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STALO

SE

Ve ètvrtek 4. 1. se seel starosta
mìsta Josef Øihák v Galerii
Frantika Drtikola v Zámeèku Ernestinu se zástupci dobrovolných
hasièù, profesionálních hasièù
a mìstské policie. Na tomto setkání
byli nejlepí z nich také ocenìni.

Nejlepí cyklisté Cykloklubu
Pøíbram B.E.I. byli pøijati v pátek
5. 1. 2007 v zasedací síni na radnici.
Mezi nejúspìnìjí ve své kategorii
patøí také paní Bohumila Lomová.
Blahopøejeme.

Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram nastudovalo hru Cesta do Betléma netradiènì zpracovaný pøíbìh tøí
králù s humorem a nadsázkou.
Nejsou to ádní mudrcové, ale
spíe obyèejní kluci, kteøí se
dozvìdí o narození Jeíka a putují za ním. Ve høe zaznívá øada
známých koled. Pro zpøíjemnìní
vánoèní atmosféry herci s touto
hrou vystoupili 23. 12. na námìstí
17. listopadu.

Památný a významný strom
Pøíbramska 2006
Dne 13. 12. 2006 byly slavnostnì
vyhláeny nejlepí práce fotografické soutìe Památný a významný strom Pøíbramska 2006.
1. místo: Lípy Kamenná,
autor Martin Andrle
2. místo: Jírovec u Modøovic
a Jilm v Lázu, autor Martin Andrle
3. místo: Tváø stromu, autor
Knihovna E. Boøického Milín
Výstavu o památných stromech si
mùete prohlédnout v prostorách
budovy Mìstského úøadu Pøíbram,
odboru ivotního prostøedí, v ul.
U Nemocnice 19B, Pøíbram I,
v pondìlí a ve støedu od 8 do 12
a od 13 do 17 hod.

O Z N Á M E N Í

V souladu s ustanovením èlánku
8.7. Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku mìsta Pøíbrami si
dovolujeme oznámit obèanùm
mìsta Pøíbram, e od 1. ledna
2007 dochází k úpravì ceny
vodného a stoèného následovnì:
Vodné: 34,50 Kè/m 3, vè. DPH
Stoèné: 15,90 Kè/m 3, vè. DPH
Vysoká kola evropských
a regionálních studií, o. p. s.,
Èeské Budìjovice, poboèka Pøíbram
oznamuje, e pro akademický rok
2007  2008 otvírá tyto bakaláøské
studijní programy:
Mezinárodní teritoriální studia 
studijní obor Regionální studia
(studium prezenèní i kombinované)
Bezpeènostnì právní èinnost 
studijní obor Bezpeènostnì právní
èinnost ve veøejné správì
(studium pouze kombinované)
Více na www.vsers.cz nebo
pøi Dni otevøených dveøí v Pøíbrami,
Dlouhá 163 v pátek 26. 1. 2007.
Termíny: 8, 10, 12, 14 a 16 hodin.

TØI

KRÁLOVÉ

OPÌT PØIJELI DO P ØÍBRAMI
který do Pøíbrami se svými
velbloudy pøijídí, a pokraèoval: Na Pøíbram máme
vùbec velké
v z p o m í n k y.
Jezdili jsme
sem s loutkovým divadlem

iví velbloudi, na nich Tøi
králové, královský doprovod a ivý Betlém s Marií,
Josefem a Jezulátkem.
Právì takový obrázek se
naskytl Pøíbramákùm a tisícùm dalích lidí, kteøí se
v sobotu 6. ledna dopoledne
sjeli do Pøíbrami, aby se
podívali na ji ètvrtý
Tøíkrálový prùvod.
Hlavní roli pøi této podívané
hráli samozøejmì iví
velbloudi. To je podívaná,
kterou si uívají pøedevím
dìti. Velbloudice Gulchita,
Fatima a Sheyla s noblesou
nesly na svých høbetech
krále Kapara Miloslava
Richtera, krále Melichara
Vladislava
Dubnického
a èerného krále Baltazara
Natana Philippeho, který je
pùvodem z Madagaskaru.
Tatá zvíøata den pøedtím
kráèela od Praského hradu
na Loretánské námìstí.
Praského Tøíkrálového
prùvodu jsme se zúèastnili
ji po dvanácté, ale letos
byla asi nejvìtí návtìvnost, prozradil øeditel
cirkusu Praga Jan Kopecký,

jsme jezdili po celé republice, ale do Pøíbrami jsme se
bohuel nedostali.
Pøipravili jsme nový program v pohádkovém stylu,
ve kterém vystupuje sedmdesát zvíøat. Snad k Vám
pøijedeme letos, slíbil Jan
Kopecký.
Tøi králové dorazili se svým
královským doprovodem
a královskými dary na námìstí T. G. Masaryka, kde
na pódiu èekal ivý Betlém
s Marií, Josefem a malým
Jezulátkem. V úvodu svatohorský faráø Stanislav
Pøibyl pøipomnìl význam
tohoto køesanského svátku.
Nejdùleitìjím symbolem
tohoto svátku je rodina.
Rodina je bezesporu základem celé lidské spoleènosti.
Je proto nesmírnì dùleité
vemi monými prostøedky,
tøeba právì takovouto symbolickou tradicí, podporovat posílení rodiny, posílení

Kopecký.
Jsme
ze
slavného
r o d u
Kopeckých
- loutkáøù.
Za totality
jsme dìlali
ve Varieté
P r a g a
a teï máme
cirkus.
A kde se
s tímto cirkusem mohou zájemci vzájemných vztahù a dìlat
setkat? V loòském roce pro to ve. V rodinì je
nesmírnì dùleité se setkávat, vzájemnì komunikovat,
tolerovat se. Pokud se toto
nauèíme ve své rodinì,
zcela urèitì budeme tyto
zvyky pøenáet i do bìného
pracovního a spoleèenského
ivota. Rodina pak nebude
pouhým prázdným slovem,
jak se v této hektické dobì
mnohdy stává, a ná ivot
bude daleko bohatí a spokojenìjí, uvedl pøíbramský starosta Josef Øihák
a podìkoval vem, kteøí se
na této zdaøilé akci podíleli.
- str -

N ABÍZÍME POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMÙ

Mìsto Pøíbram nabízí k prodeji pozemky na výstavbu rodinných domù v katastrálním
území obce Trhové Duníky. Pozemky jsou bez inenýrských sítí. Mìsto uzavøelo
smlouvu budoucí s ÈEZ Distribuce, a. s., o umístìní pøípojkových rozpojovacích skøíní
pro kabelové vedení NN na uvedených pozemcích. Prodej pozemkù je za stanovenou
minimální cenu 250 Kè za jeden metr ètvereèní.
Pozemky: è. p. 392/2 o výmìøe 884 m2, è. p. 392/3 o výmìøe 890 m2, è. p. 392/7
o výmìøe 923 m2, è. p. 392/17 o výmìøe 1 069 m2, è. p. 392/19 o výmìøe 1435 m2,
è. p. 392/20 o výmìøe 1 324 m2, è. p. 387/10 o výmìøe 1 604 m2, è. p. 387/11 o výmìøe
1 626 m2, è. p. 387/12 o výmìøe 1 539 m2.
Informace: právní odbor Mìstského úøadu Pøíbram, tel.: 318 402 219, 318 402 311.

