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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram
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Spoleèný výstavní stánek Podbrdského regionu a mìsta Pøíbram
byl také na praském veletrhu
Holiday World 2006.

Masopustní rej zavítal také na
pøíbramskou radnici. Ve vestibulu
muzikanti zahráli veselé písnièky
a pokraèovali ve své cestì dále.
Mìsto Pøíbram, Mìstská realitní
kanceláø oznamuje zámìr
prodeje nebytového prostoru
v Pøíbrami VII, ikmá 477
Podmínky výbìrového øízení 
viz úøední deska MìÚ, Tyrova
108, Pøíbram I (27. 2. - 28. 3.)
nebo www.pribram-city.cz
Pøípadné dotazy zodpoví
pí ebková, tel. 318 629 815.
Váení obèané, v pøípadì nálezu
jednotlivých kusù uhynulých ptákù
(vyjma vodních) v pøírodì nebo na
místech, kde není znám majitel nebo
správce území nálezu, je pøedevím
nutné zachovat klid a k nekodnému
odstranìní pøistupovat bez obav
z nejhorího.
Obèan mìsta má tyto monosti
likvidace uhynulého ptáka:
- Zakopání na místì nebo na nejbliím vhodném místì (z hlediska
ochrany zdraví lidí a zvíøat a ochrany
ivotního prostøedí), a to do hloubky
nejménì 80 cm s pouitím dezinfekèních prostøedkù (napø. vápno).
- Spálení v kotli na pevná paliva.
Oznámení nálezu :
- v pracovní dny (od 6 do 14.30 hod)
Technickým slubám Pøíbram, tel.:
800 162 354, 318 624 191
- v ostatní dobu Mìstské policii, tel.:
156, 318 624 245
Mìsto Pøíbram v tomto pøípadì zodpovídá za nekodné odstranìní uhynulých ptákù a za úhradu vzniklých
nákladù.
Doporuèená ochrana obyvatel pøicházejících do styku s uhynulými
ptáky:
- k manipulaci s uhynulými ptáky
pouijte pøinejmením ochranné rukavice, rouku a pevné boty, èepici
zakrývající vlasy;
- po provedené likvidaci si dùkladnì
umyjte ruce mýdlem.
Veobecné upozornìní:
- upozornìte dìti, aby se nedotýkaly
nemocných nebo mrtvých ptákù a odrazujte je od her s tìmito ptáky
- myjte si ruce pravidelnì mýdlem,
nìkolikrát dennì, obzvlátì pøed jídlem.
Pøi nálezu vìtího poètu uhynulých
ptákù (nad 5 kusù) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptákù kontaktujte veterinárního lékaøe Krajské
veterinární správy, oblastního inspektorátu Pøíbram (tel.: 318 626 692,
607 269 849, 721 204 367). V tìchto
pøípadech se ptákù nedotýkejte.
Z podkladù Státní veterinární správy
ÈR zpracoval: Ing. Petr Walenka,
vedoucí odboru ivotního prostøedí
MìÚ Pøíbram, tel. 318 402 278.
Uiteèné odkazy: www.svscr.cz,
www.ptaci-chripka.cz

Váení ètenáøi, vyuijte právì
probíhající ankety a vyjádøete
se k návrhu Programu územního rozvoje mìsta Pøíbram.
Blií na www.pribram-city.cz.
Dne 7. 4. v 19 hodin vystoupí ve sportovní hale Fr. Nedvìd. Prodej vstupenek také v Infocentru MìÚ Pøíbram
v Zámeèku - Ernestinu, dennì 9 - 17 h.

První pøíbramská medaile

Hodnì døiny a odøíkání, ale
také napìtí, ladných pohybù,
neuvìøitelných sportovních
a taneèních výkonù, to ve lze
najít ve sportovní disciplinì
s pomìrnì dlouhou historií 
krasobruslení. Nyní vùbec
poprvé pøivezla do naeho
mìsta seniorskou trofej v podobì titulu z Mistrovství ÈR
Jitka Charyparová.
V seniorské kategorii je urèitì
první, ale u jsem získala tituly
v ákovské kategorii, kde jsem
obsadila 2. a 3. místo v Èeském poháru, odpovìdìla
devatenáctiletá reprezentantka
na otázku, zda jde skuteènì
o první titul v Pøíbrami.
S bruslením Jitka zaèala sotva
se postavila na nohy.
Opravdu se to takhle dá øíci.
Maminka také bruslila, ale
moc si nepøála, abych se
tomuto sportu také vìnovala.
Øekla mi, e jakmile nebudu
vstávat na tréninky, tak je
konec. O tom, e jde o sport
velice tvrdý a nároèný, prostì
maminka vìdìla své.
Kadý den Jitka vstává v pìt
hodin ráno. V pùl esté u
jsem na Zimáku, rozcvièuji se

a od esti jsem na ledì. Pak
kola a po ní opìt trénink.
Kdy jsem byla malá, tak se
vstávalo jetì docela dobøe,
teï u je to mnohem horí.

A jak je to se kolou? Je tìké dát tyto dvì sloité vìci
dohromady? Na základní
kole to bylo bez problémù
a hlavnì spoluáci byli v pohodì, ádná árlivost tam
nepanovala. Na gymnáziu u

je to horí. Co se týká pana
øeditele, tak nemám ádný
problém, i paní uèitelka álková mi vychází maximálnì
vstøíc. O cokoliv poádám,
s tím se mi snaí
pomoci, i kdy se jí to
nìkdy tøeba moc nelíbí.
Ale se spoluáky u je
to v tomto vìku prostì
horí. Teï mám pøed
maturitou, a tak jdou
i tréninky troku stranou. Nikoho asi
nepøekvapí, e po maturitì by Jitka Charyparová chtìla studovat
na fakultì tìlesné výchovy a sportu.
Koneckoncù sama pøiznává, e jiný sport
ani jiného koníèka
nemá. Kromì krasobruslení a koly jí
na nic jiného nezbývá
èas. A sportovní cíl?
Dostat se na Evropské mistrovství.
Na snímku z Mistrovství ÈR
vidíte vechny medailistky
První zprava je J. Charyparová.
- str -

Rozpoèet mìsta Pøíbram na rok 2006
Výdaje

Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola

710
711
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
728
734
735
736
739
740
741
749

Odbor správy silnic
41 709 500,- Kè
Dopravní úøad
250 000,- Kè
kolství
35 817 670,- Kè
Zdravotnictví
6 193 570,- Kè
Odbor kultury, sportu a informaèních slueb 62 984 000,- Kè
Mìstská policie
18 450 000,- Kè
Odbor ochrany a obrany
2 133 340,- Kè
Odbor organizaèní a vnitøních vìcí
102 731 400,- Kè
Odbor správy budov
39 038 000,- Kè
Odbor informaèních technologií
8 260 000,- Kè
Obecní ivnostenský úøad
1 090 000,- Kè
Odbor ivotního prostøedí
1 080 000,- Kè
Sociální vìci
100 180 420,- Kè
Právní odbor
6 931 500,- Kè
Odbor koncepce a rozvoje mìsta
1 861 200,- Kè
Stavební úøad
50 000,- Kè
Technické sluby Pøíbram
56 295 000,- Kè
Odbor investic
128 654 300,- Kè
Veobecná pokladní správa
26 758 580,- Kè
Mìstská realitní kanceláø
39 890 000,- Kè

Plánované výdaje celkem

Pøíjmy
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola

709
715
716
728
740
741
749

680 358 480,- Kè

Mìstské lesy Pøíbram, s. r. o.
700
Zdravotnictví
40
Odbor kultury, sportu a informaèních slueb
398
Sociální vìci
546
Odbor investic
17 743
Veobecná pokladní správa
540 199
Mìstská realitní kanceláø
46 350

Plánované pøíjmy celkem

Financování

Zapojení fondu rezerv a rozvoje
Pøijetí úvìru:
Kulturní dùm
Zdaboøská ulice
lyaøský svah
autobusové nádraí
spoluúèast mìsta na grantech
Splátky úvìrù celkem

