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Pøíbramský stánek mìl velký úspìch

Pøíbramský stánek mìl letos vtìvníkùm nìjaké originální
pøekvapení.
na výstavách velký úspìch.
V úterý 8. 2. v ranních hodinách pøiel
makarní prùvod z Bohutína do Pøíbrami na Václavské námìstí. Zde ji
èekaly dìti ze Základní koly Jiráskovy
sady a vichni si spoleènì zatanèili.

V pátek 18. 2. jsme si pøipomnìli výroèí popravy 16 pøíbramských obèanù
v Neubrandenburgu. Vzpomínková
slavnost se konala v obøadní síni
MìÚ, spolupoøadatelem byli èlenové
Svazu bojovníkù za svobodu.

V Èeské republice se kadoroènì
konají dvì velké významné výstavy
zamìøené na rozvoj a propagaci
cestovního ruchu. V lednu to byla
výstava Regiontour v Brnì a v polovinì února výstava Holiday
World na praském Výstaviti.
Pøíbram má v tomto smìru návtìvníkùm rozhodnì co nabídnout, a tak se obou tìchto výstav ji

V polovinì února pøilo do Pøíbrami
snìhové nadìlení. Vichni odpovìdní
pracovníci dìlali, co mohli, technika
byla v plném provozu, ale pøesto byla
na nìkolik hodin ve støedu 16. 2. pøeruena mìstská hromadná doprava.

nìkolik let pravidelnì zúèastòuje.
Kadým rokem pøipraví obecní
ivnostenský úøad, který má rozvoj
cestovního ruchu na starosti, náJakmile se pøes den oteplí, padá sníh
ze støech. Na nejvíce frekventovaných
místech (napø. u Poty 1) musejí zasahovat hasièi s výsuvným ebøíkem
a sníh shazovat dolù, aby pøedeli
úrazùm.

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

Upozornìní pro majitele psù

Znovu pøipomínáme vem dritelùm
psù blíící se termín poplatkové povinnosti  tedy nejpozdìji 31. bøezna
2005.
Pøi zaplacení tohoto poplatku
a pøedloení dokladu o zaplacení
v pokladnì Mìstského úøadu
Pøíbram (pøízemí hlavní budovy
radnice  vlevo), obdrí kadý
majitel psa v Informacích hlavní
budovy radnice zároveò i sáèky
urèené k úklidu psích exkrementù!
O tom, e chov psa má svá pevnì stanovená pravidla, jistì kadý majitel
psa ví. V Pøíbrami je jasnì stanoví
obecnì závazná vyhláka è. 11/ 2003
o zajitìní ochrany veøejného poøádku
pøi chovu domácích a hospodáøských
zvíøat. Majitel psa je povinen neprodlenì odstranit psem zpùsobenou
neèistotu, je také odpovìdný za to,
e jeho psí pøítel nebude obtìovat
ostatní obèany. Poruení tìchto
pravidel mùe být postieno pokutou
a do výe 30 tisíc korun.
Výi poplatku stanoví obecnì závazná
vyhláka è. 21/2003 ze dne 16. 12.
2003 o místním poplatku ze psù.
Upozoròujeme pacientky, e ordinace
gynekologa MUDr. Zdeòka Vondráka
bude od 1. dubna na III. poliklinice
v Èechovské ulici. Tel. 318 427 471.

È esko - ruský hudební dialog
Zveme Vás na tyto koncerty:
21. 3. od 13 hod. v aule Z Jir. sady
Pøíbramský dìtský sbor A. Vepøeka
a ruský dìtský sbor Melodie

21. 3. od 17 hod. v Galerii F. Drtikola
pìvecké soubory 2. ZU a ruský
komorní mládenický orchestr Rondo

Souèástí naí expozice
na výstavì Holiday World
byla tentokrát i improvizovaná hornická hospùdka, která k naemu mìstu
neodmyslitelnì patøí.
A mìla skuteènì velký
úspìch. Za velice významnou povauji návtìvu zástupcù Czech Tourismu.
Tento navázaný kontakt je
pro nae
m ì s t o
velkým pøíslibem
do budoucna a myslím, e Pøíbram
má tímto pootevøené
dveøe i na veletrhy
a akce v zahranièí,
pochvaloval si vedoucí ivnostenského úøadu Ing.
Ota Hauptmann.
Pøíbramský stánek,
to samozøejmì není
jenom
hornická
hospùdka, ale svoje
nezastupitelné místo tady má i velké turistické lákadlo Hornické muzeum a Svatá Hora.
S Hornickým muzeem mìsto spolupracuje ji nìkolik let. Letoní novinkou v této oblasti bylo pøedstavení hornických uniforem. Ji tradiènì je velký zájem návtìvníkù
o rozbíjení mineralogických vzorkù.
Letos poprvé se spoleènì s mìstem
Pøíbram prezentoval i Svazek obcí

Rozpoèet mìsta na rok 2005
Výdaje
Odbor správy silnic
38 000 000,- Kè
Dopravní úøad
300 000,- Kè
kolství
33 257 100,- Kè
Zdravotnictví
5 407 500,- Kè
Odbor kultury, sportu a inf. sl. 60 613 000,- Kè
Mìstská policie
16 943 000,- Kè
Odbor ochrany a obrany
1 998 000,- Kè
Odbor org. a vnitøních vìcí
97 955 100,- Kè
Odbor správy budov
36 244 000,- Kè
Odbor informaèních technologií 6 500 000,- Kè
Obecní ivnostenský úøad
970 000,- Kè
Odbor ivotního prostøedí
1 295 200,- Kè
Sociální vìci
78 531 000,- Kè
Právní odbor
3 381 000,- Kè
Stavební úøad
50 000,- Kè
Technické sluby Pøíbram
33 700 000,- Kè
Odbor investic
58 705 000,- Kè
Veobecná pokladní správa
33 187 770,- Kè
Mìstská realitní kanceláø
22 200 000,- Kè
Plánované výdaje celkem 532 238 270,- Kè

Pøíjmy
Mìstské lesy Pøíbram
700 000,- Kè
Zdravotnictví
85 000,- Kè
Odbor kultury, sportu a inf. slueb 423 000,- Kè
Sociální vìci
546 000,- Kè
Veobecná pokladní správa 519 459 200,- Kè
Mìstská realitní kanceláø
30 500 000,- Kè
Plánované pøíjmy celkem 566 644 200,- Kè

Financování
Splátky úvìrù celkem

34 405 930,- Kè

Podbrdského regionu, jeho je i
mìsto Pøíbram èlenem, a také mìsto
Bøeznice.
Chceme Pøíbram pøedstavit jako
místo, kde mohou lidé strávit pøíjemný víkend nebo dovolenou.
Pøíbramský region je místo se zajímavými památkami, nádhernou
pøírodou a celou øadou kulturních,
sportovních a spoleèenských pøíleitostí, uvedl starosta Ivan Fuksa.
O Pøíbram a pøíbramský region
byl velký zájem nejen ze strany odborníkù na cestování, ale i laické

S LOVO

S TA R O S T Y

Tøetí mìsíc letoního
roku zaèíná pøedevím
pro koláky velmi pøíjemnì  jarními prázdninami. Tentokrát, po hodnì dlouhé dobì, jsme
i v Pøíbrami zavaleni
snìhem. Pamìtníci, kteøí
mne oslovili, vzpomínali na podobnou
zimní nadílku pøed dvaceti a edesáti lety.
Místy a dvoumetrové hromady snìhu
v ulicích vytváøejí obraz horského alpského støediska. Za dobøe uklizené chodníky
pøed domy a obchody musím podìkovat
vem majitelùm, kteøí hned po spadu
snìhu splnili svoji povinnost a chodníky
vyèistili od ledu a snìhu. Dvì snìhové
nadílky, které pøinesly a 70 cm snìhu,
nám vem zkomplikovaly ivot. Dopravní
kolaps nevznikl neupravenými silnicemi,
ale bohuel ho zpùsobily kamiony a auta
s letními pneumatikami. Zastavily dopravu vèetnì MHD, která se u nerozjela,
a bìhem hodiny napadlo dalích 20 cm
snìhu. Do ucpaných ulic se u pluhy
nedostaly. Nyní je nanejvý aktuální
zapracovat do silnièního zákona povinnost pouívání zimních pneumatik v zimì,
tak jako je tomu v sousedních zemích.
Kdyby nyní pøila jetì jedna (tøetí)
obdobná nadílka snìhu, u by skuteènì asi
ani nebylo kam sníh uklízet.
Co

veøejnosti. Na tom se shodli vichni,
a u to byli zástupci mìsta, Hornického muzea nebo zástupci obcí.
Ostatnì svìdèí o tom i velký zájem
návtìvníkù o propagaèní materiály.
Nejvìtí zájem byl o Kalendáø
kulturních a sportovních akcí
v Pøíbrami na rok 2005, uzavøel
informaci Ota Hauptmann.
- str -

Podìkování za pomoc Tatrám
Váený pán starosta, váení poslanci,
v decembri 2004 sa nad územím Vysokých Tatier prehnala
silná smr, ktorá po sebe zanechala vysoké materiálne
a morálne kody na stromovom poraste a vel´kom území
lesov. ial´neobila ani lesy patriace pod správu mìsta
Kemarok. Budeme musie vynaloi nemalé finanèné
prostriedky a úsilie, aby sme vzniknuté kody odstránili
a dali lesy do pôvodného stavu. Týmto sa Vám chcem
srdeènì poïakova za poskytnutú finanènú pomoc, ktorá je
v tomto období neocenite¾ná a napomôe nám k rýchlejiemu rieeniu problému. Èas peòazí pôjde aj na pomoc
obèanom jako náhrada za materiálne kody.
Som rád, e aj takýmito krokmi si nae mestá upevòujú
partnerstvo a dúfam, e aj nae mìsto dostane niekedy monos by Vám nápomocné pøi rieení vzniknutých problémov. S pozdravom
Ing. Igor ajtlava, primátor mìsta Kemarok

Výzva podnikatelùm
Mìsto Pøíbram poøádá v kvìtnu letoního roku výstavu nazvanou
Víkend v Pøíbrami. Jde o rodinný typ výstavy, která je zamìøena
na volný èas rodiny a vechno, co s tím souvisí. Prezentovat se zde
budou architekti, projektanti, výrobci i prodejci.
Poradí návtìvníkùm, jak zrekonstruovat svùj dùm, byt èi chalupu,
ale i jak nejlépe strávit svùj volný èas na zahrádce èi chatì.
Nabídku tady najde i sportovnì zaloený návtìvník.
Výstava se uskuteèní ve dnech 20. - 22. kvìtna v krytých halách
Zimního stadionu. Doprovodný program budou tvoøit odborné
pøednáky na zajímavá témata, ale i bohatý kulturní program. Je
pøipravena celá øada novinek. Pøíkladem mùe být eková kníka:
tu obdrí návtìvník, který si pøi vstupu zakoupí rodinnou vstupenku. Tato eková kníka bude obsahovat celou øadu slev.
Váení podnikatelé, nabízíme Vám monost zúèastnit se této mimoøádné akce. Jistì máte i Vy co nabídnout. Pøedstavte veøejnosti
svoji firmu ve výstavním stánku. Blií informace získáte
na Obecním ivnostenském úøadì Pøíbram, telefon 318 498 256,
318 498 254, pøípadnì na adrese: vystava@pribram-city.cz.

Zápis do mateøských kol

V letoním roce se zápis koná na vech mateøských
kolách v jednom dni - 30. 3. 2005 od 9 do 16 hodin
(na 18. M a 19. M zápis není vyhláen, koly jsou
naplnìny). Zápis do Speciální M Pøíbram se koná 29. 3.
2005 od 9 do 16 hodin.
Rodièe si k zápisu s sebou vezmou svùj obèanský
prùkaz a rodný list dítìte.

dùleitého se odehrálo v uplynulém
období? Po mnoha mìsících pøípravných
prací se v Zastupitelstvu mìsta Pøíbram
podaøilo beze zmìny schválit rozpoèet na
rok 2005. Musím podìkovat vem èlenùm
zastupitelstva, kteøí k návrhu pøistoupili
konstruktivnì a rozpoèet drtivou vìtinou
podpoøili. Hlasování bylo tentokráte
jmenovité a kdokoliv se mùe podívat
na www.pribram-city.cz (zápisy zastupitelstva), jak který poslanec hlasoval.
Rozpoèet samozøejmì patøí k nejdùleitìjím dokumentùm a událostem mìsíce.
Ale i jinak byl únor plný událostí. K nim
patøí napøíklad i zøízení nového poradenského centra, které nyní pomáhá sluchovì
postieným a zájemci jej najdou za zdaboøským areálem Oblastní nemocnice
Pøíbram. Svaz bojovníkù za svobodu
bìhem únorového pietního aktu uctil
památku estnácti pøíbramských obèanù,
kteøí byli oznaèeni jako nepøátelé øíe
a popraveni ve vìznici v Brandenburgu
v roce 1945.

V únoru Pøíbramí prolo nìkolik masopustních prùvodù, jak kolních, tak i tradièní bohutínský, který se pøedstavil
v Praské ulici. V Lidových novinách
hodnotili odborníci podle sedmnácti
kritérií, jaké jsou ivotní podmínky, ceny,
platy a dalí údaje v jednasedmdesáti
mìstech Èeské republiky, tedy Kde se
dobøe ije. Pøíbram se v tomto hodnocení umístila na výborném 16. místì.
MFDnes zase pøipomnìla, e Nejkrásnìjí dívky pocházejí z Pøíbramska,
a pøiblíila nám nae Missky, a co dnes
dìlají.
Opìt

jsme prezentovali nae mìsto
na výstavì cestovního ruchu Holiday
World v Praze. Kromì tradièní prezentace
Svaté Hory, Hornického muzea, Památníku
A. Dvoøáka a Aquaparku jsme novì pøedstavili pøíbramskou pohostinnost formou
Hornické hospùdky a krásnou pøírodu
Støedního Povltaví a Brdského høebenu.

Seznámili jsme se s pøipravovanými
novými fondy z Norska, Islandu
a Lichtentejnska. Neèlenské zemì EU
z Evropského hospodáøského prostoru poskytnou pøes 100 milionù eur na projekty,
jako je napøíklad modernizace kolních
sportovi, kulturních památek, revitalizace
historických mìstských center a desítky
dalích. My u se nyní zaèínáme pøipravovat na tyto projekty: komplexní sportovní høitì pro 1. Z a Z Bratøí Èapkù,
rekonstrukce dlaby na námìstí na Svaté
Hoøe a na námìstí T. G. Masaryka, pøístupová cesta k Drkolnovskému vodnímu
kolu a zázemí pro turisty.
Koncem bøezna bych Vás rád vechny
pozval na Jarní keramické trhy, které jsme
v loòském roce uspoøádali poprvé a mìly
velký úspìch. Doufám, e do té
doby se poèasí troku umoudøí
a trhy na Václavském námìstí budou moci být skuteènì jarní.

