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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram
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O rozpoètu v roce 2006

Hlavním garantem a tvùrcem rozpoètu
mìsta Pøíbram je místostarosta Ivan edivý.
Pøi sestavování rozpoètu je tøeba respektovat celou øadu ekonomických pravidel,
vyváenì skloubit potøeby, poadavky a finanèní monosti na základì pøedpokládaných pøíjmù.

Jaro je tady! A pøivítali jsme ho
spoleènì na Jarních trzích na námìstí T. G. Masaryka. V pátek
24. 3. a v sobotu 25. 3. jste si zde
mohli vybrat keramiku, sklo,
proutìné výrobky, kytièky, zajímavé peèivo, pomlázky.

Rekonstrukce námìstí Hynka Klièky na Bøezových Horách byla
27. bøezna slavnostnì zahájena.

Tøída 4.B z 1. základní koly
Pøíbram vyhrála soutì poøádanou firmou Veolia voda. Blií informace uvnitø listu.
Jarní akce na odvoz a likvidaci autovrakù. Mìsto Pøíbram ve spolupráci
s firmou KOCH DIORIT, a. s., která
se zabývá ekologickou likvidací vech
druhù autovrakù (dle zákona è.
185/2001 Sb., o odpadech) organizuje
jarní akci na odvoz a likvidaci autovrakù, která se uskuteèní
26. dubna od 14 do 18 hod.
v bývalém areálu Zdaboøského statku
(u restaurace U Pletánkù odboèit
vlevo z hlavní silnice na Narysov 
po cca 200 m zaèíná tento areál).
Likvidace kompletního autovraku
dopraveného v tento den do tohoto
areálu bude majitele vozidla stát
pouze 630 Kè. Majitelé (zájemci o likvidaci) vozidel, kteøí nemohou autovraky dopravit na toto urèené místo
(napø. auta bez kol, nepojízdná atp.),
mohou si po pøedchozí domluvì se zástupcem firmy panem Rebetou (tel.:
604161327, rebeta@kochdiorit.cz)
domluvit, kdy a kde autovrak pøedají.
Pøi pøedání autovraku bude majiteli
automobilu vystaveno písemné potvrzení, které slouí jako doklad pøi odhláení (vyøazení) z registru motorových vozidel. Pokud Vás nabídka
oslovila, volejte nejpozdìji den pøed
touto tzv. jarní akcí. Pokud bude ve
mìstì Pøíbram nalezeno oputìné
vozidlo, které se stává autovrakem
nebo jím ji je, bude pøevezeno na
vybrané parkovitì. Náklady s tím
spojené je povinen poslední vlastník
oputìného vozidla (uvedený v registru vozidel) uhradit mìstu. Zároveò
upozoròujeme na moné sankce, které
plynou ze zákona o odpadech a zákona
o pozemních komunikacích, v pøípadì
neoprávnìného ponechání motorového vozidla (autovraku) na místech,
kde pokodí a ohrozí ivotní prostøedí
nebo naruí estetický vzhled obce èi
pøírody.
- op Po obrovském úspìchu vystoupení
souboru RINCEORÍ  skupiny irského
tance a stepu v pøíbramském divadle
v únoru soubor vystupuje mimoøádnì
dne 29. 4. od 19 hodin ve Spoleè.
centru v Romitále. Objednávky pøijímá Kulturní klub Romitál p. Tøem.,
tel. 318 665 339. Cena: 150.- Kè.

Skupina DIVOKEJ BILL vystoupí
17. 5. na Zimním stadionu v Pøíbrami.
Pøedprodej vstupenek v Infocentru
MìÚ Pøíbram v Zámeèku - Ernestinu
(dennì 9 - 17 hod., tel. 800 555 600)
a v pøedprodejní síti TICKETPORTAL. Cena vstupenky: 245,- Kè,
na místì 270,- Kè.

Letoní rozpoèet byl sestaven jako schodkový. To znamená, e pøíjmy a výdaje jsou
v nerovnováze. V naem rozpoètu jsou pøíjmy nií ne výdaje, proto rozdíl musí být
dorovnán. Posuzujeme samozøejmì i to, jakým
zpùsobem skonèilo hospodaøení mìsta
v loòském roce, a to skonèilo dobøe  pøebytkem ve výi 18 milionù korun. K tomu
zastupitelstvo schválilo úvìr ve výi 70 milionù korun a tím jsou prostøedky pøíjmové
a výdajové vyrovnány. Celkové pøíjmy jsou
rozpoètovány v èástce 606 milionù korun
a výdaje v èástce 680 milionù korun.
Jenom pro pøipomenutí: pøíjmy jsou jednak
daòové a také nahodilé. Do této kategorie
lze zaøadit finance z prodeje majetku mìsta
(byty, pozemky a podobnì), nebo dary a jiné
nedaòové pøíjmy. Daòové pøíjmy jsou jasnì
dány Rozpoètovým urèením daní Èeské
republiky a podle toho i do rozpoètu nabíhají. Pøedpokládaná èástka daòových pøíjmù
je ve výi 357 milionù korun, nedaòových
pak ve výi 98 milionù korun.
Podrobnìji jetì k úvìru: Úvìr byl pøijat
na základì dùkladné úvahy, zda si tento
závazek mùe mìsto dovolit. Vzhledem
k vývoji hospodaøení v minulých letech
a pøedpokladu roku letoního a budoucích
let, a také samozøejmì i schopnosti splácet
závazky v minulých letech, jsme dospìli
k závìru, e si vezmeme sedmdesátimilionový úvìr, který je zcela jasnì úèelovì

urèen - na opravu a rekonstrukci Kulturního domu, na ná povinný podíl k dotaci
na rekonstrukci autobusového nádraí,
na rekonstrukci Zdaboøské ulice, rekonstrukci lyaøského svahu a také na nae
dalí podíly v jednotlivých dotaèních titulech, které by se nám letos podaøilo získat.
Oprávnìnì se domnívám, e mìsto je plnì
schopno splácet úvìry, protoe v letech
2002  2005 jsme roènì spláceli od 15
do 35 milionù korun bez toho, e by mìsto
nìjakým zpùsobem bylo omezeno. Take
dalí úvìrové roky by mìly být splátkovì
nií. Pokud bychom si úvìr nevzali, tak
v pøítím roce by to bylo 9 milionù a v dalím roce 1 milion. Pokud si úvìr vezmeme,
je rozloen tak, e bude splácen úvìr na rekonstrukci èistírny odpadních vod, který je
zhruba ve výi 40 milionù korun na dobu
15 let, a 70 milionù korun, jeho splácení
by mìlo být rozloeno na 10 let, tedy po 7
milionech roènì. Celkem tedy 11 milionù,
co je oproti pøedchozím závazkùm pomìrnì
zanedbatelná èástka.
Jaké hlavní investièní akce nás v tomto roce
èekají: rekonstrukce Kulturního domu,
rekonstrukce Zdaboøské ulice, výstavba
autobusového nádraí, dostavba bytových
domù na Spartaku a v Simply klubu, rekonstrukce èistírny odpadních vod, rekonstrukce
a opravy jednotlivých základních kol
(høitì a zahrada Z Bratøí Èapkù, dokonèení rekonstrukce Z Jiráskovy sady,
nezbytné opravy v 7. Z = rozvody tepla
a vody) a ukonèení nìkterých rekonstrukcí
na 8. Z, opravy a zateplení domù na námìstí 17. listopadu, pøedládìní námìstí
a chodníkù celého námìstí 17. listopadu
vèetnì zprovoznìní kany. Práce nás tedy
v letoním roce èeká opravdu hodnì.
O rozpoètu s 1. místostarostou Václavem
Beneem. Organizaènì pod nìj spadají:
odbor správy budov, odbor koncepce a rozvoje mìsta, odbor kolství, odbor kultury,
sportu a informaèních slueb, Sportovní
zaøízení mìsta, Mìstská realitní kanceláø,
základní koly a kolní jídelny, základní
umìlecké koly, mateøské koly, Knihovna
Jana Drdy, Galerie Frantika Drtikola
a Divadlo Pøíbram.
První místostarosta Václav Bene je s rozpoètem na rok 2006 spokojený: Priority
dané Mìstskou realitní kanceláøí a odborem správy budov jsou v rozpoètu zapraco-
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Mezi pìtadvacítkou pøíbramských zastupitelù jsou pouhé tøi eny. Jedna z nich byla
zvolena i do funkce oddávající. I kdy
do této pozice bylo jmenováno dalích devìt,
de facto se této èestné funkci, tedy bez
nároku na odmìnu, vìnují Vladimír Køí,
Svatopluk Chrastina, Josef Novotný, Ivan
Fuksa, Ivan edivý a Hana Eisenreichová.
Hana Eisenreichová má na svém kontì asi
dvì stovky svateb. Mohlo by se zdát, e
její profese ekonomky nemá s oddáváním
mnoho spoleèného, ale lze øíci, e oddávání
je jejím koníèkem a vìnuje se mu skuteènì
zcela naplno. Mimo svého ekonomického
vzdìlání vystudovala i umìlecký pøednes
a mluvené slovo, tedy obory, které se jí pøi
oddávání velice hodí. Na samotný obøad se
peèlivì pøipravuje a pøesto, e o budoucím
manelském páru toho dopøedu mnoho
neví, snaí se prý alespoò pár minut pøed
obøadem zjistit minimální informace.
Podle toho si pak svoji øeè mírnì pøizpùsobím. Samozøejmì nejjednoduí je, kdy
jde o ideální mladý pár, který je na zaèátku,
má rodièe, má rodinné zázemí, tedy klasická
svatba. V souèasné dobì jsou ale svatby
sloitìjí, mnohde u jsou i dìti a to se pak
snaím projev upravit na míru. Nala
jsem si i poezii nìkterých èeských básníkù,
která se k tìmto obøadùm hodí.
Na otázku, která ze svateb jí nejvíce
utkvìla v pamìti, Hana Eisenreichová
øíká: U jsem dìlala i svatbu zlatou a diamantovou. O tìchto lidech jsem si dopøedu
zjistila skuteènì vechno, celý jejich ivota
bìh a opìt jsem øeè doplnila vhodnou poezií. Ale nejvíce mi asi v pamìti utkvìla svatba,
kdy se brali témìø osmdesátiletí lidé.
Nevìsta byla velice elegantní dáma s kytièkou a celá svatba bylo hodnì dojemná.
Byla dojemná i pro mne, i kdy se snaím
být maximálnì nad vìcí.
Dá se z Vaich témìø ètyøletých zkueností øíci, zda svateb pøibývá, nebo naopak ubývá? Øekla bych, e stav je stejný.
V posledních mìsících svateb sice moc

nebylo, ale u jsou dalí ohláeny. Tøeba
v Památníku Antonína Dvoøáka ve Vysoké
u Pøíbrami u jsou objednány i na èerven.
Tam je to skuteènì velice krásné a ve spolu-

práci s øeditelkou Vladimírou plíchalovou
jsme pøipravili zajímavý obøad. V mém
projevu je troku historie, doprovodem je
ivá hudba  klavír a housle. Celý obøad
tak jakoby provází Dvoøák. Ve se odehrává
ve velice poetickém salonku a myslím, e se
tady lidem líbí. Právì teï v zimním období
tam byla také svatba a bylo to úasné!
Svatební obøad byl jen ve ètyøech, nevìsta
v bílém jako princezna a na snìhu vypadala
nádhernì. Mìla kytici rudých rùí a já ve
svém projevu pouívám z Kvapilova libreta
k Rusalce: Kvìtiny bílé po cestì, po cestì
vude kvetly, hoch jel a jel k své nevìstì
a den se smál tak svìtlý. Nemekej, hochu,
k milé spì, doroste záhy v mue, zpátky a
tudy pojede, pokvetou rudé rùe. A byly
tam!
Zaila jste obøad ve volné pøírodì?
Ano, v záøí 2005, také na Vysoké a uprostøed rybníèku v parku. Jde se tam po mùstku
do altánku, do kterého se veli pouze snou-

vány a zastupitelstvem schváleny. Jsem
rád, e v rozpoètu jsou opravy a rekonstrukce na námìstí 17. listopadu  fasády
a lodie. Dále pak vítám, e v rozpoètu je
velká rekonstrukce Základní koly Bratøí
Èapkù. Patøí sem mimo jiné i rekonstrukce
høitì, které by mìlo splòovat vechny poadavky a moderní trendy. V rekonstrukci
je zahrnuta i pøestavba kotelny na dílny
a uèebny. Peníze budou i na rekonstrukce
plynových rozvodù v bytových domech.
Chtìli bychom dokonèit rozvody plynu, vody
a odpadù na námìstí 17. listopadu, tedy rozvody stoupací i leaté. Pokud se ve stihne,
pak bychom na námìstí 17. listopadu mìli
mít zrekonstruované vekeré sítì a rádi bychom dodìlali i zadní trakt námìstí. Do mé
oblasti to sice nepatøí, ale jsem rád, e budou
provedeny i rekonstrukce chodníkù a oprava
kany, kterou ji nìkolik let slibujeme.

