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Z MISTROVSTVÍ SVĚTA
Starosta Josef Řihák si prohlédl
expozici města na veletrhu Regiontour v Brně. Město mělo opravdu
minimální prostor a to kazilo
celkový dojem. Pro příště je nutné
počítat s větší plochou a tím pomoci městu získat další nové turisty.

Místostarosta Václav Beneš se
zúčastnil dalšího kontrolní dne
na stavbě “Rekonstrukce kina”.
Situace je zde velmi složitá, bližší
informace získáte uvnitř listu.

Naše město navštívil starosta
německého Altöttingu. Na společných jednáních se hovořilo
o rozvoji vzájemné spolupráce.

Žákyně 3. ročníku oboru
aranžér Aneta Doubravová se
za ISŠ HPOS Příbram zúčastnila 16. 1. 2007 regionální
soutěže, pořádané SOŠ a SOU
obchodní Plzeň v prostorách
KD Inwest a získala 3. místo
v soutěžní kategorii „Úprava
stolu - floristika“ na téma
„Jaro, Velikonoce“.
Ve II. pavilonu bývalé 8. ZŠ (v 1.
patře) v Žežické ulici probíhá
cvičení Zdravotní tělesné výchovy s prvky jógy, a to v úterý
a ve čtvrtek od 9,30 do 11 hodin.
Do cvičení se mohou přihlásit
zájemci z řad seniorů a členů
SPCCH, 10 lekcí stojí 250,- Kč.
Informace: Květa Havlíková, tel.
737 431 999, 323 540 113.

Masopustní úterý s 5. ZŠ
Únor bílý pole sílí, z chalup voní
ovary. Kdo si s prací nepopílí,
zmešká v kole maškary.“
V masopustní úterý odpoledne
chodily po vsích maškary. Medvěd s hrachovinou ovázaný byl
veden medvědářem na řetězu,
spatřiti jste mohli také zvířecí
masky, bábu s dědkem v nůši,
nevěstu se ženichem, žebráka,
kominíka nebo četníka.
Také žáci a učitelé 5. ZŠ v Příbrami pořádají každoročně masopustní průvod a na náměstí 17.
listopadu u kašny přivítají začátek
masopustu zpíváním, tancováním
i recitací masopustních říkaček.
Průvod masek vyjde od školy
ve 13 hodin. Zveme všechny
příznivce masopustního veselí,
aby se k nám v maskách i bez
20. února 2007 přidali.
Srdečně zvou žáci a učitelé 5. ZŠ

S blížícím se jarem začínají rybáři
kontrolovat a doplňovat svoji výbavu
a již se těší, až se rozjede naplno
jejich sezóna. Proto jsme se vypravili
za jedním z nich - za úspěšným příbramským rybářem I vane m Vanč urou.
A o čem jsme si povídali? Samozřejmě o jeho velké zálibě - rybaření.
Kdy jste začal s rybařením a kdo
Vás k němu přivedl?
“S rybařením jsem začal jako malý
šestiletý kluk, když jsem začal chodit
do rybářského kroužku pana Prokše
na 8. ZŠ. Nebyla to sice taková podoba
rybaření jako dnes, ale již zde jsem se
setkal se svým prvním muškařským
prutem. Mimo jiné jsme se učili nahazovat. Sice jen v tělocvičně a na terč,
ale mně se to moc líbilo. Netrvalo
dlouho a k Vánocům jsem dostal svůj
první muškařský prut. Mé první kroky
vedl tehdy otcův (dnes i můj) kamarád Tonda Habertizel. Jinak jsem
byl spíše samouk. Tonda mi ukázal
několik základních věcí a dal mi i
několik mušek. Své první mušky jsem
si začal vázat až později. Prvních
muškařských závodů jsem se zúčastnil asi v 16 letech. Do této doby jsem
ani nevěděl, že nějaké soutěže existují.
Závody se konaly na Berounce u Křivoklátu a byl to Krajský přebor.
Tenkrát jsem skončil překvapivě
jedenáctý a od tohoto závodu jsem
věděl, že tento sport chci dělat
naplno.”
Jak se změnilo chytání od Vašich
začátků? “Dnes se řadím k takzvaným
„sportovním rybářům”. Jedná se
o to, že pro mne není hlavní prioritou
maso na talíři. Rád si vychutnám boj
s rybou, jsem šťastný, když ji přelstím
svojí muškou. Takovou rybu je pak
radost vrátit zpět do vody. I vzhledem
k tomu již dnes používám jen háčky
bez protihrotu. Jednak má ryba mnohem větší šanci na únik a jednak jí

mnohem méně
ublížím. Ne že
bych si taky
nevzal rybu. Ryby
mám moc rád, ale
nemáme
jich
doma plný mrazák. Když na rybu
dostanu chuť, tak
si ji vezmu a hned
čerstvou si ji
udělám.”
Jaká byla sezóna
2006?
“Loňská sezóna
pro mě byla velmi
úspěšná. Zúčastnil jsem se cca 20 závodů. Jednalo se
o ligové závody, krajské, pohárové,

dvou Mistrovství republiky a zlatým
hřebem bylo Mistrovství světa v Portugalsku. První (jarní) polovina
závodů se mi vydařila lépe než podzimní. Po jarní části jsem byl na
druhém místě v celostátním žebříčku.
I když podzimní část už tak úspěšná
nebyla, mé jednotlivé výsledky
a umístění mě zařadily na celkové 10.
místo v ČR. Díky tomuto umístění
budu letos bojovat o účast na Mistrovství světa a Evropy.”
Slyšela jsem o Vašem velkém
úspěchu. Můžete se o něj s námi
podělit? “Ano, máte pravdu. Mým
bezesporu nejúspěšnějším a nejlepším závodem bylo Mistrovství světa
v Portugalsku. Už jen to, že jsem se
dostal do reprezentačního týmu,
pro mě byl obrovský úspěch. Hlavně
však splněný sen. Portugalsko pro nás
sice bylo velkou neznámou a tak
trochu i strašákem. Velké horko, malé
řeky s křišťálově čistou vodou a velmi
malým výskytem hodnotitelných lososovitých ryb - pstruhů. Tyto podmínky
nás rozhodně neřadily mezi favority.
Tomu nasvědčovaly i tréninky, když
jsme za pět dnů trénování a vymýšlení
taktik v pěti lidech ulovili jen 22

pstruhů. Při tréninku panovaly teploty
kolem 35 - 40 stupňů a teplota
největší řeky Mondego byla na 27°C.
Ani jsme se moc nedivili, že jsme v tak
teplé vodě nechytili žádného pstruha.
Náš první trénink na této řece tedy
skončil koupáním.
Vlastní závod se však vyvíjel úplně
obráceně. Už počasí se zcela
převrátilo. Silný vítr, déšť a ochlazení
takovým způsobem, že to nikdo z nás
nečekal. Například na jednom
z vysokohorských jezer jsme chytali
v 7°C, což byl obrovský skok. Ale díky
tomuto ochlazení začaly být ryby
trochu aktivní a začaly žrát.
Samotný závod také probíhal zcela
jinak než trénink. Zvolená taktika
i mušky byly dobré, takže se chytalo
mnohem více ryb. Už
po prvním závodě jsme
se umístili na prvním
místě těsně před
Francouze. A toto
umístění jsme udrželi
až do konce. Druzí
skončili Francouzi
a třetí Španělé. Díky
dobře zvolené taktice
a skvělé spolupráci
celého týmu jsme
dovedli naše snažení
k celkovému vítězství.
Dokonce i v jednotlivcích se nám podařilo přivést
zlatou medaili - Tonda Pešek a bronz
- Martin Drož. Jakmile skončilo
závodní klání, umoudřilo se i počasí.
Hned druhý den už zase bylo 30°C.
Celkově to byla bezesporu nejúspěšnější výprava v historii České
republiky. Splnily se mi tak dva velké
sny - zúčastnit se Mistrovství světa
a VYHRÁT.”
Chystáte také v letošní sezóně něco
zajímavého? “Tento rok mě čeká
opět cca 20 závodů. První závody
začnou již na začátku dubna. Jarní
část bude převážně v Čechách.
Začátkem července bych se měl
zúčastnit tří závodů v Anglii, kam se
moc těším. Díky tomu, že jsem si
na konci loňského roku vybojoval
opět místo v reprezentaci, zúčastním
se Mistrovství Evropy, které se bude
konat v Norsku na konci srpna. I tyto
závody pro mne budou jedny z nejdůležitějších v letošní sezóně. I letos
vidím jako prioritu dostat se do první
čtrnáctky v republice, abych mohl
bojovat o další účasti na MS nebo
ME. Tak uvidíme, jak se zadaří ...”
- jb -

Proč se ruší pískoviště na dětských hřištích?
Rada města na svém jednání dne
1. 11. 2004 a 6. 9. 2005 schválila koncepci výstavby, provozování a údržby
dětských hřišť ve městě Příbram.
Podstatou koncepce je zabezpečení
dodržování nových zákonných
norem. Aby bylo možné dodržovat
velice náročné normy, rozhodla
rada města o realizaci těchto
opatření:
- Do konce r. 2006 zredukovat počet
pískovišť na dětských hřištích
z dosavadních 77 na 10. Vzhledem
k povinnosti vyměnit 1 až 2x za rok
veškerý písek v pískovišti a k povinnosti zamezit znečišťování písku
různými zvířaty, rozhodla rada města
upravit těchto 10 pískovišť na rozměry 3 x 3 m a vrstvu písku na 30 cm.
Tato pískoviště zabezpečit ohrazením
a zakrytím s možností zamykání
na noční dobu. Jedná se o pískoviště
na dětských hřištích: Na Střelovně
(Jiráskovy sady); Plzeňská 54;
Ryneček u Tržnice; Komenského
náměstí; Dvůr - Fr. Kučery 361; Školní 75 - proti hasičům; Brodská - Fialka;
Gen. Kholla 190 - 233; J. Drdy 489;

Drkolnov - Družstevní (za bývalými
kasárnami); Centrální dětské hřiště
ve Školní; Centrální dětské hřiště
v Mari-ánské; Centrální dětské hřiště
1. ZŠ.
Ostatní pískoviště byla postupně
odstraněna a v současné době probíhají terénní úpravy tak, aby je bylo
možné osít trávou.
- V průběhu roku 2005 a 2006 byly
prováděny úpravy povrchů všech dětských hřišť.
- Od 1. 6. 2005 zahájit činnost
správce dětských hřišť na Technických službách: V roce 2005 bylo vybudováno druhé centrální dětské
hřiště ve Školní ulici a v r. 2006 třetí
v areálu 1. ZŠ. S budováním dalších
centrálních dětských hřišť se podle
této koncepce nepočítá.
- Technické služby zabezpečují
provoz, opravy a ošetřování dětských
hřišť v souladu s novými požadavky
(zejména pískoviště).
Rada města přistoupila k těmto
opatřením především z důvodů dodržování nových náročných podmínek
bezpečnosti a hygieny. Nezanedbatel-

né jsou rovněž finanční náklady na
údržbu velkého množství pískovišť.
Při průměrném rozměru pískoviště
5 x 5 m a vrstvě písku 40 cm představují finanční náklady jen za nákup
písku při jeho požadované výměně
1-2x za rok u stávajících 77 pískovišť
částku 380 až 760 tisíc korun. Řada
pískovišť má však rozměry větší.
Nejsou výjimkou ani pískoviště
o rozměru 10 x 12 m! Další náklady
vznikají při opravách a údržbě
jednotlivých prvků dětských hřišť.
Závěrem chci vyzvat spoluobčany
našeho města, aby neničili společný
majetek, který má sloužit především
našim dětem. Vybudování tří centrálních dětských hřišť představuje investici přes 1 milion korun. Náklady
na opravy vandaly poškozených
prvků na dětských hřištích jsou
rovněž nemalé. Za tyto finanční
prostředky by bylo možné nakupovat
moderní, bezpečné a pro naše děti
zajímavé vybavení dětských hřišť.
Ing. Ladislav Michvocík, ředitel
Technické služby města Příbram
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Vážení spoluobčané.
V druhé polovině ledna jsme se i v Příbrami
konečně v letošní zimě
dočkali sněhu. Jako
obvykle sníh přinesl
jedněm radost, jiným
starost. Naplno se rozjely všechny stroje
zimní údržby. Sníh se
podařilo poměrně rychle odklidit z důležitých
komunikací a chodníků. Děkuji všem,
kteří přispěli k tomu,
že jsme první letošní
sněhový příval v Příbrami zvládli.
Úklid sněhu z ulic a chodníků bývá pravidelně terčem
kritiky řady občanů nejen v našem městě. Všem, kterým se
zdálo, že ne všude se prohrnovaly chodníky a ošetřovaly
silnice tak rychle, jak by si přáli, připomínám, že finanční
prostředky města vyčleněné na zimní údržbu nejsou
neomezené. Lidé, kteří sníh odklízejí, si musí také odpočinout. Mít v záloze další zaměstnance, kteří nastoupí
do práce jen při kalamitách několikrát za rok - to si prostě
nemůžeme dovolit platit.
Díky sněžení se mohl letos poprvé rozjet nově rekonstruovaný lyžařský svah Padák. Bohužel letošní zima není
k vyznavačům zimních sportů štědrá, a tak se nový vlek
po dvou dnech zase zastavil. Kvůli vysokým teplotám
nebylo možné spustit ani umělé zasněžování. Věřím, že
lyžaři se budou moci co nejdříve na nově upravené
sjezdovce opět svézt.
Ještě než v Příbrami napadl sníh, zasáhl i naše město orkán
Kyrill. Následky větrné smršti naštěstí nebyly v našem
městě tak tragické, jako v jiných částech České republiky.
Ve městě vítr polámal několik stromů, daleko větší pohroma ale postihla městské lesy. Poškozeny zde byly stromy
v objemu asi jedné šestiny celkové roční těžby. Věřím,
že pracovníci správy našich lesů se s odstraňováním
kalamity dobře vypořádají. V souvislosti s odstraňováním
následků škod po vichřici děkuji našim dobrovolným
hasičům, kteří se jako vždy okamžitě zapojili do záchranných prací.
Práce hasičů si velmi vážím. Oceňuji nejen jejich pomoc
při odstraňování následků živelných pohrom, ale i jejich
další činnost. Zejména velmi oceňuji, jak se starají o výchovu mládeže a jak přispívají ke kulturnímu a společenskému životu v našem městě. Nejsem příznivcem žádných
velkých slibů. Mohu ale prohlásit, že organizacím, které
pracují tak, jako naši hasiči, bude vedení města připraveno
vždy pomoci.
Vedle řádění orkánu Kyrill došlo minulý měsíc i k další
události, díky které se naše město dostalo do popředí
zájmu médií. Vláda USA oficiálně požádala Českou
republiku o souhlas s umístěním radarové protiraketové
základny na území našeho státu. Příbrami se tato žádost
bezprostředně dotýká, neboť základna by měla vyrůst v západní části pohoří Brdy na území Vojenského výcvikového
prostoru Jince. I když názor ve vedení města na tuto žádost
Američanů není jednotný, já osobně jsem v této chvíli
proti umístění této základny u nás. Důvodů pro tento můj
postoj je celá řada.
Obávám se například o poškození zdrojů pitné vody,
ke kterému může během výstavby i za provozu zařízení
dojít. Prameny v Brdech zásobují vodou až 75 % obyvatel
Příbramska. Základna rovněž představuje velké bezpečnostní riziko pro náš region. Naprosto chápu, že jsme
součástí aliance NATO a musíme přispět k zajištění kolektivní bezpečnosti všech členů této organizace a civilizovaného světa. Nerozumím ale tomu, proč výstavba
radarové stanice není iniciativou NATO, ale pouze USA.
S cizími vojsky v našem regionu máme z minulosti špatnou zkušenost. Obávám se, že ani tentokrát nám příchod
cizích vojáků do našeho regionu nic pozitivního nepřinese.
Před několika týdny se mi narodila vnučka. Nechci se
dožít toho, že mi jednou vyčte, proč jsme se nepostarali
o to, aby mohla žít v bezpečném městě, kde lidé nebudou
mít nouzi o čistou vodu a kde se bude smět chodit do lesa.
Možná, že mnozí namítnou, že nebezpečí, které nám hrozí,
poněkud přeháním. Snad ano. Ale za velký problém
považuji nedostatek informací. Nikdo zatím lidem u nás
pořádně nevysvětlil, co se má v Brdech stavět, k čemu to
bude sloužit, jak to omezí jejich život, případně jaké jim to
přinese výhody. Očekávám, že výstavbě americké základny bude předcházet masivní informační kampaň, na jejímž
základě se snad budou moci občané v možném referendu
rozhodnout, zda v Brdech podobné zařízení chtějí, nebo ne.
Začátkem roku se také naše město každoročně prezentuje
na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. V lednu se
Příbram představila ve společném stánku Středočeského
kraje na veletrhu příležitostí cestovního ruchu v regionech
Regiontour 2007. Ještě větší propagaci našemu městu
zajistí naše účast na Středoevropském veletrhu cestovního
ruchu Holiday World 2007, který se koná od 15. do 18.
února na Výstavišti v Praze. Zvu všechny spoluobčany,
přijeďte se podívat. Sami se přesvědčíte se, jak Příbram
dobře obstojí i v konkurenci našich tradičních turistických
regionů.