S LOVO

S TA R O S T Y

Váení spoluobèané.
Dovolte mi, abych Vám
v roce 2007 popøál ve
nejlepí, hodnì zdraví,
tìstí a pohody v osobním i profesním ivotì.
Pøál bych si, aby nae
mìsto bylo dobrým místem pro ivot. Abychom
tu vichni spokojenì
ili bez hádek a svárù.
Jako starosta chci být
garantem toho, aby zastupitelstvo mìsta bylo
jednotné. Budu usilovat
o to, abychom vichni
èlenové vedení mìsta
táhli za jeden provaz
a pracovali ve prospìch
svých spoluobèanù. Mohu slíbit, e vedení radnice pro
splnìní tohoto cíle udìlá ve, co bude v jeho silách.
Vìøím, e rok konèící astnou sedmièkou bude
pro mìsto Pøíbram opravdu astný.
Pøelom roku bývá pravidelnì pøíleitostí, kdy se
hodnotí uplynulé období. V Pøíbrami se v roce 2006
zmìnila øada vìcí.
Obèanùm naeho mìsta i celého regionu ji slouí
zrekonstruované divadlo. Pøibyly novì opravené chodníky, ulice, mosty pøes Pøíbramský potok. Desítky rodin
se stìhovaly do nových bytù v domì vedle bývalých
Kasáren 1. máje a v areálu fotbalového stadionu
Spartak. Od rychlostní silnice R 4, která spojuje
Pøíbram s Prahou, k nám vede nový silnièní pøivadìè,
který míjí obec Dubno i obávaný kopec zvaný
Dubeòák. Máme i nový, moderní lyaøský areál, který
v souèasné dobì èeká jen na sníh. Naplno se rozbìhla
rekonstrukce Zdaboøské ulice. Pokraèuje i nejvìtí
investièní akce v Pøíbrami v historii - modernizace
èistírny odpadních vod. Nadále se pracuje i v budovì
Kulturního domu, kde probíhá oprava kina.
A v neposlední øadì na základì výsledku podzimních
komunálních voleb dolo i ke zmìnì vedení radnice.
Zùstala i øada problémù, které se vloni nepodaøilo
vyøeit. Pøedevím se nám nepovedlo zmìnit nepøíznivý
mediální obraz naeho mìsta. U veøejnosti, která zná
Pøíbram jen z televizních obrazovek a ze stránek denního
tisku, bohuel stále pøetrvává negativní názor o naem
mìstì. Do Pøíbrami se také nepodaøilo pøilákat velkého
investora, který by u nás vybudoval novou továrnu,
zamìstnal v ní mnoho lidí, a stal se tak tahounem regionu. I díky tomu, e tento strategický investor v Pøíbrami stále chybí, mají zamìstnanci v naem mìstì
a v celém pøíbramském regionu jednu z nejniích
mezd nejen ve støedních Èechách, ale i v rámci celé
Èeské republiky. Rovnì se stále nedaøí vyøeit dopravní
problémy Pøíbrami. Nae mìsto nemá dobré spojení
na západ. Jak by nám napøíklad pøi jednání s potenciálními investory pomohlo, kdyby k nám od dálnice D5
vedla údolím Litavky pøes mìstys Jince nová silnice!
Taková, na kterou by øidièi kamionù nemuseli najídìt
s obavami, e se s nimi utrhne krajnice, propadne most,
nebo e se v zatáèce na úzké komunikaci støetnou s jiným vozidlem. A jak by si napøíklad oddechli od nadmìrné dopravy obyvatelé Bøezových Hor a centra mìsta,
kdyby se povedlo vybudovat jihovýchodní obchvat
Pøíbrami. Právì na øeení tìchto dlouhodobých problémù
se chce vedení mìsta v následujícím období zamìøit.
Plánù a cílù je mnoho, v první fázi ale chceme pøedevím dokonèit ji rozbìhlé projekty. Více ne v minulosti se chceme také zamìøit na udrování stávajícího
mìstského majetku. Co by nám napøíklad bylo platné,
e budeme stavìt nová sportovitì, kdy ta stávající se
nám budou hroutit pøed oèima?
Navtívil jsem nedávno zimní stadion. Co je nám platné,
e zde máme druhou, zastøeenou ledovou plochu, kdy
atny a dalí zázemí zde neodpovídají poadavkùm
na kulturu i hygienu prostøedí. A podobných pøíkladù
bych mohl jmenovat více.
Pro zlepování podmínek pro ivot naich obèanù se
vedení mìsta bude snait ve vìtí míøe získávat peníze
i z jiných zdrojù ne z mìstského rozpoètu. Chceme se
více zamìøit na vyuití moností, které se nám nabízejí
v souvislosti s èlenstvím naí zemì v Evropské unii.
Vìøím, e se nám rovnì bude daøit získávat pomoc
od státu. Napøíklad tak, jako se nám to povedlo v závìru
loòského roku, kdy jsme získali ze Státního fondu
dopravní infrastruktury témìø ètyøi miliony korun
na vybudování výrazného osvìtlení na pøechodech
pro chodce. Vìøím, e tato investice, která se bude
realizovat do poloviny roku 2007, výraznì pomùe
zlepit bezpeènost naich obèanù na nejfrekventovanìjích místech ve mìstì. Úspìchem je také to, e se nám
podaøilo získat dotaci ve výi pøiblinì 240 tisíc eur
(to je asi 7,5 milionu korun) z tzv. norských fondù
Evropské unie na dostavbu a vybavení Základní koly
Jiráskovy sady.
Vìøím, e o podobné radostné zprávy se s Vámi budu
moci podìlit èasto.
Pøeji Vám vem svým spoluobèanùm jetì jednou ve
nejlepí v roce 2007.
MVDr. Josef Øihák

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

Co to znamená:
profesionální a zároveò lidský pøístup od prvotního
kontaktu s potenciálním zákazníkem, a po kvalitnì
a kompletnì dokonèenou dodávku v dohodnutém
termínu. Neslibujeme zákazníkùm vzduné zámky,
ale radìji osvìtlíme odbornou stránku vìci.
Obchodník vám mùe naslibovat mnoho, ale s montáníky jste nejdéle a ti pøedevím urèují povìst dobøe
fungující firmy. Oni musí etrnì a zároveò bezchybnì
zabudovat kvalitní výrobek. Teprve potom se zákazník
rád svìøí ostatním, e pøi výbìru dodavatele zvolil
opravdové profesionály
SYSTÉM ØÍZENÍ JAKOSTI
Firma Windoor´s Pøíbram s.r.o. je dritelem certifikátu
øízení jakosti ISO 9001:2001 a dritelem certifikátu
ISO 14001:2005.

O NÁS
Jsme rodinná firma zabývající se kompletní dodávkou
výplní stavebních otvorù. Dùkazem je trvalý vývoj
spoleènosti a pravidelný rùst objemu zakázek ji
od roku 1996.

MONTÁ
Jsme driteli Osvìdèení pro montá výrobkù nejvìtího èeského výrobce interiérových dveøí firmy Sapeli
s.r.o. a nejvìtího èeského výrobce protipoárních
uzávìrù firmy Hasil a.s. V souèasnosti má spoleènost
Windoor´s Pøíbram s.r.o. 32 stálých odbornì prokolených
pracovníkù pro montá oken, dveøí a pøísluenství.

Naí výhodou je poskytování kompletních dodávek od konzultace, cenové kalkulace, zamìøení,
pøípravy smlouvy a montáe.
V roce 2006 dolo k nárùstu objemu zakázek. Nejsou
výjimkou realizace více ne 1000 ks okeních jednotek
za mìsíc. K tomuto je nutné pøipoèíst zakázky na interierové dveøe a externí montáe pro partnerské
firmy. V souèasnosti dolo k zahájení výstavby
nového sídla firmy a skladovacích prostor v Leeticích
u Pøíbrami.

NAE VÝHODY
- montá komodit: døevo, ocel, plast, hliník
- zajitìní montáí po celé ÈR
- dlouhodobá zkuenost
- profesionální pøístup montáníkù
- kapacita montáních skupin
- zajitìní zakázek vìtího rozsahu
- kvalita provedených montáí
- záruèní a pozáruèní servis

FILOZOFIE
Poradenství - kalkulace - zamìøení - dodávka montá - výmìna oken
K vysoce kvalitním certifikovaným plastovým oknùm
a dveøím je tøeba poskytnout odpovídající montá
a servis. Toto provádí nai odbornì prokolení
pracovníci s dùrazem na celkovou spokojenost kadého zákazníka ji desátým rokem pod hlavièkou
Windoor´s .
Ve vztahu k zákazníkùm dlouhodobì vycházíme z následujících principù:
Po dlouholetých zkuenostech ji máme zaitý tzv.
Systém spokojeného zákazníka

CO NÁS TRÁPÍ, PROÈ JSME SE STALI ÈLENY
HOSPODÁØSKÉ KOMORY?
Pohybujeme se v oboru oken a dveøí, kde je obrovská
konkurence. Nemìli by jsme zapomínat dodrovat
urèité morální zásady a etiku. Velmi nás zamrzí, kdy
se konkurence v honbì za získáním zakázky èi jiného
dùvodu sniuje k pomluvám, lím, zkreslování faktù, èi
snad fyzickému pokozování naeho majetku (máme
na mysli konkrétní pøípad 25 zaevidovaných úmyslných pokození naich sluebních vozidel v prùbìhu
jednoho mìsíce).
Myslíme si, e OHK svým zpùsobem zavazuje k dodrování urèitých pravidel a kodexù podnikání a tím
zlepuje podnikatelské prostøedí.