Financování celkem

000,000,000,000,000,120,000,-

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

000,000,000,000,000,000,640,-

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

605 976 120,- Kè
18
30
10
5
10
15
- 13

000
000
000
000
000
000
617

74 382 360,- Kè

S LOVO

S TA R O S T Y

Uplynulý mìsíc
byl úspìný hlavnì z hlediska
projednání dùleitých dopravních projektù.
S krajským úøadem jsme jednali o zahájení
projekèních
prací na odstranìní krizových
míst na tzv.
Jinecké silnici,
tedy dopravního spojení mezi
Pøíbramí - Hoøovicemi a Berounem, které za posledních pìt let
zaznamenalo nìkolikanásobný nárùst dopravního zatíení. Tato frekventovaná komunikace
je bìnì vyuívaná jako spojka mezi D5 a R4.
K dopravním projektùm patøí i dalí dobrá
zpráva: ve finále se podaøilo do SFDI zapracovat
finanèní prostøedky na zahájení vybudování JV
obchvatu. To by mohlo znamenat, e ji v roce
2007 by mohla být nìkterá etapa pøipravena
k realizaci. To je velmi dobrá zpráva a dík za to
patøí vem, kteøí se na tom podíleli, vèetnì
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
a Øeditelství silnic a dálnic.
Za velice pozitivní povauji i fakt, e se
Vysoká kola regionálních studií rozhodla
v Pøíbrami definitivnì zakotvit. Z nabízených
objektù se nakonec rozhodli pro bývalou 2. základní kolu J. Strejce v Dlouhé ulici. Úspìnì
bylo zavreno jednání s renomovaným mìsíèníkem Xantypa, který se stal naím mediálním
partnerem pro nadcházející roèník Hudebního
festivalu A. Dvoøáka. Pøíbramáci mohou
v tomto úspìném médiu vidìt velice zajímavou prezentaci, kterou ji mají i jiné významné
festivaly z tzv. první ligy.
Pøíznivá zpráva pøila i z výjezdního jednání
krajské rady, která zasedala na naem okrese.
Pøíbramská nemocnice dostane finanèní dotaci
ve výi 45 milionù korun na nákup pøístrojového
vybavení. To pøíbramtí pacienti ocení pøedevím ve zkvalitnìní lékaøské péèe. V nemocnici
se pøipravují k otevøení i dalí rekonstruovaná
oddìlení.
V únoru byly zakonèeny tøímìsíèní, a to zdùrazòuji, pøípravné práce na rozpoètu mìsta.
Probìhlo i velmi rozsáhlé pøedjednání se èleny
zastupitelstva. Co je pro mne velice dùleité, je
fakt, e rozpoèet byl 22 zastupiteli z 25 pøítomných schválen. Za tento konstruktivní pøístup
vem zastupitelùm dìkuji. S rozpoètem souvisí
i dalí zpráva. Po mìstì se zaèíná íøit informace o tom, e mìsto nemá dostatek finanèních
prostøedkù na provoz divadla, a e tedy toto
zaøízení nejspí letos skonèí. Chtìl bych tyto
fámy jednoznaènì dementovat. Divadlu byl
naopak v tomto roce rozpoèet navýen o deset
procent s tím, e zde jetì pøipravujeme tøicetimilionovou investici na rekonstrukci inenýrských sítí a sociálního zaøízení. Divadlo samozøejmì jetì ádá o vekeré moné dotace
ze strany státu, ministerstva, kraje a záleí, jak
budou úspìní.
Rozpoèet poèítá i s investicí na výstavbu lyaøského areálu Na Padáku. Byly dokonèeny
projektové práce a v letoním roce budeme
realizovat stavbu. Doufám, e se ve podaøí tak,
aby nová zimní sezóna u i u nás byla na lyích. S provozovatelem Letního kina jsme
zahájili diskuzi o nové letní sezónì. Pan Severa
ji pøedstavil velice zajímavou kálu pøedstavení,
která návtìvníky èeká. Patøí sem napø. témìø
edesát filmù a dvacet atraktivních koncertù.
V tuto chvíli diskutujeme o monosti zastøeení
areálu plachtovým systémem, který je elegantní,
jednoduchý a ne moc nákladný.
Ke kulturním poèinùm uplynulého mìsíce patøí i dvì velice zajímavé autogramiády. První
patøila knize autora A. Voahlíka Tam, kde
skonèila válka. Druhá je kniha Èeské øeky
a øíèky manelù V. a L. vorcových. V ní ètenáøi najdou nejen Vltavu a Berounku, ale také
Litavku a spoustu jiných zajímavých øíèek.
Mìsto Pøíbram se ji tradiènì úspìnì prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu v Praze
Holiday World. S nabídkou partnerství navtívil
radnici zástupce panìlského mìsta L´Hospitalet, které leí v tìsné blízkosti Barcelony.
Pøednákový cyklus v Q-klubu na téma Drogy
a jiné návykové látky povauji osobnì za velice
dùleitý a uiteèný. Je tøeba, aby mladá generace
mìla monost nejen slyet, ale i vidìt dùsledky
pùsobení kterékoliv látky z této kategorie.
Dvojnásobnou radost mám z masopustního
prùvodu, který jsme i letos ve spolupráci s bohutínskými hasièi realizovali. Tuto slavnost
poøádáme ji potøetí a kadým rokem se jí
zúèastòuje víc a víc dìtí i dospìlých. Tentokrát
se u sv. Václava, na námìstí 17. listopadu
a v Hornickém muzeu sely dvì stovky dìtí
ze kol a hodnì jich pøilo i v maskách. Pro mì
to byla opravdu krásná a radostná událost a vìøím, e pøítí rok se tøeba zapojí i pøíbramské
spolky a dalí dospìláci.
Rád bych jetì podìkoval Mgr. Evì Èíhalové
za dlouholeté pùsobení v Osadním výboru
Bøezové Hory. Lituji, e na jednání zastupitelstva se vystoupení nìkterých zastupitelù, ale
i èlenù Osadního výboru Bøezové Hory vyhrotilo a dolo k velmi nevhodnému vystoupení
a útokùm proti Mgr. Èíhalové. Celý problém
byl ji medializován v místním tisku, a tak si
myslím, e sluný a èestný obèan si závìr
udìlá sám a zhodnotí, kde je pravda. Mgr. Èíhalovou dlouhá léta znám a jsem jednoznaènì
na její stranì. Vím, e je to velice pracovitý,
èestný a sluný èlovìk.
Na závìr bych chtìl rodièùm i dìtem
popøát pøíjemné jarní prázdniny. Na horách je stále spousta snìhu, take letoní
volné dny si mohou uít na snìhu.

Stanovisko Osadního výboru k èlánku v Kahanu

Pozvánka na pøednáky

V únorovém èísle zpravodaje Mìstského úøadu Kahan byl
otisknut èlánek bývalé pøedsedkynì Osadního výboru
Bøezových Hor Mgr.Èíhalové. Jeliko v èlánku vznesená
obvinìní i slovní výpady jsou témìø na hranì zákona,
vyjadøujeme podivení nad tím, e Mìstský úøad se pøed
zveøejnìním nepokusil alespoò èásteènì ovìøit nìkteré
uvedené skuteènosti. Nebo tento èlánek znamená zahájení
pøedvolební kampanì, ve které je dovoleno ve? Je pravdou, e své odstoupení bývalá pøedsedkynì v minulosti
nabízela ji nìkolikrát, ale ostatní èlenové výboru mìli
tehdy zájem, aby výbor jako celek dokonèil volební období.
Vichni èlenové Osadního výboru se na své prosincové
mimoøádné schùzi postavili jednomyslnì proti své pøedsedkyni Mgr.Èíhalové a odmítli zpùsob jejího jednání ve smyslu: Já rozhodla , vy musíte , pod mým velením , vae
názory mì nezajímají.., jinak konèím . Poruovala tím
Statut OsV Bøezové Hory, schválený dne 20.6.2001 v kapitole II., bod 4.: Pøednost pøi rozhodování Osadního výboru
má veobecný konsensus. Nebude-li ho jednáním dosaeno,
rozhoduje prostá vìtina hlasù èlenù Osadního výboru.
Pøipravovaná Výstava amatérských a profesionálních
prací obèanù ijících na Bøezových Horách byla pro OsV
obraznì øeèeno krokem do neznáma. Snad právì proto
pøedala Mgr.Èíhalová vekerou zodpovìdnost spojenou
s pøípravou i financováním jednomu èlenu OsV. Pøibliné
poloky nákladù byly s pøedsedkyní pøedem prodiskutovány a z její strany nebyly vzneseny ádné námitky. Práci
na pøípravì akce provedli nìkteøí èlenové OsV a dalí
dobrovolníci z øad obèanù, ale i samotných vystavovatelù.
Mgr.Èíhalová se dostavila ve chvíli, kdy se v prostoru výstavy objevila televizní kamera a novináøi. Výstava mìla
dobrý ohlas, splnila více ne nae oèekávání, vystavovatelé se louèili slovy: Za rok nashledanou.
Dne 12.prosince 2005 se konalo mimoøádné jednání OsV
ohlednì proúètování nákladù výstavy dle pøedchozí dohody.
Na této schùzce Mgr.Èíhalová vùbec nepøipustila projednání a pøijetí nìjakého závazného rozhodnutí, pøestoe
právì to jsme jako zodpovìdní èlenové OsV chtìli.
Nedolo k ádnému, nato fingovanému vyúètování, nebo Mgr.Èíhalová nám sdìlila, e ona ji rozhodla sama.
Úèetní doklady k výstavì  tuto skuteènost èlenové OsV
v té chvíli nevìdìli  zabavila Mgr.Èíhalová hospodáøce
výboru a odnesla si je domù. V souèasné dobì je tak s tìmito doklady moná jakákoli manipulace. To, e by mìl
OsV Bøezové Hory v úmyslu èástku vybranou na výstavì
pøedat Klubu seniorù, hodnotíme jako dodateènì vymylenou úèelovou nepravdu, kterou jsme se dozvìdìli a
z èlánku uveøejnìného v Kahanu. Vekeré peníze, tj. hotovost z výstavy a zùstatek z grantu (celkem 2.467,50 Kè),
zùstaly u hospodáøky OsV a v ádném pøípadì nebyly
zpronevìøeny.
Dne 13.prosince 2005 Mgr.Èíhalová podala ádost o uvolnìní z funkce pøedsedkynì OsV Bøezové Hory a sama
provedla vyúètování dotace na poøádání výstavy.
Nezaúètovala ale vekeré náklady a zùstaly tak neuhrazeny
èástky za pronájem výstavní místnosti (SDH Bøezové
Hory), fotodokumentaci (pí.Gattringerové), grafické zpracování a tisk plakátù (p.Fárovi) a dozor pøi výstavì
(neèlence OsV pí.Fialové). Osadní výbor vyúètování
poskytnutého grantu neschválil (dle Statutu OsV) a ostøe
odmítl osobní rozhodování Mgr.Èíhalové. Z její strany se
v této záleitosti jedná pouze o nepochopitelný útok jednotlivce, kterému MìÚ poskytl prostor ve svém tisku.

Cyklus audiovizuálních pøednáek poøádá Zdravotní ústav 
poboèka Pøíbram ve spolupráci s Q-klubem AMAVET
Pøíbram, za podpory mìsta Pøíbram. Pøednáky, jejich
spoleèným tématem je ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL, jsou
urèeny zejména pro áky 2. stupnì základních kol, studenty støedních kol, ale i irokou veøejnost. Pøipraveny jsou i
broury a letáky týkající se probírané tématiky.
Pøednáky se budou konat v níe uvedených termínech vdy
od 8 do 17 hodin v prostorách Q-klubu. Abychom mohli vyhovìt vem zájemcùm, je nutné den a hodinu návtìvy pøedem sjednat na tel. èíslech 318 629 324, 720 516 599 nebo
e-mailu: vera.jaresova@zukolin.cz

Osadní výbor Bøezových Hor ve sloení:
Z. Böhmová, A. Èáková, J. Fára, M. Frýbertová,
P. Gattringerová, V. Srnka

Slovanské jaro - Dny ruské kultury
v Pøíbrami 1. - 24. 3. 2006
13. - 17. 3. 2006
Týden ruské kuchynì v hotelu Belvedere
15. 3. 2006
Divadelní pøedstavení Uraení a poníení.
Stránky románu v Divadle Pøíbram od 19 hod.;
v ruském jazyce, vstup zdarma
21. - 24. 3. 2006
Výstava ruského malíøství a uitého umìní
v Galerii F. Drtikola; vstup zdarma

27. 2. - 3. 3.
27. - 31. 3.
24. - 28. 4.
22. - 26. 5.
19. - 23. 6.