MVDr. Josef Řihák
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PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Vyšší odborná škola
a Střední odborná škola,
Březnice, Rožmitálská 340
Škola oslavila 3. listopadu
2006 80 let svého trvání.
Zemský správní výbor se
usnesl dne 29. března 1922,
že v Březnici bude zahájena
výstavba nové budovy pro
odbornou hospodářskou
školu. Vláda dala souhlas
Zemskému správnímu výboru
dne 19. října 1922. Ihned se
započalo se stavbou „budovy školní a internátu“.
Stavba byla dokončena v „hlavních rysech“ na podzim 1926 a slavnostní otevření se konalo 28. října
1926 za přítomnosti zástupců ministerstva zemědělství, zemského správního výboru v Praze, Kuratoria
školy, Českého odboru rady zemědělské, okresu
březnického a města Březnice. Toto výročí bylo
připomenuto 3. listopadu 2006 ve společenském sále
školy za účasti zástupců středočeského kraje,
zastupitelů města a školské rady a partnerů školy.
Jaké obory a záměry má střední škola?
V současné době otevírá pro školní rok 2007/8 tyto
obory:
Výpočetní technika 26-47-M/001
čtyřleté denní maturitní studium
Charakteristika oboru: čtyřletý denní studijní maturitní
obor pro absolventy ZŠ. Obor reaguje na zvýšenou
poptávku po odbornících s hlubšími znalostmi
v oblasti informačních technologií. Studenti proniknou hluboko do problematiky výpočetní techniky,
zvládají opravy a sestavování optimálních počítačových kompletů podle potřeb zákazníků.
Sociální péče – sociálněsprávní činnost 75-41-M/004
čtyřleté denní maturitní studium
Obor má široký všeobecně vzdělávací rozsah. Základ
oboru je prohlubován řadou předmětů usnadňujících
jednání s lidmi. Absolventi oboru jsou tak výborně
připraveni i pro práci ve všech oborech náročných
na jednání s klienty. Zaměření připravuje pracovníky
pro praktickou pečovatelskou činnost v nejrůznějších
zařízeních zajišťujících sociální péči v ČR a pro
výkon činnosti samostatných referentů na úřadech
zajišťujících výkon státní správy, poskytování dávek
sociální péče, důchodové zabezpečení atd.
Agropodnikání 41-41-M/001
čtyřleté denní maturitní studium
V prvních dvou letech studia si studenti osvojí univerzální základ, který si ve 3. - 4. ročníku prohloubí
volbou zaměření (zpravidla zemědělský provoz nebo
podnikání, ale i např. ekologie). Zaměření podnikání
zahrnuje rozšířenou výuku jazyků, výpočetní techniky, obchodních nauk a ekonomických předmětů.
Absolventi se výborně uplatňují v praxi a mají
vynikající úspěšnost při přijímání na vysoké školy.
Přírodovědné lyceum 78-42-M/006
čtyřleté denní maturitní studium
Vzdělávací program je založen na širším vzdělávacím
základě se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů, avšak s rozšířenou výukou předmětů navazujících na vysokoškolské vzdělání. Pokud
nebude absolvent přírodovědného lycea pokračovat
ve studiu, má možnost se uplatnit přímo v praxi

vzhledem k získaným poznatkům v oblasti ekologie,
chemie, geografie, informačních a komunikačních
technologií, potravinářství apod.
V příštím školním roce bude otevřeno po jedné třídě
od každého z uvedených oborů na střední škole.
Požadavky na přijetí na SOŠ: Kritéria pro přijetí
uchazečů pro všechny obory budou vycházet
ze znalostí uchazeče vyjádřeného hodnocením z předchozího vzdělání a výstupním hodnocením, pokud
bylo uchazeči vydáno. Uchazeči budou tedy hodnoceni podle prospěchu získaného ze školy, kde plnili
povinnou školní docházku, a z výstupního hodnocení
(pokud jej uchazeč může předložit). Klasické přijímací zkoušky se pro studium ve školním roce 2007/8
tedy nekonají. Uchazeči pro obor Agropodnikání
nemohou být se ZPS a musí mít lékařem potvrzený
dobrý zdravotní stav na přihlášce ke studiu.
Co nového na vyšší odborné škole?
Maturantům škola nabízí obor Obchodování se
zemědělsko-potravinářskými komoditami v denním
studiu.
Po absolvování obdrží studenti označení Dis. A mají
možnost v průběhu jednoho roku doplnit si vzdělání
na Jihočeské univerzitě, Ekonomické fakultě
v bakalářském studiu. Škola velmi intenzivně pracuje
na obnovení a přípravě projektu pro stávající obor
vyšší odborné školy, současně bude usilovat o akreditaci na MŠMT pro obor Sociální péče, který veřejnost požaduje otevřít v dálkovém studiu.
Další aktivity školy:
Škola a všechny její součásti jsou umístěny v jediném
parkovém areálu cca 10 minut od vlakového nádraží
a cca 5 minut od autobusového nádraží.
Studenti mohou být ubytováni na domově mládeže,
který se nachází přímo v areálu školy. Měsíční
poplatek Kč 700,- za ubytování v jedno až
třílůžkových pokojích. Stravování všech žáků může
probíhat ve vlastní školní jídelně a bufetu školy.
Na škole pracuje celá řada kroužků, například
fotografický kroužek, kroužek výpočetní techniky,
sportovní kroužky, psychologie v praxi, aj. Studenti
mají ve volném čase přístup k výpočetní technice
a Internetu. Studenti mohou studovat nepovinné předměty (anglický jazyk, německý jazyk, řízení speciálních strojů aj.)
Speciální aktivity školy: Během studia je možná účast
na jazykových kurzech v zahraničí (Švýcarsko, Velká
Británie, Německo, Rakousko).
Škola má zřízeno neomezené připojení na Internet
s přístupem z většiny počítačů ve čtyřech specializovaných učebnách v rámci sítě, a připojení mikrovlnou
na Domově mládeže a v části školy.
Škola je výborně vybavena pomůckami a odbornou
literaturou (knihovna s několika tisíci svazky odborné
literatury i beletrie). Škola disponuje dobrým
sportovním zázemím (hřiště, tělocvična), studenti
vydávají několik časopisů.
Žáci střední školy jsou zapojeni v celosvětovém
výzkumném projektu „Věda napříč světem“ (Science
Across the World).
Ve škole pracuje studentský parlament.
Škola důsledně uplatňuje výchovu k evropanství,
připravuje studenty pro život v budoucí sjednocené
Evropě. Projektová výuka vede studenty k schopnosti pracovat samostatně i jako člen týmu.
Škola má řadu certifikátů pro vzdělávání dospělých
v oblasti výpočetní techniky, pořádá kurzy zemědělského vzdělávání pro soukromé podnikatele, je cvičnou školou pedagogických fakult a Katedry pedagogiky ČZU Praha.

Příbramští občánci narození v lednu

OHK

V

PŘÍBRAMI

INFORMUJE

Vážení čtenáři,
nejprve bych Vám chtěla přiblížit významnou událost pro naši OHK
v Příbrami a poté se budu věnovat nadcházejícím akcím.
Ve čtvrtek 18. ledna 2007 navštívil prezident Hospodářské komory
České republiky Dr. Ing. Jaromír Drábek na pozvání Okresní
hospodářské komory v Příbrami příbramský region. Po celé
dopoledne byl doprovázen předsedou OHK Příbram Ing. Pavlem Oktábcem a ředitelkou
OHK paní Irenou Karpíškovou. Navštívil nejprve společnost ZAT, a. s., kde byl přijat managementem firmy v čele s paní ředitelkou Ing.Vladislavou Česákovou. Ihned po příjezdu
pana prezidenta se uskutečnil rozhovor pro příbramskou kabelovou televizi Fonka. Následovala prezentace firmy formou videoprojekce a podrobná prohlídka jednotlivých provozů
firmy ZAT, a. s., která působí na trhu hlavně jako dodavatel automatizace průmyslových
řídících procesů. Pan prezident se velice živě zajímal o činnost firmy, jelikož řídící systémy
jsou jeho původní profesí. Jako druhou firmu v rámci své pracovní cesty do Příbrami
navštívil pan prezident Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Po krátkém přivítání vedením firmy v čele s generálním ředitelem a místopředsedou představenstva Ing. Jiřím Dostálem a prezentaci aktivit podniku proběhla exkurze hutě, kde si
hosté za doplňujícího výkladu prohlédli jednotlivé provozy a technologie na ekologické zpracování odpadů z olova, drahých kovů a elektroodpadu. Stranou nezůstala ani výroba divize
Produkty. Prezident HK ČR se zajímal především o zpracování olověných odpadů,
elektroodpadu a zařízení na výrobu olověných výrobků.
Setkání bylo zakončeno pracovním obědem v Kovohutích, kterého se zúčastnili i zástupci
firmy ZAT, a. s. Odpolední plánovaná část programu (návštěva lyžařského svahu Padák
a beseda s podnikateli) bohužel kvůli neodkladné schůzce prezidenta s ministrem práce a sociálních věcí odpadla. V této chvíli máme naplánované setkání představenstva OHK
Příbram s prezidentem na 31. leden 2007, ale zde spíše půjde o řešení vnitrokomorových
vztahů a připravovaných změn v této oblasti.
Dne 24. ledna 2007 v zasedací místnosti ČS, a. s., se uskutečnila první z minule zmiňovaných
vzdělávacích akcí OHK Příbram, a to seminář na téma „ZMĚNY V PROGRAMECH
PODPOR MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ OD ČMZRB A CZECH TRADE
V ROCE 2007“. Příbramští podnikatelé byli v letošním roce jako první informováni
o změnách v programech ČMZRB ředitelem pražské pobočky Ing. Pavlem Mráčkem.
Dne 1. března 2007 je plánováno spuštění programů Rozvoj a Marketing a programů
Českomoravské záruční a rozvojové banky Start, Progres a Záruka. Výzva s konkrétními
podmínkami k těmto programům bude uveřejněna v druhé polovině února. Od 1. 3. 2007 se
začnou prostřednictvím on-line elektronického účtu eAccount přijímat registrační žádosti
do uvedených dotačních programů. Žádosti do úvěrových programů bude přijímat Českomoravská záruční rozvojová banka.
Vláda České republiky dne 17. 1. 2007 definitivně schválila znění programů podpory
podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na roky 2007 - 2013.
Konkrétní podmínky budou uveřejněny vždy ve výzvě příslušného programu. Výzvy budou
vyhlašovány postupně v průběhu roku 2007.
K tomuto tématu pak připravujeme 7. února 2007 ve spolupráci s BusinessInfo, CZECHINVESTEM a dalšími institucemi seminář s názvem „ Příležitosti z Evropských fondů –
programy podpor pro podnikatele na období 2007 - 2013“, který proběhne v přednáškovém sále Waldorfské školy. Tento seminář Vám představí praktické zkušenosti s čerpáním dotací ze stávajícího rámce podpory, jak se již nyní připravit, čeho se vyvarovat, s nově
připravovanými dotacemi na období 2007 - 2013 a důležité informační zdroje z veřejné
správy pro podnikatele.
A do třetice pořádáme seminář k novému ZÁKONÍKU PRÁCE, který platí od počátku
letošního roku. Přednášet bude odborník na pracovní právo JUDr. Petra Hůrka z MPSV
a půjde o první zkušenosti s tímto novým zákonem, správné znění pracovních smluv atd.
Tradičně Vás zveme na 5. PODNIKATELSKÝ PLES, který pořádáme jako vždy v příbramské Sokolovně, a to v sobotu 3. března 2007. Pro účastníky plesu je připraven bohatý
kulturní program a krásné věcné ceny, včetně několika zahraničních zájezdů. Část výtěžku
chceme opět věnovat na charitativní účely v příbramském regionu.
Na závěr Vám představím nového člena OHK Příbram, kterým je významná firma a zaměstnavatel
HEKO PLAST PŘÍBRAM, s. r. o. – zabývá se lisováním plastických hmot vstřikováním
a výrobou těsnění z mechové gumy.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
261 01, tel.: 318 627 784, www.ohkpb.cz

K a l e n d á ř
9. 2.
9. 2.
10. 2.
10. 2.
10. 2.
11. 2.
11. – 13. 2.
14. 2.

