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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram
STALO

SE

O pøíbramský region byl na veletrhu Regiontour v Brnì zájem.

Dìti ze 4. M v Okruní ulici
vyhrály výtvarnou soutì Dìlání,
dìlání, vechny smutky zahání.

T I S K O V Á Z P R Á VA
Postup realizace projektu
Pøíbram, Bøezové Hory Hornické muzeum rekonstrukce pøístupových
komunikací a vybudování
parkovacích ploch
Mìsto Pøíbram oznamuje, e dne
29. 12. 2005 podepsalo Smlouvu
o dílo na realizaci projektu
Pøíbram, Bøezové Hory - Hornické
muzeum - rekonstrukce pøístupových komunikací a vybudování
parkovacích ploch. Realizace
projektu je podpoøena finanèními
prostøedky z Evropské unie,
programu PHARE 2003, II. èást.
Celková výe podpory èiní dle
plánovaného rozpoètu max.
121.969 EUR (75 % uznatelných
nákladù).
V rámci projektu bude provedena
úprava a rekonstrukce pøístupových komunikací k Hornickému
muzeu v Pøíbrami - Bøezových
Horách a vybudování parkovacích ploch. Cílem projektu je
zlepení infrastruktury historicky
cenného a turisticky atraktivního
centra Pøíbrami - Bøezových Hor,
podporující rozvoj cestovního
ruchu a MSP v lokalitì. Zahájení
prací je plánováno na 1. 3. 2006,
realizace bude dokonèena do 30. 6.
2006. O dalím prùbìhu realizace
projektu budeme veøejnost prùbìnì informovat, informace jsou
dostupné na www.pribram-city.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiøí Schmidt,
uvolnìný radní mìsta Pøíbram,
Tyrova 108, 261 01 Pøíbram,
kontakt: jiri.schmidt@pribramcity.cz, tel: 318 402 384.

Areál bývalých kasáren
v Pøíbrami - Brodì je volný!

Mìsto Pøíbram nabízí k pronájmu,
pøípadnì prodeji, volný areál bývalých kasáren Brod. Zájemci
mohou pøedkládat zatím nezávazné nabídky a námìty na vyuití
tìchto prostor vedení pøíbramské
radnice. Informace o pronájmu
získáte na odboru správy budov
MìÚ Pøíbram, tel. 318 498 268;
informace o prodeji získáte
na právním odboru MìÚ Pøíbram,
tel. 318 402 219.

Pøíbramský báòský úøad je raritou
Obvodních báòských úøadù je v naí
republice celkem devìt. Vechny
spadají pod køídla Èeského báòského
úøadu, který sídlí v Praze. Pøíbramský
báòský úøad má oproti ostatním osmi
jednu zvlátnost: má na starosti v celé
Èeské republice ve, co se týèe výroby
a zpracování výbunin a také prùkazù
pro odpalovaèe ohòostrojù a pyrotechniky. O práci Obvodního báòského
úøadu Pøíbram, který najdeme v bývalém sídle okresního úøadu v historickém centru mìsta, jsme si povídali
s jeho pøedsedou Ing. Miroslavem
astným. Jeho jméno je tìsnì spjato
s Cechem pøíbramských horníkù a hutníkù, který patøí ke spolkùm významným zpùsobem se podílejícím na zachovávání hornických a hutnických
tradic v naem mìstì.
Jak velké území má vá úøad na starosti? Zaènu od toho meního.
Pod ná dozor spadá území v rozmezí
dobývacího prostoru neuranových rud,
tedy Bøezové Hory  Vysoká Pec 
Vojenský újezd
Brdy, vekerá
hornická èinnost
a èinnost provádìná hornickým
zpùsobem (napø.
lomy, pískovny,
cihelny, raby
kolektorù atd.)
v
Jihoèeském
kraji. Co se týèe
uranových rud,
tady jde o území
daleko vìtí.
Máme na starosti
Ústecký, Støedoèeský, Karlovarský,
Plzeòský, Jihoèeský kraj a hlavní mìsto Prahu. Co se týká výroby výbunin,
tak máme na starosti celou Èeskou
republiku. Jsme v tomto smìru skuteènì jediný obvodní báòský úøad.
Jde tedy o urèité specifikum. Co ve
se skrývá pod pojmem vrchní
dozor nad výbuninami? Jde

skuteènì o dozor nad výrobou a skladováním výbunin. Kontrolujeme tedy
v tomto smìru vechny firmy, které se

V posledních dnech pøíbramtí cestující
zaznamenali nìkolik zmìn v mìstské hromadné dopravì. Obrátili jsme se pøímo
na øeditele spoleènosti Connex Pøíbram, s. r. o.,
Petra Èiháka a poloili mu nìkolik otázek:

vodù výmìny odbavovacího zaøízení je
modernizace a hlavnì pøíprava na integraci
v rámci Støedoèeského kraje. Pøedchozí
systém nám neumoòoval zapojení do Støedoèeské integrované dopravy. Dalím dùvodem výmìny bylo i zneuívání ze strany
nepoctivých cestujících, kteøí vyuívali
neoprávnìnì slev, které jsou urèeny pro dùchodce, dìti, studenty a áky. S novým
odbavovacím systémem má øidiè kontrolu
nad pouíváním zvýhodnìného jízdného
a nad oprávnìností slev.

touto problematikou zabývají. Napøíklad Semtex, který se vyrábí v Pardubicích, rozbuky, které se vyrábìjí
ve Vsetínì. U vech musíme mít
pøehled, jak a co
dìlají, a co se
s jejich výrobky
následnì dìje.
Báòské úøady
mají samozøejmì celou øadu
dalích povinností. Vìtina
z nich se dotýká
hlavnì organizací, které se zabývají hornickou
èinností.
K èemu potøebuje tento úøad normální obèan?
Je to pøedevím v souvislosti s øízením stavebního úøadu a orgánu územního plánování. Vydáváme stanovisko,
zda v daném prostoru byla, je èi bude
nìjaká èinnost, která by se dotýkala
práce v podzemí, a zda se jedná o stará èi oputìná dùlní díla, nebo díla,
která jsou jetì v provozu. V tom

pøípadì je nae stanovisko pro pøísluný
úøad závazné a je tøeba nae podmínky
respektovat. Abychom pøedeli nìkterým
problémùm ve stavebním
øízení, vydáváme nae stanovisko ji pøi zpracovávání
územních plánù mìst a obcí.
To se týká samozøejmì
lokalit, které my dozorujeme. Je napøíklad v Pøíbrami hodnì míst, kde se
nesmí z tìchto dùvodù
stavìt? Jak velký problém má Pøíbram v tomto
smìru? Jsou místa, kde
by se nemìlo stavìt, kde
hrozí tøeba propadová
pásma. Teï mám na mysli
JV obchvat, kde je i jedna
z variant pøes propadová
pásma. Technicky je to
samozøejmì øeitelné, ale s obrovskými
finanèními náklady. Jsou i nìkteré
ivnosti, které vá úøad povoluje?
Ano, opìt jsme jediným úøadem
v republice, který vydává (po absolvování pøísluných kurzù a pøezkouení)
prùkazy pro odpalovaèe ohòostrojù
a pyrotechniky a vydáváme i støelmistrovské prùkazy. Take, kdy právì
v Pøíbrami vidíte ohòostroj, tak jej øídí
èlovìk, který má od nás kvalifikaèní
dekret. Ohòostroje dìlíme na ètyøi
tøídy. V první jsou nejrùznìjí prskavky
pro dìti, ve druhé musí její provozovatel dosáhnout osmnácti let a tøetí tøída,
ta ji vyaduje odborníka s prùkazem.
Ta ètvrtá je pouívání výbunin s názvem ohòostrojné práce.
Dalí oblastí, kterou se obvodní báòský úøad také zabývá, je zahlazování
následkù hornické èinnosti. V tomto
smìru má právì na Pøíbramsku skuteènì
otevøené pùsobitì. Protoe Pøíbram
vdy byla a je s hornictvím tìsnì spjata,
budeme se tedy s prací vech pracovníkù Obvodního báòského úøadu Pøíbram
jetì dlouho setkávat.
- str -

Zmìny v pøíbramské MHD

V autobusech MHD jsou nové èipové
stroje a cestující se potýkají s urèitými
problémy. V autobusech se 18. 1. 2006
objevilo prvních 10 odbavovacích strojkù
a po celý den probíhal zkuební provoz.
Dalí den bylo v prùbìhu dne uvolnìno
do provozu dalích 20 strojkù. Tím dolo
ke kompletní výmìnì odbavovacího systému.
Jako kadý nový systém, pøinesl i tento
urèité problémy s tím spojené. Jedním z dùVáení cestující,
od 18. ledna 2006 je ve vozidlech MHD
Pøíbram instalován nový odbavovací
systém spoleènosti Mikroelektronika.
Tento systém pracuje s èipovou kartou
jinak ne systém pøedcházející. Nerozliuje
èipové karty podle pøedchozích slev, ale
povauje ji za univerzální platební kartu.
Z toho vyplývá, e volba, jaké jízdné
bude z karty vydáno, je pøenesena ze zaøízení na øidièe.
Pro cestující, kteøí vyuívají mìsíèní
kupón (obyèejný Kè 320,-; ákovský Kè
160,-; studentský Kè 240,-; dùchodce Kè
160,-), se odbavení témìø nezmìní.
Cestující pouze pøiloí kartu na snímaè,
ozve se zvukový signál a strojek vydá
evidenèní lístek. Vzhledem k tomu, e
zmìna probìhla v prùbìhu mìsíce, cestující
nepøiel o zakoupený mìsíèník, nové zaøízení ho rozpoznalo. Zakoupení mìsíèníku
na únor 2006 bude moné pouze v informaèní kanceláøi spoleènosti Connex
Pøíbram, s. r. o., v budovì ÈD na vlakovém
nádraí, kde probìhne pøeklíèování karty.
Toto se týká i vech cestujících, kteøí jetì
nikdy nemìli kupón zakoupený a chtìli by
mìsíèní jízdné vyuívat. Vkládání kupónù
na dalí období bude moné i v ostatních
pøedprodejních místech (p. Pitìlák - trafika
- Sídlitì, vìák; p. Milec - trafika - Jirás-

Kolik nyní zaplatí cestující s èipovou
kartou a kolik bez èipové karty?
Cena pro cestující platící pomocí èipové
kovy sady), ovem pouze po pøedchozím
pøeklíèování karty.
Cestující, kteøí mají nárok na jízdné
ZDARMA, budou pouze pøikládat kartu
na snímaè a odebírat si evidenèní lístek
stejnì, jako cestující, kteøí vyuívají mìsíèní
kupón. I tìchto cestujících se nutnì týká
návtìva informaèní kanceláøe spoleènosti
Connex Pøíbram, s. r. o., v budovì ÈD
na vlakovém nádraí, kde probìhne
pøeklíèování karty a na kartu
bude bezplatnì uloen roèní
ZDARMA kupón, který si
bude majitel karty kadý rok
prodluovat pouze v naí
informaèní kanceláøi.
Nepøeklíèované ZDARMA
karty, které mají patøièné
náleitosti (tj. jméno
a fotografie majitele),
budou ze strany øidièù
tolerovány do konce bøezna 2006, abychom se vyhnuli
dlouhým frontám u informaèní kanceláøe.
Majitel nepøeklíèované karty musí øidièe upozornit na to, e jetì nemá pøeklíèovanou
kartu a bude mu vydána jízdenka za Kè 0,v hotovosti, aby byla tato jízda evidována.
Významná je zmìna, která se týká cestujících, kteøí vyuívají platbu z penìenky.