Nejen námìstí 17. listopadu, ale celé bøezohorské sídlitì bylo dosud tak troku
Popelkou a této èásti mìsta jsme zùstávali
hodnì dluni. Co se týká odboru kultury,
tak tam byly odsouhlaseny vechny finanèní
prostøedky, nedolo k ádnému krácení.
Troku je problém u Divadla. Pokud by
Divadlo získalo dotace od Støedoèeského
kraje a Ministerstva kultury ve stejné výi
jako v roce 2005, problém nebude. Ale pokud
budou dotace kráceny, budeme to muset
øeit, protoe rozpoèet Divadla Pøíbram
s touto èástkou poèítá. U Knihovny Jana
Drdy je rozpoèet vyrovnaný a nebude problém ho naplnit. Také u Sportovních zaøízení
mìsta Pøíbram jsme plnì akceptovali jejich
návrh, take ani tady by ádný problém být
nemìl.
- str benci, svìdci jen stìí, a já s matrikáøkou.
Vichni svatebèané byli za rybníkem.
Nevìdìla jsem, jak to udìlat, aby mì vichni slyeli. Nejdøíve jsem se tedy omluvila
snoubencùm, e budu troku øvát a dala
jsem se do toho. Parkem procházeli i nìjací
turisté a ti byli nadeni, jak vechno slyeli!
Take bez mikrofonu jsem uøvala celý
park na Vysoké. Jinak pøímo pøed Zámeèkem byl také obøad, za krásného poèasí
na trávì. Tam se mi stala nemilá vìc!
Insignie, kterou nosí starosta a vichni oddávající a která váí asi 2 kilogramy, take
je to pro mì docela velké bøímì, se mi
bìhem obøadu pøetrhla! Mìla jsem celý
obøad hrozný strach, e mi spadne, nicménì vydrela! Obøad jsem zdárnì dokonèila,
ale byl to nervák!
Jako zastupitelka, ale hlavnì jako oddávající jste jistì pøivítala, e letoní
rozpoèet mìsta poèítá s rekonstrukcí
stávající obøadní sínì. Obøadní síò
opravdu nevypadá zrovna povzbudivì
a nepùsobí dobrým dojmem. Uvìdomuji si
to pøi kadém obøadu. Ne oddávající vejde
do obøadní sínì, je v tzv. kamrlíku. Tam
se rozmlouvá a pøipravuje. Ale prostøedí je
zde skuteènì tristní. Rekonstrukce je tedy
zcela nezbytná a myslím, e bude velkým
pøínosem a pøitáhne daleko více obøadù.
Spousta Pøíbramákù odjídí nyní na Dobøí
a jinam. Jinak samozøejmì musím pochválit
naprosto perfektní spolupráci s naimi
matrikáøkami. I ony dìlají svatby jaksi
navíc. Pøes týden jsou zavaleny administrativní prací na svém odboru a v pátek
a sobotu se vìnují obøadùm, které mají
vdy velice dobøe pøipravené.
A co øíci závìrem? Snad slovy Ing. Hany
Eisenreichové, z jejího obøadního projevu:
tìstí nehledejte v ádném bohatství. tìstí
je v toleranci, odputìní, pochopení. tìstí
je, kdy prostá slova: Mám Tì rád, mám Tì
ráda, nikdy nevymizí.
A Hana Eisenreichová dodává: Já si tato
slova a jejich význam aplikuji na lidi
vùbec. Mìli by se prostì mít rádi!
- str -
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Povodnì, které

v závìru mìsíce
bøezna opìt postihly celou øadu
èeských mìst,
se u nás jenom
lehce pøiblíily
k II. povodòovému
stupni
a neznamenaly
natìstí pro nae mìsto ádné
ohroení.

D o naeho
mìsta zavítali
starostové významných mìst a organizací, ve kterých se
v minulosti tìilo støíbro a barevné kovy. Patøí
sem tøeba Kutná Hora, Plzeò, Støíbro, Jáchymov, Most. Jejich zástupci jasnì deklarovali, e
mají zájem zaloit sdruení obcí za úèelem
vybudování Støíbrné stezky. Ta by mìla být
partnerským projektem pro ji realizovaný
saský projekt a následnì by smìøoval k jejich
vzájemnému propojení. První administrativní
kroky ji byly zahájeny.
V

bøeznu jsme se také seznámili s projekty
na výstavbu sjezdovky. Zaèínaly pøípravné práce
na výbìrové øízení k zafinancování a provozování zaøízení sjezdovky. Mìsto zaène realizovat
vlastní stavbu, tedy vechno, co bude v podzemí napø. rozvody vody a podobnì. Pokroèili jsme
také v jednání ohlednì jinecké silnice. Spoleènì
se starosty na této trase jsme zadali zpracování
studie, která by ji mìla pøinést i potøebné
finanèní nároky na tento projekt. V této chvíli
budeme Krajskému úøadu pøedkládat návrh,
aby se ji v roce 2007 mohlo zaèít s první etapou odstranìní nìkterých nebezpeèných míst.
Zda to bude skuteènì v roce 2007, je zatím
otázka. Nicménì, co je jistota, e v letoním roce
se úèetnì zøídila stavba jihovýchodního obchvatu mìsta Pøíbrami. A to je moc dobrá zpráva.
Zahájili jsme rekonstrukci námìstí H. Klièky
a pøístupových komunikací k Hornickému muzeu na Bøezových Horách. Tato stavba by mìla
být ukonèena do konce èervna.

Úspìnì

probíhal Festival Slovanské jaro.
K nejúspìnìjím v celé sérii asi patøilo divadelní pøedstavení Poraení a poníení podle
románu F. M. Dostojevského v provedení
surgutského divadla. Festival pokraèoval
kromì Pøíbrami i v Èeském Krumlovì a Praze
dalími projekty. Slavnostním zakonèením
tohoto projektu bylo setkání s ruským velvyslancem A. Fedotovem. Opìt po roce probíhala
zajímavá soutì dìtských a mládenických projektù, kterou zorganizoval pøíbramský Q-klub.
Byly zpracovány a pøedstaveny velmi zajímavé
projekty z nejrùznìjích oborù lidské èinnosti.
Nejvýznamnìjí událostí mìsíce, ze které jsem
mìl opravdu velkou radost, bylo, e s oteplením pøiel do Pøíbrami i Jarní trh. Stovka vystavujících a kolem deseti tisíc návtìvníkù
svìdèí o tom, e trh byl opravdu úspìný.
Kdokoliv mì potkal, pochvaloval si, jaká to byla
pìkná akce. Ji nyní plánujeme, e bychom podobný trh pøipravili jetì pøed prázdninami.
Sortimentem by mohlo být tentokrát víno, sýry
a dalí. Podzimní trh by mohl být tøeba na námìstí 17. listopadu, abychom i toto území
troku oivili. Vìøím, e prodejce se nám opìt
podaøí pøilákat.

Hornické

muzeum otevøelo dalí zajímavou
expozici v rámci Památníku Vojna, tzv.
Nekoneèné plátno - Orbis Pictus, které iniciovali pøíbramtí výtvarníci Lubomír Peek a Ivan
Bukovský. Za to jim patøí dík. Celou øadu zajímavých akcí pøipravily také dalí pøíbramské
kluby a spolky. Krásnou exhibici napøíklad pøichystal Bruslaøský klub, tentokrát na téma
Hary Potter. Mimoøádnì kvalitní byla také
konference s názvem Oetøovatelství v pohybu,
kterou zorganizovala Støední zdravotnická kola. Podìkování patøí i pøíbramskému Kiwanis
klubu za úspìné zorganizování Spoleèenského
veèera, do kterého se zapojil i Pavel Nový
a Romana Navarová. Výtìek z tohoto veèera
byl urèen na podporu pøíbramské nemocnice.
A jetì jedna dobrá zpráva. Pøíbramák M.
Hviï vybojoval na Mistrovství svìta
v Moskvì støíbrnou medaili ve stolním hokeji.

Naopak mì mrzí, e se na zastupitelstvu nepo-

daøilo podpoøit výstavbu nìkolika podzemních
garáí ve staré èásti mìsta. Mrzí mì i to, e
pøíbramtí zastupitelé nepodpoøili nae vojáky,
kteøí pùsobí v rámci mise KFOR v Kosovu,
standardní formou humanitárního daru pro dìti,
který realizovala vechna èeská mìsta, odkud
mise KFOR a SFOR vyly.

Na Ministerstvu financí ÈR jsem se zúèastnil

setkání starostù na téma pøerozdìlování daní
mezi malé a vìtí obce, a mezi malá a velká
mìsta. Znovu se diskutuje o nespravedlnosti
souèasného systému.

Technické sluby ji zaèaly s pozimním úkli-

dem mìsta. Jde o vyèitìní od nejhorí píny,
která zbyla po roztání snìhu, tedy sbìr odpadkù a tìrkového posypu. Zároveò ji minulý
týden bylo zahájeno asfaltování nejvìtích
výmolù v komunikacích po mìstì. Bìhem
dubna by mìly být výmoly odstranìny
a mohli bychom zaèít s blokovým
èitìním mìsta. Zbývá jetì, aby zaèalo
hezké poèasí a mohli jsme otevøít
vechna dìtská høitì.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY O H K

AUROS PB s. r. o.
námìstí T. G. Masaryka 2, Pøíbram, 261 01
tel. 318 633 241, fax 318 628 284
auros@auros.pb.cz, www.auros.pb.cz
Poradenská spoleènost AUROS PB s. r. o.
byla zaloena v Pøíbrami v roce 2000 a od té
doby poskytuje své sluby klientùm nejen z naeho regionu, ale doslova z celé Èeské republiky
 od Chebu po Opavu. Spektrum poskytovaných
slueb je opravdu iroké a vybere si z nich kadá
firma. Nai nabídku vyuívají podniky vech
oborù a velikostí  od samostatného ivnostníka
a po velké organizace s nìkolika závody
se stovkami zamìstnancù.
Èinnost spoleènosti lze rozdìlit do nìkolika
oblastí, z nich nejznámìjí je poradenství související se systémy managementu podnikù.
Pomáháme naplnit a dodrovat poadavky mezinárodních norem v oblasti managementu jakosti
a managementu ochrany ivotního prostøedí, kdy
nai klienti získávají certifikaci podle norem ISO
9001, ISO 14001 a dalích. Od roku 2000 jsme
mohli poblahopøát k získání certifikátu podle
tìchto mezinárodních norem ji padesáti
klientùm! Novou oblastí je certifikace podle
OHSAS 18001, která se týká zajitìní bezpeènosti práce. Nae sluby zahrnují i provádìní
interních auditù ve firmách, auditù u dodavatelù,

poskytování kolení, zajitìní specializovaného
poradenství k dílèím otázkám apod.
V oblasti vzdìlávání je naí základní nabídkou
kolení interních auditorù pro systém managementu jakosti podle ISO 9001 a pro systém environmentálního managementu podle ISO 14001,
dalí kolení a semináøe pøipravujeme na klíè
nebo podle zájmu. Napøíklad v lednu 2006 jsme
s Okresní hospodáøskou komorou uskuteènili
semináø k povinnostem podnikù v ochranì
ivotního prostøedí. Aktuální nabídku kolení prùbìnì zveøejòujeme na naich internetových
stránkách www.auros.pb.cz.
V prùbìhu roku 2005 se nám podaøilo výraznì
zvýit kvalifikaèní úroveò naich poradcù ve vybraných oblastech a díky tomu jsme od zaèátku
letoního roku rozíøili nabídku poskytovaných
slueb:
- zlepování podnikových procesù  podpora
pro dynamicky se rozvíjející firmy èi spoleènosti,
které chtìjí zavedený systém managementu vyuít pro vlastní uitek
- dílèí i komplexní sluby v oblasti podnikové
ekologie, a to zejména pro podniky, které si
nemohou dovolit vlastního pracovníka na dostateèné odborné úrovni
- poradenství v oblasti vyuívání finanèních
zdrojù pro podnikání, hlavnì z fondù Evropské
unie a z jiných programù. Financování podnikatelských zámìrù se mùe týkat i vyuívání poradenských slueb, které jsou tak zcela dostupné
i pro malé a støední podniky. Napøíklad program
Konkurenceschopnost umoòuje získat a 50%
dotaci na vybrané poradenské sluby.
Dalí informace o poradenské spoleènosti
AUROS PB s. r. o., jejích slubách a aktuální
nabídce se dozvíte na internetových stránkách
www.auros.pb.cz.

