uspokojovat obèanské,
kulturní, sportovní a spoleèenské aktivity èlenù klubu.
O jednotlivých poøádaných akcích se mohou èlenové klubu
informovat v informaèních vitrínách (poskytnutých
Mìstským úøadem KVD bezúplatnì), které jsou umístìny
nad Uranem a v ulici Antonína Dvoøáka u Kulturního domu
Pøíbram. Dalí informace mohou èlenové získat u regionálního pracovníka Krajského vojenského velitelství kadé
pondìlí od 14 do 16.30 hodin a støedu od 9 do 11.30 hodin
v kanceláøí Posádkové ubytovny na Zdaboøi, Potovní 237.
Aktivit KVD mohou vyuívat i neèlenové KVD.
Rada KVD se tìí na dalí vzájemnou spolupráci se vemi
èleny KVD.
Rada Klubu vojenských dùchodcù

Ekologická likvidace automobilù
Staré vraky ji nemusí stát na naich komunikacích!
Ekologicky zlikvidujeme motorky, automobily,
nákladní auta, pøívìsy a návìsy. Vystavíme potvrzení
pro registr vozidel.
Tel.: 604 161 327, info@likvidaceaut.cz
Mìsto Pøíbram oznamuje zámìr pronájmu nebytových prostor v 1. podzemním podlaí objektu
Zámeèek  Ernestinum, Tyrova 106 v Pøíbrami I,
o celkové výmìøe 224,8 m2 (bývalý Index club).
Blií informace na úøední desce MìÚ a na tel.:
318 498 268.

Finanèní úøad v Pøíbrami upozoròuje:

Vichni vlastníci pozemkù v katastrálních územích Brod,
Bøezové Hory, Bytíz, Kozièín, Lazec, Orlov, Zavrice,
Zdaboø, eice, kde dolo k digitalizaci nebo obnovì
katastrálního operátu a kteøí nepodávali pøiznání k dani
z nemovitosi a daò neplatili, protoe mìli své pozemky
pronajaté u zemìdìlského drustva, jsou nyní povinni podat
daòové pøiznání svým jménem (do 31. 1. 2005) a rovnì
platit daò za pozemky, kterých jsou vlastníci. Zemìdìlská
drustva jsou o této zmìnì informována a budou vlastníky
postupnì kontaktovat.

Systém BYZNYS Win® je základním stavebním kamenem
digitálního nervového systému firmy. Je projektován pro
zvládnutí vysokých nárokù uivatele z hlediska objemu
zpracovávaných dat a nároènosti na zpracování a výstupù.
Systém plnì podporuje diverzifikaci èinností v uivatelském subjektu. Rutinnì zvládá standardní poøizování
prvotních dokladù pøi kadodenní bìné práci obsluhy.
Poøizování prvotních dokladù mùe být oddìleno od následné úèetní likvidace. Samozøejmostí je mnoství variantních zpùsobù pøedkontací a masek zpracování. Zpùsob
úèetní likvidace je schopen prunì respektovat zvyklosti
uivatele. Vekeré výstupy jsou plnì modifikovatelné.
Zároveò nabízí evidenci procesù a úèetní likvidaci v reálném èase. Je zabezpeèeno variabilní sledování salda,
støedisek, DPH, úètování v cizích mìnách, odloená roèní
závìrka vèetnì pøíloh a podkladù pro daòové pøiznání
a celostátních výkazù, Systém plnì podporuje jazykové
varianty. Slovník pojmù obsahuje cca 31 000 výrazù systému. Zabezpeèuje komplexní pøeklad menu, vech sestav
a interaktivní komunikace s uivatelem. V souèasnosti je
k dispozici sloventina, angliètina a nìmèina.
Jedním ze základních analytických zámìrù je dùraz na øeení a podporu manaerského rozhodování. Systém nabízí
velký rozsah aplikací variantních hodnotících uivatelských
kritérií a rozsáhlou nabídku agregace podkladù pro vedení
spoleènosti. Modul BYZNYS Win OLAP vyuívá moderních technologií z oblasti Data Warehousing. Modul CRM
poskytuje spoleènosti podporu nejen pro navazování vztahù
s potenciálními partnery, ale také pro udrování vztahù
s partnery stávajícími. Díky originálnímu know-how nabízí
systém sofistikovaný modul pro finanèní analýzu spoleènosti a støedisek - Excellent. Modul Workflow slouí uivatelùm podnikového informaèního systému BYZNYS
Win® jako nástroj automatizace podnikových projektù
nebo jejich èástí, bìhem nich se pøenáí úkoly, pøíkazy èi
informace z jednoho úèastníka procesu na své pøímé následovníky. Zavádìní a fungování systému øízení jakosti dle
ÈSN EN ISO 9001:2001 je zaloeno na pøesném procesním uspoøádání jednotlivých tokù produktù a slueb
firmou. Systém BYZNYS Win® øeí prùbìh zakázky
vèetnì plnìní dílèích termínù s moností vyhodnocení.
Systém výraznì podporuje komunikaci s prostøedky
Microsoft® OFFICE.
Mezi významné uivatele systému BYZNYS Win®
na Pøíbramsku patøí: Ravak, a. s, Prùmysl kamene, a. s.,
AUDIT & CONSULTING, spol. s r. o., Color Cars, s. r. o.,
Sedláèek, v. o. s., Bierhanzl Group, a. s., BOBO BLOK,
spol. s r. o., KOVOTHERM, spol. s r. o, Anbremetall, a. s.,
PB Transfer, s. r. o.
J.K.R., spoleènost s ruèením omezeným, nabízí nadstandardní ohodnocení, zajímavé a perspektivní zamìstnání pro
dynamické osobnosti s poadavky na komunikaèní schopnosti, znalost IT technologií, ekonomiku a programování.
Dalí informace a kontakt jsou uvedeny na www.jkr.cz.

Oznámení nájemníkùm obecních bytù

Váení nájemníci,
oznamujeme Vám, e Zastupitelstvo mìsta
Pøíbram dne 13. 12. 2004 usnesením è.
1103/2004/ZM schválilo cenu vodného a stoèného na rok 2005 ve výi 46,20 Kè/m3.
Cena vodného na rok 2005 ve výi 31,- Kè/m3
Cena stoèného na rok 2005 ve výi 15,20 Kè/m3
Dále Zastupitelstvo mìsta Pøíbram dne 22. prosince 2004 schválilo poplatek za sbìr, odvoz
a likvidaci komunálního odpadu na 450,- Kè
za osobu roènì.
U domù, kde jsou vyuívány odpadové nádoby
Technických slueb mìsta Pøíbram, si k tomuto
poplatku TS úètují nájemné za odpadové nádoby, a to ve výi 12,- Kè za osobu a rok.
Mìstská realitní kanceláø

Informace pro obèany

Váení obèané,
od 1. ledna 2005 bude odbor sociálních vìcí
a zdravotnictví vykonávat svoji èinnost v budovì
v Pøíbrami I, Tyrova 107 (vedle hlavní budovy
radnice).
Na odboru najdete tyto agendy :
- oddìlení sociálních slueb a zdravotnictví: vyøizuje ádost o pøijetí do domova dùchodcù, peèovatelské sluby, pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou,
pøíspìvek pro zdravotnì postiené obèany, prùkazky
TP, ZTP, ZTP/P, pøíspìvek na výivu dítìte, vede
agendu záchytné stanice, ubytovny pro bezdomovce,
a pracuje zde kurátor pro dospìlé
- oddìlení dávek sociální péèe: vyøizuje ádosti
o dávku sociální péèe pro nezamìstnané jednotlivce
a bezdìtné rodiny, ádosti o dávku sociální péèe pro
rodiny s nezaopatøenými dìtmi
- oddìlení sociálnì-právní ochrany dìtí: zde najdete
kurátory pro mláde, sociální pracovníky, kteøí mají
mimo jiné v náplni práce vyøizování náhradní rodinné péèe, péèi o týrané, zneuívané a zanedbávané dìti
Blií informace najdete na internet. stránkách
Mìstského úøadu Pøíbram www.pribram-city.cz.
JUDr. Antonín Hejduk, vedoucí odboru SVaZ