karty je 8 Kè plné jízdné a 4 Kè polovièní
jízdné. Od 1. 1. 2006 pøi platbì v hotovosti
u øidièe je 12 Kè plné jízdné a 6 Kè polovièní jízdné.
Chystá spoleènost Connex Pøíbram, s. r. o.,
v tomto roce v mìstské hromadné
dopravì jetì nìjaké novinky? V letoním roce spoleènost Connex Pøíbram, s. r. o.,
bude opìt realizovat obnovu vozového
parku zakoupením nového nízkopodlaního
autobusu vybaveného informaèními panely,
dále bude pokraèovat oprava oznaèníkù
a zdokonalování informaèního systému
pro cestující. A v neposlední øadì chystá ji
mnohokrát zmiòovanou integraci.
- str -

Tento cestující musí øidièi oznámit
poadavek na platbu z penìenky a tarif
- plné nebo polovièní jízdné! (napø. plné
z penìenky/karty, polovièní z penìenky/karty ).
Majitele karet, kteøí nepouívají ádný
z kupónù, ale pouze penìenku, prosíme
také, aby pøili se svou kartou do informaèní kanceláøe spoleènosti Connex Pøíbram,
s. r. o., v budovì ÈD na vlakovém
nádraí, kde probìhne
její pøeklíèování.
U takto pouívaných
karet to vak mùe
být a pozdìji, v prùbìhu roku 2006.
Prosíme cestující o shovívavost jak pøi odbavení ve vozidle, které teï
bude trvat delí dobu, tak
i o trpìlivost pøi èekání v informaèní kanceláøi naí spoleènosti, kde budeme schopni pøeklíèovat pouze urèitý poèet karet za den.
Za vzniklé komplikace se vem cestujícím
omlouváme.
Connex Pøíbram, s. r. o.
Informace na tel. èísle 318 621 964

S LOVO

STAROSTY

Váení obèané.

Mìsíc leden nás
tentokrát opìt
potrápil.
Nebyla to metrová snìhová nadílka, jako tomu
bylo v loòském
roce, ale více
ne dvacetistupòové
mrazy.
Jejich dùsledkem bylo, e
nìkteré spoje
MHD zamrzaly
na trase. Zároveò s mrazy cestující poøádnì
potrápil i nový odbavovací systém v autobusech. Ten ji neumoòuje, aby cestující svoji
èipovou kartu ani nevyndal z kapsy èi kabely,
ale kadý se musí kartou prokázat. Tuto zmìnu
mìsto podporuje z nìkolika dùvodù. Pøedevím
se díky tomu staneme v èervnu souèástí integrovaného dopravního systému celého Støedoèeského kraje a na tuto èipovou kartu tedy
budeme moci po celém kraji cestovat. Druhým
dùvodem je, e stále hledáme transparentní
kroky k tomu, aby se sníilo velké mnoství
neoprávnìných cestujících. Do této kategorie lze
zaøadit hlavnì juniory, kteøí hojnì pouívali
karty seniorù. Teï musí být odbavení nejen vizuální, ale i ústní. Kadý nastupující musí øíct,
jakou jízdenku ádá, a kadý dostane lístek,
kterým se prokáe revizorùm (kterých pøibude).
Bohuel, v tìchto dnech je to pro vechny cestující sloité. Kadý dritel èipové karty si tu
svoji musí pøeklíèovat. Poèítáme s tím, e jedním
z dobíjecích èipových míst bude i Infocentrum
radnice na Zámeèku - Ernestinu.
Dalí novinkou bude rozíøení praktického
provozu METROPOLITNÍ internetové sítì.
Nae základní koly získají za stejných finanèních podmínek zvýenou kapacitu pøipojení
z 512 kB/s na 1MB/s. Ke kolní internetové
rodinì základních kol pøistupují novì i mateøské
koly se svými stránkami, které nyní najdete
na www.pribram-city.cz - kolství - M - zde KOLNÍ INTERNETOVÝ INFORMAÈNÍ
SYSTÉM - zkuební provoz. Uiteèná novinka
pro rodièe pøedkoláèkù. Dalí rozíøení slueb
a moností metropolitní sítì umoní instalaci
cenovì dostupných webových kamer k bezpeènostnímu monitorování prostranství pøed kolami
pro potøeby øeditelství kol a Mìstské policie.
Dále mìsto v této síti novì vyuívá telefonické
spojení IP-telefonie, které umoní bezplatné
telefonování mezi mìstskými a soukromými
subjekty v této síti. Co uetøí a nìkolik set tisíc
Kè roènì. O tom podrobnìji v pøítím vydání.
V tomto mìsíci se mìsto Pøíbram ji tradiènì
prezentovalo na významné výstavì Regiontour
v Brnì. Ná stánek navtívil, kromì nejrùznìjích kolegù  starostù ze vech koutù republiky,
také ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.
Dùleitou událostí mìsíce je také tvorba rozpoètu naeho mìsta na rok 2006. Na rozpoètu
intenzivnì pracujeme a na únorovém jednání
zastupitelù by mìla být jeho koneèná podoba
schválena. V rozpoètu je zahrnuto mnoho zajímavých investièních akcí. Pokraèovat samozøejmì budeme v generální rekonstrukci èistírny
odpadních vod. Pracovat se bude i na dokonèení
ètyøiadvaceti bytù v bývalém Simply klubu
a osmi bytù a sportovního zázemí pro fotbalový
klub Spartaku. Zahájíme výstavbu autobusového
terminálu, take toto zanedbané a nepìkné místo
zaije velice razantní zmìnu k lepímu. Nicménì
tato stavba s sebou pøinese i celou øadu dopravních
komplikací, ale následnì se doèkáme moderního
dopravního terminálu. Chystáme také celou øadu
rekonstrukcí mnoha komunikací ve mìstì, napø.
Zdaboøské ulice. Intenzivnì budeme také budovat
vodovody a kanalizace v nìkterých pøímìstských
èástech - eicích, Zdaboøi, Orlovì. Pomìrnì silnì
budeme investovat do zázemí Základní koly
Bratøí Èapkù. Dojde k úpravì kolních prostor,
oken, ale pøedevím sportovitì a zázemí pro
dílenské vyuèování. Generální rekonstrukce nás
èeká také v pøíbramském divadle. Výmìòovat
se budou inenýrské sítì, interiéry a pøedevím
se návtìvníci doèkají pohodlných nových køesel
v hlediti. Po této rekonstrukci by divadlo
mìlo mít i nový název, který by byl dominantou budovy a z daleka by byl vidìt.
V této souvislosti se na Vás, obèany tohoto mìsta,
obracíme s otázkou, jaký název by to mìl být.
Ve mìstì by také mìl vzniknout jakýsi Obecní
dùm, a to v prostorách bývalého øeditelství
Rudných dolù. I tady by nám velice pomohly
Vae tipy, která mìstská zaøízení byste zde rádi
vidìli. Nìkteré mìstské instituce jsou nyní rozesety po celém mìstì a rádi bychom je dostali
pod jednu støechu.
Intenzivnì nyní jednáme také s provozovatelem pøíbramského letního kina. Ten na novou
sezónu chystá celou øadu velice zajímavých
koncertù významných èeských skupin a interpretù, kteøí na ebøíèku popularity jednoznaènì
patøí mezi desítku nejádanìjích. Sem mùeme
zaøadit tøeba koncert skupiny No Name,
Monkey Bussiness a tøeba Chinaski. Take je
skuteènì na co se tìit.
I k tradièním kulturním akcím poøádaných
mìstem, jako je napøíklad Hudební festival
Antonína Dvoøáka, výstava Víkend 2006,
Tøíkrálový prùvod, Advent, Vítání jara,
Prokopská pou pøibude dalí nová slavnost
a tou je Pøivítání sv. Martina na námìstí s moností sáòkování na pravém snìhu za jakéhokoliv
poèasí.
Nejdùleitìjí a asi nejvìtí bude 10. setkání
hornických mìst, které se po deseti letech vrací
opìt k nám do Pøíbrami. Mìla by
to být velkolepá a pøíjemná slavnost
nejen pro vyznavaèe hornických
tradic.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY O H K
Firma pùsobí pøevánì v pøíbramském regionu, ale
nae sluby vyuívají zákazníci v Praze i v ostatních
krajích republiky. Nabízíme kvalitní sluby a nejnovìjí produkty, spolupracujeme pøímo s výrobci
telekomunikaèní techniky a provozovateli telefonních
slueb.
V prosinci roku 2005 firma rozíøila své podnikatelské aktivity otevøením poboèky PORSCHE Praha Smíchov - Autosalon AUTO BERGER Pøíbram v Èechovské ulici (poliklinika RAVAK).
Prokolení pracovníci v tomto autosalonu nabízejí
k prodeji vozy znaèky Volkswagen. Souèástí je i

Firma ASOCOM spol. s r. o. oslaví 10 let od svého
zaloení v dubnu roku 1996. Sídlo firmy je
v Obecnické ulici 323 v Pøíbrami I, spoleènì se
Stanicí technické kontroly è. 32.08 pro osobní automobily dritelem certifikátu ISO 9001:2001.
Mezi hlavní podnikatelské èinnosti firmy patøí:
- prodej mobilních telefonù spoleènosti Eurotel
a T-Mobile
- prodej telefonù, telekomunikaèní techniky, dodávky
a montá telefonních ústøeden
- poskytování servisu telefonních pøístrojù, faxù
a ostatní telekomunikaèní techniky
- prodej PC sestav a notebookù podle pøání zákazníka, výstavba strukturovaných sítí, dodávky informaèních systémù na klíè.
Nosným programem firmy jsou dodávky hlasových
sítí a poboèkových telefonních ústøeden, a to jak
analogových, tak i digitálních pro firmy, soukromé
osoby, úøady, kolská zaøízení atd. Vìnujeme velkou
pozornost rychlému a úèinnému poskytování servisních slueb. Vedení firmy dbá na neustálé zdokonalování a prokolování pracovníkù v daném oboru za
úèelem schopnosti firmy poskytovat veøejnosti co
nejodbornìjí sluby a servis.
Nae obchodní zastoupení:
- znaèkový prodejce 2N TELEKOMUNIKACE
a.s. (ústøedny ATEUS OMEGA)
- znaèkové servisní støedisko 2N TELEKOMUNI-KACE a. s.
- prodejní a servisní støedisko PANASONIC,
SIEMENS
- obchodní partner firmy Contactel
- obchodní partner firmy Alcatel
- autorizovaný dealer euroISDN

Slovanské jaro - Dny ruské kultury
v Pøíbrami 1. - 24. 3. 2006
1. - 6. 3. 2006
Týden ruského filmového umìní
v pøíbramském kinì; vstup zdarma

