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První Pøíbramák 2006

Dominik Bìlina se narodil 2. ledna 2006 v 17.45 hodin mamince
Lence Vareèkové. Mìøil 52 cm,
váil 3,75 kg. Pøejeme celé rodinì
hodnì zdraví, tìstí a lásky.

V pátek 6. ledna se za pøítomnosti
ministra obrany Karla Kühnla
uskuteènilo slavnostní rozlouèení
se èleny jednotky KFOR, kteøí
odlétají na pùl roku do Kosova.
Organizátorem byla 13. dìlostøelecká brigáda Jince. Souèástí akce
bylo také slavnostní poehnání
praporu ÈR, který vojáci dostali
v loòském roce od prezidenta ÈR.

Letoní rok pøivítala Pøíbram opìt
Tøíkrálovým prùvodem. V èele
jeli tradiènì Tøi králové na ivých velbloudech. Akce vyvrcholila na námìstí T. G. Masaryka.

Úøad práce uprostøed mìsta
Bývalá budova okresního úøadu na
pøíbramském námìstí T. G. Masaryka
opìt zaèíná oívat. Nejprve se do této
dominantní a prostorné budovy nastìhoval Obvodní báòský úøad. Letos
v létì se k nìmu pøidal Úøad práce.
O tom, co bylo hlavním dùvodem této
zmìny, ale i o dalích novinkách, jsem
si povídala s øeditelkou Úøadu práce
JUDr. Zdeòkou Koeluhovou.
Hlavní dùvod naeho pøestìhování se
objevil v loòském roce, a to jsme se
rozhodovali, zda se pøestìhujeme,
nebo se rozhodneme pro pøístavbu.
Dùvod byl zøejmý: pøevzali jsme celou
agendu státní sociální podpory.
Po zruení okresních úøadù se tato
agenda ocitla v jakémsi vakuu a nakonec bylo rozhodnuto: je to státní dávka,
a tedy by ji spravovat mìl stát.
Jediným státním orgánem na úrovni
okresù byly úøady práce. Jedná se
o pomìrnì velkou administrativu a 25
pracovnic a jedna èást naeho úøadu
by pak byla na Zdaboøi a dalí v této
budovì bývalého okresního úøadu.
Proto jsme zaèali jednat s Úøadem pro
zastupování státu o budoucnosti této
budovy. Zjistili jsme, e kapacita, která
tady je, je volná, a bylo by tedy zbyteèné
vyhazovat peníze za pøístavbu. Ta by
navíc ani nestaèila a nepokryla nae
potøeby, take bude ekonomiètìjí
vyuít prázdnou budovu bývalého
OkÚ. V èervnu jsme rozhodli: stìhujeme
se! Pøedpokládám, e stìhování tak
velkého úøadu nebylo jednoduché.
Je to opravdu hodnì nároèné. Za patnáct let, co ná úøad funguje, se
nashromádily desetitisíce spisù. Úøadem za tu dobu prolo témìø sedmdesát
tisíc lidí, máme spoustu výpoèetní
techniky, kanceláøského zaøízení a podobnì. Jsem moc ráda, e jsme ve
stihli bìhem jednoho týdne a pøes
víkend byli nai zamìstnanci schopni
v akci kulový blesk úøad opìt zprovoznit! Jak jste si v tìchto velkých
prostorách zvykli? A hlavnì: nali si
vás klienti? Byli jsme v naem domeèku na Zdaboøi zvyklí na jiné
pomìry. Vichni byli pohromadì a ve
bylo bez problémù, nikdo nebloudil.
Tento dùm je rozsáhlejí, take se nám
tady klienti obèas trochu ztrácí, ale
myslím, e si èasem zvyknou a e prostory mají své velké výhody. Objekt je
v centru mìsta, take dopravní dostup-

nost je daleko lepí. Získali jsme hlavnì
prostorovì, ale dalí výhodou zejména
pro klienty je, e mají vechny úøady
pohromadì. Samozøejmì si stále jetì
zvykáme, my i klienti. Obèas se stane,

e nìkdo volá: Jsem na Zdaboøi a ètu
plakát. Kde vás tedy vlastnì najdu?
Take jetì jednou: sídlíme na námìstí
T. G. Masaryka 145 - bývalá budova
okresního úøadu. Budova má dva
vchody  pøední a zadní, který vede
právì k vám? Dá se k nám vstupovat
zepøedu i zezadu budovy. Vejdete-li
hlavním vchodem, najdete zde nai
hlavní èinnost, tedy zprostøedkování
práce. Vejdete-li zezadu, zde jsou
vechny obsluné útvary - právní, aktivní politika zamìstnanosti, trh práce,
kontrolní oddìlení, podatelna a sekretariát. V prvním patøe je ekonomické
oddìlení, v pøízemí jsou informace pro
klienty a sluba volby povolání, poradenství a rekvalifikace. V posledním
patøe je ná útvar evropského sociálního
fondu. To je zcela nová agenda. Co se
za tímto tajemným názvem skrývá?
Obsahuje pøedevím hroznì moc práce.
Zcela nové práce, se kterou se v souèasné dobì potýkáme. Je to záleitost,
kterou jsme dostali do vínku v roce
2004. To jsme mìli dvì pracovnice,
které pøipravovaly tzv. implementaci
evropského sociálního fondu rozvoje
lidských zdrojù pro celý Støedoèeský
kraj, a jsme tedy zastøeujícím úøadem
pro celé støední Èechy. Pro první
plánovací období do roku 2007 spra-

vujeme asi 260 milionù korun na projekty øeící zamìstnanost v kraji. A u
jsou to granty nebo veøejné tendry,
které prùbìnì vyhlaujeme. Týkají se
vzdìlávacích firem, zamìstnavatelù,
neziskových organizací a podobnì,
které
pøedloí
projekty, a nìkterá
opatøení firem,
aby nemusely své
pracovníky propoutìt, týkají se
i rekvalifikace,
dovzdìlávání
managementu tak,
aby jejich firma
byla konkurenceschopná.
Operaèní program
rozvoje lidských
zdrojù je pomìrnì
veobjímající
program, ale je
nutné splnit nastavená kritéria.
V souèasné dobì máme asi dvanáct
grantových projektù, které ji bìí,
a jednu veøejnou soutì pro celý
Støedoèeský kraj. Jmenuje se Najdi si
práci. Nyní jsou vyhláené dalí
výzvy a vypadá to, e bude asi padesát
nových projektù. Pro pøítí rok máme
pøipraveno 70 milionù korun na tyto
projekty. Je s tím opravdu hodnì
práce, protoe v podstatì kadá faktura
musí projít naím úøadem. Jak je to
vùbec se zamìstnaností na Pøíbramsku? Ná region na tom není a
tak patnì. V souèasné dobì podle
poslední statistiky máme bez práce 7,6 %,
tedy 4 618 lidí. Nejhùøe je na tom právì
Pøíbramsko s devíti procenty a nejlépe
naopak Sedlèansko, kde je to 5, 4 %
nezamìstnaných. Teï jsou èísla relativnì vysoká, protoe zimní mìsíce jsou
vdy vyí. Dùvodem je absence tzv.
sezónních prací ve stavebnictví, zemìdìlství a podobnì.
Zamìstnanost se tedy postupnì s rùstem ekonomiky daøí øeit. Podle slov
Zdeòky Koeluhové ale vdy budou
kategorie lidí, kteøí nemají zájem si
práci najít, a také kategorie nezamìstnaných, o které obecnì není na trhu
práce zájem. I tento trend se úøady
práce snaí zmìnit.
- str -

S místostarostou o èistièce vod
Rekonstrukce èistièky
odpadních vod právì zaèíná

Ve dnech 15. - 18. 12. se v Èeských Budìjovicích konalo Mistrovství ÈR seniorù a juniorù v krasobruslení, kterého se zúèastnily
i dvì èlenky Bruslaøského klubu
Pøíbram: Kateøina Pitìláková
v kategorii juniorek a Hana
Charyparová v kategorii seniorek. Obì si úèast vybojovaly
svým umístìním v Èeském poháru,
kde Katka obsadila 12. místo,
a Hanka svým 2. místem. Obì své
místo v ÈP potvrdily i umístìním
v mistrovské soutìi. Katka obsadila 12. pøíèku pøi svém debutu
v této kategorii. Hanka ke svým
dvìma medailím z mistrovství
v niích kategoriích pøidala seniorskou bronzovou a potvrdila, e
patøí mezi nai krasobruslaøskou
pièku. Zároveò se jedná o historicky první medaili v seniorské kategorii pro Pøíbram.
Blahopøejeme k úspìchu!

Ve støedu 11. ledna 2006 byla slavnostnì
zahájena rekonstrukce èistièky odpadních
vod v Pøíbrami. Tento projekt, který se
administrativnì a finanènì pøipravuje
nìkolik let, nyní koneènì dospìl k prvnímu
kopnutí do zemì. Hlavním koordinátorem a garantem tohoto velice sloitého díla
je místostarosta Ivan edivý.
Mìsto Pøíbram o rekonstrukci ÈOV usiluje
ji od roku 1999, tedy ji za starosty Josefa
Vacka. I tehdy se dìlaly vechny kroky pro
to, aby se získaly finanèní prostøedky
z Evropské unie. V jednu chvíli ji bylo
na stole k podpisu finanèní memorandum,
ale nakonec k závìreènému podpisu nedolo z rùzných dùvodù. Pak se situace jetì
zkomplikovala nìkolikerou zmìnou provozovatele, co byl jeden ze sporných bodù
pro komisaøe EU. Tento sporný bod byl
nakonec odstranìn, i kdy to bylo velice
sloité. Výbìrové øízení na provozovatele
bylo vypsáno nejprve dle Obchodního
zákona, potom podle Zákona o zadávání
veøejných zakázek a nakonec podle Zákona
o obcích. Teprve poté evroptí komisaøi
uznali transparentnost výbìrového øízení.
V té dobì také skonèily Fondy ISPA a my
jsme museli pøejít do tzv. Kohezních fondù
 Fondu soudrnosti na základì dalí
pøihláky. A po dvojnásobném provìøení
komisaøù EU mìsto Pøíbram uspìlo a bylo
zaøazeno mezi devìt mìst, která v Kohezních fondech získala finanèní podporu.
Souèasnì probíhala jednání se Státním