Drogy I. èást (alkohol, tabák, marihuana)
Drogy II. èást (ostatní skupiny drog)
Problémy spojené s dospíváním
I. èást (HIV, AIDS, loutenky)
Problémy spojené s dospíváním
II. èást (pohlavnì pøenosné choroby)
Zdravý ivotní styl versus Obezita

Doufáme, e Vás vybraná témata oslovila.
Tìíme se na Vai návtìvu!
Zdravotní ústav - poboèka Pøíbram, U Nemocnice 85
tel. 318 629 324, fax 318 624 992,
e-mail:pribram@zukolin.cz, www.zukolin.cz

Bøezen  mìsíc internetu

Devátý roèník celostátní kampanì Bøezen - mìsíc internetu je
zamìøen na e-government, zejména na komunikaci úøadù s obèany
prostøednictvím internetu. Jeho motto je Na úøad pøes internet.
Podle statistického úøadu Eurostat hledá na internetových stránkách
veøejné správy potøebné informace jen 12 procent Èechù, co je
nejménì v Evropské unii. Naopak èeské firmy si ji na webové
stránky úøadù jako zdroj informací zvykly a v rámci EU je dokonce
vyuívají nadprùmìrnì.
Cílem letoního roèníku je ukázat, e pøitom u existuje øada velmi
hodnotných webù a aplikací orgánù veøejné správy, které obèanùm
uetøí hodnì èasu a poskytnou mnoství uiteèných informací.
Nìkteré dokonce uspìly i v mezinárodním srovnání a byly ocenìny
v nìkolika soutìích.
Knihovna Jana Drdy se letos opìt pøipojila k této celostátní kampani.
V rámci Bøezna - mìsíce internetu:
- pøipravila pro své návtìvníky øadu propagaèních letákù, které
pomohou pøi vyhledávání informací na Internetu
- ve vech oddìleních pro dìti je Internet po celý bøezen zdarma
- rovnì dìtem je na závìr Bøezna  mìsíce Internetu urèena oblíbená  Noc s Andersenem, tentokrát nejen v ústøední pùjèovnì
pro dìti na nám. T. G. Masaryka, ale i v poboèce na Bøez. Horách
- 1. bøezna vypisuje 2. roèník soutìe pro dìti Napi básnièku,
která se v loòském roce setkala s velkým zájmem. Vybrané básnì
opìt zhudební ansoniérka Marta Nìmcová. Ve finálovém poøadu,
který se uskuteèní ve ètvrtek 5. øíjna, je zazpívá a výbìr básní pøednese básníøka Olga Fikrlová.

Zveme Vás na festival

V sobotu 18. 3. od 15.00 probìhne na Malé scénì v Divadle
Pøíbram druhý roèník komorního hudebního festivalu
Pøíbramské schody 2006. U podruhé tak budeme moci sledovat pestøe namíchaný koktejl ánrù a rùzných pøístupù
k hudbì, které spojuje jeden základní rys  radost z hraní.
K vidìní a pøedevím slyení budou hlavnì mladé kapely
pomìrnì neznámých jmen, jejich hudba je vak neoposlouchaná, originální a hlavnì neèekanì kvalitní. Letoní
roèník bude konferovat moderátor TOP televize Artur
Kaèer. Stejnì jako loòský i roèník 2006 se bude vyznaèovat
komorní atmosférou plnou neèekaných záitkù a kvalitním
zvuèením. Souèástí festivalu jsou i pøednáky s diskusemi
s významnými osobnostmi èeského umìní a showbyznysu,
které se konají v Gymnáziu Pøíbram. Minulý rok to byli
mnoha cenami èastovaný zpìvák Dan Bárta a moderátor
Noci s Andìlem Pavel Andìl, letos bude jedním z hostù hudební moderátor Libor Bouèek (více www.schodyfest.com).
Vystoupí skupiny: HM, Eggnoise, Fainomai, Endemit,
Honzíkova cesta, Eastpark a Bek ofis. Vstupenky jsou k dostání v pøedprodeji Divadla Pøíbram za bezkonkurenèních
70 Kè. Na hudební festival Pøíbramské schody Vás zve
Hudební mláde Èeské republiky  klub Pøíbram. Hudební
proitky budou vskutku neopakovatelné, pøijïte se pøesvìdèit i Vy. Akce se koná za laskavé podpory mìsta Pøíbram,
Støedoèeského kraje, Divadla Pøíbram, Gymnázia Pøíbram
a spol. Omsa.

Pøíbramtí obèánci narození v únoru

OHK

V
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INFORMUJE

Váení ètenáøi,
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami uspoøádala od zaèátku roku dva
vzdìlávací semináøe. První byl na téma Povinnosti podnikù v ochranì
ivotního prostøedí, ale o tom jsme informovali ji v minulém èísle.
Druhý probìhl 9. února rovnì v prostorách ÈS, a. s., a týkal se Zmìn
v programech podpor malého a støedního podnikání ÈR v roce 2006,
kam jsme si pozvali zástupce Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky
a zástupce Èeské agentury na podporu obchodu Czech Trade. Podnikatelé se mohli dozvìdìt
pøehled informací o úvìrových programech Kredit, Start, Záruka, Progres, Trh, Inovace
a o dotaèních programech Marketing a Aliance. V pøítím plánovacím období 2007 - 2013
se chystají rozsáhlejí zmìny jak v národních programech, tak v programech financovaných
EU, proto si nae hosty pozveme i zaèátkem roku 2007.
Pøedstavenstvo OHK Pøíbram vyhlásilo 6. roèník soutìe Nejlepí firma okresu Pøíbram
za rok 2005. Soutì je vyhláena opìt ve dvou kategoriích  malá firma do 50 zamìstnancù
a velká firma nad 50 zamìstnancù. Pøihláka je k dispozici na úøadu OHK Pøíbram nebo
na naich webových stránkách: www.ohkpb.cz. Uzávìrka soutìe je 15. bøezna 2006
a vyhodnocení probìhne na valné hromadì èlenù OHK dne 11. dubna 2006.
V plném proudu jsou pøípravy ètvrtého Podnikatelského plesu v pøíbramské Sokolovnì dne
25. února. Ve je témìø pøipraveno, vstupenky jsou vyprodány do posledního místeèka a nám
nezbývá, ne se tìit na pøíjemnì strávený veèer.
Plesová sezóna byla ivá, já sama jsem se zúèastnila nìkolika plesù, napø. Dìlostøeleckého
posádky Jince, Cestovatelského od CA Hejnal Turismo na Dobøíi, Plesu Agrární komory v Krásné Hoøe nad Vltavou a Reprezentaèního ples J.K.R. v Praze v Národním
domì na Vinohradech. Vechny plesy mìly své kouzlo a pøíjemnou atmosféru.
Mìsto Pøíbram se pøedstaví ve spoleèné expozici s Hornickým muzeem Pøíbram, mìstem
Bøeznice a Svazkem obcí Podbrdského regionu na 15. roèníku støedoevropského veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze ve dnech 23. - 26. února. Mezi vystavovateli
nebudou chybìt ani nai èlenové: CK ANDANTE Mgr. Vladimíry Kuelové a CA
HEJNAL TURISMO.
Ani nai dalí èlenové nezahálí a chtìla bych zde uvést jejich úspìchy. Firma Timco, s. r. o.,
je dritelem OSVÌDÈENÍ místa zpìtného odbìru elektrozaøízení REMA systému.
Mùete tak do tohoto místa odnáet ji nepouitelnou kanceláøskou a výpoèetní techniku.
Nae èlenka Ing. Dana Kleissnerová z Liberce absolvovala certifikát poradce Národního
registru poradcù pøi Czech Investu, co znamená, e firmám mùe poradit s pøípravou projektù ze strukturálních fondù EU. Pro blií informace se mùete obracet na OHK v Pøíbrami.
Blahopøejeme paní Zdeòce Broové, která v bøeznu slaví významné ivotní jubileum
a souèasnì 15. výroèí zaloení své firmy PERISKOP.
Znovu pøipomínám monost èerpání finanèního pøíspìvku pro malé vystavovatele na výstavì
PØÍBRAM 2006 ve dnech 12. - 14. 5. 2006 na Zimním stadionu v Pøíbrami.
Hlavním organizátorem je mìsto Pøíbram a partnery jsou Okresní hospodáøská komora
v Pøíbrami a Sdruení podnikatelù v Pøíbrami. Realizaci výstavy zajiuje firma Monika
Rajdlová. Pro pøihláku kontaktujte p. Rajdla, tel.: 603 572 977, fax 257 951 331, e-mail:
in-ex.rajdl@volny.cz (blií informace na www.pribram-city.cz). Pøíspìvek lze poskytnout
na èásteèné pokrytí nákladù vynaloených na stavbu stánku a pronájem plochy jen pro vystavovatele, kteøí splòují následující poadavky:
- mají sídlo ve Støedoèeském kraji a nebo jsou èleny OHK Pøíbram,
- nesmí zamìstnávat více ne 30 zamìstnancù,
- èinností je výrobní program a nebo podnikání ve slubách.
Pøíspìvek bude poskytnut na základì ádosti o pøíspìvek, doruèené OHK PB nejpozdìji
do 30. 6. 2006.
Dne 21. 2. 2006 se selo pøedstavenstvo OHK Pøíbram za úèasti pana starosty Ing. Ivana
Fuksy k dalím spoleèným krokùm s radnicí, jako je napø. vyuití bývalých kasáren na Brodì
a budovy RD na námìstí TGM. V závìru bych Vám chtìla pøedstavit nové èleny OHK
Pøíbram schválené na tomto pøedstavenstvu.
Jsou to: Peterka Jaroslav  truhláøství Týnèany, Jarolímek Zdenìk  Foto v Pasái, Ing.
Stanislav ák  poskytování slueb v zemìdìlství a zahradnictví Kluèenice, Ing. Antonín
Hanák  zprostøedkovatelská èinnost.
Firma Pagina Bohemia, a.s. zmìnila právní formu na Pagina Bohemia, s. r. o., firma
1.Støedoèeská vodárenská spoleènost s. r. o. naopak na 1. Støedoèeskou vodárenskou a. s.
Dobøíská firma BEROHA CR, spol. s r. o. zmìnila název na BENTELER DISTRIBUTION CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.
Pro nezaplacení èlenského pøíspìvku jsme vylouèili firmu JPS Sedlèany  Ing. Pavel Jùza
a bohuel po zmìnì pøíspìvkového øádu od 1. 1. 2006 dolo i k úbytku firem jako
Støedoèeská energetická, a. s., Sellier a Bellot stroje s. r. o., Mìsto Romitál pod
Tøemínem a Anbremetal s. r. o. Aktuální stav naí èlenské základny je 202 èlenù.
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, tel.: 318 627 784-5
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, rmpribram@inmp.cz,www.ohk.cz