13. - 17. 3. 2006
Týden ruské kuchynì v hotelu Belvedere
1 5. 3. 2006
Divadelní pøedstavení Uraení a poníení.
Stránky románu v Divadle Pøíbram od 19 hod.;
vstup zdarma
21. - 24. 3. 2006
Výstava ruského malíøství a uitého umìní
v Galerii F. Drtikola; vstup zdarma
Klub zdraví Pøíbram Vás zve na pøednáku Dùvìra
a zdraví. Pøednáí Pavel Smolka, DiS.
Program bude obsahovat i ukázku zdravých pokrmù
z biopotravin. Pøednáka se uskuteèní v úterý 28. 2.
v 17:30 hodin v 7. kolní jídelnì, V Zátií 274.
Vstup moný ji od 17 hodin: mìøení krevního tlaku
Mgr. Marie mídová, Klub zdraví Pøíbram

prodej originálních náhradních dílù na vozidla VW,
koda a Lada. Zøízen bude rovnì autorizovaný
servis VW a AUDI v Pøíbrami.
Vichni pracovníci firmy jsou driteli certifikátù na
montá a servis telekomunikaèních a kabeláních
systémù, hardwarových komponentù systému M6501
a M6540, instalaci systému, pøipojení systémù k externím linkám pomocí analogových digitálních
a ISDN rozhraní, zejména k JTS, naprogramování
uivatelských a systémových parametrù.
Pracovníci firmy se také zabývají servisem a údrbou
èasomìrné techniky, nebo firma je dlouholetým
spolupoøadatelem a sponzorem automobilové soutìe
Rally Pøíbram. Svým sponzorstvím se podílí na rùzných sportovních a kolských akcí, napø. amatérské
automobilové soutìi pro rodièe s dìtmi, automobilové
orientaèní soutìi, vybavení poèítaèových uèeben
ve kolských zaøízeních, vybavení dispeèinku
Záchranné sluby v Pøíbrami.
Státní okresní archiv Pøíbram a Hornické muzeum
Pøíbram vydaly dalí kniní titul, tentokrát knihu
Stanislava Kofronì nazvanou Vytrubování obecních pastýøù.
Anotace: Stanislav Kofroò (narozen roku 1919
ve Vleticích u Krásné Hory nad Vltavou) patøí mezi
pøední dokumentátory lidové hmotné i duchovní kultury v èeských zemích, zejména na Pøíbramsku. Jeho
kresebné dílo má nezastupitelný význam pro studium
mnohých jevù regionální povahy lidové kultury jihozápadní a jiní èásti støedních Èech, zejména v oblasti Sedlèan, Sedlce-Prèice a Votic. Nejznámìjí je
jeho dokumentace lidového stavitelství realizovaná
ve výe uvedené oblasti. Autor v této své práci shromádil nejen ojedinìlý dokumentaèní materiál
k vytrubování obecních pastýøù, ale zároveò je jeho
práce pøíspìvkem ke zpùsobu ivota pastýøù a ke zpùsobu pasení dobytka na vesnici, které na území
støedních Èech pøedstavují témìø nezpracovanou
problematiku. Kniha je k dispozici zájemcùm
ve Státním okresním archivu, Hornickém muzeu
a vybraných knihkupectvích. Blií informace rád
poskytnu.
Daniel Doleal, tel: 318 492 415,dolezal@archiv.pb.cz
http://www.soapraha.cz/pribram/index.php

Pøíbramtí obèánci narození v lednu

V

PØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
jetì jsme si ani nevychutnali zaèátek nového roku a máme za sebou témìø
mìsíc prvního mìsíce roku 2006.
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami dne 24. ledna 2006 uspoøádala
první semináø v roce 2006 na téma Povinnosti podnikù v ochranì
ivotního prostøedí. Semináø probìhl v prostorách Èeské spoøitelny,
a. s., Pøíbram. Zhruba dvacítka úèastníkù získala pøehled legislativních
norem a novinek schválených v roce 2005 a pøehled povinností a nejèastìjích nedostatkù
v jednotlivých oblastech ivotního prostøedí. Výbornì zpracovaný pøehled tìchto informací
podal Mgr. Ondøej Komanec z poradenské firmy AUROS PB, s. r. o., a k tématu té pøispìly
odborné informace pracovníkù Èeské inspekce ivotního prostøedí z oblastního inspektorátu
Praha a zástupce Èeské informaèní agentury ivotního prostøedí CENIA. Pro zájemce, kteøí
se semináøe nezúèastnili, máme k dispozici pøehled související legislativy a Pøíruèku pro
ohlaování do integrovaného registru zneèiování.
Dalí pøipravovaný semináø probìhne 9. února 2006 opìt v Èeské spoøitelnì, a. s., a tentokrát
to bude na téma Zmìny v programech podpor malého a støedního podnikání v ÈR
v roce 2006. Bude se jednat o podpory na rozvoj firmy v programech KREDIT, START,
ZÁRUKA, PROGRES, TRH, INOVACE, MARKETING A ALIANCE. Lektory budou
øeditel a námìstkynì poboèky Èeskomoravské a rozvojové banky Praha a na program
ALIANCE exportní konzultant Èeské agentury na podporu obchodu Czech Trade.
Pøedstavenstvo OHK Pøíbram vyhlásilo 6. roèník soutìe Nejlepí firma okresu Pøíbram
za rok 2005. Soutì je vyhláena opìt ve dvou kategoriích  malá firma do 50 zamìstnancù a velká firma nad 50 zamìstnancù. Pøihláka je k dispozici na úøadu OHK Pøíbram nebo
na naich webových stránkách: www.ohkpb.cz. Uzávìrka soutìe je 15. bøezna 2006
a vyhodnocení probìhne na valné hromadì èlenù OHK dne 11. dubna 2006.
V souèasné dobì probíhají pøípravy na ètvrtý Podnikatelský ples v pøíbramské Sokolovnì
dne 25. února 2006, jako je oslovování sponzorù na finanèní i vìcné dary, pøíprava plakátù
a vstupenek. Ples zaène v 19 hodin poslechem swingové muziky v podání skupiny Sunday
Afternoon´s Jazzman, ve 20 hodin bude ples zahájen slavnostním pøípitkem a poté si mùete vychutnat taneèní hudbu v podání skupiny MIX. Pøipraveno je i taneèní show v latinskoamerických rytmech, pøedpùlnoèní pøekvapení a losování vstupenek o hodnotné ceny.
Chtìla bych pøipomenout zájemcùm blíící se výstavu Pøíbram 2006 ve dnech 12. - 14. kvìtna 2006, na kterou se nám podaøilo pro vystavovatele opìt zajistit od hejtmana Støedoèeského
kraje monost èerpání finanèního pøíspìvku na pronájem plochy. ádat mohou tentokrát
nejen malí výrobci do 30 zamìstnancù se sídlem ve Støedoèeském kraji, ale i podnikatelé
v oblasti slueb. Blií informace poskytneme na úøadu OHK v Pøíbrami.
Jetì bych Vám chtìla pøedstavit novì schválené èleny OHK Pøíbram, kteøí byli pøijati pøedstavenstvem OHK dne 17. 1. 2005.
EnEng, s. r. o.  poradenství v oblasti energetiky, energetické øídící a informaèní systémy,
zprostøedkování obchodu v oblasti energií
K Farma  Michal Kutlák  agroturistika, chov koní a ustájení koní
Bohuel dolo i k vylouèení dvou èlenù, kteøí nezaplatili èlenský pøíspìvek za rok 2005

a to: Josef Nìmec a Ing. Josef Kreutzer.

Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, tel.: 318 627 784-5
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, rmpribram@inmp.cz,www.ohk.cz
TV FONKA Pøíbram - Videostudio vysílá v satelitním pásmu 11 785 GHz
ze ibenièního vrchu v Pøíbrami pod názvem TELEVIZE FONKA (TVF). Pøíjem je
moný pomocí bìného analogového satelitního pøijímaèe nasmìrovaného na bývalou pøíbramskou Hvìzdárnu. Dále je stanice íøena kabelovým rozvodem firmy
Karneval v Pøíbrami. Vysíláme i na internetových stránkách www.volny.cz/fonka.
Televizi mùe pøijímat asi 40 tisíc divákù v Pøíbrami a okolí. TV FONKA vysílá 24
hodin dennì a zaèátek je kadou celou hodinu. Kadou lichou hodinu vysíláme pøevzaté poøady.
Co ve vysílání nabízíme? Dennì vysíláme pùlhodinové obrazové zpravodajství sloené z aktualit Pøíbramska a pravidelné poøady:
Pondìlí: Aktuality z víkendového sportu, Úterý: Beseda se zajímavým hostem,
Støeda: Nové knihy, Ètvrtek: Hovory z radnice, Pátek: Kvìtinové okénko, Kinohit,
Sobota: Nejlepí obrazové pøíspìvky týdne.
Nataa Ptrossová, fonka@volny.cz

P ROVOZ A QUAPARKU

V NITØNÍ BAZÉN
pondìlí - pátek 6,00 - 8,00 hod. (út, st, pá pouze 1/2 bazénu)
15,00 - 21,45 hod. (pouze 1/2 bazénu); 18,00 - 21,45 hod.
sobota - nedìle, svátky 10,00 - 19,45 hod.
6,00 - 21,45 hod. (v dobì kolních prázdnin)
D ÌTSKÝ BAZÉN
pondìlí - pátek 6,00 - 8,00 hod.; 16,00 - 21,45 hod.
sobota - nedìle, svátky 10,00 - 19,45 hod.
6,00 - 21,45 hod. (v dobì kolních prázdnin)
B AZÉN

PRO BATOLATA
pondìlí - pátek 8 - 20 hod.; sobota - nedìle, svátky 10,00 - 19,45 hod.

T OBOGANY

pondìlí - pátek 15 - 21,45 hod.; sobota - nedìle, svátky 10 - 19,45 hod.
10,00 - 21,45 hod. (v dobì kolních prázdnin)

V ÍØIVÉ

VANY
pondìlí - pátek 6 - 21,45 hod.; sobota - nedìle, svátky 10 - 19,45 hod.

PARNÍ

KABINA
pondìlí - pátek 6 - 21,45 hod.; sobota - nedìle, svátky 10 - 19,45 hod.

S AUNA

pondìlí, ètvrtek
úterý, pátek
støeda

eny
mui
spoleèná

13,00 - 20,45 hod.
13,00 - 20,45 hod.
13,00 - 20,45 hod.

POZOR ZMÌNA:
od 1. 2. 2006:
sobota
sobota
nedìle

mui
eny
mui

10,00 - 13,00 hod.
13,00 - 19,45 hod.
10,00 - 19,45 hod.

Bazén uzavøen 25. 2. celý den - plavecké závody
26. 2. otevøeno pro veøejnost od 14,00 do 19,45 hodin

Galerie Frantika Drtikola Vás zve Ga nael be r Ji ea kn es ej e dn í vp ar ot nd ao sopbìrlaéz y ?
na výstavu  A utoportrét ve fotografii
otevøeno: pondìlí - pátek od 9 do 17 h., sobota, nedìle od 14
do 17 h., tel. 318 632 628, www.pribram-city.cz. Potrvá do 28.2.