15. 2.
15. 2.
15. 2.
16. 2.
16. 2.
17. 2.
17. 2.
17. 2.
18. 2.
18. 2.
19. 2.
19. 2.
20. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.
do 25. 2.
26. 2.
27. 2.
do 28. 2.
2. 3.
3. 3.
16. 3.

a k c í

Ples Gymnázia Příbram, Kulturní dům, od 19 hodin
Ples hasičů, Sokolovna Příbram
Druhá kapitola – Divadlo Palace Theatre, Divadlo A. Dvořáka
Maturitní ples Integrované střední školy, Sokolovna Příbram
Ples Integrované střední školy, Kulturní dům, od 20 hodin
Taneční v Sokolovně od 15 hodin a od 19 hodin
Good Way – prodejní akce v Kulturním domě
Knihkupcův salon Vráti Ebra č. 1 – Malá scéna Divadla A.
Dvořáka,od 19 hodin
Vráťův cestovní antikvariát „Nákup-Prodej“ ve foyeru Malé
scény, od 17,30 do 18,30 hod.
Taneční v Sokolovně od 17 hodin
Jak jsem vyhrál válku, Divadlo A. Dvořáka, od 19 hod.
Každý 3. čtvrtek Tonyho Linharta, Malá scéna, od 19 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Malá scéna, od 10 hod.
Rybářský ples, Kulturní dům, od 20 hodin
3. kolo THC STIGA GAME, v restauraci Silvestr, ulice 28. října
od 13.45 hodin, startovné 25.- Kč
Šibřinky v Sokolovně
Ples Integrované střední školy, Kulturní dům, od 20 hodin
Dětský karneval v Sokolovně
Taneční dospělí v Sokolovně od 19 hodin
Druhá tráva – koncert, Kulturní dům, od 19 hod.
Zlobivý Brouček, od 10 hod.
Když se dnes večer nevrátím – šansonový večer, Malá scéna
Čochtan vypravuje – Divadelní společnost Josefa Dvořáka,
Divadlo A. Dvořáka, od 19 hod.
Maturitní ples Obchodní akademie, Kulturní dům, od 20 hodin
Masopust v Hornickém muzeu, od 10 hodin, Ševčinský důl
Rychlé šípy, Malá scéna, od 16 hod.
Setkání sběratelů všech oborů – burza, od 8 do 11 hod. v areálu
dolu Marie
Bleší trh, Kulturní dům, od 9 do 15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Divadlo A. Dvořáka, do 15 hod.
Výstava fotografií Fotoklubu Uran, Výstava P. Hlavatého,
Galerie F. Drtikola Zámeček - Ernestinum
Římské noci, hraje Divadlo v Řeznické, Divadlo A. Dvořáka
Sůl nad zlato, hraje Divadelní spolek DISK Dobříš, Malá scéna,
od 9,30 hod.
Setkání s hosty Galerie OPE v Památníku Vojna u Příbrami –
Galerie ORBIS PICTUS: EUROPA
Ples Střední průmyslové školy, Kulturní dům od 19 hodin
5. podnikatelský ples, Sokolovna Příbram
Společenský charitativní večer Kiwanis klubu Příbram
v Kulturním domě

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 9. ledna ve dvě hodiny v noci volal na služebnu anonym s tím,
že na křižovatce u Okresního
soudu v Milínské ulici dochází
vůči němu a jeho přátelům k násilí
ze strany hlídky Policie ČR.
Strážníci přijeli na místo a zde byli
tři podnapilí lidé - dva muži a jedna žena. Jeden z mužů křičel, že
ho policisté napadli, že mu asi
krvácí oko. Strážník mu řekl, že
žádnou krev nevidí a v ten moment se muž rozkřičel, že všichni
policajti drží spolu, že zařídí, aby
ho vyhodili z práce atd. Muž byl
velmi agresivní, nakonec mu
strážníci museli nasadit pouta a
přivolat záchranku, protože krvácel z prstu. Poté muže odvezli
na záchytnou stanici. Celou dobu
všem sprostě nadával.
V podvečer dne 14. 1. požádal
telefonicky jeden občan, zda by
mohla hned přijet motohlídka,

protože spolu s dalším mužem
zadrželi
osobu
podezřelou
z krádeže kola z osobního vozu
Škoda 105 L. Strážníci ihned přijeli na místo a pachatele převzali.
Protože kladl odpor, musela mu
být nasazena pouta. Na místo se
dostavil i majitel auta. Pachatel
byl předán Policii ČR.
Skupinka občanů rómské národnosti a skupinka dohola ostříhaných mladíků se pohybovala
po náměstí T. G. Masaryka. Sotva
ale motohlídka odjela z dohledu,
začali se tři mladíci prát. Obsluha
kamerového systému motohlídku
okamžitě kontaktovala a strážníci
byli hned zpět na místě. Mladíci
řekli, že si pouze vyřizují účty
z dřívější doby. Nikdo z nich
nepožadoval žádné řešení, nikdo
nebyl zraněn, takže strážníci
hochy pouze poučili o zásadách
slušného chování a místo opustili.

SLOUPEK SENÁTORA
Dne 1. ledna 2007 pronesl prezident republiky Václav Klaus jako obvykle svůj
novoroční projev, v němž se vyslovil mj. i
k problematice členství naší republiky
v Evropské unii s tím, že varoval před některými negativními vlivy, které se k nám
z Evropské unie šíří.
V této souvislosti jsem často dotazován
občany na to, jaké negativní vlivy měl pan
prezident na mysli a z čeho vyplývá jeho
spíše negativní pohled na to, co se v Evropské unii děje, a to za situace, kdy občané zatím vidí většinou jen
samé příjemné věci, hlavně pak administrativně snazší cestování
do členských států Evropské unie spojené se zrušením celních
bariér.
Proto se zde pokusím vysvětlit problematičnost některých
postupů Evropské unie na konkrétním případě návrhu zákona
o evropské družstevní společnosti, který vychází ze závazných
a doporučených stanovisek Evropské unie. Zákon o evropské
družstevní společnosti by měl stanovit právní předpoklady
pro vznik a činnost evropské družstevní společnosti jakéhokoliv
typu, lidově řečeno „družstva“, přičemž u nás jsou asi
nejznámější bytová družstva, v jejichž bytech bydlí mnoho
našich občanů. Evropské bytové družstvo pak bude takové
družstvo, které bude mít byty nejméně ve dvou státech Evropské
unie, a zákon by měl určovat právní předpoklady pro vznik a činnost takového bytového družstva. Situace je však bohužel
taková, že ze 100 paragrafů zákona se touto vlastní věcí zabývá
jen 38 paragrafů, zatímco zbývajících 62 paragrafů se zabývá
věcí jinou, a to stanovením práv zaměstnanců bytového družstva.
Zdůrazňuji zaměstnanců, nikoliv členů bytového družstva.
Členové družstva jsou v zásadě ti, kteří v družstevních bytech
bydlí, ale obecně nejsou jeho zaměstnanci, a naopak zaměstnanci jsou v zásadě ti, kteří pro družstvo v pracovním poměru
pracují, ale obecně nejsou jeho členové, tj. v bytech nebydlí.
Poměry bývají takové, že bytové družstvo má mnoho členů, ale
málo zaměstnanců v pracovním poměru, kteří zajišťují základní
chod družstva. Takovými zaměstnanci bývají např. sekretářka,
řidič, topič, údržbář apod. Podle zákona o evropské družstevní
společnosti by bytové družstvo bylo povinno umožnit těmto
několika málo zaměstnancům zřídit výbor s rozsáhlými právy,
která zahrnují mj. i vliv těchto zaměstnanců na rozhodování
bytového družstva, přičemž činnost tohoto výboru v pracovní
době by byla placena z prostředků družstva a družstvo by mu
muselo poskytnout zdarma také veškeré materiální a prostorové
podmínky pro jeho práci. Nejen to. Výbor zaměstnanců si může
pro svoji činnost vybrat poradce z kterékoliv země Evropské
unie a veškeré náklady na jeho činnost by muselo družstvo hradit.
Kdyby se tedy například na základě rozhodnutí svých členů
bytové družstvo v českém pohraničí rozhodlo rozšířit svou činnost také do příhraničí v Německu, pak mu do toho všeho bude
mluvit výbor několika málo zaměstnanců, kteří vůbec nebudou
jeho členy, a družstvo by jim to muselo nejen umožnit, ale ještě
také zaplatit, a to včetně poradce například z Portugalska, Švédska či Severního Irska, pokud by si ho výbor zaměstnanců z některé i takto vzdálené země vybral. Chci výslovně zdůraznit, že
nejde o nějakou formu pracovněprávní ochrany zaměstnanců,
která by snad nahrazovala zákoník práce, ten samozřejmě
pro tyto zaměstnance bude platit i nadále.
Z tohoto praktického příkladu vyplývá, že varování, která občas
pan prezident vyslovuje v souvislosti s Evropskou unií, není
možno brát na lehkou váhu.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Příbram

Získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje“
Dne 10. ledna 2007 byl 5. ZŠ Příbram na slavnostní valné
hromadě Klubu ekologické výchovy konané na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy při příležitosti dekády OSN
„Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ propůjčen titul Škola
udržitelného rozvoje 1. stupně.
Toto významné ocenění dlouhodobé činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, vedoucí k pochopení
potřeby ochrany životního prostředí, převzaly z rukou předsedkyně Klubu ekologické výchovy RNDr. Danuše Kvasničkové
a vedoucího tajemníka České komise UNESCO Pavla Škody
ředitelka školy PhDr. Iva Palánová a koordinátor EVVO Mgr.
Jarmila Stupková. Přestože se 5. ZŠ profiluje především jako
škola s hudebním a výtvarným zaměřením, víme, že i výchova
podporující poznávání a ochranu životního prostředí je nedílnou
složkou moderního vzdělávání. Proto již řadu let pracujeme
podle plánu environmentálního vzdělávání a osvěty a toto
vzdělávání prolíná nejen všemi vyučovacími předměty od 1.
do 9. ročníku, ale významně se do jeho naplňování zapojuje
i školní družina. Touto cestou chci poděkovat všem pedagogickým a výchovným pracovníkům, kteří mají nemalý podíl na výše
zmíněném ocenění.
Mgr. Jarmila Stupková, koordinátor EVVO

Při průjezdu kolem Švejk restaurantu dne 18. 1. ve 21 hodin
strážníci zpozorovali dvě osoby,
které se před nimi daly na útěk.
Strážníci je zajistili u restaurace
Kahan. Jednalo se o dva hledané
muže, takže byli oba předáni
Policii ČR.
Začínající hádku a rvačku mezi
třemi muži zastavili strážníci dne
20. 1. v restauraci Kahan. Muži
notně popíjeli alkohol, začali se
hlasitě dohadovat. Strážníkům
řekli, že jde pouze o drobnou
roztržku, nicméně strážníci je
vykázali z restaurace a poté již byl
klid.
Dva mladíci a jedna slečna se
prali dne 23. 1. na křižovatce
v Milínské ulici. Po příjezdu
strážníků jeden z mladíků utekl,
ale po dostižení tvrdil, že se prali
s řidičem stříbrného BMW, který
do jednoho z nich narazil autem.

Prý se jen bránili napadení. Věc
byla předána Policii ČR.
V pět hodin ráno dne 26. 1.
zavolal na služebnu občan
ze sídliště. Slyší prý z vedlejšího
bytu volání o pomoc. Strážníci
ihned přijeli, za přítomnosti hasičů
otevřeli uvedený byt a zde nalezli
majitelku bytu ležící na zemi.
Upadla a nemohla bez pomoci
vstát. Strážníci přivolali záchranku.
Jednomu muži se podařilo chytit
mladíka, který pokreslil výtah.
Mladík sdělil hned také jména
svých dvou kompliců. Vzniklo
podezření ze spáchání trestného
činu, případ řeší Policie ČR.
Zloděje, který se vloupal do prodejny Neptun na náměstí 17.
listopadu, spatřila jedna občanka
a ihned přivolala strážníky. Ti
na místě pachatele zajistili a předali ho Policii ČR.

