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V Galerii Frantika Drtikola je instalovaná výstava o Waldorfské kole
Pøíbram. Jsou zde také vystaveny práce ákù a je opravdu na co se dívat.
Jetì máte èas do 20. února 2005.

V bøezohorské hospùdce Na Vríèku
uspoøádala Knihovna Jana Drdy autogramiádu knihy Støedoèeské umìní
od malíøe Lubomíra Peka (na snímku).

V soutìi Uèitel roku 2004 získal
3. místo Mgr. Petr Albrecht, který uèí
na Gymnáziu Pøíbram. Rozhovor
s ním pøineseme v pøítím èísle.
Na snímku je spolu s øeditelem koly
pøi slavnostním pøijetí na radnici.

Hornické muzeum opìt pøipravilo pro
dìti ze kol na 12. 2. v 10 hodin
tradièní Masopust v Hornickém
muzeu Pøíbram. Masopustní prùvod,
rej masek, ertovné scénky na nádvoøí
evèinského dolu za doprovodu
dechovky a v podání èlenù Sboru
dobrovolných hasièù Bohutín.

Ekologicky zlikvidujeme motorky,
automobily, nákladní auta, pøívìsy a návìsy. Vystavíme potvrzení
pro Dopravní inspektorát, registr
vozidel. Cena od 300,- Kè. Auta
nad 3,5 t vykupujeme.
Tel.: 604 161 327
info@likvidaceaut.cz

Bruslení o prázdninách
28. 2. 10  12 hod.
1. 3. 18  20 hod.
2. 3. 10  12 hod.
3. 3. 10  12 hod.
4. 3. 18  20 hod.
5. 3. 14  16 hod.
6. 3. 14  16 hod.

Poplatek ze psa nyní bez problémù
Pøestoe se má místní poplatek za psa
zaplatit a do 31. bøezna, mohou ho
obèané platit ji nyní v klidu a bez
dlouhého èekání na místì snadno
dostupném: v pøízemí hlavní budovy
Mìstského úøadu Pøíbram v Tyrovì
ulici. Pokladna je otevøena:
Pondìlí, støeda: 8 - 12, 13 - 16.30 h.
Úterý, ètvrtek: 7.30 - 11, 12 - 14.30 h.
Pátek: 7.30 - 11, 12 - 14 h.
Výi poplatku stanoví obecnì závazná
vyhláka è. 21/2003 ze dne 16. 12.
2003 o místním poplatku ze psù.
Upozoròujeme pacientky, e ordinace
gynekologa MUDr. Zdeòka Vondráka
bude od 1. dubna na III. poliklinice
v Èechovské ulici. Tel. 318 427 471.

Vstupenky do pøíbramského kina
a divadla si mùete koupit také
v Infocentru MìÚ v Zámeèku Ernestinu. Dennì od 9 do 17 hod.

S t øíb r ný  Uè i t e l ro ku 2 0 0 4  je z Pøíb rami

V anketì Uèitel roku 2004 vyhláené
v loòském roce Lidovými novinami se
na druhém a tøetím místì umístili hned
dva pøíbramtí uèitelé.
S jedním z nich, Mgr. Rostislavem
Rikem, øeditelem Waldorfské koly
Pøíbram, jsme si povídali o kolství
a jeho problémech.
Co pro tebe znamená být Uèitelem
roku 2004?
Já toto ocenìní vnímám v daleko
irích souvislostech. Nominaci pøedkládali redaktoøi Lidových novin a nominaci vìtinou získali pøedstavitelé
jednotlivých alternativních proudù
ve kolství, kteøí se snaí pøinést
do procesu vzdìlávání nìco nového.
A u to tøeba byla jako v mém pøípadì
waldorfská pedagogika nebo jako
v pøípadì Petra Albrechta projekt
Tváøí v tváø historii, nebo jiné zpùsoby
výuky. Je to prostì o hledání nìèeho
nového. Øekl bych, e tento rok chtìl
spíe upozornit na tyto smìry a proudy
v pedagogice, které jsou vìtinou marginální, a proto se na nì vìtinou i
zapomíná. Proto jsem také nejspíe byl
navren redaktorkou LN paní Radkou
Výrobek studenta Waldorfské koly.

Kvaèkovou. Byl jsem zrovna na cestì
s Chairé do Bruselu, otevøu noviny
a tam tohle pøekvapení. Ale u jako
bych slyel: No jo, má novou kolu, teï
jetì tohle. To má urèitì nìkde nìkoho
známého. Radìji jsem ani nikde nic
neøíkal, ani ve kole dlouho nic netuili
a nemohli mi tedy ani poslat hlasy.
Myslím, e ty jsem získal spí z celé
republiky, protoe èasto jezdím pøednáet o waldorfském kolství. Moná
svoji roli hraje i fakt, e jsem sluebnì
i fyzicky nejstarím waldorfským uèitelem v ÈR. Take: za to ocenìní jsem
moc rád, ale beru jej spí jako ocenìní
waldorfské pedagogiky u nás.
Zdá se, e ve vaí kole nemáte
problém s muským zastoupením
pedagogù. Jak je moné, e tento
obecný problém kolství u vás není?
Myslím, e tento fakt má dvojí dùvod.
Pøedevím je to o hledání tìchto lidí,
kteøí se zabývají pedagogikou

a kteøí hledají nìco nového a jsou
ochotni za stejné, nebo spí mení
peníze být dlouho v práci. A k tomu
jsou vìtinou spíe ochotní mui. Oni
se prostì zapøou a protoe tak milují
svoji práci a mají ji za svého koníèka
a ivotní poslání, jsou ochotni se s tím
ztotonit a jsou prostì tady. Vybíráme
si lidi, kteøí jsou svým zpùsobem tvùrèí, a u po stránce hudební, výtvarné
nebo dramaticko  výchovné èi jiné.
Waldorfská pedagogika je pedagogikou proitkovou. Akcentuje umìlecký
prvek ve výuce, který rozvíjí kreativitu
dítìte. To je naím cílem. Jenom èlovìk, který je sám tvùrèí, mùe pøedávat
dál. enský prvek, muský prvek, kadý
má svoji logiku a ve je vyváenì
zastoupené. I to je pro dìti dùleité.
Vae kola vlastnì nyní pøedstavuje
témìø celý, a po otevøení mateøské
koly v záøí to bude kompletní,
výchovnì vzdìlávací proces. To rozhodnì není mylenka nijak nová, ale
vychází u ze zásad Jana Amose
Komenského. Ten mìl pøedstavu veobecného vzdìlávání a do poèátku
dospìlosti. To je samozøejmì podmínìné
jak ekonomickými podmínkami, tak
odhodláním spoleènosti. Ideální je
vychovávat a vzdìlávat dítì minimálnì
do 18 let a souvisí to i s filosofií naí
koly. Dítì prochází vývojem fyzickým,
duevním a intelektuálním a ve je
zavreno a dokonèeno kolem 24. roku.
To by bylo ideální spojení. Toto spojení
je stále jetì násilnì pøeruené pøedevím pøípravou na pøijímací zkouky.
V dobì, kdy by dítì mìlo pøijímat
obrovské obrazy a zabývat se velkými
mylenkami lidstva, objevovat nìco
krásného, jej najednou nutíme se do
úmoru prtat vzoreèky, uèit se látku,
kdo se s kým ve kterém století potkal

a dalí spoustu
v podstatì zbyteèných vìcí.
P ro m e  k á m e
nejkrásnìjí
období, kdy se
tvoøí osobnost
dítìte. To je to,
co nás mrzí
a nevíme si
s tím rady.
A pøitom øeení
je úplnì jednoduché a ve svìtì
léta funguje:
Otevøít 1. roèník pro vechny
a právì první
roèník (i snad jen
první semestr)
bude tím správným sítem. Pak pøijímaèky ztratí smysl
a pøestanou deformovat pedagogický
proces na kolách.
Nemohu se vyhnout ani otázce, která
mezi lidmi prostì je. e dìti, které
projdou waldorfskou kolou, umí
ménì a nejsou tedy srovnatelné
s dìtmi z klasického kolství.
To je naprostý nesmysl. Pøed 5  6
lety jsme také slyeli, e nae dìti
nejspí ani neudìlají pøijímaèky. Tuto
povìst jsme vyvrátili a nae dìti
byly naprosto úspìné v pøijímaèkách
na støední koly. Pak zase zaznìl argument, e prý koly musí vzít urèité
procento dìti z waldorfských kol.
To je samozøejmì také nesmysl. Je
pravda, e od nás dìti odcházejí daleko ménì opotøebované po stránce
fyzické i psychické. Dalo by se øíct,
e dìti z waldorfských a jiných alternativních kol jsou samostatnìjí?
Jestlie vedeme dìti tøeba k tomu,
aby si umìly stoupnout pøed ostatní
a promluvit, aby umìly zformulovat
mylenky a øíct souvislou vìtu, pak
urèitì. To je hodnì dùleité. Co vás
právì teï trápí, co byste chtìli
zlepit? Komunikace s ministerstvem
kolství. Napøíklad na jedné stranì
povolí slovní hodnocení ákù, ale
zároveò nás nutí, abychom jim pøedávali i známkové hodnocení. To pak
zcela popírá základní filosofii. U dìti
opìt tøídíme do kategorií trojkaøù,
dvojkaøù, ètyøkaøù, èím se kola
o spolupráci mìní na kolu zamìøenou
na výkon. No a také u pøemýlíme, e
bychom potøebovali dílny pro truhláøe,
kováøe a dalí. Tedy potøebovali
bychom víc odborných pracoven.
Máme se èím chlubit, ale prostì poøád
jdeme dál.
- str -