Pøíbramtí obèánci narození v prosinci

OHK

V

PØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
po klidných Vánocích a novoroèních oslavách se píe ji rok
2007 a èlovìk si uvìdomuje, e èas letí v souèasném nasazení
rok od roku rychleji a rychleji. Radìji dost nostalgie a pojïme se
vìnovat tomu, co nás v tom roce 2007 èeká.
Novoroèním pøípitkem v brazilském stylu pøíjemnì zahájila
rok 2007 i firma ZAT, a. s., v Top Hotelu Praha za úèasti
významných zákazníkù a dodavatelù spoleènosti. Hned druhý
den 4. ledna 2007 se v sídle tée spoleènosti konal ji 4. zákaznický den. Seli se
na nìm významní zákazníci této spoleènosti i zástupci odborného tisku, aby
se seznámili s významnými projekty, které spoleènost realizovala, nebo se chystá
realizovat, i s novinkami, které uvádí na trh. Zákazníci rovnì mìli monost navtívit odborné pøednáky a zúèastnit se exkurze nejen ve výrobních prostorech ZAT.
Spoleènost ZAT je dodavatel automatizace prùmyslových procesù. Soustøeïuje se
na odvìtví s vysokými nároky na spolehlivost a individuální øeení, která jsou vyadována zejména v oblasti energetiky, tìby nerostù a dopravy.
U této firmy jetì zùstaneme souvislosti s celodenní návtìvou prezidenta
Hospodáøské komory ÈR Dr. Ing. Jaromíra Drábka, který pøijal pozvání OHK
Pøíbram k návtìvì pøíbramského regionu dne 18. ledna 2007. V rámci programu probìhne návtìva zmínìné firmy ZAT, a. s., návtìva firmy Kovohutì Pøíbram
nástupnická, a. s., a beseda s managementem obou firem, dále prohlídka nového
lyaøského svahu, který je zatím bohuel bez snìhu a závìr návtìvy bude patøit
besedì s podnikateli. Beseda prezidenta s podnikateli se bude konat v zasedací
místnosti Èeské spoøitelny, a. s., od 14 hodin a podnikatelé mohou pøijít diskutovat o novém zákoníku práce a rozhodèí doloce k pracovním smlouvám, o odloení
zákona o nemocenském pojitìní, o nových programech podpory EU na programovací období 2007-13 a o dalích aktuálních tématech a problémech, s kterými se
podnikatelská sféra potýká.
Jeliko nastalo nové programovací období strukturálních fondù Evropské unie
na léta 2007-2013, nae OHK pøipravuje pro podnikatele seznámení s tìmito
novými produkty. Jako první probìhne dne 24. ledna 2007 v zasedací místnosti ÈS,
a. s., semináø na téma ZMÌNY V PROGRAMECH PODPOR MALÉHO
A STØEDNÍHO PODNIKÁNÍ OD ÈMZRB A CZECH TRADE V ROCE
2007. V prùbìhu mìsíce února pak chystáme PROGRAMY PODPOR PRO
PODNIKATELE NA OBDOBÍ 2007-2013 Z PROGRAMU OPPI ve spolupráci s CZECH INVESTEM.
Od 1. ledna 2007 veel v platnost nový ZÁKONÍK PRÁCE, o kterém bylo dlouze
diskutováno, ale nakonec pøece platí, co podnikatelùm pøinese velké zmìny.
Podaøilo se nám zajistit k tomuto tématu kvalitního lektora, odborníka na pracovní
právo JUDr. Petra Hùrku a dne 1. února 2007 poøádáme v pøednákovém sále na
Waldorfské kole semináø nazvaný PRVNÍ ZKUENOSTI S NOVÝM
ZÁKONÍKEM PRÁCE PLATNÝM OD 1.1.2007. Je zde omezená kapacita
50 osob, tak prosím zájemce, aby své pøihláky zasílali vèas. Dále pøipravujeme
tradiènì vyhláení dalího roèníku NEJLEPÍ FIRMA OKRESU PØÍBRAM
ZA ROK 2006 a mohu Vám také ji prozradit termín 5. PODNIKATELSKÉHO
PLESU, který budeme opìt poøádat v pøíbramské Sokolovnì v pøíjemnì zrenovovaném sále a to dne 3. bøezna 2007.
K 1. 1. 2007 jsme ji v závìru roku pøijali 3 nové èleny, kterými jsou:
Nataa Ptrossová  VIDEOSTUDIO FONKA - regionální televizní vysílání
a tvorba videoprogramù
OMSA Bøetislav Gregorek  stavebnictví a obchod se stavebním materiálem,
poradenství v oblasti zateplování budov
GS PARTNER CZ, s. r. o.  firemní poradenství v oblasti penzijního pøipojitìní,
ivotní pojitìní
Dne 16. ledna 2007 se sejde v tomto roce poprvé pøedstavenstvo OHK Pøíbram,
tentokrát na Støední prùmyslové kole v Pøíbrami. Pøi této pøíleitosti bude jako
podìkování sponzorským firmám slavnostnì otevøena nová laboratoø mìøení
a automatizace na SP.
Chtìla bych Vám vem, nejen podnikatelùm a ivnostníkùm, popøát do nového
roku 2007 jen to nejlepí, hlavnì zdraví a úspìchy, ale zvlátì kvalitní lidi s lidským
pøístupem okolo nás.
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, www.ohkpb.cz

Kalendáø akcí na leden 2007
15. 1. Rychlé ípy, Malá scéna Divadla A. Dvoøáka, od 10 hodin
15. 1. Romance pro køídlovku, Divadlo A. Dvoøáka, od 16 hodin,
hraje: Východoèeské divadlo Pardubice
18. 1. Peer Gynt, Divadlo A. Dvoøáka, od 19 hodin
hraje: Mìstské divadlo Mladá Boleslav
18. 1. Zahájení výstavy 50 let fotoklubu Uran
v 17 hodin v Galerii F. Drtikola, výstava potrvá do 25. února
18. 1. Zahájení výstavy Pavel Hlavatý  grafika, malba
v 18 hodin v Galerii F. Drtikola, výstava potrvá do 25. února
18. 1. Helena Marálková a Wabi Danìk
na Malé scénì Divadla A. Dvoøáka Pøíbram, od 19 hodin
21. 1. Taneèní v Sokolovnì od 15 a 19 hodin
21. 1. Sbìratelská setkání od 8  11 hodin ve spolkové místnosti
Spolku Prokop na dole Marie
23. 1. Zlobivý brouèek, Divadlo A. Dvoøáka, od 10 hodin
23. 1. Èekej do tmy, Na Malé scénì Divadla A. Dvoøáka, od 19 h.
24. 1. Dlouhý, iroký a Bystrozraký, Divadlo A. Dvoøáka od 10 h.
24. 1. Mandragora, Divadlo A. Dvoøáka, od 19 hodin
hraje: Divadelní spoleènost Jana Hruínského
25. 1. Rychlé ípy, Malá scéna Divadla A. Dvoøáka, od 10 h.
26. 1. Veèer irského tance s Rinceoirí, Divadlo A. Dvoøáka, od 20 h.
27. 1. Divadelní ples v Estrádním sále, pøednákovém sále a foyeru
Divadla A. Dvoøáka, od 19.30 hodin
28. 1. Taneèní v Sokolovnì od 15 hodin a od 19 hodin
28. 1. Jak jsem vyhrál válku, Divadlo A. Dvoøáka, od 16 hodin
29. 1. Ostøe sledované vlaky, Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram od 19 h.
hraje: Divadlo Pod Palmovkou
30. 1. Jak jsem vyhrál válku, Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram od 10 h.

Setkání hokejových nadìjí

Ve dnech 28.  30. 12. se na pøíbramském
zimním stadionu konal ji 5. roèník turnaje
O POHÁR SPORTHOTELU TRHOVKY.
Na tomto mezinárodním turnaji zmìøila své
síly mustva: HC VÍTKOVICE STEEL, HC
DUKLA JIHLAVA, HC ENERGIE KARLOVY VARY, HK JESTØÁBI PROSTÌJOV, HC
PØÍBRAM a ze Slovenska pøijali pozvání
chlapci z MHK 32 LI-PA LIPTOVSKÝ
MIKULÁ. Tato mustva se umísují
na pøedních místech v tabulkách jednotlivých skupin ákovské ligy 7. tøíd.
Vechna mustva zde pøedvedla kvalitní
a vyrovnané výkony, o èem svìdèí i fakt, e
na 4. a 6. místì se umístila mustva se
shodným poètem bodù, a tak o poøadí rozhodovala minitabulka. Zvlátì je tøeba vyzdvihnout mustvo z Vítkovic, které pøijelo
oslabené o nemocné hráèe, trenér mìl k dispozici pouze 12 hráèù do pole a 2 brankáøe.
Pøesto toto oslabené mustvo prolo celým
turnajem bez ztráty bodu a celý turnaj
zaslouenì vyhrálo. V kadém utkání byly
vyhlaovány hvìzdy utkání. Z kadého
mustva obdrel jeden hráè etuji a vìcný dar,
který vìnovala firma PB TISK. Po skonèení
turnaje byli vyhláeni tito nejlepí hráèi: nejlepí brankáø z HC Dukla Jihlava Dominik
Hrachovina, nejlepím obráncem byl Milan
Dufka z Prostìjova, nejlepí útoèník Michal
Uhrik z L. Mikuláe, nejlepí støelec Vojtìch
Tomi z Vítkovic. Slavnostního vyhláení se
zúèastnil starosta mìsta Pøíbrami MVDr.
Josef Øihák a vem jednotlivcùm a mustvùm pøedal vìcné ceny.
Zvlátì bych chtìl touto cestou podìkovat
zamìstnancùm a vedení zimního stadionu,
kteøí pøispìli k bezchybnému prùbìhu celého
turnaje, panu Milanu Staòovi, který s kolektivem svých zamìstnancù zajistil stravování.
Dìkuji vem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem
podíleli na organizaci tohoto turnaje.
Ludìk Schovánek, øeditel turnaje