Vystavují:Abrahámová Eva, Baòka Pavel, Bartoek Jiøí, Bene Jaroslav,
Birgus Vladimír, Bleyová  Orvanová Dana, Brachtlová Michaela,
Butzmann Manfred, Csáderová Judita, Èáp Pavel, Dostál Frantiek,
Drezdowicz Ladislav, Duda J. Rudolf, Efeb Jerry, Fier Jaroslav, Fousek
Josef, Friedlaender Stanislav, Gil Ivo, Goldschmith Aase, Goldschmith
Peter, Grygar tìpán, Hanke Jiøí, Hankeová Jiøina, Harasym Zenon,
Havelková Jolana, Hochová Dagmar, Hokùv Jiøí, Holomíèek Bohdan,
Hruka Martin, Hucek Miroslav, Hucková Barbara, Hudeèek Jan,
Chadima Jiøí, Chochola Václav, Chochola  Hartl Marek, Chocholová
Blanka, Janzer Wolfram, Jasanský P avel, Jobová Denisa, Kameník Karel,
Kestner Karel, Klimpl Petr, Kotas Bohumil, Kovaøík Pavel, Kozlík
Vladimír, Kune Ale, Lamrová Blanka, Lhoták Zdenìk, Lhotáková
Andrea, Lipscher Juraj, Lukas  Martemucci Helena, Mahler Ute, Mára
Pavel, Márová Helena, Méchain Francois, Misurová  Diasová Hilda,
Moucha Josef, Nový Antonín, Olek Jerzy, Pacina Michal, Pazderka Karel,
Pepe Dita, Pinkava Ivan, Pohribný Jan, Pospíil Zdenìk, Prekop Rudo,
Ptáèek Josef, Pulicar Jaroslav, Rajzík Jaroslav, Reich Jan, Rosík Ladislav,
Rùièková Petra, Rybáková Viktorie, Salmon Jacqueline, Sejkot Roman,
Schächtel Ignác, Scheufler Pavel, Scheuflerová Kateøina, Schmid Roland,
Skoupilová Petra, Sládek Anton, Srna Jiøí, Stacho Åubo, Stano Tono,
Stivín Jiøí, Studer Peter, Svoboda Jan, imr Petr, moková  Váchová
Vìra, nobl Josef, picner Jindøich, treit Antonín, treit Jindøich, volík
Miro, vorc Ludìk, Tmej Zdenìk, Treciakowski Marek, Troispoux
Yvette, Tùma Stanislav, Velkoborský Petr, Vondrák Jiøí, Vurma Jiøí, Vyín
Jaroslav, Zhoø Petr, upník Peter
RINCEOIRÍ poprvé v Pøíbrami!
A neb  vítej, irs k á kul t uro !
V úterý 21. 2. Vás zveme do pøíbramského divadla, kde od 20 hodin
probìhne ojedinìlá akce. Poprvé se
na zdejí scénì pøedstaví klub
irského tance a stepu, který do
Pøíbrami pøiváí agentura ANDANTE a celou akci zastøeuje
pøíbramské divadlo. Koneènì i
Pøíbram bude mít ojedinìlou monost pøivítat proslulou taneèní formaci ve svém divadle. A co nám
skupina pøedstaví? Irské tance
a choreografie na hudbu, která je
chvílemi melancholická jako irské
zelené plánì a jindy bouølivá a pulsující jako vlny naráející na skalnaté pobøeí. Mìkkost a lehkost
taneèních krokù bude støídána s tvrdým staccatem povìstného irského
stepu. To ve za úèasti hosta veèe-

ra, hudební skupiny Dún an Doras,
která se vìnuje lidové irské hudbì
a bude nae TANEÈNÍKY (pøeklad
RINCEOIRÍ), doplòovat. Program
trvá cca 80 minut bez pøestávky,
diváci si budou moci zakoupit
i zvukové nosièe s tradièní hudbou
Irska. Prodej a rezervace vstupenek:
Divadlo:www.vstupenky.pb.cz, v obchodním oddìlení divadla a v Infocentru MìÚ Pøíbram. Pro koly
a firmy monost hromadné objednávky na fakturu. Rovnì je moné
vstupenky objednávat v Romitále
p. Tø., v Kulturním klubu, na tel.
èísle 318 665 339, elektronicky 
kk@rozmitalptr.cz. Cena: od 140.do 160.- Kè. Zveme Vás co nejsrdeènìji do divadla, zveme Vás na
akci, která je vskutku jedineèná,
co potvrzuje presti skupiny RINCEOIRÍ ve svìte taneèní kultury.

Kdo si nìkdy takovou otázku z dospìlých, a u sám nebo pøi práci
s dìtmi, poloil, urèitì u nìjakou
zkuenost z výstavy mìl nebo se
teprve na ni sám èi s dìtmi chystal.
Co si ale z výstavy spoleènì odnesli,
jaké dojmy a proitky v nich vystavované obrazy zanechaly, to u se
dozví jen málokdo. Moná i proto,
e ne vechny galerie nabízejí svùj
prostor k tomu, aby mìly dìti pøíleitost se i tvoøivì vyít a na malou
chvíli se stát malíøi v prostorách
tomu urèených.
Rámcový program pro pøedkolní
vzdìlávání v souèasné dobì mateøským kolám nabízí mnoho pøíleitostí, jak vyuít skupinek dìtí právì
k netradièním èinnostem. V tomto
pøípadì napøíklad, jak dìtem u
v pøedkolním vìku pøiblíit svìt
umìní nejen za pomoci obrazových
publikací malíøù, ale pøímo v originálech v prostorách galerií.
Pro dìti ze 4. mateøské koly

v Okruní ulici u není
návtìva
pøíbramské
galerie cizí.
Kadý rok s dìtmi chodíme do galerie, kde se
nejen uèí vnímat obraz
jako celek nebo jeho
detaily, ale také se umìt
v galerii chovat. Kromì
prohlíení obrazù mohou pøímo na místì tvoøit a o novì vytvoøených
obrazech a pocitech si
povídat, a to díky úasné
spolupráci a ochotì paní kurátorky
Hany Roèòákové.
Poslední návtìvu v roce 2005 jsme
naplánovali na den 21. listopadu,
abychom si s nejstarími dìtmi
z M prohlédli v Galerii Frantika
Drtikola v Zámeèku - Ernestinu
výstavu Miro Pograna. Pùsobivé
kresby a malby se dìtem staly inspirací k tomu, aby si opìt pøímo
ve výstavní síni zahrály na opravdové malíøe. Byla to nejlepí cesta
k mnoha zvìdavým otázkám, pøi
kterých bylo mnoho pøíleitostí
nìco nového se dozvìdìt. Tím spí,
e díla malých umìlcù si s potìením prohlédl i mistr Pogran osobnì,
jeliko jsme mìli monost se s ním
v galerii pøímo pøi tvoøivé èinnosti
setkat. Na tuto pøíjemnou akci budeme dlouho vzpomínat nejen my
s dìtmi, ale sám Mistr, který byl
z malých malíøù nadený.
PaedDr. Vladimíra Slavíková
øeditelka 4. M

KALENDÁØ AKCÍ
ÚNOR/BØEZEN
do 3. 3.

VÝSTAVA "IVAN PREISLER IN MEMORIAM"
Galerie F. Drtikola v Zámeèku - Ernestinu
10. 2.
MATURITNÍ PLES SP - Kulturní dùm
11. 2.
MATURITNÍ PLES - Kulturní dùm
15. 2.
AUTOGRAMIÁDA KNIHY A. VOAHLÍKA
Tam, kde skonèila válka; od 17 h. v Galerii F. Drtikola
18. 2.
RYBÁØSKÝ PLES - Kulturní dùm
18. 2.
ZIMNÍ OBRANÁØSKÝ ZÁVOD
18. 2.
IBØINKY - Sokolovna, poøadatel: Sokol Pøíbram
19. 2.
DÌTSKÝ MAKARNÍ BÁL - Sokolovna
24. 2.
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA P. SV. HOROU
Kulturní dùm
25. 2.
PØÍBRAMSKÝ HUNTÍK (21. PÙLROÈNÍK)
v Clubu na Bø. Horách; zaèátek:13 h.,
poøadatelé: Zdenìk a Jana Hejkrlíkovi
25. 2.
PLES OHK - od 19,30 h. v Sokolovnì
25. 2.
SETKÁNÍ SBÌRATELÙ - areál dolu Marie
od 8 do 11 hodin, poøadatel: Spolek Prokop
25., 26. 2. VELKÁ CENA MÌSTA PØÍBRAM
- PLAVECKÉ ZÁVODY - Aquapark
28. 2.
MASOPUST - Václavské námìstí v Pøíbrami,
poøadatelé: SDH Bohutín, mìsto Pøíbram
bøezen
MÌSÍC INTERNETU - poøadatel: Knihovna J. Drdy
2. 3.
KOLNÍ AKADEMIE GYMNÁZIA PØÍBRAM
Sportovní hala Pøíbram od 16 hodin
4. 3.
MASOPUST V HORNICKÉM MUZEU
nádvoøí evèinského dolu, od 10 hod.
4. 3.
MASOPUST VE SKANZENU VYS. CHLUMEC
pokraèování masopustního reje, 14 - 16 hod.
4. 3.
PLES BYTOVÉHO DRUSTVA - Sokolovna
23. 3.
LEDNÍ REVUE BRUSLAØ. KLUBU - od 19 h.

26. Zlatý nuget Beèánova: V sobotu 11. února 2006 odstartuje v Obecnici tradièní závod tøíèlenných lidských spøeení. Start dvacátého estého roèníku bude na louce za Obecnicí smìrem k Oseèi ve 14 hodin, kde bude pøipraven stadion a trasa závodu s tradièními disciplínami. Pøijïte probìhnout
nebo projít pouhých 8,713 brdské míle v krásné brdské pøírodì. Pro pohodový prùbìh závodu a následujícího veèerního vyhodnocení v obecnickém
saloonu (omezená kapacita) bude vyhláen po naplnìní 80 posádek stopstav. Pøihláky, které dojdou po vyhláení stopstavu, budou vráceny zpìt
pøihlaovatelùm (napite telefonické spojení na pøihláku) nebo tyto posádky mohou bìet mimo závod, ale nebudou hodnoceny a do sálu se nedostanou. Závodníkùm minulých roèníkù byla pøihláka doruèena potou, pokud nebyla, mohou si ji zájemci stáhnout na www.obecnice-oficial.com
v rubrice kulturní akce. Zveme zdatné závodníky, pohodové exoty a také vechny ostatní nae pøíznivce a diváky.
Poøadatelé: Pavel Kadlec, Petr Èech a Bohou Svoboda
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
V obchodním domì Kaufland
se v poledne 7. ledna jeden obèan z Pøíbrami IV. rozkøikoval
na ostatní nakupující, èastoval
je nadávkami. Stráníci pøijeli,
pouèili ho o zásadách správného
chování, vykázali ho z obchodu a byl klid.
V noci dne 8. ledna ve 22,40
hodin oznámil telefonicky na tísòovou linku 156 jeden pán, e
pøed prodejnou potravin SPAR
leí zranìný mu. Stráníci
ihned vyjeli na místo, mue
zde skuteènì nalezli. Stráníkùm
se pøedstavil a sdìlil jim, e poil alkohol a poté upadl a poranil se. Stráníci ho chtìli odvézt k lékaøi, ale pán odmítl.
Poádal stráníky, aby ho doprovodili do bytu jeho bratra,
který se o nìho ji postará.
Stráníci tak uèinili a mue
ve 22,53 hodin pøevzal do péèe
bratr.
Dne 9. ledna v 6,45 hodin
oznámila jedna ena z Pøíbrami VII, e se do bytu k ní
a její matce snaí dostat jeden
mu. Prý ho znají, je to jejich
pøíbuzný. Je u nich hláen k trvalému pobytu a ony se soudnì
snaí o zruení tohoto trvalého