Pøíbram získala dobré ratingové ohodnocení
Tisková zpráva

Rating mìsta Pøíbram
CRA RATING AGENCY,
a. s., renomovaná regionální ratingová
agentura, jediná afilace Moodys Investors
Service ve støední Evropì, dokonèila ratingové hodnocení mìsta Pøíbrami. CRA
udìlila mìstu následující hodnocení:
dlouhodobý mezinárodní rating
Baa
dlouhodobý lokální rating
czAa
krátkodobý lokální rating
czP-1
výhled
stabilní
Z komentáøe k ratingovému hodnocení
vyjímáme: V ratingovém hodnocení jsme
zohlednili nejen hospodáøskou situaci mikroregionu, vybavenost území technickou
a sociální infrastrukturou, ale pøedevím
hospodaøení mìsta Pøíbram. Za pøedpokladu návratu k pøebytkovému hospodaøení
a udrení provozního pøebytku minimálnì
ve výi roèní dluhové sluby potvrzuje CRA
Rating Agency, a. s., mìstu Pøíbram
dlouhodobý CRA Rating na úrovni Baa
a dlouhodobý lokální rating na úrovni
czAa. Na základì posouzení aktuální
výe závazkù mìsta Pøíbram a krátkodobé
výe volných finanèních zdrojù, a rovnì
po zváení minulé schopnosti a ochoty
mìsta Pøíbram dostát øádnì a vèas vem
svým splatným finanèním závazkùm, udìluje
CRA Rating Agency, a. s., mìstu Pøíbram

krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1.
Dosavadní hospodaøení mìsta Pøíbram lze
dle CRA hodnotit jako stabilní. V roce
2004 je sice poèítáno s mírným naruením
tohoto trendu vlivem deficitního hospodaøení, co se vak neodrazí v provozních
výsledcích hospodaøení mìsta, uvedla
Dagmar Prchalová, analytik CRA.
Provozní hospodaøení, jakoto ukazatel
kvality hospodaøení mìsta, vykazuje kadoroènì pøebytky, které jsou dostateèné
k úhradì roèní dluhové sluby. Mìsto k financování nìkterých svých investièních
akcí vyuívá i úvìrové zdroje. Aktuální
výe zadluenosti mìsta neohrouje dle
CRA jeho finanèní stabilitu; mìsto
Pøíbram je dostateènì bonitní subjekt
ke splácení tìchto závazkù, dodala
Prchalová. V posledních pìti letech
Pøíbram smìøovala své kapitálové výdaje
pøedevím do sociální oblasti, bydlení,
kolství, sportu, prùmyslové zóny a v neposlední øadì do komunikací na jejím území.
Dalí vìtí investièní akce, která èeká mìsto Pøíbram, je úprava èistièky odpadních
vod, která je pøevánì financovaná z prostøedkù Evropské unie. Její realizací dojde
ve mìstì k zásadnímu zlepení stavu infrastruktury ve vodním hospodáøství.
Mìsto Pøíbram, povìøená obec s rozíøenou pùsobností, se nachází v jihozápadní
èásti støedních Èech. Ve mìstì o rozloze
33,41 km2 ije 35 332 obyvatel.

Registrovaná míra nezamìstnanosti
(k 31. 8. 2004) ve mìstì èinila 11 %, co je
o více ne 4 % více ne prùmìrná hodnota
Støedoèeského kraje. Mzdová úroveò v okrese Pøíbram ke konci roku 2003 dosáhla
témìø 14 tis. Kè.
Mikroregion Pøíbramsko je prùmyslovìzemìdìlskou oblastí, s pùvodním zamìøením
zejména na dùlní èinnost. K nejvýznamnìjím podnikùm z hlediska zamìstnanosti
ve mìstì v souèasnosti patøí spoleènosti
RAVAK, a. s.; DISA Industries, s. r. o.;
Kovohutì Pøíbram; ZAT, a. s.; Halex, spol.
s r. o.
CRA Rating Agency, a. s., je jedinou afilací vedoucí svìtové ratingové agentury
Moodys Investors Service ve støední
Evropì. Byla zaloena v roce 1998 jako
první ratingová agentura v Èeské republice,
v souèasné dobì pùsobí také na Slovensku
a v Maïarsku. CRA se specializuje na rating municipalit, krajù, podnikù a finanèních institucí. CRA je spoluautorem
projektu Czech Sector Award, a hvìzdièkového hodnocení otevøených podílových
fondù v projektu CRA Fond Scoring.
Analytici:
Ing. Dagmar Prchalová
Ing. Kateøina Hamplová

S LOVO

S TA R O S T Y

Ji první mìsíc nového
roku naznaèil, e i rok
2005 bude plný událostí
a pracovního nasazení.
Naprosto jasnou prioritou tohoto roku bude samozøejmì rekonstrukce
èistírny odpadních vod,
na kterou se po dlouhém
úsilí podaøilo získat dotaci z evropských
fondù ve výi 270 milionù Kè. Pøíbram se
tak stala jedním z mála mìst, které na tyto prostøedky nakonec dosáhlo! Z toho
mám skuteènì velkou radost, ale samozøejmì to znamená i spoustu práce. Nyní
nastává období tvrdého administrativního
kolotoèe, který má svá striktnì stanovená
pravidla. Získat peníze bylo sloité, ale
utratit je, bude jetì sloitìjí.
Pøedpokládám, e vlastní práce na stavbì
budou zahájeny koncem tohoto roku.

V souèasné dobì finiuje pøíprava návrhu
rozpoètu na letoní rok. Po projednání
tohoto materiálu v radì mìsta pøijdou
na øadu zastupitelé. Koneèná podoba
rozpoètu pro rok 2005 by tedy mìla být
známá bìhem února. Jde o nejdùleitìjí
dokument mìsta, který stanoví, jak bude
mìsto v následujícím období hospodaøit,
a stanoví priority tohoto roku.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem Ratingové analýzy za rok 2004 
posouzení, jak mìsto efektivnì a zdravì
hospodaøilo a jak jsme schopni dostát
svým závazkùm. Dopadli jsme dobøe!
Se známkou czP-1 nadprùmìrné hospodaøení.
V

lednu se mìsto Pøíbram pøedstavilo
na výstavì cestovního ruchu v Brnì
Regiontour. Poprvé v naem stánku,
mimo naich dlouhodobých osvìdèených
partnerù Svaté Hory, Památníku A. Dvoøáka a Hornického muzea, se také prezentoval Svazek obcí Podbrdského regionu
a mìsto Bøeznice. Zahájení výstavy se
zúèastnili i starostové tìchto obcí. Ná
stánek patøil k tìm hodnì navtìvovaným.
V únoru nás jetì èeká výstava podobného charakteru Holiday World v Praze.
Prezentace naeho mìsta bude také pøítích nìkolik mìsícù v Bruselu - mìstì
sídla Evropského parlamentu.
Postupnì by se tady mìly pøedstavovat
jednotlivé bývalé okresy. Expozici zahajuje právì ná pøíbramský region.

V lednu jsme také zaznamenali pìkný
úspìch v podobì ocenìní hned dvou pøíbramských pedagogù - Mgr. Rika a Mgr.
Albrechta - v celostátní soutìi Uèitel roku
2004. I kdy sami ocenìní své umístìní
chápou spíe jako ocenìní pedagogického
smìru, který pøedstavují, druhé a tøetí
místo svìdèí o tom, e svoji práci dìlají
opravdu dobøe a dobøe i prezentují mìsto.
A za to jim dìkuji. Dále jsme byli informováni, e vysoká kola - VERS Pøíbram pøipravuje rozíøení studijních oborù.
V

Pøíbrami vzniká dalí, v poøadí ji
sedmý osadní výbor  Nová Hospoda.
Ukazuje se, e se v lidech pomalu probouzí jistý patriotismus, zajímají se o své
okolí a chtìjí se sami podílet na jeho zlepení. O tom, e je pro nì i dùleitá znalost
místní historie, svìdèí napøíklad ji vydané
publikace o Zdaboøi, Orlovì a dalích
èástech mìsta. Tyto trendy povauji
za pozitivní.

K nepøíjemným zprávám uplynulého
mìsíce patøí událost na Bøezových
Horách. Koncem roku byla na bøezohorském námìstí dokonèena svìtelná køiovatka. Toto dopravní opatøení skuteènì
významným zpùsobem pomohlo nejen
øidièùm, ale i chodcùm. Staèilo pár dnù
a nael se vandal, který si ze semaforu
udìlal terè svých støeleckých vání. Mrzí
mì, e se najde jedinec, který povauje
za zábavné znièit dílo, které má ostatním
slouit a pomáhat. Nikdo ani nenahlásil
noèní støelbu na bezplatnou telefonní linku
Police ÈR 158, nebo Mìstské policie 156.
V lednu se konala v Pøíbrami pøed vypro-

daným hleditìm ji stá repríza velmi
úspìného pøedstavení Divadla Pøíbram
s Bárou Hrzánovou  Hrdého Budese.
V Galerii probíhají zajímavé výstavy Co
je to Waldorfská kola? a Èeské køiovatky na cestì do Evropy. V Sokolovnì
úspìnì probìhly ji tradièní akce:
Dìlostøelecké slavnosti a Hornický ples.

Konec mìsíce ledna pøinesl, k velké radosti dìtí a malé radosti øidièù, snìhovou
nadílku. Pøes poèáteèní pomalý rozjezd,
(jakoby nevìøili, e sníh opravdu napadne),
se silnièáøi i pracovníci Technických
slueb vypoøádali se snìhovou nadílkou
pomìrnì dobøe. Nezaili jsme tedy ádnou kalamitu. V Pøíbrami nedolo
ke zdraení jízdného v MHD.
Provozovatel MHD a mìsto vak
zpøísní postup vùèi zneuivatelùm
èipových karet a upraví dlouhodobì
nevytíené spoje.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

P Btisk, s. r. o.

Adresa: Prokopská 8, 261 02 Pøíbram VI
Telefon: +420 318 493 711, +420 602 258 411
Fax: +420 318 493 720, e -mail: pbtisk@pbtisk.cz
http://www.pbtisk.cz
Pøíbramskou tiskárnu PBtisk je moné bez sebemeního
zaváhání zaøadit mezi moderní dynamicky se rozvíjející
polygrafické podniky, je díky své spolehlivosti, dosahované kvalitì produkce a komplexnosti nabízených slueb
neustále získávají dalí a dalí zákazníky.
PBtisk zaloil poèátkem roku 1990 Pavel Batáø, který byl
dlouhou dobu jeho jediným majitelem. Teprve v roce 2001
dolo k transformaci firmy na spoleènost s ruèením omezeným, která má v souèasné dobì více ne stovku zamìstnancù
pracujících v tøísmìnném provozu, a kdy to mnoství
zakázek vyaduje, tak i v jeho nepøetrité podobì. Více ne
70 % výrobní náplnì PBtisku tvoøí kniní výroba, a u
mìkkých lepených vazeb nebo tuhých itých vazeb V8,
zejména v niích a støedních nákladech od 300 do 3 000
kusù, take by se mohlo øíci, e se tiskárna na výrobu
publikací výraznì orientuje.
V mení míøe ovem vyrábí i akcidenèní tiskoviny, jako
jsou rùzné propagaèní materiály, kalendáøe, rùzné katalogy
apod. Èást své produkce vyváí i do zemí Evropské unie,
zejména do Nìmecka.
Velký dùraz je v tiskárnì PBtisk kladen na dosahování nadstandardní kvality produkce. Této snaze napomáhá ucelený
technologický proces a moderní strojové vybavení, kterým
tiskárna disponuje a prùbìnì je obmìòuje a doplòuje.
Spoleènost je dritelem mezinárodního TUV certifikátu
ISO 9001:2000.
Vlastní DTP studio je vybaveno poèítaèi Macintosh i PC,
skenerem Nexscan 4200, digitální archovou montáí Signa,
osvitovou jednotkou Primesetter 74, a nechybí tu ani
nejmodernìjí technologie zhotovování tiskových desek,
nové CtP zaøízení Heidelberg Prosetter Fast 74, vyuívající
fialový laser. Digitální podklady pro výrobu jednotlivých
zakázek pøijímají v tiskárnì PBtisk rovnì prostøednictvím
linek ISDN a Internetu.
Tisk je provádìn na strojích z produkce spoleènosti
Heidelberg. Konkrétnì se jedná pøedevím o pìtibarvový