15 let Gymnázia pod Svatou Horou
Po celou dobu existence preferuje Gymnázium pod Svatou Horou cizí
jazyky. Úroveň naší výuky směřuje k tomu, aby naši absolventi měli
po ukončení studia otevřenou cestu k následnému vzdělávání v terciární
sféře i v jiném než mateřském jazyce. V současné době spoluzajišťují
výuku zahraniční lektoři angličtiny, němčiny i francouzštiny. Rodinná
atmosféra již tradičně zajišťuje individuální přístup k žákům s potřebnou
ohleduplností, pozorností i laskavostí. Moderní zaměření školy a její
zázemí samozřejmě doplňuje kvalitní a nadstandardní vybavení v oblasti
informačních technologií.
Za dobu trvání maturovalo na našem gymnáziu již osm ročníků. Celkem
školu úspěšně opustilo 422 absolventů. V loňském roce bylo na VŠ
přijato 80 % všech přihlášených absolventů.
Gymnázium pod Svatou Horou nabízí pro žáky ZŠ tyto obory:
Zaměření všeobecné - šestiletý obor
Všeobecné zaměření je určeno pro žáky ze sedmých tříd ZŠ. Je vhodné
pro zájemce o další studium, především pro ty, kteří se nedokázali
ke studiu rozhodnout již v páté třídě, případně pro ty žáky, u kterých se
studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky
ze vzdálenějších obcí, pro které je dojíždění v šesté a sedmé třídě
náročné. Studenti získají všeobecný základ pro studium na VŠ. Zvládnutí
standardního programového vybavení (Windows, OFFICE) je jednou
z důležitých náplní předmětu informatika. Široká volba volitelných předmětů umožní individuální zaměření s ohledem na zájmy a budoucí
profesní orientaci. Počet přijímaných žáků: 30
Zaměření na živé jazyky - čtyřletý obor
V našem regionu se jedná o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia
pro žáky z 9. tříd ZŠ. První cizí jazyk (angličtina, němčina) je vyučován
pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech
intenzivní jazykové přípravy je alespoň jeden z ostatních předmětů
vyučován nejen v českém, ale částečně i v anglickém, resp. v německém
jazyce. Druhým živým jazykem může být angličtina, němčina, francouzština, dobrovolně i ruština. Kvalitní všeobecný základ, nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí standardního programového
vybavení je dobrým předpokladem pro studium na VŠ nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Počet přijímaných žáků: 30
Gymnázium organizuje povinné kurzy, navíc výměny do Anglie
a Německa, biologickoekologický kurz v Černé Hoře a pobyty v přírodě.
Škola pořádá videokonference s partnerskou školou v Anglii.
Přijímací zkoušky pro oba obory formou testů SCIO: český jazyk,
matematika, test všeobecných studijních předpokladů.
GYMNÁZIUM POD SVATOU HOROU
BALBÍNOVA 328, PŘÍBRAM II, 261 01
INTERNET: WWW.GSHPB.CZ; TEL.: 318 621 935, 318 679 020,
FAX: 318 679 022, EMAIL: gshpb@gshpb.cz

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
MAXMILIÁN BRADÁČEK

STAROSTA (1812 - 1863)
Po pádu tzv. Bachova absolutizmu bylo zřejmé, že Rakousko potřebuje všestranné reformy. V politické rovině
k nim došlo vydáním tzv. říjnového diplomu v roce 1860,
který předznamenal mj. vypsání nových voleb do obecních
zastupitelstev. Tyto volby proběhly ve dnech 19. - 21.
února 1861 a díky nim se obměnilo již 11 let vládnoucí
a stárnoucí příbramské zastupitelstvo. Na prvním zasedání
tohoto nového sboru byl zvolen starostou příbramský
měšťan Maxmilián Bradáček.
Tento rodák z Kojetína u Petrovic patřil v té době mezi
příbramskou společenskou smetánku, podle oboru činnosti
bychom jej dnes zařadili mezi podnikatele. Jeho aktivity
byly zaměřeny na zemědělství a potravinářství, měl pronajatý dvůr v Kozárovicích, statky v okolí Příbramě, v letech
1848 - 1863 byl nájemcem příbramského pivovaru, vlastnil
též několik domů v Příbrami, Plzni a Cerhovicích. Příbramskou domovskou příslušnost (tehdy ještě měšťanské právo), nutnou pro účast v komunální politice, získal až v roce
1848 právě díky tomu, že mohl jako nájemce pivovaru
uplatnit přednostní nárok na jeho udělení. V našem městě
se kromě vaření piva ale angažoval i ve společenské rovině, v letech 1849 - 1860 byl důstojníkem ostrostřeleckého
sboru, od roku 1857 byl jeho velitelem. Tento sbor ve své
činnosti kombinoval úkoly domobrany a zábavného
spolku.
Spolkový život byl také jedním z nejvýraznějších projevů
těchto nových časů. Byla obnovena činnost Měšťanské
besedy, v červnu 1861 založen zpěvácký spolek Lumír,
o rok později příbramská jednota Sokola. Události té doby
nepřinesly pouze politické uvolnění, ale především
hospodářské změny, v podstatě tehdy definitivně v naší
zemi zavládl kapitalizmus a svoboda podnikání. Objevily
se tedy i snahy zapojit do tohoto procesu obce, a to v celku
úspěšně. Za úřadování starosty Bradáčka tak byla dne
1. července 1861 slavným “Veni sancte Spiritus” otevřena
Spořitelna v Příbrami, v podstatě banka jejímž hlavním akcionářem bylo město Příbram. Úřadovna spořitelny se
nacházela přímo na tehdejší radnici a do správních orgánů
spořitelny se nominovali tehdejší radní v čele se starostou.
Na úspěch spořitelny se snažila navázat v roce 1862
založená Okresní záložna, další finanční ústav, který měl
především pomáhat drobným živnostníkům a podnikatelům ve financování jejich činnosti. Shodou okolností byla v téže době (1861) za účasti starosty odevzdána
Svatá Hora do správy řádu redemptoristů.
Praktické úřadování M. Bradáčka však bylo od počátku
problematické. Již v roce 1860 rezignoval ze zdravotních
důvodů na velení ostrostřeleckého sboru, od června roku
1862 se vůbec neúčastnil jednání rady i výboru, v únoru
1863 jej zastihla v pouhých jednapadesáti letech smrt.
Dle kroniky měl slavný pohřeb.
Město od června 1862 již fakticky vedl Karel Hail, který se
o rok později, v červnu 1863, oficiálně stal poprvé příbramským starostou. Obecní volby v srpnu 1864 pak udělaly
definitivní tečku za dobou vlády M. Bradáčka na Příbramí.

Daniel Doležal

Ú NOROVÉ KALENDÁRIUM
1. 2. 1836

s Jindřichem Majerem
a Aloisem Laubem.

Při otvírání žíly mezi Vojtěšským a Mariánským
dolem se vylomil kus skály,
vyvalila se voda a zahynuli
dva horníci.

21. 2. 1955

7. 2. 1897
Byla objevena trhlina
zvonu Drahoun ve věži
příbramského kostela.

O jednom výměnném pobytu
V letošním školním roce na Gymnáziu pod Svatou Horou Příbram
proběhl výměnný pobyt s hannoverským gymnáziem Elsy Brandström.
Chtěla bych sdělit pár svých dojmů z této výměny.
V říjnu byli hannoverští studenti u nás. První den jsme se seznamovali –
byla na to celá neděle. V pondělí dopoledne všechny přivítal ředitel naší
školy a pak se šlo do tříd, každý se svým hostem. Učitelé byli velmi
ochotní a někteří dokonce vedli hodinu v angličtině, a tak se mohli
zapojit všichni – i němečtí studenti. V dalších dnech jsme hosty zavedli
na Svatou Horu s jejími zajímavými schody. Uspořádali jsme výlet
do Prahy za gotickými památkami a na Křivoklát. Obě tyto cesty byly
doplněním projektu nazvaného GOTIKA. Ten proběhl v učebně informatiky, kde nám paní Schleiff zadala úkoly. Celé dopoledne jsme je řešili
a potom jsme výsledky prezentovali jak v němčině, tak v češtině.
S Příbramí se hosté rozloučili návštěvou Hornického muzea na Březových Horách (v Hannoveru doly nejsou, a tak průchod Ševčínskou
štolou a jízda důlním vláčkem pro ně byly nezapomenutelné).
Co se potom dělo v Hannoveru? Nejvýrazněji si vzpomínám na tamější
zoologickou zahradu, na fotbalové utkání Hannover versus Stuttgart
(Hannover bohužel prohrál), na přivítání ve škole a na návštěvu
zábavného sportovního centra, kde nás nejvíce bavila chůze po pohyblivých můstcích zavěšených těsně u stropu. Byli jsme také přítomni
na hodinách a v rámci projektu o gotice jsme navštívili zajímavý Lüneburg, s domy postavenými v severoněmecké gotice, a Hammeln, který je
proslulý weserskou renesancí a typickými bílými domy. Hammeln je
neobyčejně čisté a vlídné město, jako by jím i dnes procházel Krysař
a všechno špatné svou hrou na píšťalu odváděl. V Hamburku jsme byli
v den, kdy tam kotvila v současné době největší loď světa Queen Mary
2. Zkrátka měli jsme štěstí, viděli jsme ji. Závěrečná party byla už jen
příjemným zakončením celého pobytu. Těším se na podobné akce,
kterých se určitě zúčastním, protože jsou poučné i zábavné.
Alena Náprstková, Gymnázium pod Svatou Horou Příbram

7. 2. 1849
Při důlním neštěstí na dole
Vojtěch zahynul horník
Václav Štika.

7. 2. 1997

Vydán řád pro vězeňské
tábory Ministerstva vnitra,
tedy mj. i pro zdejší tábory
Vojna a Bytíz.

26. 2. 1872
Narodil se Václav Johanis,
poslanec, senátor a čestný
občan města Příbramě,
titulovaný “ochránce hornického stavu”.

28. 2. 1861

Na Zimním stadionu
v Příbrami byl zahájen
Daviscupový zápas mezi
Českem a Indií.

Skupina březohorských
občanů využila uvolnění
politické situace a požádala o obnovení činnosti
čtenářského spolku.

14. 2. 1933

28. 2. 1957

V Příbrami přednášel
P. Albert Florián o misijích v Africe.

Jáchymovské doly zprovoznily “pojízdnou nemocnici” - autobus zařízený
jako ordinace. Autobus
objížděl hornické ubytovny, ale také různé
sportovní události v kraji.

19. 2. 1945
Vykonána poprava šestnácti hlavních organizátorů příbramského protifašistického odboje v čele

Daniel Doležal

Důležité informace z radnice
Příbramští radní nesouhlasí se vstupem města
do iniciativy za úplné zpřístupnění Vojenského
újezdu Brdy. Od 1. ledna 2007 byly pro veřejnost
zpřístupněny některé okrajové části Vojenského
újezdu Brdy. Při této příležitosti se z iniciativy
Obce Strašice konala dne 19. 12. 2006 na Obecním
úřadě Strašice setkání zástupců obcí sousedících
s VVP Brdy. Za město Příbram se jednání zúčastnili 1. místostarosta Ing. Petr Kareš a vedoucí
odboru koncepce a rozvoje města Vladislav Rozmajzl. „Z jednání vyplynulo, že obce přiléhající
k Vojenskému újezdu (VÚ) Brdy nesouhlasí
s takto vymezenými zpřístupněnými plochami
a požadují jejich rozšíření. Chtějí volný vstup
na celé území VÚ Brdy kromě částí nutných
pro činnost Armády ČR,“ sdělil Petr Kareš. Do doby
vyřešení těchto požadavků navrhli představitelé
obcí posunutí otevření Brd minimálně o šest
měsíců. Na schůzce ve Strašicích se dále jednalo
o tom, že dalším krokem pro jednání o úplném
zpřístupnění VÚ Brdy je záměr založení sdružení
obcí. Rada města Příbrami se na svém zasedání
9. 1. seznámila s informacemi o zmiňovaném
setkání i o otevření části VÚ Brdy pro veřejnost.
Příbramští radní konstatovali, že bylo chybou, že
na setkání ve Strašicích nebyli pozváni představitelé Armády ČR a správy VÚ Brdy. Rada
rovněž nedoporučila zastupitelstvu odsouhlasit
vstup města Příbrami do iniciativy obcí
sousedících s VÚ Brdy za účelem zpřístupnění
území VÚ Brdy pro veřejnost. „Zpřístupnění Brd
pro veřejnost bez zajištění ochrany přírody a vodních zdrojů, které jsou pro náš region životně
důležité, by nebylo správné. Jsem proti tomuto
záměru. Se znepokojením sleduji zájem určitých
podnikatelských skupin o otevření Brd. Již nyní,
kdy Brdy nejsou veřejně přístupné, se zde na mnoha
místech objevují odpadky a nepořádek,“ prohlásil
starosta Josef Řihák. Představitelé města Příbrami
se budou podle rozhodnutí radních i nadále
zúčastňovat podobných schůzek, jako byla ta
ve Strašicích. „Budeme zde působit jako pozorovatelé,“ doplnil starosta Řihák.
Opravená zbrojnice poskytuje lepší podmínky
hasičům i jejich technice. Dobrovolní hasiči
z Příbrami VI - Březových Hor dostali do užívání
opravenou a dostavěnou hasičskou zbrojnici
v areálu bývalého dolu Marie. Dne 19. 1. úspěšně
proběhla kolaudace, slavnostní otevření se
uskutečnilo v podvečer. Práce na stavbě začaly
loni koncem srpna. Na základě výběrového řízení
se stala dodavatelem firma MT Stav, s. r. o.
Celková cena díla je 2 200 342 ,- korun. Ve zbrojnici byla především vyměněna stávající trojdílná
dřevěná vrata za nová s elektropohonem. Dále
bylo na objektu opraveno oplechování, uvnitř
zbrojnice jsou nové podlahy, sádrokartonové
podhledy se zateplením, je zde vymalováno,
opraveny omítky, natřená okna a provedeny i další
práce. V neposlední řadě pracovníci dodavatelské
firmy opravili a natřeli fasádu tak, aby byl celý objekt barevně sjednocený. Stavba byla dokončena
15. 12. 2006. Nová zbrojnice přispěje ke zlepšení
protipožární ochrany Příbrami a současně je zde i
vytvořeno odpovídající zázemí pro výjezdovou
jednotku SDH. Je zde sklad techniky a materiálu,
šatna, sociální zařízení a společenská místnost.
Důvodem k rekonstrukci hasičské zbrojnice byla
podle vedoucího odboru ochrany a obrany Městského úřadu Příbram Ladislava Kubína především
skutečnost, že se jednalo původně o objekt stáje
důlních koní, který s výjimkou zvětšení výšky vrat
prakticky nebyl upraven pro automobilovou
hasičskou techniku. Zaparkovat do původní zbrojnice dvě Tatry 815, které mají březohorští hasiči
k dispozici, bylo velmi složité. Dalším problémem
bylo, že původní dřevěná vrata nešlo utěsnit.
Hasičské vozy musí být stále naplněny vodou