rem. V rámci kalového hospodáøství bude
instalována technologie hygienizace kalu,
který se bude moci vyuívat v zemìdìlství
a pøi rekultivacích. Dojde i ke zlepení
ovzduí, protoe nebude vypoutìn bahenní
plyn, bude jímán a vyuíván na výrobu
tepelné energie pro potøeby ÈOV a k výrobì
elektrické energie prostøednictvím kogeneraèní jednotky. Zlepí se tedy situace v oblasti pod èistièkou, zvýí se kapacita a mùe
tedy dojít i k napojení dalích obcí.
Parametry ÈOV budou splòovat v dlouhém
èasovém horizontu pøísnou legislativu
Èeské republiky a EU.
- str -

fondem ivotního prostøedí a Ministerstvem
zemìdìlství o finanèní spoluúèasti státu
a Èeskomoravskou záruèní a úvìrovou
bankou o bezúroèném úvìru pro mìsto
Pøíbram, který zajiuje velmi výhodnì
prostøedky pro pøedepsanou spoluúèast
mìsta. Následovalo výbìrové øízení na dodavatele stavby a výbìrové øízení na tzv.
supervizora, který bude provádìt kontrolu
stavby. S vítìzem tendru, Sdruením SMEK,
které tvoøí spoleènosti SEFIMONTA, a. s,
dále portugalská MOTA  ENGIL,
ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA.
a Královopolská RIA, a. s., byla podepsána
smlouva a zároveò byl urèen i dozor a øízení
projektu  firma D-plus projektová a inenýrská, a. s. Co tato rekonstrukce
pøinese? Pøinese intenzifikaci èistírny
odpadních vod, zlepení výpustní odpadové
vody, nebo dojde k podstatnému sníení
dusíkatého zneèitìní a zneèitìní fosfo-

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Celkové náklady (bez DPH)
5 853 932 EUR 175 617 960 Kè 100 %
Dotace EU z Fondu soudrnosti
4 156 291 EUR 124 688 730 Kè 71 %
Dotace Ministerstva ivot. prostøedí ÈR
234 158 EUR
7 024 740 Kè
4%
Øídící orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR
Zprostøedkující subjekt:
Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR
Realizaèní orgán:
Státní fond ivotního prostøedí
Pøíjemce podpory - investor:
Mìsto Pøíbram

S LOVO

S TA R O S T Y

Zdravím
vechny obèany Pøíbrami
v novém roce
2006 a ne zaèneme opìt naplno pracovat,
vìnujme
se
spoleènì
v tomto lednovém èísle malému zamylení nad právì uplynulým rokem.
Øekl bych, e rok 2005 byl úspìný.
Byly dokonèeny nìkolikaleté pøípravné práce nezbytné k zahájení
rekonstrukce èistièky odpadních
vod. Na tyto práce se nám podaøilo
získat, jako jednomu z prvních èeských mìst, finanèní dotaci ve výi
125 milionù korun z Evropské unie.
Dokonèili jsme výstavbu Domova
dùchodcù na Bøezových Horách a tím
i napravili letitou køivdu z dob minulých vùèi naim seniorùm. Za velký
úspìch mùeme povaovat zahájení
stavby obchvatu Dubna. Po mnoha
letech prosazování Pøíbram koneènì
bude mít dálnièní pøivadìè na strakonickou R4. Realizována byla
i spousta drobných a vìtích dopravních investièních akcí.
V uplynulém roce zdárnì probìhla i

optimalizace kolství, zároveò s tím
byla zahájena i modernizace sportovi pro pøíbramské koly.

Z administrativních záleitostí si
ná úøad dokázal poradit s výmìnou
obèanských prùkazù, øidièských prùkazù, a to bez jakéhokoliv kolapsu,
jako tomu bylo v nìkterých jiných
vìtích mìstech. Nai zamìstnanci
dokázali zpracovávat své agendy,
a to bez komplikací a stíností.
Úspìnì jsme pokroèili ve vymáhání
a øeení pohledávek mìsta a nabídli
jsme pomocnou ruku vem, kteøí
chtìjí své závazky øeit. Zahájili
jsme práce na vybudování komplexního informaèního internetového
systému, který zlevní tuto slubu
pro instituce mìsta i veøejnost
v Pøíbrami a okolí.
Hospodaøení mìsta Pøíbram probíhalo v loòském roce nadmíru dobøe
a dluhová sluba neustále klesá.
Právì tato fakta umoní v následujících letech realizaci potøebných projektù v objemu dalích sto milionù
korun. Podaøilo se udret cenu MHD
pro pøedplatitele a dolo k minimálnímu nárùstu ceny za vodu a odpad.
I po kulturní a spoleèenské stránce
to byl rok úspìný. Velice kvalitní
úrovní a mírou návtìvnosti byl mimoøádnì dobrý kvìtnový Hudební
festival Antonína Dvoøáka. Pøíbram
byla hostitelem Národní pouti na Svaté
Hoøe za úèasti esti kardinálù v pøímém pøenosu Èeské televize. V tomto
roce jsme obnovili tradici Vítání
obèánkù, které se setkalo s velkým
zájmem veøejnosti. Dùstojnì probìhly oslavy 60. výroèí od konce II.
svìtové války a v Pøíbrami opìt oilo
pøíbramské Letní kino. Poprvé mìsto
na svá bedra plnì pøevzalo poøádání
rodinné výstavy na Zimním stadionu
Víkend 2005. Za velmi dùleitou
událost povaujeme návtìvu prezidenta Václava Klause v Pøíbrami
s historicky prvním pøespáním hlavy
státu v naem mìstì.
Do roku 2006 drím palce naim
zamìstnancùm, kteøí se z nepochopitelných dùvodù stali úèastníky soudního øízení. Vìøím, e zdravý rozum
a pravda zvítìzí.
Pøejme si, aby rok 2006 byl nejménì
úspìný jako rok pøedelý, aby nám
zima nenatropila spoustu starostí jako
v loòském roce, abychom se
vichni ve zdraví mohli v naem
krásném mìstì znovu potkávat,
setkávat a tvoøit v nìm.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY O H K

Spoleènost CVP Galvanika s. r. o. Pøíbram,
jako pøední dodavatel povrchových úprav pro
evropský automobilový prùmysl, uskuteènila
v roce 2005 dalí investièní projekty, které modernizují technologický park a výraznì zvyují
kapacitu v galvanickém pokovování. V první
polovinì roku byla sputìna nová bubnová
pokovovací linka na provozu 01 v Pøíbrami (foto è. 1) a pøed dokonèením je nová automatická
galvanická závìsová linka pro nanáení zinku

zontu 5 a 10 let. Jednou z naich investièních
akcí, která pøedbíhá dobu, je poøízení dvou kusù
vakuových odparek, které likvidují odpadní vody
formou odpaøování pøi 85oC a následného oddìlení destilátu, který se pouívá dál v procesu,

foto è. 1

foto è. 2

legovaným niklem na provozu 03 (viz foto è. 2)
ve dánicích (jihomoravský kraj, viz mapka ÈR).
Tato galvanická linka bude nejvìtí v Èeské
republice. Realizací obou projektù spoleènost
postoupila na pøední pøíèku v Èeské republice
z hlediska kapacitních moností povrchových
úprav (zinkování a zinkování legované niklem).
Obì investièní akce si vyádaly té financování
ve prospìch ekologických aspektù a v pøedstihu
splnit poadavky evropských norem, které budou
muset plnit vekeré prùmyslové závody v hori-

a koncentrátu, jen je likvidován externí spoleèností. Dále spoleènost instalovala na své výduchové hlavice odluèovaèe aerosolù, èím té
pøedstihla legislativní poadavky. Tyto vstøícné
kroky vùèi ivotnímu prostøedí jsou souèástí
politiky spoleènosti, která má za svùj cíl nejenom ekonomický profit, ale i té péèi o ivotní
prostøedí. V letoním roce spoleènost zapoèala
proces certifikace ÈSN EN ISO
14 001, který je
dalí v øadì pøi
naplòování cílù
spoleènosti.
Na tøech provozech je v souèasnosti 160
zamìstnancù a nadále pokraèuje trend trvalého
pøijímání zamìstnancù nejen do dìlnických profesí, ale i pro doprovodné procesy, jako je kontrola, péèe o zákazníky, kolení zamìstnancù atd.

Oznámení o kácení stromù v ul. K. H. Máchy

V zimním období se v Pøíbrami, tak jako v jiných mìstech,
kadoroènì provádí údrba døevin  øez, pøípadnì kácení
stromù a keøù. Na pozemcích, které jsou souèástí veøejné
zelenì, tuto èinnost zpravidla zajiují Technické sluby
mìsta Pøíbrami. Kácení døevin na veøejné zeleni je moné
po individuálním posouzení kadého stromu mìstským
sadovníkem a zástupcem odboru ivotního prostøedí
Mìstského úøadu Pøíbram a na základì platného rozhodnutí povolení ke kácení. Kadé kácení je tøeba øádnì zdùvodnit
a v rozhodnutí se zpravidla pøedepíe náhradní výsadba
za kácené døeviny.
Protoe se na nás obèané èasto obracejí s dotazy, zda to èi
ono kácení bylo povoleno, rozhodli jsme se o rozsáhlejích
chystaných káceních døevin rostoucích na veøejné zeleni,
na pozemcích ve vlastnictví mìsta Pøíbram, informovat
obèany také touto cestou.
V ulici K. H. Máchy byla pøed cca 50 lety vysazena po
obou stranách ulice alej javorù. Z dneního pohledu je
patrné, e výsadba tìchto vysokokmenných stromù nebyla

zvolena pøíli astnì do úzké jednosmìrné ulice. Stromy
prakticky pøevyují tøípodlaní bytové domy po obou
stranách ulice, okna bytù vedoucí do ulice nepøimìøenì
zastiòují, toto zastínìní v dobì vegetace navíc umocòuje
fakt, e se jedná o kultivary s tmavoèervenými listy, které
propoutìjí jetì ménì svìtla, ne zelenolisté formy.
Jednotlivé stromy byly zároveò vysazeny pøíli blízko
od sebe, take stromy dnes vadí i sobì navzájem. Z výe
uvedených dùvodù bude proto provedeno vykácení 5 ks
relativnì zdravých stromù z této aleje. Jedná se v podstatì
o probírku stávající výsadby, a to zejména z dùvodu
prosvìtlení ulice a uvolnìní místa k rùstu ponechaným
stromùm. Náhradní výsadba za tyto kácené stromy bude
provedena na jiné lokalitì na veøejné zeleni v Pøíbrami.
K plánovanému zásahu se mimo jiné kladnì vyjádøila
Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR.
Dalí informace ke kácení získáte na tel. è. 318 402 278
a 318 402 302.