pobytu. eny odmítly podat
trestní oznámení, stráníci je
pouèili o jejich právech a poté
odjeli.
Dalí opilec leel na ulici,
tentokrát pøed restaurací
U Simony. Mírnì krvácel z nosu a sám se nemohl dopravit
domù. Stráníci ho odvezli
do místa trvalého bydlitì
a pøedali ho manelce.
Dne 14. 1. po tøetí hodinì ranní spatøila obsluha kamerového
systému dvì osoby, které se
chovaly podezøele. Obcházely
auta a vypoutìly z aut pohonné
hmoty. Stráníci ihned pøijeli
na místo, chtìli je legitimovat,
ale nikdo z nich nemìl ádný
prùkaz totonosti. Proto byla
pøivolána Policie ÈR. Po celou
dobu byl prostor monitorován
kamerou.
Dva mui, kteøí byli právì
proputìni z výkonu trestu, se
pokoueli rozbít telefonní
automat v Drkolnovské ulici.
Stráníci ihned pøijeli a na místo
se dostavili i dva svìdci. Mui
tvrdili, e jim automat nevrátil
minci, a tak si nemohou zavolat taxi, které by je odvezlo
do Bøeznice. Stráníci jim

domluvili a pouèili je o sluném chování. Protoe byl
jeden z muù pod vlivem nìjaké návykové látky, rozhodli se
stráníci mue sledovat.
Za chvilku se jeden z muù pokouel dostat do zamèeného
domu. Stráníci pána upozornili, e tu nemá co dìlat a vykázali ho. Druhý z povedené
dvojice ji byl za domem a pokouel se otevøít prodejnu
se zlatem. Rozbil sklo ve dveøích, ale stráníci oba mue
zadreli, nasadili jim pouta
a odvezli je na sluebnu
Policie ÈR.
Parta povedených mladíkù
rozbíjela dne 17. ledna výlohy
v OD Skalka. Stráníci okamitì vyrazili na místo a zahlédli
tøi osoby, které z místa utíkaly.
Po zákonné výzvì Jménem
zákona stùj! se ale vichni
zastavili. Byli to mladíci ve vìku
12  19 let. Tvrdili, e opravdu
vyskoèili z okna objektu, kde
si prý hráli na schovávanou.
Pøi obhlídce objektu bylo zjitìno, e je otevøená møí u boèního schoditì. Pro dùvodné
podezøení ze spáchání trestného
èinu stráníci ve ihned ozná-

mili Policii ÈR. Za nìkolik minut se dostavila na místo hlídka
a ta navíc dále zjistila totonost
dalí skupiny osob, které se
poblí místa èinu zdrovaly.
Vichni podezøelí byli odvezeni
na Policii ÈR.
Dne 22. ledna se telefonicky
na sluebnu obrátila operaèní
Rychlé záchranné sluby se
ádostí o pomoc v rámci akce
ivot 90. Jeden klient systému
AREÍON spadl z invalidního
vozíku a nemohl se sám zvednout. Stráníci pánovi pomohli
a klíèe od bytu vrátili zpìt na
RZS.
V poledních hodinách dne
22. 1. zaslechl jeden obèan, e
ze sklepa domu se ozývají zvlátní
zvuky. el se tam podíval a nael otevøené dveøe do bývalé
prádelny. Byly odmontované
radiátory. Pán ve oznámil prostøednictvím stráníkù Mìstské
policie hlídce Policie ÈR.
Dvì sestry se popraly v jednom domì na sídliti. Pøíèinou
bylo údajnì dìdické øízení.
Protoe byly viditelnì zranìné
v oblièeji, pøivolali stráníci
také lékaøe.

Krátce z tiskovek na radnici

Pravidelného kadoroèního setkání starosty se èleny pøíbramských dobrovolných
hasièských sborù v se tentokrát zúèastnili
i stráníci Mìstské policie Pøíbram a Policie ÈR.
S propagací Hudebního festivalu Antonína
Dvoøáka v letoním roce pomùe i prestiní
èasopis Xantypa. Ji v bøeznovém èísle by se
v nìm mìla objevit pozvánka na tento nejvìtí
pøíbramský hudební svátek. V dalích èíslech
se bude hudební festival objevovat ve zpravodajství i spoleèenské rubrice. V Pøíbrami se naopak reklama na Xantypu po urèitou dobu
objeví na panelech City Light. Tuto spolupráci
dohodli zástupci mìsta s éfredaktorkou èasopisu Magdalenou Dietlovou.
Na pøítí roèník Tøíkrálového prùvodu se
ji chystá dalí zpestøení. Prùvod by mohl doprovázet napøíklad bubeník a pøijít by mìlo i
zastavení u krále Heroda. Zbývá najít na trase
prùvodu dùm s balkonem a dubovými vraty.
Letoní roèník této tradice starostu pøíjemnì
pøekvapil. Pøestoe se slavnost konala v pátek
odpoledne, kdy Pøíbramáci vìtinou odjídìjí
z mìsta, bylo tentokrát námìstí plné lidí, pøedevím rodièù s dìtmi, take obava z pøítího
roèníku, kdy Tøi králové vycházejí na sobotu,
je moná zbyteèná.
Zcela novou zbraò na ty, kteøí ve mìstì
produkují hluk, budou mít pøíbramtí stráníci.
Mìsto zakoupilo jednoduchý pøístroj, kterým
lze intenzitu hluku zmìøit, a v pøípadì pøekroèení teprve potom povolat odborníky ze Zdravotního ústavu Pøíbram. Pøístroj tedy bude slouit
k orientaènímu mìøení.
V Pøíbrami jsou v souèasné dobì dva
druhy autobusových zastávek. Ty, které jsou
v majetku Rencaru, jsou ji oznaèeny jasným
nápisem Zákaz kouøení, a ty, které jsou v majetku mìsta, budou oznaèeny v souladu s novým
protikuøáckým zákonem v dalích týdnech.
Od 1. ledna je v platnosti nový zákon
o pøístupu obèana na úøad. V Pøíbrami je obèanùm po celou pracovní dobu bez ohledu na pøestávku na obìd k dispozici Podatelna. Zároveò
je splnìna i povinnost úøední desky na internetových stránkách úøadu. Ta je v Pøíbrami obèanùm k dispozici ji tøi roky. O novinkách,
které ukládá nový správní øád, byli vichni
úøedníci vykoleni.
Pracovní smlouva souèasného øeditele
Divadla Pøíbram byla prodlouena do konce
letoního roku. V bøeznu bude vyhláeno výbìrové øízení na nového øeditele. Ten by mìl
zaèít naplno pracovat od nové divadelní sezóny
a bude záleet jenom na nìm, jaké pracovní
úkoly uloí dosavadnímu øediteli. V kadém
pøípadì nového øeditele èeká zásadní rekonstrukce inenýrských sítí v objektu divadla.
Místostarosta Bene doplnil, e pøesto, e se
v tisku objevují zprávy o jeho nedohodách
se starostou o této problematice, jsou v otázce
nového vedení divadla zajedno. Letoní divadelní
sezóna by mohla být ukonèena ji k 1. èervnu.
Dùvodem je chystaná rekonstrukce sítí a dalí
sezóna naopak bude zahájena a v øíjnu.
Rada mìsta jednala o ádosti o sníení
nájemného za halu v Aquaparku z èástky 450
korun na 200 korun. Tuto ádost rada zamítla
a doporuèila Volejbalovému oddílu poádat
o sportovní grant na uhrazení této èástky.
Návrh na odkoupení garáe u objektu
v ulici Ès. armády, kde v souèasné dobì sídlí
napøíklad Mìstské lesy, a. s., rada doporuèuje
ke schválení. Dle názoru èlenù rady je tøeba
tento objekt majetkovì vyèistit a nabídnout ho
k prodeji. Získané finanèní prostøedky by mohly
být vyuity napøíklad na úpravu objektu býva-