SLOUPEK

POSLANCE

Nejdiskutovanìjím tématem, které je nepolitické, ale pøesto diskutované
i v té nejvyí èeské politice, je registrované partnerství. Je opravdu smutné,
e zrovna pan prezident se rozhodl zákon o registrovaném partnerství
vetovat, ale je to jeho pravomoc a tu je tøeba respektovat.
Nejde vak s názorem vìtiny. A to nemluvím jen o politicích, tedy poslanecké snìmovnì a senátu, kde zákon proel. Veøejnost je ke spoleèenským
skupinám, o kterých se diskutuje, tedy lesbièkám a gayùm, tolerantní a to
vèetnì mì. Je toti otázkou, zda skuteènost není právì naopak, ne se
na první pohled zdá. Vdy registrované partnerství neoetøené zákonem
je vlastnì diskriminací homosexuálních párù. Nebo snad hodláme jejich
existenci popírat tak, jako v pøedlistopadové éøe?
Hodnì se mluví o tom, e uznání a zlegalizování registrovaného partnerství je prvním
krokem k tomu, umonit homosexuálním párùm získat dìti k adopci. Jene pøedloený
zákon o registrovaném partnerství, který prezident vetoval, vztahy k dìtem øeit nechce.
Podle existujících norem si mohou dítì osvojit jen manelé a nebo pár ve vztahu druh-druka.
A kdy opomenu vechny jasnì specifikovatelné dùvody, je tu jetì jeden. Ani spoleèenské
klima a nakonec ani názorové rozloení parlamentu by osvojení dìtí neumonilo.
Nabízí se jetì jedna hlavní otázka, o které se vak pøíli nehovoøí. Zákon o registrovaném
partnerství jakoby tu byl pouze pro homosexuály. Ale to tak není. Registrované partnerství
mohou uzavøít i heterosexuální páry. Tedy budou moci ve chvíli, kdy projde obìma komorami
parlamentu s vìtinou hlasù. Je ale pravdou, e spoleèenská poptávka po takovémto typu
registrovaného partnerství tu není. Zdánlivì nemá proè, ale pøesto by vyøeila problém
dvìma starým lidem, kteøí o sebe jen chtìjí peèovat. Potøebují toti znát zdravotní stav jeden
druhého i ve chvíli, kdy si nejsou schopni dát souhlas. Napøíklad v bezvìdomí po mrtvièce.
Jde také o to, aby stát oficiálnì uznal, e tyto svazky existují a zaruèil jim v partnerském
vztahu nìjaké sociální jistoty.
Dalích dùvodù pro pøijetí zákona o registrovaném partnerství je mnoho a je naprosto
bezdùvodné obávat se vlny jakési homosexualizace spoleènosti.
Nehlasoval bych pro uznání registrovaného partnerství v pøípadì, e by lo o nìjakou spoleèensky nebezpeènou úchylku, ale o tu nejde. Dùkazem je napøíklad zvíøecí svìt, kde k homosexuálním praktikám nezøídka dochází.
Nicménì nemám v úmyslu homosexuály nìjakým dùsledným zpùsobem hájit a podporovat.
Jde mi vak o jedno. Kdysi nai pøedkové pøijali listinu práv a svobod, která by nám mìla
zaruèovat jisté pravomoce v souladu s lidskou dùstojností, pøáními a zachováním práv a svobod ostatních. Souèasná spoleènost je velmi liberální, a tudí tolerantní. Pojïme tedy sami
sobì dokázat, e nejde jen o pózu a pøetváøku. Já osobnì jsem odhodlaný dokázat prezidentskému vetu, e nebylo na místì. e názor jinak respektovaného prezidenta Klause je v tuto
chvíli ve výrazné meninì. Budu znovu hlasovat pro a vyzývám k tomu i dalí své kolegy.
MVDr. Josef Øihák

Dne 16. 3. oslaví nae maminka, babièka, prababièka a dokonce i praprababièka paní Marie Krupicová své 90. narozeniny. Hodnì zdraví,
lásky a ivotního elánu a ji provází i v dalích letech ivota. To ve
pøeje dcera Alice, pøítel Jindøich, vnouèata a pravnouèata s rodinami.

ivot 90 - tísòová pomoc AREÍON

Knihovna Jana Drdy v Pøíbrami vyhlauje 10. roèník literární soutìe
pro mláde Pøíbram Hanue Jelínka
Obory:

1. Poezie  rozsah maximálnì ètyøi básnì
2. Próza  rozsah maximálnì pìt A4 stran strojopisu

Vìkové kategorie:
I. 12  15 let; II.

16  19 let; III.

20  23 let

Soutìní práce posílejte na adresu: Knihovna Jana Drdy, L. Mlèochová, nám. T. G.
Masaryka 156, 261 01 Pøíbram I, nebo na e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz.
Do soutìe budou pøijímány pouze pùvodní, dosud nepublikované práce, psané
na stroji nebo poèítaèi. Kadá práce musí být opatøena jménem, adresou (pøíp. e-mail)
a datem narození autora. Uzávìrka 30. dubna 2006.

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 9. 3. 2006.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 9. 2. ve 20,48 hodin oznámila
jedna paní ze sídlitì, e ji fyzicky
napadá její bývalý manel. Stráníci pøípad pøedali Policii ÈR.
Své 22. narozeniny dost hlasitì
slavil jeden mladík. Dne 10. 2.
pøed pùlnocí se to ji nelíbilo sousedùm, a tak pøivolali stráníky.
Ti oslavenci domluvili a potom ji
bylo ve v poøádku.
K dalímu ruení noèního klidu
dolo tého dne za hodinu.
V Pøíbrami I poutìli dva mladíci
velice hlasitì hudbu. Protoe se
nejednalo o jejich první pøestupek
proti noènímu klidu, tentokrát ji
dostali na místì blokovou pokutu.
Brzy nad ránem 12. 2. pøivolala
na pomoc stráníky servírka z jedné bøezohorské hospody. Má tam
prý hosta, který je opilý, nièí jí
zaøízení a odmítá opustit provozov
nu. Stráníci pøijeli na místo, zde
byl ale klid, pán popíjel pivo a nic
závadného se nedìlo. Nakonec
stráníci zjistili, e servírka a údajný násilník jsou druh a druka
a vyøizovali si své neshody.
Èíník z jedné restaurace v Milínské ulici byl pøepaden pøi uzamykání provozovny. Zlodìji ho prý
pratili do hlavy, ukradli mu èást
Plavecký klub Pøíbram zve áky
1. tøíd Z a áky M (roèníky
1998 a ml.) na I. roèník plaveckých závodù Pøíbramský
Delfínek v pátek 17. bøezna
v 15.30 hod.Vechny dìti poplavou 1 bazén na íø 15 m, a to
v doprovodu instruktora.
Pøihlásit se mohou i dìti, které
plavat teprve zaèínají a zvládnou
jen pár metrù.
Kadý závodník nìco vyhrává.
Doprovázející rodiè musí být
pøevleèen (triko, ortky).
Startovné je 30 Kè.
Informace a pøihláky na tel.
777 646 495.

trby a utekli smìrem do Prùbìné
ulice. Pøípad vyetøuje Policie ÈR.
Silný zápach plynu byl cítit pøed
Zverimexem v Pøíbrami IV.
Stráníci pøivolali plynaøe a pomáhali øeit dopravní situaci.
V èekárnì jedné obvodní lékaøky
Na Pøíkopech byl mu, který obtìoval ostatní pacienty a odmítal
místo opustit. Stráníkùm sdìlil,
e byl pøed týdnem proputìn z léèebny v Praze  Bohnicích.
Neustále opakoval, e se pokusí
o sebevradu. Pøivolaný lékaø rozhodl o pøevozu mue na psychiatrické oddìlení k vyetøení.
Pøed potou u Køiáku pokousal
jezevèík jednu paní z Pøíbrami VIII.
Paní se chtìla dohodnout s majitelkou psa o náhradì kody, ale ta
ji ignorovala a la klidnì domù.
Pokozená paní ji sledovala, a tudí zjistila její bydlitì. Poté la
ve oznámit na mìstskou policii.
Stráníci spolu s paní li k majitelce
psa a tam bylo ve vyøízeno. Paní
pøedloila platný oèkovací prùkaz
psa s potvrzením o provedené vakcinaci proti vzteklinì. Pokozená
vyadovala náhradu kody za pokozené kalhoty, ale majitelka psa
nemìla potøebné bankovky. Obì

eny se dohodly, e finanèní záleitost vyøídí druhý den ráno. Poté
stráníci místo opustili.
Èervená koda 105 se samovolnì
rozjela a zastavil ji a náraz do
Toyoty Avensis. Obì auta bránila
prùjezdu Mariánským údolím.
kodovka patøila obèanu bulharské národnosti, který se za chvíli
dostavil na místo. Protoe se jednalo o dopravní nehodu, byla vìc
postoupena Policii ÈR.
Dva mui napadli pøed kinem
mladíka. Kamerový systém tento
incident zachytil a stráníci okamitì vyjeli na místo. Kontaktovali jak napadeného, tak oba pachatele. Dùvodem rvaèky mìly
být rozbité dveøe do domu. Celý
pøípad byl pøedán Policii ÈR.
Jedna obèanka z Pøíbrami III byla
napaden muem z Pøíbrami IV.
Mu jí nadával a vyhrooval jí zabitím, proto stráníci opìt pøedali
pøípad pøímo Policii ÈR.
Notnì opilý mu leel v noci dne
22. 2. na silnici u Polikliniky
RAVAK. Stráníci ho probudili
a on pokraèoval v cestì domù.
Druhý den leel dalí opilec pøed
restaurací U aka. Prý slavil
hokej a takhle dopadl. Byl scho-

pen chùze, a tak el spát ke svým
pøíbuzným.
V pùl tøetí ráno dne 24. 2. dolo
k ruení noèního klidu v jednom
domì v Pøíbrami VIII. Stráníci
napomenuli majitelku bytu a pouèili ji o jejích povinnostech. Paní
slíbila, e ji bude ticho.
V jednom bytì na sídliti se scházeli sprejeøi. Znièili èernou barvou
zeï v domì, a tak to jeden obèan
oznámil stráníkùm. V uvedeném
bytì stráníci nalezli tøi výteèníky,
kteøí to mìli na svìdomí. U jednoho
pachatele bylo podezøení na onemocnìní loutenkou typu C.
Dva mui z nedaleké obce nechtìli
zaplatit v hostinci útratu, a tak
obsluha pøivolala stráníky. Ti
mue pouèili o jejich povinnostech a personálu doporuèili v pøípadì potøeby vìc øeit obèansko 
právní cestou.
Dva opilci spali na chodbì domu
u Uranu. Stráníci je odtud vykázali. Za nìkolik hodin volala paní
z nedalekého domu, e u nich na
chodbì v 9. patøe spí nìjací mui.
Opìt to byli ti samí. Stráníci je
z domu vyvedli.

Èerné skládky

AVIE (á 3t) je potøeba 92 hodin
a 2 zamìstnancù (2 x 92 x 120.Kè = 22 080.- Kè)
2) na odvoz uvedeného mnoství
odpadu na skládku Chrást je potøeba
7 200 km á 20.- Kè = 144 000.- Kè
3) Za skládkování 553 tun x 934.Kè/ t = 516 613.- Kè
Celkem 682 693.- Kè, co pøedstavuje na jednoho obèana
Pøíbrami 19,50 Kè za rok.