archový ofsetový stroj Speedmaster SM 74-5, øízený a ovládaný systémem CP 2000 a vybavený infraèerveným suícím
zaøízením, který je vyuíván k tisku nároèných plnobarevných publikací. Pro oboustranný dvoubarevný tisk je urèen
ètyøbarvový Speedmaster SM 74-4 s obracecím zaøízením
a k dispozici je i dvoubarvový Speedmaster SM 74-2, také
vybavený obracecím zaøízením. Vechny tyto ofsetové
archové stroje s produkèní rychlostí a 15 000 archù za hodinu
jsou zárukou rychlého a souèasnì i velice kvalitního tisku.
Vzhledem k uvedené orientaci tiskárny PBtisk pøedevím
na kniní výrobu je i technologické vybavení knihárny
komplexní a moderní. Základní operace jsou zajiovány
na dvou skládacích
strojích Stahl 78
a Stahl 52, níoièce
Aster 160, snáecí
lince Wohlenberg
7009, jednonoových
øezaèkách
Polar 92 a Maxima
115 a novém výkonném
deskovacím
stroji Kolbus DA.S.
Drátem ité mìkké
vazby V1 jsou vyrábìny buï na lince Horizon, nebo na nejmodernìjí lince
Heidelberg ST100, pøièem ití je moné provádìt jak klasickými sponkami, tak i oèkovými sponkami Omega.
Výroba mìkkých lepených vazeb V2 nebo lepených
kniních blokù pro tuhé vazby V8 je provádìna na lepicí
lince Wohlenberg Quickbinder, vybavené dvìma moduly
na lepení buï klasickým tavným lepidlem hotmelt, nebo
lepidlem polyuretanovým.
Nejnovìjím pøírùstkem strojového parku knihárny je
moderní linka na výrobu tuhých vazeb V8 Kolbus BF 511
s trojøezem Kolbus HD 130, která byla do tiskárny PBtisk
dodána pøímo z expozice spoleènosti Kolbus na letoním
veletrhu DRUPA v Düsseldorfu, a v rámci modernizace
nahradila pùvodní starí knihaøskou linku Stahl BL200,
spøaenou s trojøezem Wohlenberg 44 FM. Na zavìování
kniních blokù do tuhých desek je ale k dispozici i poloautomatické zaøízení Präform. To je vyuíváno pøi zpracování
nízkých nákladù publikací v øádu stovek kusù, na nì se
nevyplatí pøestavovat automatickou zavìovací linku.
Hlavním úèelem prùbìných a nemalých investic tiskárny
PBtisk do modernizace strojního vybavení je vyjít vstøíc neustále se zvyujícím poadavkùm zákazníkù jak na kvalitativní úroveò, tak i na flexibilitu produkce. Tiskárna je ale
schopna svým klientùm nabídnout i øadu dalích nadstandardních slueb, od konzultací pøi grafickém zpracování
podkladù a po rùzné speciální zpùsoby balení hotových
zakázek a jejich expedici do Prahy a okolí zcela bezplatnì.
Navíc jsou vykolení pracovníci tiskárny na vyádání
schopni i pøebírat podklady pro zhotovení tiskovin pøímo
u zákazníkù. Není proto divu, e mezi dlouholeté klienty
tiskárny PBtisk patøí øada významných nakladatelù a reklamních spoleèností a za kvalitu svých výrobkù u získala
nìkolik ocenìní v soutìích Nejkrásnìjí kniha roku 2001,
2003 a 2004.
Kromì investic do rozvoje spoleènosti, podporuje PBtisk
také regionální rozvoj sportu. Sponzoruje nìkolik pøíbramských klubù, jako je Tenisový oddíl TK PBtisk Bohutín,
volejbalový oddíl Vavex Pøíbram, fotbalový klub Marila
Pøíbram nebo hokejový oddíl HC Pøíbram.

Pøedstavujeme koly
5. základní kola Pøíbram
5. Z se sídlem v Pøíbrami VII, ulice 28. øíjna è. 1 je
právním subjektem zahrnujícím kolu, kolní druinu
a kolní jídelnu. Jde o první kolu postavenou
na pøíbramském sídliti a do lavic zde zasedlo ji
nìkolik generací naich ákù. V letoním kolním
roce navtìvuje kolu 522 ákù, kteøí pracují pod vedením 33 pedagogù v 19 tøídách - 10 na 1. stupni
a 9 na 2. stupni.
kola je od roku 1988 zamìøena na rozíøenou výuku
hudební a výtvarné výchovy. áci tak mohou více
rozvíjet svùj talent a nadání také v oblastech týkajících se estetické výchovy. kola je èlenem sítì

Pøidruených kol UNESCO  propaguje UNESCO
ideály míru, úctu k lidem a ivotnímu prostøedí,
lidská práva, nediskriminaci. Tato témata se objevují
v roèních kolních projektech. Setkání zástupcù
Pøidruených kol UNESCO slouí k prezentaci
poøádaných akcí, dosaených úspìchù a výmìnì
zkueností.
Na koncertech hudebních tøíd, výstavách prací dìtí
výtvarných tøíd i tøíd bez zamìøení mohou dìti ukázat
výsledky své práce. V prùbìhu kolního roku se áci
úspìnì zapojují do rùzných soutìí, projektù a olympiád. Mezi áky najdeme zdatné sportovce, kteøí
velmi dobøe kolu reprezentují ve sportovním klání.
Øada jednotlivcù a skupin dosáhla v tìchto oblastech
pod vedením pedagogù výborných výsledkù a získala
pìkná ocenìní.
V rámci vyuèování dìti navtìvují rùzné kulturní
akce, kino, divadlo, jezdí na výlety a exkurze, pøírodu
si uívají na lyaøském výcviku a ozdravných pobytech. V rámci plaveckého výcviku se mladí áci uèí
plavat nebo zdokonalují svùj plavecký styl.
Souèástí výchovného a vzdìlávacího procesu je výchova k volbì povolání, která je vhodnì zaøazována

do nìkterých pøedmìtù a vzdìlávacích okruhù. Péèe
je také vìnována dìtem s poruchami uèení a chování
a dìtem nadaným.
Dobré výsledky má kola v oblasti enviromentálního
vzdìlávání. áci i uèitelé vytváøejí celoroèní projekty
Modrá planeta. Jednotlivá mìsíèní témata projektu
jsou plnìna bìhem vyuèování i mimokolních aktivit.
Dobøe je o dìti postaráno i v dobì mimo vyuèování.
Pestrý program a zajímavé akce pøipravují paní
vychovatelky ve kolní druinì. Mezi dìtmi jsou
oblíbené zájmové krouky poøádané kolou. Pozadu
áci nezùstávají ani v zapojení se do rùzných sbìrových akcí a nejlepí sbìraèi jsou odmìnìni výletem.
Pìknými výsledky u pøijímacích zkouek se mùe
pochlubit vìtina ákù, kteøí nai kolu opoutìjí.
Právì dobrá pøíprava a velmi pìkné výsledky u pøijímacích zkouek, úspìné vystupování dìtí na mimokolních akcích, pøíjemná atmosféra ve kole i studijní
výsledky ákù pøispívají k dobrému jménu naí koly.
kola také vìnuje pozornost pøedcházení sociálnì 
patologickým jevùm, spolupracuje s PPP Pøíbram a se
Støediskem výchovné péèe Pøíbram. Tato problematika
je zpracována v minimálních preventivních programech a v individuálních tematických plánech, s pøihlédnutím ke vhodnosti tématu a vìkové pøimìøenosti dìtí.
Kadým rokem se také tìíme na budoucí prvòáèky,
pro které se formou hezkého zápisu snaíme pøipravit
pøíjemné první chvilky strávené ve kole.
Mezi akce, které nai kolu èekají ve 2. pololetí kolního roku, patøí mimo jiné ozdravné pobyty nìkolika
tøíd 1. stupnì, zahranièní poznávací pobyt ákù
2. stupnì. Dìti zhlédnou divadelní a filmové pøedstavení, zúèastní se akcí ke Dni Zemì, oslaví svùj svátek
 Den dìtí. Ve kolní druinì jaro pøivítají velikonoèním jarmarkem, v závìru kolního roku áci vech
tøíd pomìøí své síly na kolní sportovní olympiádì.
Za svou celoroèní práci si áci jistì zaslouí kolní
výlet, na který se i letos tìí. V èervnu se také rozlouèíme s dìtmi, které ji budou mít za sebou pøijímací
zkouky, doufáme e i letos úspìnì.
Mnoho tradièních i nových akcí bude èekat áky i
uèitele v budoucím kolním roce 2005/2006. Zmìny
do naí práce pøináí i nový kolský zákon a tvorba
kolních vzdìlávacích programù. V této souvislosti
bychom chtìli jetì více spolupracovat s rodièi naich
ákù, i kdy souèasná spolupráce koly a rodiny je
dobrá.
Do budoucích let si pøejeme spokojené áky, rodièe
i pedagogy.
Jana Grufíková, zást. øeditele
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Váení ètenáøi,
první mìsíc roku 2005 utekl jako voda a já Vás opìt mohu informovat
prostøednictvím Kahanu o èinnosti a akcích Okresní hospodáøské komory
a Informaèního místa pro podnikatele v Pøíbrami.
Podnikatelùm se v pøítím roce otevøou dalí monosti, jak získat peníze
na rozvoj firmy. Na období 2005-2006 je toti vypsáno sedm programù,
jejich cílem je podpora podnikatelù (formou záruky za bankovní úvìry),
firem z regionu hlavního mìsta Prahy, poradenství, fyzických osob a slueb
zamìøených na vývoz. V roce 2005 tak bude vyèlenìno z rozpoètové kapitoly Ministerstva
prùmyslu a obchodu celkem 550 milionù korun. Podnikatelé se o tyto peníze budou moci
ucházet prostøednictvím programù Záruka, Trh, Progres, Poradenství, Design, Zastoupení
a Aliance. Na toto téma uspoøádala OHK v Pøíbrami semináø Programy podpory malého
a støedního podnikání v ÈR v roce 2005-2006  dne 27. ledna 2005 v zasedací místnosti
Èeské spoøitelny, a.s.. Dále jsme opìt vstoupili jako partner do spolupráce s firmou
FINVEST, s. r. o., která poøádá øadu kvalitních daòových semináøù, o kterých se mùete
dozvìdìt i na naich www stránkách. Z tìchto budu jmenovat alespoò únorové semináøe, a to
2. února  Daò z pøíjmù v roce 2005, 9. února - Úèetní závìrka vèetnì úèetních
a daòových specialit, 16. února Vyplòování daòových pøiznání.
V prvním pololetí 2005 bychom chtìli uspoøádat praktický semináø o obalech a odpadech
(povinnosti výrobcù i prodejcù), monosti øeení soudních sporù prostøednictvím
Rozhodèího soudu a jeliko od 1. èervence se chystají zmìny v celní legislativì ohlednì
odevzdávání formuláøe INTRASTAT, 16.èervna budeme informovat podnikatele o tomuto
tématu. Pøednáet by mìl JUDr. Otakar Krátký z ÈSÚ Praha.
Po sloitých jednáních na MPO schválil Parlament ÈR 15. 12. 2004 uvolnìní finanèních
prostøedkù pro provoz Informaèních míst pro podnikatele pro rok 2005, take Vae dotazy
rádi zodpovíme i v tomto roce. Mùete se na nás obracet s dotazy týkajícími se podnikatelské èinnosti, legislativy atd.
V uplynulých dnech jsme jednali se starosty povìøených obcích 3. stupnì na Dobøíi
a v Sedlèanech o otevøení expozitur InMP v tìchto dvou mìstech naeho regionu. Zámìr, aby
podnikatelé tìchto mìst mìli blíe k informacím, se podaøil a výsledek je takový, e od 1. 2.
bude mít Informaèní místo pro podnikatele dvì expozitury, kde nás mohou podnikatelé
navtívit.
Expozitura RM na Dobøíi, budova radnice 2. patro, Mírové námìstí 119
Pondìlí: 8,00 - 16,00 hodin
Expozitura RM v Sedlèanech, vedl.budova radnice - 1. patro
Námìstí T. G. Masaryka 34, Úterý: 8,00 - 16,00 hodin
V polovinì ledna vyel Regionální adresáø podnikù a firem na rok 2005, který bude
pro zájemce k dispozici na OHK Pøíbrami.
Dne 12. bøezna probìhne nejvìtí spoleèenská událost v ivotì komory a to je
PODNIKATELSKÝ PLES, který se uskuteèní v pøíbramské Sokolovnì. Pro úèastníky je
pøipraven bohatý program. V 19,30 hodin pøi uvítacím drinku uslyíte duo Sunday
Afternoon´s Jazzmen, ve 20,00 bude ples zahájen pøípitkem a po celý veèer bude hrát k tanci a poslechu skupina MIX. Souèástí veèera bude ukázka tøí latinsko-amerických tancù,
vystoupení stepaøské taneèní skupiny ZIG-ZAG Praha a mistryò svìta v aerobiku z pøíbramského OXYGENU. O pùlnoci probìhne losování vstupenek o hodnotné ceny. Úèastníci
se opìt mohou tìit na dva zahranièní zájezdy - od CK ANDANTE je to týdenní zájezd
do jiní Dalmácie a od CA HEJNAL TURISMO zájezd na termální ostrov Ischia. Øada
dalích firem pøislíbila finanèní èi vìcné dary, èím bychom jim chtìli velice podìkovat.
Vstupenky budou k dispozici mìsíc pøed termínem plesu v Informaèním centru Knihovny
Jana Drdy  tel. 318 622 384 nebo v kanceláøi OHK Pøíbram. Èást výtìku letoního plesu
bychom chtìli zaslat na konto pomoci obnovy katastrofou postieným oblastem
v Jihovýchodní Asii.
Jako vdy na závìr bych Vám chtìla pøedstavit nové èleny OHK Pøíbram, které schválilo
pøedstavenstvo OHK Pøíbram 25. ledna.
Obchodní akademie a VO v Pøíbrami - støední a VO v oborech: obchodní akademie,
ekonomické lyceum, finanèní a ekonom. poradenství a poøádání odborných kurzù a semináøù
Josef Nìmec  manaer obchodní skupiny Credit Suisse, oblast pojiovnictví
Rudolf Smetana  pronájem nebytových prostor, nákup, prodej
Miroslav Tejkal  doprava, spedice, logistika
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
I N F O R M A È N Í M Í S T O P R O P O D N I K AT E L E
Pøíbram I - Tyrova 106- Zámeèek Ernestinum, 261 01
Tel.: 318 627 784-5, fax.318 627 785, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz

OKRESNÍ

HOSPODÁØSKÁ KOMORA A

Patnáct let poté ......
kolství. Oblast pro nikdy nekonèící polemiky o optimistických perspektivách
naeho vzdìlávání i kritiky stávajícího stavu. Nejexponovanìjí a také nejsledovanìjí etapou vzdìlávacího systému jsou bezesporu základní koly. Z výstupù Èeské
inspekce i dalích informaèních zdrojù lze velice snadno vystopovat problémy,
které stále mohou provázet zásadní snahy vedení jednotlivých kol o humanizaci
a modernizaci naeho kolství. Povauji za velice dùleité, aby byla veøejnost
ucelenì informována o tìch neádoucích elementech, které stále brzdí cíle vzdìlávání a rozvoje osobnosti kadého jednotlivého dítìte. Vývoj naeho kolství se od roku 1989 nezastavil, opak je pravdou: stovky uèitelù se vydaly na cestu paralelnì
s potøebami 21. století, pøesto stále zùstávají pochybnosti, zda na takový bouølivý
pøechod byli vichni odhodláni pøistoupit i zmìnami svých postojù!
Ukázalo se, e právì zde jsou velké rezervy! Zatímco na 1. stupni Z jsou zmìny
v pøístupu k ákùm ve vzdìlávání i ve výchovì hodnoceny jako mimoøádnì výrazné
a pozitivní, na 2. stupni se toté potvrdit vìtinou nedá. Proè tomu tak asi je,
ukazuje následující pøehled. Dobøe si ho pøeètìte. Je veobecný a netýká se
konkrétnì ádné z pøíbramských kol. Pøesto i tady se mohou vyskytovat podobné
problémy. Výhodou dnení koly je monost jejich øeení, protoe pro kadého
fundovaného øeditele by mìlo jít o zásadní snahu vzniklé potíe odstraòovat.
1. kola  uèitel nerespektuje individualitu dítìte, jeho potøeby, zájmy, rozdíly
ve schopnostech, tempu práce, orientuje se na áky pièkové a jejich výkony
povauje za normu, je málo tolerantní k nenandaným,
2. pøi encyklopedickém charakteru výuky v øadì pøedmìtù ák nechápe souvislosti,
celek, funkènì je neumí pouívat a následnì u nìho dochází ke ztrátì smyslu uèení
tomuto pøedmìtu
3. deformovaná komunikace mezi uèitelem a ákem, autoritativní a manipulativní
pøístup k ákovi, zaloený na represi (patná známka, poznámka, trest)
4. dùraz na vnìjí nucenou disciplinu na úkor pìstování vnitøní káznì, autoregulace
a osobnostních vzorù
5. neustálé jednostranné zdùrazòování vìdomostního rozvoje a zanedbávání rozvoje
sociálního, emociálního, morálního a volního. Nízké osvojení chování absolventù
ve smyslu tolerance, empatie, zodpovìdnosti, tvoøivosti, kritického a samostatného
mylení,
6. pøevládají verbální výkony uèitelù, nedostatkem je málo èinností, chybí proces
objevování a konstruování ve skupinì, monost skupinových výstupù a jejich porovnávání
7. jednostranná orientace na výkon a pøeceòování klasifikace vede k posunùm
v motivaci uèení od vnitøní (uspokojení z poznávání, pochopení, ze zájmu o pøedmìt), k motivaci vnìjí (uèení pro známku, obava z neúspìchu, ze sankcí a pod.)
8. klasifikace jako výsledek jednoho selhání prezentuje deformovaný pøístup k chybì áka. Trestání za chybu povaují psychologové za zaèátek blokace rozvoje
kreativity a signál k rozvoji úzkostnosti,
9. pøetrvávají jednotvárné a stereotypní postupy a èinnosti ve vlastní výuce
pøedmìtù (urèitì jste slyeli: ten pøedmìt mì nebaví!)
10. strach ze koly, strach ve kole. Kde je pøíèina? Dítì vedené k otevøenosti,
dokáe tyto pøíèiny dobøe a srozumitelnì pojmenovat a nebát se následkù.
Souèasná kola má proti podobným kolám vyspìlé Evropy jednu zásadní nevýhodu:
má nedostatek uèitelù  muù. Na svých toulkách po kolách v Dánsku, védsku,
Bavorsku a Holandsku jsem vidìla skvìle uèit mue i v 1. nebo 3. tøídách a na 2.
stupni kol vechny technické pøedmìty, nìkde zemìpisy a pøírodopisy.
Doménou en byly pøedmìty jazykové a estetické (i kdy výjimky potvrzovaly
pravidla). Líbilo se mi to, mui vypadali jako mui a také se tak chovali  nechybìl
humor, zøejmì ani nadhled a tolerance. A eny vypadaly tak, e bylo vidìt, jak si jich
áci váí  usmívaly se a umìly. Kdy chtìly mezi svými kolegy obstát, nic jiného
jim toti nezbývalo. Právì absenci muského elementu v naem kolství lze povaovat za prvek zpoïující výchovnou sloku vzdìlávání na základních kolách.
Pøiznejme si to zcela objektivnì!
Mgr. Eva Èíhalová, pøedsedkynì komise pro výchovu a vzdìlávání

Karnevaly pro dìti

12. 2. od 16 hod. v Sokolovnì
- maòáskové divadlo, karneval v maskách.
Poøádá Dìtský klub Sokolík.
17. 2. od 10 hod. v Mateøském centru
Matylda. Kadá maska dostane drobný
dárek, pøijïte si zaøádit a zasoutìit.
Poøádá MC Matylda.
15. 2. ve 13,30 hod. vyjde prùvod masek
ákù 5. Z - Masopustní veselice

1. ZU A. Dvoøáka

Vás zve na
98. Pøíbramské nokturno.
22. 2. 2005 v 18,18 hod.
host: Dechové kvinteto
orchestru Divadla Jiøího
Mahena Brno
Sokol Pøíbram nabízí k pronájmu kompletnì
zaøízený letní dìtský stanový tábor v Jablonné
u Pøíbrami. Termín: 31. 7. - 27. 8. 2005.
Kontakt: 602 704 120, www.sokolpribram.cz.

GALERIE V POTOÈNÍ
Prodejní galerie

Velký výbìr umìleckých pøedmìtù naich a zahranièních autorù. Zajímavé originální dárky.
Vstup do galerie je zdarma.
Otevírací doba: po - pá: 10 - 13, 14 - 17 h.,
so: 9 - 12 h., telefon: 607 264 865, 606 944 294

Knihovna Jana Drdy Vás zve
na následující autogramiády:
kniha Otto Hejnice Pøíbramské hornické historky
8. 2. od 17 hodin na Malé scénì Divadla Pøíbram
básnická sbírka Kateøiny Rudèenkové Popel a slast
16. 2. od 17 hodin v Galerii Frantika Drtikola
Kniha vychází v rámci Edice souèasné èeské poezie, kterou
vydává Knihovna Jana Drdy spolu s nakladatelstvím Klokoèí.

básnická sbírka Zdeòka Volejníka Èlovìk a mìsto
9. 2. od 17 hodin v Galerii Frantika Drtikola

Pø íbr am na Holiday Wor ld
Ve dnech 17.  20. února 2005 se mìsto Pøíbram spoleènì
s Hornickým muzeem Pøíbram, mìstem Bøeznice a Svazkem
obcí Podbrdského regionu opìt pøedstaví ve spoleèné expozici
na veletrhu cestovního ruchu Holiday World na Výstaviti
v Praze  Holeovicích. Pøítì pøineseme obrazové zpravodajství.