OHK

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

Patnácté výroèí vzniku firmy
Jednou z prvních firem, které vznikly po listopadové revoluci v Pøíbrami, je firma Aloise Dvoøáèka:
Datum vzniku, únor 1990, znamená, e letos firma
slavila své patnácté výroèí.
A jak tato firma pøed patnácti lety zaèínala? První
èinností firmy byly opravy elektrospotøebièù pro domácnost, na kterou záhy navázala obchodní èinnost.
Podnikáním majitel firmy pan Alois Dvoøáèek navázal na rodinnou tradici a vstoupil do stop svého otce,
který byl významným pøíbramským podnikatelem.
Ji v roce 1993 jsme mohli v Pøíbrami navtívit
první obchodní dùm, který tato firma otevøela v budovì døívìjího øeditelství Restaurací a jídelen,
v rekonstruovaném bývalém rodinném hostinci
Kafírna byl vlastnì jakýmsi náznakem soukromého
vícesortimentního obchodního domu.
O rok pozdìji, tedy v roce 1994, mìla firma Alois
Dvoøáèek ji pìt obchodních míst a byla významným
republikovým velkoobchodem televizorù ORAVA.
Kadým rokem se aktivity firmy roziøovaly;
mezi ty nejdùleitìjí patøil pronájem výrobní linky
Tesla Stranice, kde spolu s dalími spoleèníky firma
montovala televizory Grundig. Pokud budeme mluvit

o znaèce Grundig, musíme se zmínit o tom, e právì
firma pana Dvoøáèka zajistila celorepublikovou
distribuci 60 000 radiomagnetofonù této znaèky.
V roce 1995 byl také firmou zakoupen v Pøíbrami
Na Ryneèku v Prokopské ulici objekt, který byl
po nároèné rekonstrukci o dva roky pozdìji otevøen
jako Obchodní dùm Dvoøáèek a Pizzerie Dvoøáèek.
Pøes dalí aktivity se dostáváme do roku 1997,
kdy byl v Pøíbrami otevøen ji zmínìný vícesortimentní obchodní dùm, ve kterém nalezneme domácí
elektrospotøebièe, domácí potøeby, praèky, lednièky,
elezáøství od pøedních svìtových výrobcù.
Významnou èinností firmy jsou i gastronomické
sluby - a kdo by neznal pizzu od Dvoøáèka.
Dynamický rozvoj je v realitní èinnosti, kde jsou
nastaveny ty nejnií ceny za zprostøedkovatelské
a právní sluby. Souèasnì je zde moné poskytnout
hypotéèní úvìry na nákup nemovitostí od nìkolika
bank a také lze zde uzavøít stavební spoøení s moností èerpání úvìrù nebo pøeklenovacího úvìru ze stavebního spoøení nìkolika významných stavebních
spoøitelen. V neposlední øadì je zde i prodejní galerie
s díly mladých umìlcù.
Za celých patnáct let pùsobení této firmy na naem
trhu prolo vemi poboèkami nìkolik stovek zamìstnancù. A jak øíká majitel firmy pan Alois Dvoøáèek,
kadý mìl svùj podíl na stabilitì a úspìích, kterých
firma dosáhla.
A co majitel firmy? Pan Alois Dvoøáèek je èlovìk,
který se podnikatelské sféøe vìnuje skuteènì ze vech
sil, jak je také vidìt na jeho prosperující firmì. Také
byl zakládajícím èlenem republikového sdruení podnikatelù v prosinci 1989 a následnì spoluzakladatelem prvním pøedsedou sdruení podnikatelù v Pøíbrami. Dodnes je jednou z vùdèích osobností podnikatelské scény v Pøíbrami.
Pøejeme si, aby takových podnikatelù a firem
v naem regionu bylo co nejvíce, aby se daøilo, aby
vznikaly nové, ku prospìchu nás vech.

Pøedstavujeme koly

Základní kola Jiráskovy sady 273
Tento název nyní nese kola, která vznikla slouèením
bývalé 2. základní koly Josefa Strejce a 4. základní
koly Pøíbram. Je to kola plnì organizovaná.
Navtìvuje ji celkem 690 ákù. Na zaèátku kolního
roku 2004  2005 se poprvé sela vìtina ákù obou
slouèených kol v budovì v Jiráskových sadech.
Na odlouèeném pracoviti v Dlouhé ulici se nyní uèí
ji jen 107 ákù prvního stupnì. V pøítím kolním
roce ji budou vichni áci pod jednou støechou
v Jiráskových sadech. Vzhledem k tomu, e vychází
velký poèet ákù devátých tøíd, bude ve kolním roce
2005  2006 kolu navtìvovat cca 650 ákù, co je,
pøi poètu tøíd 26, prùmìrnì 25 ákù ve tøídì. Øada
z nich je z rùzných èástí regionu, protoe poloha
koly v parku a blízko autobusové zastávky Jiráskovy
sady je pro mnohé dojídìjící áky z okolních vesnic
zárukou bezpeèí. Ve kole vyuèuje 41 pedagogických
pracovníkù. Daøí se omlazovat sbor mladými schopnými uèiteli, take vìkové zastoupení pedagogù je
rovnomìrné.
áci mají monost vybrat si ze tøí cizích jazykù  angliètiny, nìmèiny a rutiny. Uèitelé cizích jazykù jsou
buï plnì kvalifikováni, nebo mají státní, popøípadì jinou jazykovou zkouku. Výuka probíhá podle vzdìlávacího programu Základní kola. kola pøipravuje
svùj vlastní vzdìlávací program, který bude nejvíce
vyhovovat potøebám ákù a poadavkùm rodièù.
Týmové spolupráci se áci uèí v nìkterých pøedmì-

tech v rámci projektového vyuèování. Speciální pedagog se ve kole vìnuje ákùm se specifickými
poruchami uèení. áci se uèí podle individuálního plánu, který je vypracován tak, aby ák vyuíval své
schopnosti co nejlépe.
Významným specifikem koly je tradice tøíd s rozíøenou výukou matematiky a pøírodovìdných pøedmìtù
(od 6. roèníku), koncepce výchovy a vzdìlávání
v rámci mezinárodního projektu kola podporující
zdraví. Zapojení ákù a uèitelù koly do mezinárodního projektu EU Socrates-Comenius bude souèástí
nového kolního vzdìlávacího programu. Novì
budeme spolupracovat se zahranièními kolami
v projektu EU eTwinning, který se stane souèástí
vzdìlávacího programu a bude podporovat komunikaci ákù v cizích jazycích. Velmi dobøe zaèíná fungovat
projekt environmentální výchovy  ekologické výchovy. V prosinci 2004 získala kola Evropskou cenu kvality  E Quality za práci v projektu SocratesComenius.
Trvalou snahou a cílem koly je utváøení pozitivních
otevøených vztahù mezi áky, uèiteli a rodièi. Vize
koly: nae kola se stane místem, kam budou dìti
rády chodit, kde získají základní znalosti, dovednosti

a kompetence, rodièe se budou moci zapojit do sportovních, výchovnì vzdìlávacích, umìleckých, mezinárodních a ostatních aktivit koly a jiných organizací
pùsobících v prostorách koly spoleènì se svými
dìtmi a uèiteli.
Nabídka mimokolních aktivit a kroukù se øídí
zájmy ákù. Za zmínku stojí øada sportovních kroukù 
míèové hry, achový krouek, aerobic, florbal, keramické a výtvarné krouky, pøírodovìdné krouky,
krouky Internetu a také krouky matematiky, èeského
jazyka zamìøené na rozvoj dovedností potøebných
ke studiu na støedních kolách, krouky konverzace
v cizích jazycích.
Nezastupitelnou roli ve výchovnì vzdìlávacím procesu
má kolní druina. Aktivity a èinnosti jsou zamìøeny
na rozvoj komunikativních dovedností, vztahù a zdravého ivotního stylu. Tøi oddìlení jsou k dispozici
pro áky prvního stupnì dennì od 6:15 do 17 hodin.
Velké pozitivní zmìny pøivítají áky v podobì materiálního zázemí a vybavení koly.
Byla kompletnì zrekonstruována uèebna F  Ch,
pøibyly nové tøídy, zrenovovány a opraveny jsou
tabule ve vech tøídách, v rekonstrukci je tìlocvièna,
budují se technické dílny a atny v suterénu, multifunkèní høitì v areálu koly bude dokonèeno letos
v dubnu, na kolním dvoøe budou áci moci hrát
streetball, basketbal, stolní tenis, florbal a dalí hry
spojené s aktivním pohybem. Èást zahrady bude
pøemìnìna na uèebnu v pøírodì s pódiem a lavicemi.
V historické barokní budovì je umístìna aula, která je
vyuívána k výuce, výchovným koncertùm a divadelním pøedstavením samotných ákù i profesionálních
umìlcù.
Ve kole jsou vybudovány nové poèítaèové sítì.
Postupnì budou vechny uèebny vybaveny poèítaèem
s pøipojením na internet. Nyní máme dvì uèebny
informatiky s internetovým pøipojením vech poèítaèù,
které slouí i k výuce jiných pøedmìtù, jedna z nich je
vybavena dataprojektorem. Budujeme kolní ákovskou knihovnu jako moderní infocentrum.
Zázemí a vybavení koly, její poloha, nabídka
nadstandardních aktivit a zapojení do mezinárodních
projektù, tradice matematických tøíd, výuka ákù
se specifickými poruchami uèení, úroveò výuky
jazykù a volnoèasové aktivity mohou ákùm usnadnit
rozvoj jejich moností a schopností a pøipravit je tak
na dalí osobnostní a profesní rùst a co nejlepí
uplatnìní na evropském trhu práce.
kola je samostatným právním subjektem, jejím
zøizovatelem je mìsto Pøíbram. kolní jídelna je
umístìna v areálu koly, pøestoe je také samostatným
právním subjektem. áci si zde mohou dennì vybrat
ze dvou jídel.
Dalí informace naleznete na www.sweb.cz/zsjspb nebo na www.sweb.cz/lifestyle, popøípadì nám
mùete napsat na zsjs@zsjs.cz, zatelefonovat na è.
318 624 626 nebo nás navtívit v Jiráskových sadech.
Mgr. Dagmar Moravcová
zástupce øeditele koly

Srdeènì Vás zveme
na Den otevøených dveøí
17. 3. 2005 od 15 do 17 hodin.

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
zámìr, aby podnikatelé z oblastí Dobøíska a Sedlèanska mìli blíe
k informacím, se podaøil a výsledek je takový, e od 1. února 2005 jsme
otevøeli dvì expozitury Informaèního místa pro podnikatele.
Mohou nás navtívit nejen stávající podnikatelé, ale i lidé uvaující
o zahájení podnikatelské èinnosti.
Expozitura RM na Dobøíi, budova radnice
 2. patro, Mírové námìstí 119
Pondìlí: 8,00 - 16,00 hodin
Expozitura RM v Sedlèanech, vedl.budova
radnice - 1. patro
Námìstí T. G. Masaryka 34
Úterý: 8,00 - 16,00 hodin

Dobøí

V polovinì ledna vyel Regionální adresáø
podnikù a firem na rok 2005, který je pro
zájemce k dispozici na OHK v Pøíbrami.
Èlenové OHK a firmy, které jsou v katalogu

uvedeny, jej dostali zdarma.
V souèasné dobì jsou v plném proudu pøípravy na PODNIKATELSKÝ PLES , který
se uskuteèní v pøíbramské Sokolovnì dne 12. bøezna 2005. Na plakátovacích plochách
ve mìstì visí plakáty s programem a my tímto zveme vechny nejen podnikatele
a èleny, aby se pøili pøíjemnì pobavit.
Koncem února se konalo pøedstavenstvo OHK Pøíbram v salonku novì otevøené
restaurace La Patiente v prostorách 3. polikliniky v Pøíbrami. Tentokrát jsme si jako
hosta pozvali poslankyni Parlamentu ÈR
Sedlèany
JUDr. Evu Dundáèkovou, se kterou podnikatelé diskutovali na témata sníení danì
z pøíjmu, minimálních mezd, pøebujelé
administrativì a vysokém poètu úøedníkù
na úøadech (dle paní poslankynì by ODS
chtìla zruit tøi ministerstva). Dále se diskutoval neastný zákon o zamìstnanosti a jeho
§ 13, kde ODS navrhuje jeho zruení,
o dùchodovém pøipojitìní, o monosti uznatelnosti èlenských pøíspìvkù v Hospodáøské
komoøe jako odèitatelné poloky, o kolství,
vzdìlávání a dalích dùleitých tématech,
které trápí firmy a podnikatele.
Dùleitým bodem programu byla i pøíprava valné hromady dne 11. dubna 2005,
na které bude mimo jiné probíhat vyhláení výsledkù 5. roèníku Nejlepí firma
okresu Pøíbram za rok 2004. Uzávìrka této soutìe je 10. bøezna 2005. Pøihláky jsou
k dispozici na OHK Pøíbram.
Pøedstavenstvo OHK podpoøilo projekt mìsta Pøíbram na Modernizaci dopravního
terminálu autobusového nádraí Pøíbram. Je to ji tøetí projekt, kde OHK Pøíbram
podporuje projekty mìsta Pøíbram partnerstvím. V této souvislosti by podnikatelé
od mìsta oèekávali pøi realizaci tìchto projektù upøednostòování zájmu regionálních
firem co se týèe zabezpeèení staveb i napø. pronájmu novì vzniklých plánovaných prostor. Jako vdy na závìr bych Vám chtìla pøedstavit nové èleny OHK Pøíbram, které
schválilo pøedstavenstvo OHK Pøíbram:
CUP TOUR bus, s. r. o., osobní pravidelná a nepravidelná autobusová doprava, provozující autobusovou linku Pøíbram - Praha a zpìt. Firma dále provozuje knihkupectví.
Jedna firma byla z øad èlenù OHK Pøíbram vylouèena, firma OLYMP-EVOS, s. r. o.,
a to z dùvodu zvlátního  zmizela z pøíbramského regionu beze stopy.
V souèasné dobì registrujeme 193 èlenù.
Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I - Tyrova 106- Zámeèek Ernestinum, 261 01
Tel.: 318 627 784-5, fax 318 627 785, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz

Galerie Frantika Drtikola Velikonoèní jarmark ve Waldorfské kole
Vás zve na výstavy:

Výtvarníci Pøíbramska

(I. Bukovský, G. Baumruková, A. Èíková,
D. Doubková, P. Griz, J. Hájek, M. Hájek,
J. Hásek, M. Hásek, I. Hejduková, J. Heller,
Z. Hutòanová, M. Kabátníková,
M. Koláøová, I. Køí, J. Másler, J. Mikeska,
Z. Neústupná, L. Plíhal, M. Pogran,
A. Stiborová, P. Turjanský, V. Tvrdoò,
A. Vanèátová, J. Vimr, Z. Volejník)
11. 3. - 10. 4. 2005