Kahan - Zpravodaj MìÚ Pøíbram, vychází mìsíènì l Vydává: MìÚ Pøíbram, Tyrova 108 (IÈO: 243132) pod reg. è. Ministerstva kultury ÈR E 11726 l Místo vydání: Mìstský úøad - odbor kultury, sportu a informaèních slueb, Pøíbram I, Tyrova
108, tel. 318 402 281, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz l Grafická úprava, sazba: MìÚ Pøíbram, OKSIS l Foto: archiv redakce nebo F. Gahler l Pøedtisková pøíprava: Petr efr, ALFA reklama, Pøíbram l Tisk: Vltava - Labe Press, divize Mír - Praha 10 - Uhøínìves l Distribuce: Èeská pota, s. p., obvod Pøíbram l Za vìcnou správnost èlánkù odpovídají autoøi l Redakèní uzávìrka je 20. den pøedchozího mìsíce l Toto èíslo vychází dne 12. 1. 2007.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

P ØÍBRAMSKÁ JMÉNA

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Skupina mladých lidí dìlala
nepoøádek v jednom domì
v Plzeòské ulici. Ani jeden
z nich nemìl v domì trvalé
bydlitì, proto je stráníci
vykázali ven a pouèili je o zásadách sluného chování.
V podveèer dne 10. 12. oznámila telefonicky pracovnice
záchranky, e v Plzeòské ulici
leí zranìný mu. Lékaø ho
chtìl oetøil, ale mue peèlivì
hlídal jeho pes. Proto stráníci
vyjeli na místo, psa odchytli
a poté mohl lékaø mue
prohlédnout. Vzhledem k závanosti poranìní byl mu
pøevezen do nemocnice. Psa
odvezli stráníci prozatím
do útulku Maják v Lazci.
Ve 21,40 hod. dne 15. 12.
oznámil anonym, e za obchodem Edeka jsou tøi mladíci,
kteøí kreslili na zeï sprejem.
Na místo vyjela motohlídka,
ale mladíci zde ji nebyli. Pøed
Diskontem Plus ale zastihli tøi

mladíky v bundách s kapucemi. Vzhledem k podezøení na
trestný èin stráníci pøivolali
na místo Policii ÈR. Policisté
ale na místì ani v zavazadlech
mladíkù nenalezli ádné spreje.
Den pøed tìdrým dnem
hodinu po pùlnoci oznámila
jedna ena, e pod betonovou
zdí u kanceláøe CK Lucie leí
zranìný opilý mu. Stráníci
mui poskytli první pomoc, ale
on si stále stìoval na silnou
bolest ramene pravé ruky. Do
pøíjezdu záchranky stráníci
zjistili muovu totonost a poté ho pøedali lékaøi k oetøení.
Na sv. tìpána v 17 hodin
oznámila jedna ena, e v restauraci Na Marii je jako host
mu, který jí zcizil osobní
automobil a je údajnì na seznamu osob hledaných Policií
ÈR. Stráníci místo ihned zajistili, aby mu nemohl utéci,
a poté pøivolali Policii ÈR.
Pøi vybírání trního poplatku

na námìstí TGM dne 27. 12. se
jedné vietnamské prodávající
nezdála výe poplatku za stánek. Slovnì stráníky napadla.
Stráníci stánek pøemìøili
a prokázalo se, e mají pravdu.
Prodávající s poplatkem tedy
nakonec souhlasila. Pøi vypisování dokladu stráníci ale zjistili, e na stánku není viditelnì
umístìna cedule s povinnými
údaji. A to byl dalí dùvod,
proè prodávající zaèala útoèit
na stráníky. Najednou umìla
èesky a zaèala vykøikovat
slova: krávo, hovado, faisto,
Hitler apod. Na pomoc jí pøibìhl dalí prodejce. Mu byl
agresivní, take nakonec mu
museli stráníci nasadit pouta.
Pøi této potyèce byl jeden
stráník zranìn, zhmodil si
prostøedníèek levé ruky a loket
pravé ruky. Ani jeden z vietnamských prodejcù nebyl
zranìn. Pøípad byl pøedán
Policii ÈR.

Krátce po poledni na Nový
rok museli stráníci pomoci
silnì opilému mui. Upadl na
sídliti a sám se nemohl zvednout. Jedna paní ho zahlédla
a pøivolala na pomoc stráníky.
Mu nebyl schopen chùze, take ho stráníci odvedli domù.
Na Nový rok odpoledne zavolal stráníky mu, e do jeho
rozestavìného objektu zøejmì
vnikl zlodìj. Stráníci na místì
zajistili auto, ve kterém sedìl
mu z Pøíbrami. Na dotaz, co
v areálu pohledává, odpovìdìl,
e mu doel benzin. Stráníci
si vimli, e v autì má 4 kola
od auta, mìdìné dráty apod.
Proto na místo pøivolali Policii
ÈR. Pøi prohlídce areálu bylo
zjitìno, e jsou vypáèeny
vstupní dveøe do kanceláøe,
vìci v místnosti jsou zpøeházené. Pøípad pøevzala Policie ÈR.

Krátce z tiskovek na radnici

V úterý 12. prosince byla v Galerii
Frantika Drtikola autogramiáda knihy Josefa
Frye Dvanáct osudù dvou staletí. Kniha pøibliuje dvanáct významných osobností, jejich
ivotní osudy se nìjakým zpùsobem váí
k Pøíbrami: Zeyer, Ale, Vrchlický, Theurer,
Gellner, Drtikol, Vyskoèil, ára, Hojden,
Tesaøík, Drda, Juráèek
Probìhlo dalí kolo schvalování státního
rozpoètu. Dobrá zpráva pro Pøíbram: byla
schválena i 5milionová dotace pro 5. základní
kolu Pøíbram. Zde by mìla probìhnout rekonstrukce kuchynì podobnì, jako vloni na 1. základní kole Pøíbram.
Pøíprava rozpoètu na rok 2007 probíhá
i na pøíbramské radnici. V souèasné dobì se
sumarizují potøeby jednotlivých odborù a pøíspìvkových organizací mìsta.
Pøíbramská radnice jetì v tomto mìsíci
zaène s realizací projektu, který by mìl pøinést
daleko vìtí bezpeènost chodcùm. Jedná se
o osvìtlení pøechodù na 13 køiovatkách
po mìstì. Celková èástka na tento projekt pøedstavuje 4,8 miliónù korun, z toho 3,6 mil. korun
uhradí Øeditelství dopravní infrastruktury
a zbývajících 1,2 mil. korun mìsto Pøíbram.
Pøíbram tak bude jedním z mála mìst ve Støedoèeském kraji, kde budou podobná opatøení
realizována.
Dne 14. 12. byl zahájen zkuební provoz
na lyaøském svahu a v ten samý den také
starosta Josef Øihák podepsal Smlouvu s provozovatelem lyaøského svahu. I kdy zastupitelé v øíjnu neodsouhlasili úvìr ve výi 6,7
miliónù korun na tuto stavbu, podaøilo se najít
tyto finanèní prostøedky z vlastních zdrojù
a uetøit tak mìstu 525 tisíc korun, které by jej
stály navíc v pøípadì pøijetí úvìru na 4  5 let.
Bohuel souèasné klimatické podmínky lyaøskému svahu moc nepøejí. Umìlý sníh pro zasnìování lze vyrobit poté, co venkovní teplota
po celý den, a to tøi dny za sebou, klesne pod
cca - 4 °C, nebo v dostateèné míøe napadne
sníh. Zaèátek lyování pro veøejnost je tedy
tìmito faktory ovlivnìn. Následná kolaudace
a bezpeènostní certifikáty budou provedeny a
po ovìøení funkènosti a bezpeènosti vleku.
I kdy rada mìsta k dostavbì této stavby mìla
celou øadu pøipomínek, udìlala nyní ve pro to,
aby lyaøský svah byl dokonèen. Zaøízení
ocení hlavnì rodiny, pro které je absolvování
lyaøských kursù jejich dìtí na horách finanènì
nedostupné. Nauèit lyovat se mohou nyní
doma, bez nákladù na ubytování v horských
støediscích.
V souèasné dobì probíhá výmìna oken
v bytových domech v Pøíbrami I/15  18
a Pøíbrami VIII/494.
Do konce roku 2006 odbor správy budov
zajioval výmìnu oken v zadním traktu
Støední prùmyslové koly Pøíbram.
V souèasné dobì probíhá instalace zvonkù,
domácích telefonù a elektrických vrátných
v bytových domech v Pøíbrami III/100  112
a Pøíbrami VII/301  309.
Zároveò se je provádìna montá nových
vstupních dveøí v bytových domech v Pøíbrami
VII/307  309.
Rozsáhlá oprava kina pokraèuje i nyní.
Ji byly opraveny vekeré rozvody v podlahách, vèetnì kanálù, kterými rozvody vedou,
byla provedena èásteèná výmìna naváky
pod podlahou, její zhutnìní a zakrytí podlahy
první vrstvou betonu. Pokraèují i stavební
práce na kinokabinì - je postavena vìtina
pøíèek vèetnì jejich zaloení. Bylo vypsáno
výbìrové øízení na provedení rozvodù kinotechniky a pøípravy na digitální projekci.
Na pozvání øeditele Hornického muzea
se zástupci mìsta zúèastnili 7. prosince setkání
u pøíleitosti 120. výroèí zaloení muzea.
V rámci tohoto výroèí je v Hornickém muzeu
i celá øada dalích akcí, vèetnì Hornických
Vánoc, ale i výstavy Pøíbramské betlémy.