Prominutí poplatku z prodlení

Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., èásteènì obnovuje
od soboty 14. ledna 2006 pohotovostní sluby na ORL
oddìlení. V tento den bude vem obèanùm k dispozici
pohotovost ORL ji od 7 hodin. Pohotovostní reim poskytování zdravotní péèe v oboru ORL bude v provozu vdy
od pátku od 15 hodin bìhem celého víkendu a do pondìlního rána. Zároveò dochází od 9. 1. 2006 k obnovení
pùvodního rozsahu provozu ORL ambulance v areálu II
na Zdaboøi (ordinace pod vedením MUDr. Novotné - obor
ORL + výdej sluchadel, apod.). Bìný denní provoz ambulance ORL v areálu I nemocnice (U Nemocnice 84) zùstává
nezmìnìn. Cílem Oblastní nemocnice je postupné obnovení
provozu na ORL oddìlení v plném rozsahu.
Mgr. Roman Boèek, øeditel

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

Mgr. Bìla Komancová, OP MìÚ Pøíbram

Mateøské centrum Matylda v Pøíbrami

MC Matylda po prázdninách zahájilo svoji èinnost 3. øíjna. Dne 5.
øíjna probìhlo slavnostní zahájení nazvané HURÁ, U JSME
OPÌT TADY. Dìti pøivítal Frantiek, dále na nì èekalo malé
divadélko - pohádka O princeznì a princi, a spousty her. V sobotu
5. listopadu se uskuteènila ,,Pohádková sobota. Hrála se pohádka
,,Perníková chaloupka. Vem se moc líbila a na závìr se Jeníèek
a Maøenka s dìtmi rozdìlili o perníèky, které sloupali z perníkové
chaloupky. Ve støedu 9. listopadu byla ,,Martinská slavnost. Dìti
vidìly pohádku ,,O Martinovi a dozvìdìly se, kdy se peèou hnìtynky  posvícenské peèivo, oblíbené hlavnì v jiních a západních
Èechách. Nakonec diváci ochutnali krásnì nazdobené hnìtynky,
které bìhem pohádky upekla Karkulka s babièkou. V sobotu 19. listopadu byla dalí ,,Pohádková sobota. Hrála se pohádka ,,O koblíkovi. Po pohádce dìti dostaly koblíky plnìné marmeládou
a pohrály si v hernì. Dále se uskuteènila ,,Zimní dìtská burza.
Ve støedu 7. prosince pøiel do Matyldy Mikulá. Jeho pøíchod
uvedly dìti z alternativní mateøské koly pásmem písnièek, za co
byly odmìnìny potleskem a malým dárkem. Poté Mikulá rozdal
balíèky s nadílkou. Ve ètvrtek 15. prosince jsme si v Matyldì
vytvoøili vánoèní atmosféru. Byl pøipravený punè a dìti vyrábìly
vánoèní svícny. Maminky pøinesly na ochutnávku vánoèní cukroví
a hráli jsme si vánoèní koledy.
Máte-li zájem o angliètinu pro pøedkolní dìti, jetì stále se mùete pøihlásit na telefonech 605 716 218, 737 488 196, e-mailem
mc.matylda@seznam.cz nebo osobnì v pondìlí v 15:45 h. v prostorách MC Matylda. Kurz je urèen pro dìti od ètyø let. Vechny tyto
akce se uskuteènily i díky podpoøe naich pøíznivcù, mezi nì
patøí Mìstský úøad Pøíbram, Pøíbramský servis, Periskop,
Papírnictví Fous, Drogerie Ludìk Balík a hlavnì Úøad práce
v Pøíbrami s øeditelkou paní JUDr. Zdeòkou Koeluhovou a vedoucím odboru Mgr. Bartùòkem, bez jejich podpory by mateøské
centrum nemìlo zamìstnance, jim Úøad práce hradí mzdy.
Bez vlastních zamìstnancù by mateøské centrum nemohlo fungovat
a samo by prostøedky na jejich výplaty nedokázalo získat. A jaký
program pro vás máme pøipravený? Nae herna je otevøena dennì
kromì pátku od 8:30 do 12:00 hodin, programy zaèínají v 10:00 hodin. V pondìlí Tancujeme se árkou, v úterý Brouèci - herna pro
dìti do 2 let bez programu, ve støedu je Divadýlko pro nejmení 
pohádky a cvièení pro dìti od 18 mìsícù, ve ètvrtek oblíbené
ikovné ruèièky  výtvarný program pro dìti od 18 mìsícù.
Ing. Jana Vondráèková, tel. 776 326 485

V

PØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
v okamiku, kdy ètete tyto øádky, máme za sebou vánoèní svátky i
veselého Silvestra a je tady nový rok 2006. Jaký asi bude? Já bych
se jetì chtìla vrátit k poslednímu mìsíci roku 2005, kdy se øada
nejen naich èlenských firem louèila se starým rokem a hodnotila
výsledky svého roèního úsilí se svými zamìstnanci a obchodními
partnery, k èemu poøádala vesmìs pøíjemné akce, o kterých se chci
zmínit. Adventní èas odstartoval 24. listopadu 2005 tradiènì na námìstí TGM
bohatým programem a ohòostrojem, který financoval pan Josef pina. Tý veèer
se zamìstnanci a klienti poboèky ÈSOB Pøíbram seli na Malé scénì Divadla
v Pøíbrami na pøedvánoèním koncertì skupiny Ginevra, které bylo prvním
pohlazením po dui v pøedvánoèním uspìchaném èase.
Dne 5. prosince pøijel Mikulá s èertem z firmy Halex-Schauenberg a druhý den
nato pøekvapili dìti v Dìtském domovì v Solenicích mikuláskou nadílkou i zástupci Okresní hospodáøské komory Pøíbram a pøíbramského Kiwanis Klubu.
Za drobné dárky pro dìti bychom chtìli podìkovat Èeské spoøitelnì, a. s., firmì
J.K.R., s. r. o., a firmì Elefant. Dìti mìly radost nejen z dárkù, ale i z naí pøítomnosti. Poslechli jsme si od nich spoustu krásných básnièek a dozvìdìli jsme se
i tajná vánoèní pøání, která dìti napsaly Jeíkovi. Doufejme, e se jim vyplnila.
Spoleènost J.K.R., s. r. o., pozvala své klienty a zamìstnance do Divadla bez zábradlí na divadelní pøedstavení autora L. Lunariho Tøi mui na patné adrese, které mìlo vynikající herecké obsazení.
Firma Halex-Schauenberg, ocelové konstrukce, s. r. o., slavila konec roku v restauraci U Simony na Bøezových Horách za úèasti nìmeckého jednatele Dr.
Winterhaltera, který pøedpovìdìl firmì na rok 2006 lepí èasy ne probìhly v uplynulých dvou letech. Byl zde opìt vyhodnocen nejlepí pracovník firmy za rok 2005,
kterým se stal pan Pavel Stehlík.
Firma ZAT, a. s., pozvala své zamìstnance a hosty do Mìanské besedy v Plzni
na pøedstavení slovenské skupiny Diabolské husle.
Dne 19. prosince 2005 byl v Pøíbrami slavnostnì otevøen nový autosalon
Volkswagen Auto Berger, poboèka Porsche Praha - Smíchov, kde byly pøedstaveny nové modely vozu Volkswagen, napø. Passat Variant, Jetta, Fox a mnoho dalích
modelù. Tého dne slavila své krásné narozeniny souèasnì s 15. výroèím zaloením své firmy podnikatelka Jana Slezáková, které tímto srdeènì blahopøeji.
Bohuel jsou i chvíle nejsmutnìjí a tou je, e nae øady opustil dlouholetý èlen
naí OHK pan Antonín Smolka. Tímto bychom za celé pøedstavenstvo i úøad
chtìli vyjádøit rodinì hlubokou soustrast.
ivot je takový a nám nezbývá, ne se dívat opìt dopøedu. Na 24. ledna 2006 pøipravujeme spoleènì s firmou AUROS PB, s. r. o., semináø na téma Povinnosti
podnikù v ochranì ivotního prostøedí  Pøehled legislativy a novinky schválené v roce 2005 a pøehled povinností a nejèastìjích nedostatkù v jednotlivých
oblastech podnikání. Semináø je vhodný pro vechny typy malých a støedních podnikù, zejména pro vedoucí pracovníky a ekology. Pøednáet budou zástupci poradenské firmy AUROS PB, s. r. o., pracovníci Èeské inspekce ivotního prostøedí
a zástupci Èeské informaèní agentury ivotního prostøedí CENIA.
Firma Finvest se spolupráci s OHK Pøíbram nabízí úèast v následujících semináøích: 12. 1. 2006  DPH na konci roku, 19. 1. 2006  DPH v roce 2006, 26. 1. 2006
 Daò z pøíjmù v roce 2006. Zaèátkem roku se mùeme tìit na vydání
Regionálního adresáøe firem a institucí 2006 a ji 25. února 2006 se uskuteèní
ji ètvrtý Podnikatelský ples v pøíbramské Sokolovnì, na který Vás srdeènì
zveme. Jetì jednou bych chtìla popøát vem podnikatelùm v roce 2006 mnoho
podnikatelských úspìchù i osobního tìstí a tìím se na spolupráci se vemi
firmami, které o ni projeví zájem.
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, tel.: 318 627 784-5
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, rmpribram@inmp.cz,www.ohk.cz

Zápisy do 1. roèníkù pøíbramských základních kol  2006
(pro dìti narozené od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000, vè. dìtí s odloenou docházkou)

1. Z Pøíbram, Balbínova 328, Pøíbram II
3. Z Pøíbram, Prokopská 337,
Pøíbram VI - Bøezové Hory
Základní kola, Pøíbram II,
Jiráskovy sady 273
5. Z Pøíbram, 28. øíjna 1,
Pøíbram VII
Základní kola, Pøíbram VII,
Bratøí Èapkù 279
7. Z Pøíbram, kolní 75,
Pøíbram VIII
Waldorfská kola Pøíbram, Hornická 327,
Pøíbram II (náhr. termín 7. 2. 14.00 - 17.00 h.)