Zveme Vás do Galerie Frantika Drtikola
na pøednáky PhDr. Tamary Cenkové
17. 2. od 18 hodin Co lze vyèíst z lidské tváøe
24. 2. od 18 hodin Psychika a nemoci
17. 3. od 18 hodin Mezilidské vztahy trochu jinak

OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA
A SDRUENÍ PODNIKATELÙ ÈR
V PØÍBRAMI VÁS ZVOU NA

PODNIKATELSKÝ PLES .
SOBOTA 12. BØEZNA OD 19,30 HOD.
V SOKOLOVNÌ V PØÍBRAMI

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 8. 2. 2005.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 7. ledna volal na linku
156 pán a oznámil, e se k nìmu
u Hoøejí Obory pøidal asi ètyøletý chlapeèek. Øekl mu, e se
jmenuje Honzík a e se ztratil.
Stráníci ihned pøijeli, informovali Policii ÈR a ta si chlapeèka odvezla na sluebnu. Asi
za hodinu si matka syna vyzvedla s tím, e se jí ztratil
v Jiráskových sadech.
Leícího opilce nahlásil anonym dne 12. ledna. Na místo
pøijela záchranka, lékaø konstatoval opilost a poté odjeli.
Opilec byl agresivní a nechtìl
prokázat svoji totonost. Stráníci museli pøivolat posilu
a spoleènými silami mue odvezli na oddìlení Policie ÈR.
Tak policisté zjistili, e se jedná
o pana F. H. (1962) z Pøíbrami
II, pøípad øeí Policie ÈR.
Dne 13. 1. v 15,25 hodin jeli
stráníci uklidnit sousedské

spory do Pøíbrami IV. Slovnì
se zde napadaly dvì rodiny.
Stráníci je pouèili o sluném
chování a poté spor skonèil.
Zlodìje peèiva spatøila ve 4,55
hod. jedna obyvatelka Bøezových Hor. Stráníci zadreli
u Clubu pana M. L. (1979)
z Pøíbrami IV. Násilím vnikl do
dvora Bøezohorské pekárny
a odcizil chleba a dvì vánoèky.
Pøípad pøevzala Policie ÈR.
Dva opilci se v 5 hodin ráno
dne 16. 1. váleli pøed bankomatem Komerèní banky. Byli
to M. E. (1980) z Martina a J.
È. (1987) z Prahy. Stráníci je
probrali a poruèili jim uklidit
zneèitìný prostor. Opilci tak
uèinili a místo opustili.
Dne 21. 1. pøijali stráníci
telefonické hláení, e v ulici
B. Nìmcové chodí dva mladíci
a nahlíejí do zaparkovaných
aut. Hlídka vyjela na místo

a mezitím volala paní znovu,
e se mladíci právì pokusili
vloupat do jednoho auta.
Manel na nì z balkonu prý zakøièel, a tak utekli. Stráníci je
po delí honièce nakonec zadreli a z jednoho mladíka se
vyklubal ji 14 dní hledaný
chovanec z Výchovného ústavu
pro mláde v Oboøiti. Zadrení byli pøedáni Policii ÈR.
Mladistvého zlodìje chytili
v Kauflandu pøi krádei deseti
CD v hodnotì 299,- Kè.
Ve ètvrtek 27. 1. oznámila telefonicky paní P. M. z Lazce,
e ji pøi vynáení odpadkù
napadl pes pana H. Stráníci
na místì zjistili, e pes pobíhá
po vsi, útoèí na projídìjící
auta a kolemjdoucí osoby.
Majitel byl pøítomen a sdìlil,
e mu právì pøivezli nábytek
a on nechal otevøená vrátka.
Pes utekl, ale prý bohuel

nikoho ani majitele neposlouchá. Pøípad bude øeen v pøestupkové komisi.
Pøed pùlnocí dne 27. 1. leel
u restaurace Zlatý soudek opilý
mu. Mu byl promáèený
od snìhu, byl velký mráz, tak
ho stráníci pøevezli na internu
k vyetøení. Lékaø konstatoval,
e pán je pouze opilý, ale nic
jiného mu není. Tak byl pouze
umístìn na protialkoholní
záchytnou stanici.
Tý den brzy po pùlnoci spatøila obsluha kamerového systému, e na námìstí T. G.
Masaryka manipuluje nìjaký
mladík s dopravní znaèkou.
Hlídka mladíka zadrela, byl
jím O. G. (1982) ze Suchodolu.
Stráníci ho pouèili o protiprávním jednání. Mladík znaèku opravil a omluvil se za své
chování. Vìc byla vyøeena
domluvou.

Krátce z tiskovek na radnici

V pøípadu Rekonstrukce Kulturního domu soud stanovil soudního
znalce. Ten pøevzal 22. prosince
2004 vekerou dokumentaci a prohlédl
si stavbu. Jde o problematiku vzájemného vypoøádání mezi mìstem a firmou AVE STAR.
V domì Støedoèeského kraje
v pavilonu v Bruselu bude po dobu pùl
roku umístìna spoleèná expozice mìsta
Pøíbram, Hornického muzea a Pøíbramska. Jde o postupné pøedstavování
jednotlivých okresù. Pøíbram a Pøíbramsko celou výstavu zahajuje.
Bývalá cukrárna Rio na námìstí
má opìt nového provozovatele. Z výbìrového øízení, kterého se zúèastnili
tøi zájemci, byl vybrán pan Ervín
Reichenauer.
Ze zahranièní komise byly odvolány Terezie Smetanová a Mgr. árka
Hájková.
Starosta mìsta Ivan Fuksa pøevzal
zátitu nad dalím roèníkem vìdecké
soutìe mládee, kterou kadoroènì
poøádá pøíbramský Q-klub.
Rada projednávala dalí ádosti
o zøízení vìcných bøemen ve prospìch
mìsta Pøíbram. Tato problematika má
jasnì daná pravidla, ale koneèné slovo
má zastupitelstvo mìsta.
Rada mìsta projednala návrh zøizovací listiny Peèovatelské sluby
a Sportovních zaøízení mìsta Pøíbram.
Tento návrh sjednocuje koncepci
vzájemných vztahù mezi mìstem
a pøíslunými organizacemi. V letoním
roce dojde jetì k sjednocení zøizovací
listiny Technických slueb Pøíbram

a dalích pøíspìvkových organizací.
Mìsto Pøíbram bude mít dalí,
v poøadí ji sedmý osadní výbor.
Tentokrát o jeho zøízení poádali obèané mìstské ètvrti Nová Hospoda.
Peèovatelská sluba Pøíbram
poádala o pronájem garáe v prostoru
nových bytù na Dole Anna.
Naposledy se rada mìsta zabývala
ádostmi o prominutí poplatkù z mateøských kol. O ádostech ji nyní
budou rozhodovat samy øeditelky
tìchto zaøízení.
V budoucím rozvojovém území
Fantova Louka by mìlo vzniknout 704
nových bytových jednotek. Z pøeváné
èásti se jedná o rodinné domky, a u
øadové nebo jednotlivé. Z hlediska
mìsta Pøíbram jde o velice dobré
území, vhodné k této zástavbì.
Problémem tady ale je odvod povrchových i splakových vod. Bude vypracována studie, ze které by mìly vzejít
i finanèní náklady nezbytné k vybudování kanalizaèního sbìraèe.
Na základì návrhu odboru kolství byl k 31. lednu odvolán øeditel
1. základní koly Pøíbram Mgr. Petr
Roèòák. Na toto místo bude v nejblií
dobì vypsáno výbìrové øízení.
Dùvodem odvolání je podle místostarosty V. Benee dlouhodobé poruování
právních a pracovních povinností.
Rada mìsta projednala i novou
nájemní smlouvu mezi mìstem
Pøíbram a Divadlem Pøíbram. Dùvodem je zmìna související s pøechodem
provozu kina pod Divadlo Pøíbram.
Plavecký klub Pøíbram podal

ádost o pronájem bazénu a prominutí
èi sníení poplatku za tento pronájem
v souvislosti s poøádáním plaveckých
závodù tady poøádaných. Prvním
velkým závodem je Velká cena mìsta
Pøíbram, která probìhne ve dnech 19.
a 20. února. Rada rozhodla o sníení
nájmu právì pro tuto akci. Na ostatní
akce poøádané Plaveckým klubem
doporuèuje podat ádost o sportovní
grant.
Výbìrové øízení, ze kterého vzejde
budoucí dodavatel rekonstrukce èistièky
odpadních vod v Pøíbrami, bude organizovat firma Value Addet. Tendr by
mìl být vyhláen v dubnu tohoto roku
a samotné práce by podle slov místostarosty Ivana edivého mohly zaèít
na podzim.
Lyaøský svah v Pøíbrami není
zatím v provozu. V tomto roce by
mìly být rekonstrukèní práce kompletnì
dokonèeny a nová zimní sezóna by ji
mìla být bez problémù.
Koncem ledna se starosta Ivan
Fuksa zúèastnil setkání starostù a primátorù v Beneovì. S ministrem vnitra
Frantikem Bublanem si povídali
o problematice v oblasti kompetencí
týkající se napøíklad mìøení rychlosti
na území mìsta a odpovìdnosti vlastníka vozidla. Mluvilo se i o novele
silnièního zákona, ve které by se mìla
objevit i povinnost zimních pneumatik.
Dalí setkání starostù Kladna,
Kolína, Ml. Boleslavi a Pøíbrami
probìhlo 18. ledna. Starostové se
zabývali hlavnì zkuenostmi z integrované dopravy.

Odbor ivotního prostøedí upozoròuje

Odbor koncepce a rozvoje mìsta Mìú Pøíbram oznamuje, e
v souèasné dobì probíhá projednávání konceptu regulaèního
plánu Sázky - Barandov a urbanistických studií Orlov.