V zasedací místnosti, kde se schází
pøíbramtí zastupitelé, se starosta Josef Øihák
setkal se zástupci studentù pøíbramského
Gymnázia a odpovídal na jejich otázky. Týkaly
se celé øady oblastí  nìco z politiky komunální,
i tzv. velké politiky, tedy otázky, které se
týkaly Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR,
ale i otázky osobní. Setkání bylo pøíjemné
a mnohdy i pouèné.
V pátek 15. prosince byly pøedány
budoucím nájemníkùm byty na Spartaku.
Letoní Vánoce ji noví obyvatelé strávili v nových bytech.
V úterý 19. prosince probìhlo oficiální
pøedání 94 vojenských bytù v oblasti
Drkolnova od Armády ÈR. Starosta MVDR.
Josef Øihák podepsal se Správou bytového
vojenského fondu protokol o pøevzetí bývalých
vojenských bytù. Souèástí je i pøevzetí 27
garáí.
Dne 19. prosince se setkal starosta a oba
místostarostové s pøedsedy osadních výborù.
U nìkterých osadních výborù dochází ke zmìnám ve vedení, lo tedy o vzájemné seznámení,
ale i o pøedstavení priorit jednotlivých mìstských èástí.
Mnoho obèanù se na pøíbramskou radnici
obrací s dotazem na provoz vìních hodin
na kostele sv. Jakuba na námìstí T. G.
Masaryka. Tyto hodiny jsou ji pùl roku mimo
provoz. Správce farnosti pan faráø J. Krink se
domníval, e oprava hodin je vìcí naeho
úøadu. Ale není tomu tak. Nyní po vyjasnìní
tohoto problému konstatoval, e fara nemá dost
finanèních prostøedkù na opravu tohoto zaøízení. Protoe jde o problém, který se týká vech
pøíbramských obèanù  protoe hodiny na vìi
k mìstu prostì patøí  mìsto Pøíbram se chce
na této opravì podílet. Vìní hodiny mají obrácenou velikost ruèièek. Takto pøemístìny byly
v létì r. 1842, kdy je opravoval praský hodináø
Balke. Nelibì to nesli i Nìmci za války, ale
zmìna by vyadovala tak sloitou zmìnu
konstrukce, e od toho bylo uputìno. Stejnì
obrácené ruèièky má napø. i praská Loreta.
Starosta se zúèastnil 21. prosince
Vánoèního koncertu dìtí z 3. základní koly
Bøezové Hory na dole Anna.
Rada mìsta projednala a schválila odborné komise. Byli jmenování jak pøedsedové
komisí, tak èlenové. Rada vycházela z návrhù
politických stran, spolkù a osadních výborù.
Bytovou komisi povede Michaela Dzamková,
bezpeènostní a dopravní Frantiek Stoklasa,
komisi FOM Ing. Bohumil Kortus, letopiseckou a památkovou Mgr. Jiøí Schmidt, kulturní
Mgr. Václav Chvál, komisi mládee a sportu
Svatopluk Chrastina, komisi pro realizaci
majetku mìsta Ing. Josef Novotný, zdravotní
a sociální RSDr. Jiøí Svoboda, komisi pro výchovu a vzdìlávání Mgr. Antonín Barák, zahranièní styky Ing. T. Dropa, ivotní prostøedí
a ekologie Jiøí Øehka a komisi pro handicapované Mgr. árka Hájková.
Vysoká kola evropských a regionálních
studií hodlá rozíøit své studijní programy
o dalí obory: Mezinárodní teritoriální studia a
Bezpeènostnì právní èinnost. Dne 15. prosince
se starosta seel s rektorem této vysoké koly
profesorem Josefem Dolistou a øeditelem
poboèky koly v Pøíbrami Vladimírem Køíem
a dohodli se na spolupráci Vysoké koly regionálních studií a mìsta Pøíbram. kola je pro
nae mìsto nejen urèitým prestiním prvkem,
ale zároveò i velkým pøínosem pro zájemce
o studia na vysoké kole. Právì v oboru
Bezpeènostnì právním bychom chtìli do budoucna navázat skuteènì maximální spolupráci
 chceme v tomto oboru prokolit stráníky
Mìstské policie. Vysoká kola regionálních
studií pùsobí v naem mìstì od roku 2004
a v souèasné dobì poskytuje bakaláøské vzdìlání v oboru regionální studia formou denního
i kombinovaného studia. kola má také zaá-

dáno o akreditaci magisterského studia.
Povodí Vltavy má zájem v naem mìstì
uspoøádat dalí roèník Vodohospodáøských
sportovních her. Soutì, které se zúèastòuje
kolem 700 sportovcù, trvá tøi dny a u nás by
mìla probìhnout v srpnu 2007. Tato soutì
u nás ji byla organizována v roce 1989. Jinak
je poøádána kadoroènì vdy v jiném mìstì republiky. Ve své dlouhé historii (od roku 1975)
se hry nekonaly pouze dvakrát, a to v dobì
povodní v letech 1997 a 2002.V loòském roce
soutì probìhla v Liberci a zátitu nad ní pøevzal Senát Parlamentu Èeské republiky. Mìsto
pøebírá nad celou akcí garanci a rada mìsta ji
jmenovala dva èleny pøípravného výboru  Ing.
Pavla Pikrta, øeditele Sportovních zaøízení
mìsta, a Bc. Vìru Mikulovou, vedoucí odboru
kultury, sportu a informaèních slueb.
Od zakoupení radaru stráníci Mìstské
policie Pøíbram vybrali na pokutách 100 tisíc
korun v hotovosti a 50 tisíc v blokových pokutách. Radar lze vyuívat pouze na katastru
mìsta Pøíbram, pøípadnì u obcí, se kterými má
Mìstská policie uzavøené smlouvy: Jince,
Obecnice, Háje a Radìtice. Pochvalu získali
v této souvislosti stráníci od Osadního výboru
Zdaboø, kde mìøili v Táborské ulici, a také
od obyvatel bydlících v Balbínovì ulici.
Ve úterý 19. prosince pøedal starosta
Josef Øihák spoleènì s malíøkou Inkou
Delevovou dìtskému oddìlení Oblastní
nemocnice Pøíbram obraz, který bude zdobit
zdejí hernu. Obraz pøevzal primáø dìtského
oddìlení Pavel Marèek.
Provizorní provoz byl zahájen na rekonstruované I. èásti Zdaboøské komunikace dne
19. prosince. Druhá etapa zaène zaèátkem roku
2007 a do konce tohoto roku by mìly být práce
v celé délce ukonèeny. Celkem bude na tuto
stavbu vyèerpáno 84 miliónù korun, z toho 38
miliony pøispìl Støedoèeský kraj a zbývajících
46 miliónù je z rozpoètu mìsta Pøíbram.
Bezpeènostní rada mìsta zasedala v pondìlí 18. prosince. Mimo jiné rada starostu informovala i o tom, e zprovoznìním obchvatu
obce Dubno se výraznì zlepila dojezdnost
Záchranné sluby (o 3 minuty). Mluvilo se i
o nutnosti revize hydrantù po mìstì a parkování aut u výkových budov. Problémem pak je
pøípadný nezbytný zásah hasièù i záchranáøù.
Rada mìsta opìt jednala o problémech
spojených s dluhem firmy Ave Star vùèi mìstu
Pøíbram. Na jednání se zástupci této firmy byl
dohodnut splátkový kalendáø na uhrazení dluhu, který by tak mohl být do 3  4 let splacen,
pokud tuto formu odsouhlasí pøíbramtí zastupitelé. Podmínkou této splátkové formy ovem
je uznání dluhu firmou Ave Star. Dokud
nedojde k podpisu smlouvy o splátkách, bìí
stále soudní øízení na vymáhání dluhu. V souèasné dobì je sepsán majetek a firma s ním mùe nakládat pouze omezenì.
Rada mìsta doporuèila zastupitelù schválit
zmìnu mìstské vyhláky è. 22/ 2003 týkající se
poplatku ze vstupného. Rada doporuèuje sníit
poplatek ze vstupného u koncertù z 20 procent
na deset a vstupné u cirkusù z pìti procent
na nulu.
Rada se zabývala ádostí nájemníkù z domù è. p. 301  309 na námìstí 17. listopadu,
kteøí ádají o odprodej bytù v tìchto domech
do osobního vlastnictví. V tìchto domech byly
postaveny støení nástavby výtahy se státní
dotací, proto rada nedoporuèuje odprodej bytù.
Rada mìsta zruila výbìrové øízení na rekonstrukci autobusového nádraí. Dùvodem je
vysoký rozdíl mezi cenou vysoutìenou po
upøesnìní zadávací dokumentace a pøidìlenou
dotací ve výi kolem tøiceti milionù korun.
Podle starosty J. Øiháka bude mìsto znovu
ádat v roce 2007 o dotaci z evropských fondù.
- str -