Ivo Burian - fotografie

Jménem vech rodièù, ákù a uèitelù Waldorfské koly Pøíbram
zveme vechny malé i velké Pøíbramáky k návtìvì naeho
Velikonoèního jarmarku v sobotu 19. bøezna.
Jarmark bude iroké veøejnosti otevøen ve 14 hodin, do té doby
se vichni, kteøí se na pøípravì podílejí, pilnì èiní ve snaze
pøipravit vem návtìvníkùm co nejhezèí záitek. Chystáme
pro Vás rùzné drobné pøedmìty na výzdobu Vaich domovù
s velikonoèní a jarní tématikou, pomlázky, malovaná vajíèka,
kytièky, ité a pletené hraèky atd. K vidìní budou ukázky práce
naich uèòù. Svùj stánek zde budou mít i maminky z rodinného
centra Poupátko. V jídelnì naí koly si mùete posedìt a obèerstvit se. Vy, kteøí máte malé dìti, nejlépe od 4 do 10 let, mùete
jetì pøed zaèátkem jarmarku ve 13,30 hod. navtívit pøedstavení
naeho loutkového divadla  hru Buchlovský kámen.
Vzhledem k velkému zájmu o loutková pøedstavení v den
jarmarku bude se stejná hra hrát ji 12. bøezna. Vem, kteøí ná
jarmark navtíví, pøejeme mnoho hezkých záitkù.
Eva Zemková, Spoleènost Waldorfské koly Pøíbram

4. 3. - 6. 4. 2005

otevøeno:
pondìlí - pátek 9 - 17 h., sobota, nedìle 14 - 17 h.
Èeský svaz vèelaøù Pøíbram poøádá
pøednáku pro veøejnost

PAVEL VÁÒA: Léèivé byliny a med

12. 3. 2005 ve 14 hodin

malý sál bývalého OkÚ na nám. TGM

GALERIE V POTOÈNÍ
Prodejní galerie

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

Kahan - Zpravodaj MìÚ Pøíbram, vychází mìsíènì l Vydává: MìÚ Pøíbram, Tyrova 108 (IÈO: 243132) pod reg. è. Ministerstva kultury ÈR E 11726 l Místo vydání: Mìstský úøad - odbor kultury, sportu a informaèních slueb, Pøíbram I, Tyrova
108, tel. 318 402 281, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz l Grafická úprava, sazba: MìÚ Pøíbram, OKSIS l Foto: archiv redakce nebo F. Gahler l Pøedtisková pøíprava: Petr efr, ALFA reklama, Pøíbram l Tisk: Vltava - Labe Press, divize Mír - Praha 10 - Uhøínìves l Distribuce: Èeská pota, s. p., obvod Pøíbram l Za vìcnou správnost èlánkù odpovídají autoøi l Redakèní uzávìrka je 20. den pøedchozího mìsíce l Toto èíslo vychází dne 10. 3. 2005.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 10. 2. oznámila pracovnice
Èeské spoøitelny, e v prostorách této firmy je mu, který
ohrouje kolemjdoucí. Pøed
pøíjezdem hlídky výteèník
vak zmizel. Jedna pracovnice
ho ale poznala, byl to M. L.
(1933) z Pøíbrami VII. Stráníci
v okolí spoøitelny mue ji
neobjevili.
V noci dne 12. února zavolal
na sluebnu jeden obèan
z Praské ulice, e se na støee
jejich domu pohybuje jakýsi
mu. Stráníci zde zajistili
pana D. B. (1977), který øekl,
e se el pouze kochat krásným výhledem na mìsto a nic
patného nedìlá. Pøesto byla
povolána hlídka Policie ÈR
a ta si horolezce pøevzala.

Okamitý pøíjezd stráníkù si
vyádala paní J. R. (1961)
z Pøíbrami III. Konkrétní
dùvod ale nechtìla sdìlit.
Na místì stráníci zjistili, e
paní je zjevnì opilá, manel
prý na ni byl zlý a ona ho
chtìla postrait. Stráníci paní
pouèili, e tísòová linka se
nesmí takto zneuívat, a doporuèili jí, a své rodinné spory
øeí jiným zpùsobem.
Výtrník, který øádil ve spoøitelnì, se snail dne 21. 2. øídit
dopravu v Bøeznické ulici.
Napøed se samozøejmì notnì
posílil alkoholem. Hlídka
v muovi identifikovala pana
M. L. Øíkal, e jde veèer na
koncert do restaurace vejk.
Stráníci mu øekli, aby nevstu-

poval do vozovky a el domù.
Pán si zael jetì do koloniálu.
Zde házel po prodavaèkách cigarety a mandarinky. Stráníci
ho vykázali z prodejny a nasmìrovali domù.
Oznámení o patnì parkujícím
vozidle pøijali stráníci dne
27. února. Oznamovatel uvedl,
e byl fyzicky napaden panem
V. T. (1954) z Pøíbrami VII.
Ten naopak tvrdil, e pøi odklízení snìhu ho pan Z. B. (1952)
z Pøíbrami VII napadl vulgárními slovy. Stráníci obìma
muùm domluvili a ti se po
chvíli usmíøili podáním ruky
a vzájemnou omluvou.
Ve støedu 2. 3. ve 21,10 hodin
spatøil stráník obsluhující
kamerový systém dvì dívky,

které procházely Praskou
ulicí a sebraly u cukrárny
reklamní èasopisy. Pokraèovaly
smìrem do Dlouhé ulice a cestou èasopisy rozhazovaly kolem
sebe. Stráníci se za dívkami
vypravili a identifikovali v nich
G. . (1990) z Pøíbrami III
a B. P. (1991) z Pøíbrami I.
Vzhledem k nízkému vìku
obou sleèen museli stráníci
telefonicky vyrozumìt jejich
rodièe. Ve 21,45 hod. si tatínek
jedné z nich dìvèata pøevzal
s tím, e druhý den obì rodiny
tuto záleitost projednají a e
ihned uklidí nepoøádek, které
obì dívky zpùsobily.

Krátce z tiskovek na radnici
Dalí setkání starostù Kladna, Kolína,
Mladé Boleslavi a Pøíbrami probìhlo 18.
ledna. Starostové se zabývali hlavnì zkuenostmi z integrované dopravy. V Kladnì
ji zaèal dopravní integrovaný systém
fungovat, zaèínají s ním také v Mladé
Boleslavi. V Pøíbrami by tento systém mìl
být nastartován v roce 2006. Znamená to,
e by cestující mohl s jedním poplatkem
vyuít více autobusových linek a to nejen
mìstských, ale i linkových autobusù.
Pøíbramská radnice v tomto smyslu ji
oslovila Dopravní ústav a sama si i zaèíná
zpracovávat dopravní grafikon.
Pøíbramský starosta Ivan Fuksa strávil
s pøíbramskými prvoligovými fotbalisty
jeden tréninkový den v Hrdoòovì u Lipna.
Bohutínské makary jsme pøivítali

8. února ráno na Václavském námìstí. Je
to i urèitá výzva pro pøíbramské spolky,
aby i ony o této tradici zaèaly pøemýlet.
První jednání mezi organizátorem
výbìrového øízení na dodavatele stavby,
zpracovatelem projektu a zástupci
Státního fondu ivotního prostøedí, kteøí
budou provádìt dohled a kontrolu nad
stavbou rekonstrukce èistírny odpadních
vod, se uskuteènilo u místostarosty Ivana
edivého.
ivnostenská výstava, kterou dvanáct
let organizovalo Sdruení podnikatelù
a Okresní hospodáøská komora Pøíbram,
bude v letoním roce zcela v reii mìsta
Pøíbram. Dùvodem je, e pùvodní organizátoøi se rozhodli v této tradici ji
nepokraèovat a Pøíbram ji chce naopak

Èinnost Svazu dùchodcù  MìO Pøíbram
V roce 2004 zorganizovala MìO SD Pøíbram pro své èleny øadu akcí
z rùzných oblastí spoleèenského ivota.
Od ledna 2004 pokraèuje ji estým rokem cyklus vzdìlávacích pøednáek, které navtìvuje více ne 100 posluchaèù. Pøednáky se konají
ve dvou skupinách vdy jednou mìsíènì. Témata pøednáek jsou zamìøena jednak na historii Pøíbramska (napø. Historie Svaté Hory, Vznik
a vývoj betlémáøství, Kroniky, Historie Bøezových Hor), jednak na souèasnost (Policie mìsta Pøíbram, Divadlo a jeho souèasný program),
dále se pøednáky vìnují i zajímavým tématùm z denního ivota (zdravotnická problematika atd.).
Jednotlivých pøednáek se ujali odborníci z Hornického muzea, Státního
archivu i dalích organizací a institucí. Celkem se v roce 2004 konalo
9 pøednáek a v èervnu se pro úèastníky cyklu uskuteènil autobusový
zájezd do Sedlèan a okolí.
Dalí, velmi úspìnou akcí, jsou jednodenní autobusové nebo vlakové
zájezdy do zajímavých lokalit v Èechách (v roce 2004 jich bylo 8),
kromì toho se konal i jeden zájezd do Polska.
Pro zájemce o turistiku bylo zorganizováno 13 výletù (prùmìrná trasa
10  15 kilometrù) a pro ménì zdatné dùchodce kondièní vycházky
do okolí Pøíbrami. Konaly se jednou týdnì vèetnì letních mìsícù
èervence a srpna.
Zájemci o rehabilitaèní plavání mìli monost zúèastnit se jarního a podzimního desetihodinového cyklu v pøíbramském Aquaparku.
Èlenové Svazu dùchodcù se úèastní i pobytových zájezdù. V roce 2004
to byl týdenní zájezd do Nové Vsi u Pøimdy, týdenní zájezd do Radìjova
u Stránice a desetidenní pobyt v italském Bibione. Z dalích akcí je
tøeba uvést velmi oblíbené zájezdy do divadel v Praze a Plzni (8 pøedstavení) a také návtìvy sedmi výstav (Národní muzeum v Praze,
Muzeum hodin v Dobøíi, Hornická chalupa v Pøíbrami a nìkolik výstav
v Zámeèku  Ernestinu).
Hojnì navtìvována byla také posezení s tancem v restauraci
Na Plzeòské (celkem sedm), hudební odpoledne s tancem v restauraci
U Pletánkù (dvì) i setkání pøi zpìvu národních písní za doprovodu
harmoniky (tøi).
V kanceláøi v Kladenské ulici se pro èleny Svazu dùchodcù koná jednou
mìsíènì bezplatná právní poradna. Kromì toho zde funguje i knihovna,
kde si mohou dùchodci zdarma pùjèovat knihy.
Velice úspìná je i èinnost poboèky naí organizace v Leeticích, která
byla zaloena v roce 2003. Má celkem 18 èlenù. Ti aktivnì spolupracují
s leetickým Obecním úøadem, který je v aktivitách velmi podporuje.
Dùleitá je i spolupráce MìO  SD s nìkolika dalími pøíbramskými
organizacemi, konkrétnì s Organizacemi zdravotnì postiených, Svazem
diabetikù a Klubem vojenských dùchodcù.
O èinnosti naí organizace informuje pravidelnì týdeník Periskop, dále
Pøíbramský deník, jako i deset vývìsních skøínìk ve mìstì a peèovatelských domech.
Výbor a komise MìO  SD, kteøí vekeré akce pøipravují, se scházejí
dvakrát mìsíènì. Jednou za rok se podávají informace o èinnosti vem
èlenùm Svazu dùchodcù na plenární schùzi.
Nae organizace patøí díky obìtavé práci jednotlivých èlenù výboru
a komisí k jedné z nejúspìnìjích v celém regionu. Uvítali bychom,
kdyby se do naich øad pøihlásilo co nejvíce zejména mladích dùchodcù,
kteøí by se aktivnì zapojili do èinnosti Svazu dùchodcù, pøípadnì projevili zájem o práci v komisích, a tak pomohli pøi realizaci dalích plánovaných akcí.
Jitka Tomanová, tel.: 318 625 727

Pøijïte do Klubu zdraví

3. pøednáka: Stravování dìtí  Domácí pøírodní lékárna
Pøednáí Jana Koneèná, lektorka Institutu ivotního stylu
a absolventka IS v Norsku a USA. Program bude obsahovat
i ukázku zdravých pokrmù.
29. 3. 2005 v 17:30 v 7. kolní jídelnì, V Zátií 274, Pøíbram II.

zachovat. Zmìní se nejen název, ale také
obsah a zamìøení výstavy.
Termíny oprav na Základní kole
Jiráskovy sady jsou, podle slov místostarosty Václava Benee, dodrovány. Byly
ukonèeny práce v suterénu, po vyschnutí
sem bude dodáno vekeré vybavení. Práce
na høiti by mìly být hotovy do 30. bøezna
a k uívání by høitì vèetnì atletických
drah mìlo být pøedáno do konce dubna.
Mimo plán je nutné provést rekonstrukci
kanalizace, která je ve velice patném
stavu. Tìlocvièna koly je ji hotová, zbývá
pouze dodìlat podlahu. Tyto práce se
budou provádìt o letoních prázdninách.
Svého høitì by se mìla doèkat i
Základní kola Bøí Èapkù. V souèasné dobì
se øeí vlastnické vztahy k pozemkùm.

Urbanistická studie Zdaboø
Odbor koncepce a rozvoje mìsta MìÚ Pøíbram oznamuje, e v souèasné dobì probíhá projednávání Urbanistické studie Zdaboø.
Rozsah øeeného území vychází ze schváleného Územního plánu
mìsta Pøíbrami a zahrnuje území od Zdaboøské ulice západním smìrem
k Vokaèovskému rybníku. Veøejné projednání za úèasti projektanta
bude provedeno dne 30. 3. 2005 od 15.00 hodin v zasedací síni
Zastupitelstva mìsta Pøíbrami, Na Pøíkopech 105, Pøíbram I (budova
stavebního úøadu  pøízemí, vlevo).
Do projednávané dokumentace je mono nahlédnout na úøední
desce MìÚ Pøíbram, na vývìsce Osadního výboru Zdaboø nebo na odboru koncepce a rozvoje mìsta Mìstského úøadu Pøíbram.
Odbor koncepce a rozvoje mìsta MìÚ Pøíbram, jako poøizovatel
tohoto územnì plánovacího podkladu, vyzývá vlastníky pozemkù
a staveb v øeeném území, aby se ve vlastním zájmu s výe uvedeným
dokumentem seznámili, zúèastnili se veøejného projednání, popø. uplatnili ve stanovené lhùtì (do 29. 4. 2005) své námitky. Veøejnost mùe
k tomuto dokumentu ve stejné lhùtì uplatnit pøipomínky.
Projednaná urbanistická studie jako územnì plánovací podklad
umoní v budoucnosti komplexní a prunìjí vyuívání pøedmìtného
území a zjednoduí proces povolování staveb.