Vysoká kola evropských a regionálních studií, o. p. s.,
pracovitì Pøíbram, bakaláøský studijní program
Mezinárodní teritoriální studia obor Regionální
studia pro úøedníky veøejné správy poøádá
3. 2. 2005 Den otevøených dveøí.
Zaèátek: ve 12, 14 a 16 hod.
Informace na tel. 386 116 811, www.vsers.cz

OHK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
v tuto chvíli máme za sebou nìkteøí vánoèní maratón a moná, snad jetì
vìtina z vás, klidné proití vánoèních svátkù. Èeká nás opìt hektický rok
2005, nebo doba je taková.
Já bych první èást èlánku vìnovala malému ohlédnutí za posledním mìsícem
roku 2004 a druhou èást pohledu do roku 2005.
OHK Pøíbram ji v prosinci neorganizovala ádnou vìtí akci, jen poslední
schùzi pøedstavenstva OHK a dozorèí rady za úèasti pøizvaných hostù
v roce 2004. Hosty pøedstavenstva byly tentokrát výhradnì eny, a to eny významné.
Poslankynì Parlamentu JUDr. Eva Dundáèková, øeditelka Úøadu práce v Pøíbrami JUDr.
Zdeòka Koeluhová a øeditelka poboèky Celního úøadu v Pøíbrami Eva Kyseláková. Seli
jsme se v Cocktail baru a Pizzérii Hollywood na Sabáku na pozvání pana Miroslava Rojíka,
èlena OHK v Pøíbrami, který nám pøedvedl prostory novì otevøeného penzionu (viz foto).
Nae èlenské firmy se v posledním mìsíci roku té louèily se starým rokem, hodnotily výsledky
své práce, která se v roce vstupu
do Evropské unie vìtinou daøila,
co je patrné v nárùstu zakázek
i exportu. K tìmto úspìným firmám se jistì øadí firma ZAT, a. s.,
která pro své zamìstnance a hosty
uspoøádala divadelní muzikálové
pøedstavení Kabaret s Danielou
inkorovou v divadle J. K. Tyla
v Plzni. Firma Halex-Schauenberg, ocelové konstrukce, s. r. o.,
pozvala své zamìstnance do restaurace Simona na Bøezových Horách. Slavnostního zakonèení roku se zúèastnil i nìmecký
jednatel firmy Dr. Winterhalter, který souèasnou situaci na trhu s ocelí zhodnotil pro firmu,
která vyrábí ocelové konstrukce, jako nepøíznivou v roce 2004. Kadoroènì firma vyhlauje
nejlepího zamìstnance, kterým se za rok 2004 stal pan Josef Klika. Souèástí programu
bylo vystoupení dìtí z Dìtského domova v Solenicích, které zazpívaly vánoèní písnì a koledy. Se starým rokem se louèila i firma Kovohutì Pøíbram, a. s., Novadus, s. r. o., a mnoho
dalích firem.
Nejen podnikatelé, ale i jejich úøad OHK Pøíbram se musí dívat dopøedu, a proto se opìt
budeme soustøeïovat v roce 2005 na vzdìlávací i spoleèenskou èinnost.
Jeliko Ministerstvo prùmyslu a obchodu u má jasno v koncepci programù podpory malého
a støedního podnikání v letech 2005 - 2006, uspoøádáme dne 27. ledna 2005 v zasedací místnosti Èeské spoøitelny, a. s., semináø na téma Programy podpory malého a støedního podnikání v ÈR v roce 2005 - 2006 . Zástupci ÈMZRB pøedstaví záruèní a úvìrové programy
 ZÁRUKA, TRH, PROGRES, START, KREDIT, INOVACE a zástupce Czech Trade
programy MARKETING, ALIANCE a ZASTOUPENÍ (zastoupení kanceláøí CT ve svìtì).
Dále jsme opìt vstoupili jako partner do spolupráce s firmou FINVEST, s. r. o., která poøádá
øadu kvalitních daòových semináøù, o kterých se mùete dozvìdìt i na naich www stránkách. Máme v plánu praktický semináø o obalech a odpadech (povinnosti výrobcù i prodejcù) a jeliko se od 1. èervence chystají zmìny v celní legislativì ohlednì odevzdávání
formuláøe INTRASTAT, chceme v kvìtnu nebo èervnu informovat podnikatele o tomto tématu.
Po sloitých jednáních na MPO schválil Parlament ÈR 15. 12. 2004 uvolnìní finanèních
prostøedkù pro provoz Informaèních míst pro podnikatele, take Vae dotazy týkající se
podnikatelské èinnosti budeme rádi zodpovídat i nadále.
Zaèátkem roku vyjde Regionální adresáø podnikù a firem na rok 2005 a bìhem zimních
mìsícù se budeme zabývat nejvìtí spoleèenskou událostí v ivotì komory a to je
PODNIKATELSKÝ PLES, který probìhne 12. bøezna 2005 v pøíbramské Sokolovnì.
Blíe Vás budeme informovat v pøítím vydání.
Úspìný vstup do roku 2005 Vám pøeje
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, 261 01
Tel.: 318 627 784-5, fax 318 627 785, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz

Lhùty pro výmìny obèanských prùkazù

Nové naøízení vlády ze dne 16. listopadu 2004, které nabylo úèinnosti dnem
1. ledna letoního roku, stanoví lhùty pro výmìny obèanských prùkazù,
které neobsahují strojovì èitelné údaje vydaných:
- do 31. prosince 1994, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince 2005; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan
pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2005
- do 31. prosince 1996, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince 2006; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan
pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2006
- do 31. listopadu 1998, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince 2007; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan
pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2007
- do 31. prosince 2003, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince 2008; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan
pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2008.
Oddìlení obèanských prùkazù je v budovì bývalé Policie ÈR - ulice
Generála Tesaøíka 19 (naproti Sokolovnì).
Ing. Jana Bureová, vedoucí odboru vnitøních vìcí

Kovohutì Pøíbram opìt investovaly do ekologie a zdraví

V prosinci Kovohutì Pøíbram uvedly do provozu nový systém odsávání dávkování achtové
pece Varta.
Systém, jeho poøizovací náklady pøesahují 600 tisíc Kè, byl vyvinutý nìmeckou firmou
Imtech pod názvem Rom Drall pùvodnì pro odsávání letitních odbavovacích hal a pozdìji
byl úspìnì aplikován v nìkterých metalurgických provozech zemí Evropské unie.
Kovohutì Pøíbram si od instalace systému slibují výrazné sníení emisí pøi dávkování
nìkterých obtínì zpracovatelných surovin do achtové pece a tím dalí omezení zatìování
blízkého okolí svojí èinností a zlepení pracovních podmínek svých zamìstnancù v oblasti
ochrany zdraví.
Zlatý nuget Beèánova, závod tøíèlenných lidských spøeení, se koná v sobotu
12. února 2005. Na obvyklém místì
na louce za Obecnicí smìrem k Oseèi
ve 14 hodin bude odstartován jubilejní
25. roèník. Bude pro vás pøipravena trasa
závodu dlouhá 8,713 brdské míle s tradièními disciplínami. Pro pohodový prùbìh závodu i následujícího vyhodnocení
veèer v saloonu (omezená kapacita) bude
vyhláen po naplnìní 80 posádek stopstav. Pøihláky, které dojdou po vyhláení
stopstavu, budou vráceny zpìt pøihlaovatelùm (napite telefonické spojení na
pøihláku) nebo tyto posádky mohou bìet mimo závod, ale nebudou hodnoceny
a do sálu se nedostanou. Pøihláku nìkteøí
z vás dostanou potou a ostatní ji mohou
stáhnout na www.obecnice-oficial.com
v rubrice kulturní akce. Po závodì bude
pøi vyhodnocení hrát známá kapela A JE TO. V místì závodu bude tradièní bufet s kvalitními
domácími specialitami.
Doufáme, e brdský duch Fabián nám bude naklonìn a poskytne nám trochu snìhu, hezkého
poèasí a dobré pohody. A vy ostatní se pøijïte podívat a povzbudit úèastníky. Pøípadné otázky èi podrobnosti sdìlím telefonicky nebo e-mailem: B. Svoboda: 318 614 079, 724 006 139,
bohpsvoboda@volny.cz. Poøadatelé Pavel Kadlec, Petr Èech a Bohou Svoboda.