Mìstský úøad Pøíbram, odbor ivotního prostøedí, upozoròuje vechny
provozovatele (fyzické osoby podnikající a právnické osoby) malých
zdrojù zneèiování ovzduí (spalovací zdroje od 50 do 200 kW, kromì
tìch, kteøí pouívají jako paliva koks, døevo, zemní plyn nebo topný olej
s obsahem síry do 0,1% a provozy se spotøebou tìkavých organických
látek a emisí tuhých zneèiujících látek) ve mìstì Pøíbram na povinnost
oznámit nejpozdìji do 15. února 2005 údaje pro stanovení poplatku
za zdroj zneèiování ovzduí. Formuláøe pro malé zdroje zneèiování
ovzduí je mono vyzvednout na MìÚ  odboru ivotního prostøedí,
Pøíbram I, Gen. R. Tesaøíka 19B vchod proti Krajské hygienické stanici
 kanceláø è. 5).
Na téme místì si provozovatelé støedních zdrojù zneèiování ovzduí
mohou vyzvednout nové Vzory souhrnné provozní evidence a oznámení
o výpoètu poplatku za zneèiování ovzduí, které jsou povinni pøedat
spolu s vypoèteným poplatkem také do 15. února 2005. Tuto správní èinnost na úseku ochrany ovzduí vykonává pro oblast Pøíbramska,
Bøeznicka a Romitálska MìÚ Pøíbram, odbor ivotního prostøedí.
Úøední dny: pondìlí a støeda 8 - 12, 13 - 17 hod., telefon: 318 402 301.
Augustin Hlaváèek, pracovník odboru ivotního prostøedí

Veøejné projednání za úèasti projektanta bude provedeno u konceptu
regulaèního plánu Sázky  Barandov dne 14. 2. 2005 od 15 h. v zasedací síni Zastupitelstva mìsta Pøíbrami, Na Pøíkopech 105, Pøíbram I (budova Stavebního úøadu), u urbanistických studií Orlov dne 16. 2. 2005
od 15 h. v zasedací síni MìÚ Pøíbram, Gen. R. Tesaøíka 19, Pøíbram I
(budova naproti Sokolovnì).
Do projednávaných dokumentací je mono nahlédnout na úøední desce
MìÚ Pøíbram nebo na odboru koncepce a rozvoje mìsta MìÚ Pøíbram.
Odbor koncepce a rozvoje mìsta MìÚ Pøíbram, jako poøizovatel územnì plánovací dokumentace a územnì plánovacích podkladù na správním
území mìsta Pøíbrami, vyzývá vlastníky pozemkù a staveb v øeeném
území, aby se ve vlastním zájmu s výe uvedenými dokumentacemi
seznámili, zúèastnili se veøejného projednání, popø. uplatnili ve stanovených lhùtách své námitky.
Schválená podrobnìjí územnì plánovací dokumentace a projednané
územnì plánovací podklady umoní v budoucnosti prunìjí vyuívání
pøedmìtného území a zjednoduí proces povolování staveb.

HLÁENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2004
Odbor ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram upozoròuje vechny právnické
osoby a podnikatele (pùvodce), kteøí produkují nebo nakládají s více ne
50 kg nebezpeèných odpadù za kalendáøní rok nebo s více ne 50
tunami ostatních odpadù za kalendáøní rok, e jsou povinni zaslat
do 15. února 2005 pravdivé a úplné hláení o druzích, mnoství odpadù
a zpùsobech nakládání s nimi na MìÚ Pøíbram, odboru P. Dále upozoròujeme na monost toto roèní hláení o odpadech (dle pøílohy è. 20 a 21
vyhl. è. 383/2001 Sb.) vypracovat na novì vzniklých internetových stránkách http://www.inisoft.cz/odpady.html a odeslat je e-mailem k sumarizaci na adresu marcel.strnad@pribram-city.cz.
Závìrem cituji ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona è. 185/2001 Sb.,
o odpadech: pokutu do výe 300 000 Kè uloí pøísluný obecní úøad
obce s rozíøenou pùsobností fyzické osobì oprávnìné k podnikání nebo
právnické osobì, která nevede evidenci odpadù, neplní ohlaovací
povinnost nebo nezale ve stanovené lhùtì atd.
Marcel Strnad, pracovník odboru ivotního prostøedí

Uívání znakù mìsta

OZNAMOVACÍ POVINNOST

Pravidla pro uívání znakù mìsta jsou upravena Obecnì závaznou
vyhlákou è. 18/2003 ze dne 19. 11. 2003, o zásadách pro uívání
znakù a praporu mìsta Pøíbram. Dle èlánku 2 této vyhláky podléhá
uívání vech znakù schválení v radì mìsta na základì písemné ádosti.
ádost musí obsahovat úèel a dobu, po kterou bude znaku uíváno.
Uivatelé znakù jsou povinni zajistit, aby pøi jejich uívání nemohlo
dojít k jejich zneváení. Schválení k uívání znakù se poskytuje bezúplatnì. Poruení povinností a zásad stanovených touto vyhlákou
mùe být postihováno dle obecnì závazných právních pøedpisù.
Usnesením è. 1188/2004 rada mìsta povìøila odbor kultury, sportu
a informaèních slueb rozhodováním o pouití znakù mìsta
Pøíbram v souladu s touto vyhlákou. Tiskopis ádosti je k dispozici
v Infocentru MìÚ Pøíbram v Zámeèku  Ernestinu a na internetových
stránkách mìsta www. pribram-city.cz.
Bc. Vìra Albrechtová, vedoucí OKSIS

Pøíbramská jména

(21.)

Dnení díl zahájíme jmény prostranství v západní èásti
mìsta. Na pøíbramském sídliti je dominantní Námìstí 17.
listopadu. Vzniklo na pøelomu 50. a 60. let 20. století
a spolu s okolní výstavbou tvoøí jeden urbanistický celek.
Pùvodním jménem se nazývalo Námìstí Velké øíjnové socialistické revoluce, ovem tehdy se pouívala konvenèní
zkratka VØSR. Pøedpokládám, e vìtina ètenáøù tuto
historickou událost jetì zná, a není proto tøeba ji vysvìtlovat. Pro nás postaèí skuteènost, e pojmenování po této
zlomové události v dìjinách 20. století není sluèitelné
s demokratickými principy, na kterých stojí nae spoleènost po roce 1989, a proto bylo námìstí v roce 1990
pøejmenováno. Snahou autorù nového jména bylo jistì
ocenit význam událostí 17. 11. 1989, ale k této formì
pocty lze mít oprávnìnì mnohé výhrady. Vloit do názvu
námìstí èísla èi dokonce datum toti vdy pøináí komplikace s praktickým vyuitím, nebo v adrese nemusí být
vdy jasné, co je jetì název a co ji èíslo popisné, popøípadì jiné èíslo. Tato komplikace vynikne zvlátì
v Pøíbrami, kde se stále drí pøi ivotì podivná záliba
v uvádìní adres pomocí kombinace arabských a øímských
èíslic.
Nedaleko nejvìtího sídlitního námìstí se nachází nenápadný plácek, nazvané jménem podbrdského barda
Námìstí Fráni Kuèery (1897 - 1929), pøedèasnì zesnulého
autora básní a povídek naeho kraje. Prostranství pochází
z tée doby jako celé sídlitì a jeho jméno nebylo nikdy
mìnìno. Pøestoe by bylo moné nalézt na sídliti a pøilehlých ètvrtích nìkolik dalích lokalit, které mají charakter
námìstíèek, zbylá oficiální námìstí se nacházejí ji jen
na Bøezových Horách.
Hlavní bøezohorské námìstí je rozdìleno ivou komunikací
na dvì poloviny, které nesou kadá své vlastní jméno.
Pùvodnì se jmenovala Hoøejí a Dolejí námìstí, co by
naznaèovalo, e se vlastnì jednalo jen o jedno námìstí,
místnì rozliené na hoøejí èást a dolejí èást, a teprve
tendence k úøednímu zanesení názvù vedla k rozdìlení
námìstí na dvì. Po pøipojení Bøezových Hor k Pøíbrami se
brzy ukázala potøeba námìstí pojmenovat v souladu s tehdy
vládnoucí ideologií a Hoøejímu námìstí se dostalo
pochybné cti nést název Námìstí Klementa Gottwalda
(1896 - 1953), podle vùdce èeských komunistù a hlavní
osoby únorového pøevratu v roce 1948. Dolejí námìstí
získalo jméno po místním sociálnì-demokratickém a komunistickém funkcionáøi, redaktorovi, starostovi Bøezových
Hor a poslanci Hynku Klièkovi (1867 - 1949). Zatímco
jméno druhého námìstí vydrelo zmìny po roce 1989, snad
s ohledem na místní pùsobení jmenovaného a na jeho
spíe sociálnì-demokratickou minulost, Gottwaldovo
jméno zùstat nemohlo. Hoøejí námìstí tak dostalo nové
oznaèení podle významné historické osobnosti Jana
Antonína Alise (1732 - 1801), hormistra a humistra,
který provedl zásadní reformy ve zpùsobu tìby a poloil
tak základy budoucí prosperitì bøezohorských dolù i
samotného mìsteèka v 19. století.
Daniel Doleal

Ú NOROVÉ KALENDÁRIUM
1. 2. 1970

Potøetí ve své historii byla
násilnì ukonèena èinnost
skautské organizace Junák,
která mìla v Pøíbrami
bohatou tradici.

1. 2. 1888

V únoru tohoto roku bylo
zapoèato s osvìtlením
pøíbramského
námìstí
pomocí elektrické energie.

8. 2. 1925

V Pøíbrami se narodil
Antonín Stoèes, popravený
nacisty za Heydrichiády.
Jeho osud inspiroval Jana
Drdu k napsání povídky
Vyí princip.

10. 2. 1955

Na námìstí v Pøíbrami se
konala mírová manifestace
Národní fronty, její
úèastníci si vyslechli projev
poslance dr. Hulínského.

1. 2. 1970

Potøetí ve své historii byla
násilnì ukonèena èinnost
skautské organizace Junák,
která mìla v Pøíbrami
bohatou tradici.

18. 2. 1888

Zavítal na Bøezové Hory

èeský cestovatel Emil
Holub a prohlédl si zdejí
doly.

19. 2. 1945

Vykonána poprava 16
hlavních
organizátorù
pøíbramského protifaistického odboje v èele
s Jindøichem Majerem
a Aloisem Laubem.

20. 2. 1914

Narodil se v Pøíbrami Jan
Karel, zdejí výtvarník
a hudebník.

21. 2. 1955

Vydán øád pro vìzeòské
tábory Ministerstva vnitra,
tedy mj. i pro zdejí tábory
Vojna a Bytíz.

26. 2. 1872

Narodil se Václav Johanis,
poslanec, senátor a èestný
obèan mìsta Pøíbramì,
titulovaný ochránce hornického stavu.

28. 2. 1948

Uvalena národní správa
na vìtinu pøíbramských
soukromých podnikù.