S Ing. Pikrtem o nové sezónì na Novém rybníku
Na areál Nového rybníka jsme se zeptali Ing.
Pavla Pikrta, øeditele Sportovních zaøízení mìsta.
Proè je v souèasné dobì rybník vyputìn? Jaké
práce zde probíhají?
Nový rybník nebyl vyputìn, ale uputìn, a to
ze dvou hlavních dùvodù. Prvním dùvodem byla
nutnost demontáe jedné velké a dvou malých skluzavek. Tyto skluzavky za léta pouívání splnily svùj
úèel, ale jejich ivotnost je u konce. Po skonèení
sezóny se staly, vzhledem ke svému technickému
stavu, nebezpeèným zaøízením. Sportovní zaøízení
mìsta Pøíbram mají v návrhu rozpoètu pøipravené
finanèní prostøedky na montá skluzavek nových,
a to opìt jedné velké a dvou malých. Velká a jedna
malá skluzavka budou klasické hladké, jedna malá
bude spirálová. Druhým dùvodem uputìní bylo
odstranìní rákosu prorùstajícího vysoko nad hladinu vody vybagrováním, a to na základì upozornìní
a poadavkù KHS Pøíbram. Pøes zimu vymrzlo dno
a znièí se koøeny rákosu.
Jaké dalí zámìry má mìsto s Novým rybníkem? Co se zde zmìní? Zámìrem mìsta Pøíbram
i Sportovních zaøízení spravujících areál Nového
rybníka je provést postupnì úpravy areálu ke zvýení atraktivnosti pro návtìvníky a rekreanty v takovém rozsahu, aby se zde dosáhlo kvalitativnì
vyí úrovnì rekreaèních slueb ne bylo v minulosti. Výchozím bodem by mìla být zpracovaná
studie areálu Nový rybník, která by mìla jasnì

definovat, co ve by v areálu mìlo být a k èemu by
to mìlo slouit. Mìsto v souèasné dobì pøipravuje
v areálu výstavbu Skautského centra. To je akce,
která by mìla nastartovat novou éru areálu
Nový rybník. V rozpoètu SZM Pøíbram je i rozíøení
høitì minigolfu, a to o celou kompletní sestavu
drah, mezi nimi jsou i dráhy úplnì nové, které
nejsou mezi stávajícími. Nové høitì by bylo umístìno na asfaltové ploe pod stávajícím minigolfem.
Dalí novou vìcí by se mìly stát dvì nové pøekáky
ve skateparku.
Z jakých zdrojù budou tyto opravy hrazeny?
S jakými zhruba náklady se poèítá?
Finanèní prostøedky na opravy a údrbu vynakládají Sportovní zaøízení mìsta Pøíbram v rámci
schváleného rozpoètu na daný rok. Na vìtí opravy
vèetnì výe uvedených akcí je pro areál plánováno
pøes milion Kè.
Chcete v areálu opìt poøádat kulturní akce?
Kulturní akce byly poøádány dvojím zpùsobem
a nepoøádala je Sportovní zaøízení. Jednak je organizoval nový nájemce stánkového obèerstvení
p. Ivan Valter, který organizoval pravidelné hudební
veèery, a jednak jsou akce poøádány bìhem roku
rùznými agenturami a spoleènostmi. Nejvìtí akcí
roku 2005 byl I. roèník rockového festivalu
Pontonrock 2005. Kulturní i spoleèenské akce
jsou nutnou souèástí dìní v tomto pìkném areálu.
- str -
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Váení ètenáøi,
aè ve chvíli, kdy píi tento èlánek, máme za sebou první jarní den, poèasí
venku tomu opravdu neodpovídá. Ale pøesto máme u témìø jarní náladu
alespoò díky prvním jarním kvìtinám v kvìtináèi.
Okresní hospodáøská komora má za sebou nejvìtí spoleèenskou událost,
kterou byl ji ètvrtý Podnikatelský ples. Ohlasy na tuto akci jsou velice
pøíznivé, co organizátory samozøejmì velice tìí a souèasnì zavazuje
k udrení a zvýení úrovnì plesu. Ji mohu prozradit termín pøítího
pátého plesu, bude to 3. bøezna 2007.
Znovu bych chtìla pøipomenout vyhláení 6. roèníku soutìe Nejlepí firma okresu
Pøíbram za rok 2005. Soutì je vyhláena ve dvou kategoriích  malá firma do 50 zamìstnancù a støední a velká firma nad 50 zamìstnancù. Uzávìrku soutìe máme za sebou,
v tìchto dnech probíhá vyhodnocení pøihláek a k vyhláení nejlepích firem dojde na valné
hromadì èlenù OHK dne 11. dubna 2006. Samozøejmì vítìzové si odnesou poháry
a diplomy, které pøevezmou z rukou senátora Ing. Jaromíra Volného, který nad touto akcí
pøebírá kadoroènì zátitu.
Tímto jsem se dotkla pøípravy valné hromady èlenù OHK Pøíbram, které souèasnì
vyzývám, aby se zúèastnili v co nejvìtím poètu, jeliko tato valná hromada bude volební. To
znamená, e budou probíhat volby do orgánù OHK Pøíbram jako je pøedstavenstvo, dozorèí
rada a smírèí komise pro nastávající tøíleté volební období 2006 - 2009. Kromì voleb se
valná hromada bude zabývat schválením plánu práce a rozpoètu na rok 2006 a informacemi
o èinnosti a hospodaøení OHK na rok 2005. Budou té zvoleni zástupci na celorepublikový
Snìm HK ÈR, který se bude konat 25. kvìtna 2006 v Pardubicích.
Na 26. duben 2006 pøipravujeme semináø na téma Ochrana prùmyslového vlastnictví
v podnikání, kde se podnikatelé mohou dozvìdìt z úst Ing. Jansy z Úøadu prùmyslového
vlastnictví informace o patentech a uitných vzorech, prùmyslových vzorech, ochranných
známkách a dalí dùleité informace.
Jeliko se závratným tempem pøibliuje i termín výstavy PØÍBRAM 2006, chtìla bych
znovu pøipomenout monost èerpání finanèního pøíspìvku pro malé vystavovatele na této
výstavì ve dnech 12.-14.5.2006 na zimním stadionu v Pøíbrami.
Pøíspìvek bude poskytnut na základì ádosti o pøíspìvek, doruèené OHK PB nejpozdìji
do 30. 6. 2006 a pøihláku mùete získat na úøadu OHK nebo si ji stáhnout z naich webových stránek www.ohkpb.cz.
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. 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 a pøihláku mùete získat na úøadu OHK, nebo ji stáhnout z naich webových
stránek www.ohkpb.cz a z webových stránek mìsta www.pribram-city.cz
Dne 22. 3. 2006 pøedstavenstvo OHK Pøíbram schválilo novou èlenku OHK, a to paní Ing.
Jiøinu Pøíplatkovou  èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví, vedení daòové evidence
(èinnost, která je v souèasné dobì podávání daòových pøiznání opravdu vyhledávaná).
Aktuální stav naí èlenské základny je 201 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

Slovo osadních výborù
Aèkoli neradi, vracíme se ke kauze Osadního výboru na Bøezových Horách. Tento
osadní výbor vznikl jako první ve mìstì a byl prùkopníkem této èinnosti.
Od poèátku v jeho èele stála Mgr. Eva Èíhalová a z její dobré práce jsme si brali
pouèení pro nai èinnost i my.
Na únorovém zastupitelstvu a posléze i v tisku dolo k naprosto zbyteènému
zpolitizování této kauzy. Práci osadních výborù je tøeba chápat jako slubu obèanùm
v okrajových èástech mìsta, které ijí trochu odliným zpùsobem ne mìstské
a sídlitní èásti mìsta a mají své specifické problémy.
Velmi si pøejeme, aby na základì ádosti Mgr. Èíhalové dolo k jejímu dùstojnému
odchodu z funkce pøedsedkynì. Proto jsme ádali na únorovém zastupitelstvu, aby
vedení radnice urychlenì smírnou cestou ukonèilo vzniklé spory mezi èleny OsV
Bøezové Hory a paní pøedsedkyní. Jsme toho názoru, e protahování souèasné
situace nikomu neprospívá a navíc vrhá patné svìtlo i na práci ostatních osadních
výborù. Tímto èlánkem bychom chtìli podìkovat Mgr. Evì Èíhalové za její
dlouholetou práci a podporu èinnosti osadních výborù.
O. Vohradská, pøedsedkynì OsV Orlov, J. Hrubá, pøedsedkynì OsV Nová Hospoda,
O. Soukal, pøedseda OsV Zdaboø, Z. Martinek, pøedseda Osv eice

Od 1. ledna 2007 vejde v platnost zákon o sociálních slubách,
který se dotkne témìø kadého zdravotnì postieného obèana.
Jestli se chcete dovìdìt o nastávajících zmìnách více, mùete se
informovat na bezplatné telefonní lince poradny Paragrafík
800 100 250 nebo na www.ligavozic.cz.
Leo Spáèil, Liga za práva vozíèkáøù

SLOUPEK

POSLANCE

Vnímaví obèané naeho státu vìdí, e letoní rok je opìt
rokem politických ní.
V èervnu budou volby do Parlamentu ÈR, na podzim pak
volby do mìstských a obecních zastupitelstev. Nai volièi,
ale i zbývající veøejnost, budou váit, kdo obstál a kdo
ne, kdo táhl a kdo se jen vezl, kdo je dál pouitelný nebo
kdo ztratil dùvìru.
Odpovìï nám dají volební výsledky. Neznám ale odpovìï, kdo zhodnotí práci tìch, kteøí nejsou na kandidátkách politických stran, neusilují o politické posty, ale jen
prostì, prachobyèejnì mají potøebu slouit svým spoluobèanùm, spoleènosti, obcím a mìstùm. Mám tím na mysli desítky obìtavých lidí, kteøí tvoøí výbory a komise pøi obecních a mìstských zastupitelstvech a mám samozøejmì na mysli také své spoluobèany, kteøí pracují
v osadních výborech. Je mi líto, jak málokdo z naich spoluobèanù vnímá
jejich práci, jejich iniciativy a hlavnì jejich zápal a nadení pro dobrou vìc.
V Pøíbrami jsme na tom díkybohu dobøe. Výbory a komise pøi mìstském
zastupitelstvu pracují tak úspìnì, e by se bez jejich názoru èi návrhu
mnohdy tìko rozhodoval. Stejná situace je i u osadních výborù. Dnes si u
asi tìko mùeme pøedstavit správu mìsta bez jejich úèasti, snad nejsme ani
schopni je uchránit pøed neuváenou kritikou nebo dokonce pøed zlobou
nìkterých jejich spoluobèanù. Protoe spolupracuji s mnoha èleny výborù
a komisí mìsta, protoe jsou mi blízcí vichni ti stateèní, kteøí dìlají nedocenìnou a potøebnou práci pro spoluobèany, vím, o èem mluvím. Vím také,
jak sloité mají problémy a jak je jejich práce a dobrá vùle mnohdy zneuívána.
Chtìl bych v tìchto pøedvolebních mìsících  jetì døíve, ne po volbách
mùe být vechno jinak  podìkovat vem, kdo dávají své síly a svùj volný
èas k prospìchu spoluobèanù. Váím si jich a upøímnì øíkám, e neznám
hranici vdìku za jejich práci.
MVDr. Josef Øihák