Na radnici lze platit kartou

Ekonomický odbor Mìstského úøadu Pøíbram upozoròuje obèany na monost
úhrad plateb v pokladnách Mìstského úøadu platebními kartami. Jedna pokladna
je v hlavní budovì úøadu v Tyrovì ulici 108 a jedna v budovì úøadu v ulici Gen.
Tesaøíka 19.
Jana Pivoòková, vedoucí ekonomického odboru

Zápisy do 1. roèníkù pøíbramských základních kol

(pro dìti narozené od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999, vè. dìtí s odloenou kolní docházkou)
1. Z Pøíbram, Balbínova 328, Pøíbram II
17. 1. 13 - 18 h. 18. 1. 13 - 18 h.
3. Z Pøíbram, Prokopská 337, Pb VI - Bø. Hory 21. 1. 14 - 18 h. 22. 1. 8 - 12 h.
Základní kola, Jiráskovy sady 273, Pøíbram II 21. 1. 14 - 18 h. 22. 1. 9 - 11 h.
5. Z Pøíbram, 28. øíjna 1, Pøíbram VII
19. 1. 14 - 17 h. 20. 1. 14 - 17 h.
(zápis do tøíd se zamìøením na hudební a výtvarnou výchovu, i bez zamìøení)
Základní kola, Bratøí Èapkù 279, Pøíbram VII 27. 1. 14 - 18 h. 28. 1. 14 - 17 h.
(stejný termín platí i pro odlouèené pracovitì v eické 193)
7. Z Pøíbram, kolní 75, Pøíbram VIII
22. 1. 8 - 14 h.
Waldorfská kola, Hornická 327, Pøíbram II
21. 1. 14 - 17 h. 22. 1. 9 - 11 h.
(náhradní termín 8. 2. 14 - 17 h.)
V odùvodnìných pøípadech je moné domluvit s øeditelstvím koly jiný termín.
K zápisu s sebou rodièe vezmou svùj obèanský prùkaz a rodný list dítìte.

Galerie Frantika Drtikola

Vás zve 10. února 2005 od 19 hodin na Píseò písní (Milostná lyrika v hudbì a poezii)
do Zámeèku - Ernestina (2. patro). Dramaturgie hudebnì literárního poøadu je zaloena
na milostné tématice v poezii a hudbì. V první èásti je zaøazen pøednes milostných verù
z Písnì písní v pøekladu J. Seiferta, který je hudebnì podbarven milostnými melodiemi
a písnìmi renesanèních a barokních skladatelù. Proslulá Píseò písní patøí k nejoriginálnìjím erotickým básním svìtové literatury. Druhá èást je vìnována milostné tématice
v áriích a písních W. A. Mozarta a L. Koeluha. Je doplnìna variacemi na cembalo
Mozartova pøítele J. Mysliveèka. Úèinkuje LYRA DA CAMERA (Johana Rosická soprán, Jitka Navrátilová - cembalo, Zdena Fleglová - recitace)

Výstavu zahájí dne 20. 1. 2005 v 17 hodin Josef Moucha.

Divadelní kavárna s novinkou
Letoní rok zaèíná v pøíbramském divadle s dalí, velice pøíjemnou novinkou. Návtìvníci
odpoledního pøedstavení si mohou hned po pøíchodu do divadla objednat obèerstvení
a o pøestávce ho najdou se svým jménem na stolku ve foyeru. Nemusí tedy stát dlouhou
frontu, ale rovnou se posadí a stráví dalí pøíjemné chvíle v kavárnì. Divadelní kavárna
by mìla být návtìvníkùm k dispozici jetì pøed kadým pøedstavením. Posezení ve foyeru
divadla by se v letoním roce mìlo stát souèástí tohoto kulturního záitku doplnìné
výstavou umìleckých dìl souèasných èeských výtvarníkù.
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MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- Dne 21. 12. v noci v 1,45 hod.
projídìla hlídka pøi pravidelné
noèní kontrole ulicí Politických
vìzòù. Ulicí procházeli mu a ena.
ena spatøila policejní vozidlo
a zastavila ho. Sdìlila stráníkùm,
e byla napadena svým manelem,
který vak vùbec nereagoval a pokraèoval dál v cestì. Stráníci
mue zastavili a oba poádali
o prokázání totonosti. Mu uvedl,
e se s manelkou nepohodli. Paní
chtìla pøivolat záchranku, ale
bìhem nìkolika vteøin si to rozmyslela. Oba byli viditelnì pod
vlivem alkoholu. Stráníci enu
pouèili o jejích právech, ale paní
jim sdìlila, e nebude podávat
ádné oznámení, nebo má svého
mue ráda. Poté pán odeel a paní
odvezli stráníci k jejímu pøíbuznému. Touto povedenou dvojicí
byli pan K. T. (1956) z Bøeznice
a paní J. T. (1955) z Pøíbrami VIII.
- Poár v bytì souseda ohlásil dne
22. 12. jeden obèan z Milínské ulice. Hasièi pøijeli na místo, zvonili
na byt, ve kterém mìlo hoøet.
Nikdo neotvíral, proto se chystali
dveøe otevøít násilím. Jakmile pøiloili ke dveøím páèidlo, pan D.
jim otevøel. Z bytu se na chodbu
vyvalil dým. Pán jim øekl, e usnul
a zapomnìl na polévku na sporáku.
Vzbudilo ho a zvonìní a bouchání.

Hasièi byt prohlédli a konstatovali, e dalí zásah je bezpøedmìtný.
- Na Boí hod vánoèní v 1,54 hod.
oznámil telefonicky na sluebnu
jeden obèan, e se u Velkého kotle
perou dva mui. Stráníci je oba
na místì nalezli. Jednalo se o pana
J.  (1981) z Pøíbrami VII, který
oznámil, e ho napadl pan M. V.
(1976) z Dobøíe. Napadený uvedl, e záleitost oznámí Policii ÈR
druhý den ráno a e prosí stráníky,
aby vyzvali násilníka k oputìní
místa. Po domluvì tak rváè uèinil
a ji se nevrátil.
- V tento den v poledne stráníci
øeili opilce leícího v ulici Ès.
armády u novinového stánku.
Jednalo se o pana J. R., který v této ulici bydlí. Lékaøské oetøení
odmítl, take mu stráníci pouze
pomohli dopravit se do místa
svého bydlitì.
- Tentý den v 10 hodin oznámila
obsluha èerpací stanice OMV
v Evropské ulici, e v shopu mají
trojici muù, kteøí jim zneèiují
prostory. Byli to pánové R. È.
(1975), V. H. (1981) ze tìknì
a D. È (1978) z Prahy 5. Jmenovaní konzumovali velmi zvlátním
zpùsobem zakoupený proviant.
Hlídka trojici pouèila o pravidlech
sluného chování a naøídila jim,
aby po sobì okamitì uklidili ve,

co si kolem sebe nastlali. Vichni
tak ihned uèinili a prostor opustili.
- O nìkolik minut pozdìji byli
stráníci pøivoláni do kolní ulice.
Dle sdìlení jednoho obèana je prý
u sloupu uvázán pes, hlasitì tìká
a vypadá to, e si ho ji nikdo
nevyzvedne. Stráníci psa nali,
pes mìl koík i známku. Majitelka
domu øekla, e je u nich na návtìvì majitel psa. Ten pøiel a slíbil,
e ji psa ke sloupu vázat nebude.
- Hlasitá hudba se ozývala pøed
pùlnocí v tento den ze Semtex klubu. Na základì oznámení pøijeli
stráníci, zastihli zde majitele klubu pana R. L. (1977) z Pøíbrami
VII. Upozornili ho na ruení noèního klidu a on slíbil, e ve
napraví. To se také vzápìtí stalo.
Incident byl vyøeen domluvou.
- Dne 27. 12. v 00,35 hodin oznámili poøadatelé kulturní akce, e
pøed vchodem do taneèního sálu
v kulturním domì je opilý mu,
který nechce prostor opustit a pokouí se napadat poøadatele.
Hlídka zde zajistila pana P. V.
(1978) z Pøíbrami III. Stráníci
mue odvezli domù.
- Kráde pyrotechniky za 9,90
Kè oznámila zamìstnankynì Kauflandu. Zlodìjíèkem byl dvanáctiletý P. M z Pøíbrami IV. Chlapec
byl pøedán rodièùm a vzhledem