21. 1.
20. 1.
21. 1.
20. 1.
21. 1.
18. 1.
19. 1.
25. 1.
26. 1.
21. 1.

8.00 - 14.00 h.
14.00 - 18.00 h.
8.00 - 12.00 h.
14.00 - 18.00 h.
9.00 - 11.00 h.
14.00 - 17.00 h.
14.00 - 17.00 h.
14.00 - 18.00 h.
14.00 - 17.00 h.
8.00 - 14.00 h.

20. 1.
21. 1.

14.00 - 17.00 h.
9.00 - 11.00 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.
MEZINÁRODNÍ VÝMÌNY
GYMNÁZIA POD SVATOU HOROU

Nae kola se podporou výuky cizích jazykù
øadí k pøedním kolám Støedoèeského kraje.
Zamìøení na ivé jazyky je obor, kde je nejvíce preferována výuka jazykù. Velikým pøínosem pro výuku je celoroèní úèast dvou
amerických lektorù, z nich Stephen Cuffey
uèí i biologii v angliètinì. Ve kole dále
vyuèuje nìmecká rodilá mluvèí. Dvakrát po
sobì na kole pùsobil po dobu dvou mìsícù i
rodilý mluvèí z Francie.
Podpora jazykové výuky se projevuje i poøádáním zájezdù do ciziny a dvoustrannými
výmìnami. V letoním roce se uskuteènila
výmìna s partnerskou kolou Purbrook
Park School ve Velké Britanii a se áky
Gymnázia Hannover ve Spolkové republice Nìmecko. Obì výmìny znamenaly pro
kolu i áky pøedevím velké obohacení
v oblasti jazykových dovedností, dále získání nových kulturních záitkù, spoleèenských
kontaktù a znamenaly i pøínos pro mìsto
Pøíbram. Obì studentské delegace byly pøijaty na radnici místostarosty pány MVDr.
Václavem Beneem a MUDr. Ivanem edivým. Obì výmìny byly zèásti dotovány mìs-

tem Pøíbram, Støedoèeským krajem a Fondem
èesko-nìmecké budoucnosti. Tìmto institucím patøí podìkování za tuto finanèní pomoc. Setkání se áky a uèiteli partnerských
kol se zúèastnili i dalí nai uèitelé a áci.
V dobì návtìvy v Anglii jsme mìli monost
se vidìt a slyet s naí delegací prostøednictvím videokonference. Ohlasy vech zúèastnìných byly mimoøádnì pøíznivé. Nae návtìva v partnerských kolách znamenala
propagaci nejen naí koly, ale i mìsta
Pøíbrami a Støedoèeského kraje.
Mgr. Pavel Sedláèek

Poradenské dny ÈOI

Mìstský úøad Pøíbram, obecní ivnostenský
úøad, informuje obèany o monosti vyuít
poradenských slueb ÈOI související se
zákonem è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, ve znìní pozdìjích pøedpisù. Jedná
se zejména o poradenství pøi uplatòování
reklamací vad zakoupeného zboí nebo
poskytnutých slueb. Poradenské sluby pro

veøejnost v roce 2006 bude zajiovat Èeská
obchodní inspekce, tìpánská 11, Praha 2,
(tel. è. 296 366 219 nebo 296 366 207) ve
dnech 5. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6.,
12. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11. a 6. 12., vdy
od 9 do 13 hod. v zased. místnosti v budovì
MìÚ Pøíbram I, Gen. Tesaøíka 19 (naproti
Sokolovnì), I. patro, è. dveøí 211.

Galerie Frantika Drtikola Vás zve
na vernisá výstavy Autoportrét ve fotografii

Pøíbramtí obèánci, kteøí se narodili v prosinci 2005

otevøeno: pondìlí - pátek od 9 do 17 h., sobota, nedìle
od 14 do 17 h., tel. 318 632 628, www.pribram-city.cz

Základní kola, Pøíbram II, Jiráskovy sady 273,

je kolou plnì organizovanou. Ve kolním roce 2005/06 ji navtìvuje 587
ákù. Prùmìrná naplnìnost je 23,5 áka na 1 tøídu. kola je právním subjektem, jejím zøizovatelem je mìsto Pøíbram. Vechny uèebny, aula, druina, tìlocvièna, nové høitì a kolní jídelna jsou v areálu koly.
Vyuèujeme podle programu Základní kola a pøipravujeme svùj kolní
vzdìlávací program. Práce ákù je hodnocena známkami, v pøípadì pøání
rodièù slovním hodnocením. Dlouhodobou výchovnou koncepcí je od r.
1992 mezinárodní projekt kola podporující zdraví. V rámci projektu
se stala kola v øíjnu 2005 velmi úspìnou hostitelkou celostátního semináøe Uèíme se navzájem, se zamìøením na pøedmìt Výchova ke zdraví. Za práci v mezinárodním projektu Sokrates - Comenius, který
umoòuje ákùm rozvíjet schopnosti v cizích jazycích, získala nedávno
kola prestiní Cenu evropské kvality. Po pracovní návtìvì Bulharska
2005 absolvují vybraní áci a uèitelé týdenní výjezd do Portugalska 2006.
Od 6. roèníku je moné pracovat ve tøídách s rozíøenou výukou matematiky a pøírodovìdných pøedmìtù. V 7. a 9. roèníku absolvují áci
kurz k volbì povolání Baa Junior Achievement. Úzká je spolupráce
s pedagogicko-psychologickou poradnou. ákùm se specifickými poruchami uèení se ve kole v dobì výuky vìnuje v malé skupince dìtí speciální
pedagog. Zájmové útvary jsou organizovány podle zájmu ákù. Za zmínku stojí øada sportovních kroukù, napø. míèové hry, aerobik, achové
krouky, dále krouky keramické a výtvarné, pøírodopisné a zemìpisné,
Internet, Klub mladého diváka a pro áky 9. roèníku krouky matematické
a èeského jazyka jako dalí pøíprava k pøijímacím zkoukám.
áci se úspìnì zúèastòují sportovních soutìí a olympiád v jednotlivých
pøedmìtech. Nejlepí áci 5. a 7. roèníku jsou pravidelnì pøijímáni do víceletých gymnázií. kola organizuje koly v pøírodì a vyjídí na lyaøské
kurzy, rozíøené o výcvik na snowboardech. Pro obohacení pitného reimu
je ve kole zajitìna distribuce dotovaného kolního mléka a také nápojové automaty. Pitný reim je zajitìn i ve kolní druinì, její tøi oddìlení
jsou k dispozici dennì od 6.15 do 17.00 hodin. kola prochází po slouèení 2. a 4. Z Pøíbram velkými, nejen personálními zmìnami. Výraznì je
nyní obohacen kolní pomùckový fond. Nemalé finanèní prostøedky byly
zøizovatelem uvolnìny pro vznik nových odborných uèeben, aten se sprchami u tìlocvièny, rekonstrukci suterénních prostorù pro atnové zázemí
a kolní dílny, zrekonstruováno je rovnì sociální zaøízení v celé budovì.
Pokraèuje stavba víceúèelového høitì s umìlohmotným povrchem a pøírodní uèebny. V areálu koly vznikne rovnì komplex zaøízení pro volnoèasovou relaxaci dìtí. Vybavenost koly by se mohla jetì dále výraznì
zlepit zvlátì s pøidìlením grantu z Norských fondù. Budoucí prvòáèci
z blízkých mateøských kol byli u nás ji nìkolikrát na návtìvì a první
kolní kroky zde jim usnadnili jejich starí kamarádi. Rodièe si mohou dalí informace o kole zjistit na www.sweb.cz/zsjspb, telefonicky na è.
318 624 626 nebo pøi osobní návtìvì koly. Zápis do 1. tøíd, na který
budoucí prvòáèky s rodièi srdeènì zveme, se koná v pátek 20. 1. 2006
od 14 do 18 hodin a v sobotu 21. 1. 2006 od 9 do 11 hodin v pøízemí koly.
Je samozøejmì mono domluvit i individuální termín.
Mgr. Milo Pøibyl, øeditel koly
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Hodinu po pùlnoci dne 11. 12.
oznámila jedna obèanka, e
se z klubu Semtex ozývá
velký hluk. Stráníci dojeli
na místo a pøikázali obsluze,
aby zjednala okamitou
nápravu. Poté byl ji klid.
Dne 10. 12. se obrátila na
sluebnu paní L. s dotazem,
zda by mohli stráníci
odvézt psa její sousedky
do útulku v Lazci. Sousedka
je prý v nemocnici a o psa se
nemá kdo starat. Stráníci psa
odvezli do útulku s tím, e
vyzvednout si ho mohou
pouze rodinní pøísluníci.
Pøed vánoèními svátky se
v Kauflandu rojili zlodìjíèci. Jeden si chtìl odnést CD
s vánoèními koledami, dalí
ukradl petardy, jedna sleèna
chtìla odcizit tìlové mléko.
Vichni byli zadreni a dostali zaslouenou pokutu.
Rodinnou potyèku jeli

stráníci rovnat o pùlnoci
dne 17. prosince. Paní V. .
(1962) poádala stráníky
o pomoc, protoe její pøítel
J. . (1957) mìl údajnì nièit
zaøízení bytu a dopoutìt se
fyzického násilí. Po pøíjezdu stráníkù ji byla situace
zklidnìná. Oba aktéøi se
sice vzájemnì obviòovali 
mu prohlaoval, e enu
vyivuje, ena ho naopak
obviòovala z krádee penìz
a dokladù. Ve napovídalo
tomu, e jsou oba pod vlivem
alkoholu. Stráníci pøivolali
hlídku Policie ÈR a pøípad jí
pøedali.
Dalí zásah v rámci projektu
ivot  90 provedli stráníci
dne 17. 12. Dispeèerka záchranné sluby je poádala,
zda by mohli dojet k jednomu klientovi. Pán spadl
z invalidního vozíku a potøeboval pomoc. Stráníci