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB V PØÍBRAMI
Mìsto Pøíbram získalo grant na komunitní plánování sociálních slueb
Mìsto Pøíbram se vedle výkonu sociální politiky vycházejícího z platného legislativního rámce
hlásí k vlastní sociální politice. Snaha zabezpeèit obèanùm potøebnou sociální pomoc a sluby i
v budoucnosti vedla v loòském roce k rozhodnutí zahájit komunitní plánování sociálních slueb.
Komunitní plánování se toti jeví jako nevhodnìjí zpùsob, jak zajistit efektivní pomoc pro obèany, kteøí se nacházejí v tìké ivotní situaci.
Mìsto si pro komunitní plánování vybralo zkueného partnera (Centrum pro komunitní práci
jiní Èechy) a následnì zaádalo o poskytnutí grantu z programu SROP. Zastupitelstvo
Støedoèeského kraje poskytnutí dotace ve výi 700 000,- Kè schválilo a komunitní plánování
mohlo být v letoním roce zahájeno. Nyní probíhá jeho první fáze, ve které se zpracovávají analýzy. Ty mapují místní podmínky vèetnì stávající nabídky sociálních slueb a potøeb uivatelù
slueb. Ve druhé (plánovací) fázi pak budou zadavatelé, poskytovatelé a uivatelé sociálních
slueb spoleènì vytváøet projekty, které budou návrhem optimálního a efektivního poskytování
sociálních slueb ve mìstì.

Galerie F. Drtikola v Zámeèku - Ernestinu Vás zve
3. 4.  30. 4. DÌTI V GALERII  výstava výtvarných prací ákù pøíbramských
základních a základních umìleckých kol.
20. 4. od 17 hodin zahájení výstavy
ANNA VANÈÁTOVÁ  OBRAZY
Výstava potrvá do 28. kvìtna 2006.
25. 4. od 17 hodin pøednáka s promí-

TADY JSEM DOMA
Mìsto Pøíbram ve spolupráci se Základní kolou
Jiráskovy sady a Knihovnou Jana Drdy poøádá v roce 790. výroèí první písemné zmínky o Pøíbrami
soutì Tady jsem doma pro áky 1. - 9. roèníkù
Z v kategoriích: Pøíbramánek  Tady jsem
doma: pro áky 1.  3. roèníku výtvarná soutì 
zaslání výkresu s námìtem Pohled na moje mìsto
(libovolná technika, do 28. dubna 2006), pro áky

táním filmu ing. Zdeòka Urbance
NEPÁL
Pøipravujeme na kvìten:
3. 5. od 19 hodin LUCIE REITROVÁ +
PATRICK VACÍK  KYTAROVÝ RECITÁL
12. 5.  30. 6. výstava OTA JANEÈEK 
výbìr z díla
4. a 5. roèníku soutì jednotlivcù ve znalostech
o Pøíbrami regionální soutì tøíèlenných drustev
(kategorie A pro 6. a 7. roèník, kategorie B pro 8.
a 9. roèník), soutì obsahuje dìjepisné, pøírodopisné
a zemìpisné znalosti a praktické dovednosti, region
zahrnuje bývalý okres Pøíbram
Soutì pro 4.  9. roèník probìhne dne 29. 5. 2006
v prostorách Z, Pøíbram II, Jiráskovy sady 273
Mgr. Jana Hofmanová

Toto je nové logo kadoroèní výstavy na Zimním stadionu v Pøíbrami. Poøadatelem je mìsto
Pøíbram, partnery OHK a Sdruení podnikatelù. Letoní roèník bude ve dnech 12. - 14. kvìtna.
Pøípravy jsou v plném proudu. Chcete-li se pøihlásit jako vystavovatelé, volejte p. Jana Rajdla,
tel. 603 572 977, tel./fax 257 951 331, nebo mu napite na el. adresu: in-ex.rajdl@volny.cz. Více
informací o výstavì pøineseme v kvìtnovém vydání.
Pøíbramské dìti èeká národní kolo mezinárodní soutìe Pøíbram a Z Jince. Kadou kolu reprezentovaly dvì tøídy,
áci 4. B z 1. Z v Pøíbrami vyhráli regionální kolo mezinárodní soutìe Vymysli, jak zlepit svìt, kterou vyhlásila
spoleènost Veolia Voda, vodohospodáøská divize skupiny
Veolia Environnement ve spolupráci s francouzskou komisí
pro UNESCO. ek v hodnotì 3 tisíce korun a laboratorní pomùcku vodní kuføík, pøedal vítìzné tøídì ve støedu 22. bøezna
na Mìstském úøadu Pøíbram starosta mìsta Ivan Fuksa a generální øeditel akciové spoleènosti 1. SèV, která je èlenem skupiny Veolia Voda a provozovatelem vodohospodáøského majetku mìst a obcí v podstatné èásti Pøíbramska a Prahy  západ
a východ. Po velkém úspìchu, se kterým se setkala poslední
mezinárodní soutì Vlajky kolem svìta, pøicházíme s novou
soutìí, protoe jednou z priorit naí spoleènosti je vést dìti
a mladé lidi prostøednictvím konkrétních úkolù a projektù k respektu a odpovìdnosti k ivotnímu prostøedí. øekla Mgr. Eva
Kuèerová, øeditelka komunikace a marketingu spoleènosti
Veolia Voda. Cílem letoní soutìe je ukázat vztah mezi ivotním prostøedím a zdravím a vzbudit v dìtech pocit odpovìdnosti, za prostøedí, ve kterém ijí. Do regionálního kola se
pøihlásily tøi koly z Pøíbramska - 1. Z Pøíbram, 5. Z

take jsme hodnotili est projektù. Rozhodování o vítìzi bylo
tìké, nakonec vyhrála tøída, která svým projektem nejvíce vystihla cíl soutìe, prohlásila tisková mluvèí 1. SèV Kristina
Blaszczyková, podle které si i ostatní soutìící odnesli za úèast
drobné dárky. V letoní soutìi mìly dìti za úkol vybrat a vymyslet konkrétní projekty realizované v jejich okolí, které
pøedstavují urèitý pokrok - lidský, sociální, technologický èi
v oblasti ivotního prostøedí. Tyto projekty pak ztvárnily formou obrázku a struènì je popsaly.
áci ze 4. B 1. Z Pøíbram dále postupují do národního kola,
které probìhne zaèátkem dubna. Vítìze èeká jednodenní
atraktivní výlet. Kromì toho se dva zástupci vítìzné tøídy
národního kola zúèastní mezinárodního setkání dìtí v Paøíi
ve dnech 8.  11. èervna 2006. Projekt nejúspìnìjí tøídy
z kadé zemì bude u pøíleitosti Svìtového dne ivotního
prostøedí a týdne pro výchovu k trvale udritelnému rozvoji
UNESCO v prvním èervnovém týdnu vystaven v Paøíi a poté
v kadé z úèastnících se zemí v rámci putovní výstavy k soutìi. Zástupci vítìzné tøídy se zúèastní slavnostního otevøení
výstavy v Paøíi, kde na nì èeká zajímavý program, upøesnila mluvèí.
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MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Jeden mu se pohyboval po domì v ulici Ès. armády. Tvrdil, e
nemá kde spát, e chce v domì
pouze pøespat. Stráníci ho
vyzvali k okamitému oputìní
objektu.
Dne 8. 3. se dostavil na sluebnu
mladý mu a sdìlil stráníkùm,
e se pøed chvílí pokusil pøeøezat
si íly. Jeden ze stráníkù mu
poskytl první pomoc a pøivolal
sanitku. Mladík se nejprve lékaøi
bránil, ale pozdìji se uklidnil
a vstoupil do sanitky. Jetì øekl
stráníkùm, e se o sebevradu
pokusil ve svém autì na parkoviti pod Svatou Horou. Stráníci vozidlo dojeli zajistit.
V rámci linky ivot 90 pomáhali
stráníci s jednou pacientkou,
která mìla potíe s dýcháním.
Ruení noèního klidu oznámila
jedna obyvatelka z ulice Ès.
armády. Oznaèený výtrník vyhodil z okna domu hasicí pøístroj
a tvárnice. Spolu s výtrníkem

byl v bytì pøítomen jetì jeho
syn s kamarádem. Oba potvrdili,
e se oznámení zakládá na pravdì. Vzhledem k tomu, e byl pán
zranìný, byl sanitkou pøevezen
k oetøení. Samozøejmì jevil
známky znaèné opilosti.
Mladý opilec ruil dne 10. 3.
v Zahradnické ulici. Protoe
ve dne není otevøená záchytka,
odvezli stráníci mladíka domu
a pøedali ho babièce. Ta je poádala, zda by mohli vyhodit nedopitou láhev Tuzemáku, kterou
mìl vnuk u sebe.
Dvì hlasitì se dohadující osoby
se nacházeli veèer 11. 3. v ulici
A. Dvoøáka. Stráníci ihned vyrazili na místo, ale ani jeden
z hádající se dvojice nechtìl
uèinit oznámení. Prý se jenom
dohadují, mu tvrdil, e dívka
má klíèe od jeho bytu a nechce
mu je vrátit. Ve skonèilo
domluvou.
Zøejmì projídìjící vlak pora-

Øidièi, pozor !!!!!!

nil èerného kokrpanìla. Nalezl
ho mu, který byl venku se svým
psem a procházel kolem Junior
klubu. Pes byl v oku a byl
velmi agresivní, proto stráníci
kontaktovali slubu konajícího
zvìrolékaøe z kliniky Na Weilovnì. Pøivolaný lékaø psovi podal sedativa, po uklidnìní ho
pøevezli k oetøení na kliniku.
Rentgen ukázal frakturu páteøe,
proto lékaø musel zvolit to nejlepí pro psa  milosrdnou smrt
injekcí.
Krádee výkaèek za 49 Kè se
dopustil dvanáctiletý chlapec
v Drogerii DM. Stráníci chlapce
pøedali matce v místì bydlitì.
U prodejny Diskont Plus byl
dne 26. 3. dlouho uvázaný pes.
Ze psí známky zjistili stráníci
majitele. Dovedli psa domù
a majitel byl pøekvapen. Myslel,
e je pes doma a spí ve skøíni.
Pøi hlídkové èinnosti spatøili
dne 28. 3. stráníci pobíhajícího

3. a 5. Z se úèastní projektu z Evropských fondù

Posezení u hudby v restauraci U Pletánkù
- kadou 2. støedu v mìsíci od 15 hodin.
Srdeènì Vás zveme.