Novinky 1. SèV

Váený pane starosto, dovolujeme si
Vám oznámit nìkteré skuteènosti týkající se provozu Zákaznického centra
v Pøíbrami. V souèasné dobì byla rozeslána vem odbìratelùm
v kategorii domácnosti Smlouva o dodávce vody a odvádìní odpadních vod. Vìtina smluv je ji podepsána a vrácena provozovateli, neoèekáváme tudí tak výraznou návtìvnost zákazníkù,
která zde byla v uplynulých mìsících. Zákaznické centrum se po
tomto období, kdy se ve velmi krátkém èase muselo vypoøádat
s povinností uzavøít smlouvy s odbìrateli, potøebuje stabilizovat
a zamìøit se více na èinnost, pro kterou je urèeno. Zde je nejvìtím úkolem zkvalitnìní komunikace mezi provozním støediskem,
které provádí vekeré práce na síti, a Zákaznickým centrem, prostøednictvím kterého se informace o tìchto èinnostech dostávají
k zákazníkovi. Po vzniku 1. SèV slouèením spoleènosti AQUA
Pøíbram, spol. s r. o., a VaK Øíèany vzrùstají nároky na kvalitu
slueb a práce naich zamìstnancù je nároènìjí. Bìhem I. ètvrtletí tohoto roku pøipravujeme otevøení Zákaznického centra
v Øíèanech, na kterém Vás rádi uvidíme.
Nae Zákaznické centrum je pøipraveno se vìnovat svým zákazníkùm kadý den od 8 do 15 hodin, v úøední dny pondìlí a støeda
od 8 do 17. Nepøetritì funguje telefonická sluba pro ohlaování
poruch a zhorené kvality pitné vody. Po dohodì s jednotlivými
obecními úøady jsme ochotni vyslat naeho zamìstnance v urèený
úøední den na obecní úøad za úèelem poskytnutí odborných informací, pøípadnì provést nìkteré zmìny údajù ve smlouvì  napø.
týkající se vlastnictví apod. Rádi uvítáme i Vae podnìty vedoucí
ke spolupráci se Zákaznickým centrem.
Ing. Ivan Eis, finanèní øeditel
Zuzana Kolingerová, vedoucí oddìlení styku se zákazníky

Pøíbramská jména

V dnením díle se budeme zabývat názvy pøíbramských ulic. Dopøedu je tøeba uvést, e z dùvodu nedostatku místa vynecháme vechny ulice nazvané
po osobnostech (a na nezbytnì nutné pøípady), a to
proto, e pùvod jmen je snadno deifrovatelný
a k osobnostem se moná v budoucnu nìkdy vrátíme.
Ostatnì i ze zbylých jmen komunikací bude nutné uèinit
pøísný výbìr toho nejzajímavìjího èi nejdùleitìjího.
Hlavní mìstskou ulicí v minulosti i dnes je Praská
ulice. Jejím pùvodním jménem bylo Dubenská, podle
vsi Dubno za Pøíbramí, ke které smìøovala. Nejpozdìji
v 18. století se její název ustálil na Praská, podle
vzdálenìjího cíle ve stejném smìru. Poté pøilo dvacáté století, které nepøálo neutrálním názvùm ulic,
a proto není divu, e ji v roce 1930 byla Praská pøejmenována na ulici Edvarda Benee. Takový název ale
nemohl pøeít nástup tzv. protektorátu. Návrh nového
oznaèení na ulici Adolfa Hitlera nebyl schválen, pravdìpodobnì proto, e taková loajalita Øíi v takøka èistì
èeském mìstì by mohla pùsobit nevìrohodnì, a radìji
byl nìmeckou správou vrácen název Praská. V roce
1945 bylo do názvu ulice opìt vloeno jméno Edvarda
Benee, aby se po osmi letech v roce 1953 potøetí ujal
název Praská. V 60. letech 20. století se název Praská
rozíøil i na zruené Václavské námìstí a na èást
Støelecké ulice. K poslední úpravì rozsahu Praské
ulice dolo v roce 1996, kdy bylo opìt obnoveno
Václavské námìstí a Støelecká ulice.
Navazující Støelecká ulice dostala své jméno od sboru
Pøíbramských ostrostøelcù, pùvodnì mìstské domobrany, pozdìji spíe zábavného støeleckého spolku,
který mìl v dnením Mìstských sadech støelnici a pøi
slavnostních parádách tudy pochodoval ke svým cvièením. Popsání okolností vývoje jména ulice je komplikované, protoe se zdejí podmínky ve druhé polovinì dvacátého století výraznì zmìnily i v ohledu
na charakter a umístìní ulice. Døívìjí Støelecká se vinula
z Václavského námìstí a k Sebastopolu a byla v roce
1924 zbyteènì pøejmenována na ikovu. V 50. letech
zøejmì ani Jan ika nebyl pro Pøíbram dostateènì
vhodnou osobou, protoe v roce 1954 byla komunikace
pøejmenována na ulici Klementa Gottwalda. K nìjaké
viditelné realizaci tohoto usnesení MNV ji nedolo,
ulice byla v roce 1962 naopak rozdìlena na èást, která
pøipadla Praské ulici, a èást, která byla slouèena s ulicí
Kpt. Olesinského (vycházející z hlavního pøíbramského
námìstí), a celý tento úsek byl nazván znovu ikova.
Jedním z dùvodù této zmìny bylo i to, e od roku 1961
nebylo moné pojmenovávat ulice po ivých osobách.
V tée dobì dolo postupnì k asanaci mnoha staveb
v okolí, pøi ní se zcela zmìnil i tvar a charakter smìru komunikací. Po smrti Kpt. Olesinského v roce 1974
se opìt èást ulice pojmenovala po nìm (od dneního
námìstí TGM a po Sebastopol), zbylá èást od Sportovního námìstí na Novou Hospodu od té doby nese
název ikova. Poslední zmìnou bylo ji zmínìné
pøejmenování v roce 1996, kdy se alespoò èásti ulice
vrátil historický název Støelecká, zároveò vzniklo
námìstí Jiráskovy sady a ulice Kpt. Olesinského se
zkrátila na èást mezi Jiráskovými sady a Sebastopolem, zatímco èást mezi Jiráskovými sady k námìstí
TGM dostala jméno Hailova, po významném pøíbramském starostovi z 19. století.

Daniel Doleal

B ØEZNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 3. 1849

Byla ustavena ètenáøská
spoleènost Slovanská Lípa,
první spolek moderního
typu v Pøíbrami.

7. 3. 1611

Bìhem prvního týdne mìsíce bøezna vydrancovaly
Pøíbram a okolí zbytky pasovského vojska, vracející
se po poráce domù.

7. 3. 1946

Ministerstvo prùmyslu
vydalo zøizovací listinu
národního podniku Pøíbramské rudné doly, bývalých
Státních dolù na støíbro
a olovo s úèinností od
1. 1. 1946.

Otevøený dopis p. Vaøekovi 8. 3. 1560
Váený pane Vaøeko,
jménem tìlesnì postiených spoluobèanù Vám dìkuji za splnìní
slibu, který jste mi dal, tj. zajitìní bezpeèného pøístupu na plicní
oddìlení v budovì III. polikliniky. Mile mì pøekvapilo, e bylo
zbudováno nejen poadované zábradlí, ale takté bezbariérový
nájezd pro vozíèkáøe. Jetì jedenkrát Vám dìkuji za Vá postoj
k imobilním obèanùm mìsta.
Pøejme si více takovýchto podnikatelù ve svém okolí, kteøí nejen
pomáhají potøebným, ale té pøedcházejí úrazùm! S pøáním stále
pevného zdraví i úspìchù do dalích let Vám dìkuje
Vìra Blahoutová,
pøedsedkynì tìlesnì postiených a vozíèkáøù Pøíbram

(22.)

jetì neumoòovala ubytování èlenù øádu).

16. 3. 1675

Císaø Leopold I. formálnì
potvrdil darování Svaté
Hory jezuitùm.

18. 3. 1421

Hanu z Kolovrat poprvé
(neúspìnì) dobýval Pøíbram.

24. 3. 1849

C. k. Horní úøad zakoupil
od Praského arcibiskupství budovu Zámeèku Ernestina, aby zde zøídil
sídlo horní koly, pozdìjí
Vysoké koly báòské.

25. 3. 1955

V Pøíbrami vypukl rozsáhlý poár, kterému padlo
za obì více ne 60 domù.

Zemøel Karel Valta (nar.
28. 2. 1883), významný
pøíbramský kulturní a vlastivìdný pracovník, spisovatel a novináø.

9. 3. 1648

29. 3. 1741

Jezuité koupili dùm, který
stával v místech dnení
radnice a který se stal
jejich první pøíbramskou
rezidencí (Svatá Hora

Mìsto Pøíbram koupilo
v drabì statek Trhové
Duníky.
Daniel Doleal

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 7. 2.
SCHVÁLILA

- prodlouení nájemní smlouvy
na nebytový prostor na námìstí
17. listopadu 291, èást krytu CO
(20 m2) s moností okamitého
uvolnìní v pøípadì nutnosti, pro
firmu Èernovský, s. r. o., na dobu
neurèitou za cenu 51,- Kè/m2/rok
- zøízení jednoho veøejnì prospìného místa pro Divadlo Pøíbram
- pronájem místnosti o výmìøe
14,5 m2 v 1. patøe objektu na nám.
TGM 1 p. Tomái Peèenkovi
s tím, e místnost bude uívána
jako sídlo spoleènosti MTStav,
s. r. o., za 500,- Kè/m2/rok na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou
- návrh úpravy ceny za vypùjèení
prostìradla v saunì Aquaparku
SZM Pøíbram s platností od 1. 2.
2005 na 30,- Kè/ks/pobyt
- uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností Centroprojekt Zlín, a. s.,

na vypracování zadávací dokumentace pro výbìrové øízení
na investièní akci ÈOV Pøíbram
 rekonstrukce a modernizace
za èástku 2 316 930,- Kè vè. DPH
- pøedloený návrh Smlouvy
o poskytování poradenských
slueb mezi mìstem Pøíbram
a spoleèností VALUE ADDED, a. s.

JMENOVALA

- Bc. Jitku nypsovou øeditelkou
pøíspìvkové organizace Mìstské
jesle Pøíbram s úèinností od 1. 3.
2005
- Ing. Evu Èernou vedoucí odboru
správy budov Mìstského úøadu
Pøíbram s úèinností od 1. 3. 2005
- p. Svatopluka Chrastinu a pí
Zuzanu Vepøekovou èleny komise
pro zahranièní styky

ODVOLALA

- p. Tomáe Wildu a Ing. Hanu
Eisenreichovou z funkce èlena
bytové komise RM na základì
jejich ádosti

A

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

VZALA NA VÌDOMÍ

- informaci o øeení stínosti na
ruení noèního klidu v prostoru
Snack baru v Pøíbrami VII
- postup pøi uvolnìní mandátu
èlena Zastupitelstva mìsta Pøíbram Ing. Pavla Komrsky

RADA MÌSTA 21. 2.
SCHVÁLILA

- pronájem garáe U Dolu Anna 26
Mìstské policii za 1,- Kè/m2/rok
(základní nájemné) povýenou
kadoroènì o míru inflace na dobu
neurèitou
- prodej garáe v Erbenovì 333
obálkovou metodou s právem
opce pro Spoleèenství vlastníkù
Pøíbram VII/333
- zmìnu pøedmìtu pronájmu
nebytového prostoru v ul. Kpt.
Olesinského 117 firmì GAMP,
s. r. o., na prodej textilu, odìvù
a obuvi

Bruslaøský klub v sezónì 2004 - 2005
Závodnice Bruslaøského klubu Pøíbram absolvovaly
12.  14. února 2005 poslední vrchol sezóny 
Mistrovství republiky actva
a mladího actva.
Tento seriál mistrovství republiky
byl pro ná klub v letoní sezónì
velice nároèný, protoe se nae
závodnice poprvé v historii nominovaly na MÈR ve vech kategoriích, èím se nemùe pochlubit
mnoho klubù ÈR. Celou sérii odstartovalo MÈR seniorù a juniorù
17.  19. 12. 2004 v Ostravì, kam
se i pøes problémy se zranìním
opìt probojovala Hana Charyparová v kategorii seniorek a jako
nováèek v kategorii juniorek
Andrea uková. Hanì se mistrovství pøíli nevydaøilo
a 10. pøíèka byla spí zklamáním. Pøesto Hana díky
své výkonnosti stále patøí mezi republikovou pièku,
o èem svìdèí medailové pozice v jednotlivých soutìích. Andree znemonila start nemoc. Dalí vrcholnou soutìí bylo Mistrovství ÈR v synchronizovaném bruslení v Jihlavì tentokrát za úèasti zahranièních týmù, kde estnáctièlenný tým Páata pøedvedl
velmi nároèný, pìkný program, kterým obhájil støíbrnou medaili z pøedelé sezóny a v bøeznu se s tímto
programem pøedstaví na mezinárodní soutìi ve francouzském Compiégne.
Dalím velice úspìným vystoupením byl start naich
krasobruslaøù v dánské metropoli Kodaò, odkud osmièlenná výprava pøivezla sedm medailí (bronz:
Ondøej anda, støíbro: Vìra Stejskalová, zlato: Hana
Charyparová, Kateøina Pitìláková, Barbora Dufková,
Jana Matouková a Markéta evèíková).
Posledním vrcholným vystoupením bylo Mistrovství
ÈR actva a mladího actva v Liberci, kde si svou
úèast zaslouila aèka Kateøina Pitìláková, její

16. místo nedosahovalo oèekávání, se kterým Katka
do Liberce odjídìla, a mladí aèky Markéta Stejskalová a Jana Matouková,
jejich 21. a 24. místo
odpovídá skore republikového ebøíèku.
Sezóna pro nás nekonèí 
èekají nás jetì tøi závody,
z toho jeden zahranièní.
Pøesto tento èas vìnujeme
nácviku a pøípravì ji tradièní lední revue, se kterou
se koncem bøezna ji
poètvrté pøedstavíme pøíbramské veøejnosti.
Souèástí této akce bude
vyhodnocení nejlepích
sportovcù mìsta Pøíbram za rok 2004 a celý
program bude obohacen o vystoupení gymnastek,
volejbalistù a aerobiku. Bruslaøský klub pro tuto akci
pøipravil pohádkové vystoupení s názvem Návtìva
v pekle, take na své si pøijdou jak velcí, tak zejména malí návtìvníci.
Termíny vystoupení:
31. bøezna od 18,30 hodin pro veøejnost (se svìtelnými efekty)
1. dubna od 9 hodin pro koly a kolky
Programem provází osvìdèená dvojice pekelníkù:
Romana Navarová a Mirek Peterka.
Malé zájemce o krasobruslení rádi pøivítáme na kurzech bruslení, které probíhají:
v pondìlí od 13.45 do 14.45 hodin, ve ètvrtek
od 15.45 do 16.45 hodin, v pátek od 16 do 17 hodin,
nebo dopoledne ve støedu a pátek od 10.00 do 10.45
hodin na Zimním stadionu Pøíbram.
Informace získáte té na tel. èísle: 777 176 555
Jitka Charyparová

FK Marila Pøíbram  Rozlosování  I. Gambrinus liga  Jaro 2005
19. kolo
17. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

So
Út
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So
So

12. 3.
15. 3.
19. 3.
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
21. 5.
28. 5.
11. 6.

17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
20.00 h.
14.25 h.
14.25 h.