dojeli na místo, pánovi
pomohli a poté opìt odjeli.
Dalí výjezd byl na tìdrý
den, kdy stráníci pomáhali
lékaøùm s odvozem pacientky do nemocnice.
Na tìdrý den v 9,45 hodin
oznámila jedna paní z Pøíbrami VIII, e v 6. patøe pod
jejím bytem se ozvala rána
a do bytu k ní zaèal proudit
hustý kouø. Stráníci informovali hasièe a ihned vyjeli
na místo. Hasièi zde ji byli
a právì evakuovali ze 6.
patra pomocí ploiny dvì
eny.
Pøedèasnou oslavu Silvestra
zøejmì absolvoval pan È. .
(1964) ze Lhoty. Leel na
veøejných záchodcích v Jiráskových sadech, obsluha WC
si s ním nevìdìla rady,
a proto pøivolala stráníky
mìstské policie. Stráníci se
snaili pána probrat, ale on

nereagoval. Vyvedli ho ven,
kde se zaèal probírat, ale ihned zaèal fyzicky napadat
jednoho stráníka. Poté zaèal opilec upadat do bezvìdomí. Stráníci pøivolali
záchranku a vzhledem
k muovì agresivitì sanitku
doprovodili a do nemocnice.
Na Silvestra dopoledne
nìkdo zapálil kontejner
v Dlouhé ulici. Hasièi oheò
uhasili, ale voda ihned zamrzala. Proto navíc museli
na místo pøijet pracovníci
technických slueb a museli
oetøit zledovatìlou silnici.
Pøed restaurací U Soudkù
leel dne 4. 1. opilý mu.
Stráníci zjistili, e se jedná
o pana J. K. (1945)
z Pøíbrami IV. Protoe byla
zima, stráníci mue odvezli
domù, kde ho pøedali jeho
rodinì.

Krátce z tiskovek na radnici
Tradièní výstava pøíbramských betlémù v Galerii Fr. Drtikola v Zámeèku Ernestinu svìdèí podle slov místostarosty
Ivana edivého o tom, e betlémáøská
tradice u nás pokraèuje. Vìtina zde vystavených betlémù je ze souèasné doby.
Rada mìsta se zabývala ádostí
Nadaèního fondu pøíbramské porodnice
o pøíspìvek na zakoupení speciálního
pøístrojového vybavení pro komplexní
vyetøení matky a dítìte. Rada doporuèuje
zastupitelstvu odsouhlasit èástku 100 tisíc
korun.
Zastupitelé by mìli také rozhodnout
o tom, zda mìsto bude v pøítím roce
rekonstruovat Zdaboøskou ulici. Mìlo by
jít o komplexní výmìnu vedení plynu,
vody i kanalizace. Pøedpokládané náklady
jsou ve výi 47 milionù korun. Toto rozhodnutí bude signálem pro Krajský úøad
Støedoèeského kraje, aby ve svém rozpoètu
na rok 2006 poèítal s èástkou 24 miliony
na asfaltový povrch této komunikace.
Smlouva mezi Connexem Pøíbram,
provozovatelem mìstské hromadné dopravy,
a mìstem Pøíbram na dotaci ve výi 13,40 Kè
na jeden ujetý kilometr byla radou odsouhlasena.
Rada mìsta se také zabývala nabídkou
firmy City Promotion, která chce v Pøíbrami instalovat a 100 kusù nerezových
odpadkových koù s reklamami. Tyto koe
mohou být umístìny jen v nìkterých
èástech mìsta.
Vícepráce na pøístavbì aten II. ledové plochy rada odsouhlasila. Výstavba
aten je hrazena z grantových finanèních
prostøedkù a vícepráce se týkají nìkterých
prací v pùvodním zaøízení.
est let záruèní doby bude mìsto
obecnì poadovat v nabídkách firem pøi
výbìrových øízení. Rozhodli o tom pøíbramtí radní.
Asi s pìtistovkou neplatièù za svoz
TKO si nyní poradí pracovníci mìstského
úøadu. Umoní to smlouva mezi
Technickými slubami a mìstem Pøíbram.
O provádìní nejrùznìjích zápoètù
poádá mìsto Pøíbram speciální firmu,
která je k tomuto úèelu urèena soudem
a má i potøebné znalecké zkouky. Vekeré
tyto úkony by ji tedy mìly být zcela
nezpochybnitelné.
Rada mìsta doporuèila ke schválení
pøíbramským zastupitelùm zásady pøidìlování grantù v oblasti ivotního prostøedí,
sportovních aktivit, kulturních akcí,
výchovy a vzdìlávání.
Schválena byla vyhláka o èistotì
ulic, ochranì veøejné zelenì a pohybu psù.
Tato vyhláka je nyní daleko jednoduí
a pøehlednìjí a jasnì øíká, e pes musí být
ve mìstì na vodítku, kdy musí mít náhubek a na která místa ve mìstì nesmí.
Dalí schválená vyhláka se týká
umísování reklam a její souèástí je i grafický plán.
Umìlecký éf Divadla Pøíbram s pøíbramskými radními projednával personální
problematiku divadla. V bøeznu pøítího
roku by dle dohody mìlo být vyhláeno
výbìrové øízení na nového øeditele.
Mluvilo se i o termínu zahájení rekonstrukce budovy divadla, ale i napøíklad
o novém názvu divadla. Jeden z návrhù je
napøíklad Mìstské divadlo Pøíbram.
Pro herce divadla by od nového roku mìly
být k dispozici dva pokoje k pøenocování
na Zimním stadionu.
Rada mìsta aktualizovala organizaè-

ní øád mìstského úøadu, kde jsou zcela
jasnì vymezeny pravomoci starosty i obou
místostarostù.
Do rady koly Základní koly Bratøí
Èapkù byli jmenováni za mìsto Pøíbram
Jiøí Schmidt a Pavel Pikrt.
Rada revokovala usnesení týkající se
stanovení prùmìrné èástky na áky
základních kol, na jeho základì byla
obcím, jejich dìti docházely do pøíbramských kol, fakturována úhrada za tyto
dìti. Fakturace bude nyní provedena
na základì skuteèných nákladù dané koly.
Pronájem divadelního sálu pro poøádání benefièního koncertu, na kterém
vystoupí irský stepový taneèní soubor,
za reijní náklady odsouhlasila rada mìsta.
Benefièní koncert poøádá Matice svatohorská na podporu výstavby nových varhan.
Poèátkem letoního roku rada odsouhlasila finanèní pøíspìvek na dostavbu
Dìtského domova v Dubenci ve výi 50 tisíc korun s tím, e pokud bude finanèní
vývoj mìsta na konci roku pøíznivý, uvolní
mìsto stejnou èástku. DD Dubenec tedy
v tìchto dnech získal od mìsta Pøíbram
100 tisíc korun a podobnou transakci se
pokusí jetì zrealizovat v pøítím roce.
V letoní roce konèí desetiletá pùjèka
státu do Fondu oprav a modernizace. Za
toto období si ji mìsto vytvoøilo vlastní
prostøedky, ze kterých bude ádosti uspokojovat. V pøítím roce tedy dojde k jediné zmìnì, a to, e z formuláøe zmizí slovo
ministerstvo financí a nahradí jej mìsto
Pøíbram. Vìtina pùjèek z tohoto fondu se
týká hlavnì výmìny oken a rekonstrukce
bytových jader. Místostarosta Ivan edivý
informoval, e jej tato skuteènost nesmírnì tìí, ale naopak ho mrzí, e se stavební
odpad z tìchto rekonstrukcí následnì objevuje u kontejnerù na komunální odpad.
Smlouvu o dílo na studii odkanalizování obcí v povodí Litavky zaplatí obce,
které o vybudování sbìraèe mají zájem.
Patøí k nim napøíklad Láz, Bohutín
a Podlesí.
Mìsto Pøíbram a okolní obce, které
mají zájem se napojit na uvaovaný kanalizaèní sbìraè, uvaují o zaloení svazku,
jeho cílem bude øeení tohoto problému.
Pøipravovaná studie by mìla mimo jiné
obsahovat také analýzu souèasných podkladù, definovat zátìová rizika a pøedloit technický rámcový návrh øeení vèetnì

reere vhodných moných finanèních
zdrojù. Potom se zástupci obcí opìt sejdou
a rozhodnou o pokraèování. Pøíbram má
zároveò zájem realizovat odkanalizování
Fantovy louky s napojením na kanalizaci
na Václavském námìstí. Souèasnì chce
øeit i problematiku Mariánského údolí.
První prosincová snìhová kalamita,
která postihla celou øadu oblastí v ÈR, se
nám tentokrát vyhnula a prohrnovat zatím
bylo tøeba pouze v Orlovì a Kozièínì.
Samotnému mìstu nyní k rekognoskaci
stavu vozovek slouí signalizaèní zaøízení,
které je umístìno na dvou místech ve mìstì, o kterých ji je známo, e kdy nastane
problém (napøíklad náledí), zaène právì
v tìchto místech. Zaøízení hlásí pøesný
stav teploty a vlhkosti daného místa
a správce komunikace tedy mùe rozhodnout o následné údrbì.
V Jiráskových sadech dolo k dalímu dopravnímu opatøení, které by mìlo
pomoci zrychlit prùjezdnost v této èásti
mìsta. Pøestoe je na této komunikaci ji
od køiovatky Sabák seøízena tzv. Zelená
vlna, v okamiku, kdy chodci zablokují
kruhovou køiovatku na námìstí T.G.M.,
nastane problém. Toto opatøení, tedy zøízení nového odboèovacího pruhu, by mìlo
odklonit dopravu smìrem do ulice
Generála Tesaøíka. Pomoci by mìly i hlídky mìstské policie, které pøedevím
v dobì konání trhù budou koordinovat
pøecházení chodcù pøes pøechody v této
oblasti. Z vyhodnocení jasnì vyplývá, e
dopravní pièky jsou ráno kolem osmé hodiny a odpoledne kolem ètvrté. Chystá se
jetì dalí dopravní opatøení, které by
právì v dobì tìchto dopravních pièek
mìlo dopravu odklonit ji na tzv.
Dubeòáku.
Nové autobusové èekárny u II. a III.
polikliniky byly instalovány koncem roku
2005. Nových èekáren by se mìly doèkat i
v okrajových èástech mìsta, ty by mìly
být celé døevìné.