k jeho vìku bylo øízení zastaveno.
- Ve 22,20 hod. dne 27. 12. v ulici
Ès. armády asistovali stráníci pøi
pøevozu zranìného M. K. (1972)
z Pøíbrami. Pro pacienta pøiletìl
vrtulník a byl pøepraven do Prahy.
- Dne 28. 12. oznámil zamìstnanec Aquaparku, e v ulici Legionáøù
se pohybuje skupinka 12letých dìtí,
které mezi sebou vláèí opilého
chlapce. Stráníci povedenou
skupinku nalezli v ul. Politických
vìzòù. Jeden chlapec byl opilý,
nekomunikoval, neudrel rovnováhu a usínal. Stráníci okamitì
pøivolali záchranku. Lékaø konstatoval, e je nutné dítì pøevézt
na jednotku intenzivní péèe.
Náhodný kolemjdoucí chlapce
poznal a identifikoval. Stráníci
kontaktovali matku a ta jim sdìlila,
e to není poprvé, co se její syn
takto opil a e mu hrozí ústavní
výchova. Záleitost byla pøedána
sociální kurátorce.
- Na Nový rok poádal operaèní
Policie ÈR o asistenci pøi zásahu
ve Snack baru. Skupina skinheadù
zde fyzicky napadla jednoho
mue. Stráníci násilníky objevili
v ul. Ès. armády. Byli zadreni
a pøedáni Policii ÈR.

Krátce z tiskovek na radnici
Rozbory
hospodaøení
jednotlivých
pøíspìvkových organizací ukazují, e vývoj
hospodaøení je pøíznivý.
V radì mìsta byl schválen prodej bytù
v oblasti Fantovy Louky za cenu 800 korun
za jeden m2.
Byl schválen pronájem reklamní plochy
na tzv. domech hrùzy v ulici Ès. armády.
O prodeji tìchto dvou domù se stále jedná..
Poplatek za svoz TKO v roce 2005 ji
zastupitelstvo odsouhlasilo. V roce 2005 tato
sazba èiní 450 korun na obyvatele a rok.
Od 1. ledna 2005 budou Mìstské jesle
Pøíbram samostatnou pøíspìvkovou organizací.
Rozhodla o tom rada mìsta.
Rada také odsouhlasila slouèení 1. a 12.
mateøské koly, které by mìlo vstoupit v platnost od 1. 7. 2005.
Byl schválen byl regulaèní plán mìstské
èásti eice.
Balbínova ulice ji má nový asfaltový
povrch a je tedy ji po rekonstrukci inenýrských sítí definitivnì opravena.
Koryto Pøíbramského potoka je skuteènì
v havarijním stavu. Konstatoval to zástupce

Povodí Vltavy Ing. Poláèek, který spoleènì
se starostou I. Fuksou celé koryto potoka proel.
Na základì odborného vyjádøení by se mìla realizovat i stavba jednoho jezu na tomto potoce.
Slavnostního vyøazení vojákù základní
sluby v Èáslavi se zúèastnil i starosta Ivan
Fuksa. Na tomto vyøazení se sely jednotky
z Pøerova, Strakonic, Jinec i Pøíbrami.
Zcela neformální pøedvánoèní setkání
vech zamìstnancù radnice se uskuteènilo
v prostorách Galerie F. Drtikola. Po tuto dobu
byly zajitìny sluby na vech pøepákách.
Celkem 26 ádostí o pùjèky z Fondu oprav
a modernizace pøedstavuje èástku 5,536 milionù
korun. ádosti budou zaèátkem ledna vyhodnoceny a poté projednány zastupiteli mìsta.
Mimoøádné jednání rady mìsta v pondìlí
3. 1. se zabývalo pøedevím finanèními záleitostmi. Napøíklad pøípravou na pøijetí kontokorentního úvìru, který by slouil k pøeklenutí
pøechodného období, a také pùjèkou finanèních
prostøedkù z Fondu oprav a modernizace. I tato
pùjèka by slouila k pokrytí potøeb tohoto období do doby, ne na úèet mìsta opìt zaènou
pøicházet prostøedky z finanèních úøadù.

Tísòová péèe  Areion

Mìsto Pøíbram se na základì memoranda o vzájemné spolupráci s humanitární
organizací IVOT 90 se sídlem v Praze 1, ulice Karoliny Svìtlé 18, zapojilo
do realizace projektu PHARE EU 2002 AREION. Pøípravy byly zahájeny ve 2.
polovinì záøí 2004. Byl jmenován pro tuto práci regionální koordinátor, který
zahájil jednání se vemi organizacemi Svazu zdravotnì postiených v Pøíbrami,
øeditelkou Peèovatelské sluby, praktickými lékaøi i s jednotlivými potøebnými
obèany. Poøadník pro zájemce se stále aktualizuje a bude uzavøen zaèátkem ledna
2005. Mìsto Pøíbram obdrí 40 terminálních stanic a uvede je do chodu v bytech
pacientù. Podmínkou pro jejich zavedení je provozování pevné linky sítì TELECOM. Mìsíèní poplatek za provozování projektu v jednotlivých bytech je poplatek 200 Kè mìsíènì, z èeho polovinu hradí mìsto.
Pøíbramskou radnici v tomto projektu zastupuje místostarosta MUDr. Ivan edivý
a vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví JUDr. Antonín Hejduk.
Organizace IVOT 90 rozvrhla montáe zaøízení pro pøítí rok takto: v lednu patnácti pacientùm, v únoru, bøeznu a dubnu vdy po deseti pacientech.
Princip systému spoèívá v tom, e pacient bude neustále nosit pøi sobì dálkový
ovladaè s tlaèítkem o velikosti krabièky od zápalek, zavìený na krku. Toto
zaøízení umoòuje z kteréhokoliv místa v bytì, chodbách èi pøed domem, spojení
s centrálním dispeèinkem. Pøi stisknutí tlaèítka je na poèítaèi centrálního dispeèinku vyvolán poplaný signál a spustí se provoz telefonu v bytì klienta, který
mùe hovoøit se zdravotní sestrou slouící na dispeèinku i v pøípadì, e leí
napøíklad na zemi a nedosáhne na telefon. Jestlie je tlaèítko stisknuto omylem,
oznámí to pacient operátorce, aby se pøedelo pøípadným zbyteèným výjezdùm
integrovaného záchranného systému. Pøi absenci pohybu v bytì do 12 hodin
vyvolá se poplach na poèítaèový systém v dispeèinku automaticky, i kdy pacient
nepouil dálkový ovladaè.
Kanceláø regionálního koordinátora bude otevøena v lednu v budovì bývalého
soudu na námìstí T. G. Masaryka. Prozatím je mono se spojit s koordinátorem
prostøednictvím tel.: 318 624 928 a získat tak dalí informace. Jak vyplývá ji z názvu projektu, je patrné, e je financován Evropskou unií.
Ing. Libor pinar, regionální koordinátor projektu

JAK

SE VÁM IJE?

Kdy se takto zeptáte èlovìka v anglosaských zemích, odpoví vám témìø
na sto procent, e dobøe, by mu koukala smrt z oèí. Na stejnou otázku
vám odpoví Èech rovnì s témìø stoprocentní jistotou, e patnì, by právì
vysedal z luxusního vozu, jsa opálen po dovolené v exotických krajích.
Tak to je a asi jetì dlouhou dobu bude.
Jak tedy opravdu zjistit pokud mono objektivnì kvalitu ivota alespoò
v rámci jednoho státního útvaru?
O to se pokusila MF Dnes 29. 11. 2004, kdy na základì deseti vyhodnocených sociálních, ekonomických, ekologických a zdravotnických kritérií
sestavila ebøíèek 77 okresù a okresních mìst. Jak v této soutìi obstála
Pøíbram, dehonestovaná a skandalizovaná dlouhodobì rùznými novinovými èlánky, televizními poøady a soudními kauzami?
V poøadí 77 hodnocených zaujala solidní 27. místo, v rámci kraje pak
skonèil okres na tøetím místì. Úplnì nejlépe dopadla v kategorii dlouhovìkosti - nadìje na doití 78 let je nejvyí v kraji. Máme rovnì nejvyí
poèet podnikatelù na tisíc obyvatel. V prùmìru se drí ceny bytù, kriminalita, nezamìstnanost i èistota ovzduí, nejhorí je pak prùmìrná
mìsíèní hrubá mzda.
A tak, pøièteme-li si k uvedeným faktùm malebnost Pøíbrami a okolního
pásma Brd, celou nádheru støedního Povltaví, pak není dùvodù, proè
bych se zde nemìl cítit dobøe. Koneckoncù i ta mìsta, která v tabulce
vyla nejlépe, mají své stinné stránky - a ji to je vysoká kriminalita,
ceny bytù èi zneèitìné ovzduí.
Take a se vás nìkdo zeptá, jak se tady ije, odpovìzte mu, e dobøe.
Máte pro to øadu dobrých dùvodù a navíc pozitivní mylení rovnì
pøispívá k vìtí kvalitì ivota a dává vyí anci na dlouhovìkost.
A jetì jedna dobrá zpráva - pøíbramská porodnice dopadla v rámci
hodnocení tìchto zaøízení v kraji velmi dobøe - je mezi nejlepími. Tolik
Pøíbramský deník 13. 12. 2005.
Vladimír Køí