lého øeditelství Rudných dolù, který mìsto mìly být jetì splnìny vekeré administrativní
náleitosti, které ukládá zákon, napøíklad zvev dohledné dobì získá do svého majetku.
Zprostøedkování prodeje tzv. Domù hrùzy øejnìní na úøední desce.
Zcela vyprodaný byl sál pøíbramské
v ulici Ès. armády za minimální cenu 5,5 milionù korun nabídla firma zabývající se prode- Sokolovny pøi 3. dìlostøelecké slavnosti v pátek 13. ledna. Drtivá èást jineckých vojákù
jem nemovitostí.
Spoluúèast mìsta Pøíbram na Dìlostøe- odjela v pøedcházejících dnech do Kosova a nálecké slavnosti v pøíbramské Sokolovnì rada lada byla tedy troku posmutnìlá, pøesto se
mìsta schválila.
Zároveò potvrdila
zájem i v budoucnu
se na spolupráci
s Armádou ÈR, konkrétnì jineckou posádkou, podílet.
Dùkazem toho bylo i
lednové rozlouèení
s pøísluníky praporu,
který odjel do mise
KFOR v Kosovì, na
pøíbramském námìstí. Mìsto by vojákùm
chtìlo po skonèení
jejich úkolù v Kosovu
pøipravit uvítání.
Návrh Knihovny
Jana Drdy na vydání
básnické sbírky Jaromíra Hoøce rada
schválila.
Z funkce øedi- Slavnostního pøijetí dobrovolných hasièù v Galerii F. Drtikola se také
tele Základní koly zúèastnili zástupci Hasièského záchranného sboru, Mìstské policie
Pøíbram a Policie ÈR.
Bratøí Èapkù v Pøíbrami VII na vlastní ádost odstoupil slavnost vydaøila.
Na námìstí 17. listopadu v Pøíbrami VII
J. Umlauf. Dalí øeditel, tentokrát 5. základní
koly, F. Bro odchází do dùchodu. Na obì uvol- (v bývalé prodejnì JOKRS) by mìla vzniknout
denní kavárna s omezenou otvírací dobou nìné pozice bylo vyhláeno výbìrové øízení.
Rada se seznámila se zámìrem projektu maximálnì do 20 hodin. Vekeré investice
Nové Zdaboøe. Na místì souèasných bývalých do tohoto prostoru pùjdou na vrub budoucího
tzv. uranových ubytoven by mìl být v roce nájemce.
Èást pozemku za tzv. Cílem v Pøíbrami VIII
2007 postaven komplexní areál, kde bude nejen
HOBBY market, ale vznikne zde asi 40 nových si zakoupí firma Novadus za cenu 560.-Kè /m2
bytù. Celé toto území by mohlo být tímto kom- a vybuduje zde parkovitì. Návrh zatím proel
plexem zrekultivováno. Projekt øeí i dopravní radou mìsta a jetì jej èeká schválení mìstnapojení a výstavbu podzemních i nadzemních ských zastupitelù.
parkovi. Dalí projekt týkající se tohoto úzeRada mìsta odsouhlasila vyhláení výbìmí zasahuje prostor bývalého ZRUPu, kde by rového øízení na prodej domu (kdysi pekárny)
mìl být postaven potravinový market.
pod bøezohorským námìstím.
Ve støedu 11. ledna probìhlo slavnostní
Vyuití èástí bývalé budovy 2. Z a øedipøedání stavby Èistírna odpadních vod. telství Rudných dolù pro potøeby vysokého
Tohoto aktu se zúèastnil starosta s obìma místo- kolství schválila rada mìsta.
starosty.
Pøíbramtí radní se seznámili s èinností
Mìsto Pøíbram se ji tradiènì prezentuje komise ivotního prostøedí za II. pololetí 2005.
na výstavì Regiontour v Brnì. Vedení radnice Tato komise se mimo jiné zabývá i projednáváse této výstavy zúèastnilo ve ètvrtek 12. ledna. ním grantù v této oblasti a jejím úkolem je
Pøíbramský stánek, kde mìsto vystavuje spo- i kontrolovat vyuití tìchto grantových finanèleènì s Hornickým muzeem, hotelem Belveder, ních prostøedkù.
Svazkem obcí Podbrdského regionu a mìstem
Rada projednávala øeení nájemného
Bøeznice, navtívil i ministr pro místní rozvoj z nebytových prostor ve vztahu k investicím
Radko Martínek, dále napøíklad i místostarosta nájemce. Byl vytvoøen materiál, který srozumiPísku Pavel Pavel. Starosta Ivan Fuksa si pro- telným zpùsobem umoní zájemci o prostory,
el celý pavilon a navtívil i stánek Drahanské aby si spoèítal budoucí zhodnocení prostoru
vysoèiny, kde jej pøíjemnì pøekvapilo, e v pre- a tím i výi budoucího nájmu.
zentaèní publikaci této oblasti se objevila i
Na radì se hodnì diskutovalo o posypu
Svatá Hora.
a solení chodníkù. Mimoøádnì vysoká vlhkost
Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka (témìø 30 procent) zpùsobuje problémy s údruvedla v pøíbramském Divadle hru Hadrián bou chodníkù. Nakonec rada zvolila komproz Øímsù.
mis a bìhem pondìlního odpoledne a úterního
Ji dvì diskuze o rozpoètu má za sebou rána byla celá Pøíbram posypána  na nìkterada mìsta. Dalí ji èeká jetì 6. února, kde by rých místech byl zvolen písek se solí, jinde
mìla být koneèná verze projednána a schválena. inertní materiál. Místostarosta Ivan edivý
Závìreèné slovo vysloví pøíbramtí zastupitelé klade dùraz na okamitý úklid chodníkù, a tak
22. 2. na svém zasedání. Tomu jetì pøedchází pøedcházet následným problémùm se zledovaneveøejné pøedbìné projednávání za úèasti tìlými místy.
zastupitelù a jednotlivých odborù mìsta, kde
V úterý 26. ledna byl definitivnì odstranìn
budou zamìstnanci úøadu pøipraveni odpovídat vyhoøelý prodejní stánek novin vedle bývalé
na dotazy a cokoliv doloit. Do té doby by cukrárny RIO na pøíbramském sídliti.
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Dnením dílem naváeme na minulý malým restem. Pøi vyjmenovávání domù s domovním znamením jsem neuvedl
jeden velmi zajímavý pøípad, a to lékárnu U Bílého lva
na námìstí T. G. Masaryka. Zajímavá je tím, e domovní
znamení je tam doposud umístìno. Samotný dùm má velmi
pohnutý osud. Pùvodnì zde stával starobylý mìanský
dùm, ve kterém byl po roce 1719 zásluhou kupce Lorenzo
(Vavøince) Fioroneho zøízen první kamenný obchod
v Pøíbrami. Tento dùm koupil v roce 1792 Leopold Fritsche
a pøenesl sem svoji lékárnu, take by souèasný provoz
mohl nést hrdý podtitul zaloeno 1792. Zdejí lékárna
vak název U Bílého lva dnes neuívá, a tak na nìj nemá
nárok. Souèástí domu býval starobylý nároní kámen s reliéfem hlavy lva, který se dnes nachází na jednom z rohù
Ernestina. Pozdìji, poèátkem 20. století, k tomuto lvu
pøibyl druhý, kameninový, který byl po zbourání staré
stavby v roce 1968 zasazen do novostavby moderní lékárny.
Jak jsme minule slíbili, budeme se nyní vìnovat hostincùm.
Jejich jména by poskytla vdìèné téma na mnohé literární
dílo, koneckoncù jedna z písní pøíbramské populární skupiny Ginevra je takøka výhradnì sloená z názvù starých
pøíbramských hospod. My se ale budeme vìnovat názvùm
tìch souèasných. Vìtina z nich byla utvoøena buï pøevzetím názvu domu, nebo odvozením od jména èi pøezdívky
majitele, popøípadì hostinského. Typickými pøíklady budi
dva podniky na námìstí T. G. Masaryka velmi podobného
názvu  Zlatý soudek a U Soudkù. O prvním byla ji øeè
minule, druhý pak vznikl v 90. letech 20. století. Tøetí
velmi rozíøený typ jmen je skupina, odvozená od polohy
provozovny, napø. Zimní stadion. Pøesto se i v Pøíbrami
najdou jména rafinovanìjí èi alespoò z jiného tvùrèího
okruhu. V pøíbramské èásti mìsta se bohuel mnoho
starých hospod neudrelo a pomineme-li Sebastopol
a Modrý hrozen, o kterých jsme ji také psali, tak musíme
vzít za vdìk restaurací Na Marjánce, postavené kolem
roku 1900 a pùvodnì pojmenované U Èeské koruny (korunou byl mylen symbol èeského království, svatováclavská
koruna, protoe tehdy se jetì platilo korunou rakouskouherskou). V roce 1911 se hospoda ji jmenovala
Na Marjánce. Pùvod jména Marjánka v názvu hospody
není jasný, vztahuje se k enskému jménu Marie. Dalím
relativnì starým a zároveò funkèním objektem pohostinského charakteru je restaurace U Pelikána, zaloená krátce
po první svìtové válce a která je povìstná tím, e se v ní
roku 1921 zakládala místní komunistická strana. Název byl
odvozen od majitele. Zajímavý název má novodobá
hospùdka Pøíbramská beseda (v Mánesovì ulici), která
pøevzala název po kdysi slavném kulturním centru
na Václavském námìstí (dnes je tam prodejna obleèení).
Pùvod jména restaurace V Ráji v Mariánském údolí se mi
nepodaøilo zatím zjistit. Výklad je dvojí, jednak se mùe
jednat o nevyøèené pøání majitele pøenést biblický ráj
na tento svìt, ale také o vtipnou reminiscenci na socialistické stravování podniku Restaurace a jídelny, s uívanou
zkratkou RaJ. Dalí podniky ve staré èásti mìsta jsou buï
velmi mladé, jejich jména jsou jednoznaènì vysvìtlitelná,
nebo dùvody pro jejich vznik velmi niterné, take o nich
nelze mnoho zajímavého psát. O nìco lepí jsou v tomto
smìru Bøezové Hory a Sídlitì, kterým se budeme vìnovat
zase pøítì.
Daniel Doleal

Ú NOROVÉ KALENDÁRIUM

2. 2. 1932

18. 2. 1888

8. 2. 1925

19. 2. 1945

9. 2. 1933

22. 2. 1886

14. 2. 1796

23. 2. 1968

V pøíbramské Sokolovnì
vystoupil svìtoznámý èeský houslista Jan Kubelík.

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

Vzhledem k mírné zimì
bylo moné zahájit orbu
na polích v okolí
Pøíbramì.

Pøíbramský horní úøad obdrel souhlas s výstavbou
nové hutì.

16. 2. 1956

Bez jakéhokoliv ohláení
vypustil porybný Wolf
Nový rybník a jeliko voda nemohla kvùli snìhu
a ledu odtékat, zpùsobila
zatopení oblasti pod hrází.

Zavítal na Bøezové Hory
èeský cestovatel Emil Holub
a prohlédl si zdejí doly.

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

Zemøel Jiljí Jarolímek,
øeditel báòského závodu
a c. k. dvorní rada.

Provedena demolice historické lékárny U Bílého lva.

28. 2. 1930

Pøíbram navtívil ministr
obrany Karel Vikovský,
který zde mj. potvrdil rozhodnutí o zøízení kasáren
v Pøíbrami.
Daniel Doleal

Ohlédnutí za rokem 2005

Odbor kultury, sportu a IS

Do èinnosti odboru kultury, sportu a informaèních
slueb spadá zajiování nejrùznìjích agend. Z oblasti kultury mùeme jmenovat organizaci celé øady
kulturních a spoleèenských akcí. Z tìch tradièních
je to Hudební festival Antonína Dvoøáka, Tøíkrálový
prùvod, Advent, Jarní keramické trhy. Na mnoha
dalích akcích se podílíme spolupoøadatelsky.
Z velkých akcí je to napø. Rekonstrukce poslední
bitvy na Slivici, Prokopská pou, Národní pou
na Svaté Hoøe a dalí. Mnoho akcí mìsto Pøíbram
podporuje také prostøednictvím dotací v oblasti kultury. Mezi organizaènì nejnároènìjí akce patøí
Hudební festival Antonína Dvoøáka a v letoním
roce to bude i 10. setkání hornických mìst a obcí.
Ze sportovních akcí mùeme jmenovat tradièní Bìh
mìsta, vyhláení nejlepího sportovce. Øadu dalích projektù podporuje mìsto Pøíbram prostøednictvím dotací do sportu. Pøi zajiování vech tìchto
akcí velice úzce spolupracujeme s jednotlivými
odbory, kulturní komisí, komisí pro mláde, tìlovýchovu a sport a také s pøíspìvkovými organizacemi
- Galerií Frantika Drtikola, Knihovnou Jana Drdy,
Divadlem Pøíbram, Sportovními zaøízeními mìsta
Pøíbram, Technickými slubami mìsta Pøíbram
a dalími organizacemi.
V oblasti zahranièních vztahù organizaènì zajiujeme pøípravu a kompletaci dokladù a dokumentù
k zahranièním pracovním cestám, zajiujeme programy schùzek, jednání se zahranièními partnery
a vekeré dalí èinnosti s tím spojené. Pøi organizaci zahranièních vztahù spolupracujeme s komisí
pro zahranièní styky.
Jednou z dalích èinností, která spadá do èinnosti
naeho odboru, je zajiování agendy územnì

Odbor

správy

správního èlenìní, místního názvosloví, sluèování
a rozdìlování obcí, zajiování procesu zmìn názvù
obcí a názvù ulic a veøejných prostranství. V tomto
smìru velmi úzce spolupracujeme s letopiseckou
a památkovou komisí.
Ve vztahu k obèanùm a návtìvníkùm mìsta nejvíce
èinností vykonává oddìlení informaèních slueb.
Patøí sem Infocentrum Mìstského úøadu Pøíbram,
které je obèanùm k dispozici dennì od 9 do 17 hodin, vèetnì sobot a nedìlí. Obèané si na tyto sluby
velice rychle zvykli a plnì jich vyuívají. Funguje
zde i bezplatná linka è. 800 555 600. Lidé se na nás
obracejí nejen s dotazy ve vztahu k èinnosti úøadu,
k mìstu Pøíbram, ale z témìø vech oblastí lidské
èinnosti. Vyhovìt se snaíme opravdu vem.
V Infocentru si mùe kadý vyzvednout rùzné
tiskopisy a ádosti, mùe zde zakoupit knihy
se vztahem k regionu, mapy, drobné propagaèní
pøedmìty a novinkou loòského roku, která se skuteènì velice rychle ujala, je pøedprodej vstupenek
do pøíbramského divadla a kina. V tomto smìru
zajiujeme pøedprodej i pro ostatní poøadatele
akcí, kteøí se na nás obrátí se ádostí o spolupráci.
V souèasné dobì je v jednání spolupráce s firmou
Connex. Rádi bychom nae sluby rozíøili o monost dobíjení èipových karet na MHD. Oddìlení
informaèních slueb dále zajiuje výrobu mìsíèníku
Kahan, správu úøedních desek, správu a aktualizaci
internetových stránek mìsta. Zajiuje propagaci
a publicitu akcí. Kadoroènì pøipravujeme
Kalendáø kulturních a sportovních akcí. Do èinnosti
naeho odboru patøí také zajiování propagaèních
materiálù o mìstì. Naí snahou je zviditelnit mìsto
Pøíbram a pøilákat do naeho mìsta co nejvíce
návtìvníkù.

budov

kù, 6. M, Mìstských jeslích, ...).
Co nás èeká v roce 2006: rekonstrukce plynových
rozvodù v Dlouhé ulici, oprava podlah tìlocvièny
v Základní kole Jiráskovy sady, montá domovních telefonù na nám. 17. listopadu, úpravy na
Základní kole Bratøí Èapkù - napø. pøístøeek pøed
jídelnou, v oblasti úspory energií - výmìna oken
na azylovém domì
Kromì uvedeného odbor správy budov spravuje
rekreaèní chatu Granit na Zadovì, která je urèena
nejen k rekreaci zamìstnancù MìÚ Pøíbram, ale
i obèanù mìsta.