FK Marila  SK Sigma Olomouc
FK Marila - FC Slovan Liberec
FC Baník Ostrava  FK Marila
FK Marila  AC Sparta Praha
FK Mladá Boleslav  FK Marila
FK Marila  FK Jablonec 97
1. FKD  FK Marila
FK Marila  1. FC Brno
FK Teplice  FK Marila
FK Marila  SK Slavia Praha
1. FC Slovácko  FK Marila
FK Marila  FK Chmel Blany
SFC Opava  FK Marila

FK Marila Pøíbram B  Rozlosování - ÈFL  Jaro 2005
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
33. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
34. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo
31. kolo
32. kolo

So
Ne
So
So
So
So
St
So
So
So
Ne
St
Ne
So
So
Ne
So

12. 3.
20. 3.
26. 3.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
20. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
15. 5.
18. 5.
22. 5.
28. 5.
4. 6.
12. 6.
18. 6.

10.15 h.
10.30 h.
10.15 h.
16.30 h.
10.15. h.
10.15 h.
17.00 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
17.00 h.
10.15 h.
17.00 h.
10.15 h.
17.00 h.
10.15 h.

FK Marila  SC Xaverov
FK SIAD Most B  FK Marila
FK Marila  SK Slovan Varnsdorf
FK Kolín  FK Marila
.
FK Marila  FC Zenit Èáslav
FK Chomutov  FK Marila
FK Marila  SK Karlovy Vary
FK Marila  FK Náchod  Detné
FC Støíkov Praha 9  FK Marila
FK Marila  FC Slovan Liberec B
SK Slavia Praha B  FK Marila
SK Semily  FK Marila
FK Marila  FC Dragoun Bøevnov
FK OEZ Letohrad  FK Marila .
FK Marila  SK È. Budìjovice B
SK Strakonice  FK Marila
FK Marila  SK Hradec Králové B

- umístìní antény pro pøíjem
internetu pro mateøské koly bezplatnì na domì v ul. Politických
vìzòù 288 pro firmu Internet Pb,
s. r. o.
- vyhláení konkursního øízení na
místo øeditele pøíspìvkové organizace 1. základní kola Pøíbram
a jmenovala do výbìrové komise
za zøizovatele PaedDr. Vladimíra
Køíe a Mgr. Evu Èíhalovou
- provozování bufetu v Divadle
Pøíbram firmou AVE STAR, s. r. o.,
Pøíbram na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
- bezúplatný pronájem zasedací
místnosti v Pøíbrami I/19 pro Svaz
tìlesnì postiených ÈR Pøíbram
a 1. ZO ÈSBS v Pøíbrami na rok
2005

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 21. 2.
VYSLOVILO

M Ì S TA
b) zákona è. 491/2001 Sb. zánik
mandátu èlena ZM Pøíbram pana
Zdeòka Holého za Sdruení CZ,
NK, protoe pøestal být volitelný
(§ 5 zákona è. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí)
- nesplòuje podmínku trvalého
pobytu na území mìsta Pøíbram

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 23. 2.
SCHVÁLILO

- rozpoèet mìsta na rok 2005
- poskytnutí bezúroèní sociální
pùjèky ve výi 40 000,- Kè panu
Alexeji Prokeovi na èásteènou
úhradu koupì motorového vozidla
se splatností do 1. 3. 2008

ODVOLALO

- v souladu s § 55, odst. 3, písm.

- Ing. Hanu Eisenreichovou
z funkce pøedsedkynì finanèního
výboru ZM Pøíbram na základì
její ádosti

Dítì a volný èas

Hlavní povinností kadého dítìte je docházka do koly. Délka této povinnosti je
dennì nìkolik hodin u meních cca 4  5letých, u starích se poèty hodin zvyují
podle poètu pøibývajících pøedmìtù. Zbývající èas mimo pobyt ve kole se stává
tzv. volný. Kadé dítì, i to dospívající, se v tomto èase mùe vìnovat svým zálibám,
koníèkùm, pøípravì na vyuèování, úèasti na klubovém ivotì nebo návtìvì kulturních a spoleèenských zaøízení. To vechno jsou smysluplné aktivity, které bychom
vichni velice rádi podporovali a doporuèovali. Souèasný stav je ale znaènì nepøehledný. Øada rodièù na otázku, kde se právì teï nalézá jejich syn nebo dcera,
nedokázala odpovìdìt, protoe to prostì nevìdìli. Nevìdìli, kde by dítì hledali,
kdyby to bylo ivotnì dùleité. Z toho vyplývá, e zatímco o meních dìtech rodièe
ve velké vìtinì mají pøehled témìø dokonalý, u dìtí starích tento pøehled ztrácejí.
A tak se ve spoleènosti pomalu zabydluje fakt, e øada rodin nechává právì
volnému èasu svých dospívajících dìtí volný prùbìh.
Je to dobøe nebo patnì?
Dobré by to bylo v pøípadì, kdybychom si byli jisti, e styl naí výchovy je natolik
pozitivní, e oboustranná dùvìra rodièù a dítìte je trvale stabilní, e jakékoliv
excesy jsou vylouèené. Bylo by to dobré i za pøedpokladu inklinace k pozitivnì
ladìným vzorùm, a u ze svého okolí nebo ze spoleènosti. A tady vzniká otázka
zásadní: vím já matka nebo otec, komu se moje dítì touí podobat? V dobì
dospívání nebývají dìti pøíli sdílné a svá tajemství otevírají právì jen tìm rodièùm,
kteøí jsou jejich rádci dùvìrníky od dìtství. A protoe je evidentní, e hrdinové
souèasné mladé generace u dávno nejsou hrdinové z pohádek, ale pøedevím ti,
kteøí dokáou vydìlat rychle hodnì penìz, mìli bychom být na to pøipraveni. Je jim
ale jasné, e za úspìchy sportovcù, zpìvákù, pièkových modelek i závodníkù jsou
i kryty roky tvrdé práce a odøíkání. Nemusíme chodit daleko, pøíbramský mládenický sport dokazuje, e cílevìdomost a dostateèná vytrvalost pøináí výsledky
i úspìchy  sledujeme mladé fotbalisty, hokejisty, volejbalisty i krasobruslaøky
a musíme mít dobrý dojem z toho, e vichni z nich mají urèitì i dobré rodinné
zázemí, které je dokáe povzbudit a podporovat. Na nich samotných bude záleet,
kam jsou ochotni a schopni v dospìlosti dosáhnout.
Ovem spoleèensky závanou a nechtìnou se mùe stát situace, kdy jakýmsi
pavzorem se stávají hrdinové z obrazovek, filmù a videodiskoték se zamìøením
na zlo, pochybnou odvahu a totální cynismus, a jak se módnì øíká na adrenalin
A tady pozor! velice èasto negativní a zapovìzený hrdina láká víc, ne ti kladní.
Èasto se s nimi ztotoòují ti, kteøí nemají zkuenosti s úspìchy, nebo si nerozumí
s nikým ani v rodinì. Hledají spøíznìné due. A kdy je najdou, bývá èasto pozdì
pro rodinu i spoleènost. A nemusí jít jen o drogy, staèí se podívat na zastávku
v Jiráskových sadech, kdy skonèí vyuèování  cigaretová pøehlídka v rukách
nedávných aèek a ákù základních kol vyvolává otázku: Kde berou finanèní
zdroje na stále draí cigarety?
Závìr by mìl být malým pokynem pro ty, kteøí mají zájem na zdravém vývoji svého
dítìte: hovoøte s ním, u od nejniích kolních let mu umonìte vìnovat se zájmovým aktivitám i rozvíjení jeho dovednosti. Sledujte jeho výsledky, pomáhejte pøi potíích moudrým slovem a ne tvrdými sankcemi a podporujte ho v dobì jeho krize
a nechuti. Po vzájemné dohodì stanovte pøimìøený èas pro vybrané zájmy a mantinely, za které nelze jít. A nebojte se je stanovit i s tìmi puberáky, nad kterými
èasto pro klid v rodinì máváte rukou. Urèitì se Vám to vyplatí!
Mgr. Eva Èíhalová, pøedsedkynì komise pro výchovu a vzdìlávání

ivnostenské úøady budou etøit podnikatelùm èas
Zjednoduení administrativy pro podnikatele je jednou z hlavních priorit
ivnostenských úøadù.
V tìchto dnech se na obecních ivnostenských úøadech v celé naí republice
objevilo oznaèení Centrální registraèní místo.
Co se pod tím názvem skrývá? Vláda
svým usnesením è. 1006 ze dne 20. 10.
2004 schválila projekt  Zjednoduení
administrativních postupù pøi vstupu
a v prùbìhu podnikání (ZAP).
Princip spoèívá ve vytvoøení tzv.
Centrálních registraèních míst na obecních ivnostenských úøadech (CRM).
V první etapì budou podnikatelé moci
získat na ivnostenských úøadech formuláøe potøebné k vstupu do podnikání
nejen z oblasti ivnostenského podnikání,
ale i z oblasti registrace na finanèním
úøadu, okresní správì sociálního zabezpeèení, popø. úøadu práce. Pracovníci
ivnostenských úøadù jsou odbornì
vykoleni tak, aby mohli pomoci podnikatelùm pøi vyplòování tìchto formuláøù.

V dalích etapách (v letech 2006 - 2007)
se pøedpokládá vypracování a pøijetí
legislativních zmìn, které umoní dalí
zjednoduení systému registrace, která
bude probíhat na jednom místì, navíc
podnikatel ji nebude muset zvlá dokládat výpis z Rejstøíku trestù, potvrzení
o bezdlunosti apod. Pøedpokládá se
on-line propojení agend jednotlivých
úøadù. Tomu odpovídá i zavedení nového
Informaèního systému registru ivnostenského podnikání postupnì na vechny
obecní ivnostenské úøady v roce 2005.
Cílem projektu je obìh dokladù mezi
úøady, ne jako doposud obcházení úøadù
podnikateli.
Pracovníci obecních ivnostenských
úøadù jsou na realizaci tìchto projektù
pøipraveni a doufají, e tyto kroky
usnadní podnikatelùm jejich administrativní zatíení a pøinesou oèekávaný
efekt.
Ing. Ota Hauptmann
vedoucí obecního ivnostenského úøadu

FOTOKRONIKA

V masopustním prùvodu, který pøipravili èlenové SDH Bohutín,
vládla spokojenost a dobrá nálada.

Nejúspìnìjí cyklisté, èlenové Cykloklubu Pøíbram, B.E.I., byli
pøijati na radnici Mgr. Jiøím Schmidtem, uvolnìným radním.

K odklízení únorové snìhové kalamity byly pouity vechny
dostupné mechanizaèní prostøedky.

Ve ètvrtek 24. 2. mìlo Divadlo Pøíbram dalí premiéru. Tentokrát
pøíbramtí nastudovali Hrátky s èertem od Jana Drdy.

Také letos jsme si pøipomnìli den, kdy faisté popravili
v Neubrandenburgu estnáct pøíbramských obèanù.

Èlenky Bruslaøského klubu Pøíbram se zúèastnily Mistrovství ÈR
v synchronizovaném bruslení v Jihlavì.

Opravy komunikací na rok 2005

Dne 23. 2. 2005 byl zastupitelstvem mìsta schválen rozpoèet na rok 2005 a tím
i plán oprav místních komunikací v letoním roce. Hlavní dùraz bude kladen
na opravy komunikací po zimním období, které je s ohledem na prùbìh poèasí
pro stav komunikací velmi nepøíznivé. Na tyto opravy budou vyuity vechny
moné technologie oprav s cílem co nejirího pokrytí celého mìsta. Z jednotlivých jmenovitých akcí lze pøipomenout realizaci lávky pro pìí v Prokopské
ulici pøes Pøíbramský potok, dokonèení rekonstrukce MK v Kozièínì, opravu
schodù v proluce Simona, souvislá oprava ul. Okruní, opravu mostu u Hamira,
opravu mostu Prokopská  Albert, dokonèení rekonstrukce Hornického námìstí
a jiné drobnìjí opravy. V neposlední øadì budou v letoním roce dokonèeny rekonstrukce zbývajících svìtelných køiovatek a výmìna parkovacích automatù.
Dalím zámìrem odboru správy silnic je projednání oprav státních silnic
na území mìsta Pøíbram s jejich vlastníky, tj. Støedoèeským krajem (silnice II.
a III. tøídy) a Øeditelstvím silnic a dálnic ÈR (silnice I. tøídy). Z pøehledné
mapky je vidìt podíl státních silnic ve mìstì a vzhledem k jejich významu
je jejich údrba a opravy významným podílem na bezpeènosti a plynulosti
dopravy v Pøíbrami. Závìrem bych chtìl obèany poádat, aby svoje pøipomínky
ke stavu komunikací v Pøíbrami uplatòovali na odboru správy silnic MìÚ
Pøíbram, a to jakýmkoliv zpùsobem (osobnì, písemnì: odbor správy silnic MìÚ
Pøíbram, Tyrova 108, Pøíbram I, e-mail: zdenek.skaloud@pribram-city.cz).
Zdenìk kaloud, vedoucí odboru správy silnic

Mìsto Pøíbram na Holiday World 2005 opìt s novinkami

Stejnì jako v minulých letech, tak i letos, mìsto Pøíbram nemohlo chybìt na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2005 v Praze. A jak se stalo ji
zvykem, v rámci zatraktivnìní expozice, pøipravil realizaèní tým nìkolik významných novinek. Zásadní zmìnou bylo pojetí stánku. Tuctový bílý Octanorm byl
nahrazen dobovou døevìnou hornickou hospùdkou, ve které na návtìvníky dýchla
historie hornictví naeho regionu. Poprvé se v expozici objevil také malý permoník,
který pomáhal pøi tradièním a návtìvníky vyhledávaným rozbíjení hornin z odvalu
achty Lill. Lesk drobných rudných ilek obzvlátì vynikl ve svìtle pùvodní
karbidové lampy. Zároveò byla poprvé v Praze pøedstavena spoleèná expozice
mìsta Pøíbram, Sdruení obcí Podbrdska a mìsta Bøeznice prezentovaná jak propagaèními materiály, tak panelem a navíc i velmi úspìnou projekcí fotografií na LCD
monitoru. Kdy se k tìmto novinkám pøipojil osvìdèený tým pracovníkù obecního
ivnostenského úøadu MìÚ Pøíbram, pracovníka Hornického muzea Pøíbram a tým
pracovníkù hotelu Belvedere Pøíbram, byl dán pøedpoklad velmi úspìné prezentace
nejen mìsta Pøíbram, ale i celého regionu.
Tento pøedpoklad se beze zbytku naplnil. Svìdèí o tom velký zájem jak odborníkù,
tak i turisticky zamìøené veøejnosti. Po celou dobu konání veletrhu pracovníci odpovídali na ohromné mnoství dotazù návtìvníkù a rozdali neménì propagaèních
materiálù. Za významný krok v oblasti odborného cestovního ruchu lze povaovat
zintenzivnìní kontaktù s agenturou CzechTourism, s ní byla øeena moná spolupráce naí expozice pøi úèasti na zahranièních veletrzích. Pøi odborných jednáních
byla také diskutována otázka úèasti expozice a tím i propagace naeho regionu v sousedním Nìmecku.
V letoním roce dolo k významné zmìnì pojetí prezentace mìsta Pøíbram na výstavách a veletrzích. Po skonèeném veletrhu Holiday World 2005 mùeme konstatovat, e tato cesta je správná, o èem svìdèí velký zájem odborné a laické veøejnosti
v oblasti cestovního ruchu. Doufejme, e se zájem na veletrhu odrazí v návtìvnosti
naeho mìsta, památek, muzeí a firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu
a bude tak uzavøen kruh efektivity.
Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Obecního ivnostenského úøadu MìÚ Pøíbram