Haldou (za garáemi) !!!
Ze sbìrného dvora bylo odvezeno
za rok 126 tun velkoobjemového
odpadu.

V roce 2005 bylo na odstranìní
èerných skládek na území mìsta
Pøíbram vynaloeno 682 693.- Kè.
Celkem Technické sluby mìsta
Pøíbram zabezpeèily naloení,
odvoz a uloení na skládce Chrást
553 tun odpadù (zejména velkoobjemový odpad: nábytek, sporáky,
praèky, stavební su, ale i odpad
z domácností, který bylo moné
uloit do odpadových nádob).
Pøi plnìní tohoto úkolu bylo nutné
vynaloit:
1) na naloení cca 184 vozidel

Za nejproblémovìjí oblasti
dlouhodobì v Pøíbrami lze poèítat
Prùbìnou ulici, Ryneèek, zaèátek Dlouhé ulice, ulici Bratøí
Èapkù (naproti sbìrnì Sazka),
Drkolnov, pod eleznièní tratí
u garáí v Bøeznické ulici, Pod

Pøesto, e obèané mìsta Pøíbram
mají v poplatku za systém likvidace komunálního odpadu zahrnuto
vyváení obsahu nádob na odpad
nejménì 1x za týden (ve znaèné
èásti mìsta 2x za týden), e obèané mohou velkoobjemový odpad
bezplatnì odkládat ve sbìrném
dvoøe, èetnost èerných skládek
a odkládání odpadù mimo odpadové nádoby ve mìstì neklesá.
Ladislav Michvocík
øeditel Technických slueb

Krátce z tiskovek na radnici

Nový SKIBUS, který zaèal jezdit asi
pøed 14 dny a spojuje mìsto Pøíbram
s Orlovem, tedy jedním ze startovních míst
bìkaøù dále do Brd, se zatím osvìdèil.
Ukazuje se, e jej vyuívají nejen milovníci
bìeckých tratí, ale i obyvatelé Orlova.
SKIBUS bude zatím jezdit do 29. dubna.
Po tomto termínu bude vyhodnoceno, zda
s touto linkou pokraèovat i v období následném, tedy na výlety pro pìí èi houbaøe.
Vechny støechy mìstských zaøízení
jsou z hlediska výky snìhové vrstvy
zkontrolovány a zatím nehrozí nikde ádné
nebezpeèí zøícení støech. Z tohoto pohledu
byl i vyzván projektant novì zastøeené
hokejové haly, zda i tady je konstrukce
v poøádku. Zaøízení dle jeho vyjádøení
splòuje vechny parametry.Vyzvána byla
i vechna kolská zaøízení, aby zkontrolovala stav budov.
Poèet novì zapsaných dìtí do základní
kolní docházky je opìt nií ne poèet
dìtí, které budou v tomto kolním roce
docházku dokonèovat. Rozdíl je minimálnì
padesát dìtí.
Vysoká kola evropských a regionálních studií se definitivnì rozhodla vyuít
ke svému rozíøení areál bývalé 2. základní
koly J. Strejce v Dlouhé ulici a umístìn
by zde podle posledních zpráv mìl být
i rektorát koly.
Vedení radnice se zúèastnilo slavnostního zahájení provozu Rodinného centra
Amálka v prostorách Polikliniky Ravak.
Rada doporuèuje zastupitelstvu
schválit pøíspìvek 250 Kè za jeden metr
ètvereèní spoleèenství vlastníkù pøi prodeji pozemkù pod bytovými domy.
Pozemek vykoupí noví vlastníci a následnì mohou o pøíspìvek poádat.
Výkup pozemkù od Úøadu pro zastupování státu pod objektem Základní umìlecké koly rada mìsta odsouhlasila,
vzhledem k tomu, e stát odmítl tyto pozemky na mìsto pøevést bezúplatnì.
Dalí pozemky, tentokrát v oblasti
autobusového nádraí, musí mìsto vykoupit od spoleènosti Raab Karcher. Rada doporuèila zastupitelstvu odkup za èástku
dle cenové mapy, tj. 510 Kè ze jeden metr
ètvereèní. Pozemky jsou nezbytné k plánované rekonstrukci autobusového nádraí.
Naopak bezúplatnì doporuèuje rada
pøevést pozemky pod cestami obci Milín,
s tím, e po dobu následujících dvaceti let
nebude Milín moci tyto pozemky prodat.
ádost o prominutí úhrady nákladù
soudního øízení ve výi 7 111.- Kè jedné
rodinì, která se s mìstem soudila a svùj

spor prohrála, rada mìsta zamítla.
Zmìnu personálního obsazení nìkterých osadních výborù (Bøezové Hory,
Brod) doporuèuje rada pøíbramským zastupitelùm.
Celkem 38 adatelù se zúèastnilo dalího kola výbìrového øízení na poskytnutí
pùjèek z Fondu oprav a modernizace o celkovém objemu 2,018 milionù korun. Rada
nedoporuèila zastupitelùm schválit dvì
pùjèky pro nìkteré formální nedostatky .
Pohledávky mìsta Pøíbram k 31. 12.
2005 èiní 39,838 milionu korun a pøísluenství k dluhu 66,464 milionu korun.
Prodejna pekaøských výrobkù s doplòkovým prodejem potravin a lahùdek by
mìla vzniknout v nebytovém prostoru
v Pøíbrami VII v ulici Legionáøù. Základní
nájemné je stanoveno na 505 korun za jeden metr ètvereèní a rok.
Pobyt na Záchytné stanici Pøíbram by
mìl její klienty stát jeden tisíc korun.
Naposledy zde byla cena upravována v roce 1979. V loòském roce tu oetøili 191
nájemníkù a uhrazena byla pouze jedna
tøetina stanovených poplatkù. Na provoz
zaøízení èásteènì pøispívá Krajský úøad
a èást hradí mìsto Pøíbram.
Rada mìsta schválila konání Jarních
trhù ve dnech 24.  25. bøezna 2006 na námìstí T. G. Masaryka.
Hudební festival Antonína Dvoøáka
bude v letoním roce slavnostnì zahájen
4. kvìtna. S agenturou, která pro mìsto
koncerty zajiuje, je smlouva platná ji
pouze pro tento rok. Pøedprodej vstupenek
na vechny koncerty byl zahájen 1. bøezna.
- Také na dalí rok bude podepsána smlouva o provozu trhù na námìstí TGM
s Ligou èeských trhovcù.
Sníení nájmu z nebytových prostor,
o které poádalo obèanské sdruení
Matylda, rada mìsta odsouhlasila. Celý
jeden pavilon v areálu bývalé 8. základní
kole by mìly obsadit i dalí neziskové
organizace.
Rada souhlasila i se zvýením rodièovského pøíspìvku na provoz mìstských
jeslí po dohodì s rodièi. Provozní náklady
v tomto jedineèném mìstském zaøízení
výraznì stouply.
Dalí jednání se starosty obcí podél
øíèky Litavky probìhlo v uplynulém
týdnu. Tentokrát se diskutovalo o dalích
moných variantách øeení hlavního kanalizaèního sbìraèe. Jeden z návrhù je rozloit sbìraè na dvì èásti. První by øeila
obce od Lázu po Podlesí a odtud by ji

vybudovaná pøeèerpávací stanice odpadovou vodu pøeèerpávala do mìstské kanalizace u Connexu. Druhá èást by vyøeila
odkanalizování
Trhových
Duník,
Obecnice a Lhoty a vedla by prùmyslovou
zónou do èistírny odpadních vod.
O rozpoètu Støedoèeského krajského
úøadu ve vztahu k obcím s pøenesenou pùsobností jednala Rada kraje na Bøeznicku
a pozvala si sem vedoucí odborù mìsta,
kteøí mají tuto problematiku na starosti.
Prioritou krajského rozpoètu v oblasti
investic a ve vztahu k mìstu Pøíbram je
výstavba tìlocvièny za Sokolovnou a rekonstrukce Zdaboøské ulice.
Neveøejného projednávání návrhu
rozpoètu mìsta Pøíbram se zúèastnilo
dvacet zastupitelù. Tato forma pøedprojednávání se stala ji nezbytnou souèástí
celého schvalovacího procesu, kde mají
zastupitelé k dispozici vechny podkladové materiály a zpracovatele jednotlivých
kapitol.
Velký NTB Marathon za úèasti stovek amatérských cyklistù s horskými koly
probìhne v èervenci letoního roku v naem regionu se startem a cílem na Novém
rybníku v Pøíbrami. Hlavní organizátor
a jeden z nejlepích triathonistù v Pøíbrami
Ing. Petr varc se na tom dohodl se starostou Ivanem Fuksou.
Pøíbramská radnici proila velice
zajímavou návtìvu. Souèasný obchodní
partner jedné pøíbramské firmy ve panìlsku a mu, který byl hlavní vyjednávaèem
této zemì pøi vstupu do Evropské unie,
pøivezl do Pøíbrami pozdravy jedné
z mìstských èástí Barcelony a také nabídku na partnerství s tímto panìlským
mìstem.
Ve mìstì dolo k havárii vodovodního
øadu, kterou lze zaøadit do kategorie velkých. Tato porucha vyøadila z provozu
domácnosti v celé Pøíbrami VI, Pøíbrami
VII a èást staré èásti mìsta. Souèasný stav
vodovodního øadu zpùsobuje kadý týden
minimálnì deset poruch rùzného rozsahu.
Celkem 67 alob na vyklizení bytù
podalo mìsto Pøíbram v loòském roce.
Soud postupnì projednal 54 tìchto alob
a 31 z nich bylo úspìných a dolo k vyklizení tìchto bytù. V roce 2005 se také
podaøilo prodat 29 bytù v celkové èástce
14,5 milionu korun.

Pøíbramská jména

(34.)

Dnením dílem se vydáme opìt za jmény hostincù, tento-

krát v èásti mìsta za eleznièní tratí, tedy na Sídliti
a Bøezových Horách. Na Bøezových Horách se udrelo
nìkolik pohostinství, která se mohou prokázat urèitou starobylostí. Asi nejpozoruhodnìjí z nich název má Hospoda
U Kosù, který nebyl utvoøen podle jména rodiny hostinského, nýbr podle Ètenáøsko-zábavního a podpùrného
spolku Kosové na Bøezových Horách. Tento spolek, spíe
spoleènost pøátel humoru, divadla, zábavy, ale také dobroèinnosti, nebyl pouze bøezohorskou specialitou, nýbr se
jednalo o pomìrnì rozvìtvené spoleèenství s ústøedím
v Chrudimi. Uspoøádání spolku mìlo podobný systém,
jaký napø. Sdruená obec Baráèníkù s centrem v Kolínì
(mimochodem název Baráèníci byl odvozen od jména
oblíbeného hostince Baráèek tamté). Kosové, jak se
èlenové spolku nazývali, vytváøeli v rùzných mìstech svá
kosí hnízda, a to bøezohorské bylo právì v této dodnes
fungující restauraci.