K RISTIÁN L ADISLAV
RYTÍØ Z A LEMANNÙ
STAROSTA

(1818 - 1866)

Dnes se budeme zabývat postavou pøíbramského starosty,
o kterém jsme se ji krátce zmínili v kapitole, vìnované jeho
synovi Maxovi. Kristián z Alemannù byl pøitom starostou jen
krátce a do pøíbramských dìjin se zapsal pøedevím jako lékaø,
nicménì do výètu starostù samozøejmì patøí.
Kristián se narodil v roce 1818 v Kouøimi. Od napsání dílu
vìnovaném Maxovi se podaøilo zjistit mnohem více informací
o této rodinì. Jedná se o starý saský lechtický rod, jeho
rodokmen sahá a do 13. století k radním mìsta Magdeburku.
Do Èech pøila jedna z vìtví rodu a v 18. století, vìtina z èlenù rodu se vìnovala vojenské kariéøe. Napø. Vilém Ondøej
z Alemannù, vlastní bratranec Kristiána, byl c. k. zbrojmistr
a od roku 1860 rakouský guvernér v Benátkách, tedy
pomìrnì vysoká are. V roce 1855 se Vilém úèastnil
krymské války a je docela moné, e tudy se do Pøíbrami
dostalo povìdomí o vzdálené válce i název hostince Sebastopol.
Kristián, nejstarí syn kapitána pìchoty, od roku 1816 stojícího
mimo slubu, se vak rozhodl pro dráhu lékaøe. Svá studia
medicíny zavril na praské univerzitì jako doktor chirurgie
a porodnictví, své vzdìlání si dále doplòoval pobytem v rùzných praských nemocnicích. V roce 1847 pøiel do Pøíbramì,
kam jej pøilákalo uvolnìné místo mìstského fyzika, co byla
funkce, které v sobì sluèovala práci lékaøe a hygienika
s pøevahou té druhé èinnosti. Místo získal relativnì mladý,
v 29 letech, k èemu mu dopomohla i snaha magistrátu
osamostatnit funkci mìstského dohliitele nad zdravím
od báòské správy, která se právì pøijetím Alemanna naplnila.
Kristián byl podle dobových svìdectví èlovìkem vzdìlaným,
houevnatým a rázným, povahovì vak problematickým, byl
to cholerik a extrovert s velkou potøebou sebeuplatnìní. Své
organizaèní vlohy i snahu o funkce uplatnil ji záhy, v revoluèním roce 1848. V roce 1854 získal funkci mìstského
chirurga (dnes bychom pouili slovo ranhojiè, tedy osoba,
která se zabývala léèením zranìní). Zároveò zastával jetì
funkci obecního lékaøe na Bøezových Horách a hlavního lékaøe
mìstské nemocnice, jednoho ze tøí zdravotnických zaøízení
v té dobì ve mìstì (mìstská nemocnice, starý pitál a hornická
nemocnice, ovem k souèasnému pojetí zdravotnictví to tehdy
mìlo jetì daleko).
Od roku 1850 se Alemann zapojil do èinnosti novì vzniklé
mìstské samosprávy a v roce 1864 se stal starostou. Zároveò
v roce 1865 vznikla okresní samospráva a Alemann uplatnil
aspiraci i na funkci okresního starosty (okresy mìly tehdy
svoji samosprávu), ve které rovnì uspìl. Alemann se vak
tím dostal v roce 1866 do kuriózního postavení, dnes bychom
øekli, e stál v konfliktu zájmù. Skuteènì tak jako lékaø
podával ádost o pøíspìvek pro nemocnici, kterou sám jako
starosta doporuèil, a kterou sám jako okresní starosta schválil
a nechal vyhlásit po okrese
Váený, úspìný a funkcemi obklopený starosta zemøel
neèekanì na zánìt mozkových blan ve vìku pouhých 48 let
v roce 1866. Svùj podíl na tom mìl jak vyèerpávající veøejný
ivot, tak také epidemie cholery a dalí strádání v souvislosti
s prusko-rakouskou válkou, která musel jako starosta i lékaø
øeit. V jeho lépìjích kráèel syn Max (I.) i vnuk Max (II.),
o jejich osudech jsme zde ji psali. Vzdálení pøíbuzní
Alemannù ijí dosud v cizinì.

Daniel Doleal

L EDNOVÉ KALENDÁRIUM

1. 1. 1735

V pøíbramských dolech
byly zavedeny povinné
pracovní soboty.

1. 1. 1750

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

1. 1. 1997

Cena jízdenky v pøíbramské MHD byla zvýena
na est korun.

1. 1. 1873

Majitelem lékárny na Bøezových Horách se stal Jan
Baborovský.

7. 1. 1871

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

10. 1. 1997

Zemøel primáø MUDr.
Karel edivý, lékaø, skaut
a pøíbramský patriot.

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.

13. 1. 1907

Konala se v hostinci Na Pøíkopech (vejk) manifestaèní schùze posluchaèù
Vysoké koly báòské
za uzákonìní vysokokolského titulu inenýr.

16. 1. 1957

Rada Krajského národního
výboru schválila úvodní
projekt pøíbramského sídlitì, které spojilo Pøíbram
a Bøezové Hory v jeden
urbanistický celek.

19. 1. 1897

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

Daniel Doleal

SLOUPEK

SENÁTORA

V nedávné dobì byla Senátem na návrh senátorù Martina Mejstøíka
a Jaromíra tìtiny zøízena senátní komise, která má posuzovat ústavnost
existence Komunistické strany Èech a Moravy a také sledovat, jak
Komunistická strana Èech a Moravy dodruje pøísluná ustanovení zákona
o politických stranách.
V této souvislosti jsem èasto dotazován na smysl této komise a na pøípadné dùsledky závìrù její èinnosti, tj. na to, zda v pøípadì, e by komise
dospìla k závìru, e existence Komunistické strany Èech a Moravy je
neústavní nebo e Komunistická strana Èech a Moravy nedodruje nìkterá
ustanovení zákona o politických stranách, by Komunistická strana Èech
a Moravy jako politická strana musela ukonèit svou èinnost.
Na tuto otázku musím jednoznaènì odpovìdìt, e nic takového se samozøejmì stát nemùe.
Rùzné protikomunistické iniciativy, je v poslední dobì prosazují pánové senátoøi Martin Mejstøík
a Jaromír tìtina v Senátu, mají toti jedno spoleèné. Jsou to naprosté právní nesmysly.
V pøípadì zmínìné komise postrádá toti její èinnost jakéhokoliv smyslu, by na druhé stranì
její zøízení není samozøejmì protiprávní. Její zøízení lze asi nejlépe charakterizovat jako zcela
zbyteèné a vedoucí toliko k mrhání penìzi daòových poplatníkù. K posuzování ústavnosti èehokoliv je toti v naí zemi kompetentní pouze Ústavní soud a k dodrování zákona o politických
stranách jsou kompetentní státní orgány, typicky ministerstvo vnitra, které pak mohou postupovat
analogicky tomu, jak nedávno toto ministerstvo postupovalo vùèi Komunistickému svazu mládee (zdùrazòuji, e pouze analogicky, nebo Komunistický svaz mládee není politickou stranou),
kdy zjistilo, e jeho oficiální dokumenty nejsou v souladu s naím ústavním poøádkem.
Z toho je patrné, e zøízení zmínìné komise, její existence a její èinnost nemají ádný smysl
a podle mého názoru slouí pouze pro politické zviditelnìní tìch, kteøí takovéto kroky navrhují,
nebo se jedná o mediálnì vdìèné téma, jím se nadìlá velké mnoství politického humbuku.

Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Pøíbram

Øeditelé pøíbramských základních kol stanovují v roce 2007 v souladu
s § 46 zák. è. 561/2004 Sb., o pøedkolním, základním, støedním,
vyím odborném a jiném vzdìlávání (kolský zákon),
místo a dobu zápisu do 1. roèníku základního vzdìlávání takto:
Zápis do 1. roèníkù základních kol pro dìti narozené
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001, vè. dìtí s odloenou docházkou:
1. Z Pøíbram, Balbínova 328, Pøíbram II

15. 1.
16. 1.
19. 1.
20. 1.
19. 1.
20. 1.
20. 1.

13.00 - 18.00 h.
13.00 - 18.00 h.
14.00 - 18.00 h.
8.00 - 12.00 h.
14.00 - 18.00 h.
9.00 - 11.00 h.
8.00 - 14.00 h.