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 3. 1.
SCHVÁLILA

- poskytnutí krátkodobé (pøeklenovací) pùjèky ve výi
12 mil. Kè z fondu FOM pro
rozpoèet na zajitìní chodu
mìsta za podmínky vrácení
pouitých prostøedkù zpìt na
úèet fondu do 21. 12. 2005

RADA MÌSTA 10. 1.
SCHVÁLILA

- pronájem nebytového prostoru na námìstí 17. listopadu
288 pro pana Ervína Reiche-

A

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

pro Peèovatelskou slubu
Pøíbram na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
za cenu 1,- Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou kadoroènì o míru inflace
- úhradu dluhu firmy Schwarz,
s. r. o., Káciò, vùèi mìstu
Pøíbram ve výi 95 000,- Kè
vè. pøísluenství ve ètyøech
splátkách, nejpozdìji do mìsíce øíjna 2005
- povolení výjimky z Naøízení
obce è. 25/2003, týkající se
ADA MÌSTA
stavební uzávìry pro oblast
Bøezohorského sídlitì (jedná
se o vybudování pøístøeku
SCHVÁLILA
ke vstupu do kolní jídelny pøi
- pronájem nebytového prosto- Základní kole v Pøíbrami VII,
ru garáe è. 701 v Pøíbrami VI ul. Bratøí Èapkù 280)
 Bøezové Hory, U Dolu Anna

nauera za úèelem provozování
moderní cukrárny, rychlého
obèerstvení, kavárny s terasou,
za cenu 1 100,- Kè/m2/rok, (základní nájemné) povýenou
kadoroènì o míru inflace
- zøízení dvou pracovních míst
v rámci veøejnì prospìných
prací v Knihovnì Jana Drdy
- zøízení tøí pracovních míst
v rámci veøejnì prospìných
prací v Divadle Pøíbram

R

17. 1.

ODVOLALA

Uvaujete o plynofikaci Vaí domácnosti?
Nevíte jak zaèít? Potøebujete odbornou radu?
Støedoèeská plynárenská Vám nabízí sluby svých obchodních zástupcù.
Díky nim mùete ve potøebné vyøídit v pohodlí domova. Domluvte si
schùzku s obchodním zástupcem z Vaeho regionu a uvidíte, jak je to
jednoduché!
Tito odborníci Vám pomohou navrhnout optimální øeení plynofikace
Vaí domácnosti. Bude to øeení, které bude nejlépe vyhovovat Vaim
individuálním poadavkùm. Obchodní zástupci Vám pomohou pøi orientaci v problematice zøízení a vybudování odbìrného plynového
zaøízení, doporuèí Vám projektanty a dodavatelské firmy ve Vaem
regionu. Smlouvu o dodávce zemního plynu mùete uzavøít pøímo
v místì Vaeho bydlitì.
Pokud projevíte zájem, nai obchodní zástupci Vás navtíví u Vás doma
nebo Vám telefonicky vysvìtlí vekeré náleitosti plynofikace domácnosti a vlastnosti zemního plynu a podmínky jeho bezpeèného vyuívání. Pomohou Vám se základním výbìrem úsporných a výkonných
spotøebièù, doporuèí spolehlivé projektantské a zhotovitelské firmy,
seznámí Vás s obchodními podmínkami, s cenou zemního plynu, s výí
záloh a zpùsobem fakturace a samozøejmì odpoví na dalí Vae dotazy.
Obchodní zástupce Støedoèeské plynárenské ve Vaem regionu:
JAROSLAV VIMER
mobil: 737 200 873, telefon: 317 814 513, e-mail: vimerj@stp.cz
Co pro Vás udìlá obchodní zástupce STP?
- informuje o vem, co souvisí s plynofikací Vaí domácnosti
- podá základní informace o vhodných typech plynových spotøebièù
- doporuèí spolehlivé projektantské a zhotovitelské firmy
- informuje o obchodních podmínkách
- zajistí potvrzení projektové dokumentace v STP
- uzavøe s Vámi smlouvu o dodávce zemního plynu
A to ve telefonicky nebo po pøedchozí dohodì pøímo u Vás doma.

Pohanková pomazánka s bramborem: 1 álek vaøených brambor,
1 álek uvaøené pohanky (lámanky), 2 líce sueného lahùdkového
francouzského drodí, 1 líce wurzlu (koupí se v prodejnách zdravé
výivy), 2 líce poduené cibule, 3 líce oleje, 2-3 strouky èesneku,
petka majoránky, sùl. Postup: Vechny ingredience rozmixujeme
a pomazánku maeme na plátky chleba, veky, rohlíkù apod. Povrch
mùeme posypat sezamovými nebo sluneènicovými semínky.
Zveme Vás na druhou pøednáku pøíbramského Klubu zdraví s názvem
Zdravá výiva jednodue - pøednáí Frantiek Bìhounek, pracovník spoleènosti Country Life, zabývající se výrobou, prodejem
a distribucí produktù zdravé výivy. Program bude obsahovat i ukázku
pøípravy pokrmù.
Datum a èas konání: 22. 2. 2005 v 17,30 hod.
Místo: 7. kolní jídelna, V Zátií 274, Pøíbram II. (za bývalou 4. Z
v Jiráskových sadech - budova vedle høbitova).
Kontakt: Mgr. Marie mídová, e-mail: casdpribram@seznam.cz,
http://casdpribram.sweb.cz/Kluby-zdravi.htm
Irena Muzikáøová

Dne 19. února 1945 v odpoledních hodinách bylo popraveno 16 pøíbramských obèanù zapojených do odboje
proti okupaèní nadvlátì Tøetí velkonìmecké øíe. Stalo
se to v Brandenburgu, Winterfeldtallee No 22. Pomník
se jmény popravených je na Hvìzdièce u urnového háje.

ULOILA

SCHVÁLILA

- výbìr na organizátora - dodávku komplexních poradenských slueb na akci Modernizace a rekonstrukce ÈOV
firmou Value Added, s. r. o.
- zøízení dvou pracovních míst
v rámci veøejnì prospìných
prací pro Peèovatelskou slubu Pøíbram

- vedoucímu odboru správy
silnic pøipravit návrh na zruení
spojù MHD, pøepravujících
ménì ne 10 cestujících (bez
technologických vratných spojù) a pøipravit návrh na posílení
linky è. 2 v dobì mezi 15,00 16,00 hod. a 17,30 - 18,30 hod.,
STANOVILA
a zavedení spoje na lince è. 2
na odvoz návtìvníkù kina poèet oetøovatelských lùek
a divadla z veèerních pøedsta- v Domovì dùchodcù v budovì
vení
B a C v poètu 18

Dne 25. 1. 2005 zahájil v Pøíbrami svou èinnost Klub zdraví, který je
souèástí obèanského sdruení ivot a Zdraví. Hned napoprvé se selo
pøes padesát úèastníkù, co svìdèí o tom, e si váí svého zdraví a jsou
ochotni o nìj i peèovat.
Program odstartoval MUDr. Slavíèek, CSc., z 1. Lékaøské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze s tématem ivotní styl jako prevence kardiovaskulárních chorob. Posluchaèi mìli monost dozvìdìt se, proè je
dùleité v rámci ivotního stylu dodrovat urèitá doporuèení jako jsou
nízkotuèná výiva, tìlesné cvièení, pitný reim, pobyt na vzduchu,
støídmost, dostateèný odpoèinek, bezstresové prostøedí, zvyování
sebedùvìry a dalí. Také to, e ivotní styl kadého èlovìka by mìl být
takový, aby do svých 65 let nepotøeboval ádné léky. Byl také pøedstaven pobytový a rehabilitaèní program NEW START = nový zaèátek
pro ty, kteøí chtìjí nìco se sebou udìlat.
Souèástí programu bylo i mìøení tlaku, pulsu, BMI a obsahu tuku
v tìle. Dále zde byly prezentovány pokrmy zdravé výivy, na které si
posluchaèstvo mohlo odnést domù i recept. Byly to pohankové
karbanátky, ovesné placièky, pomazánka z pohanky, drodí a brambor
a pomazánka s olivami.
O výstavku osvìtové literatury byl také zájem a èasopis Prameny
zdraví byl rozebrán. Domù si úèastníci odnesli i TEST návykù
ivotního stylu, aby zjistili, zda patøí do rizikové skupiny obyvatel
civilizaèních chorob, zda jejich ivotní styl nepotøebuje reformu nebo
zda-li je nasmìrován správnì.
Tìíme se na pøítí setkání, jeho téma bude Zdravá výiva jednodue, a bude spojená s praktickou ukázkou a prodejem ménì známých
potravin. O jeden z výe zmínìných receptù se s vámi rozdìlíme

Z P O M E Ò M E

RADA MÌSTA 24. 1.

Mgr. Petra Roèòáka z funkce
øeditele 1. základní koly
Pøíbram ke dni 31. 1. 2005

Pøijïte do Klubu zdraví

V

M Ì S TA

Výzva obèanùm mìsta

Mìstská policie Pøíbram ádá vechny obèany
mìsta, kterým není lhostejný poøádek a klid v naem
mìstì, aby nahlásili kadé poruování právních
norem, kterého jsou svìdky. Zavolat mohou jak
z pevné linky, tak i z mobilu na èíslo 1 5 6 .
Mìsto Pøíbram a Svaz bojovníkù za svobodu Vás zvou na Zavolání na toto èíslo je bezplatné. Kadý hovor je
vzpomínkovou akci do obøadní sínì Mìstského úøadu nahráván na záznamové zaøízení. Slubu konající
Pøíbram v Zámeèku - Ernestinu. Tato pietní akce se koná stráník hovor provìøí a provede pøísluné opatøení,
které je také zaznamenáno.
v pátek 18. února od 14 hodin.
Karel Kupec, velitel Mìstské policie

Vy d a ø e n á a k c e p ø í b r a m s k é M O è . 6 S v a z u z d r a v o t n ì p o s t i  e n ý c h
Svaz tìlesnì postiených org. è. 06 v Pøíbrami pod vedením Vlasty Hanuové zajistil v roce 2004 pro své èleny dva ozdravné pobyty.
Druhý probìhl od 26. listopadu do 5. prosince v Sobìicích u Suice. Do zdejího ubytovacího zaøízení se uskuteèòují pobyty pravidelnì kadý
rok. Vyhovují po vech stránkách (pohodlné bydlení s moností pouívání výtahu, výborné stravování, pøíjemné okolí). Velkým pøínosem je pro
pacienty zdejí rehabilitaèní centrum, kde plnì vyuívali podvodních masáí, víøivek, klasických masáí, parafinu a elektroléèby. Poskytují se
zde také pedikérské sluby. Na realizaci programu získala MO è. 6 Svazu tìlesnì postiených obèanù urèitou finanèní èástku z darù svých pøíznivcù.
K organizaènímu týmu dále patøili MUDr. Rùena Holeèková, která zajiovala vstupní èi výstupní prohlídky, bìnou ordinaci a odpolední
procházky pro zdatnìjí i ménì zdatné pacienty, asistent vedoucího ozdravného pobytu Ing. Libor pinar, který pomáhal, kde bylo tøeba, a pan
Antonín Jeek, øidiè pohotovostního vozidla. Ekonomické záleitosti ji tradiènì zajiuje Rùena Pohanová.
Do odpoledního programu byla zaøazena dvì cvièení. Kratí ranní rozcvièka, které se s velkým nadením ujala profesorka Vìra Havelková a delí rehabilitaèní cvièení s jógovými prvky vedla Vlasta Hanuová.
Oivením pobytu v krásné umavské pøírodì byly dva výlety. Jeden do suického muzea, kde je novì nainstalován lidový mechanický betlém,
vsazený do místního architektonického koloritu. Je velice pìkný a proto stojí za shlédnutí. Dalí výlet se uskuteènil na rozhlednu Javorník,
která byla nedávno rekonstruována a zvýena. Natìstí byla výborná viditelnost, take ti, kteøí pøekonali sami sebe a vystoupali nahoru 197 schodù, byli odmìnìni nejen nádherným výhledem, ale mìli i velkou radost z toho, e výstup zvládli.
Úèastníci ozdravného pobytu dìkují celému realizaènímu týmu za vzornou péèi, které bìhem léèení poskytoval.
Dìkujeme také vem pøíznivcùm, zejména pánùm Ing. Jiøímu Tùmovi z Kompaktu Pøíbram, Ing. Zdeòkovi Hanzlíèkovi z Termoregulací
Pøíbram, Ing. J. Chytilovi z Jatek Pøíbram, Ladislavu Bauerovi ze Strabagu Pøíbram, Ing. L. Zelenkovi z Cetosu Pøíbram a paní Jitce Bálkové
z Hypernovy Pøíbram, kteøí pomohli finanènì akci realizovat.
Mgr. Jana pinarová, èlenka komise sociálních vìcí a zdravotnictví pøi RM Pøíbram