Dalí starobylý a proslavený hornický hostinec Na Vríèku

(objevuje se i ve tvaru Vríèek) má název odvozený od polohy na kopci s krásným výhledem na Brdy. Nìkteré
provozovny si vzaly pøíklad z hornické historie, napø.
odkaz na tìbu nerostù nese ve svém pojmenování hotel
Minerál i hostinec spolku Prokop Na Marii, který se
nazývá podle dolu Marie, v jeho pomocných budovách se
nachází. Názvy ostatních bøezohorských hospùdek byly
vìtinou vytvoøeny podle majitelù èi obsluhujícího hostinského a v prùbìhu historie se èasto mìnily. Tento trend
pokraèuje i v souèasné dobì, kdy kadý nový majitel dá
hospodì vìtinou také nový název, co potkalo naposledy
restauraci Klub (pùvodnì Závodní klub Rudných dolù
Pøíbram), nyní pøebudovanou na pizzerii s honosným
názvem Corleone. Podobný osud potkal poèátkem 90. let
20. století historický hostinec U Reichertù, pøejmenovaný
obhroublým zpùsobem U Suchý huby. Co vedlo majitele
k tomuto sebehanobícímu názvu nevím, snad se mìlo
jednat o svéráznou omluvu hostùm za pomalou obsluhu.

Pøesuòme se nyní pod Bøezové Hory, na Sídlitì. I zde
toti mají místní podniky svoji historii, by se mùe zdát,
e krátkou. Nejvýraznìjími objekty z nich jsou dva, které
existují od samého vzniku sídlitì. Jejich souèasná jména
Velký Kotel a Malý Kotel (Kotlík) vznikla lidovou tvoøivostí, inspirovanou kadodenním èilým ruchem v obou
podnicích. Názvy natolik zdomácnìly, e se po roce 1989
dostala na vývìsní tít, aèkoliv pùvodní jména znìla jinak
- Velký kotel se nazýval Baník (obdoba slova horník a také
název pøíbramského sportovního klubu), Malý Kotel
jednodue Výèep. Dodejme, e Velkému Kotli se jeden èas
øíkávalo i (s ohledem na útlocitného ètenáøe pøepisuji
pùvodní jadrné vyjádøení do publikovatelné podoby)
Za zadnicí, jeliko za touto partií nìkdejí sochy Klementa
Gottwalda se právì nacházel vchod do restaurace.
K hornické èinnosti se váe jméno hostince Horník, který

se nachází nedaleko. Pozùstatkem minulého reimu v názvech je hospoda Druba (= pøátelství, myleno ovem se
Sovìtským svazem). Výbìr ze jmen hospod zakonèíme
zopakováním faktu, e celému Kulturnímu domu, vèetnì
hostinských provozù, se bìnì øíká Haus (= dùm, od nìmeckého Kulturhaus = dùm kultury).
Daniel Doleal

B ØEZNOVÉ KALENDÁRIUM
4. 3. 1956

Zemøel Ladislav Malý,
uèitel a regionální badatel,
mj. zakladatel pøíbramského muzea.

5. 3. 1849

Mìlo se konat losování
brancù k odvodu, které
vak vyústilo v nepokoje
a vydrancování radnice.
Dalímu øádìní lidu
zabránili horniètí gardisté
v èele s A. Lillem.

7. 3. 1946

Vznikl národní podnik
Jáchymovské doly.

7. 3. 1611

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

14. 3. 1889

Bøezohorská mìstská rada
se rozhodla zakoupit pro
místní hasièe støíkaèku

od firmy Smekal Praha.

21. 3. 1876

Bylo schváleno zøízení
nového (dneního) bøezohorského høbitova.

24. 3. 1843

K tomuto dni èítalo bøezohorské obyvatelstvo 1 549
duí.

26. 3. 1847

Zemøel Svatohorský probot Frantiek Jedina.

28. 3. 1885

Byl nahrazen starý puklý
zvon Prokop z kostela sv.
Prokopa na Bøezových
Horách, který pocházek
z roku 1580, nový zvonem
stejného jména.

29. 3. 1741

Mìsto Pøíbram koupilo
v drabì statek Trhové
Duníky.
Daniel Doleal

Ohlédnutí za rokem 2005

Technické sluby mìsta Pøíbram v roce 2005
Technické sluby mìsta Pøíbram v roce 2005 plnily
úkoly v souladu s vyhlákami, smìrnicemi mìsta,
vlastními plány èinnosti a úkoly, které vznikaly na
základì konkrétní situace.
K nejdùleitìjím patøilo a patøí zabezpeèování
oetøování komunikací v zimním období. Zima, zejména v období leden  bøezen, byla co do mnoství
snìhových sráek znaènì nadprùmìrná. Pøes øadu
problémù, které sníh a náledí zpùsobovaly, hodnotím, e sjízdnost a schùdnost komunikací byla
zabezpeèená v èasových normách a kvalitì, jak je
stanoveno Plánem zimní údrby schváleným Radou
mìsta. Zimní údrbu provádìlo a 40 zamìstnancù
Technických slueb mìsta Pøíbram a 15 strojù.
Celkem bylo spotøebováno kolem 300 tun soli a 580
tun inertního materiálu. Koncem mìsíce bøezna
bylo zahájeno oetøení hlavních komunikací od posypového materiálu. Od 19. do 42. týdne bylo pravidelnì kadé pondìlí, støedu a pátek provádìné
blokové èitìní mìsta. Jednou za 2 mìsíce bylo
provedeno èitìní obcí patøících do mìsta Pøíbram.
Pravidelnì byl provádìn sbìr psích exkrementù.
Po celý rok byl zabezpeèován sbìr komunálního
odpadu, jeho odvoz na skládku z mìsta Pøíbram
a 64 obcí. Dolo k dalímu zkvalitnìní pøi tøídìní
odpadù. Váným problémem zùstávají èerné skládky
po mìstì. Za rok 2005 bylo naloeno a odvezeno na
skládku celkem 553 t velkoobjemového odpadu,
co pøedstavuje náklady 682 000,- Kè. Kadý obèan
za rok zaplatí kolem 19,- Kè za likvidaci èerných
skládek, které zakládají nìkteøí nai spoluobèané.
Nemalý kus práce byl vykonán na úseku veøejné
zelenì. Sekání trávy bylo zahájeno ji 9. kvìtna
a ukonèeno koncem øíjna. Vekeré zelené plochy
ve vlastnictví mìsta Pøíbram byly posekány nejménì 2 - 3 krát. Nadále pøetrvával problém zaostávání odvozu trávy za dobu sekání (a 1 týden).
To je mimo jiné zpùsobeno také délkou trasy, kterou
svozové traktory musí ujet na skládku trávy (celkem kolem 15 km). Bylo provádìno kácení stromù,
proøezávání keøù, výsadba nových stromkù apod.

Støedisko Veøejné osvìtlení zabezpeèuje provoz,
údrbu a opravy kolem 3 000 svìtelných bodù.
Bylo vybudováno nové veøejné osvìtlení na námìstí Dr. J. Theurera, Na Letinì, zprovoznìno veøejné
osvìtlení k Junioru, vybudování nového osvìtlení
v prostoru ohranièeném ulice eická  Pol. vìzòù
a Kladenská.
Støedisko Údrba místních komunikací, zámeènická dílna a dopravní znaèení plnilo úkoly spojené
pøedevím s meními opravami chodníkù a silnic
(výtluky po zimì), opravy kanálových vpustí, provádìní vodorovného a svislého dopravního znaèení,
údrbu èekáren u autobusových zastávek a øadu dalích úkolù. Støedisko spolu s truhlárnou zabezpeèovalo výstavbu druhého centrálního dìtského høitì
na kolní ulici.
Bez vìtích problémù zabezpeèovaly Technické
sluby mìsta Pøíbram údrbu a správu vech tøí
høbitovù. Na dobré úrovni byly plnìny úkoly
zamìstnancù psího útulku.
Na plnìní vech úkolù Technických slueb se mimo
výe uvedená støediska podílelo skladové hospodáøství, truhlárna, ale i technicko-hospodáøtí zamìstnanci. Hospodaøení organizace bylo vyrovnané.
Nelze v krátkém hodnocení vyjmenovat vechny
úkoly, které Technické sluby mìsta Pøíbram v roce
2005 zabezpeèovaly.
Proto jsme uvedli pouze ty nejdùleitìjí. Pøi pøevaujícím pozitivním hodnocení práce celých
Technických slueb vak pøetrvávají i nedostatky
pramenící z moností a kvality zamìstnancù a techniky. V nìkterých pøípadech je i nae práce nekvalitní, pozdní, nebo zbyteèná.
Je na vedení celé organizace, na vedoucích støedisek, ale hlavnì na kadém zamìstnanci, abych se od
takových nedostatkù oprostili. Podìkování za práci
patøí vem 110 zamìstnancùm Technických slueb,
ale i 20 zamìstnancùm z øad uchazeèù o práci
z Úøadu práce, kteøí v souhrnu zabezpeèili splnìní
vech rozhodujících úkolù v r. 2005.
V roce 2006 oèekáváme pøiblinì stejný rozsah
úkolù jako v hodnoceném roce 2005.

18. mateøská kola  alternativní
kolní 143, Pøíbram VIII
- prostøedí vybaveno výhradnì
pøírodním materiálem
- dodrování lidových tradic
- peèení chleba
- oslava narozenin dìtí
- kadý pátek výlet
- zdravá strava
Zápis 30. 3. od 9 do 16 hodin

Knihovna Jana Drdy poøádá
velkou soutì pro dìti Z, 2. roèník

NAPI

BÁSNIÈKU

Ty nejzajímavìjí pøednese básníøka Olga
Fikrlová a nìkteré i zhudební a zazpívá ansoniérka Marta Nìmcová v komponovaném poøadu ve ètvrtek 5. øíjna 2006. Výherce èekají
kniní ceny. Své básnì pøineste do kteréhokoli
oddìlení Knihovny J. Drdy nebo polete e-mailem na adresu: knihovna@kjd.pb.cz.
Nezapomeòte uvést své jméno, kolu a tøídu,
vìk a adresu domù, pokud máte, tak i e-mail.
Uzávìrka soutìe je 15. èervna 2006.