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,
18. 1.
14.00 - 18.00 h.
Bratøí Èapkù 279
19. 1.
13.00 - 18.00 h.
(zápis bude probíhat pouze na pracoviti eická 193, 1. pavilon)
7. Z Pøíbram, kolní 75,
20. 1.
8.00 - 14.00 h.
Pøíbram VIII
Waldorfská kola Pøíbram, Hornická 327, 19. 1.
14.00 - 17.00 h.
Pøíbram II (náhr. termín 6. 2. 14 - 17 h.)
20. 1.
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.

Na hodinu gymnazistou
Tento nový projekt nabízí uchazeèùm o studium Gymnázium pod Svatou Horou.
Koná se dne 17. 1. 2007 od 16 do 17 hodin
a je zamìøen na vechny zájemce o studium
nejen z deváté tøídy, ale i na zájemce ze sedmé
tøídy. Uchazeèi si budou moci vyzkouet své
pøedstavy o studiu na gymnáziu formou úèasti
v hodinì cizího jazyka, èeského jazyka a dalího pøedmìtu.
Gymnázium pod Svatou Horou nabízí
pro áky Z tyto obory:
Zamìøení veobecné - estiletý obor
Veobecné zamìøení je urèeno pro áky
ze sedmých tøíd Z. Je vhodné pro zájemce
o dalí studium, pøedevím pro ty, kteøí se
nedokázali ke studiu rozhodnout ji v páté tøídì, pøípadnì pro ty áky, u kterých se studijní
pøedpoklady projevily a pozdìji, pøípadnì
pro áky ze vzdálenìjích obcí, pro které je
dojídìní v esté a sedmé tøídì nároèné.
Studenti získají veobecný základ pro studium
na V. Zvládnutí standardního programového
vybavení (Windows, OFFICE) je jednou z dùleitých náplní pøedmìtu informatika. iroká
volba volitelných pøedmìtù umoní individuální zamìøení s ohledem na zájmy a budoucí
profesní orientaci.
Poèet pøijímaných ákù: 30
Zamìøení na ivé jazyky - ètyøletý obor
V naem regionu se jedná o zcela ojedinìlý typ

gymnaziálního studia pro áky z 9. tøíd Z.
První cizí jazyk (angliètina, nìmèina) je vyuèován pìtkrát týdnì èeskými uèiteli i zahranièními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové pøípravy je alespoò jeden z ostatních pøedmìtù vyuèován nejen v èeském, ale èásteènì
i v anglickém, resp. v nìmeckém jazyce.
Druhým ivým jazykem mùe být angliètina,
nìmèina, èi francouztina, dobrovolnì i rutina. Kvalitní veobecný základ, nadstandardní
výuka cizích jazykù a zvládnutí standardního
programového vybavení je dobrým pøedpokladem pro studium na V nejen v ÈR, ale i v zahranièí.
Poèet pøijímaných ákù: 30
Gymnázium organizuje povinné kurzy, navíc
výmìny do Anglie a Nìmecka, biologicko ekologický kurz v Chorvatsku a kolu v pøírodì.
áci mají monost prohloubeného jazykového
vzdìlávání formou kroukù v cizích jazycích.
kola poøádá videokonference do Anglie.
Pøijímací zkouky pro oba obory formou testù
SCIO: èeský jazyk, matematika, test veobecných studijních pøedpokladù.
Adresa:
Gymnázium pod Svatou Horou
Balbínova 328, Pøíbram II, 261 81
www.gshpb.cz;
tel.: 318 621 935, 318 679 020,
fax: 318 679 022, email: gshpb@gshpb.cz

Te n i s o v á  k o l a

zdravé sebevìdomí, popøípadì kamarády
a aktivitu, která mu mùe vyplnit èas zdravìji
a smysluplnìji. Jako bonus pøidávám, e tenis
jen jako záliba není vùbec finanènì nároèný
a vìnovat se mu
mùe skoro kadý,
kdo má chu zmìnit svùj dosavadní
líný zpùsob ivota. Mimo to,
Pøíbram
nabízí
nìkolik kurtù, hal,
ale i míst, kde se
vaim dìtem mohou
vìnovat i kolení
trenéøi. V blízkosti vaeho bydlitì  stadion
Na Litavce nabízí tenisové kurzy Tenisová
kola Tallent, která pùsobí 13 let a jejími
øadami proly ji tisíce dìtí.

Dnení doba pohybu nepøeje, lidé a pøedevím
dìti tráví èas u televizí, poèítaèù, play stationù
a aktivnì se sportu vìnuje èím dál tím ménì.
A pøitom to není a tak nároèné, vzít raketu
a vyrazit s kamarádem, spoluákem, sousedem
nebo jen tak, sám. Tenis je vlastnì asi jeden
z nejpøijatelnìjích zpùsobù jak aktivnì trávit
èas sportem na èerstvém vzduchu, nebo jen tak
pro poitek z pohybu, klidnì i v zimì v krytých
halách. Tenis je individuální hra, která dospìlým nahradí relaxaci na gauèi s ovladaèem
v ruce a dìtem mùe pomoci najít nové
kamarády, posílit sebevìdomí a dodat odvahu,
e nauèit se dá skoro ve.
Navíc, tenis, a vlastnì kadý sport, pomáhá
dìtem vyuívat své schopnosti, uèí je férovému
jednání a mùe být i kompenzací za horí
prospìch ve kole. Kadé dítì se pøece snaí
vynikat a být v nìèem nejlepí. Tenis mùe být
pro dítì dokonalým prostøedkem jak zabít víc
muek jednou ranou. Dítì pøivykne jistým
pravidlùm, nauèí se nepodvádìt, na kurtech
stojí sám za sebe, získá odvahu a hlavnì

Informace o tenisové kole, která nad rámec
kursù poøádá i turnaje pro neregistrované hráèe,
jezdí s dìtmi na tenisovì-lyaøské a tenisovìcyklistické tábory, najdete na internetu
na www.tallent.cz nebo na tel. èísle 603 418 066.