3. Z a 5. Z jsou èleny Klubu ekologické výchovy.
Klub ekologické výchovy (KEV) je profesní sdruení
uèitelù a kol s celorepublikovou pùsobností. Nabízí
pedagogickým pracovníkùm vzdìlávací semináøe,
kolení i exkurze zamìøené na ekologickou výchovu.
KEV je nositelem projektu Pilotní základní koly
Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace
vzdìlávání pro udritelný rozvoj. Cílem tohoto sloitì pojmenovaného projektu je zavést do vznikajících kolních vzdìlávacích programù prvky environmentální výchovy a regionální zvlátnosti. Tyto prvky uèí poznávat vztah èlovìka k ivotnímu prostøedí,
jak vyuívat a zároveò uchovat bohatství naí zemì.
Cíle projektu bude ovìøovat 14 pilotních kol. Dvì
z tìchto kol jsou 3. a 5. základní kola. Koordinátorkami projektu na uvedených kolách jsou Mgr.
Zdeòka Bõhmová a Mgr. Jarmila Stupková. Náklady
na projekt jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, jednoho ze Strukturálních fondù Evropské unie.
Projekt byl zahájen schùzkou vedení projektu a koordinátorù v listopadu loòského roku. Úèastníci byli
seznámeni s harmonogramem a etapami projektu.
V prvních dnech nového roku probìhl v Pøíbrami tøídenní semináø, kterého se zúèastnili zástupci vech
pilotních kol. Semináø vedla pøedsedkynì KEV
RNDr. Dana Kvasnièková a doc. RNDr. Milada vecová. Jejich pøednáky byly zamìøeny na téma
Základy ekologie a environmentální výchovy.
S praktickými zkuenostmi s ekologickou výchovou

Z prodeje bytù mìsto v letoním roce
získá asi 10 milionù korun. Do rady byl
pøedloen návrh na jejich rozdìlení: 20 %
na opravy bytového fondu, 60 % na rekonstrukce nemovitostí v majetku mìsta, 10 %
na opravy místních komunikací a zbývající
èást na odvody daní. Rada nakonec rozhodla
o posílení èástky na opravy bytového fondu
o procenta urèená na komunikace. Dalí
finanèní prostøedky z nájmù a pronájmù se
také vrací zpìt do bytového fondu.
V nebytových prostorách v bývalých
Kasárnách 1. máje poádal dosavadní nájemce o ukonèení nájmu pro prodej úklidové
a èisticí techniky. Rada mìsta této ádosti
vyhovìla.
Vekeré ádosti o umístìní v Domech
s peèovatelskou slubou podané mimopøípramskými obèany rada mìsta zamítla.
ádost Klubu Amavet o prodlouení
lhùty splatnosti poskytnuté pùjèky doporuèuje rada mìsta zastupitelùm schválit s tím,
e dojde k rozloení splátek do tøíletého
období.
Provoz mateøských kol v dobì prázdnin bude opìt upraven tak, aby alespoò
jedna mateøská kola poskytovala monost
rodièùm v pøípadì potøeby zde své dítì
umístit.
Souèasný nájemce Letního kina M.
Severa pøedstavil radì mìsta svùj dalí
zámìr s Junior klubem, o jeho pronájem
projevil zájem. Zároveò radì pøedloil i návrh projektu na zastøeení Letního kina, které by mìlo èásteènì zamezit íøení hluku
v dobì koncertù a zároveò areál zpøístupnit
v dobì nepøíznivého poèasí. K zastøeení
chce vyuít plachtového pøístøeku s lanovou
konstrukcí.
Výbìrové øízení na obsazení øeditele
pøíbramského Divadla bylo vyhláeno
v bøeznu. Výbìrová komise ve sloení I.
edivý, V. Bene, J. Schmidt, J. Slanec, F.
Mika by do konce bøezna mìla rozhodnout.
Peticí obèanù za zachování stromù
u domù èp. 454 a 455 a také peticí proti
zachování tìchto stromù se rada mìsta zabývala pomìrnì dlouho. Jde o cca 10 vzrostlých jehliènanù, které jsou v tìsné blízkosti
domù a stíní okna tìchto domù. Rada nakonec rozhodla materiál dát k posouzení komisi
pro ivotní prostøedí a na základì jejího doporuèení rozhodne. Pokácení èi proøezávka
musí být dokonèena do konce mìsíce, tedy
do ukonèení doby vegetaèního klidu.
Na rekonstrukci inenýrských sítí v objektu Divadla Pøíbram je urèeno 30 milionù
korun. Projektová dokumentace by mìla být

dokonèena do konce bøezna a nyní se pøipravuje výbìrové øízení na dodavatele stavby.
S rekonstrukcí by se mìlo zaèít zaèátkem
èervna a následná divadelní sezona bude posunuta na zaèátek øíjna. Do té doby by mìla
být stavba dokonèena. Souèasný stav sítí je
z roku 1961.
Rekonstrukce obøadní sínì je smìrována
k mìsíci kvìtnu. Nyní záleí na plánovaných
termínech obøadù. Rekonstruovat se bude
pøedevím interiér sínì vèetnì osvìtlení
a klimatizace. Uvauje se i o francouzských
oknech, která v letních mìsících propojí síò
s venkovním atriem. Následovat bude i rekonstrukce pøilehlého sociálního zaøízení.
Masopustní prùvod procházející mìstem (pøipravili ho bohutíntí hasièi spoleènì
s mìstem Pøíbram) byl zakonèen na Václavském námìstí. Koblihy, které na ádném
masopustním veselí nesmìjí chybìt, dostaly
vechny dìti, které se na tuto akci pøily podívat. V letoním roce ji jich byly témìø tøi
stovky.
Divadelního pøedstavení Uraení a poníení podle románu F. M. Dostojevského
v provedení Surgutského hudebnì dramatického souboru se zúèastnil i starosta Ivan
Fuksa spoleènì s místostarostou Ivanem edivým. Setkali se tady se zástupcem gubernátora Chanty - Mansijského autonomního
okruhu Jugra Ruské federace Igorem
Borisovem. Toto pøedstavení v praském
Divadle pod Palmovkou bylo jednou z prvních kulturních akcí, které se odehrávají
v rámci Slovanského jara. To probíhá nejen
v Praze, ale i v Pøíbrami, Èeském Krumlovì
a Romitále.
S vyúètováním grantù za rok 2005 v sociální a zdravotní oblasti se seznámila rada
mìsta. Pouze jeden z pøíjemcù dotace èástku
nevyèerpal. Rada také doporuèila zastupitelùm schválit rozdìlení grantù v sociální
a zdravotní oblasti pro tento rok ve celkové
výi pøes 700 tisíc korun. Pøi rozdìlování rada
dùslednì dbá na to, aby granty byly vyuity
pro obèany mìsta.
Nová klauzule by se mìla objevit
ve smlouvách k novì prodaným bytùm obálkovou metodou. Mìsto si tím chce zajistit
pìtileté pøedkupní právo. Tím chce zamezit
pøípadným spekulacím pøi skupování a následném rozprodávání bytù.
Pøedseda klubu Triathon Petr varc poádal o bezúplatný pronájem areálu Nového
rybníka k poøádání Marathonu pro horská
terénní kola urèeného i pro amatérské cyklisty.
Na Novém rybníku by mìl být 8. èervence
start i cíl této akce. Trasa vede napøíklad

Semináø k novelizaci Zákona 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích.
Autoklub Pøíbram a mìsto Pøíbram poøádají
dne 15. 4. 2006 od 9 hod. v malé zasedací síni
Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových (bývalý Okresní úøad) semináø pro øidièe amatéry. Tématem semináøe bude zákon
è. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, vèetnì objasnìní bodového
systému pro øidièe. Semináø je urèen pro irokou veøejnost a vstup je zdarma.
O S z dr a v o t n ì p o s tie n ý ch ,
Pøíbram VI  Bø. Hory in formuje:
Ozdravné pobyty:
- Chorvatsko 2. - 14. 6. 2006, cena 6 500 Kè
- Chorvatsko 2. - 11. 9. 2006, cena 4 490 Kè
- Pec pod Èerchovem 23. - 30. 9. 2006,
cena 2 990 Kè
Pøihláky a informace na tel. 318 624 622, 776
348 614, p. Vráblica.

aljaského malamuta bez vodítka
a náhubku. Majitel psa jim sdìlil, e ho pes poslouchá a e si
prý pes nebude zvykat na náhubek a vodítko. Protoe svým
jednáním majitel psa poruil
mìstskou vyhláku, byl pøípad
pøedání komisi pro projednávání
pøestupkù.
V restauraci Kahan se dne 29. 3.
poprali dva mui a pøi rvaèce
rozbili okno. Pøíchozím stráníkùm sdìlili, e si pøed chvíli pøátelsky ruènì vymìòovali názory.
To také potvrdila manelka jednoho z nich. Stráníci si poèkali,
a zaplatí kodu a útratu a teprve
poté odjeli.
Druhý den po pùlnoci na tyto
výteèníky
narazili
znovu.
Tentokrát v Clubu No 1. Jeden
z rváèù se hádal ostøe se svojí
enou kvùli penìzùm a nakonec
enu fyzicky napadl. Paní
odmítla oetøení, tak stráníci
místo opustili.

seznámil úèastníky øeditel Z v Bøeznici RNDr.
Václav Sedláèek. Èást semináøe se uskuteènila na 3.
Z a 5. Z. Øeditel 3. Z hovoøil o dobré spolupráci
koly s Hornickým muzeem, paní uèitelka Bõhmová
hovoøila o ekologické výchovì a vyuívání ekologické pracovny a spolupráci koly s obèanskými sdrueními na Bøezových Horách.
Na 5. Z navtívili úèastníci semináøe hodinu matematiky a anglického jazyka se zaøazenými prvky
ekologické výchovy. Hodina angliètiny byla zamìøena na tøídìní odpadù, matematika byla zamìøena
na téma Pojïte s námi na nákup.
V rámci semináøe také probìhla návtìva Hornického
muzea, kde se úèastníci seli s pøedstaviteli mìsta
Mgr. J. Schmidtem, zastupitelem mìsta, Mgr. J.
Kopeckým, vedoucím odboru kolství, øeditelem
muzea PaedDr. J. Velflem a s øediteli kol Mgr.
F. Broem a Mgr. J. Pechlákem. V rámci návtìvy se
úèastníci seznámili s hornickou historií Pøíbrami
a prohlédli si expozice muzea.
Semináø v Pøíbrami splnil urèený cíl  seznámil
úèastníky s celou íøí problematiky ekologické výchovy a zpùsobem realizace projektu. Obdobné
vzdìlávání koordinátorù projektu bude probíhat
v prùbìhu celého projektu.
Koordinátoøi vìøí, e výsledek projektu obohatí
výuku na kolách a efektivní a nenásilnou formou
pøivede dìti ke k správnému pøístupu k chápání
pøírodních hodnot zemì.
Zdeòka Bõhmová, Jarmila Stupková

Krátce z tiskovek na radnici

i pøes Památník Vojna, Orlickou pøehradu
a dalí zajímavá místa Pøíbramska.
Mìsto Pøíbram se hlásí do architektonické soutìe Petra Parléøe s projektem revitalizace areálu Nového rybníka a celého jeho
okolí, dalí projekt se týká tøídy Osvobození
a okolí Divadla.
ádost o udìlení výjimky ze stavební
uzávìry podal majitel restaurace U Buka
v ulici Politických vìzòù. Pøed restaurací
chce vybudovat zasklenou zimní zahradu.
Rada s tímto zámìrem souhlasí.
Valná hromada akciové spoleènosti
Mìstské lesy jednala o výsledcích hospodaøení v roce 2005 a o plánu hospodaøení
v roce 2006. Mìstské lesy v loòském roce
skonèily v zisku 277 tisíc korun. Souèástí
jednání byla i ádost na Støedoèeský kraj
o zmìnu desetiletého plánu.
Rada mìsta schválila podnájem mìstského objektu hospody v Kozièínì pro pana
E. Reichenauera.
Budovu bývalé 2. základní koly pronajme mìsto Pøíbram pro potøeby Vysoké
koly evropských a regionálních studií za cenu
1 Kè za jeden metr ètvereèní a rok na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou.
Zástupcem mìsta pro Svazek obcí
pro vodovody a kanalizace do dozorèí rady
1. SèV byl zvolen Ing. Petr Kare.
Spoleènost Viktoria Ideál si pronajme
na den 9. kvìtna námìstí T. G. Masaryka
na poøádání tzv. Fotbalové mise - sportovní
prezentace v souvislosti s MS ve fotbale.
Stojany pro bezplatný odbìr deníku
MFDnes budou umístìny na autobusových
zastávkách ve kolní ulici a v Jiráskových
sadech. Svùj souhlas rada podmínila i umístìním odpadkových koù.
Rada mìsta navrhla uvolnit 300 tisíc
korun na nákup seitù a zdravotního materiálu
pro potøeby dìtí v Kosovu. V zastupitelstvu
tento návrh neproel.
Usnesení rady mìsta o tom, e v oblasti
Drkolnova by mìl stát parkovací dùm, rada
znovu potvrdila. Dùm by mohl stát na místì
souèasného parkovitì. Mìsto zadá zpracování EIA, jejím výsledkem bude vyhodnocení, zda tato stavba zde opravdu mùe být.
Soutì mládee technických projektù
Qiudex, která právì probìhla v pøíbramském
Q-klubu, ji má vítìze. Rada mìsta uvolnila
dary pro Cenu starosty - troje hodinky s logem mìsta.
Zástupce hercù pøíbramského divadla
Luká Typlt bude pøítomen jednání výbìrové
komise na výbìr nového øeditele v pozici
pozorovatele, tedy bez hlasovacího práva.