Ve støedu 15. prosince pøijal starosta Ivan
Fuksa spoleènì s místostarosty Mgr. Rostislava
Rika, øeditele Waldorfské koly, který se
umístil na druhém místì v anketì Uèitel roku
2004. Na tøetím místì je Mgr. Petr Albrecht,
uèitel èetiny a dìjepisu z Gymnázia Pøíbram.
Témìø 13 milionù Kè státní dotace by
mìla získat pøíbramská radnice na výstavbu
sociálních bytù, které vzniknou rekonstrukcí
Simply klubu a výstavbou nového areálu
ve Spartaku Pøíbram.
Témìø dvacet uchazeèù o práci registrovaných na Úøadu práce se podílí spoleènì
s pracovníky Technických slueb Pøíbram
na povánoèním úklidu mìsta.
Poèet nezamìstnaných v Pøíbrami se na
konci roku ustálil na 7,9 %, co pøedstavuje
5. místo ve Støedoèeském kraji. Nejlépe je na
tom region Praha - východ a západ, nejhùøe
Kolín a Kutná Hora. V pøíbramském regionu je
v poètu nezamìstnaných na prvním místì
Romitálsko (10 %) a nejlépe si vede
Sedlèansko (5,8 %).
- str -

Jak postupovat pøi pøevodu odbìrného místa ze zákazníka
na zákazníka bez odebrání plynomìru?
V tomto pøípadì je tøeba, aby spolu zákazníci vyplnili Pøedávací
protokol k pøevzetí plynomìru novým zákazníkem. Jeho formuláø je
k dispozici na webových stránkách STP na adrese www.stp.cz/001_007.html.
Pøedávací protokol mùete sepsat také sami, ale musí obsahovat vechny
následující údaje: èíslo odbìrného místa, jména a pøíjmení pøedávajícího
a pøebírajícího, èíslo plynomìru, datum pøevodu, stav na plynomìru
ke dni pøevodu, novou adresu pùvodního zákazníka pro zaslání koneèného vyúètování a podpisy obou zákazníkù.
Pøevod vyøídíte bez objednání v obchodních kanceláøích STP v Praze
na adrese Novodvorská 803/82 nebo ve Voticích na adrese Komenského
námìstí 151. K vyøízení pøevodu postaèuje úèast zákazníka, který odbìr
zahajuje. Je nutné mít s sebou následující doklady: pøedávací protokol,
kopii dokladu o monosti uívání nemovitosti (kupní,darovací èi
nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka), u podnikání kopii L nebo
výpis z obchodního rejstøíku, v pøípadì, e chcete k úhradì záloh
vyuívat slueb SIPO, je tøeba pøinést kopii dokladu o pøidìlení spojového èísla èi jakýkoli starí rozpis plateb SIPO. S pøevodem je spojen
také administrativní poplatek ve výi 200,- Kè (kromì pøevodù v rodinì,
které jsou bezplatné).
Pokud se nemùete dostavit do zákaznické kanceláøe, máte na telefonu
317 814 516 monost se s pracovnicemi zákaznické kanceláøe ve Voticích
domluvit na vyøízení pøevodu pomocí korespondence.
Zákaznické kanceláøe jsou k dispozici v tìchto návtìvních hodinách:
Pondìlí
8 - 12
13 - 17
Úterý
8 - 12
13 - 14
Støeda
8 - 12
13 - 17
Ètvrtek
8 - 12
13 - 14
Spoustu záleitostí mùete vyøídit také po telefonu kadý pracovní
den mezi 8. a 15. hodinou. Zdarma a z pohodlí domova.
Zákaznická linka 800 100 828:
podává veobecné informace zákazníkùm, podává informace novým
kazníkùm, pøijímá odeèty po telefonu, provádí zmìny zálohy za odbìr
plynu, provádí konzultace plateb, øeí reklamace vyúètování, øeí reklamace plateb, sjednává kontrolu mìøícího místa, sjednává výmìnu vadného mìøidla, sjednává ukonèení smlouvy s odmontováním mìøidla,
sjednává pøevod smlouvy (pøi úmrtí odbìratele)
Mnoho uiteèných a zajímavých informací najdete také na webu
Støedoèeské plynárenské www.stp.cz.
PORUCHOVÁ LINKA 1239
Pokud jste objevili poruchu na plynovém zaøízení, ucítili plyn ve Vaem
domì nebo v okolí, mìli byste to nahlásit na poruchovou slubu. Pro
tyto úèely funguje pro zákazníky Støedoèeské plynárenské nepøetritá
telefonická linka na èísle 1239. Toto èíslo vytáèejte bez pøedvoleb, a to
i kdy voláte z mobilního telefonu.
Kadý zásah pohotovostní výjezdové sluby je bezplatný, by by se
jednalo jen o podezøení úniku.
V pøítím èísle si povíme, jak postupovat, chceme-li zavést
do domácnosti zemní plyn.

Pøi naem probírání jmen námìstí nám ve staré èásti
Pøíbramì zbylo z minula k úvaze nìkolik meních
námìstí. První z nich se dnes oficiálnì nazývá
Hornické, aèkoliv mu nikdo z místních jinak neøekne
ne Cábryk. Slovo Cábryk je zkomoleninou slova
Cabicár, snad odvozeného z osobního jména Vavøince
Tzabitzera, který il v 16. století. Pùvodnì se jednalo
o pojmenování rybníèku, který se jetì v druhé polovinì
19. století nacházel na místì dneního námìstíèka
a o jeho jménì ji zde bylo psáno. Krátce po urbanistické úpravì této èásti mìsta na obytnou ètvr se v roce
1884 objevilo poprvé v oficiálních dokumentech i nové
jméno námìstí - Hornické, zvolené s ohledem na hornický ráz naeho mìsta.
Dalím námìstím v poøadí je Alovo, které se nachází
poblí známého hostince Sebastopol. Vzniklo výstavbou ji ve 30. - 40. letech 20. století, ale úøednì bylo
pojmenováno a v roce 1953. Tehdy bylo zvoleno jméno
námìstí Brigádníkù, co odpovídalo kolektivistickému
duchu 50. let a oslavovalo horníky - dlouhodobé brigádníky, kteøí na politickou objednávku pøili do Pøíbrami
dobývat uran, avak na jejich pùvodních pracovitích
za nì chybìla náhrada. Po roce 1989 dolo k pøejmenování námìstí na vhodnìjí Alovo, které se vztahuje
k malíøi Mikolái Alovi (1852 - 1913), jeho ena
Marína ila v letech 1876 - 78 právì v nedalekém hostinci.
Sevastopolské námìstí se nachází v tìsné blízkosti
slavné hospody (stávala zde mnohem døíve ne jiné
domy) a získalo své poslední jméno definitivnì a v polovinì 90. let 20. století. Pùvodní název obdrelo
námìstí v roce 1935 krátce po svém vzniku. Jmenovalo
se tefánikovo, podle Milana Rastislava tefánika (1880
- 1919), spolutvùrce Èeskoslovenska v roce 1918.
Za nìmecké okupace muselo být z politických dùvodù
pøejmenováno, a to na Mozartovo, podle hudebního
skladatele Wolfganga Amadea Mozarta (1756 - 1791).
Souèasnì vak námìstí získalo i neoficiální jméno
Sportovní, kterému se po osvobození v roce 1945 dostalo oficiálního schválení. Stalo se tak pravdìpodobnì
vzhledem k nìkolika sportovitím v okolí. V neznámé
dobì, ale jetì za bývalého reimu pøed rokem 1989, se
námìstí doèkalo dalího pøejmenování na Sevastopolské.
Snad v tom hrála roli snaha zavdìèit se Sovìtskému
Svazu, protoe název hostince Sebastopol se píe s B
(jedná se o historický název; o jménech hostincù bude
zde pojednáno nìkdy v budoucnu), kdeto název
Sevastopolské odkazuje pouze na ukrajinské mìsto
na Krymu. Snaha napravit tento omyl v 90. letech 20.
století bohuel nebyla pøijata, nýbr naopak bylo potvrzeno jméno, odkazující na zmínìné mìsto.
Posledním námìstím ve staré èásti mìsta je Východní
námìstí, pojmenované v roce 1953 podle své polohy
v rámci mìsta. Námìstí samotné vznikalo postupnì
od 30. let 20. století, a stejnì jak na Komenského
námìstí, tak také zde mìl pùvodnì stát kostel, zde
èeskobratrský evangelický. Východní námìstí rovnì
nebylo nikdy pøejmenováno. V pøítím díle pøíbramských jmen pøekroèíme Pøíbramský potok a budeme se
zabývat námìstími v této èásti naeho mìsta.