a v mrazivém počasí tak hrozilo nebezpečí, že
v nich voda zamrzne. Nová rolovací vrata s elektropohonem vyřeší hasičům i další problém. V zimě
museli hasiči před výjezdem nejprve odklidit sníh,
aby vůbec mohli vrata otevřít. Jednotka SDH
Příbram – Březové Hory je zařazena v plánu
pokrytí Středočeského kraje v kategorii JPO III/2
– tedy s územní působností. Ve výjezdové skupině
pracuje celkem 24 dobrovolných hasičů. Vedle
této březohorské jednotky v Příbrami působí i další
skupina zařazená do kategorie JPO III, a to při
SDH Příbram I. „Práce dobrovolných hasičů si
velmi vážím, neboť tuto svoji činnost ve prospěch
svých spoluobčanů dělají nezištně, ve svém volném
čase. Město bude hasiče i nadále podporovat.
Jsem rád, že se nám podařilo odstranit
dlouhodobý problém v podobě nevyhovující zbrojnice na Březových Horách. Přeji hasičům, aby jim
nové prostory dobře sloužily a aby se do nové
zbrojnice po akcích vždy všichni ve zdraví vrátili,“
popřál starosta MVDr. Josef Řihák dobrovolným
hasičům při slavnostním otevření jejich nové
zbrojnice.
Město Příbram vypisuje výběrové řízení
na provedení právního auditu. Předmětem auditu
je kontrola všech smluvních závazků města
Příbram ve vztahu k jiným subjektům. Audit bude
podle starosty Příbrami MVDr. Josefa Řiháka
zaměřen zejména na:
- soulad posuzovaných právních aktů (zejména
uzavřených smluv) s právním řádem a vnitřními
předpisy města Příbram;
- kontrolu, zda smluvní vztahy jsou upraveny
ve standardní úrovni a zda smluvní ujednání
nápadně nevýhodným či nestandardním způsobem
neuplatňují problematiku v neprospěch města
Příbrami;
- kontrolu, zda smluvní ujednání zakotvující práva
města Příbram jsou formulována dostatečným
způsobem a zda jsou tato sjednaná práva obvyklým a dostatečným způsobem zajištěna, a to
včetně ujednání o sankcích a vymáhání;
- kontrolu, zda město Příbram nepřevzalo, nebo
nemá smluvní závazky, které by z právního
hlediska nemělo mít;
- kontrolu, zda by město Příbram nemělo některé
závazky ukončit, případně určit, které závazky či
práva města Příbrami je nutné právně zakotvit,
změnit, či doplnit.
Zadání výběrového řízení na firmu, která právní
audit provede, schválila v pondělí 22. ledna rada
města Příbrami. Nezávislý audit by podle starosty
Příbrami Josefa Řiháka měl dát vedení města
odpověď na otázku, které smlouvy jsou právně
v pořádku a které je třeba změnit.
Příbramští radní navrhli zastupitelům, aby
letos ve městě nezdražili nájemné. V obecních
bytech v majetku města Příbrami se s největší
pravděpodobností v letošním roce nebude zvyšovat nájemné. Příbramští radní na svém pondělním
zasedání navrhli zastupitelstvu, aby v obecních
nájemních bytech v majetku Příbrami nebylo
zvyšováno nájemné. Podle zákona číslo 107/2006
Sb., který Parlament ČR přijal vloni, mohou vlastníci bytů v letošním roce jednostranně zvýšit
nájemné o 30 až 60 procent proti současným
cenám. Výše nárůstu ceny nájemného se určuje
v závislosti na kvalitě bytů. „Rozhodli jsme se
v letošním roce zachovat výši nájemného, neboť
nechceme zvyšovat finanční zatížení našich
občanů. Přínos ze zvýšení cen nájemného není
pro hospodaření města tak výrazný, abychom ještě
zvýšili již tak dost velký tlak na platební povinnosti obyvatel Příbrami,“ vysvětlil starosta
MVDr. Josef Řihák. Podle místostarosty Příbrami
MVDr. Václava Beneše by bylo nespravedlivé
zvyšovat nájemné ve starých bytech v panelových

a cihlových domech, když město současně nemůže
zdražit nájemné v nových, nedávno dokončených
bytech. „Co do kvality jsou staré obecní byty
v nesrovnatelně horším stavu než nedávno
dokončené byty v bývalých kasárnách 1. máje,
v Simly clubu, na Spartaku a na dalších místech.
Nájemné v nových bytech, které jsme budovali
se státní dotací, zvyšovat nesmíme. Považuji proto
za spravedlivé, abychom jako kompenzaci za horší
kvalitu bydlení nájemníkům starých městských
bytů letos nezdražovali nájemné,“ řekl Václav
Beneš. O tom, zda v Příbrami skutečně nedojde
ke zvýšení nájemného, rozhodnou na veřejném
zasedání členové zastupitelstva. Pokud doporučení
městské rady projde, půjde o další vstřícný krok
vedení města Příbrami ke svým občanům.
V Příbrami nebyla letos zvýšena cena jízdného
v hromadné autobusové dopravě, nedošlo ani
ke zdražení poplatku za svoz a likvidaci tuhých
komunálních odpadů.
Aktuální situace v příbramském kině. Součástí
rekonstrukce části objektu kulturního domu, která
se uskutečnila v loňském roce, měly být i opravy
v kině. V této části se měla především posílit
klimatizace. Jenže v okamžiku, kdy stavebníci
v kině začali pracovat, narazili na rozsáhlou
havárii. „Začalo to tím, že se v podlaze náhle
objevily trhliny. Když jsme odkryli dlaždice, zjistili
jsme s hrůzou, že pod nimi jsou dvaceti až
padesáticentimetrové propady,“ vysvětlil stavební
dozor města Ing. Bohumil Kortus.
K této události došlo v polovině roku 2006 a představitelé města přehodnotili původní projekt.
Uskutečnilo se výběrová řízení, na jehož základě
byla vybrána firma, která havárii odstraní. Jenže
rozsah prací, které bylo nutné udělat, se proti
původnímu plánu čím dál více zvětšoval. „Začaly
například padat příčky na sociálních zařízeních.
Trhliny se objevily na dalších místech. Nakonec
bylo nutné zbourat i celou promítací kabinu. Tím
došlo k tomu, že jsme nyní postaveni před problém
v kině vyměnit celou promítací technologii.
S takovouto rozsáhlou, časově náročnou a drahou
výměnou původní projekt v žádném případě
nepočítal,“ vysvětlil MVDr. Václav Beneš, místostarosta Příbrami, který nyní rekonstrukci příbramského kina sleduje. Ve středu se v kině uskutečnil
kontrolní den, kterého se zúčastnili představitelé
vedení města, ředitel Divadla A. Dvořáka Příbram,
stavební dozor investora a všichni dodavatelé
stavebních prací a technologií. Z jednání vyšlo
najevo, že oprava příbramského kina je mnohem
náročnější, než se původně předpokládalo, a kino
s největší pravděpodobností nezačne promítat
1. dubna 2007, jak bylo plánováno. V současné
době pracovníci specializované firmy AV Media
dokončují projekt výměny promítací technologie.
S tím, že dojde k této výměně, se v původních
plánech opravy kina vůbec nepočítalo. Situace je
o to komplikovanější, že oprávnění instalovat
do kina tuto složitou techniku mají u nás jen dvě
firmy. AV Media je jednou z nich. Představitelé
vedení města uložili stavebníkům a dodavatelům
technologií, aby nejpozději do 15. února předložili, do kdy a za kolik peněz jsou schopni rekonstrukci kina dokončit. Dnes pracovníci firmy AV
Media v příbramském kině provádějí zvukové
zkoušky, na základě kterých určí, jaké reproduktory a kam bude třeba pro nové ozvučení kina
umístit. Je téměř jisté, že bude muset dojít i
k výměně zvukové izolace na stěnách. Pokud by se
tyto změny neuskutečnily, nedostalo by příbramské kino licenci k dalšímu promítání. Během kontrolního dne se hovořilo i o tom, kdo problémy
způsobil. Proč až nyní se zpracovává projekt
na rekonstrukci? Podle místostarosty Příbrami
MVDr. Václava Beneše je viníkem současných
problémů snad jen ten, kdo před 48 lety navezl

Nové možnosti bydlení v Příbrami
Dostupné bydlení, to je sen mnoha mladých, starších i nejstarších lidí
v našem městě. Bytů je prostě stále málo, a to nejen v Příbrami. Zaujala
nás tedy nabídla developerské společnosti CZ Stavební holding, a. s.,
která se v současné době chystá v zajímavé oblasti Drkolnova postavit
151 bytů. Po celé řadě negativních zkušeností, se kterými se každý z nás
setkal v médiích, se nabízí samozřejmě otázka: Nejde zase o další podvody, mohu této firmě věřit?
Na otázky odpovídá Kateřina Jehličková, zástupce společnosti.
Můžete nás podrobněji seznámit s vaší společností? „Jsme developerská společnost, která na trhu působí od roku 1999. Za tu dobu jsme
postavili a zkolaudovali přes čtyři tisíce bytových jednotek a rodinných
i řadových domů v celé řadě českých měst. Příkladem může být Písek,
Turnov, Aš, Cheb, Plzeň, Poděbrady, Český Krumlov a další.“
O jaký typ staveb se konkrétně v Příbrami jedná? „V Příbrami
postavíme tři bytové domy se 151 bytovými jednotkami od velikosti bytů
1 + kk až 3 + kk. Klienti mají možnost si byty přizpůsobit svým potřebám a přáním. Lze posunout některé příčky, dveře umístit jinam
a podobně. Součástí většiny bytů je balkón nebo terasa. Všechny byty
mají standardní vybavení, ale je možné si zvolit i jiné. Dva domy jsou
sedmipodlažní, třetí je šestipodlažní.“
Jsou součástí bytů i garáže? „Víme, že všude v Čechách je nedostatek
parkovacích míst. Umístili jsme proto do podzemí dvě garáže a 6
podzemních parkovacích míst a klienti mají možnost si je odkoupit. Jinak kolem domů bude odpovídající počet parkovacích stání, která budou
klientům k dispozici.“
Je v Příbrami zájem o byty větší nebo naopak menší? Nebo se zaměřujete spíše na exkluzivní nadstandardní byty? „Zaměřujeme se
na byty, které jsou dostupné běžným klientům. Konkrétně tady v Příbrami je zájem hlavně o byty 3 + kk, tedy větší byty. Dokonce máme požadavky na zvětšení, tedy propojení dvou bytů v jeden. Přepokládáme zájem klientů i z okolí města i Prahy. Všem našim klientům jsme schopni

pomoci i s financováním bytů. Spolupracujeme v tomto směru se Sofia
Finance. To jsou naši partneři, kteří klientům bezplatně pomáhají a radí
při výběru vhodného hypotečního ústavu nebo bankovního domu a vše
za ně vyřeší.“
Jsem zájemce o určitý typ bytu a mám našetřeno dvě stě tisíc korun,
mohu si u vás koupit byt?
„Ano, právě Sofia Finance pro nás připravila produkt, kde zaručuje, že
klientům stačí částka sto tisíc a zbytek je možné si půjčit. Pokud zájemci z nějakého důvodu na hypotéku nedosáhnou, tak jim zaručujeme, že
jim rezervační poplatek vrátíme. Jinak je rezervační poplatek v ceně bytu a odečítá se od ceny. Máme stanovený splátkový kalendář a chceme,
aby první a druhou zálohu zaplatili klienti z vlastních zdrojů, třeba ze
stavebního spoření, a od třetí zálohy již mají možnost nemovitost zastavit. Mohou tedy ručit rozestavěnou bytovou jednotkou.“
Často se v médiích setkáváme s různými firmami, které z lidí vytáhnou jejich mnohdy celoživotní úspory a pak o ně přijdou. Proč by
měli mít důvěru právě k vám? „Řeknu to otevřeně: Stavíme především
na referencích. Při podpisu rezervační dohody dáváme klientům i
Smlouvu o smlouvě budoucí tak, aby měli možnost si ji řádně v klidu
prostudovat a případně i zkonzultovat. Záruky jsou veliké, protože ještě
nikdy se nám nestalo, abychom na nějakém projektu zkrachovali, nebo
jej nějakým způsobem nedokončili. Takže skutečně naší velkou předností jsou reference a zkušenosti.“
Kdy stavbu zahájíte? „Začneme ještě nyní v zimě. Od zahájení ke kolaudaci je 12 – 15 měsíců. Ještě se nám nestalo, že by došlo někde ke
zpoždění. Termíny dodržujeme.“
Kde vás zájemci najdou? „Máme v Příbrami otevřenou informační
kancelář v budově Průmyslu kamene u kruhového objezdu u Dolejší
Obory. Konzultační hodiny jsou v pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hodin.“
www.bytypribram.cz; www.czstavhold.cz

pod základy kina tak nestabilní materiál, který si
v průběhu času začal sedat. „Od řešení problému
praskajících podlah jsme se tak dnes dostali úplně
někam jinam,“ vysvětlil Václav Beneš.
Nyní si podle místostarosty Příbrami Václava
Beneše musí vedení města odpovědět na otázku,
zda chce jen opravit to, co bylo havárií poškozeno,
nebo využít situace a zmodernizovat kino. Druhá
alternativa ovšem bude stát peníze i čas. Pokud se
město rozhodne pro modernizaci, bude kino mimo
provoz ještě nejméně o dva měsíce déle. Pokud se
představitelé města rozhodnou nejen pro
dokončení opravy, ale i pro rekonstrukci, dojde
v objektu k ještě dalším dílčím změnám. Bude
například připravena technologie, která za několik
let umožní přechod na digitální promítání. Zatím
se v České republice promítá analogově, ale podle
odborníků je možné očekávat nástup digitální
technologie v průběhu pěti až osmi let. Vyměněno
s největší pravděpodobností bude i plátno. A co
z toho vyplývá pro příbramské milovníky kina?
Že se v příbramském kině pravděpodobně začne
promítat až po letošních letních prázdninách. Za to
ovšem milovníci stříbrného plátna přijdou do kina,
které bude mít špičkový zvuk, nejmodernější
technologii promítání i opravené zázemí.
Rada města nesouhlasí se zpracováním odvalu
jámy číslo 9. Rada města Příbrami nesouhlasí
se záměrem zpracování odvalu jámy číslo 9
na tříděné kamenivo. Odval jámy 9 chce zpracovat
na tříděné kamenivo společnost Ecoinvest
Příbram. V současné době Ministerstvo životního
prostředí ČR zveřejnilo dokumentaci vlivů uvedeného záměru na životní prostředí. Město
Příbram je jedním z účastníků řízení. „S projektem
společnosti Ecoinvest na rozebrání, převoz materiálu a následné zpracování odvalu haldy číslo 9
jsme se velmi podrobně zabývali. S navrhovaným
záměrem rada nesouhlasí z důvodů ochrany životního prostředí. Domnívám se, že při realizaci projektu by došlo k nadměrnému zatížení obyvatel
v okolí haldy hlukem, prachem a dalšími vlivy
z těžby. Současně by celá oblast byla nad přijatelný
rámec zatížena nepříznivým vlivem přepravy
materiálu nákladními auty,“ domnívá se starosta
MVDr. Josef Řihák. Na odmítnutí záměru firmy
Ecoinvest se jednoznačně shodlo všech sedm
příbramských radních. „Požadujeme, aby firma
Ecoinvest opustila záměr odtěžit odval jámy číslo
9 a ke zpracování kameniva si vybrala jiný, vhodnější odval,“ doplnil Josef Řihák. Podobně negativně se k záměru firmy Ecoinvest již dříve
vyjádřili i zastupitelé obce Háje.
O tom, zda bude povoleno zpracování výše
zmíněné haldy, bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí ČR. Jednoznačné negativní
stanovisko rady města Příbrami k posuzované
stavbě je v ostrém protikladu proti tvrzení uvedenému nedávno v pořadu Nedej se, který byl
uveden v České televizi. Podle redaktorů
zmíněného pořadu je chystaný projekt výstavby
jihovýchodního obchvatu města Příbrami jen
zástěrkou k tomu, aby mohlo dojít ke zpracování
odvalu jámy číslo 9. Materiál z této haldy měl být
přepravován po uvedeném obchvatu a zčásti
použit i na výstavbu komunikace. Výstavba
jihovýchodního obchvatu města je z dopravního
hlediska pro Příbram velmi důležitou stavbou,
která odvede dopravu z přetíženého centra města.
„Důrazně se ohrazujeme proti tomu, aby stavba
této důležité dopravní tepny byla jakkoliv spojována s aktivitou soukromé firmy, které se zabývá
likvidací starých důlních zátěží. Trasu jihovýchodního obchvatu a další okolnosti spojené s touto
stavbou chceme projednávat za co nejširší účasti
veřejnosti,“ uvedl starosta Josef Řihák.
- jk -