Pø íbr a ms ká jmé na (34.)
Dnením dílem se budeme zabývat zajímavými jmény
pøíbramských továren, firem a podnikù. Pro nae mìsto je
nejvíce charakteristická hornická èinnost a pro ni zase
bylo typické, e vlastníkem a provozovatelem naprosté
vìtiny dolù v naem okolí byl stát. Støíbrorudné hornictví
existovalo jako jeden podnik kontinuálnì od Alisových
reforem na konci 18. století a do roku 2001, kdy byl
slouèen se svým uranovým rivalem.
Hlavní podnik ve svém názvu upozoròoval na náplò své
èinnosti a na to, e jej vlastní stát, a tak se název vyvíjel
od prostého oznaèení horní závod, pøes C. a K. a spolutìaøský karloboromejský hlavní horní závod na støíbro
a olovo, pozdìji Státní doly na støíbro a olovo a po Rudné
doly Pøíbram. Protiváhu tzv. rudnému hornictví tvoøilo
v druhé polovinì 20. století hornictví uranové, spojené
takté do jednoho zastøeujícího podniku s promìnlivým
názvem. Název zpoèátku reflektoval první centrum tìby
uranu v Jáchymovì a znìl Jáchymovské doly Jáchymov
(jetì dnes je moné se u starích lidí setkat s oznaèením
jáchymovské pro jakékoliv bývalé uranové podniky),
pozdìji bylo tìitì èinnosti podniku pøeneseno
do Pøíbrami a název se zmìnil pøes nìkolik variant se slovem správa a na Èeskoslovenský uranový prùmysl
(ÈSUP). V roce 1991 se øeditelství firmy pøestìhovalo
do Stráe pod Ralskem a pozdìji zmìnilo název na DIAMO,
co je zkrácený výraz pro diamonát uranný = slouèenina
vzniklá pøi zpracování uranu. V souèasné dobì je státní
podnik DIAMO tím, kdo zastøeuje vekeré pozùstatky
po rudném hornictví u nás.
Z pùvodnì jednotného horního podniku se postupnì vyèlenily zpracující závody (hutì), jejich souèasným jediným
pokraèovatelem na Pøíbramsku jsou Kovohutì Pøíbram
(od roku 2005 plným názvem Kovohutì Pøíbram nástupnická a. s.). Jedná se o podnik, který je s urèitou nadsázkou
nejstarí firmou naeho mìsta, nebo se hlásí k letopoètu
1311, kdy byla v pramenech poprvé zmínìna existence
hutì v Pøíbrami. S urèitostí vak mùe tento podnik uvádìt
na svém títì zaloeno 1786, nebo od tohoto data existuje
hu na jednom místì a je stále v provozu.
Naprostá vìtina firem pùsobících v naem okolí je velmi
mladého data, navíc firemní prostøedí je v souèasné dobì
velmi promìnlivé, a pokud se máme zabývat pouze existujícími podniky, je nae vypravování ponìkud fádní. Tzv.
právnické osoby se dnes èasto z mnoha dùvodù pøejmenovávají, podnikatelé název firmy nepovaují vìtinou
za podstatný a dùraz kladou na tzv. znaèky spotøebního
zboí, tedy na obchodní produkty, které z názvu firmy sice
mohou vycházet, ale vìtinou ne. Jména firem vìtinou
vznikají buï podle druhu výroby (napø. Masna Pøíbram
nebo Sodovkárna Pøíbram) nebo ze jména èi jmen zakladatele/ù (napø. firma Ravak, její jméno je sloené z poèátkù
jmen tøí investorù, (ze kterých zbyli nakonec pouze dva pp. Vaøeka a Kreysa) nebo názvy vìtiny drobných firem
a ivnostenských provozoven, napø. J. pina & synové),
popøípadì kombinací obojího (napø. CVP Galvanika, kdy
písmena CVP jsou iniciály pøíjmení zakladatelù a slovo
galvanika vyjadøuje hlavní obor èinnosti).
Dodejme proto závìrem, e jméno firmy není jen tak
zbyteèné oznaèení subjektu v katalogu èinností, ale èasto
první vizitkou peèlivosti a serióznosti firmy, které dokáe
u mnoha zákazníkù buï vzbudit zvìdavost nebo také
nedùvìru.
Daniel Doleal

D UBNOVÉ KALENDÁRIUM

1. 4. 1876

Poprvé byly Bøezové
Hory osvìtleny veøejným
osvìtlením, co bylo oslaveno veèerním èepobitím.

10. 4. 1786

Bylo zapoèato se stavbou
nové moderní hutí na
støíbro a olovo ve Lhotì.
Od té doby je tato hu
v provozu na svém místì.

12. 4. 1574

Kateøina z Lokan, zástavní majitelka Pøíbramì,
poprvé vstoupila do sporu
s pøíbramskými mìany.
Tento spor vedl nakonec
k vyvázání mìsta ze zástavy a jeho povýení na královské horní mìsto.

12. 4. 1901

Vylo první èíslo pøíbramského týdeníku se sociálnì
demokratickým zamìøením Nae Obrana.

13. 4. 1950

V noci byl pod dohledem
Státní bezpeènosti vyklizen kláter na Svaté Hoøe
a tamní redemptoristé
internováni.

14. 4. 1956

Byl proveden jarní úklid
mìsta za úèasti 900 obèanù.

18. 4. 1772

Jan Antonín Alis byl jmenován hormistrem a humistrem.

19. 4. 1837

Byla v Pøíbrami slavnostnì otevøena Hlavní kola,
pùvodnì umístìná v budovì starého soudu. Jednalo
se o jeden z krokù k postátnìní kol v Rakousku.

27. 4. 1844

Byl vydán dvorský dekret
o zøízení hornické nemocnice s patnácti lùky na Bøezových Horách.

30. 4. 1534

Císaø Ferdinand I. vydal
privilegium mìstu Pøíbrami, ve kterém rozíøil poèet
trhù a povolil mìstu postavit si kamenné hradby.
K jejich stavbì nikdy nedolo.
Daniel Doleal

Ohlédnutí za rokem 2005

Organizace Peèovatelská sluba mìsta Pøíbram
se v posledních dvou letech významnì rozíøila. Ji
v roce 2004 dolo k pøipojení budovy B, C
a D Domova dùchodcù na Bøezových Horách
ke stávající Peèovatelské slubì, která tímto zaèala
poskytovat trochu odlinou sociální slubu a výraznì
rozíøila své pùsobení. V první etapì pøipojení
Domova dùchodcù bylo zprovoznìno 30 lùek, první obyvatel nastoupil 11. srpna 2004, poslední obyvatel z tøiceti a 27. prosince 2004. K pomalému
nastupovaní docházelo zejména z dùvodu, e nìkteøí
obèané bývají v letních mìsících u pøíbuzných,
na dovolených apod. Pøesun ze svého stávajícího
domova do Domova dùchodcù je jistì i velmi
významným krokem v ivotì kadého dùchodce.
Od poèátku roku 2005 se poèítalo s pøipojením
budovy A Domova dùchodcù. Pøípravné práce
zaèaly ji v jarních mìsících, kdy musel být sestaven
rozpoèet, obesláni moní dodavatelé na vybavení
nábytkem, dekoraèním textilem a dalím vybavením,
které by zpøíjemòovalo budoucím obyvatelùm
domova jejich bydlení.
Bylo provedeno výbìrové øízení na nové zamìstnance a v záøí roku 2005 k oèekávanému pøipojení
dolo. Domov dùchodcù na Bøezových Horách se
tak rozíøil ze stávajících 30 lùek na 58 lùek pro
potøebné obèany mìsta Pøíbram. Zaplnìní nových
lùek se realizovalo bìhem prvních záøijových dnù.
Významný nárùst klientù a slueb byl i v Domech
s peèovatelskou slubou a u klientù v terénu.
V prùbìhu roku 2005 byla peèovatelská sluba poskytnuta celkem 700 klientùm. Pro klienty bylo
rozvezeno 52 103 obìdù, bylo uskuteènìno 9 553
nákupù, 5 737 úklidù v domácnostech, 1 170 pochùzek a mnoho dalích úkonù. Celkem bylo v roce
2005 provedeno 105 200 úkonù peèovatelské sluby

pro 700 klientù. Nárùst slueb oproti roku 2004 je
znatelný - obìdy o 3 107 více, nákupy o 304, úklidy
o 548 více, 75 mytí oken, o 411 oetøovatelských
úkonù více, ve pøi stávajícím poètu zamìstnancù.
V souèasné dobì zajiuje organizace velmi iroký
a rozsáhlý provoz. V organizaci je zamìstnáno celkem 92 zamìstnancù, z toho je pouze 7 pracovníkù
administrativy.
V prùbìhu roku byly pro klienty poøádány pravidelnì
se opakujících kulturní akce jako jsou rùzné besídky
a velmi oblíbené posezení v Romitále p. Tøemínem
spojené s opékáním vuøtù a ivou muzikou, vánoèní
posezení. Novými akcemi byl výlet na zámek
Kozel, v pøedvánoèním období výlet do Polska
na vánoèní trhy. Vechny poøádané akce se tìí
velké úèasti z øad klientù. Obyvatelé Domova
dùchodcù se navíc dennì zapojují do aktivit domova
- ruèní práce, èetba, spoleèenská posezení, cvièení,
zpívání, rùzné pøednáky apod.
Velké díky patøí samozøejmì mìstu Pøíbram, tj.
vedení mìsta, vem pøísluným orgánùm mìsta
Pøíbram i zamìstnancùm Mìstského úøadu; bez
jejich pøíkladné spolupráce a pomoci v nepøíznivých situacích by organizace nemohla vykonávat
a poskytovat vechny potøebné a nezbytné sluby
pro obèany. Podìkování patøí i vem zamìstnancùm
Peèovatelské sluby, jeliko poslední dva roky
v rámci rozíøení organizace znamenaly nárùst vekerých pracovních povinností, a ve se podaøilo
zvládnout bez toho, ani by klienti na poskytovaných slubách pocítili pøetíení zamìstnancù.
Do roku 2006 si pøejeme pokraèující pøíkladnou
spolupráci mìsta Pøíbram, bez ní bychom
nedosáhli nejvìtích úspìchù, kterými je pro nás
spokojenost klientù a úsmìv na jejich tváøích.