Galerie F. Drtikola, Knihovna J. Drdy
Vás zvou na besedu s Ing. Zdeòkem
Urbancem. Téma: Tibet.
Souèástí bude i promítání filmu.
23. 1. od 17 h. v Galerii F. Drtikola

Pøíbramská jména

(32.)

V dnením díle se budeme vìnovat soukromým budovám
v naem mìstì. Bohuel vak musíme hned na poèátku
uvést, e jména tìchto objektù patøí, na rozdíl od minulosti,
k nejménì vyuívaným. V podstatì kromì hostincù a nìkolika pøedváleèných vilek se ji nevyskytují. Negativní
vliv má na tento fakt pøedevím posedlost moderního èlovìka pøesností, která velí ve èíslovat. Pùvodnì se vak
mìanské domy nìjak jmenovaly. Buï se jejich název
odvozoval od majitele nebo od domovního znamení. První
monost byla v Pøíbrami mnohem èastìjí, domy si udrovaly
tato jména po majitelích i v dobì, kdy v nich ji ádný èlovìk
onoho pøíjmení neil. Napø. na námìstí nesly domy napø.
jména Heroltovský, Alisovský, Samuela Hlasivce apod.
Domovní znamení byla v Pøíbrami vzácnìjí, snad proto,
e na malém mìstì jich nebylo tolik zapotøebí, jako napø.
v Praze. Pøesto se i v naem mìstì domovní znamení
pouívala a velmi výjimeènì se jejich jméno mezi lidem
pouívá dodnes. Udrela se pøedevím v oznaèení hospod
a výèepù. Nejznámìjím pøípadem je dnes hotel
U Modrého hroznu, pùvodnì mìanský dùm, postavený
v roce 1684. Dalí znamení pøeívá v názvu hostince
U Zlatého soudku, takté na námìstí T.G.M., pøestoe v 80.
letech 20. století zde probìhl pokus o pøejmenování
na Berjozka (rusky bøízka). Dodnes viditelné domovní znamení nese na fasádì dùm zvaný Bílá rùe, kdysi dávno té
hostinec, pozdìji souèást okresního soudu, dnes multifunkèní budova. Naopak vyobrazený èerný pták nad vchodem dnes modrého domu v Praské ulici není pùvodnì
domovním znamením, ale firemním symbolem kdysi
úspìného podniku Bedøicha Kafky, který se zabýval výrobou likérù a dezertních vín a dokonce mìl své vlastní
vinice a poboèný závod v okolí Vídnì. Je to dùkaz toho, e
inteligentní reklama se mùe stát ozdobou mìsta.
Domem se jménem, ale bez domovního znamení, je tzv.
Boí oko v Dlouhé ulici (sídlo psychologické poradny).
Název pochází od jména hospody U Boího oka, kterou
provozoval Spolek katolického domu pod Svatou Horou.
V Dlouhé ulici se také nachází dùm s domovním znamením. Jedná se o zøetelnou hvìzdu na pozdnì renezanèním
domì (významné stavební památce), zvaném U Modré
hvìzdy (dnes je tam cukrárna).
Zájem majitelù domù o jejich oznaèení je dnes v Pøíbrami
malý, take mùeme jen tie závidìt napø. obyvatelùm
nìmeckých mìst, kde se domovní znamení pøekreslují
i na zcela nové objekty, vèetnì letopoètu, odkdy se ono
znamení poprvé vyskytuje. Výjimku tvoøí pokus o oznaèení
domu s prùchodem mezi Praskou ulicí a Jiráskovy sady
jako Zlatý køí. Symbol køíe se zlatým lemem byl dokonce
zakomponován i do architektury této novostavby.
Na Pøíbramských domech bývaly èasto kresleny zboné
obrazy (P. Maria, sv. Jakub a dalí svìtci) a rovnì tato znamení mohla slouit pro orientaci ve mìstì. Jednalo se vak
spíe o krátkodobé a pomocné názvy. Bohuel tato výzdoba
naich domù v posledních desetiletích ke kodì zejména
majitelù a domù samotných mizí. Od domovních znamení
je jen malý krùèek k názvùm hospod a hospùdek, kterým se
budeme vìnovat zase pøítì.
Daniel Doleal

LEDNOVÉ KALENDÁRIUM

1. 1. 1953

Probìhlo slouèení mìst
Pøíbrami a Bøezových Hor.

1. 1. 1735

V pøíbramských dolech
byly zavedeny povinné
pracovní soboty.

4. 1. 1906

Rada mìsta Bøezové Hory
jednala o monosti zøízení
továrny na tabák na
Bøezových Horách a rozhodla v zájmu vìci vyslat
do Vídnì deputaci s peticí.

7. 1. 1871

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

10. 1. 1671

Praský arcibiskup Sobek
z Bílenberka potvrdil mìstu Pøíbrami, e si nebude
èinit ádný nárok na bývalý arcibiskupský majetek
v Pøíbrami, s výjimkou
Zámeèku - Ernestina.
Na to císaø daroval
Zámeèek arcibiskupovi
a ten jej pøestavìl na svoji

doèasnou rezidenci.

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.

16. 1. 1784

Byly zrueny tìlesné tresty v hornictví a nahrazeny
bezplatnou prací.

26. 1. 1786

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

28. 1. 1956

V pøíbramské Sokolovnì
se konal ples KSÈ, na kterém hrála Hudba Sboru
národní bezpeènosti.

31. 1. 1861

Zemøel poslední bøezohorský rychtáø Václav Dbánek,
který tento starobylý úøad
zastával v letech 1841 - 1850.
Daniel Doleal

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 12. 12.
SCHVÁLILA

- pronájem èásti pozemku p. è.
715/32 k. ú. Bø. Hory o výmìøe
cca 6,5 m2 pro umístìní trafiky
bez monosti obèerstvení panu
Ervínu Reichenauerovi na dobu
neurèitou s 3mìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 800,- Kè/m2/rok
- pronájem 1. pavilonu bývalé 8.
Z obecnì prospìné spoleènosti
ALKA se sídlem Husova 435,
Pøíbram VI, za úèelem vybudování stacionáøe, vzdìlávacího a pracovního centra pro mláde a dospìlé lidi od 15 let s mentálním
postiením a kombinovanými
vadami za podmínek: a) nájemné
1,- Kè/m2/rok; b) od 1. 3. 2006 na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce s tím, e nájemce
bude hradit náklady na energie
a sluby spojené s nájmem v plném rozsahu
- pronájem nebytových prostor
v suterénu objektu Dlouhá 163
v Pøíbrami III:
1) o výmìøe 21 m2 panu Michalu
Pukárovi za úèelem uskladnìní
náøadí a drobného materiálu
za nájemné 200,- Kè/m2/rok na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou jeden mìsíc
2) o výmìøe 79 m2 Èeskému svazu
vèelaøù ZO Pøíbram, zastoupenému pøedsedou p. Jiøím Roubem
za úèelem vyuití jako skladovacího prostoru hmotného inventáøe
organizace, zasedacího prostoru,
kolící èinnosti a za nájemné 1,Kè/rok na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 1 mìsíc
- pronájem kotelen: nám. T. G.

A

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

Masaryka 1, Na Pøíkopech 105
a Hailova 117 v Pøíbrami I a nádvoøí Msgre. A. Korejse 155
v Pøíbrami VI - Bø. Hory a jejich
technologického zaøízení firmì
Tempoterm za pøedpokladu podepsání smlouvy v termínu do
31. 12. 2005 za podmínek urèených výbìrovým øízením
- Okresnímu výboru KDU-ÈSL
v Pøíbrami podnájem nebytových
prostor o výmìøe cca 27,5 m2
v objektu Ès. armády 145 pro poslankyni PS PÈR JUDr. Vlastu
Parkanovou za úèelem vykonávání
prací spojených s èinností poslance
na dobu urèitou do zániku mandátu poslance
- pronájem nebytových prostor ve
2. pavilonu bývalé 8. Z níe
uvedeným neziskovým organizacím o výmìøe dle jejich poadavkù, za nájemné 1,- Kè/rok s tím,
e náklady na energie a sluby
spojené s nájmem budou hradit
v plném rozsahu s moností vyuití grantù: Svaz neslyících a nedoslýchavých v ÈR (p. Podruh)
a Svaz TP v ÈR, Místní organizace (MO) TP a vozíèkáøù (pí
Blahoutová), 37,12 m2; Svaz postiených civilizaèními chorobami v ÈR (pí Kasíková), 74,66 m2;
Národní rada zdravotnì posti.
ÈR + Klub Demka (pí Pikrtová),
37,12 m2; Obèanské sdruení
PESSOS (pí Bicanová), 56,11 m2;
Sdruení pro pomoc mentálnì
postieným v ÈR (Ing. Fiala),
56,11 m2; Svaz tìlesnì postiených v ÈR, MO è. 6, (pí
Hanuová), 12,97 m2; Svaz dùchodcù ÈR MìO (Ing. Bõhm),
56,48 m2; Obèanské sdruení
zdravotnì postiených Pøíbram 
Bøezové Hory (p. Vráblica),
56,65 m2

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 21. 12.
VYHLÁSILO

- termín k prominutí poplatkù
z prodlení u dluníkù bytových
a nebytových prostorù s tím e
pøi 100% úhradì dluné èástky na
nájmu a slubách s nájmem spojených, majitel bytù a nebytových
prostor, tj. mìsto Pøíbram, upustí
od povinnosti hradit pøísluenství
k dluhu. Prominutí poplatku
z prodlení bude probíhat v termínu od 1. bøezna 2006 do 31. èervence 2006 v závislosti na výi
dluné èástky, a to:
Dluná èástka do výe 100.000,Kè - termín splacení do 31. 5.
2006; od 100.001,- Kè do
200.000,- Kè - termín splacení
do 30. 6. 2006; od 200.001,- Kè termín splacení do 31. 7. 2006