Štěpán Rak rozezní kamennou kytaru
V úterý 20. března se uskuteční v příbramském
divadle unikátní koncert profesora Štěpána Raka.
Již podruhé přijal pan profesor pozvání Mgr. Ivy
Klusalové - agentura Andante, a pro posluchače
má připraven nádherný kytarový koncert “Kytara
napříč staletími”. Zde je představena kytara
v jejích nejrůznějších žánrových a stylových
podobách, od hudby loutnistů, přes epochu klasicismu,romantismu,až po různá žánrová vybočení
z klasiky. Takže se můžeme těšit nejen na skladby
dávných mistrů, ale i americký rock-n-roll.
K am enná kyt ara
Štěpán Rak byl v listopadu roku 2006 obdarován
naprostým unikátem, mramorovou kytarou, která
je jediná svého druhu na světě. Jan Řeřicha, který
je autorem tohoto ojedinělého díla, si přál věnovat
kytaru osobnosti, v kytarovém světě nejpovolanější.
Španělská kytara s celokamenným tělem včetně
výztuh byla vyvíjena přibližně 3 měsíce. Vše je
vytvořeno z jednoho a téhož materiálu s kamenickým názvem Verde Guatemala, geologicky
označovaným jako Hadec neboli Serpentinit.
Ovšem krk a kobylka jsou klasicky dřevěné. Díky
tomu je nástroj hratelný a ještě nositelný. Vejde se
do kytarového pouzdra, tzn. proporce pro klasickou španělskou kytaru byly zachovány. Jedná se
o unikát, je to poprvé, co se opravdu silným
zvukem rozrezonoval kámen, a bylo tudíž slyšet,
že se dá opravdu takový nástroj naladit.
A nyní všem zájemcům: včas si zajistěte vstupenky, lenka.hummlova@divadlopribram.eu, nebo
on-line na www.divadlopribram.eu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Likvidace autovraků
Město Příbram ve spolupráci s odbornou firmou oznamuje možnost
předat svůj nepojízdný, případně neopravitelný osobní automobil
(autovrak) k ekologické likvidaci přímo v Příbrami – NYNÍ JIŽ
V PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH INTERVALECH.
Cena za odvoz jednoho nepojízdného autovraku k likvidaci do demontážního závodu činí 630,- Kč. Za vlastní ekologickou likvidaci
vybraného autovraku nebude ve sběrný den požadována žádná
finanční úhrada. Při předání Vašeho vozidla k ekologické likvidaci
na určeném místě, ve stanovený den, ve stanoveném časovém rozmezí
a s požadovanými doklady, bude jeho majiteli vystaveno písemné
potvrzení (ve smyslu přílohy č. 17 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění), které bude sloužit
jako doklad o předání vozidla k ekologické likvidaci při jeho trvalém
vyřazení (odhlašování) z registru motorových vozidel na dopravním
úřadu Městského úřadu Příbram.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte přímo vedoucího provozu
této odborné firmy, pana Jindřicha Rebetu, na telefonním čísle
604 161 327, faxové spojení 382 274 204, a to nejpozději 2 dny
před každým z pravidelně stanovených termínů této „Likvidační
akce autovraků“.
Pokud již není Váš automobil pojízdný, případně nelze ani odtáhnout,
uveďte tuto skutečnost při kontaktu s výše uvedeným zástupcem
firmy, který zajistí naložení a odvoz.
DŮLEŽITÉ INFORMACE :
Při předání vozidla k ekologické likvidaci musí být zásadně
přítomen jeho majitel (případný zástupce majitele se musí prokázat
plnou mocí).
Termíny možných předání autovraku v Příbrami:
Kdy? Každou druhou středu v měsíci v době od 13 do 17 hodin,
počínaje březnem 2007
(tj. 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12.
12. 2007).
Kde? V bývalém areálu zdabořského statku (u restaurace
U Pletánků odbočit vlevo z hlavní silnice na Narysov – po cca 200
metrech začíná tento areál.
Požadované doklady pro likvidaci: technický průkaz vozidla, občanský průkaz majitele vozidla
Marcel Strnad, odbor životního prostředí

Farní charit a Pří bram

V Příbrami pracuje také Svaz důchodců
V našem městě byla založena organizace Svazu důchodců před
patnácti lety a celou tu dobu se snaží pracovat pro důchodce.
Od svého založení zorganizovala již stovky různých akcí –
od zájezdů po republice i sousedním zahraničí až po taneční
podvečery. Všechny připravené programy jsou bohatě
využívány našimi členy i nečleny.
Nejúspěšnější akcí je Cyklus přednášek, který slaví již sedmý
ročník. Počet posluchačů dosahuje stovky a někdy i více. Témata přednášek jsou zaměřena na historii i současnost Příbramska
a ujali se jich odborníci z Hornického muzea, Státního okresního
archivu i dalších institucí.
Velmi oblíbené jsou také pěší turistické výlety s trasami 10 – 15
km, pro méně zdatné jsou určeny každotýdenní vycházky
do okolí. Zájemci o rehabilitační plavání mají možnost
navštěvovat jarní a podzimní kurzy v Aquaparku.
Z další činnosti je třeba uvést zájezdy do divadel v Praze i Plzni,
v příbramském divadle jsou každý měsíc odpolední představení
pro seniory. Také ta v plné míře využíváme.
Letošní Den seniorů jsme oslavili představením Divadla jednoho herce. Paní Stanislava Hošková nám předvedla monolog
matky na motivy knihy Helen Grace Carlsliové „Krev mé krve“,
a to v sále 1. základní umělecké školy A. Dvořáka v Příbrami.
Předvánoční náladu si vytvoříme opět pomocí tohoto divadla
a paní Hoškové, a to prózou a poezií z děl našich spisovatelů
a básníků pásmem „Advent“.
Poslední novinkou letošního roku je zorganizování zdravotní
tělesné výchovy s prvky jógy pro zájemce o dokonalé
procvičení celého těla.
Zima je obdobím návštěv divadel a jiných kulturních akcí. Také
senioři z našeho Svazu důchodců mají své kulturní „žně“.
V lednu bylo v nabídce několik představení v příbramském
divadle, která speciálně pro důchodce a také rodiče s dětmi
pořádá odpolední představení od 16 hodin. Nám to velice
vyhovuje, domů se dostaneme ještě za světla. A proto toho
v plné míře využíváme. Divadlo nám vychází vstříc a vstupenky
můžeme koupit se slevou. Předem ale musíme nahlásit do po-

kladny divadla počet zájemců, kteří se mohou přihlásit
v kanceláři SD v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin, nebo
telefonicky u pí Bílkové (777 724 949) s alespoň týdenním předstihem. Od vedení divadla je velmi hezké, že pamatuje na své
méně movité spoluobčany. Za to mu upřímně děkujeme.
Také Divadlo J. K. Tyla v Plzni na nás pamatuje a pravidelně nás
informuje o svých odpoledních představeních. Také této nabídky využíváme a v zimě není měsíce, abychom nějaké představení neshlédli. Má vždy profesionální úroveň a cenově je
dostupné. Jedná se o opery, balety, činohry až po operety.
Nesmíme zapomenou také na Malou divadelní společnost
Kostým. Jeho inspirátorkou byla profesionální herečka Eva
Seemannová, která se zabývala mnoho let divadlem jednoho
herce. Představení této společnosti jsme zhlédli už letos 9. ledna
- hru Václav III. V režii paní Květy Drahokoupilové se stěžejním představitelem Václava panem Michalem Boškou. Nejen že
jsme se pobavili, ale přineslo nám to oživení historie v naší
paměti. Hra se konala v 1. ZUŠ A. Dvořáka a my děkujeme
řediteli této školy za vstřícnost.
S ubývající zimou se budou rozbíhat i jiné aktivity, o kterých
vám povíme v dalším měsíci.
O naší činnosti bychom mohli hovořit ještě dlouho, ale musíme
Vás ještě seznámit s těmi, kteří to všechno organizují. Je to
kolektiv 22 lidí, výboru i aktivistů, ve věku od 60 do 84 let, jsou
to převážně ženy, v čele máme předsedu pana Ing. Stanislava
Böhma. Hlavně aby nám vydrželo zdraví a síla na tyto naše
aktivity. Mladší důchodci moc zájmu o tuto práci neprojevují,
raději se „vezou“. Byla by škoda, kdyby to, co jsme se zájmem
a radostí celá ta léta budovali, skončilo pro nedostatek ochotných rukou ujmout se našeho započatého díla.
„Mladodůchodci“, nebuďte sami a přidejte se k nám! Nebudete
litovat! Pobavíte se, něco nového se dozvíte, ještě k tomu získáte
nové přátele. Budete trávit dny svého zaslouženého odpočinku
ve společnosti přátel a už nikdy nebudete sami.
J. Kůrová

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)
Tato služba je hlavní činností Farní charity. Jedná se o „domácí péči”,
tzn. komplexní péči ošetřovatelskou a zdravotní pro klienty všech
věkových skupin v domácím prostředí.
Poslání a cíl naší práce
Snaha pomoci lidem, kteří v důsledku nemoci, postižení či stáří, si již
nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život, avšak díky naší pomoci
mohou zůstat ve svém domácím prostředí a mají zajištěnou komplexní
péči.
Ošetřovatelská služba zajišťuje:
- ošetřovatelské výkony dle indikace ošetřujícího lékaře
- komplexní péči o dlouhodobě ležící klienty
- ošetřovatelskou rehabilitaci
- aplikace injekcí
- nácvik aplikace inzulínu
- odběry krve
- veškerá lokální ošetření – převazy
- péči o pacienty s atonií
- kontrolu celkového stavu klienta
- ošetření permanentních katetrů
- spolupráci s ošetřujícím lékařem
Tuto práci vykonávají pouze zdravotní sestry s praxí u lůžka, ošetřovatelská služba je hrazena ze zdravotního pojištění
Kontaktujte nás: nám. T. G. Masaryka 1, Příbram I
Tel./fax: 318 635 050, mobil: 777 942 520
ředitelka, vrchní sestra: Lenka Novotná, DiS

Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz sytému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se NEZVYŠUJE.
Dne 9. ledna 2007 proběhlo závěrečné jednání mezi městem
Příbram, provozovatelem skládky Chrást – firmou Rumpold-P,
s. r. o., a svozovou firmou Technické služby města Příbrami.
Výsledkem jednání je, že oprávněný požadavek firmy
RUMPOLD-P, s. r. o., na zvýšení ceny skládkovného za 1 tunu
o 112,- Kč v roce 2007 byl vstřícným přístupem této firmy
upraven na částku 56,- Kč/t.
Po provedení analýzy nákladů, které musí svozová firma,
tj. Technické služby města Příbrami, vynaložit na zabezpečení
sběru, svozu a skládkování komunálního odpadu, rozhodlo
město Příbram s definitivní platností, že místní poplatek za tuto
službu obyvatelům města Příbrami se v r. 2007 zvyšovat
nebude.
Místní poplatek je tedy 480,- Kč na osobu a rok (240,- Kč
na každou pátou a další osobu v domácnosti). K uvedenému
poplatku platí občané, kteří bydlí v panelových a podobných
domech, ještě 12,- Kč za osobu/rok nájemné za kontejnery,
které jim pronajímá svozová firma. Podstatná část obyvatel
města Příbram hradí místní poplatek formou sdruženého inkasa
(SIPO). Upřesnit výši poplatku u České pošty na následující
měsíc se musí do 15. dne předcházejícího měsíce. Proto bylo
na leden oznámeno navýšení poplatku tak, jak se na základě
původního požadavku firmy Rumpold-P, s. r. o., předpokládalo.
Za celý kalendářní rok však k žádnému navýšení poplatku
nedojde.
Občané, kteří mají pronajaté nádoby na komunální odpad
od Technických služeb, mají poplatek rozložen takto:
Leden 43,- Kč, únor 39,- Kč, březen-prosinec 41,- Kč; celkem
492,- Kč (480,- Kč místní poplatek + 12,- Kč nájem
odpadových nádob).
Občané, kteří mají vlastní odpadovou nádobu, mohou od 15.
února (po obdržení složenky) částku 480,- Kč/osoba platit přímo
v pokladně Technických služeb města Příbrami, U Kasáren 6,
Příbram IV) nebo složenkou na poště. Po zaplacení složenkou
na poště je nutné si u Technických služeb vyzvednout známku
na r. 2007. Při placení na pokladně Technických služeb města
Příbram obdrží rovněž známku na r. 2007.
Cena místního poplatku 480,- Kč za osobu a rok platí pouze
pro občany města Příbram – fyzické osoby. Pro právnické
osoby a pro obce, z kterých sběr a odvoz komunálního odpadu
zabezpečují Technické služby města Příbrami, platí ceny
stanovené v ceníku Technických služeb města Příbrami na rok
2007.
Ing. Ladislav Michvocík, ředitel
Technické služby Příbram