P ØED ZÁPISEM DO KOLY

Zápis na 5. základní kolu Pøíbram se uskuteèní v sobotu 20. ledna 2007 od 8 do 14 hodin.
Budoucí prvòáèkové budou zapisováni do tøíd se zamìøením na výtvarnou nebo hudební výchovu.
Dìti, které si nevyberou ádné zamìøení, budou mít monost dalí volby. kola bude od 1. 9. 2007
pracovat podle vlastního kolního vzdìlávacího programu, který bude i nadále podporovat výuku estetických pøedmìtù, ale nabízet i dalí roziøující pøedmìty - napøíklad od 6. roèníku druhý cizí jazyk,
od 5. roèníku informatiku ap. Jsme Pøidruenou kolou UNESCO a pilotní kolou KEV (Klubu ekologické výchovy) jako centra modernizace vzdìlávání. Souèástí koly je kolní druina, ranní od 6.30 hodin,
odpolední do 16.30 hodin. kola nabízí té øadu zájmových kroukù. Aktuální informace najdete na:
skoly.pb.cz/5zs, kde Vám vedení koly poskytne té odpovìdi na Vae dotazy prostøednictvím elektronické poty.
Základní kola, Pøíbram II, Jiráskovy sady 273 je kolou plnì organizovanou. Ve kolním roce 2006/07
ji navtìvuje 508 ákù. Prùmìrná naplnìnost je 24 ákù na 1 tøídu. kola je právním subjektem, jejím
zøizovatelem je mìsto Pøíbram. Vechny uèebny, aula, druina, zrekonstruovaná tìlocvièna, novì
postavené høitì s umìlohmotným povrchem 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 a vítìzném sportovním
trojboji v Portugalsku 2006 absolvují vybraní áci a uèitelé týdenní výjezd do Lotyska 2007.
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 dìtem 1. stupnì Z
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, nových aten se sprchami u opravené tìlocvièny, rekonstrukci suterénních prostorù pro atnové zázemí a kolní dílny, zrekonstruováno je rovnì sociální zaøízení v celé budovì. Byla
dokonèena stavba víceúèelového høitì s umìlohmotným povrchem a pokraèuje pøíprava 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. Na 11.1.2007 zve kola od 15 hodin dìti a rodièovskou
veøejnost na setkání s názvem Pojïme si hrát na kolu. Dalí informace o kole je mono zjistit
na www.skoly.pb.cz/zsjs nebo na telefonním è. 318 624 626.
Zápis do 1. tøíd, na který jsou budoucí prvòáèci s rodièi srdeènì zváni, se koná v pátek 19. 1. 2007
od 14 do 18 hodin a v sobotu 20. 1. 2007 od 9 do 11 hodin v pøízemí koly. Je samozøejmì mono
domluvit i individuální termín zápisu.
Rádi bychom Vás krátce seznámili s waldorfskou pedagogikou, jejími význaènými rysy, a také Vám
pøedstavili Waldorfskou kolu Pøíbram v její souèasné podobì.
Normy, kterými je formovaná nae kultura, dnes pøíli silnì zasahují do výchovy a spoleèenského ivota
jedince. Jeho schopnosti a vlohy se mohou rozvíjet jen v rámci tìchto norem, které jsou ale utváøeny
umìle, a tak èasto nerespektují individualitu dítìte. Zpùsob utváøení uèebního plánu podle zásad waldorfské pedagogiky umoòuje vytvoøení podnìtného prostøedí pro dìti s nejrùznìjím nadáním.
Nejdùleitìjím kritériem pro výuku jsou dìti samy. kolní léta jsou jen kouskem lidského ivota, ale
mohou se stát základem pro celoivotní sebezdokonalování a rozvíjení.
ák se ve kole seznamuje se spoustou poznatkù.
Je ale také tøeba, aby se zde nauèil v informacích orientovat, zasazovat je do souvislostí, tvoøivì s nimi
pracovat.
Pouze nìco vìdìt, ale pro ivot nestaèí. Ve spoleènosti je rovnì dùleité porozumìt potøebám druhých,
umìt s ostatními komunikovat a spolupracovat.
Dítì by také mìlo mít monost rozvíjet svùj cit pro pøírodu, umìní a ve, co ho obklopuje.
Avak k tomu, aby èlovìk nìco dokázal, potøebuje vùli.
Waldorfská kola nabízí vyváenou a vzájemnì se doplòující výchovu a vzdìlávání.
Vyuèovací pøedmìty jsou orientovány na rozvoj osobnosti dítìte. Rozíøena je výuka jazykù, hudby,
výtvarného a dramatického umìní, základù øemesel a ruèních prací.
V bìných naukových pøedmìtech jsou áci zamìstnávání intelektuálnì, umìlecky i prakticky, a to
s ohledem na jednotlivá vývojová období dìtí.
Waldorfské koly v ÈR
V ÈR existuje v souèasné dobì 8 waldorfských kol, 1 kola speciální a mnoho kol mateøských.
Ètyøem kolám (Pøíbram, Ostrava, Praha, Semily) se ji podaøilo dovrit celý tøináctiletý vzdìlávací
cyklus støedním stupnìm.
Práce ve kole vychází ze Vzdìlávacího programu pro èeské koly waldorfského typu, tento program
plnì respektuje Standardy vzdìlávání vydané ministerstvem kolství (MMT ÈR)
Platí monost pøestupu ve vztahu k ostatním základním a støedním kolám, vzdìlávací program respektuje vývoj dítìte a rozvoj jeho kompetencí, tìsnì se prolínají umìlecké, intelektuální, øemeslné a pohybové èinnosti, od 1. tøídy vyuèujeme dva cizí jazyky  anglický jazyk, nìmecký jazyk nebo ruský jazyk,
výuka naukových pøedmìtù probíhá koncentrovanì v epochách, kdy se dìti vìnují vdy jednomu
pøedmìtu, hodnocení v 1.  7. tøídì je pouze slovní, áci jsou v úzkém osobním vztahu s jedním tøídním
uèitelem po celých devìt let. Úspìch vzdìlávání a práce koly závisí na tìsné spolupráci rodièù se kolou.
Èeské koly úzce spolupracují s waldorfskými kolami v zahranièí.
Waldorfská kola Pøíbram
První tøída Waldorfské koly Pøíbram byla otevøena v roce 1991. Dnes po témìø 16 letech je ji kola
uceleným devítiletým základním stupnìm a støední kolou, která umoòuje pokraèování v rámci jednoho
pedagogického systému. Provází dospívající a k prahu dospìlosti. O kvalitì výuky svìdèí nejenom
úspìné pøijímací zkouky ákù 9. tøídy na støední koly, ale hlavnì rozsáhlé výzkumy zabývající se psychickým zdravím dìtí, jejich sociálními dovednostmi, vystupováním a veobecným uplatnìním.
V naí kole mohou áci pokraèovat studiem støedního stupnì: studijní obor gymnázium  estetickovýchovné pøedmìty a uèební obory umìlecký truhláø, umìlecký kováø a zámeèník a krejèí.
Pro nejmení dìti s rodièi pracuje pøi kole dvakrát v týdnu mateøské centrum Poupátko.
Pro dìti pøedkolního vìku byla v rámci 12. M Pøíbram od kolního roku 2005/06 novì otevøena tøída
pracující na principech waldorfské pedagogiky.
Na podzim roku 2003 byla dokonèena rekonstrukce a dostavba celého areálu koly. Kromì kmenových
tøíd zde najdete odbornou uèebnu pro výuku chemie, pøednákový sál, výtvarný ateliér, tìlocviènu s polyfunkèním vyuitím, kolní druinu a jídelnu.
V kadém roèníku máme jednu tøídu, chceme zachovat rodinný charakter koly, kde se vichni, áci
i uèitelé, dobøe znají. Do koly chodí celkem 254 ákù, o které se stará 33 pedagogù.
Pøi kole pracuje nìkolik zájmových útvarù, jmenujme alespoò loutkoherecký krouek, kolní sbor, turistický krouek, sportovní krouek.
Zápis do 1. tøídy: Pátek 19. ledna 2007 od 14 do 17 hodin; Sobota 20. ledna 2007 od 9 do 11 hodin
Úterý 6. února 2007 od 14 do 17 hodin. Uèitelé koly se u teï tìí na nové prvòáèky.
Waldorfská kola Pøíbram, Základní kola, Gymnázium a Støední odborné uèilitì
tel.: 318 623 306, fax: 318 629 253, e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz, IÈO: 42731259
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Místostarosta Petr Kare slavnostnì zahájil v Galerii F. Drtikola
výstavu pøíbramských betlémù. Organizátorem výstavy bylo
Hornické muzeum Pøíbram.

Vítìzùm prosincového Turnaje v hokeji 7. tøíd pøedal ceny
starosta mìsta Josef Øihák. Poté si dùkladnì prohlédl zázemí
Zimního stadionu Pøíbram.

Dne 10. 12. 2006 to ve Sportklubu Oxygen opìt ilo. Celé dopoledne
probíhala Vánoèní show pro dìti od 3 a do 17 let. Spojení aerobiku
s hip-hopovou mánií rozzáøilo dìtské oblièeje a nebylo jich málo. HIPHOPOVÉ mánie se zúèastnilo pøes 200 dìtí, dìti od 7 a do 17 let svými taneèními výkony ovlivòovaly rozhodèí, aby získaly jednu z mnoha pøipravených cen. V prùbìhu soutìí získaly dìti ocenìní za výkony nejen
v aerobiku, ale i v hip-hopu, který vedla vynikající taneènice Daniela
Chlebnová. Daniela uèí hip-hop dìti kadý týden ve Sportklubu Oxygen
a o dìtech øíká: "Byli opravdu výborní, vimla jsem si jich u v kurzu HIPHOPU, který u mì navtìvují".

Na snímku je øeditel Státního fondu dopravní infrastruktury Pavel
vagr a starosta Josef Øihák pøi podpisu smlouvy na realizaci
osvìtlení pøechodù pro chodce v Pøíbrami.

Koncem prosince podepsal starosta Josef Øihák smlouvu o pøevzetí bývalých vojenských bytù do majetku mìsta.

Starosta Josef Øihák ocenil záslunou práci dobrovolných hasièù. Snímek byl poøízen na slavnostním setkání dne 4. 1. 2007.

Ji tradiènì pøipravila Galerie F. Drtikola vánoèní prodejní výstavu. Opìt byla velmi úspìná, pøilo na ni více ne tisíc lidí.
Autorkou keramického objektu je Hana Lstibùrková.

Sportklub Oxygen se zúèastnil soutìe "Královna Tyrova Domu"
v Praze. Soutì probíhala ve ètyøech vìkových kategoriích v tìchto
netradièních disciplínách: cvièení aerobiku s profesionální cvièitelkou,
sportovní disciplína, pohybová skladba, umìlecká disciplína, módní
pøehlídka. Závodnice Sportklubu Oxygen pod vedením trenérky Lenky
Chlebnové pøivezly korunky ze vech vìkových kategoriích od 6 a do 18
let. V kategorii princeznièky získala 3. místo Barbora Eliáová, 2. místo
Valentýna Vokurková a 1. místo Kateøina Krylová. V kategorii královnièky
obsadila 2. místo Daniela Chlebnová a 1. místo Martina Spilková.
V kategorii královna zvítìzila Lucie Kalátová.

V pátek 5. ledna byli na radnici slavnostnì pøijati nejlepí cyklisté
z Cykloklubu Pøíbram B.E.I.

Starosta Josef Øihák se seznámil s prací K Centra. Pracovníci
této organizace pomáhají lidem ohroeným drogou.

Starosta Josef Øihák a malíøka Inka Delevová pøedali obraz
dìtskému oddìlení Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

Studenti Gymnázia Pøíbram besedovali se starostou Josefem
Øihákem v jednací síni Zastupitelstva mìsta Pøíbram.