SCHVÁLILO

- rozpoètové provizorium pro období do schválení rozpoètu na rok
2006 ve výi jedné dvanáctiny
mìsíènì z objemu pøíjmù a výdajù
schváleného rozpoètu roku 2005
- prodej volného bytu o vel. 2+1
v Pøíbrami VII, Pod Haldou 458,
è. b. 13, pro JUDr. Danu Kostkovou za cenu 601 000,- Kè,
úvìrem do 2 mìsícù od uzavøení
kupní smlouvy
- prodej volného bytu o vel. 3+0
v Pøíbrami III, Ryneèek 131, è. b.
32, pro Annu Pechovou, za cenu
510 000,- Kè, pøevodem do 30
dnù od oznámení o usnesení ZM
- prodej volného bytu o vel. 2+1
v Pøíbrami VII, Pod Èertovým

M Ì S TA

pahorkem 463, è. b. 21, pro Mgr.
Libora Kalivodu za cenu 613 100,Kè, pøevodem z bankovního úètu,
ihned pøi podpisu kupní smlouvy
- prodej volného bytu o vel. 1+0
v Pøíbrami IV, Nádraní 358, è. b.
8, pro Davida Bucha za cenu
320 000,- Kè, pøevodem ze stavebního spoøení, do 2 mìsícù
- poskytnutí krátkodobé bezúroèné
pùjèky ve výi 300 000,- Kè pro
Výkonný
výbor
Asociace
pro mláde, vìdu a techniku
AMAVET
- finanèní dotaci ve výi 50 000,- Kè
na dostavbu nestátního dìtského
domova rodinného typu s chránìným bydlením v Dubenci
u Pøíbrami na rok 2006/2007 pro
Praskou diecézi Církve èeskoslovenské husitské, Praha 3
- cenu vodného na rok 2006 ve
výi 32,20 Kè/m3, vè. DPH; cenu
stoèného na rok 2006 ve výi
15,20 Kè/m3, vè. DPH
- navýení místního poplatku za
systém shromaïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù
o 30,- Kè na osobu a rok, tj.
na èástku 480,- Kè/osoba a rok
- poskytnutí daru Nadaènímu fondu pøíbramské porodnice ve výi
100 000,- Kè na poøízení KTG
pøístroje (kardiotokografu)
- pøijetí závazku ve výi 47 000 000,Kè s tím, e do rozpoètu mìsta
na rok 2006 bude zaøazena akce
rekonstrukce vodohospodáøských
sítí, chodníkù a veøejného osvìtlení v ulici Zdaboøská
- pøijetí závazku ve výi 27 000 000,Kè do rozpoètu mìsta na rok 2006
na akci "Modernizace dopravního
terminálu AN Pøíbram"

Úspìchy achistù
Z Jiráskovy sady

Spolu s podzimem zaèala i achová
sezóna. Poctivì jsme se pøipravili na
okresní kolo v Domì dìtí a mládee
Pøíbram dne 15. 11. 2005. A èas strávený tréninkem nad achovnicemi se
opravdu vyplatil! Drustvo starích
ákù ve sloení Z. Dvoøáèek, J.
Faráø, V. matlák a T. Pajskr se
hned od zaèátku soutìe ujalo vedení,
porazilo vechny své soupeøe a bez
ztráty kvìtinky si dolo pro 1. místo,
umoòující postup do krajského kola.
To se konalo o 14 dní pozdìji
v Neratovicích. áci odjeli v sestavì:
Z. Dvoøáèek, J. Faráø, T. Pajskr,
D. Lédl a D. Tetaur. Od zaèátku turnaje, obsazeného silnými a pomìrnì
vyrovnanými drustvy, nai vedli.
Výhry byly tìsné, ale i takové se
poèítají. Utkávali jsme se se stále silnìjími soupeøi a pøesto stále vítìzili.
V 5. kole pøila ale 1. poráka a s ní
nastala dramatická situace: pøed posledním kolem mìla ètyøi drustva
v èele turnaje stejný poèet bodù.
Závìreèné kolo bylo rozhodující.
Výhra by znamenala medaili, zatímco
prohra velký posun v koneèném poøadí
dolù. Vichni hráèi pøistoupili ke
svým partiím velice zodpovìdnì,
chyba nebyla témìø dovolena. Dva
jednotlivci vyhráli a dodali tím zbylým kolegùm jistotu (ti u nic neriskovali a ve svých partiích takticky
remizovali). Po této naí výhøe zbývalo jen èekat, jak dopadnou týmy,
které mohly ohrozit nae celkové
vítìzství. Ve chvíli, kdy jejich vzájemný zápas skonèil remízou, se nám
vem objevil úsmìv na tváøi. Na závìr jsme si doli pro krajský pohár
za 1. místo. Tìíme se na republikové
klání. K vítìzství je pøipojena gratulace a podìkování za úspìnou reprezentaci Z Jiráskovy sady.
Mgr. Lucie Boková
trenérka achového krouku

Ohlédnutí za starým rokem 2005

Dopravní úøad MìÚ Pøíbram

Dopravní úøad je odbor Mìstského úøadu
Pøíbram, který provádí státní správu na úseku
dopravy. Jedná se o vydávání a výmìnu dokladù k vozidlùm, schvalování technické zpùsobilosti vozidel, vydávání a výmìnu øidièských
prùkazù a profesních osvìdèení, øeení
pøestupkù na úseku dopravy a pojitìní
vozidel, povolování autokol a pøezkuování
adatelù o øidièská oprávnìní.
V roce 2005 bylo provedeno v registru vozidel
23 300 zmìn na základì ádostí adatelù,
napø. o odhláení vozidla, pøihláení vozidla,
výmìna RZ, doèasné vyøazení vozidla z provozu aj. Schválení technické zpùsobilosti

Odbor koncepce a rozvoje mìsta

má v rámci organizaèní struktury Mìstského
úøadu na starosti nìkolik èinností. Mezi ty
hlavní patøí územní plánování, získávání dotací,
resp. pøíprava a podávání ádostí o dotace
a celková koordinace èinností na úseku dotací
a do fáze podpisu dotaèní smlouvy. Dále odbor KRM zpracovává strategické rozvojové
dokumenty mìsta Pøíbrami, komplexnì zajiuje agendu spojenou s Programem obnovy
venkova a vykonává státní správu na úseku
památkové péèe.
V oblasti územního plánování se nám v minulém roce podaøilo hlavnì: dokonèení zmìny è.
2 Územního plánu mìsta Pøíbrami, dokonèení
zmìny è. 2 Územního plánu sídelního útvaru
Trhové Duníky (rozíøení prùmyslové zóny
Balonka severním smìrem), poøízení architektonicko-urbanistické studie Svaté Hory a dokonèení urbanistických studií Orlova a Zdaboøe.
V tomto roce bychom rádi dokonèili práce
na Regulaèním plánu Pøíbram, Sázky 
Barandov, a Urbanistické studii Pøíbram 
Fantova Louka. Zároveò bude v roce 2006
poøizována zmìna è. 3 Územního plánu mìsta
Pøíbrami.
Nejvìtím loòským úspìchem v oblasti získávání dotací je urèitì projekt Modernizace
dopravního terminálu autobusového nádraí
Pøíbram - poèátkem letoního roku bude
podepsána grantová smlouva na 42 mil. Kè.
Dále jsme získali dotace na projekty Hornický
vláèek Bøezové Hory (3,5 mil. Kè), Pøíbram 
Bøezové Hory - Rekonstrukce pøístupových
komunikací a vybudování parkovacích ploch
(4,6 mil. Kè) a Rekonstrukce místní komunikace Nad tolou (1,5 mil Kè)  vechny tyto
dotace byly získány ze strukturálních fondù
Evropské unie.
Pro rok 2006 máme podány ádosti o dotace
na následující projekty: Cestovní ruch v Pøíbrami
 rozíøení a modernizace kapacit (jde o dílèí
rekonstrukce venkovního plaveckého bazénu,

dovezených vozidel ze zahranièí bylo 2 320.
Na úseku zkuebních komisaøù byly provádìny zkouky adatelù o øidièská oprávnìní nebo
rozíøení øidièského oprávnìní v celkovém
poètu 1 838. Na úseku øidièských prùkazù bylo vydáno 10 577 øidièských prùkazù a z toho
890 prvních øidièských prùkazù. Mezinárodních ØP pro zámoøí bylo vydáno 100 a mezinárodních øidièských prùkazù platných mimo
zemì Evropské unie bylo vydáno 393. Bez
závad jsme v letních mìsících zvládli nápor
adatelù o výmìnu øidièských prùkazù.
Na úseku projednávání pøestupkù jsme
od Policie ÈR v roce 2005 obdreli 1 300 podnìtù, z tohoto poètu bylo cca 50 % oznámení
jízdy pod vlivem alkoholu.

areálu Nového rybníka a hotelu plaveckého
bazénu), Infosystémy pro obèany Pøíbramska
(internet pro veøejnost), Høitì na malou kopanou  Hlinovky nebo Bezbariérové zpøístupnìní
budov Pøíbramské radnice. Vìøíme, e minimálnì nìkteré z tìchto dotaèních ádostí
budou úspìné.
V souvislosti s dotacemi je tøeba zmínit
Program obnovy venkova (POV), jeho administraci odbor KRM rovnì zajiuje  jedná
se o dotaèní program Krajského úøadu
Støedoèeského kraje, v rámci kterého mají
monost získat dotaci i ty nejmení obce
ze spádového území Pøíbramska. Z POV lze
financovat opravy komunikací, budov v obecním vlastnictví, regeneraci veøejných
prostranství, apod. V minulém roce bylo takto
rozdìleno pøes 7 mil. Kè, zhruba 60 obcím.
Dalí oblastí pùsobnosti odboru KRM je tvorba strategických rozvojových dokumentù.
V roce 2005 se mìsto Pøíbram s ohledem k urèitému èasovému odstupu od schválení
Strategického plánu rozhodlo nahradit tento
dokument novým, který by stanovil nové cíle
a konkrétní projekty vèetnì zapracování spoleèných projektù z Programu rozvoje územního obvodu Støedoèeského kraje. Tímto novým
dokumentem bude Program územního rozvoje
mìsta Pøíbram. Práce na tomto dokumentu byly
zahájeny v èervnu roku 2005. Byl proveden
sbìr a analýza statistických dat. Ze získaných
odpovìdí (celkem 353 dolých anketních lístkù) vyplynuly silné a slabé stránky mìsta a na
jejich základì byly stanoveny rozvojové vize
mìsta, prioritní oblasti rozvoje, cíle a opatøení.
To ve bude obsahem jednání pracovních skupin, jejich úkolem bude zpracování akèního
plánu  návrhy konkrétních projektù, jejich
pøibliné termíny, pøedpokládaný rozpoèet
a návrh aktuálnì vhodného zpùsobu financování.
Rádi bychom touto cestou podìkovali vem,
kteøí s námi v minulém roce spolupracovali
a stejnì tak se na vzájemnou spolupráci tìíme
i v roce letoním.