Náboenství a svatynì starých Keltù
Frankofonní klub Pøíbram a Knihovna Jana
Drdy pod zátitou mìsta Pøíbrami zvou vechny zájemce na pøednáku PhDr. Petra Drdy
Náboenství a svatynì starých Keltù.
Pøednáka se uskuteèní ve ètvrtek 16. 3. 2006
od 18 hodin v Galerii Frantika Drtikola.
Vstupné 20,- Kè, pøedprodej vstupenek bude
v Informaèním centru Knihovny J. Drdy.

Zveme Vás do Mateøské koly,
kolní 131, Pøíbram VIII
Zápis naich nejmeních do mateøské koly se blíí,
a proto Vám chceme pøedstavit nai mateøskou kolu jako
jednu z moností Vaeho výbìru.
Slouèením 13. a 14. M vznikla dvoupavilonová mateøská
kola, její hlavní pøedností je monost nabídnout rodièùm a jejich dìtem dva výchovnì vzdìlávací programy.
kolní vzdìlávací program Svìtem køíem kráem
a program Zaèít spolu.
Budova A  kolní vzdìlávací program Svìtem
køíem kráem je postaven na výchovì pøedkolního
dítìte ve vìkovì smíeném oddìlení dìtí 3  7 letých,
spoleènì tak mohou chodit do tøídy sourozenci nebo
kamarádi rùzného vìku. Na rozdíl od rodiny si bìhem
docházky zaijí roli nejmladího, prostøedního i nejstarího dítìte. Ná program je zamìøen na výchovu k ochranì
ivotního prostøedí, k multikulturnímu pohledu na svìt,
k toleranci a spolupráci ve skupinì s ohledem na individualitu dítìte.
Chu pomáhat pøírodì s námi sdílí i rodièe, kteøí s námi
spolupracují a u pøi tøídìní odpadu, krmení zvíøátek
v lese v zimních mìsících, nebo pøi realizaci naí ekologické zahrady.
Budova B  kolní vzdìlávací program Zaèít spolu
Dìti jsou rozdìleny podle vìku do dvou skupin na dìti
mladí ( 3  4,5 a starí 4,5  7), mùeme tak vyhovìt
rodièùm nesmìlých mladích dìtí, které upøednostòují
pobyt ve skupinì stejnì starých dìtí.
Kadá rodina chce pro svoje dítì jen to nejlepí, a tak je
úèast rodiny nejdùleitìjím prvkem programu Zaèít spolu! Máte strach z nástupu do kolky? Mùete své dítì
pøi jeho prvních krùècích doprovázet a spoleènì s uèitelkou vymyslet zvykací plán. Bìhem let strávených
ve kolce mùete kdykoliv svoje dítì navtívit nebo
vyuít tøídních akcí a strávit pøi práci s dìtmi tøeba celé
dopoledne. Jediné co neèekejte, e Vám bude dítì hlásit:
Dnes jsem bylo první, nejlepí, nejikovnìjí ze vech!
- u nás se na to nehraje. Kadému dítìti náleí pocit jedineènosti a úspìchu. U nás jsme vichni nejlepí!
Obì budovy naí mateøské koly nabízejí dìtem v dobì
popoledního lenoení, kdy mladí dìti spí èi odpoèívají,
øadu kroukù (výtvarný, pracovní, hudebnì-pohybový,
dìtský aerobik, sportovní hry, práce s keramickou hlínou,

pøíroda pod mikroskopem), kurzy plavání, bruslení, anglický jazyk, seznamování s poèítaèem, logopedické cviky
na uvolnìní jazýèku i grafomotorické na uvolnìní ruky.
V prùbìhu celého kolního roku s dìtmi navtìvujeme
filmová i divadelní pøedstavení, poøádáme rùzné výlety
jako napø. do Planetária v Praze, do ZOO v Plzni, vláèkem
do Bøeznice, za medvìdy do Berouna, na programy ekocenter v Toulcovì dvoøe a Vlaimi, se kterými nae M
úzce spolupracuje. Dvakrát do roka poøádáme nìkolikadenní výlety do pøírody s ekoprogramem. Nezapomínáme
ani na nai rozlehlou zahradu, kde za pomoci rodièù a zøizovatele, tj. mìsta Pøíbrami, realizujeme projekt s názvem
Ekologická zahrada v M.
A mùeme se pochlubit i novì vybudovanou tìlocviènou,
kterou vyuívají vechny dìti ke svému dovádìní.
A co jsme nachystali pro Vás, kteøí se teprve do kolky
chystáte? Poøádáme pravidelné návtìvní dny s názvem
Brouèek. Dìti se spoleènì s maminkami seznamují se
vemi tøídami M, i paní uèitelkami. Pøi nástupu do kol-

ky pak dìti pøicházejí do známého prostøedí, lépe tak
snáejí své první odlouèení od maminky. Právì tato nae
ji tradièní a dlouholetá nabídka velice pøispìla k tomu,
e je mezi rodièovskou veøejností velký zájem o nai
mateøskou kolu. Pokud veèer místo televize radìji brouzdáte po internetu, navtivte nae webové stránky, a to na
adrese: http://skoly.pb.cz/MSskolni.
Pøijïte si s námi hrát, tìíme se na Vás!
Dìti a zamìstnanci Mateøské koly,
kolní 131, Pøíbram VIII

Mùe jeden obèan dret v achu 35 000 Pøíbramákù? Odpovìï je: ano.

Vytipovaný pøechod pøes eleznièní tra leí na soukromém pozemku (v prvním volebním programu
nejenom lávka, ale i zastávka vlakù). Deset let marnì radnice o tento nevyuívaný a vodou podmáèený
pozemek svádí marný boj s panem Holým. Pozemek je uíván obyvateli k adrenalinovým výstupùm pøes
eleznièní tra. Výstup ano, podzimní rekonstrukce trati a nahrnutí kamenných valù po obou stranách.
Babièky s hùlkou, maminky s koèárky, sportovci s lyemi, koly a dìti, dìtièky. Jdou do pøírody do lesoparku, na Nový rybník, do letního kina a na rybník Fialák. Vozíèkáøi a obyvatelé domu s peèovatelskou
slubou se mohou pouze kochat pohledem.
Co pøilehlá kola a kolka? Od Brodu v délce cca 2 km je jediný pøechod a pod eleznièním mostem
u zimního stadionu. Obèané Brodu, Leetic, Konìtop, uivatelé ètyø zahradních kolonií nemají ani
jednu bezpeènou cestu do Pøíbrami. Radnice nabízí za tento strategický kousek zemì a 500 000,- Kè
a srdce pana Holého je stále kamenné. Zmínìná rekonstrukce trati ji uèinila tichou a dìti pøi svých
hrách jsou hluché. A dál u nechci ani domýlet a pøivolávat pøípadné hrùzy. Pane Holý, sám jsem
invalidní dùchodce a patnì chodím, ale já Vás prosím za ty dìti  prodejte!!!
Jan Jeøábek, Pøíbram

Co dìtem nabízí
Mateøská kola speciální Pøíbram
Mateøská kola speciální 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 dìti). Tøídy
jsou kapacitnì omezeny s pøihlédnutím ke speciálním potøebám jednotlivých dìtí, max. kapacita jedné tøídy je 12 dìtí. Pokud není plnì 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 Mateøské koly speciální 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 také výukové poèítaèové programy.
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 této koly.
- 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 koly nejlépe vypovídá øada dìtí, které byly zaøazeny do bìné
základní koly a pùsobí zde bez jakýchkoli obtíí.
Nai mateøskou kolu si rodièe mohou prohlédnout
kdykoliv po dohodì s øeditelkou M. Zápis dìtí je stanoven na 30. bøezna 2006 od 9 do 16 hodin.
ádosti o pøijetí je moné podávat od 30. 3. do 31. 5. 2006
v M. Blií informace získáte na è. 318 623 739, na webu skoly.pb.cz/MSspec, na e-mailu:spec.ms@volny.cz.
Kolektiv Mateøské koly speciální Pøíbram

Mìstský úøad Pøíbram, odbor kolství,
a øeditelky mateøských kol spoleènì
stanovují místo, termín a dobu pro podání ádostí o pøijetí dítìte k pøedkolnímu vzdìlávání v mateøských kolách
v Pøíbrami pro kolní rok 2006/2007:
1. M, Jungmannova 416, Pøíbram III
3. M, Ondrákova 280, Pøíbram II
4. M, Okruní 200, Pøíbram VII
5. M, Kutnohorská 101, Pøíbram VII
6. M, 28. øíjna 55, Pøíbram VII
M, Pøíbram VII, Bratøí Èapkù 278
(podání ádostí na èp. 235 i èp. 278)
10. M, Hradební 66, Pøíbram I
11. M, Jana Drdy 496, Pøíbram VII
12. M, Jungmannova 91, Pøíbram III
M, Pøíbram VIII, kolní 131
15. M, nám. Dr. Theurera 262, Pøíbram II
18. M, kolní 143, Pøíbram VIII
19. M, Fibichova 272, Pøíbram II
v e è t v rt e k 3 0 . b ø e z n a 2 0 0 6
od 9 do 16 hodin.
Speciální M Pøíbram, Hradební 67, bude
ádosti o pøijetí dítìte k pøedkolnímu
vzdìlávání pøijímat ve stejném termínu.
S sebou vezmìte svùj obèanský prùkaz,
rodný list dítìte a popøípadì vyplnìnou
ádost (tiskopisy ádostí jsou k vyzvednutí
v pøísluné mateøské kole).