Daniel Doleal

L EDNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 1. 1750

Zaèala v Pøíbrami fungovat soukromá sbìrna dopisù, pøedchùdce dnení
poty.

obdrela patronátní právo
nad kostelem sv. Jakuba.
Do té doby jej vykonával
èeský král prostøednictvím nejvyího mincmistra.

7. 1. 1871

19. 1. 1897

Vylo první èíslo týdeníku
Horymír, nejstarího pøíbramského èasopisu, který
vycházel a do roku 1942.

8. 1. 1298

K tomuto dni je poprvé v písemných pramenech doloena existence pøíbramské
farnosti a tím i kostela.

11. 1. 1711

Narodil se ve Vysoké Peci
Jan Antonín Alis, hormistr
a humistr, který se pozdìji zaslouil o rozvoj
tìby støíbrorudných rud
v Pøíbrami a okolí.

15. 1. 1288

Posádka hradu Orlíka vyplenila a vypálila Pøíbram.
Byla to odplata Vítkovcù
biskupovi Tobiáovi v domácí válce èeské lechty.

16. 1. 1785

Pøíbramská mìstská obec

Císaø Frantiek Josef I.
vydal listinu, kterou povýil
Bøezové Hory na královské horní mìsto a udìlil
jim znak.

20. 1. 1955

Rada MNV opakovanì
ádala kolníka Petøinu,
aby ve kolní budovì èp.
104 (dnení Obchodní akademie) nechoval prasata.

26. 1. 1786

Uskuteènil se první pohøeb
na dnením tzv. starém
høbitovì (u 4. základní
koly).

27. 1. 1888

Poprvé na Bøezových
Horách dostávaly ve kole
chudé dìti zdarma teplou
polévku, aby byla usnadnìna jejich kolní docházka.
Akci organizoval horní
úøad.

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 13. 12.
SCHVÁLILA

- pronájem nebytového prostoru
v ulici Legionáøù 424 pro spoleènost POGRR, s. r. o., na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za cenu 600,Kè/m2/rok (základní nájemné)
povýenou kadoroènì o míru

inflace za úèelem zøízení prodejny potravin
- pronájem nebytového prostoru
v Èechovské 112 pro pí Anitu
ákovou na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
za cenu 800,- Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou
kadoroènì o míru inflace
za úèelem zøízení prodejny
s komisním prodejem dìtského
zboí  odìvy, koèárky, spor-

A

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

tovní potøeby, hraèky, autosedaèky, dìtský nábytek, prodej
nového a pouitého zboí, provozování dìtského koutku
- termíny svých zasedání v I.
pololetí 2005 takto: 10. 1., 17. 1.,
7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4.,
18. 4., 2. 5., 16. 5., 6. 6., 20. 6.
vdy od 12 hodin

èlena komise pro ivotní pro- systému sestra  pacient v objektu A v Domovì seniorù
støedí a ekologii

RADA MÌSTA 22. 12.
SCHVÁLILA

S radostí jsme pøivítali zprávu, e nae mìsto bylo zaøazeno
do Národní sítì Zdravých mìst ÈR a tato skuteènost nás pøimìla
vyjít z tzv. domácího Klubu zdraví na veøejnost.
Vycházíme z definice WHO (Svìtová zdravotnická organizace),
e zdraví neznamená pouhou nepøítomnost nemoci, ale jedná se
o subjektivní pocit ivotní pohody jako harmonie psychického,
fyzického a sociálního stavu èlovìka.
Co jsou to Kluby zdraví? Kluby zdraví nabízejí hodnotný
program vedoucí k naplnìní zdravého, pohodového a harmonického ivotního stylu. V naí republice mají ji nìkolikaletou
tradici a pracuje jich zde na padesát. Naí snahou je pokusit se
zmìnit mylení lidí v pohledu na svùj souèasný, ale i budoucí
zdravotní stav, a tak pøedcházet stále hrozícím civilizaèním
chorobách.
Kluby zdraví vedou zakolení laiètí, nìkdy i profesionální
lektoøi, lékaøský nebo zdravotnický personál. V ádném pøípadì

Rok 2005 je tady ....
Od tohoto èísla Kahanu Vám postupnì pøedstavíme vechny pøíbramské koly. Zaèneme kolami základními, ale monost dostanou i mateøské a støední koly. Této nabídky jako první vyuila 3. základní kola
Pøíbram - Bøezové Hory. S jejími áky jsme se mohli setkat nedávno
pøi zahájení adventu. Hudební vystoupení patøilo k tìm skvìlým
a vichni se mohli pøesvìdèit, e bøezohorské dìti opravdu umí.

Co je nového na 3. Z Pøíbram  Bøezové Hory?