Mìstská realitní kanceláø

- ve vech mìstských bytech (s výjimkou bytù
v Pøíbrami VII/301 - 309) byly naistalovány
termoregulaèní ventily
- ve vech mìstských domech byly provedeny
provozní revize plynu a v bytech kontroly
plynového zaøízení
- byla provedena rekonstrukce leatých a stoupacích rozvodù plynu v domech a bytech na námìstí 17. listopadu, v ul. Osvobození a v domì
èp. 148 na Ryneèku, dále rekonstrukce plynu
v Dlouhé ulici v èp. 111 a 112
- byla provedena rekonstrukce stoupacích rozvodù studené vody v celém bloku v Dlouhé
ulici, v Pøíbrami VII/315 - 322 byla provedena
výmìna stoupaèek TUV vè. nových vodomìrù
- v Dlouhé ulici byla provedena výmìna kanalizaèního potrubí jak leatého, tak i stoupacího,

Odbor ochrany a obrany
V roce 2005 byl zpracován Krizový plán obce
s rozíøenou pùsobností Pøíbram. Tento plán obsahuje jednotlivé druhy ohroení, zpùsob øeení
a odstraòování následkù mimoøádných situací.
Nejdùleitìjím èlánkem pro øeení mimoøádných situací jsou výjezdové jednotky sboru

Galerie Frantika Drtikola
V roce 2005 uspoøádala galerie celkem 13 výstav, které navtívilo témìø 6 000 osob.
Kromì dvanácti vernisáí výstav probìhlo
v prostorách galerie dalích 45 akcí, na nich se
organizaènì podíleli pracovníci galerie.
Celková návtìvnost èinila 2 900 osob. Jednalo
se o koncerty poøádané mìstem Pøíbram, 2. základní umìleckou kolou, galerií a Knihovnou
Jana Drdy v Pøíbrami, pøednáky poøádané
Spolkem Prokop ve spolupráci s Knihovnou
Jana Drdy a galerií, dále pøednáky, jejich poøadatelem byly soukromé subjekty, a dalí akce
spoleèenského charakteru. V závìru roku probíhala v prostorách Galerie Frantika Drtikola
výstava betlémù, kterou pøipravilo Hornické
muzeum ve spolupráci se spolkem Pøíbramtí
betlémáøi. Výstavu shlédlo témìø 2 000 návtìvníkù. Z uvedeného výètu vyplývá, e
Galerií Frantika Drtikola v Zámeèku 
Ernestinu prolo v uplynulém roce témìø
11 000 návtìvníkù.
Váení spoluobèané,
poèínaje 1. ledna 2006, tedy bezmála po ètyøiceti letech, bude dosud èinný správní øád nahrazen zcela
novým, moderním a plnì sluèitelným s právem EU.
Tento správní øád byl vyhláen ve Sbírce zákonù
24. 9. 2004 pod è. 500/2004 Sb. Nový správní øád se
dotýká nejen pracovníkù státní správy a samosprávy,
ale pøedevím iroké veøejnosti, nebo jeho pravidla
upravují vztahy ke správním orgánùm prakticky
ve vech oblastech jejich pùsobení. Výklad k jednotlivým ustanovením paragrafù je psán srozumitelnì

na Ryneèku byla odstranìna dlouholetá havárie
kanalizaèního potrubí v suterénu domu vèetnì
nového napojení na hlavní kanalizaci
- na Ryneèku v domì èp. 149 byl nainstalován
nový výtah v hodnotì 900 000 Kè
- prùbìnì je v bytech provádìna výmìna vodomìrù SV i TUV za nové, pøesnìjí vodomìry
- v oblasti stavebních prací byly provádìny
opravy støech, komínù, pavlaèe v DPS
v Hradební ulici
- v roce 2005 bylo pøidìleno 16 sociálních bytù
a 5 bytù pro veøejnì prospìné zamìstnance,
souèasnì bylo prodáno obálkovou metodou
31 bytù v celkové výi 14,4 mil. Kè a 10 nebytových prostorù v hodnotì 1,2 mil. Kè
- do osobního vlastnictví bylo v tomto roce
pøevedeno 461 bytù
- od dluníkù za byty a nebytové prostory bylo
v r. 2005 vybráno témìø 10 milionù Kè
dobrovolných hasièù zøízených mìstem
Pøíbram a zaøazených do integrovaného
záchranného systému. Tyto jednotky byly
v loòském roce dovybaveny zásahovými obleky, vybaveny novými radiostanicemi, odsavaèi
kouøe a dalí potøebnou technikou k rychlému
zásahu. V letoním roce plánujeme rozíøení
vozového parku a osobní terénní vozidlo.
Z výstav, které poøádala Galerie Frantika
Drtikola, zaznamenala nejvìtí úspìch výstava
sklenìných plastik Stanislavy Grebeníèkové
a Milana Handla, historicky první rozsáhlá
výstava umìleckého skla v Pøíbrami.
Velmi úspìný byl letoní roèník Mìsíce pro
dui, jeho program pøipravily pracovnice
Knihovny Jana Drdy. Vysoká návtìvnost se týkala jak pøednáek, tak koncertù, pøedevím
Recitálu Ester Koèièkové, ale také oblíbené
pøíbramské skupiny Chairé. Potvrdila se také
zkuenost z pøedelého roèníku cyklu pøednáek Cestujeme s krajany, který pøipravil Spolek
Prokop s Knihovnou Jana Drdy a Galerií
Frantika Drtikola. Na úspìchu akcí mìlo jistì
podíl také to, e v uplynulých dvou letech byla
galerie díky pøístupu mìsta Pøíbram vybavena
atnou pro návtìvníky, zázemím pro úèinkující
a promítací technikou. Návtìvy cizincù neevidujeme zvlá. Zaznamenali jsme zájem
Amerièanù, Francouzù, Nìmcù, máme zde
zápisy od Japoncù apod. (+ Blanka Matragi
z Libanonu).
a je urèen co nejirí odborné a laické veøejnosti
s cílem usnadnit jednání na úøadech. Nový správní
øád pøináí i do oblasti správního øízení ve vìcech
sociální péèe, pokud jde o podpùrná pravidla øízení,
mnoho nových prvkù, které dosavadní zákon è.
71/1967 Sb., o správním øízení, neupravoval.
Pracovníci odboru sociálních vìcí a zdravotnictví
MìÚ Pøíbram se s novým správním øádem seznámili
v kurzech, které pro nì, ale i pro dalí úøedníky,
uskuteènilo vedení mìsta.
JUDr. Antonín Hejduk, vedoucí OSVZ

FOTOKRONIKA

Dne 12. 12. probìhlo celorepublikové kolo 1. roèníku juniorské
barmanské soutìe pod názvem Bols Amsterdam cocktail
festival. Místem konání byla Integrovaná støední kola HPOS.

Kovohutì slavnostnì otevøely ve støedu 23. listopadu 2005
na své tradièní spoleèensko-prezentaèní akci Opìt po roce
technologickou linku na zpracování elektroodpadu.

Dne 15. 12. bylo slavnostnì dáno do provozu ji osmé rekonstruované svìtelné signalizaèní zaøízení. Tentokrát to je na køiovatce
ulic Husova a K Podlesí (u Kauflandu).

V závìru roku 2005 se zúèastnil starosta slavnostního otevøení
Autosalonu Berger. Autosalon najdete mezi OD Albert a Poliklinikou
RAVAK v Pøíbrami VIII.

Dìti ze 4. M vyhrály výtvarnou soutì Dìlání, dìlání, vechny
smutky zahání. Dne 15. 12. si jely s paní uèitelkou do Ml. Boleslavi
pro ceny. Soutì vyhlásil Krajský úøad SK a DDM Mladá Boleslav.

Zaèátkem ledna pozval starosta mìsta na pøátelské setkání
zástupce sborù dobrovolných hasièù. Setkání se konalo v historických prostorách Zámeèku - Ernestina.

Pøíbram se v pátek 6. ledna stala svìdkem slavnostní události. Na námìstí T. G. Masaryka nastoupilo 550 vojákù, kteøí odjídìjí v rámci jednotky KFOR pomáhat do Kosova. Na druhé fotografii
vidíte zábìr ze svìcení praporu, který vojáci vloni pøevzali od prezidenta republiky. Pøípravu vojákù zajiovala 13. dìlostøelecká brigáda Jince. S vojáky se jménem republiky rozlouèil ministr obrany
Karel Kühnl. Po skonèení ceremoniálu byla pøímo na místì krátká tisková konference. Pøejeme vojákùm astný pobyt a dìkujeme za odvahu, kterou dennì prokazují.

Pøed tøemi lety poprvé Pøíbram pøivítala nový rok Tøíkrálovým prùvodem. V èele prùvodu ji tradiènì jeli Tøi králové na ivých velbloudech. Velbloudy nám pùjèil majitel cirkusu Praga. Za králi li
tøíkráloví koledníci, zpìváci a veøejnost. Prùvod vyel od radnice, proel Hailovou ulicí, Jiráskovými sady, Lázeòskou, Praskou a skonèil na námìstí T. G. Masaryka. Zde byl na pódiu ivý betlém,
který pøedvedli studenti a kantoøi z Waldorfské koly, a rodina Hrubých. Tøi králové pøednesli svoje poselství a rozdali dìtem ovoce. Poté byla zahájena Tøíkrálová sbírka - koledníci vybírali peníze
na rozvoj charitních slueb. Celá akce mìla velký úspìch, zejména u dìtí. Vìøíme, e se nám tuto tradici podaøí udret a sejdeme se opìt pøítí rok.