Hornické spolky z Èech jednaly v Pøíbrami Technické sluby - Støedisko Veøejná zeleò
Jednání Hornické spoleènosti Podkrunohorské oblasti
Most, Hornicko  historického spolku Planá, Hornicko
 historického spolku Støíbro, Nadace Georgia
Agricoly  region Slavkovský les, Spoleènosti pøátel
Rudolfova, Spolku Prokop Pøíbram, Spolku severoèeských havíøù Most a Cechu pøíbramských horníkù
a hutníkù se uskuteènilo 22. února 2006 v salonku restaurace Trnice v Pøíbrami. Spoleèná schùze spolkù
navázala na jednání ze dne 10. 11. 2005 v Plané
u Mariánských Lázní. Cílem obou jednání bylo najít
vhodného zástupce èeských spolkù do Asociace evropských horníkù a hutníkù (Die Vereinigung
Europäische Berg  und Hüttenleute e. V.  VEBH) se
sídlem v SRN, ve mìstì Sulbach  Rosengerg.
Pøedsedou této organizace je p. Arno Jäger, který v minulosti nìkolikrát navtívil Pøíbram, napøíklad v rámci
Prokopské pouti. Pøi jednání dne 22. února 2006 byl
pøedloen návrh na dva kandidáty: Nadace Georgia
Agricoly  region Slavkovský les a Cech pøíbramských horníkù a hutníkù. Pøi hlasování se z osmi pøítomných zástupcù spolkù est (75 %) vyjádøilo pro
Cech a dva (25 %) pro Nadaci. Ve prospìch Cechu
bylo uvádìno, e se od roku 1996 aktivnì podílí na
rozvíjení spolupráce s hornicko  hutnickými spolky,
zejména ze SRN. Spoleènì se zástupci Spolku Prokop
Pøíbram se zúèastnil od roku 1996 do roku 2004,
8.  10. nìmeckých Hornicko  hutnických a havíøských dnù postupnì ve Schneebergu  Sasko, Herne 
Nordrhein  Westfalen, Heringenu Hessensko. Cech
se spoleènì se Spolkem Prokop zúèastnil Bavorsko 
èeských Hornických veèerù v Theurnu  Bavorsko,
v letech 2001  2002. Zástupci Cechu úspìnì reprezentovali spolkovou èinnost v ÈR také na 12.
Evropských hornicko  hutnických dnech v Arnoldsteinu  Rakousko v roce 2002. Na tìchto akcích se
aktivnì podílel také p. Arno Jägr, v té dobì generální
sekretáø VEBH, který na zasedání VEBH dne 18. 6.
2005 v Sulzbachu  Rosenbergu inicioval vyøeení
zastupování hornicko  hutnických spolkù z ÈR
ve VEBH.
Jednání v Plané a Pøíbrami je jenom zaèátek procesu,
který bude ukonèen pøijetím zástupce spolkù z ÈR
do VEBH. Cech byl povìøen pøipravit vekeré podklady
pro dalí jednání a následnì zpracování pøihláky
pro vstup do VEBH. Tento, v podstatì èestný úkol
pro Cech, bude ze strany Cechu postupnì plnìn bìhem
roku 2006.

Výpoèet nákladù na posekání, shrabání, naloení
a odvoz trávy z 1 m2:
Z celkových nákladù tato èinnost pøedstavuje cca
55 %.
55 % z 4 376 000,- Kè = 2 406 000,- Kè
2 406 000,- Kè : 2 100 000 m2 = 1,14 Kè/m2

Za Cech pøíbramských horníkù a hutníkù
Ing. Koloman Iványi

Ing. Ladislav Michvocík
øeditel Technických slueb Pøíbram

Zabezpeèuje údrbu Veøejné zelenì, proøezávku
a zmlazování keøù a stromù, kácení stromù (pouze
se souhlasem odboru ivotního prostøedí) a nové
výsadby døevin. Dále zabezpeèuje úpravu nových
ploch a ploch po rùzných stavbách na zatravnìní.
Pøiblinì od druhé poloviny øíjna zabezpeèuje støedisko hrabání a odvoz listí. V zimním období (od 1. 11.
do 31. 3.) jsou vichni zamìstnanci støediska zahrnutí do zimní údrby komunikací. V prùmìru se
jedná asi o 35 - 40 pracovních dnù.
Za rok 2005 byly náklady na støedisko 4 376 000,- Kè
(z toho na mzdy a odvody 2 783 000,- Kè, pohonné
hmoty 480 000,- Kè, opravy 180 000,- Kè atd.).
Na støedisku pracuje 16 stálých zamìstnancù
a v prùbìhu roku dalích 8  10 zamìstnancù, kteøí
jsou v evidenci úøadu práce.
Støedisko má k dispozici následující techniku:
3 traktory s vlekem (traktory staré více jak 15 let);
4 samohybné sekaèky Etesie (3  10 let); sekaèku se
samosbìrem RASANT 1 ks (10 let); malotraktor
T4K14 - hrabání (stáøí 25 let); 8 strunových sekaèek; pøíkopovou sekaèku za traktor (5 let); litovou
sekaèku za traktor (5 let); svahovou sekaèku
AGRIA (5 let); tìpkovaè za traktor (8 let); 2 rotavátory; motorovou pilu MU-25, auto Citroën na rozvoz lidí a strojù.
V roce 2005 bylo splnìno:
2,5 x posekaná, shrabaná a odvezená tráva ze vech
travnatých ploch ve mìstì, co pøedstavuje témìø
210 hektarù (2 100 000 m2). Dále bylo zabezpeèeno
shrabání, nakládání a odvoz listí z plochy pøiblinì
30 hektarù. V prùbìhu roku (pouze od 1. 1. do 31. 3.
a od 1. 11. do 31. 12.) bylo provedeno proøezání
døevin a keøù celkem v 146 lokalitách (v ulicích,
parcích a na veøejných prostranstvích).
Bylo pokáceno 168 stromù. Vysazeno bylo kolem
120 stromkù a kolem 360 ks keøù.
Støedisko se podílelo na zimní údrbì komunikací
(technikou a vemi zamìstnanci celkem 34 x).

Linka 300501 Pøíbram  Praha

Na lince 300501 lze vyuít k platbì jízdného èipovou kartu vystavenou dopravcem Connex Pøíbram, s. r. o., kterou lze dále pouívat pøi platbì v pøímìstských
linkách a hlavnì i v MHD v Pøíbrami. Cena na lince 300501 Pøíbram  Praha:
pøi platbì v hotovosti 50 Kè, pøi platbì z èipové karty 47 Kè.

Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.
Rehabilitaèní oddìlení Oblastní nemocnice
Pøíbram, a.s., v areálu II na Zdaboøi roziøuje poskytování péèe o aplikaci Plynových
injekcí.

Oddìlení Rehabilitace v areálu II na Zdaboøi
Oblastní nemocnice v Pøíbrami roziøuje svoji
nabídku o aplikaci plynových injekcí. Tato
metoda není hrazena ze zdravotního pojitìní,
cena jednoho sezení s maximálnì ètyømi vpichy je 50,- Kè. Doporuèeno je celkem 10
sezení. Jedná se o reflexní léèbu s podkoní
aplikací CO2, která se provádí vpichem jehlou
do podkoí. Aplikace CO2 je pøesnì dávkována,
prakticky nebolestivá a pøechází do pøíjemného
pocitu tepla. Aplikace zlepuje prokrvení tkání,
má úèinky napø. analgetické, protizánìtlivé
a dalí. Tato metoda je pøínosem pøi léèbì
napøíklad ischemických chorob, cukrovky,
artrózy velkých kloubù, degenerativních
bolestivých stavù páteøe, migrény a dalích
onemocnìní.
Aplikace plynových injekcí není vhodná pøi
lokálních zánìtech kùe a podkoí v místì
aplikace, krvácivých stavech a vech dalích
obecných kontraindikacích balneologie.
Tato procedura je u nemocných velmi dobøe
snáena, zmíròuje bolest a tím významnì
sniuje potøebu pouití analgetik. Aplikace
plynových injekcí se velmi dobøe kombinuje
s dalími balneologickými procedurami.
Doporuèit tuto terapii mùe odborný i praktický lékaø. Oblastní nemocnice Pøíbram je zatím
prvním pracovitìm v regionu, kde se tato
metoda pouívá. Pøíbramská nemocnice tak
rozíøila svoji nabídku o péèi, která se poskytuje v lázeòských ústavech, a není tedy souèástí bìné péèe ve zdravotnických zaøízeních.
Telefonní kontakt pro objednání a získání dalích informací je 318 654 465.

Výstavba magnetické rezonance

Ke dni 27. 3. 2006 byla zahájena v Oblastní
nemocnici Pøíbram, a. s., výstavba magnetické
rezonance. Z tohoto dùvodu dochází v areálu I
(U Nemocnice 84) k doèasnému uzavøení zadního vchodu ke vstupu na Gynekologicko 
porodnické oddìlení. Ke vstupu na toto oddìlení je moné pouít hlavní vchod v budovì D
a vchod od parku v areálu nemocnice. Trasa je
znaèena ipkami. K pøíjezdu vozidel s pacienty bude i nadále vyuíván zejména hlavní
vjezd do areálu, pøípadnì vjezd k zadnímu
vchodu Gynekologicko  porodnického oddìlení smìrem ke stravovacímu provozu.
Pøedpokládaná doba výstavby magnetické rezonance, a tedy i tohoto omezení je do konce
èervna tohoto roku.

Provoz Mamografie obnoven

Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., obnovuje
v areálu II na Zdaboøi (pavilon E, I. nadzemní
podlaí) provoz mamografického pracovitì.
Na tomto pracoviti jsou provádìna tzv. indikovaná vyetøení (nikoliv prevence). S pøihlédnutím k provozu odborných mamologických poraden se budou mamografická vyetøení
provádìt zatím vdy kadou støedu, ètvrtek
a pátek od 13 do 15 hodin. V pøípadì velkého
zájmu je mamografické pracovitì RTG oddìlení Oblastní nemocnice pøipraveno provozní
dobu rozíøit, a to i na zbývající pracovní dny
v týdnu. Telefonní kontakty pro monost objednání na mamografické vyetøení:
318 654 606, 318 654 457.
Mgr. Roman Boèek,
øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

Pøijatý zákon neøeí svazky heterosexuálù
Zákon o registrovaném partnerství, který pøijala poslanecká snìmovna, kdy pøehlasovala veto prezidenta republiky,
neøeí svazky heterosexuálních párù, jak zaznìlo v mém
sloupku v minulém vydání Kahanu. Na vysvìtlenou: v nìkterých zemích je moné uzavírat registrované partnerství
i v heterosexuálním vztahu, nicménì ve vztahu k zákonu
o registrovaném partnerství pøijatém v Èeské republice
jsem chybnì interpretoval zdroj. Nejde o heterosexuální
páry, ale o páry motivované k souití jinak ne sexuálnì.
Heterosexuální páry mají k dispozici instituty druh-druka
a manelství, a není pravdìpodobné, e by vyuívaly dalí institut podobný manelství.
MVDr. Josef Øihák, poslanec Parlamentu ÈR za ÈSSD