Nai kolu navtìvuje v souèasné dobì 360 ákù. Øada z tìchto ákù
je z rùzných míst regionu a do naí koly dojídí, protoe je zaujala
vzdìlávací nabídka a specializace koly. Trvalou snahu o vytvoøení
a udrení pøíznivého klimatu ve kole vyjadøuje i vize koly - Nae
kola jako místo setkávání pøi uèení, zábavì a sportování.
Tato setkávání se týkají jak vzájemné komunikace ákù a pedagogù,
tak i ákù rùzného vìku mezi sebou. Výhodou koly s mením poètem
ákù je urèitì i jev, který lze nazvat vichni se známe. Toto povaujeme za dùleitý sociální aspekt, který urèitì napomáhá k vytváøení
pøíznivých sociálních vazeb a k osobnostnímu i sociálnímu rozvoji
kadého jednotlivce. Snahou pedagogických pracovníkù koly je tento
rozvoj i ve spolupráci s rodièi vestrannì podporovat.
Budoucí prvòáèci se u pøi zápisu setkají se svými starími spoluáky
z 8. tøídy, kteøí pro nì vdy mají pøipravené nìjaké pøíjemné pøekvapení
a v prvním roce jejich kolní docházky budou jako nejstarí áci koly
jejich patrony. Pro nae budoucí koláky a jejich rodièe vak ji
nìkolik let pøipravujeme jetì pøed zaèátkem jejich kolní docházky
nìkolik zábavných odpolední. Tato akce v rámci prohloubení spolupráce koly a rodiny nabízí rodièùm a jejich dìtem monost seznámit
se formou her a zábavných èinností v prùbìhu tøí odpolední v mìsíci
kvìtnu s prostorami koly, s budoucí paní uèitelkou, mezi sebou
navzájem a také s nejstarími spoluáky, kteøí se na pøípravì tìchto
odpolední podílejí. Tato ji témìø tradièní akce má u rodièù i dìtí
velice kladný ohlas a kadoroènì se jí zúèastòuje drtivá vìtina zapsaných ákù. Zápis do 1. tøíd probìhne letos na naí kole v pátek
21. ledna od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. ledna od 8 do 12 hodin.
Náhradní zápis kdykoliv po telefonické domluvì.
A co v dalím prùbìhu kolní docházky? Mezi významná specifika
koly patøí environmentální výchova a sportovní tøídy.
Environmentální výchova - zjednoduenì ekologie a výchova
k poznávání a ochranì ivotního prostøedí - prolíná celým výchovnì
vzdìlávacím procesem koly. Ji øadu let vyuèujeme pøírodopis podle
osnov s výraznì ekologickým zamìøením, kola je také pilotní kolou
Klubu ekologické výchovy, pracujeme na øadì ekologických (i mezinárodních) projektù, novì byly zrekonstruovány dvì ekologické pracovny.
Neménì významným specifikem koly jsou také sportovní tøídy.
Na 2. stupni je vdy jedna tøída v roèníku se specializací chlapcù
na fotbal a dìvèat na basketbal. Chlapci hrají nejvyí soutì v ÈR 
ákovskou ligu a dìvèata krajský pøebor.
Nìkolik let také velice dobøe funguje celoroèní spolupráce
s Hornickým muzeem Pøíbram. Díky vstøícnosti a zájmu øeditele
a pracovníkù muzea mají áci naí koly v rámci besed a exkurzí dalí
monost rozíøení a obohacení probíraného uèiva, které se pro nì pøi
orientaci na místo, kde bydlí stává urèitì pøístupnìjí a zajímavìjí.
Kromì toho poøádáme s muzeem dalí spoleèné akce  Vánoce,
Masopust aj. Své místo ve výchovnì vzdìlávacím systému koly mají
i celokolní projekty. Spolupráce na projektu ve vìkovì rùznorodých
skupinách ákù je dalím z krokù, který nás pøibliuje k naí vizi.
Na kole pracuje ákovská rada, která se na plánování a organizaci
øady zmínìných aktivit výraznì podílí a také vydává ve spolupráci
s redakèní radou kolní èasopis ivot za lavicemi.
Ve volném èase je pro áky koly kromì øady volnoèasových aktivit
otevøen kolní klub se kolní ákovskou knihovnou, videotékou a poèítaèi, které jsou nonstop pøipojeny na Internet (pro áky koly zdarma).
Kromì uvedených a mnoha dalích tradièních èinností a akcí koly
chceme v dalí období zamìøit nai pozornost na rozíøení spolupráce
s rodièi, protoe bez této úèinné spolupráce si kvalitní a smysluplnou
práci koly lze jen tìko pøedstavit.
Do tohoto krátkého èlánku nelze vtìsnat vekeré informace o naí
kole. Pokud máte zájem dozvìdìt se více konkrétnìjích informací pite, telefonujte, mailujte nebo nejlépe - navtivte nás!
Adresa: 3. Z Pøíbram - Bøezové Hory,
telefon: 318 623 817, mobil 607 543 945
e-mail: 3zs@pbm.czn.cz
www stránky: http://web.quick.cz/zspribram
Jan Pechlák
øeditel koly

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 13. 12.

- bezplatný pronájem propagaèní skøíòky u Uranu a v ul. A.
SCHVÁLILO
Dvoøáka Klubu vojenských na rok 2005 cenu vodného
dùchodcù v Pøíbrami
ve výi 31,00 Kè/m3, cenu
ODVOLALA
p. Jakuba Richtera z funkce - instalaci komunikaèního stoèného ve výi 15,20 Kè/m3

Klub zdraví v naem mìstì

Pøedstavujeme koly

M Ì S TA

Pro nìkoho je Nový rok pouze zmìnou letopoètu, jiní si
hlasitì dávají rùzná pøedsevzetí nebo ústní sliby. Nìkdo
bilancuje posledních dvanáct mìsícù, teï u minulého
roku a dokáe reálnì zhodnotit své úspìné i nepøíjemné
dny, èiny a výsledky. Bilancovala jsem také. Osobní peripetie si èlovìk musí zvládnout sám, více zamylení jsem
vìnovala otázkám tzv. obecnì prospìným. A hle, na jedné
stranì velká euforie - to, co se povedlo na Bøezových
Horách v jediném roce (plynofikace, kanalizace, dostavba
Domova dùchodcù, bytových jednotek u dolu Anna, generální oprava hlavní silnice i veøejného osvìtlení atd.),
na druhé stranì trochu lítosti a rozpakù.
A právì ta druhá èást mého pøemýlení mi zabrala
mnohem více èasu, neli ta optimistická. Netýká se toti
jen Bøezových Hor nebo jen Pøíbrami, jedná se o problém
obecný, jen velmi málo nìkým prezentovaný nebo dokonce
analyzovaný: jde toti o devastaci, která se pomalu
vkrádá do naich domovù, do naí spoleènosti. Jedná se
o absenci duchovních hodnot. Chováme se tak, jako
bychom je nepotøebovali, jako kdyby to byl obyèejný balast,
z nìho nám nic výhodného neplyne. Frekvence slov jako
jsou napøíklad pøátelství, spolehlivost, obìtavost, pomoc,
èestné slovo, ale i hrdost, rodná zemì, úcta, takt - je minimální bohuel i ve kolách. Jako kdybychom se jich báli
a stydìli se za nì jako za nìjakou slabost. Neumíme s nimi zacházet a brzy asi zapomeneme, co vùbec obsahují.
Bøezové Hory byly v minulosti mìstem horníkù a drobných ivnostníkù, svoje dìti vak vichni vychovávali
s velkou láskou a obìtavostí, i kdy v mnohem poèetnìjích rodinách neli je dnes obvyklé. A vlastnostem výe
uvedeným dominovala jedna, a to byla slunost! To byl
odkaz naich pøedkù, a to mìl být odkaz i ná.
Uvìdomme si, e nikdy se nic nevylepí planými øeèmi
a setrvalým hudrováním. Hledejme cesty z labyrintù a podávejme ruku potøebným. Vdy tìstí je v lásce, v míru
due, v prostých radostech a jejich vnímání. Dennì máme
tolik moností sami rozdávat hezké pocity, nezapomínejme
na to! Èlenové skautských oddílù na celém svìtì mají
ve svých povinnostech udìlat dennì alespoò jeden dobrý
skutek. Kdo byl jednou skautem, ten by na tento ulechtilý
závazek nemìl nikdy zapomenout!
Pokusme se zamyslet sami nad sebou a pokusme se
i nìco v naem ivotì zlepit. Úsmìv pro manelku,
pohlazení dcery i èas na rozhovor se synem mohou být
prvními pokusy, které dozajista prosvìtlí rodinnou atmosféru, dennì nabitou rùznými problémy. A jestlie se
budeme mít rádi mezi svými, nae pohoda brzy pøekroèí
i práh naeho domu. A o to jde!
Naim srdcím se toti nedostává citu, je pøíli vytíeno
jinými zájmy. Víme, e kdy chybí cit, nastává lhostejnost
a s ní i dùsledky - úniky veho druhu, nevìra, domácí
násilí, kriminalita .....
Èeský národ mìl v orchestru národù vdy solidní part.
Má své hrdiny, své svaté, své muèedníky, své myslitele,
básníky slova, tìtcù i tónù. Nikdy nebyl velký poètem, ale
svou hrdostí a cílevìdomostí. Je na nás a hlavnì na naich
dìtech, abychom vechny tyto skuteènosti, které nás
v minulosti zdobily, povaovali za hodnoty svoje vlastní
a íøili je svým chováním a vystupováním, protoe to
bude pozice nejen vùèi této zemi i celé Evropì, ale pøedevím vùèi tìm, kterých si váíme a kteøí si naopak váí
(nebo budou váit) nás.
Pøejme si, abychom svou bilanci na konci tohoto roku
2005 mohli oznaèit lakonicky: pøekonal jsem sám sebe!
Hodnì tìstí!
Mgr. Eva Èíhalová
pøedsedkynì komise pro výchovu a vzdìlávání

neslouí jako diagnostické centrum. Lektoøi vycházejí ze závìrù a doporuèení seriózních lékaøských a statistických studií
a jsou zamìøeny výhradnì na prevenci civilizaèních chorob
a hledání ivotních jistot. Aplikují teorii do praxe a uèí úèastníky, jak zdravì vaøit, jak se vypoøádat se stresem, jak mít dobré
vztahy a podobnì. Program a náplò Klubu zdraví je závislá
na monostech místních dobrovolných pracovníkù.
Dovolujeme si Vás pozvat na první setkání, které se bude konat
v úterý 25. ledna 2005 v 17.30 hodin v 7. kolní jídelnì,
V Zátií 274, Pøíbram II (vedle høbitova).
Èinnost klubu zdraví zahájí MUDr. Jaroslav Slavíèek, CSc.,
odborný asistent I. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy,
pøednákou ivotní styl jako prevence kardiovaskulárních
chorob. Bude zde mìøena i hladina cholesterolu, krevního tlaku
a glykémie a pøedvedena praktická ukázka zdravé výivy.
Budeme se setkávat pravidelnì kadé poslední úterý v mìsíci na
uvedené adrese. Jste srdeènì zváni a tìíme se na Vás.
Marie mídová