Mateøská kola, Pøíbram VIII, kolní 131
Øíkáte si, co je to za novotu?
kolka bez èísla? Kde ji najdeme?
Slouèením 13. a 14. mateøské koly vznikla
nová kola ve kolní ulici, krásný areál leící
uprostøed mìsta, s velkou a prostornou zahradou. Jistì hodnì slýcháte, nebo ètete v tisku
o Rámcovém výchovnì vzdìlávacím programu.
V návaznosti na Rámcový program pro pøedkolní vzdìlávání nae kola pracuje podle
kolních výchovnì vzdìlávacích programù
ji tøi roky. Rodièùm a dìtem mùeme
nabídnout hned dva programy, ze kterých si
mohou vybrat:

Program Svìtem køíem kráem  je zamìøen na multikulturní a ekologickou výchovu.
Bydlí tu s námi elví kamarádka ofinka,
o kterou se vichni spoleènì staráme, uèíme
se správnì chovat k pejskùm, aby byli naimi
kamarády, jezdíme za zvíøátky do Toulcova
dvora, spolupracujeme s ekologickým centrem ve Vlaimi, tøídíme papír a plast, sbíráme
plastová víèka a hliník. Jsme kolkou rodinného typu. Do stejné tøídy mohou chodit sourozenci a kamarádi rùzného vìku. Abyste
svému dítìti usnadnili vstup do nového prostøedí, mùete s ním ve tøídì pobýt, pohrát si.
Pobyt dìtí je vhodnì rozdìlen na hravé a výchovné èinnosti. Pøi odpoledním lenoení
nabízíme starím dìtem tvoøivé èinnosti
a krouky:
Barevné malování  dìti se aktivnì seznamují s nejrùznìjími výtvarnými technikami
Zvídálek  pøíroda pod mikroskopem  dìti
se seznamují s pøírodou tak trochu jinak
Kolo kolo mlýnský - dìti zpívají, doprovází

se na hudební nástrojky, tanèí, vyjadøují hudbu
pohybem
Malý sportovec  dìtem jsou nabízeny nejrùznìjí sportovní a pohybové hry, uèí se
spoléhat na své vlastní schopnosti, ale i
kamarády pøi spoleèných hrách
Hop a skok  cvièení s hudbou, dìtský aerobik
je dìtmi velice oblíbený
Tvoøílek  dìti poznávají, co vechno mùou
vytvoøit z hlíny, poznávají její vlastnosti i
nástroje nezbytné k tvoøení
Na slovíèko  dìti se uèí správnì navodit
jednotlivé hlásky a správnì vyslovovat

Program Zaèít spolu  znamená, e si
mamky a takové mohou s námi kdykoli ve
tøídì pohrát, mohou
s námi jezdit na výlety,
radovat se a tvoøit s námi
pøi spoleèných dnech
(napø. jablíèkový, perníèkový, poltáøkový).
Program je zamìøený
na individuální rozvoj
dìtí s úzkou vazbou rodiny. V mením kolektivu
skoro
stejnì
starých dìtí si dobøe
zvykají i nesmìlí
kamarádi. Uèíme se být
samostatní, kamarádtí
i nebojácní. Ve tøídì si
spoleènì vymýlíme
pravidla
správného
chování, která se snaíme také dodrovat. Nezapomínáme ani na své
zdraví, pravidelnì si èistíme po obìdì zoubky,
otuujeme se a relaxujeme.Ve tøídách máme
vytvoøeny hrací i pracovní koutky (centra),
ve kterých se uèíme, poznáváme a procvièujeme (napø. v ateliéru poznáváme nejrùznìjí
výtvarné techniky, v pokusech a objevech
naopak zkoumáme, pomìøujeme, provádíme
pokusy, v dílnì pouíváme náøadí jako táta,
i kdy trochu mení, a vyrábíme ze døeva i jiných materiálù, v dramatickém koutku
hrajeme pohádky, pøevlékáme se do pohádkových i jiných pøevlekù, pohybem napodobujeme postavy, situace, hudbu). Takových
koutkù máme v kadé tøídì deset. Kdo nerad
po obìdì odpoèívá, mùe se zapojit do nabízených èinností a kroukù:
tìteèek  kreslíme, malujeme kombinujeme
rùzné techniky
Notièka  zpíváme, tanèíme, napodobujeme
hudbu pohybem, doprovázíme se na hudební

nástrojky
ikulka  tvoøíme z hlíny, pracujeme s papírem, krabièkami a dalím materiálem
Ohebný jazýèek  slovíèka jsou nai kamarádi, uèíme se je správnì vyslovovat
Dìtská jóga  relaxujeme, cvièíme se zvíøátky,
procvièujeme celé tìlo i mysl, zklidòujeme se
- tento krouek jako jediný probíhá v dopoledních hodinách

Oba výchovné programy jsou zamìøeny na harmonický a vestranný rozvoj, individualitu
dítìte, jeho potøeby a zájmy. Protoe mamka
a taka jsou pro dítì nejdùleitìjími osobami,
pøipravujeme s nimi spoleèné akce, jako je
tøeba: poutìní draka, opékání brambor a jablíèek, jarmark, vánoèní posezení, masopustní
rej, vítání jara, výtvarné soutìení, letní zahradní slavnost.
Dìti se mají stále na co tìit, vedle zájmových kroukù (vedou je pedagogické pracovnice a rodièe za nì neplatí ádné poplatky) to
jsou napø. kurzy plavání a bruslení, výuka
anglického jazyka, hrátky s poèítaèem,
návtìvy kina a divadla, výlety do okolí
mìsta, 2x roènì nìkolikadenní pobyty v pøírodì nebo nocování ve kolce.
V naí novì budované tìlocviènì, která bude
slouit nejen ke cvièení, ale za nepøíznivého
poèasí i k hrám a dovádìní, mùete uspoøádat
i narozeninovou párty Vaeho dítìte.
Pro kolní zahradu máme rozpracován projekt Ekologická zahrada. Tvoøí ji pøírodní
prùlezky, keøíkový labyrint, záhonky, ovocné
keøíky. Pøipravovaná v nejblií dobì je
hmatová stezka aj.
Krásné prostøedí rozsáhlé zahrady uprostøed
mìsta, novì budovaná tìlocvièna a pracovní
koutky ve tøídách jsou ideálním prostøedím
pro dìtské hry a pohyb.
Pro maminky na mateøské dovolené nabízíme
Návtìvní dny ,,Brouèek. Kadou støedu
dopoledne si k nám chodí pohrát mamky
s tìmi nejmeními. Pøi setkáních ,,Brouèkù
dìti poznávají postupnì prostøedí celé koly
i paní uèitelky, spoleènì se pobaví a pohrají
v podnìtné atmosféøe. Drobeèkùm tím tak
usnadníme nástup do mateøské koly. Pokud
jste u nás jetì nebyli, vezmìte své dìti
a pøijïte si pohrát, tìíme se na Vás.
Kolektiv dìtí a zamìstnancù
Mateøské koly, kolní 131
Dalí informace Vám rádi sdìlíme pøi Vaí
návtìvì u nás ve kolce nebo telefonicky
na èíslech 318 626 496 a 318 626 497.

Co dìtem nabízí Speciální mateøská kola Pøíbram?
Speciální mateøská kola Pøíbram sídlící
v Hradební ulici 67 v Pøíbrami I, je zaøízení
s dlouholetou tradicí, jeho zøizovatelem je
Støedoèeský kraj. Do této mateøské koly
docházejí dìti se speciálními výchovnì vzdìlávacími potøebami. Jedná se zejména o dìti
s vadami øeèi, dìti s odloenou kolní
docházkou, dìti zdravotnì oslabené, dìti
se smyslovým postiením, dìti s poruchami
chování (neklidné, úzkostné, citlivé ...). Tøídy
jsou kapacitnì omezeny s pøihlédnutím
ke speciálním potøebám jednotlivých dìtí,
maximální kapacita jedné tøídy je 12 dìtí.
Pokud není úplnì naplnìna kapacita mateøské
koly, mohou se pøijmout i dìti, jejich rodièe
si pro nì pøejí mení kolektiv, èi kontakt
s handicapovanými dìtmi.
Péèe o dìti vychází z vlastního kolního
vzdìlávacího programu Speciální mateøské
koly a z individuálnì vzdìlávacích programù

jednotlivých dìtí zpracovaných uèitelkami
ve spolupráci se kolním psychologem a za podpory rodièù. Mateøská kola je dostateènì
vybavena speciálními pomùckami. V rámci
logopedické péèe vyuívá výukové programy
na poèítaèi.
Organizace pøedkolního vzdìlávání je uzpùsobena tak, aby zahrnovala èinnosti výchovnì
vzdìlávacích programù pro mateøské koly
bìného typu (tvoøivé hry: pohybové, hudební
a výtvarné èinnosti: pobyt venku: kulturní
akce atd.) a souèasnì intenzivní speciálnì
pedagogické èinnosti:
- Individuální logopedická péèe, kterou
poskytují dennì logopedické asistentky pod
vedením klinické logopedky sídlící v budovì
Speciální mateøské koly Pøíbram
- Intenzivní pøíprava dìtí na vstup do základní
koly (speciální programy pro rozvoj pozornosti, matematických operací, zrakového

vnímání, logického mylení atd.)
- Prùpravná grafomotorická cvièení (pøíprava
na psaní)
- Práce s hlínou pod odborným vedením
arteterapeutky
- Dìtská jóga pod vedením kvalifikované
cvièitelky
- Psychologické poradenství, které zajiuje
pøímo v M kolní psycholog
O smyslu práce kolektivu pracovníkù naí
mateøské kolky nejlépe vypovídá øada dìtí,
které byly zaøazeny do bìné základní koly
a pùsobí zde bez jakýchkoli obtíí.
Speciální mateøskou kolu si rodièe mohou
prohlédnout kdykoliv po dohodì s øeditelkou
M. Zápis dìtí je stanoven na 29. bøezna
2005 od 9 do 16 hodin. Blií informace
získáte pøímo na telefonu 318 623 739 nebo
na e-mailu: spec.ms@volny.cz.
Kolektiv Speciální mateøské koly Pøíbram

Pøemýlíte, jaké kole svìøíte své dítì?
Moná právì WALDORFSKÁ KOLA je
pro Vás ta pravá volba.
Rádi bychom Vás krátce seznámili s waldorfskou pedagogikou, jejími význaènými
rysy a také Vám pøedstavili Waldorfskou
kolu Pøíbram v její souèasné podobì.
Normy, kterými je formovaná nae kultura,
dnes pøíli silnì zasahují do výchovy a spoleèenského ivota jedince. Jeho schopnosti
a vlohy se mohou rozvíjet jen v rámci tìchto
norem, které jsou ale utváøeny umìle, a tak
èasto nerespektují individualitu dítìte.
Zpùsob utváøení uèebního plánu podle zásad
waldorfské pedagogiky umoòuje vytvoøení
podnìtného prostøedí pro dìti s nejrùznìjím
nadáním. Nejdùleitìjím kritériem pro výuku
jsou dìti samy.
kolní léta jsou jen kouskem lidského ivota,
ale mohou se stát základem pro celoivotní
sebezdokonalování a rozvíjení.

jazykù, hudby, výtvarného a dramatického
umìní, základù øemesel a ruèních prací.
V bìných naukových pøedmìtech jsou áci
zamìstnávání intelektuálnì, umìlecky i prakticky, a to s ohledem na jednotlivá vývojová
období dìtí.

Avak k tomu, aby èlovìk nìco dokázal,
potøebuje vùli.

WALDORFSKÉ KOLY V ÈR
V ÈR existuje v souèasné dobì osm waldorfských kol, jedna kola speciální a mnoho
kol mateøských
- dvìma kolám (Pøíbram, Ostrava) se ji
podaøilo dovrit celý tøináctiletý vzdìlávací
cyklus støedním stupnìm
- práce ve kole vychází ze Vzdìlávacího
programu pro èeské koly waldorfského
typu
- tento program plnì respektuje Standardy
vzdìlávání vydané ministerstvem kolství
(MMT ÈR)
- platí monost pøestupu ve vztahu k ostatním
základním a støedním kolám
- vzdìlávací program respektuje vývoj dítìte
a rozvoj jeho kompetencí
- tìsnì se prolínají umìlecké, intelektuální,
øemeslné a pohybové èinnosti
- od 1. tøídy vyuèujeme dva cizí jazyky  anglický jazyk, nìmecký jazyk nebo ruský jazyk
- výuka naukových pøedmìtù probíhá koncentrovanì v epochách, kdy se dìti vìnují
vdy jednomu pøedmìtu
- hodnocení v 1.  7. tøídì je pouze slovní
- áci jsou v úzkém osobním vztahu s jedním
tøídním uèitelem po celých devìt let
- úspìch vzdìlávání a práce koly závisí
na tìsné spolupráci rodièù se kolou
- èeské koly úzce spolupracují s waldorfskými
kolami v zahranièí

Waldorfská kola nabízí vyváenou a vzájemnì se doplòující výchovu a vzdìlávání.
Vyuèovací pøedmìty jsou orientovány na rozvoj osobnosti dítìte. Rozíøena je výuka

WALDORFSKÁ KOLA PØÍBRAM
První tøída Waldorfské koly Pøíbram byla
otevøena v roce 1991. Dnes po témìø 14
letech je ji kola uceleným devítiletým

ák se ve kole seznamuje se spoustou
poznatkù.
Je ale také tøeba, aby se zde nauèil v informacích orientovat, zasazovat je do souvislostí,
tvoøivì s nimi pracovat.
Pouze nìco vìdìt ale pro ivot nestaèí.
Ve spoleènosti je rovnì dùleité porozumìt
potøebám druhých, umìt s ostatními komunikovat a spolupracovat.
Dítì by také mìlo mít monost rozvíjet svùj
cit pro pøírodu, umìní a ve, co ho obklopuje.