Knihovna Jana Drdy

byly rozváeny knihy a pùjèovány obyvatelùm,
kteøí o tuto sluby projevili zájem. Klub seniorù,
pùsobící v poboèce na Bøezových Horách, organizoval nìkteré akce pøímo v prostorách nového domova dùchodcù, aby je mohlo navtívit více zájemcù.
- Ji osmým rokem pod zátitou knihovny pùsobil
Klub mladých autorù, který nejen vydával svùj
literární obèasník Kouø, ale pod názvem Kouøe
uspoøádal i vlastní literární soutì.
- Ji tøetím rokem knihovna plnila funkci regionálního centra knihovnických slueb ostatním veøejným knihovnám na území okresu Pøíbram. Celkem
76 obecním knihovnám s neprofesionálním knihovníkem, 6 profesionálním a 4 odborným knihovnám
poskytovala poradenský servis v odborných
knihovnických otázkách, pomoc s vypracováním
projektù do grantových soutìí a organizovala
vzdìlávání knihovníkù. Do obecních knihoven bylo
rozvezeno 212 souborù nových knih. Soubory obsahovaly celkem 7 462 svazky v celkové hodnotì
1 441 847,- Kè.
- Knihovna v roce 2005 vydala 17 titulù knih,
z toho 6 v Edici souèasné èeské poezie, a ji tradiènì 11 èísel kulturního a informaèního mìsíèníku
Pøíbramský zpravodaj.

V roce 2005 odbor správy budov zajistil celou øadu
akcí, z tìch nejdùleitìjích jmenujme tyto: rekonstrukce plynových rozvodù na nám. 17. listopadu,
oprava sociálního zaøízení na Základní kole
Jiráskovy sady, oprava kanalizace pod Kulturním
domem, rozsáhlá oprava topení v areálu Mateøské
koly kolní a 18. M, oprava støechy na 1. poliklinice, poøízení nového vybavení do nìkterých kolních kuchyní (napø. konvektomatu na 5. Z).
V oblasti úspory energií jsme provedli výmìnu
svítidel za úsporná (napø. na 7. Z, v 12. M a M
kolní) a výmìnu èásti oken (napø. v Z Bratøí Èap- V roce 2005 pøibylo do fondu 7 502 knih, knihovna
odebírala 271 titulù periodik. Do knihovny se zaregistrovalo 5 535 ètenáøù (z toho 1 189 dìtí do 14
let), celkovì jejích slueb vyuilo 94 745 návtìvníkù, kteøí si pùjèili 558 984 dokumentù.
5 371 návtìvníkù vyuilo pøístupu k Internetu,
který je ji k dispozici i ve vech poboèkách.
- 18 630 návtìvníkù vyuilo slueb Informaèního
centra knihovny v hlavní budovì na námìstí T. G.
Masaryka 156.
- Pro veøejnost bylo uspoøádáno 438 akcí, z toho
132 lekcí knihovnicko-bibliografické pøípravy pro
dìti základních kol, 120 programových odpolední
pro dìti v klubu Bojujeme proti nudì v poboèce
na Bøezových Horách a 46 poøadù pro seniory tamté. Svou oblibu potvrdil ji 9. roèník Literární
soutìe Pøíbram Hanue Jelínka, do které se pøihlásilo 55 autorù. S rekordním poètem návtìvníkù
letos uspìly i programové cykly Mìsíc pro dui,
letos poøádaný ve spolupráci s Kiwanis klubem
a Galerií F. Drtikola, a Cestujeme s krajany, na jeho
organizaci spolupracoval Spolek Prokop.
- I v letoním roce pamatovala knihovna na nejstarí
obèany naeho mìsta. Do domù peèovatelské sluby

Z Osadních støípkù è. 1/2006

Váení spoluobèané.
Rok s datem 2005 se stal ji minulostí.
V jeho prùbìhu jsme ji zapomnìli na
vechny potíe spojené s rekonstrukcí
Husovy a Romitálské ulice, které nás
provázely celý pøedminulý rok. Provoz
na námìstí, øízený svìtelnou signalizací
nám dnes pøipadá jako samozøejmost.
Jak je to dávno, co jsme mluvili o Horách
jako o Bronxu, zpustlé a zanedbané èásti
mìsta. Zmìnilo se opravdu mnoho - mnoho
starých a selých domkù si jejich obyvatelé
upravili tak, e vypadají jako domky z pohádkové kníky  fasády záøí pastelovými
barvami, vude se opravuje a pøestavuje.
V takovém prostøedí se mìní a prohlubuje
zájem obèanù z Bøezových Hor nejen
o svùj majetek, ale i o prostøedí, ve kterém
ijí - vzrùstá zájem o stav ulic, chodníkù,
o stav zelenì, o èistotu ulic, o zachování
toho co dìlá Hory Horami  zachovat
onen nenapodobitelný charakter hornického
mìsta i jeho, dnes tak vzácných industriálních staveb XIX. stol. achetních budov
a starých tìních i èerpacích strojù.
Tak, jako se mìní prostøedí Hor k lepímu,
vzrùstá i spoleèenský zájem o historii 
pøipomenuli jsme si minulý rok, e je to
ji 60.let, kdy v kvìtnu 1945 vztyèili
obèané na námìstí èeskoslovenskou
a americkou vlajku a pøivítali americké
vojáky a s nimi i návrat svobody, u pamìtní
desky T.G.Masaryka vzpomenuli na jeho
slavný projev k horníkùm Anenského

dolu a pietnì vzpomenuli 105. výroèí
narozenin Hermíny Týrlové u jejího
rodného domku. Osadní výbor dokázal
zorganizováním výstavy umìleckých
prací profesionálù a amatérù ijících
na Horách, kolik máme mezi sebou výborných a dovedných lidí. Za jednu malou
pøipomínku stojí, e i Osadní výbor
na Bøezových Horách byl v Pøíbrami první,
který byl ustaven a dokázal, e je pro Hory
pøínosem. Jeho pøedsedkyní se stala paní
mgr.Èíhalová a její jméno je dnes vem
na Horách známé. Snaila se a udìlala pro
spoluobèany na Horách více ne mnozí
dokáí ocenit. Osadní výbor má ze zákona
velmi omezené monosti, mnozí to nepochopili, stupòovali své osobní poadavky.
Výsledkem bylo, e paní Èíhalová v závìru
minulého roku oznámila, e ji dále nebude
ve své funkci pøedsedkynì Osadního
výboru pokraèovat. Mnohým z nás bude
velmi, velmi chybìt. Osadní výbor prozatím povìøil svého èlena, pana V.Srnku,
aby vykonával práce spojené s funkcí
pøedsedy OsV.
Osadní výbor Bøezových Hor pøeje vem
svým spoluobèanùm aby nastávající rok
2006 proili i se svými rodinami co
nejlépe, v klidu a pohodì.
Pøevzato z Informaèního mìsíèníku
pro obèany Bøezových Hor Osadní
støípky è. 1/2006, vydává Osadní výbor
Bøezové Hory

REGIONTOUR 2006

Mìsto Pøíbram, jak se stalo ji tradicí, nemohlo
chybìt na mezinárodním veletrhu turistických
moností v regionech Regiontour 2006 Brno.
Letoní ji 15. roèník se konal ve dnech 12. - 15. 1.
2006 v prostorách brnìnského výstavitì. V rámci
expozice mìsta Pøíbram se pøedstavilo i Hornické
muzeum Pøíbram, mìsto Bøeznice, Svazek obcí
Podbrdského regionu, Svatá Hora, Památník
A. Dvoøáka Vysoká u Pøíbrami a dalí. Catering byl
kvalitnì zajitìn hotelem Belvedere Pøíbram. Hlavní
mylenkou veletrhu, prosazovanou jak Ministerstvem pro místní rozvoj ÈR, tak i agenturou CzechTourism, byla podpora domácího cestovního ruchu.
Tato mylenka prolínala i vemi doprovodnými
akcemi. Snahou bylo poukázat na krásy naí vlasti
vèetnì moností cestování, pobytù, stravování apod.
Proto byli pøedstavitelé regionù v centru zájmu.
Z naeho pohledu se celý veletrh jevil jako nároèný,
ale zároveò i jako úspìný. Nároèný proto, e roste
kvalita prezentací regionù a døívìjí lákadla v naem
stánku (napø. nabízení toèeného piva hostùm stánku)
jsou ji bìnou záleitostí a lze je nalézt ve vìtinì
expozic. Také ji témìø neplatí, e zaslaná pozvánka
obchodním partnerùm pøivede tyto do expozice.
Pozvaný je toti aktivnì odchycen jinými vystavovateli a na návtìvu pùvodního stánku zpravidla
nevyjde èas. Z výe uvedeného vyplývá, e u
nestaèí mít aktivní, lákavý, ivý program uvnitø
expozice, ale je nutno také aktivnì pùsobit i mimo

ZVÝILO

prostor stánku. Prezentace na veletrhu byla nároèná
také proto, e nai expozici navtívilo více hostù
a v dalích dnech i více turistické veøejnosti.
Nejvìtí zájem vzbudilo tradièní rozbíjení kamenù
z odvalu achty Lill, vè. poutavého vyprávìní pracovníka Hornického muzea Pøíbram pana Antonína
vece, obleèeného v hornické uniformì. Velký
zájem byl i o propagaèní materiály, hlavnì mapy
z regionu. Vysoká návtìvnost naí expozice byla
zároveò pro personál stánku ocenìním jejich prezentace. Za velký úspìch lze bezesporu povaovat
návtìvu ministra pro místní rozvoj pana Radko
Martínka. Tradièními hosty stánku byla delegace
vedení mìsta Pøíbram v èele s panem starostou, stejnì tak jako delegace vedení mìsta Bøeznice.
Nechybìla ani poèetná delegace z Hornického muzea Pøíbram. Z dalích významných osobností lze
jmenovat hejtmana Ústeckého kraje, øeditele
Krajského úøadu Støedoèeského kraje, starosty
jiných mìst a dalí významné osobnosti. V naem
stánku probìhla øada jednání s cestovními kanceláøemi, agenturami a podnikateli v oblasti cestovního
ruchu. Závìrem lze konstatovat, e udrení vysoké
úrovnì naí expozice bude vyadovat nové pøístupy,
mylenky, nápady. S úèastí na dalích roènících
veletrhù souvisí i výzva obèanùm tohoto mìsta:
Máte-li nìkdo zajímavou mylenku, nápad, jak realizovatelným zpùsobem dále propagovat mìsto
Pøíbram a jeho okolí, budeme rádi, kdy se o nì s námi podìlíte.
Ing. Ota Hauptmann, MìÚ Pøíbram