Upozornění pro všechny řidiče
Řidičské průkazy vydané do 31. 12. 1993 je nutno
vyměnit do 31. 12. 2007.
K výměně je třeba předložit řidičský průkaz, občanský průkaz
a jednu fotografii.
Výměna je zdarma. Řidičský průkaz je vydáván na dobu 10 let
z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty, a nebo na dobu
kratší z důvodu omezení odborné nebo zdravotní způsobilosti
řidiče.
Stávající řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004
jsou i nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské
unie. Jejich výměna ze zákona je časově rozložena do termínů
a je zdarma:
Řidičské průkazy vydány
Povinné výměny
od - do
do
1. 7. 1964 – 31. 12. 1993
31. 12. 2007
1. 1. 1994 - 31. 12. 2000
31. 12. 2010
1. 1. 2001 - 30. 4. 2004
31. 12. 2013
Pokud v letních měsících plánujete cestu do zahraničí,
doporučuji řidičský průkaz vyměnit před touto cestou. Řidičský

průkaz se vyrábí ve státní tiskárně, než se nám vrátí vyrobený
a Vy si jej můžete vyzvednout, uplyne cca 20 dní.
V současné době je možno za poplatek 500,- Kč vyměnit
řidičský průkaz do 5 dnů.
Při ztrátě nebo změně údajů v řidičském průkazu se platí správní
poplatek 50,- Kč.
Pokud pojedete jako řidiči do zemí mimo Evropskou unii,
musíte mít k národnímu řidičskému průkazu ještě mezinárodní
řidičský průkaz. Tento Vám vystavíme zpravidla na počkání
a potřebujete řidičský průkaz, občanský průkaz a jednu
fotografii, za vydání se platí správní poplatek 50,- Kč. Mezinárodní ŘP ještě doporučujeme do Itálie, Chorvatska, Řecka.
Úřední hodiny na Dopravním úřadě:
Pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 12 hod.
Sídlo: Gen. Tesaříka 19, Příbram I. (naproti Sokolovně)
Žádám všechny řidiče, kterých se týká povinná výměna do konce
roku 2007, aby s výměnou neotáleli a nenechali výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli. Děkuji.
Zuzana Sedláčková
vedoucí Dopravního úřadu

Q-klub AMAVET Příbram
Má vaše dítě zájem o elektroniku? Přihlašte jej k účasti v soutěži o Cenu
NIVEA, veškeré součástky dostane zdarma, vyhrát může velmi zajímavé ceny.
Volejte 318 627 175, emailujte info@quido.cz
Přihlašte vaše děti do kroužků: Elektronický, radiotechnický, mechatronický,
multimediální, počítačový. Středoškolákům nabízíme účast v řešitelských
týmech: Doprava 21. století, Video, Obnovitelné zdroje energie, Genealogie
mého rodu, Historie Příbramska, Radio NIVEA. Informace v kanceláři Q-klubu,
e-mailem nebo telefonem.
Veřejnou sbírku vyhlašujeme na úhradu provozních nákladů a mezd pracovníků přímo se věnujících technické a přírodovědné činnosti s dětmi a mládeží,
na materiál a a publikační činnost včetně autorských honorářů. Libovolnou
částku můžete poslat na číslo účtu 51-1980050277/0100, KS 0558, jako VS
uveďte měsíc a rok zaslání příspěvku, např. 012007.
Hledáme odborníky z nejrůznějších technických a přírodovědných oborů,
kteří jste schopni a ochotni organizovat činnost malých řešitelských teamů
středoškoláků. Vhodný námět k řešení vyberete na prvních schůzkách, v teamu
po dohodě rozdělíte dílčí úkoly, koordinujete činnost jednotlivců nebo skupinek.
Cílem je svůj team dovést k účasti v soutěži středoškolských projektů QUIDEX
2007. Vaše odměna bude hrazena z prostředků Veřejné sbírky.
Kurzy PC pro dospělé - úplné začátečníky i pro mírně pokročilé, s výukou
základů zacházení s počítači, psaním textů všemi deseti, tvorbou tabulek,
surfováním po Internetu, používáním e-mailu a tvorbou webových stránek. Kurs
je v délce 10 schůzek, pořádáme jej dle dohody, obvykle v neděli, lze ale
i ve všední dny dopoledne či odpoledne. Účastnický poplatek 1 550 Kč.
DOPORUČUJEME:
Toulky příbramskou historií, seriál, který vychází každé pondělí na webových
stránkách našeho Quido Magazínu, http://www.quido.cz/. - Ing. Josef Podlaha,
znalec příbramské historie, vás provede zapomenutými zákrutami historie
nedávné i nejvzdálenější. Dozvíte se dosud nezveřejněné skutečnosti, získáte
pozitivní vztah ke svém městu Příbrami. Středoškolákům pomůže Ing. J. Podlaha v řešitelském týmu s námětem Genealogie mého rodu, nebo Historie
Příbramska, přihlásit se k účasti v soutěži vědeckých a technických projektů
středoškolské mládeže QUIDEX.
Místnosti pro přednášky, školení, kursy, výstavy, včetně vybavení výpočetní
technikou, kopírovacími a projekčními přístroji, nabízíme podnikatelům a institucím k pronájmu za výhodných podmínek.
Nabídka studentům středních a vysokých škol
Seznamte se s mládeží v zajímavých zemích Evropy, diskutujte spolu e-mailem,
poznejte se, připravujte vzájemné návštěvy. Adresy studentů z Francie, Irska,
Řecka, Itálie, Litvy, Kypru, ostrova Teneriffe, Španělska, Rakouska a jiných
zemí Evropy na vás čekají v našem
Informačním centru pro mládež, v přízemí Q-klubu. Otevřeno v Po-Pá od 8
do 20 h, v Ne od 15 do 20 h. Vstup a vyhledávání informací zdarma. Máme i množství informací o Evropské unii a NATO, užitečné pro vaše školní referáty,
nabídky na Au-pair ve Francii, USA a Velké Británii od renomovaných
zprostředkovacích agentur.
Japonské bojové umění Dario Aikido, Korejské bojové umění Rebeca Taekwon-Do, Taneční cvičení Temperamento Velký sál, pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, 15:30-18:30 h. Instruktor Libor Petrášek. Výhodné využití Internetu.
Aerobik - Stanislava Kovalová pokročilí úterý, čtvrtek 19 – 20 h., začátečníci
úterý, čtvrtek 20 – 21 h.. Ve všech hodinách očekávejte odborné vedení, individuální přístup, poradenství v oblasti výživy i zdravotních aspektů cvičení.
Informace tel.: 721 010 709.
Kondiční cvičení Petra Adamová pondělí, středa 19 – 20 h-, hodina je rozdělena do částí: body styling, step aerobik, posilování, strečink. Cílená péče
problémovým partiím těla. Individuální přístup, příjemné prostředí, mladý
kolektiv, moderní hudba. Informace tel.: 602 782 288.
Zveme vás na surfování po Internetu se zvýšenou rychlostí 2048 kbps
pondělí - pátek 9-18 h, neděle 15-18 h. Ceny nezvyšujeme: 30 Kč/h, členové
Q-klubu mají internet zdarma. Tisk stránek z PC je za 3 Kč/A4 pro nečleny, pro
členy za 1,50 Kč/A4. Skenování A4 pro nečleny za 10 Kč, pro členy za 5 Kč.
Q-klub AMAVET Příbram, Březnická 135, 261 01 Příbram III,
Tel./fax/vzkaz 318 627 175; e-mail: info@quido.cz
Informace o životě v Q-klubu: http://www.quido.cz

Oznámení o kácení stromů
V zimním období se v Příbrami, tak jako v jiných městech,
každoročně provádí údržba dřevin – řez, případně kácení
stromů a keřů. Na pozemcích, které jsou součástí veřejné
zeleně, tuto činnost zpravidla zajišťují Technické služby
města Příbrami. Kácení dřevin na veřejné zeleni je možné
po individuálním posouzení každého stromu městským
sadovníkem a zástupcem odboru životního prostředí
Městského úřadu Příbram a na základě platného rozhodnutí - povolení ke kácení. Každé kácení je třeba řádně
zdůvodnit a v rozhodnutí se zpravidla předepíše náhradní
výsadba za kácené dřeviny.
Protože se na nás občané často obracejí s dotazy, zda to či
ono kácení bylo povoleno, rozhodli jsme se o rozsáhlejších
chystaných káceních dřevin rostoucích na veřejné zeleni,
na pozemcích ve vlastnictví města Příbram, informovat
občany také touto cestou.
V ulici Edvarda Beneše byla před cca 50 lety vysazena
po obou stranách ulice alej lip. Stromy jsou v tuto chvíli
stejně vysoké jako čtyřpodlažní bytové domy po obou
stranách ulice a zastiňují nepřiměřeně okna bytů vedoucí
do ulice. Jednotlivé stromy byly zároveň vysazeny příliš
blízko od sebe, takže stromy dnes vadí i sobě navzájem.
Z výše uvedených důvodů budou vykáceny některé relativně zdravé stromy z této aleje. Jedná se v podstatě
o probírku stávající výsadby, a to zejména z důvodu
prosvětlení ulice a uvolnění místa k růstu ponechaným
zdravějším stromům. Náhradní výsadba za tyto kácené
stromy bude provedena na jiné lokalitě na pozemcích
veřejné zeleně v Příbrami.
Další informace ke kácení získáte na tel. č. 318 402 278
a 318 402 302.
Ing. Petr Bílek, odbor životního prostředí MěÚ Příbram
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Dne 10. ledna byl 5. ZŠ na slavnostní valné hromadě Klubu
ekologické výchovy konané na MŠMT propůjčen titul “Škola
udržitelného rozvoje 1. stupně”.

Na valné hromadě SDH Příbram I byly vyhodnoceny všechny
úkoly, které si hasiči předsevzali. Myslíme, že je splnili se ctí.

Starosta německého Altöttingu přijel do Příbrami, aby se
seznámil s novým vedením radnice a dohodl se na další
vzájemné spolupráci mezi oběma mariánskými městy.

Starosta J. Řihák pozval velvyslance USA v ČR Richarda W.
Grabera v souvislosti s jednáním o umístění radarové základny
na území pohoří Brdy do Příbrami na setkání s občany.

Uvnitř tohoto čísla Kahanu se dozvíte, jaké kroužky mohou vaše
děti navštěvovat v Q-klubu AMAVET Příbram.

S takto naaranžovaným stolem získala Aneta Doubravová
3. místo v soutěžní kategorii „Úprava stolu – floristika“ na téma
„Jaro, Velikonoce“.

V pondělí 5. 2. navštívil radnici španělský podnikatel a poradce španělské vlády pro ekonomii p. Alfredo Jiménez Gutiérrez de Tena, který se
významně podílí na rozvoji spolupráce mezi městy Příbram a L´Hospitalitet de Llobregat.

Dobrovolní hasiči z Březových Hor převzali od města nově
zrekonstruovanou zbrojnici. Akci zajišťoval odbor investic.

Do 25. 2. můžete v Galerii F. Drtikola vidět fotografie fotografů,
kteří jsou sdruženi ve Fotoklubu Uran.

Město pokračuje v rekonstrukci a opravách školských budov.
Nyní byla zrekonstruována sociální zařízení v ISŠ HPOS Příbram I.
Práce dodala firma Stavomo, náklady 571 tis. Kč bez DPH.

Odbor správy budov zajišťoval výměnu oken v bytovém domě
v Příbrami I/15 - 18. Práce provedla firma RI-OKNA, a. s.,
náklady činily 1,106 mil. Kč bez DPH.

Město zaplatilo výměnu oken v Domě s pečovatelskou službou
v Příbrami VII. Akci provedla firma RI-OKNA, a. s., náklady
dosáhly výše 762 tis. Kč bez DPH.

Co přinesl no vý stavební zákon
- Co je třeba k ohlášení a povolení?
- Jaké dokumenty budete potřebovat k ohlášení stavby či žádosti
o stavební povolení?
- Kam s nimi zajít? Jak dlouho
budete čekat na souhlas?
- Pokud se chystáte stavět či
„rekonstruovat“, pravděpodobně
vás nemine papírování a kolečko
po úřadech.
Ohlášení stavby
1. Budete potřebovat formulář,
který lze získat na každém stavebním úřadě nebo stáhnout z webových stránek ministerstva pro
místní rozvoj nebo z webových
stránek města. Vyplníte údaje
o sobě jako stavebníkovi, o vlastním pozemku i těch sousedních,
o rozsahu a účelu stavby, o tom, jak
se bude stavět a jak dlouho.
2. Ve formuláři je i seznam dokumentů, které je nutno přiložit:
- doklad o právu k pozemku nebo
stavbě, pokud stavební úřad
nemůže jeho existenci ověřit
v katastru nemovitostí
- plná moc v případě zastupování
stavebníka
- seznam a adresy vlastníků
sousedních pozemků a staveb
- doklad o informování vlastníků
sousedních pozemků
- u staveb pro bydlení nebo u staveb, které jsou kulturní památkou
prováděných svépomocí, písemné
prohlášení stavbyvedoucího, že
bude řídit stavbu; u ostatních staveb prohlášení odborníka, že bude
vykonávat stavební dozor
- doklad o kvalifikaci osoby, jež
bude vykonávat stavební dozor
- projektová dokumentace
- územně plánovací informace
u ohlašovaných staveb, pokud ji
vydal jiný orgán než stavební úřad,
kterému se podává ohlášení
- územní souhlas nebo rozhodnutí,
pokud jej pro daný případ zákon
vyžaduje a vydal jej jiný orgán než
stavební úřad, kterému je stavba
ohlašována
- závazná stanoviska dotčených
orgánů (např. ochrany přírody
a krajiny, veřejného zdraví, památkové péče, požární ochrany, pozemních komunikací)
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
na kterou se stavba bude napojovat
(např. elektrické energie, plynu,
vody, rozvodu tepla, kanalizace)