Jak postupovat pøi zavedení zemního plynu do domácnosti
(týká se objektù s ji vybudovanou veøejnou èástí pøípojky ukonèenou
plynomìrným sloupkem/nikou)
Nejdøíve kontaktujte obchodního zástupce z Vaeho regionu nebo se
obrate na kteroukoliv zákaznickou kanceláø Støedoèeské plynárenské.
Nai odborníci Vám vysvìtlí ve potøebné a navrhnou øeení plynofikace, které Vám bude nejlépe vyhovovat.
Vae cesta k zemnímu plynu zaène tím, e si necháte zpracovat projekt
na výstavbu domovní (soukromé) èásti odbìrného plynového zaøízení, a
to projektantem, který k tomu má oprávnìní. A Vám STP tento projekt
odsouhlasí, mùete poádat stavební úøad o vydání stavebního povolení. Pamatujte na to, e celý proces spojený s vyøizováním stavebního
povolení je pomìrnì zdlouhavý. Rezervujte si na nìj proto alespoò tøi a
ètyøi mìsíce.
Po jeho vydání Vám stavební firma, která k tomu má potøebné oprávnìní, mùe zaèít budovat odbìrné plynové zaøízení. Dodavatelská firma
má povinnost po ukonèení výstavby provést jeho revizi a tlakovou
zkouku. Následnì Vám pøedá revizní zprávu a doklad o tlakové zkouce. Bez tìchto dokladù toti není moné plyn napustit.
Na závìr celého procesu mùete opìt kontaktovat obchodního zástupce
èi zákaznickou kanceláø, aby s Vámi sepsali smlouvu o dodávce a odbìru zemního plynu. Pøi této pøíleitosti jetì dohodnete termín osazení
plynomìru a zaplatíte administrativní poplatek. Ve sjednaném termínu
Vás navtíví technik s plynomìrem, jetì jednou zkontroluje celé
odbìrné plynové zaøízení, a po montái plynomìru Vám napustí do pøípojky zemní plyn.

Centrum pro øeení kýl v pøíbramské nemocnici

Pøíbramská nemocnice provozuje od listopadu 2004 v rámci
Chirurgického oddìlení i Centrum pro øeení kýl.
Tìchto specializovaných pracovi je v ÈR celkem 7. V centru øeí
vykolení specialisté vechny druhy kýl, tedy kromì bìnì známých typù
i kýly v jizvì a kýly vnitøní, napøíklad bránièní. Cílem èinnosti tohoto
zajímavého pracovitì je poskytování zdravotní péèe pro pacienty s kýlou
na pièkové úrovni, maximální komfort pro pacienty a jejich rychlá rekonvalescence. Operace kýly jsou v Oblastní nemocnici provádìny
podle nejmodernìjích chirurgických postupù a za pouití technologicky velmi vyspìlých materiálù tak, aby se pacienti mohli co nejdøíve
po zákroku vrátit k bìnému aktivnímu ivotu. Vysoká odborná úroveò
personálu a lidsky vstøícný pøístup k pacientùm je samozøejmostí.
Souèástí centra je i odborná poradna, do které se mohou pacienti objednat telefonicky, výhledovì i s vyuitím internetu. Do této odborné
poradny pøichází vìtinou pacient na doporuèení praktického lékaøe èi
lékaøe - specialisty. Péèe v pøíbramském centru mu vak bude poskytnuta i bez jakéhokoli doporuèení. Odbornou poradnu vede primáø
chirurgického oddìlení MUDr. Vladimír Danda. Je umístìna v areálu
I/U Nemocnice 84. Termíny pro plánované operace jsou velmi krátké.
Oblastní nemocnice v Pøíbrami do budoucna zvauje zavedení tzv.
jednodenní chirurgie, která je výhodná i pro nìkteré pacienty s kýlou.
V pøípadì operací kýl provádìných v rámci jednodenní chirurgie
a za pouití místního znecitlivìní je pacient schopen opustit nemocnici
ji v den operace.
Mgr. Roman Boèek øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

Z VEME V ÁS

NA 24. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
VE STØEDU 23. 2. 2005 OD 15 HOD .
V JEDNACÍM SÁLE N A P ØÍKOPECH 105.

FOTOKRONIKA

V Základní kole Jiráskovy sady byly upraveny staré atní kouty.
Opravu provedla firma Zámeènictví Kuba.

V tìlocviènì bylo vymìnìno obloení, byly instalovány konstrukce
na koe, nové rámy se sítìmi chránícími okna, nové kryty radiátorù,
vìtrací møíky.

Kvùli bezpeènosti dìti bylo v této kole zvýeno zábradí.
Zábradlí je pùvodní, ale není poznat rozdíl mezi starým a nastavovaným. Akci provedla firma Zámeènictví Kuba.

Mìsto Pøíbram se opìt zúèastnilo veletrhu Regiontour Brno.

Na domech na námìstí 17. listopadu byly opraveny balkony.

Jednou z prvních klientek projektu ivot 90, který významnì
pomáhá zdravotnì postieným, je paní Olga Gottfrídová.

V Galerii Frantika Drtikola byla vernisá výstavy fotografií Èeské køiovatky na cestì do Evropy. Výstava potrvá do 27. února.

Na snímku je zábìr z expozice v pavilonu Støedoèeského kraje
v Bruselu. Pøíbramský region se zde pøedstavuje jako první.

V lednu byla v pøíbramském Divadle dalí premiéra. Tentokrát to
byla pohádka Døevìný zámeèek od Zory Jirákové a Netty
Deborské.

Dne 16. ledna se zmìnila výe správních poplatkù

Poplatky v oblasti matrièní:
- ovìøení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie (poplatek za kadou i zapoèatou stránku
30,- Kè
- vydání stejnopisu rodného, odd., úmrtního listu
100,- Kè
- uzavøení manelství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt
na území Èeské republiky
3 000,- Kè
- uzavøení manelství mezi snoubenci, z nich pouze jeden má
trvalý pobyt na území Èeské republiky
2 000,- Kè
Cestovní pasy:
vydání cest. pasu bez strojovì èitelné zóny obèanùm
mladím 15 let
600,- Kè
vydání cest. pasu se strojovì èitelnou zónou
200,- Kè
- obèanùm mladím 15 let
50,- Kè
Obèanské prùkazy:
vydání nového OP za pokozený, znièený, ztracený, odcizený
nebo za prùkaz s neoprávnìné provedené zápisy a na zádost
obèana z dùvodu zápisu nepovinnì zapis. údajù
100,- Kè
Poplatky v oblasti ivotního prostøedí:
nový poplatek - udìlení souhlasu k uputìní od tøídìní odpadù
(pro pùvodce)
1 000,- Kè
zmìny - rybáøské lístky: kratí ne 1 rok
60,- Kè
1 rok
100,- Kè
3 roky
200,- Kè
10 let
500,- Kè

Poplatky za úkony v registru øidièských prùkazù:
Vydání opisu, fotokopie, výpisu z úøedních spisù, rejstøíkù,
knih, záznamù, evidencí (za kadou i zapoè. stránku) 15,- Kè
Vydání osvìdèení o zpùsobilosti k provozování odborné
èinnosti, oprávnìní k provádìní nebo provozování odborné
èinnosti nebo opakovanì udìlované povolení nebo úøadní
oprávnìní
200,- Kè
Vydání øidièského prùkazu
50,- Kè
Zmìna v øidièském prùkazu, nebo v mezinárodním øidièském
prùkazu (zmìna jména, pøíjmení nebo pobytu)
10,- Kè
Zmìna v osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe
100,- Kè
Poplatky za úkony v registru silnièních vozidel:
Vydání opisu, fotokopie, výpisu z úøedních spisù, rejstøíkù,
knih, záznamù, evidencí
za kadou i zapoèatou stránku a za kadé vozidlo
15,- Kè
Vydaní dokladu (tech. prùkazu, osvìdèení o registraci)
náhradou za doklad pokozený, znièený, ztracený,
odcizený, neupotøebitelný nebo doklad obsahující
neoprávnìnì provedené zápisy, zmìny nebo opravy 100,- Kè
Zápis do registru vozidel, jde - li
300,- Kè
- o motocykl do 50 cm3
- o motocykl nad 50 cm3
500,- Kè
- o motorové vozidlo s nejménì ètyømi koly
800,- Kè
- o pøípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti vèetnì
500,- Kè

- o pøípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
700,- Kè
Doèasné vyøazení vozidla z registru vozidel
100,- Kè
Vydání tabulky registraè. znaèky (za kadou tabulku)200,- Kè
Zápis zmìny do technického prùkazu vozidla
a do registru vozidel (za kadou zmìnu)
50,- Kè
Poplatky za úkony v registru silnièních vozidel - technici:
Schválení technické zpùsobilosti jednotlivì vyrobeného
nebo jednotlivì dovezeného vozidla
2 000,- Kè
Schválení technické zpùsobilosti jednotlivì
dovezeného vozidla, jemu bylo udìleno osvìdèení
o homologaci ES
1 500,- Kè
Schválení technické zpùsobilosti vozidla
po pøestavbì nebo schválení technické zpùsobilosti
jednotlivì vyrobeného nebo dovezeného samostatného
technického celku anebo za schválení uití vozidla
k výcviku v autokole
1 000,- Kè
Schválení technické zpùsobilosti vozidla
po pøestavbì - spoèívající v úpravì na alternativní
palivo benzín  zkapalnìný plyn nebo propan-butan 500,- Kè
Vydání tabulky zvlátní registraèní znaèky
(za kadou tabulku)
500,- Kè
Zápis zmìny do technického prùkazu vozidla
a do registru vozidel ( za kadou zmìnu)
50,- Kè