Pøíbramská kola na míru
Realizaèní tým pro pøípravu kolního
vzdìlávacího programu (VP), do
nìho jsou zapojeni témìø vichni uèitelé naí koly, má za sebou první
etapu práce. Dotazníkový prùzkum
mezi áky a jejich rodièi nám poskytl
cenné informace, které pomohly doladit vizi nové koly.
Shodli jsme se na vytýèení strategických cílù a prostøedkù i nosných
zámìrù. Jejich koneènou verzi
projednala rada koly a doporuèila
zpracovat vechny potøebné dokumenty (uèební plán, uèební osnovy,
systém hodnocení i evaluace) ve stanoveném duchu. Pokud bude ve probíhat podle èasového harmonogramu
jako dosud, mìla by být koneèná,
úplná verze hotova do konce bøezna
pøítího roku tak, aby se nový VP
zaèal uvádìt do ivota ji od kolního
roku 2005/2006.
V souèasné dobì máme pøed dokonèením uèební plán a první èást uèebních osnov, nazvanou Základní vìdomosti a dovednosti, jakousi revizi
a soupis toho nejdùleitìjího, co by
si ák mìl na konci 1. a posléze 2.
stupnì Z odnáet do ivota. Tato
pomìrnì nároèná práce by mìla
napomoci k redukci rozsahu uèiva,
a tím odstranit pøetìování ákù
zbyteèným mnostvím fakt a pojmù
a otevøít prostor pro rozvoj dovedností i tvùrèího a logického mylení.
S úvodní èástí VP se mùe kadý
zájemce seznámit na webových stránkách koly (www.zspbc.cz), je by
mìly být zpøístupnìny do Vánoc.
Naleznete na nich také výroèní zprávu koly, údaje o historii bývalé 6.
a 8. Z, informace o pøipravovaných
akcích i textové a obrazové zprávy
dokumentující èinnost koly, ale také
rubriku Ptáte se  odpovídáme, kam
mùete zasílat své dotazy a pøipomín-

ky. Vemi se budeme zabývat, na
vae dotazy odpovíme a uiteèné
námìty vyuijeme ke zlepení práce.
Podrobnìjí seznámení s obsahem
VP chceme provést na stránkách
regionálního tisku a v kabelové
televizi Fonka bìhem ledna, pro rodièe ákù 5. roèníkù, jich se bude
zmìna vzdìlávacího obsahu i zamìøení týkat nejdøíve, pøipravujeme setkání v 1. polovinì ledna. Zde bude
moné detailnì pøedstavit zajímavou
nabídku variabilního vzdìlávacího
programu na 2. stupni Z a odpovìdìt
na vechny poloené dotazy.
Pøipravovanému VP jsme dali
název KOLA NA MÍRU, nebo nejvýstinìji charakterizuje strategické
smìøování naí koly. Chceme realizovat takové zámìry, které by vedly
k tomu, e uèitelé áci i rodièe se
stanou ne pouze proklamativními, ale
skuteènými partnery pøi výbìru
i uskuteèòování takového vzdìlávacího profilu, který by nejlépe odpovídal
individuálním schopnostem ákù i jejich zájmové orientaci a profesnímu
smìøování. Pokud se chcete dovìdìt
více, sledujte tyto noviny i v následujících mìsících a otevøete si po Vánocích i nae webové stránky. Jako
závdavek aspoò názvy 7 nosných
zámìrù:
Pozitivní vztah (Je tu místo pro tebe.)
Variabilita (Mùe volit svou cestu.)
Partnerství (Jsme na spoleèné cestì.)
Absolventský profil (Jsi pøipraven na
dalí cestu.)
Efektivita (S mení námahou lepí
výsledky.)
Otevøenost (Chceme pøijímat i dávat.)
Spokojenost a radost (Radujeme se ze
spoleèných výsledkù.)
Mgr. Josef Muzikáø
koordinátor pøípravy VP

Chybìjící pravomoc Policie ÈR nahrazuje Dopravní úøad

Mìstský úøad Pøíbram, Dopravní úøad, ve snaze co nejrychleji a nejefektivnìji postihovat neukáznìné øidièe, kteøí usedají za volant svých
vozidel po pøedchozím poití alkoholu, zavedl v prosinci roku 2003
pohotovostní slubu. K tomuto kroku se vedení pøíbramské radnice
rozhodlo na základì omezených pravomocí Policie ÈR, která díky
souèasné legislativì nemá monost takovým øidièùm zadret øidièský
prùkaz. Tato pohotovostní sluba je vykonávána v souèinnosti s Policií
ÈR a funguje následujícím zpùsobem.
V okamiku, kdy Policie ÈR zjistí konkrétního øidièe, který øídí vozidlo
pod vlivem alkoholu, vyrozumí pracovníka Dopravního úøadu, který je
dostupný 24 hodin dennì. Zadrený øidiè je Policií ÈR eskortován
do sídla Dopravního úøadu, kde je s øidièem neprodlenì zahájeno správní
øízení. Výsledkem tohoto øízení je v 95 % pøípadù odebrání øidièského
prùkazu a uloení pokuty, která velmi èasto dosahuje èástky a 15 000
Kè, co je v souèasné právní úpravì maximální výe pokuty, kterou lze
za takový pøestupek uloit. Takovým postupem Policie ÈR
a Dopravního úøadu, je také znaènì omezena problematika s doruèováním pøedvolání k projednání pøestupkù, nebo pøedvolání je takovým
øidièùm pøedáno ihned na místì.
Za dobu bìhu této pohotovostní sluby bylo projednáno nìkolik desítek
pøípadù a vzhledem k funkènosti tohoto systému, bude i nadále
pokraèovat.
Zuzana Sedláèková
vedoucí Dopravního úøadu

Z VEME V ÁS

NA 23. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
VE STØEDU 26. 1. 2004 OD 15 HOD .
V JEDNACÍM SÁLE N A P ØÍKOPECH 105.

FOTOKRONIKA

V úterý 4. ledna navtívil pøíbramskou nemocnici hejtman Støedoèeského kraje Ing. Petr Bendl. Mamince
prvního letoního miminka pøedal kytièku a dárek. My se také pøipojujeme ke gratulantùm a pøejeme mamince
i dìátku hodnì zdraví, tìstí, lásky a klidu.
foto: Pb deník

Mgr. Rostislav Riko, øeditel Waldorfské koly, obsadil 2. místo v celostátní soutìi Uèitel roku
2004. Tuto soutì vyhlauje redakce Lidových novin.

Letoní Tøíkrálový prùvod opìt vykroèil od radnice, slavnostní zakonèení bylo na námìstí T. G. Masaryka u ivého betlému. Souèástí akce bylo i vyslání koledníkù Tøíkrálové sbírky.

Starosta se seel v Galerii F. Drtikola s dobrovolnými hasièi.

A do 9. ledna mohli návtìvníci prohlíet krásné pøíbramské
betlémy. Výstavu poøádalo Hornické muzeum v Galerii F. Drtikola

Dne 7. 1. pøijal starosta s místostarosty pana Karla Hladíka,
který právì v plné svìesti oslavil své 80. narozeniny.

Vánoèní koncety Ginevry zpøíjemnily pøedvánoèní èas.

Na námìstí T. G. Masaryka byly osazeny nové repliky historických lamp, které zde byly na pøelomu 19. a 20. století.

Na mìstské chatì na Zadovì byly provedeny stavební úpravy - byla
zastøeena terasa a vybudován nový bezpeèný vchod do objektu.
Máte-li zájem o pobyt, volejte sl. Krameovou, tel. 318 498 253.