jako stavebníkovi, pozemku, staveništi a případném využití sousedního pozemku, napojení na komunikace a inženýrské sítě, zpracovateli projektové dokumentace,
rozsahu a účelu stavby, předpokládaných nákladů, o firmě, která
bude stavět a jak dlouho.
2. Podklady:
- doklad o vlastnictví, o věcném
břemenu k pozemku nebo stavbě či
o smlouvě provést stavbu nebo
opatření, pokud stavební úřad
nemůže jeho existenci ověřit
v katastru nemovitostí
- plná moc v případě zastupování
stavebníka
- projektová dokumentace
- plán kontrolních prohlídek stavby
- závazná stanoviska dotčených
orgánů (stejná jako u ohlášení)
- údaje o splnění požadavků
dotčených orgánů – prohlášení žadatele, že požadavky dotčených
orgánů byly splněny a zohledněny
v projektové dokumentaci
- doklady o jednání s účastníky
řízení (byla-li vedena)
- doklad o prokazatelném informování vlastníků sousedních
nemovitostí
- územní rozhodnutí nebo územní
souhlas (pokud je vydal jiný
správní orgán)
- stanoviska vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury
(stejná jako u ohlášení)
3. Všechny podklady se odevzdávají příslušnému stavebnímu
úřadu. Vydání stavebního povolení
trvá 30 až 60 dnů a platí se za ně
správní poplatek 300 až 3 000 korun. Úřad stavbu nepovolí, pokud
by například byla v rozporu s regulačním plánem, územním rozhodnutím či územním souhlasem, nebo
pokud s ní nesouhlasí některý
dotčený orgán. Proti zamítnutí
žádosti nebo zákazu ohlášené stavby se můžete odvolat na nadřízeném úřadě.
Kdy není třeba stavební povolení
ani ohlášení, ale v některých případech je třeba územní rozhodnutí
nebo souhlas – více než 40 druhů
staveb, například:
- Přestavuji bytu, přičemž nezasáhnu nosné zdi (např. výměna uma-

kartového jádra)
- Stavím nevytápěnou garáž či
zahradní altán do 25 m2 a 5 metrů
výšky
- Stavím kotec pro psa, králíkárnu
nebo voliéru do 25 m2
- Stavím zimní zahradu, skleník
nebo bazén do 40 m2 (zimní zahrada nesmí být přístavbou)
- Buduji kanalizační, vodovodní
nebo elektrickou přípojku v délce
do 50 metrů
- Informační a reklamní zařízení
o celkové ploše menší než 0,6 m2
v ochranném pásmu komunikace
- Ploty do výška 1,8 m, které
nehraničí s veřejnými pozemními
komunikacemi a veřejným prostranstvím
- Vedení technického zařízení
uvnitř budov
Kdy je třeba ohlášení
16 druhů staveb, terénních úprav,
zařízení a udržovacích prací,
například:
- Stavím dům či chatu do 150 m2
s nejvýše dvěma nadzemními
podlažími, podkrovím a sklepem
na stavebním pozemku v místě,
kde lze legálně stavět, nevyžaduje
nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu a je v souladu
s územně plánovací informací
- Stavím garáž o ploše menší než
25 m2, vyhřívanou
- Stavební úpravy pro změny
v užívání části stavby (změna dispozice)
Kdy je třeba stavební povolení
Velké množství staveb a prací,
které nejsou v zákoně vyjmenovány, například:
- Stavím dům o více než dvou
nadzemních podlažích nebo o ploše
větší než 150 m2
- Buduji nástavbu takového domu
- Provádím stavební úpravy bytu
a zasahuji přitom do nosných zdí
- Buduji kanalizační, vodovodní
nebo elektrickou přípojku delší než
50 metrů
Pozn.: Stavební zákon nezná slova
rekonstruovat, rekonstrukce.
Není-li ohlášení nebo žádost na
předepsaném formuláři, není podle
zákona ohlášením nebo žádostí.

Stavební úřad Příbram

Knihovna Jana Drdy v roce 2006
Do Knihovny Jana Drdy se zaregistrovalo ve všech odděleních
a pobočkách v loňském roce 5 512
čtenářů, z toho 1 555 v odděleních
pro děti. Při svých 70 893 návštěvách
si půjčili 556 526 knih, časopisů
a dalších dokumentů. Více se četla
beletrie (307 838 výpůjček) než
naučná literatura (248 688 výpůjček).
Mnozí návštěvníci si odborné informace hledají raději na Internetu (5 457
návštěvníků), který je dnes již dostupný ve všech odděleních. Přesto jsou
ve velké oblibě i časopisy. Knihovna
odebírala celkem 279 titulů. Do knihovního fondu přibylo 5 286 nových
svazků, 2 647 stávajícího fondu však
při aktualizaci a z důvodu nedostatku
místa muselo být vyřazeno. 17 470
návštěvníků využilo služeb Informačního centra, které kromě informačních
služeb nabízí rovněž přístup na Internet na čtyřech počítačích, černobílé
i barevné kopírování, předprodej vstupenek na kulturní pořady nejen

Příbramské detašované pracoviště Vysoké školy evropských a regionálních studií má za sebou první semestr studia v nových
prostorách, které letos poprvé navštěvují i studenti prezenčního
studia. Celkem školu navštěvuje 135 studentů.
Celkem 77 studentů prvního ročníku nastoupilo do zimního semestru,
22 do prezenční formy (nyní studuje 21), 55 do kombinované formy
studia. Druhý ročník kombinovaného studia (prezenční je tatím pouze
1. ročník) čítá 27 studentů a třetí 33.
Pozitivní trend rostoucího zájmu potvrzuje podle ředitele příbramského
detašovaného pracoviště Vladimíra Kříže i Den otevřených dveří,
o který byl mimořádný zájem.
Jak jste spokojen s rostoucími počty studentů? „Rostoucí zájem
o studium na naší pobočce mi samozřejmě dělá radost. Navíc po Dni
otevřených dveří se zdá, že pro příští rok dojde k dalšímu navýšení.
Je již zřejmé, že se VŠERS trvale zapsala do povědomí regionu.“
Jak jste spokojen s novými prostory v budově bývalé ZŠ Josefa
Strejce? „Nové prostory v Dlouhé ulici v budově bývalé ZŠ Josefa
Strejce nám plně vyhovují. S rostoucím počtem studentů bude ještě
nutno upravit další učebny, dovybavit školu tak, aby studenti i pedagogové měli stejný standard jako na jiných VŠ. Týká se to jak výpočetní
techniky, tak moderních audiovizuálních pomůcek a knihovny. Pomoc
při dalším rozvoji nám při návštěvě na radnici přislíbil i nový starosta
MVDr. Řihák.“
Skončeným zimním semestrem v Příbrami započalo prezenční studium, jak se tento začátek jeví? „První studenti prezenčního studia
se uvedli dobře, studijní morálka je srovnatelná se studenty kombinovaného studia, navíc čerství absolventi středních škol mají přece jenom
lepší základy zejména v cizích jazycích a informatice.“
Přesto se podařilo zahájit jen regionální studia - budete dále usilovat o rozjezd programu bezpečnostně právní činnost? „Bezpečnostně právní studia zajímají hlavně aktivní policisty, doufáme, že najdeme
budoucí studenty i v řadách Justiční stráže, Vězeňské služby či
u bezpečnostních agentur. Podle předběžného zájmu bychom měli
bez problému naplnit ročník. Rozvoji školy to rozhodně prospěje.“
Jaké zajímavé akce plánujete na letní semestr, který začíná pro
prezenční formu studia 19. a pro kombinovanou 23. 2.? „Pro letní
semestr máme předběžně připraveny besedy s některými politiky
(ministryně Stehlíková, P. Uhl), hodláme uspořádat závěrečné posezení
se studenty, připravujeme také to nejpodstatnější: první promoce
v Příbrami po bezmála 70 letech (poslední byly na Báňské akademii
v roce 1939, krátce před zavřením VŠ).“
Mgr. Martin Volný, asistent PR a tiskový mluvčí

Schůzka občanů k Jihovýchodnímu obchvatu

3. Když máte všechny dokumenty
pohromadě, doručíte je příslušnému
stavebnímu úřadu. Dříve je stačilo
dodat jen na místní úřad, pokud
k tomu měl pravomoc. Za ohlášení
se nic neplatí. Do 40 dnů by mělo
přijít rozhodnutí – souhlas nebo
zákaz. Nedostanete-li z úřadu do té
doby nic, můžete začít stavět.
Stavební povolení
1. Formulář žádosti si vyzvednete
na stavebním úřadě nebo stáhnete
z internetu. Vyplníte údaje o sobě

Den otevřených dveří potvrdil rostoucí zájem

v Příbrami, ale i v pražských divadlech, prodej knih, map, pohlednic
a drobných upomínkových předmětů.
Infocentrum je též sídlem Pohádkové
kanceláře Jihočeského pohádkového
království a turistům do jejich vandrovních knížek uděluje památeční
razítka a turistické známky.
Mezi stálou nabídku knihovny dnes
patří i pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů, např. cykly Měsíc pro
duši nebo Cestujeme s krajany. V rámci
celostátních knihovnických kampaní
Březen - měsíc Internetu a Týden
knihoven nabízí besedy se spisovateli,
literární i výtvarné soutěže zejména
pro děti a mládež. Již tradicí je
pravidelná spolupráce se školami,
se spolkem Prokop, Kiwanis klubem,
Frankofonním klubem a dalšími
občanskými sdruženími. S podporou
knihovny v jejích prostorách působí
i Klub mladých autorů. Svou oblibu
a pravidelné příznivce si našel klub
Bojujeme proti nudě při pobočce

na Březových Horách, který vloni
nabídl 44 pořadů pro seniory a 117
pro děti. Celkem knihovna uskutečnila
464 pořadů, kterých se zúčastnilo
10 811 návštěvníků.
Knihovna působí již deset let i jako
vydavatelství. V roce 2006 vyšlo 12
titulů. Najdeme zde nejen knihy
regionálních autorů, začínajících i
renomovaných básníků, ale i výpravné
umělecké publikace. Kniha manželů
Švorcových „České řeky a říčky“ byla
přihlášena do soutěže Památníku
národního písemnictví o nejkrásnější
knihu roku 2006 hned ve dvou kategoriích – jako obrazová publikace a
encyklopedie. Kromě neperiodických
publikací vydává knihovna i měsíčník
Příbramský kulturní zpravodaj, který
informuje o kulturních a sportovních
akcích celého Příbramska a Podbrdska.
Mgr. Naděžda Čížková
zást. ředitele Knihovny Jana Drdy

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 99/2007 je svolána informativní
schůzku občanů k řešení problematiky Jihovýchodního obchvatu města
Příbram. Jednání se bude konat dne 19. února 2007 od 17,00 hodin v malém
sále budovy bývalého Okresního úřadu Příbram na náměstí T. G. Masaryka
145.
Na jednání jsou pozváni jsou pozváni zastupitelé města Příbram, pracovníci
odborných útvarů města, zástupce investora, autor technické studie 1. etapy
stavby, zástupci dotčených čtvrtí města, zástupci petičního výboru Nová Hospoda,
petičního výboru Brod a dalších dotčených obcí.
Program jednání:
- Seznámení s časovým a věcným postupem zpracování územního plánu města
a územního plánu vyššího územního celku.
- Seznámení s postupem investora stavby při její přípravě (zpracování technické studie, zpracování geologického průzkumu, projednávání vlivu stavby
na životní prostředí).
- Seznámení s technickými možnostmi řešení stavby 1. etapy v lokalitě Nová
Hospoda včetně možností řešení vlivu hluku, prachu atd. a řešení bezpečného
převedení chodců a cyklistů přes novou stavby v lokalitě Nová Hospoda.
- Diskuze
Vladislav Rozmajzl, vedoucí odboru koncepce a rozvoje města
Zdeněk Škaloud, vedoucí odboru správy silnic

SKIBUSEM DO KAŠPERSKÝCH HOR
Usnadněte si cestování a pojeďte na hory SKIBUSem!
Pojeďte s námi lyžovat do Kašperských Hor SKIBUSem.
Dopravu máte ZDARMA. Dnes, kdy má většina z nás tak málo
času je ideální využít na cestu za zimními radovánkami služeb
SKIBUSů.
Skiareál Kašperské Hory to jsou 3 moderní vleky, sjezdové tratě střední
obtížnosti, cvičná loučka a moderní zasněžovací systém, který pokrývá
94 % tratí! Snowboardisté jistě ocení rozšíření snowparků, běžkaři zase
nové a přehledné značení lyžařských tratí a všichni návštěvníci pak nové
půjčovny a servis.
Z Příbrami odjíždíme pravidelně v sobotu v 6:10 hod. na denní
lyžování. Zastávka SKIBUSu je v Příbrami u plaveckého bazénu.
Svoji linku si vyberete na internetových stránkách www.skikasperky.cz
a telefonicky si rezervujete místo na infolince +420 737 222 456.
Zaplatíte pouze cenu permanentky a dopravu máte ZDARMA. Pohodlný autobus Vás doveze přímo do areálu pod sjezdovku.
Vláčet staré lyže již také nemusíte! V areálech na Vás čekají půjčovny,
které nabízejí nejnovější modely značek Blizzard a Westige!
A pro všechny lyžaře, kteří využijí k dopravě naše linky SKIBUSů,
máme v půjčovnách SPECIÁLNÍ CENY.
Věřte, že se máte na co těšit! Více na www.skikasperky.cz !

Zveme vás na festival
Od pátku 2. 3. do neděle 4. 3. 2007 proběhne
v Příbrami třetí ročník Hudebního festivalu
Příbramské SCHODY. V žánrově pestré hudební
přehlídce se představí množství mladých hudebníků a skupin z různých koutů republiky (Revelation, Honzíkova cesta, Půl dechu do měchu
a mnoho dalších). Hlavním hostem bude světově
uznávaný mistr historické hudby, pan Joel Fredericksen a cyklus koncertů doplní také přednášky
s význačnými hosty české kulturní scény. Další
informace budou k dispozici na internetových
stránkách. Nenechte si ujít jedinečné hudební
zážitky. Těšíme se na vaši návštěvu.
Hudební mládež ČR - Klub Příbram

Hornické muzeum Příbram
pořádá ve spolupráci s SDH Bohutín
v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách
dne 24. 2. 2007 od 10 hodin
Masopust v Hornickém muzeu Příbram
Masopustní průvod za doprovodu kapely,
rej masek, žertovné scénky, předvádění masopustních zvyků.
Hornické muzeum Příbram, nám. H. Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 626 307, fax: +420 318 622 566
http://www.muzeum-pribram.cz
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