Odvoz nebezpeèného odpadu
1. 4.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

u køiovatky Fialka
U koly 90 - parkovitì
Zavrice - zastávka MHD

8. 4.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Mládenická 464, Pb VII
Èechovská 112, Pb VII
høitì u III. polikliniky

dalí termíny otiskneme v pøítím èísle

Program územního rozvoje mìsta Pøíbram  únor 2006
Poèátkem letoního roku postoupily práce na zpracování Programu územního rozvoje mìsta Pøíbram do dalí fáze.
Tento ucelený koncepèní dokument, o jeho zpracování byli ètenáøi Kahanu informováni na podzim 2005 v souvislosti
s anketním etøením, navazuje na Strategický plán mìsta Pøíbram z roku 1997 a bude základním rozvojovým plánem
mìsta pro pøítí období.
Materiál je zpracováván v dobì, kdy je dokonèován dùleitý strategický dokument Èeské republiky - Národní rozvojový
plán Èeské republiky 2007  2013. Národní rozvojový plán ÈR 2007  2013 respektuje klíèové evropské (návrh
Strategických obecných zásad Spoleèenství) i domácí (Strategie udritelného rozvoje, Strategie hospodáøského rùstu,
Strategie regionálního rozvoje a dalí platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty. NRP 2007-13 zajistí
návaznost evropských a národních strategických dokumentù a je pro ÈR nesmírnì dùleitý z pohledu otevøení moností
èerpání finanèních prostøedkù z fondù EU.
V tìchto souvislostech je poøizován Program územního rozvoje mìsta Pøíbram ( PÚR). Jeho hlavním smyslem je aktualizace cílù mìsta pro jeho celkový rozvoj  strategická èást materiálu - a také vytvoøení databáze projektových
námìtù, která pøispìje ke zvýení moností èerpání rùzných finanèních pomocí, grantù a podobných intervencí jak
pro mìsto samé, tak pro ostatní subjekty, které na území mìsta pùsobí, napø.podnikatelské subjekty v iroké kále oborù,
koly, nestátní neziskové organizace, sdruení, spolky atd. Teprve realizací tìchto námìtù, uskuteènìním konkrétních
akcí, aktivit a projektù jsou skuteènì naplòovány cíle vech rozvojových plánù a strategií, tedy i tohoto rozvojového
plánu
mìsta Pøíbram.
Externím zpracovatelem PÚR je Kanceláø ekonomického a finanèního poradenství, která s mìstem spolupracovala ji
døíve na øadì konkrétních projektù, které jsou finanènì podpoøeny SF EU a jsou v realizaci. Je velmi dùleité, e jeho
zpracování probíhá ve spolupráci a za tvùrèího pøispìní vedení mìsta, pøedstavitelù mìstského úøadu, organizací
mìsta, zástupcù podnikatelské sféry, nestátních neziskových organizací a obèanù mìsta.
Dìkujeme vem, kteøí se aktivnì zapojili do anketního etøení (10  11/2005). Konkrétním zpùsobem tvùrèího
zapojení osobností z rùzných oblastí ivota mìsta je práce v týmech pracovních skupin, které byly ve spolupráci s pøípravným výborem pro zpracování plánu navreny. Do kadé z pìti prioritních oblastí rozvoje mìsta  1) infrastruktura,
2) ochrana a tvorba ivotního prostøedí/regenerace ivotního prostoru, 3) lidské zdroje, 4) podnikání a cestovní ruch,
5) partnerství, pøijali pozvání místní aktéøi z irokého profilu ivota Pøíbrami.
První jednání vech pracovních skupin probìhla ve dnech 30. 1. - 2. 2., druhá jednání byla realizována od 13. do 16. února.
Hlavním tématem jednání byla diskuse nad silnými a slabými stránkami mìsta, pøíleitostmi a ohroeními v celkových
souvislostech Èeské republiky. Výstupem je tzv. SWOT analýza a také první návrhy konkrétních projektových námìtù.
S tìmito materiály se budete mít monost seznámit v termínu od 27. 2. do 9. 3. ve vstupním vestibulu budovy
Mìstského úøadu Pøíbram, Tyrova 108, Pøíbram I a také na webových stránkách mìsta Pøíbram. Souèasnì se
mùete aktivnì zapojit do pøípravy zásobníku projektù (sbìrný box bude umístìn ve vestibulu budovy MìÚ Pøíbram,
Tyrova 108, Pøíbram I. Své nápady mùete posílat také pøes internet: monika.filipova@pribram-city.cz.) Vae podnìty
vyuijí pracovní skupiny na dalích jednáních popø. budou zapracovány do Akèního plánu (projektová èást PÚR).
Vladislav Rozmajzl, vedoucí odboru koncepce a rozvoje MìÚ Pøíbram
Za zpracovatele: ing. M. Krejèíèková, Kanceláø ekonomického a finanèního poradenství È. Budìjovice

FK Marila Pøíbram  Rozlosování  I. Gambrinus liga  Jaro 2006
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
St
Ne
So
So

12. 3.
19. 3.
26. 3.
1. 4.
9. 4.
16. 4.
22. 4.
26. 4.
30. 4.
6. 5.
13. 5.

17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
18.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
14.25 h.
14.25 h.

FK Marila  FK Jablonec 97
SK Slavia Praha - FK Marila
FK Marila - FC Baník Ostrava
FC Tescoma Zlín  FK Marila
FK Marila - FC Viktoria Plzeò
FK Marila  FK Mladá Boleslav
FC Slovan Liberec  FK Marila
FK Marila  FK SIAD Most
1. FC Slovácko  FK Marila
FK Marila  AC Sparta Praha
1. FC Brno  FK Marila

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

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

11. 3.
18. 3.
25. 3.
1. 4.
8. 4.
12. 4.
15. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
10. 5.
14. 5.
20. 5.
28. 5.
3. 6.
10. 6.
18. 6.

10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
16.30 h.
10.15 h.
16.30 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
17.00 h.
17.00 h.
10.00 h.
17.00 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.

FK Marila  FC Zenit Èáslav
SK Sparta Krè  FK Marila
FK Marila  FK Teplice B
FK Náchod - Detné  FK Marila
FK Marila  FK Chomutov
FK Marila  FK Jablonec 97 B
FC Støíkov Praha 9 - FK Marila
FK Marila  SK È. Budìjovice B
FC Slovan Liberec B  FK Marila
FK Marila  SK Hradec Králové B
Bohemians 1905  FK Marila
FC Dragoun Bøevnov  FK Marila
FK Marila  Tatran Prachatice
SK Slovan Varnsdorf  FK Marila
FK Marila  SK Strakonice 1908
FK Marila - SK Karlovy Vary
SK Slavia Praha B  FK Marila

FOTOKRONIKA

Výstavu z pozùstalosti pøedèasnì zesnulého pøíbramského
výtvarníka Ivana Preisslera uvedla jeho matka Eva Prajzlerová.

Úspìní pøíbramtí cyklisté, kteøí v loòském roce získali øadu
medailí, byli pøijati na radnici.

Ve ètvrtek 16. 2. jsme si pøipomnìli výroèí popravy 16 pøíbramských
obèanù v nìmeckém Neubrandenburgu.

Dobrovolní hasièi z Jednotky SDH Pøíbram I., Trhových Duník, stráníci
Mìstské policie Pøíbram a èlenové Èerveného køíe mìli cvièení. Téma:
havárie autobusu plného dìtí. Simulovanou situaci vichni dobøe zvládli.

V úterý 28. 2. propuklo masopustní veselí také v mìstských jeslích.
Dìtièkám to opravdu moc sluelo.

V úterý 28. 2. zavítal masopustní rej do Pøíbrami. Ráno pøed osmou
hodinou pøivítali áci pøíbramských kol masopustní prùvod
hasièù z Bohutína.

Ve dnech 22. - 24. 1. 2006 se konalo v Brnì republikové finále ASK ÈR
støedních kol ve volejbalu dívek a chlapcù. Po drtivém semifinále v Plzni
se sem probojovalo drustvo chlapcù ze SO a SOU Dubno. Po rozlosování turnaje sehráli první zápas s pozdìjím vítìzem (Gymnázium
Velké Meziøíèí), který prohráli 0:2 na sety. Druhý zápas s Brnem vyhráli,
a tím si otevøeli cestu do bojù o 1. - 4. místo. Semifinále sehráli s gymnáziem z Liberce a bohuel prohráli 0:2 na sety. K utkání o 3. místo nastoupil F. Køesan, R. Èerný, R. edý, D. Vanìèek, M. Koèárek a R.
Procházka. Zápas byl dramatický, ale drustvo pod vedením kapitána
Filipa Køesana zabojovalo a získalo cenné bronzové medaile. Úspìch
byl dovren tím, e Filip Køesan byl vyhláen nejuiteènìjím hráèem
celého turnaje a tím potvrdil úspìné vystoupení celého kolektivu.

Aby se novináøi mohli na vlastní oèi pøesvìdèit o jedineènosti mìstských jeslí, byla svolána tisková konference právì sem. V závìru
vichni ocenili poctivou a vysoce odbornou práci celého kolektivu.

Také Pøíbram se zúèastnila veletrhu Holiday World 2006 v Praze.

Pøeruení dodávky vody v Pøíbrami

Vzhledem k velkému mnoství dokumentù, které musejí být
uveøejnìny na úøední desce, musel mìstský úøad poèet úøedních
desek zvýit.

Skrytou poruchu vodovodního potrubí u bývalého obchodního domu
Skalka, kterou zpùsobily pohyby pùdy po rychlém oteplení a která
vytopila sklep jednoho z domù na Ryneèku, museli v polovinì února
øeit pøíbramtí vodohospodáøi. Vyhledání a nezbytná oprava praskliny
a následné odkalování po nìkolik dní omezovaly dodávky vody tisícùm
obyvatel. Dohledání hlavní pøíèiny úniku vody provázely opravy øady
dalích závad.
V sobotu 18. února nahlásili majitelé domu na Ryneèku vytopený sklep.
Vodohospodáøi objevili nefunkèní oupì, které vymìnili. Po obnovení
dodávky byl ale stále zaznamenáván pøítok vody do sklepa, proto
správci sítì pokraèovali v pátrání po pøíèinì. Byli jsme nuceni odstavit celý pøivadìè mezi úpravnami Hvìzdièka, Hatì a Kozièín v Milínské
ulici v Pøíbrami III z dùvodu nefunkènosti úsekového oupìte
do Prokopské ulice. Proto dolo k omezení dodávky vody pro Pøíbram
VII a èást Bøezových Hor. Bez vody zde bylo v nedìli 19. února a
10 tisíc obyvatel, vysvìtlila rozsáhlou odstávku Kristina Blaszczyková, tisková mluvèí 1. SèV, a. s. Náhradní zásobení pitnou vodou bylo
zajiováno cisternami a voznicemi. V nedìli se vodohospodáøùm podaøilo dohledat hlavní pøíèinu úniku vody - prasklé vodovodní potrubí
u bývalého obchodního domu Skalka. Z dùvodu obtínì pøístupného
místa úniku, který byl lokalizován pod pìtimetrovou opìrnou zdí bylo
odstranìní poruchy èasovì velmi nároèné. Kvùli následnému zhorení
kvality vody a odkalování si obyvatelé postiené oblasti museli chodit
pro vodu k cisternám. Navíc v prùbìhu odkalování prasklo potrubí
v ulici S. K. Neumanna. Tato porucha opìt zhorila kvalitu pitné vody
v oblasti Pøíbrami VII I pøes vekeré komplikace, které neustále
provázely obnovení dodávky vody, byli lidé trpìliví a za to jim velmi
dìkujeme. podotkla Blaszczyková. Ve støedu 22. února vodohospodáøi
dokonèili odkalení a poádali laboratoø o provedení kontrolních rozborù pitné vody.

Práce na odstranìní poruchy byly opravdu velice intenzivní.