S E  I VO T N Í M I N I M U M

Vládním naøízení èíslo 505/2005 Sb. se
od 1. ledna 2006 zvýila èástka ivotního
minima, která se povauje podle zákona èíslo
463/1991 Sb., (o ivotním minimu) ve znìní
pozdìjích pøedpisù, za potøebnou k zajitìní
výivy a ostatních základních potøeb obèana.
Od ledna 2006 èiní èástka ivotního minima
na osobní potøeby mìsíènì :
- dítì do 6 let 1 750,- Kè
- dítì od 6 do 10 let vìku 1 950,- Kè
- dítì od 10 do 15 let vìku 2 310,- Kè
- nezaopatøené dítì od 15 do 26 let vìku 2 530,-Kè
- dospìlá osoba 2 400,- Kè
Èástka ivotního minima, která se povauje
podle zákona o ivotním minimu za potøebnou
k zajitìní nezbytných nákladù na domácnost,
èiní mìsíènì :
- jde-li o jednotlivce 2 020,- Kè
- ijí-li v domácnosti dvì osoby 2 630,- Kè
- ijí-li v domácnosti tøi nebo ètyøi osoby
3 260,- Kè
- ije-li v domácnosti 5 nebo více osob 3 660,- Kè

ivotní minimum samostatnì ijícího dospìlého
jedince se tedy zvýilo od 1. ledna 2006 na
4 420 mìsíènì, tzn. o 120,-Kè.
ivotní minimum lze definovat jako spoleèensky uznanou hranici pøíjmu obèana, pod ní
nastává stav hmotné nouze.

Anketa pro ètenáøe Kahanu
Divadlo Pøíbram èeká v tomto roce nìkolik zásadních zmìn. První zmìna se týká rekonstrukce,
na kterou divadelní objekt ji èeká nìkolik let a kterou ji zcela nezbytnì potøebuje. Prvním krokem
bude výmìna inenýrských sítí a sociálního zaøízení. Dalí rekonstrukce se dotkne i vlastního hleditì
a dalího divadelního zázemí.
Druhou zmìnou bude i zmìna ve vedení divadla.
V nejblií dobì bude vypsáno výbìrové øízení
na øeditele divadla.
A zbývá jetì poslední krok a tím je zmìna názvu.
Na této zmìnì se mùete podílet i Vy, pøíbramtí

obèané a návtìvníci divadla. Pøedkládáme Vám
nìkolik návrhù. Svým hlasem tedy rozhodnete, jak
se divadlo bude jmenovat:
1. Podbrdské divadlo Pøíbram
2. Mìstské divadlo Pøíbram
3. Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram
4. Dvoøákovo Divadlo Pøíbram
5. jiný název
Lístek s èíslem a vybraným názvem odevzdejte,
prosím, v Infocentru Mìstského úøadu Pøíbram
v Zámeèku  Ernestinu. Svùj hlas mùete také
poslat na adresu info@pribram-city.cz.
Dìkujeme za úèast v anketì a tìíme se s Vámi
na shledanou v naem divadle.

Dostal se mi do rukou lednový výtisk Osadních
støípkù, mìsíèníku osadního výboru, s nepodepsaným úvodním slovem.
Nemám ráda jakékoliv polemiky prostøednictvím tisku, tentokrát reagovat musím.
V èlánku jsou zásadní nepravdy a alibistické
zakrývání skuteèností, které mì nemohou
nechat v klidu. Pouze mì pøesvìdèily, e moje
rozhodnutí bylo jedinì moné a jedinì správné.
Mé odstoupení z postu pøedsedkynì Osadního
výboru na Bøezových Horách je v uvedeném
èlánku popsáno jako dùsledek stupòování
poadavkù Bøezohorákù na moji osobu. Opak
je pravdou: moje uspokojení nad jakoukoli
pomocí komukoliv je pocit nenahraditelný
a nepøenosný. Jsem ráda, e jsem tyto pocity
mìla a chtìla jsem je mít i nadále. Snad jenom
nemoc by rozhodla o mém odstoupení z pozice
pøedsedkynì. Odstoupila jsem z jiného dùvodu,
z dùvodu zachování své cti a morálního pøesvìdèení, ne z dùvodù pøepracovanosti.
A protoe není nutné mluvit v hádankách,
upøesòuji: jedná se o finanèní dotaci na bøezohorskou výstavu výtvarníkù. Ta se uskuteènila
s celkovými náklady nìco málo pøes 2 tisíce
korun. Protoe dotace byla 6 tisíc korun, povìøená osoba zaèala horeènì hledat doklady
nejen na rozdílnou sumu, ale dokonce i na èástku, kterou dobrovolníci na výstavì nechávali
a kterou Osadní výbor mìl v úmyslu pøedat
Klubu seniorù na vánoèní besídku. Vyúètování
tedy znìlo 6 937,- Kè. Absurditám nerozumím,
podvody nesnáím.
Jednání s povìøenou osobou bylo bezvýsledné,
stejnì jako bylo bezvýsledné jednání s ostatními èleny osadního výboru. Argumentace typu:
Dìlají to vichni!, Uznávám jednoduché
øeení a podepsal bych, Na co je Vae èest,
kdy potopíte celý osadní výbor!  ty prostì
nemohu uznat.
Odmítla jsem podepsat fingované vyúètování
i vzájemné si pøedávání penìz v hotovosti mezi
nìkterými èleny. Rozdíl mezi skuteènì vydanými finanèními prostøedky a poskytnutou dotací

jsem zaplatila ze svých vánoèních dùchodcovských úspor. Natìstí se objevily alespoò
peníze dárcù, snad si dotyèná osoba uvìdomila, e to u je trochu pøíli. Senioøi je vak
nedostali. Kde jsou? To u nevím. O uvolnìní
z funkce pøedsedkynì jsem poádala na schùzi
zastupitelstva mìsta bez udání dùvodu. Nebylo
to dobøe, teï u to vím.
Jeden mùj známý to komentoval velice trefnì:
uvolnila jsi prostor podvodníkùm, jsi zbabìlec!
A zároveò mi pøipomenul, e kdo kryje podvodníky, sám se stává jedním z nich.
Ano, moná jsem se chovala zbabìle, ale
vysvìtlete si to tak, e JÁ jsem se za jejich
chování stydìla! A spolupracovat s nìkým,
kdo podobné praktiky povauje za normální,
radikálnì odmítám. Jak je vidìt na vykonstruovaném alibi z Osadních støípkù, podvod a le
mohou jít ruku v ruce.
Chci vìøit tomu, e vichni, kteøí se pøihlásí
ke slubì svým spoluobèanùm, by mìli uznávat
alespoò základní pravidla etického chování
a také je dodrovat. A v pøípadì selhání z veøejné scény odejít. V tomto pøípadì se tak
nestalo, dobrovolnì odchází ten s tím smìným èistým títem, ostatní zùstávají.
Vem Bøezohorákùm se omlouvám. Kdybych
uvaovala o odchodu z osadního výboru,
pøedevím bych Vám to v osadních støípkách
dala na vìdomí, dùstojnì se s Vámi rozlouèila
a podìkovala Vám za bezvadnou spolupráci,
i kdy se ne vechno povedlo. Èiním to alespoò
touto, pro mne témìø nepøijatelnou formou, ale
jinou monost nemám.
Vìøím, e jste schopni moje dùvody pochopit,
nicménì jsem kdykoliv pøipravena Vám jako
èlenka zastupitelstva mìsta pomoci s øeením
Vaich problémù.
Dìkuji vem, kteøí mi volají a vyjadøují
podivení nad mým odchodem. Snad i jim bude
toto vysvìtlení staèit.
Eva Èíhalová,
bývalá pøedsedkynì
Osadního výboru Bøezové Hory

Zvýení èástek ivotního minima má pøedevím vliv na nárok a výi dávek v systému státní
sociální podpory a sociální potøebnosti a odráí
se té u sociálních dávek - pøíspìvek pøi péèi
o blízkou nebo jinou osobu, nebo v dùchodovém pojitìní - zvýení dùchodu pro nìkterý
stupeò bezmocnosti. Lidem, kteøí ivotní minimum pobírají, se zvýí automaticky.
Je moné, e nìkterým domácnostem po valorizaci ivotního minima vznikne nárok na sociální dávku. Pokud ano, musejí podat ádost
na odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
Mìstského úøadu Pøíbram.
JUDr. Antonín Hejduk
vedoucí odboru soc. vìcí a zdravotnictví

Otevøený dopis Bøezohorákùm

FOTOKRONIKA

Pøíbramskou expozici na veletrhu Regiontour 2006 Brno navtívil také ministr Radko Martínek. Na snímku s Ing. Otou
Hauptmannem, vedoucím obecního ivnostenského úøadu.

Ve ètvrtek 19. ledna byla slavnostnì otevøena výstava
Autoportrét ve fotografii. Výstavu zahájil pan Jiøí Hanke, pøíjemnou atmosféru vytvoøil hudebník Jiøí Stivín.

Dne 11. ledna byla slavnostnì zahájena rekonstrukce èistièky
odpadních vod v Pøíbrami. Akce se zúèastnila celá øada významných hostù a zástupcù firem.

Lednová premiéra v Divadle Pøíbram: O myích a lidech - svìtoznámá
novela J. Steinbecka, nositele Nobelovy ceny, kterou pro jevitì upravil sám
autor, vypráví pøíbìh zvlátního pøátelství Lenniho a George, kteøí uprostøed
nelítostného svìta sní svùj sen o astné budoucnosti.

U II. polikliniky a u Polikliniky RAVAK byly nainstalovány nové
èekárny na zastávkách MHD.

V lednu probìhl zápis dìtí do 1. tøíd základních kol. Základní kola
Bøezové Hory pøipravila pro své budoucí áèky jako kadoroènì
velice zajímavé pøivítání. Dìti se zde cítily jako v pohádce.

V úterý 31. 1. byla pøijata na radnici krasobruslaøka Hana Charyparová.
Na Mistrovství ÈR seniorù a juniorù v krasobruslení obsadila 3. místo.
Srdeènì blahopøejeme.

V úterý 31. ledna dostávali áci a studenti svá pololetní vysvìdèení. Na snímku jsou prvòáèci ze Základní koly Jiráskovy sady.

V této Informaèní kanceláøi firmy CONNEX Pøíbram, s. r. o., Vám
sdìlí vekeré informace o zmìnách v provozu MHD. Provádìjí
zde i tzv. pøeklíèování karet (viz èlánek na titulní stranì).

V tìchto dnech byly dány do provozu novì zrekonstruované atny na Zimním stadionu Pøíbram. Jsou to atny na malé ledové ploe - I. etapa. Celkové náklady èinily 2,2 mil. Kè, mìsto na tuto akci
získalo dotaci 2 mil. Kè od Ministerstva financí ÈR. Dodavatelem díla byla firma Alva s.r.o. (paní Rychlíková). Jednalo se o vybudování tøí aten (pro veøejnost, pro rozhodèí a pro trenéry), dále o vybudování sociálních zaøízení, sprch a úschovny obuvi. V malé hale dosud toto zázemí velmi chybìlo. Vybudováním se zvýila úroveò pro hokejisty.