základním stupnìm a støední kolou, která
umoòuje pokraèování v rámci jednoho pedagogického systému. Provází dospívající a
k prahu dospìlosti. O kvalitì výuky svìdèí
nejenom úspìné pøijímací zkouky ákù
9. tøídy na støední koly, ale hlavnì rozsáhlé
výzkumy zabývající se psychickým zdravím
dìtí, jejich sociálními dovednostmi, vystupováním a veobecném uplatnìní.
V naí kole mohou áci pokraèovat studiem
støedního stupnì: studijní obor gymnázium 
esteticko-výchovné pøedmìty a uèební obory
umìlecký truhláø, umìlecký kováø a zámeèník a krejèí.
Pro nejmení dìti s rodièi pracuje pøi kole
dvakrát v týdnu mateøské centrum
Poupátko.
Pro dìti pøedkolního vìku se pøipravuje
od pøítího kolního roku otevøení waldorfské
mateøské koly.
Na podzim roku 2003 byla dokonèena rekonstrukce a dostavba celého areálu koly.
Kromì kmenových tøíd zde najdete odbornou
uèebnu pro výuku chemie, pøednákový sál,
výtvarný ateliér, tìlocviènu s polyfunkèním
vyuitím, kolní druinu a jídelnu.
V kadém roèníku máme jednu tøídu, chceme
zachovat rodinný charakter koly, kde se
vichni, áci i uèitelé, dobøe znají. Do koly
chodí celkem 254 ákù, o které se stará 33
pedagogù.
Pøi kole pracuje nìkolik zájmových útvarù,
jmenujme alespoò loutkoherecký krouek,
keramický krouek, kolní sbor, turistický
krouek, sportovní krouek.
Waldorfská kola Pøíbram,
Základní kola, Gymnázium
a Støední odborné uèilitì
Hornická 327, 261 01 Pøíbram II
tel.: 318/623 306, fax: 318/629 253
www.waldorf.pb.cz
e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz

Zaøízení poskytující sociální sluby
Peèovat el ská sl uba m ìst a Pøí bram
kontaktní místo: Pøíbram VIII, Brodská 100, tel. 318 627 281
kontaktní osoba: JUDr. Drahomíra Hanzlíèková, øeditelka
- zajitìní peèovatelské sluby: dovoz obìdù, donáka nákupù,
praní prádla, doprovod k lékaøi, pochùzky, pedikúra, masáe,
støedisko osobní hygieny
Domy s peèovatelskou slubou:
Pøíbram VIII, Brodská 100, 101, 102, kapacita 171 byt
okrsková sestra Václava Kubíková, tel. 318 629 057
Pøíbram VII - 494, kapacita 36 bytù
okrsková sestra Ludmila Roualová, tel. 318 624 436
Pøíbram III  143, kapacita 44 bytù
okrsková sestra Lenka Bambasová, tel. 318 623 734
Pøíbram I, Hradební 69, kapacita 72 byt
okrsková sestra Lenka Bambasová, tel. 318 622 795
Pøíbram VI - Bøezové Hory 155, kapacita 13 bytù
okrsková sestra Ludmila Roualová, tel. 318 622 145
Domov dùchodcù Peèovatelské sluby mìsta Pøíbram
kontaktní místo: Pøíbram VI - Bøezové Hory, K Dolu Marie 154
øeditelka JUDr. Drahomíra Hanzlíèková, tel. 318 627 281
kontaktní osoba: vrchní sestra Vìra Koøánová, tel. 318 660 288
urèeno pro obèany s trvalým pobytem v Pøíbrami po dobu alespoò
jednoho roku: poskytování bydlení, zaopatøení (stravování, úklid a dalí
sluby), zdravotní péèe, rehabilitace, kulturní a rekreaèní péèe
Arcidiecézní charita Praha  støedisko K-centrum Pøíbram
centrum pro lidi ohroené drogou
kontaktní místo: nám. T. G. Masaryka 1, Pøíbram I, tel. 318 622 010
e-mail:achkacko.pribram@email.cz; kontraktní osoba: Bc. Petra Belková
Klienti centra jsou problémoví uivatelé drog bez ohledu na druh
návykové látky a zpùsob jejího uívání, experimentátoøi, rodièe, partneøi
a pøátelé uivatelù
K-centrum poskytuje informace o drogové problematice, poradenství,
motivaèní trénink, zprostøedkování léèby a pøípravu na ni, individuální
a skupinovou terapii, krizovou intervenci, výmìnný program.
Poskytované sluby jsou anonymní a bezplatné, výjimku tvoøí pøíspìvek
na zajitìní primárnì preventivních aktivit.
Matylda, mateøské centrum v Pøíbrami
kontaktní místo: eická 193, Pøíbram VII, e-mail: mc.matylda@seznam.cz;
kontaktní osoba: Ing. Danuta Krutílková, tel. 737 488 196
MATYLDA, mateøské centrum v Pøíbrami, bylo zaloeno v roce 1998.
Mateøské centrum je neziskové zaøízení, které zøizují matky na mateøské
dovolené, zároveò se podílejí na samosprávì a zajiují programy a akce,
umoòuje matkám s malými dìtmi vyjít z izolace, kam se vìtina z nich
dostane díky celodenní péèi o dìti, je zaloeno na principu rodinné
svépomoci, je místem, kde jsou dìti vítány, dìti tu nacházejí pøirozené
spoleèenství vrstevníkù a vidí svou matku v jiné roli ne v domácnosti.
Alias  obèanské sdruení, Linka dùvìry, P.O.Box 16, Pøíbram II
kontaktní osoba: Libor Michvocík, tel. 603 170 686
e-mail:alias-ld@quick.cz
Obèanské sdruení ALIAS vzniklo v Pøíbrami v roce 1995 jako nepolitická, zájmová organizace zabývající se prevencí sociálnì patologických
jevù dìtí, mladistvých a mladých dospìlých. Klade si za cíl podchycení
a pomoc v krizových situacích. Za tímto úèelem s druení provozuje
telefonickou Linku dùvìry od roku 1997. Linka dùvìry je odborným
pracovitìm nabízejícím dennì kontakt s profesionálem za úèelem hovoru
o aktuálních problémech naléhavého nebo neodkladného charakteru.
Klub dùchodcù Pøíbram, závodù ZAT-ORTAS-KAMENNÁ
kontaktní osoba: Václav lechta, kontaktní místo: E. Benee 56, Pøíbram VII,
tel. 318 623 018
Klub sdruuje dùchodce bývalých závodù a má asi sto èlenù. Pro èleny
poøádá tuzemské a zahranièní zájezdy, návtìvy divadel.
Klub dùchodcù Rudných dolù Pøíbram
kontaktní osoba: Ludmila Maiková, kontaktní místo: Hradební 68, Pøíbram I,
tel. 318 624 803
Klub sdruuje dùchodce - bývalé zamìstnance ze vech døívìjích závodù
a provozù podniku v pøíbramské oblasti. Klub poøádá pro své èleny
návtìvy muzea, výstav v galerii, poznávací zájezdy, spoleèný víkend
v LT TOMÁ v Hrachovì nebo na Moninci, pøátelské posezení s besedou na zajímavé téma.
Klub dùchodcù Èeské republiky, mìstská organizace Pøíbram
kontaktní osoba: Ing. Stanislav Böhm, kontaktní místo: Kladenská 384,
Pøíbram VII, tel. 318 631 237
Hlavní èinnost klubu  jednodenní zájezdy, tuzemské a zahranièní
rekreace, pøednáková èinnost, zájezdy do divadel, právní poradna,
rehabilitaèní plavání, výlety, vycházky, knihovna.
Svaz postiených civilizaèními chorobami v ÈR,
Komunitní centrum v Pøíbrami
kontaktní osoba: Alena Kasíková, kontaktní místo: Okresní výbor
Pøíbram, Na Pøíkopech 103, Pøíbram I, tel. 723 837 463
SPCCH v ÈR je obèanské sdruení s èleny trvale postienými závanými
civilizaèními chorobami, jejich rodinnými pøísluníky a pøáteli. Rozvíjí
léèebnou a sociální rehabilitaci zdravotnì postiených dospìlých i dìtí
ve vech regionech ÈR.
Okresní výbor SPCCH Pøíbram zajiuje rekondièní pobyty, kterých se
roènì zúèastní 150  200 lidí.
Komunitní centrum Pøíbram poskytuje základní sociálnì právní poradenství, právní poradnu 2x mìsíènì, pøednáky a besedy s lékaøem 1x
mìsíènì, krouek dovedné ruce  5x do roka podle zájmu.
Asistenèní sluba je komplex slueb, který je zamìøen na individuální
a krátkodobou pomoc pøi zvládání bìných denních úkonù, napø. drobné
nákupy, pochùzky na úøady, vyzvedávání lékù v lékárnì, doprovod
k lékaøi a na vycházky, návtìva osamìlých lidí.
Klub DEMKA, Spoleènost postiených DMO Pøíbram
kontaktní osoba: Dana Pikrtová, kontaktní místo: Legionáøù 378, Pøíbram VII,
tel. 318 624 695, 724 317 393, E-mail:KlubDEMKA@seznam.cz
www.braillnet.cz/demka/
Klub sdruuje a získává postiené DMO a jejich rodinné pøísluníky
a odborníky zabývající se léèením této nemoci, vytváøí optimální spoleèenské a ekonomické podmínky a rozvoj postiených DMO, napomáhá
rodinám, kde se vyskytuje postiený DMO v oblastech práva na vzdìlání,
výchovu dìtí, v integraci do spoleènosti, psychorehabilitaci.
Hlavní èinnosti klubu:
- Klubová èinnost pro zdravotnì postiené, sociálnì právní a psychologické poradenství, víkendové akce zamìøené na kulturní a spoleèenská
výroèí, vzájemná pomoc rodin a tìce tìlesnì postieným, psychorehabilitaèní kursy pro rodiny s tìce tìlesnì postieným, ozdravné zahranièní
pobyty, besedy se studenty a pomoc studentùm pøi poznávání problematiky ivota osob se zdravotním postiením, publikaèní èinnost (informaèní listy pro èleny).
Sdruení pro pomoc mentálnì postieným okresu Pøíbram
kontaktní místo: Dùl Marie 155, Pøíbram VI - Bøezové Hory,
tel. 318 620 253, kontaktní osoba: Ing. Chrudo Fiala, tel. 737 030 878
Sdruení mentálnì postiených, jejich rodièù a pøátel vzniklo v roce
1992. Posláním organizace je zlepovat ivotní podmínky postiených
ijících v rodinách, napomáhat jejich vzdìlávání a integraci do spoleènosti. K dosaení tìchto cílù vyuívá sdruení spolupráce s odborníky,
poøádá kurzy zájmové èinnosti zamìøené k dalímu sebevzdìlávání,
poøádá rehabilitaèní pobyty se zdravotním programem a pøedává informace postieným a jejich rodinám. Spolupracuje s ústavem sociální
péèe Lochovice, Svatý Ján a Nalovice. V Pøíbrami spolupracuje
s Klubem DEMKA.

1. základní kola Pøíbram
1. základní kolu
najdete na okraji
Pøíbrami smìrem
ku Praze, v ulici
Balbínova, pøímo
pod Svatou Horou.
Prostornou pavilónovou
kolu
s barevnì omítnutými zdmi urèitì
nepøehlédnete.
V osmnácti tøídách prvního i druhého stupnì se uèí
446 ákù. kola vyuívá dvì prostorné
tìlocvièny, kolní høitì, má i dostatek
prostoru pro odborné uèebny vèetnì
multimediální uèebny. Uvauje se
o nákupu interaktivních tabulí a dalích
dataprojektorù, aby se výuka více pøiblíila souèasným potøebám. V prostoru
kolního dvora se na jaøe chystá vybudování uèebny v pøírodì pro hodiny prvouky
a pøírodopisu.
Od 4. roèníku se áci rozhodují pro výuku
v bìné klasické tøídì nebo ve tøídì, je
je má pøipravit na vstup do tøídy s rozíøenou výukou tìlesné výchovy, která je
na kole zavedena od 6. roèníku.
Zamìøena je na výuku volejbalu, míèových her a vestranný sportovní rozvoj.
áci tìchto tøíd se pravidelnì, mimo
sportovního soustøedìní o letních prázdninách, dvakrát do roka zúèastòují sportovních kol v pøírodì, které jsou zamìøeny na zimní sporty a cykloturistiku.
V osmém roèníku áci sportovních tøíd
absolvují kurz beachvolejbalu u moøe
v Chorvatsku nebo v Itálii. kola úzce
spolupracuje s volejbalovými oddíly,
a tak se ákùm ze tøíd s rozíøenou
výukou tìlesné výchovy nabízí monost
aktivnì se vìnovat volejbalu ve volném
èase. Výborné výsledky tìchto sportovních tøíd odráí skuteènost, e nejlepí
jedinci jsou pravidelnì vybíráni do reprezentaèních drustev kraje i republiky,
pravidelnì v republikových soutìích
bojují o pøíèky nejvyí (napø. v roce
2003 drustvo kadetù získalo titul mistrù
republiky), a e absolventi tìchto tøíd
jsou platnými hráèi ve volejbalové extra-

ligové soutìi. Extraligové drustvo muù
VO Pøíbram je více jak z 80 % tvoøeno
odchovanci zmiòovaných sportovních
tøíd.
Na ostatní áky bìných tøíd koly se
nezapomíná. Pro nì je pøipravena nabídka
volitelných pøedmìtù a také výbìr z cca
30 zájmových kroukù, kde mohou
uplatnit své schopnosti, zájmy a nadání.
áci jezdí dle zájmu rodièù na koly
v pøírodì s rùzným zamìøením. kola má
zpracovaný pomìrnì obsáhlý preventivní
program s názvem Proè se nudit?, podporující zdravý vývoj ákù formou
zájmových èinností, pro který v roce 2004
získala i nemalé prostøedky od Krajského
úøadu Støedoèeského kraje.
áci koly se pravidelnì úèastní olympiád
v jednotlivých pøedmìtech a zasílají své
práce do literárních a výtvarných soutìí.
Úèastní se i øady soutìí sportovních,
kde získávají øadu ocenìní jednotlivci
i týmy. kola nabízí ákùm dva cizí jazyky
 anglický a nìmecký, uvauje se i o zájmové nabídce výuky ruského jazyka
a francouztiny. Mezi tradièní akce koly
patøí vánoèní a velikonoèní jarmark,
vánoèní tancování, karneval pro pøedkoláky nebo druinové nocování
ve kole. Na kole aktivnì pùsobí
ákovský parlament, který pøedává
podnìty vedení koly a vydává pravidelnì
kolní èasopis koláèek, a také Rada
rodièù.
kola vìnuje také maximální pozornost
práci s integrovanými dìtmi a integruje
i áky se zdravotním postiením. Ve kole
pracuje speciální pedagog a pedagogický
asistent. Vzájemná spolupráce koly,
zákonných zástupcù a pedagogicko
psychologické poradny vyúsuje ve
vzdìlávání tìchto ákù dle jejich potøeb.
Reedukace ákù se specifickými poruchami uèení probíhá na I. i II. stupni koly
formou tøíd intenzivní péèe. Èeská kolní
inspekce hodnotila systém výchovného
poradenství koly jako vynikající.
kolní jídelna zajiující velmi kvalitní
stravování pro áky umoòuje výbìr
ze dvou jídel a zástupcùm ákù platit
bezhotovostnì i hotovostnì stravování
dìtí.

Pøi kole velmi dobøe vyvíjí svou èinnost
kolní druina a kolní klub. V jejich
rámci pracují napøíklad krouky keramický, výtvarný, dramatický, sborového
zpìvu, pohybových her, rybáøský, informatiky, aerobiku, vaøení, a jejich výchovná náplò je zamìøena na dìti vech
vìkových kategorií. kolní druina
i kolní klub jsou dennì otevøeny od 6.15
do 16.30 hodin v dobì, kdy neprobíhá
vyuèování. Ve kolním klubu mají áci
monost vedle úèasti na zájmových èinnostech volnì vyuívat poèítaèe s celou
øadou výukových programù a pøipojením
na Internet, odbornou studovnu a klubovnu, kde se poøádají malé turnaje ve stolním tenise, ipkách, kuleèníku, sleduje se
video nebo se s pomocí vychovatelky
pøipravují áci na vyuèování.
Pøi kole je aktivnì èinné kolní informaèní a vzdìlávací centrum (IVC).
Cílem IVC je poskytovat dalí monosti
mimokolního vzdìlávání a sebevzdìlávání ákù, studentù, pedagogù, rodièù,
pøíznivcù koly a celé iroké kolské veøejnosti Pøíbramska, které bìnì základní
kola ani v rámci volnoèasových aktivit
poskytovat nemùe. IVC je v souèasnosti zamìøeno pøedevím na mimokolní
vzdìlávání v oblasti jazykové, výtvarné,
kulturní, výpoèetní techniky, informaèních technologií a dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù (DVPP).
1. základní kola Pøíbram získala na základì podaného projektu akreditaci
MMT pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Pedagogové koly zpracovávají od záøí
2004 kolní vzdìlávací program, který
by mìl být hotov do záøí 2006, kdy by se
mìl zaèít ovìøovat v prvních roènících.
Program by mìl naplnit pøedstavy vedení
koly, pedagogù, ákù i jejich zákonných
zástupcù o kvalitní výuce. Vichni vìøíme,
e nabídne ákùm 1. základní koly takové
monosti, aby byli na konci kolní
docházky velmi dobøe vybaveni pro dalí
ivot (studium a svìt práce), tak jako se
o to kola snaí u dnes.
Vedení koly

Pozimní úklid bude zahájen

Technické sluby mìsta Pøíbrami od 20. bøezna 2005 zahájí pozimní úklid ve mìstì. Tento úklid zahrnuje
strojové zametání komunikací a chodníkù, vyhrabání nepoøádkù z pásù mezi komunikacemi a chodníky,
ruèní doèitìní chodníkù a pøilehlých prostorù u chodníkù, vysbírání papírù, igelitových sáèkù a podobnì,
v nejbliím okolí od chodníkù. V pøípadì, e povìtrnostní podmínky neumoní zahájit úklid 21. bøezna
2005, bude zahájení oznámeno v regionálním tisku.
P l á n o v a n é t e rmín y ú k lid u v u licíc h:
21.  22. 3. Jiráskovy sady  park, zastávky, Gen. Tesaøíka, Støelecká, Lázeòská, Tyrova,
Na Pøíkopech, U Nemocnice, Hradební, Hálkova, Dvoøákovo nábøeí, Na Vrku,
Severní, Charvátova, Nad Jatkami, Podskalí, Riegrova, Zátií, nám. T. G. Masaryka,
kolem námìstí  silnice
23.  24. 3.

Praská, Dlouhá, Václavské námìstí, Na Valeince, Ondrákova, Hornická, Hrabákova,
nám. Dr. Theurera, Hornické nám., Mariánské údolí, Palackého, V Brance, Zahradnická,
Potoèní, Pivovarská, Spojovací, Svatohorské schody

25.  29. 3.

Politických vìzòù (k Drubì), nám. 17. listopadu, dvory za Velkým kotlem, B. Nìmcové,
S. K. Neumanna, Okruní, Ostravská, Gen. Kholla, Bratøí Èapkù, Prof. Skupy a dvory,
K. H. Máchy, Erbenova

30.  31. 3.

Komenského nám., Purkyòova, Smetanova, Aleova, Krátká, Jungmannova, Milínská,
Prùbìná, Ryneèek, chodník ke Q-Klubu, Prokopská

1.  4. 4.

Ès. armády, Bøeznická, autobusové nádraí  horní i dolní, Dvoøákovo nábøeí,
park u nádraí, park u Hoøejí Obory, Kolerova, Havlíèkova, Klaudova, Cihláøská,
Flusárna, Nad Kaòkou, Zelená, Slepá, Pod Branou

5.  6. 4.

Osvobození, Komenského, Legionáøù, Politických vìzòù, E. Benee, Ve Dvoøe,
A. Dvoøáka, Tylova, kolem Kulturního domu, kolem Zimního stadionu
a plaveckého bazénu a sídlitì proti nám., u 2. polikliniky, nám. Fr. Kuèery

7. 4.

Èechovská, III. poliklinika, køíové domy a okolí, Budovatelù, Sportovní, Pod Èertovým
pahorkem, ikmá, Boèní, Pøíèní, Svazácká, Mládenická, K. Kryla

8.  11. 4.

Mariánská, Pod Haldou, Bøezohorská a dvory, 28. øíjna, Ve Dvoøe, Obráncù míru,
Kutnohorská, Jáchymovská, Sokolovská, Mostecká, Kladenská, Kremnická,

12. 4.

Pod achtami, Hornických uèòù, Anenská, Nádraní, Pod Anenskou, J. Wolkera,
Nerudova, Prokopská, Horská, Vojtìská, Jánská, A. Jiráska, P. Bezruèe, M. Gorkého,
Na Vyhlídce, U Trati, Lipová

13.  15. 4.

Jana Drdy, Sadová, Rùová, eøíková, Drkolnovská, achetní, Slunná, Drustevní,
sídlitì za Drubou, sídlitì Drkolnov, kolem høbitova, kolem Delvity, Rovná, eická

ádáme obèany, aby v uvedených termínech neponechávali v tìchto ulicích zaparkovaná auta, jinak nelze
úklid provádìt. Do èásti ulic budou instalovány pøenosné dopravní znaèky Zákaz zastavení, v pøípadì nerespektování budou auta odtahována. Úklid bude provádìn a do 28. dubna a konkrétní ulice s termíny, budou zveøejnìny v dalím èísle Kahanu.

Svaz diabetikù ÈR, územní organizace Pøíbram
kontaktní místo: Pøíbram VII, J. Drdy 501,
kontaktní osoba: RSDr. Jiøí Motyèka, tel. 318 624 166
Svaz diabetikù ÈR byl v roce 1991 zaloen jako obèanské sdruení.
Èinnost organizace:
- trvalá odborná edukaèní (vzdìlávací) èinnost diabetikù o cukrovce
a jejich prùvodních jevech na zdraví diabetikù, edukaènì-motivaèní
programy, edukaènì rekondièní pobyty, zájezdy na výstavy a do divadel,
plavání, cvièení
Obèanské sdruení zdravotnì postiených Pøíbram  Bøezové Hory
kontaktní místo: K. H. Máchy 274, Pøíbram VII,
kontaktní osoba: Pavol Vráblica, tel. 318 624 622, 776 348 614
Organizace sdruuje zdravotnì postiené obèany mìsta Pøíbrami a okolí
a hájí jejich specifické zájmy a potøeby. Zajiuje kulturní a rehabilitaèní
péèi svých èlenù a organizuje ozdravné pobyty. Navtìvuje své nemocné
doma i v peèovatelských domech. Spolupracuje s orgány státní správy,
obèanskými sdrueními, výrobními i nevýrobními organizacemi. Èlenem
sdruení mohou být osoby starí 18 let a právnické osoby, které souhlasí
se stanovami a cíli OSZdP.
Obèanské sdruení PESSOS Pøíbram  Canisterapie
kontaktní místo: Nový rybník 34, Pøíbram VII
kontaktní osoba: Petra Bicanová, tel. 607 826 065
Pessos je sdruení zabývající se canisterapií a prevencí proti pokousání
psem.
Canisterapie  druh zooterapie  terapie pomocí psa. Je to zpùsob terapie,
který vyuívá pozitivního pùsobení psa na zdraví èlovìka, klade dùraz
na øeení problémù psychologických, citových, sociálnì-integraèních
a na fyzické zdraví èlovìka.
Èinnost sdruení: návtìva se psy: Speciální kola na Bøezových Horách,
Zvlátní koly, Klub pro mentálnì postiené, Dìtské domovy, Domovy
pro seniory, Sanco, základní a mateøské koly, dìtské krouky, junácké
tábory. U nemocných, postiených, dìtí a seniorù provozuje canisterapii,
pøednáky o prevenci pokousání psem (agrese, praktické ukázky), pomoc
v pøedvýchovì tìòat pro tìlesnì postiené (Pomocné tlapky), porada
pøi výbìru plemene a tìòátka na míru, pøednáky o kynologii, canisterapii a první pomoci pejskù, spolupráce i s Èerveným køíem.
Vekeré sluby jsou poskytovány zdarma, Canisterapeutický tým (pes +
psovod) musí projít speciálním výcvikem, kolením a zkoukami.
Svaz tìlesnì postiených v ÈR, místní organizace è. 6, Pøíbram
kontaktní místo: nám. T. G. Masaryka 100, Pøíbram I, tel. 318 624 834
kontaktní osoba: Vlasta Hanuová
Svaz sdruuje tìlesnì postiené a ostatní postiené (zrakovì, sluchovì,
kardiaci, respirici).
Èinnost organizace: ozdravné pobyty v Mozolovì a Sobìicích, plavání,
úèast i pomoc pøi Mikuláské basídce pro dìti, spolupráce s Peèovatelskou slubou na území mìsta Pøíbram, realizace projektu PHARE EU
2002 AREION.
Svaz tìlesnì postiených v ÈR, okresní výbor Pøíbram
kontaktní místo: nám. T. G. Masaryka 100, Pøíbram I
kontaktní osoba: Vìra Holubová, tel. 318 626 390
Okresní výbor Svazu tìlesnì postiených soustøeïuje osoby zdravotnì
postiené celého okresu Pøíbram. Zastøeuje vechny místní organizace.
Èinnost organizace: ozdravné pobyty s rehabilitací, plavání, masáe,
víøivky, zájezdy do divadel, pøednáky (lékaøské, sociální apod.), spolupráce s organizacemi jiného zamìøení, Den zdraví, Mikuláská besídka
pro postiené dìti z celého okresu s programem a nadílkou, imobilní telefonní stanice, pomoc pøi vyøizování rùzných ádostí, pomoc pøi zajitìní
asistenèní sluby nebo doprovod k lékaøi aj.
Svaz tìlesnì postiených v ÈR,
MO tìlesnì postiených a vozíèkáøù Pøíbram I
kontaktní místo: Pøíbram I/318, kontaktní osoby: Vìra Blahoutová, tel.
606 885 109, Jaroslava Kratochvílová, tel. 728 155 419
Èinnost organizace: rekondièní pobyty, návtìvy Dnù seniorù v Praze
na ofínì se zamìøením na zdravotní pomùcky a pøednáky pro zdravotnì
postiené seniory, setkání na èlenských schùzích s úèastí hostù, který
dìlají zajímavé pøednáky (lékaøi, policisté, právníci ), upozoròují
na obtíný pøístup do budov a poadují zhotovení bezbariérového pøístupu.
Centrum pro zdravotnì postiené Pøíbram
kontaktní místo: nám. T. G. Masaryka 100, Pøíbram I,
internet www.centrumsluzeb.cz, e-mail: pribram@tiscali.cz
kontaktní osoba: Radka Jarolímová, tel./fax 318 624 834
Centrum slouí zdravotnì postieným klientùm vech vìkových kategorií
s rùzným stupnìm zdravotního postiení a jejich rodinám.
Nabídka slueb:
- základní sociální poradenství pro vechny klienty, informace o organizacích, které se zabývají poskytováním slueb pro zdravotnì postiené
obèany, o svazech nabízejících èlenství pro zdravotnì postiené, o prodeji
zdravotnì kompenzaèních pomùcek, o sociálních a zdravotních zaøízeních
regionu Pøíbram, o kulturních, vzdìlávacích a sportovních akcích pro
zdrav. postiené,
- zajitìní a poskytování slueb Osobní asistence
- nabídky rekreaèních zaøízeních, pobytù a zájezdù pro zdrav. postiené
- sepsání odvolání rùzným institucím
- monosti vyplnìní rùzných ádostí
- individuální pomoc pøi jednání klienta s úøady a monost doprovodu
klienta na úøad
- Prodej baterií do sluchadel za nejnií ceny, èasopisu Elán, publikace
Sociálnì právní minimum pro zdrav. postiené
Klub stomikù ILCO se sídlem v Pøíbrami
kontaktní osoba: Emil Bernard, tel. 605 540 622, kontaktní místo:
Mariánská 420, Pøíbram VII, e-mail: STOMICIPB@seznam.cz
Klub je èlenem Èeského Ilco a Ligy proti rakovinì, internetové stránky:www.ilco.cz
Klub sdruuje obèany postiené stomií a napomáhá jim k plnému
zaèlenìní do spoleènského ivota. íøí osvìtu, informuje veøejnost o celospoleèenské dùleitosti péèe o stomiky. Zajiuje odborné pøednáky
oetøujícími lékaøi a stomasestrou o správném pouívání moderních
pomùcek. Organizuje pravidelná setkání svých èlenù na èlenských
schùzích, návtìvy kulturních památek, muzeí, poznávací zájezdy a celou
øadu dalích spoleèenských akcí.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR,
oblastní poboèka Pøíbram
kontaktní osoba: Frantiek Moták, tel. 318 522 311
kontaktní místo: Pøíbram I, nám. T. G. Masaryka 100
Organizace sdruuje nevidomé a slabozraké obèany, hlavní èinností
organizace je poøádání rekondièních pobytù a právní poradny v Dobøíi
Poradenské centrum Svazu neslyících a nedoslýchavých
v ÈR, oblastní výbor Pøíbram
kontaktní místo: eická 264, Pøíbram V, tel. 318 654 484
kontaktní osoba: Jindøich Podruh
Cílem centra je prospívat zejména neslyícím a nedoslýchavým, ale i
jejich rodinným pøísluníkùm i pøátelùm a poskytovat zajiování
odborných slueb v oblasti technické, foniatrické, logopedické, sociální
a pracovnì právní.
Centrum se stará o obèany se sluchovým handicapem, navazuje na práci
rehabilitaèního centra, roziøuje svoji pùsobnost na DPS a pracuje
s Oblastní nemocnicí Pøíbram, a. s., celodennì, spolupracuje s oddìleními
foniatrù ORL a na III. poliklinice, zajiuje individuální odborné poradenské sluby sluchovì postieným a odborný výbìr a prodej kompenzaèních pomùcek.
Uèitele matematiky (nejlépe v aprobaci s Pè  není podmínkou) pøijme
od nového kolního roku 3. Z Pøíbram-Bøezové Hory. Nabízíme pøíznivé pracovní klima a dostatek prostoru pro uplatnìní vlastní kreativity,
samostatnosti a tvoøivosti. Informace na tel. 318623817, 607543945,
E-mail: 3zs@pbm.czn.cz, webové stránky: http://web.quick.cz/zspribram