Milí ètenáøi,

kolní rok 2005/2006 má za sebou první pololetí. áci u
vrátili vysvìdèení svým tøídním uèitelùm a nastala pro nì
nová práce. Na 2. ZU Pøíbram to bylo pololetí s novým
vedením øeditelky Mgr. Petry Havlíkové. Veøejných vystoupení v kulturních prostorách mìsta Pøíbram, ale i mimo,
bylo za zmínìnou dobu hodnì a zaslouí si Vai ètenáøskou
pozornost. V mìsíci øíjnu u tradiènì vyhlauje a následnì
udìluje ceny mladým literárním autorùm Knihovna Jana
Drdy v Pøíbrami. Tuto kulturnì-spoleèenskou akci zahájily
mladé hudebnice naí koly. Pøednesené skladby na klavír
i v sólovém zpìvu vyzvedly význam tvorby mladých lidí.
Práce výtvarného oboru, pøedevím malba a kresba ákù
2. ZU, doladily prostøedí auly Z Jiráskovy sady, kde se
9. øíjna 2005 konal Festival pìveckých sborù. Nápaditost,
zajímavost a zpùsob instalace prací pøispìlo k tomu, e
vedení Z Jiráskovy sady poádalo, aby expozice provázela
dalí i celostátní akce poøádané v aule Z.
Hned v dalím mìsíci se 9. listopadu konal na Zámeèku
v Galerii Frantika Drtikola Podzimní koncert 2. ZU.
Komornì ladìný program nadaných ákù z vyích roèníkù
nadchl vechny posluchaèe.
Na setkání s Mikuláem, èertem i andìlem je tøeba se øádnì
pøichystat. Tak tomu bylo i tady ve kole. Dne 1. prosince
se konal Mikuláský koncert v sále koly. K vystoupení
sólistù hudebního oboru, pøedevím I. a III. roèníku, se pøidal Sboreèek 2. ZU s aktuálním repertoárem písnièek
Mikulái, Mikulái.., Budliky, budliky. Atmosféru blíícího
se svátku dokreslily práce ákù výtvarného oboru.
Obì dopoledne 1. a 2. prosince pøilo do koly 6 pøíbramských mateøských kol shlédnout nový program s názvem
Hudební erty s Mikuláem a èerty. Dìti z M se mohly
nauèit písnièky a básnièky od áèkù pøípravné hudební výchovy, kteøí jsou jim vìkovì nejblíe. Kadý úèinkující i
posluchaè za hudební a slovní spolupráci v poøadu od Mikuláe dostal malou nadílku. Mateøské koly se tìí na dalí
návtìvy a nová setkání s muzikanty.
Dne 3. prosince zahájili áci hudebního oboru svým výstupem program s názvem Èert ví proè, který pro pøíbramskou dìtskou veøejnost poøádal i pøipravil v Sokolovnì
Automotoklub Pøíbram.
V prostorách zámku v Hluboi se poøádají koncerty, divadelní pøedstavení a soustøedìní rùzných zájmových skupin.
Dne 9. prosince se zde konal Vánoèní koncert pro dùchodce
z Prahy. K jejich pobavení a spokojenosti pøispìlo také
nìkolik hudebníkù z 2. ZU. Spolupráce s Knihovnou Jana
Drdy pokraèuje. Velmi pùsobivé bylo vystoupení ákù hudebního oboru pøi autogramiádì Almanachu autorù souèasné poezie. Konala se v prosinci, opìt na Zámeèku v Galerii
Fr. Drtikola.
Pìvecký sbor 2. ZU pracuje ve kole 3 roky. Do jeho èinnosti bylo pøed Vánocemi zaøazeno i vystoupení mimo
Pøíbram. V listopadu hostoval na koncertì ZU Dobøí
v místním Kulturním domì, 11. prosince na Vánoèním koncertì s pìveckým sborem Gymnázia Ch. Dopplera v Praze 5.
Závìreèným a ánrovì velmi rozmanitým byl 15. prosince
Vánoèní koncert 2. ZU v aule Z Jiráskovy sady.
Rodièovská i hudební veøejnost mohla slyet písnì s instrumentálním doprovodem v podání Kapely 2. ZU. Pøedstavily se 2 flétnové soubory rozdìlené vìkem hráèù. Zcela vánoèní repertoár mìl Sboreèek i Pìvecký sbor 2. ZU.
Vechna hudební a pìvecká tìlesa se prolínala se sólovými
výstupy ákù vech vyuèovaných nástrojù. Prostor pøed aulou vyuili áci výtvarného oboru k vystavení svých
výtvarných prací. Nìkteré z nich byly souèástí prodejního
jarmarku. Obdobné výstavy poøádají ji tradiènì ve Farní
galerii v Obecnici. Úplnou teèkou vánoèní pohody bylo vystoupení Pìveckého sboru 2. ZU v Divadle Pøíbram.
Patøilo k souèasných vrcholùm tohoto tìlesa. Vystoupení
na jeviti spoleènì s muzikanty tak pièkového a populárního tìlesa, jakým je Pøíbramský Big Band, a pøed vyprodaným hleditìm bylo pro vechny hudebním i srdeèným
záitkem.
V èlánku jste se, milí ètenáøi, mohli pøesvìdèit o tom, e
vichni uèitelé této koly vedou své áky ke schopnosti
vystoupit pøi rùzných hudebních a kulturních akcích. kola
je mùe poøádat sama a dokáe reprezentovat i své mìsto.
Mgr. Vlasta Èechová
Za kolektiv uèitelù 2. ZU Pøíbram

Odvoz nebezpeèného odpadu
15. 4.

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

ul. 28. øíjna - u èp. 107
Prof. Skupy 294
námìstí F. Kuèery

22. 4.

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

Legionáøù - u Gymnázia
køi. P. Bezruèe - A. Jiráska
køi. Anenská - A. Jiráska

29. 4.

8,00 - 9,00
10,00 - 11,00

nám. J. A. Alise
køi. Heyrovského - Na Struhách

6. 5.

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

parkovitì na Ryneèku
za Uranem
Hornické námìstí

13. 5.

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

Alovo námìstí
Východní námìstí
Ke Kocábì

20. 5.

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

J. Drdy 502
køi. Drkolnovská - Slunná
køi. Táborská - Strakonická

FOTOKRONIKA

V Galerii F. Drtikola v Zámeèku - Ernestinu byla v rámci festivalu
Slovanské jaro výstava ruského malíøství a uitého umìní.
Souèástí vernisáe byl koncert ruské komorní hudby.

Dne 27. bøezna byla slavnostnì zahájena rekonstrukce námìstí
Hynka Klièky na Bøezových Horách. Mìsto na tuto akci obdrelo
dotaci z Evropské unie.

Zahájení stavby  Rekonstrukce pøístupových komunikací
a vybudování parkovacích ploch na námìstí Hynka Klièky
Stavbu oficiálnì zahájil místostarosta Ivan edivý, vedoucí odboru správy silnic Zdenìk kaloud a zástupce firmy STRABAG.
Místostarosta nám o této akci øekl: V tuto chvíli zahajujeme
stavbu, její celková cena je 7,5 milionu korun, z toho pøíspìvek
z fondu PHARE je ve výi 3,7 milionu korun. Proto také stojíme
pøed billboardem, který mluví o tom, e stavba je spolufinancována z prostøedkù Evropské unie. A co se tady na námìstí Hynka
Klièky bude dít? Od dneního dne do konce mìsíce èervna bude
provádìna rekonstrukce povrchu jak silnic, tak i chodníkù,
upravena bude i zelená plocha od Pomníku padlých k budovì
muzea. Velmi dùleité je i to, e tady vznikne parkovitì pro návtìvníky této èásti Bøezových Hor, ale pøedevím pro návtìvníky
Hornického muzea. Místo by zde mìly najít i autobusy (2 a 6).
Zároveò budeme dìlat i vìci související s touto stavbou tak,
abychom v pøítích letech ji do povrchù nemuseli zasahovat.
Take budou provedeny i dalí plynové rozvody a vytaeny budou
i do okolních ulic, napøíklad do Havlíèkovy a Rudné.
Výbìrové øízení vyhrála firma STRABAG za ji uvedenou cenu.
Musím øíci, e s touto firmou máme velmi dobré zkuenosti, take pevnì vìøím, e ádný velký problém nebude a stavba pobìí
tak, jak je naplánováno, a na konci èervna budeme kolaudovat.
Tato rekonstrukce by nemìla pøinést ani ádné velké dopravní
problémy, protoe objezdové trasy jsou vytyèeny a vdy bude
nìjaká monost dopravy do této oblasti.

Jarní trh na námìstí T. G. Masaryka skuteènì navodil jarní pohodu. Byla zde k dostání keramika veho druhu, výrobky ze døeva, kovu, skla, pomlázky, kraslice, jarní kytièky a rùzné pekaøské dobroty.

Setkání dvou pøátel z mládí - Jan Èáka a Vladimír Rosol, pøíbramský rodák. Fotografie je z vernisáe výstavy Vladimíra
Rosola 9. bøezna v Galerii Frantika Drtikola.

Muzikál Donaha v nastudování pøíbramského divadla má obrovský úspìch a zatím byla vechna pøedstavení vyprodána.

V Galerii F. Drtikola je výstava Dìti v galerii. Slavnostní vernisá se uskuteènila v pondìlí 3. dubna, výstava potrvá do konce
dubna. Na snímku jsou kolní práce ze Z Jiráskovy sady.

V Q-klubu byli vyhodnoceni ti nejlepí v mládenické soutìi
technických projektù QUIDEX 2006.

Dobrovolní hasièi z SDH Pøíbram I si stále zvyují svoji odbornost,
a to i úèastí na rùzných odborných akcích.

Vítìzové dìtské soutìe, kterou organizovala firma Veolia voda (4.B z 1. základní koly Pøíbram), byli slavnostnì pøijati na radnici.

Hudební festival Antonína Dvoøáka poøádaný mìstem Pøíbram,
za podpory Støedoèeského kraje, se mùe pynit ji osmatøicetiletou
tradicí. Bìhem své existence se zaøadil mezi kulturní akce vysoké
úrovnì a vybudoval si v místech konání nezanedbatelné postavení
významného kvìtnového hudebního svátku.
Tento festival pevnì zakotvil v povìdomí kulturnì orientované
veøejnosti a získává stále vìtí respekt v hudebních kruzích. Svìdèí
o tom nabídky spolupráce významných èeských i zahranièních interpretù. Cílem festivalu je pøipomínání cenného díla Mistra Antonína
Dvoøáka a snaha pøiblíit pøíbramskému publiku v reprezentativní
nabídce i dalí tituly èeské a svìtové hudební tvorby. V programu se
pravidelnì vedle dìl Antonína Dvoøáka objevuje i øada skladeb
pro festival ménì obvyklých.
Letoní XXXVIII. roèník festivalu bude probíhat od 4. do 23. kvìtna
v koncertních prostorách mìsta Pøíbram i jejího okolí. Kadý rok
koncerty situujeme do netypických, avak atraktivních prostor.
Abychom co nejvíce vyuili krásných prostor, které Pøíbram nabízí,
budou mít návtìvníci monost poslouchat hudbu v prostorách basiliky
Svaté Hory, Galerie Frantika Drtikola v Zámeèku - Ernestinu,
Památníku A. Dvoøáka v novorenesanèním zámeèku ve Vysoké
a Divadle Pøíbram.
Pøi organizaci kadého roèníku se snaíme otevøít brány festivalu
jetì více dokoøán. Ji tøetí rok spolupracujeme s koncertní agenturou
PISKO, která stojí za celou dramaturgií festivalu. Program byl sestavován tak, aby byl interpretaènì vyváený a aby uspokojil nejirí
kálu posluchaèù.
V øadì koncertù nabízíme divákùm kvalitní program, ze kterého si
zcela urèitì kadý vybere. Festival bude slavnostnì zahájen 4. kvìtna
2006 v 18.00 hodin v Divadle Pøíbram. Na slavnostním zahájení se
pøedstaví Komorní orchestr Praských symfonikù s dirigentem
Petrem Vronským a sólistou Danielem Hùlkou. Na koncertì zazní
skladby W. A. Mozarta, A. Dvoøáka, L. Sluky, G. F. Händla. K perlièkám letoního programu bude zcela jistì patøit i koncert Wihanova
kvarteta, které vystoupí se skladbami Beatles v úpravì pro smyècový
kvartet, a jistì zaujmou i Jazzové inspirace.
Vìøím, e si posluchaèi z programu vyberou a budou z koncertù
odcházet spokojeni a plni krásných záitkù. Závìrem mi dovolte
popøát posluchaèùm dobrý výbìr a pøíjemný poslech.

Bc. Vìra Albrechtová

vedoucí odboru kultury, sportu a informaèních slueb
4. kvìtna 2006  ètvrtek

Divadlo Pøíbram, 18 hod.

11. kvìtna 2006  ètvrtek

Divadlo Pøíbram, 19 hod.

Wihanovo kvarteto
Leo Èepický  housle, Jan Schulmaister  housle
Jiøí igmund  viola, Ale Kaspøík - violoncello
Skladby skupiny Beatles v úpravì pro smyècový kvartet
Paul McCartney/
Eleanor Rigby
John Lennon
Black Bird
Come Together
Her comes the Sun
Michelle
I will
Fool on the Hill
Yesterday
Antonín Dvoøák
Smyècový kvartet è. 8
15. kvìtna 2006  pondìlí

Zámeèek - Ernestinum, 19 hod.

Karel Koárek  klavír, Petr Pomlka  flétna
Josef Hanák  kontrabas, Ctibor Bártek  bicí nástroje
Jazzové inspirace
Raymond Guiot
George Gershwin
Oldøich Bláha

Claude Bolling

Parafráze na píseò The Man I Love
Preludia pro klavír
Parafráze na Gershwinova
Amerièana v Paøíi
Rapsodie pro flétnu, klavír
a bicí nástroje
Tango etuda è. 3 pro flétnu
Oblivion  Milonga pro flétnu,
kontrabas, klavír a bicí nástroje
Suita pro flétnu a klavírní trio

18. kvìtna 2006  ètvrtek

Vysoká u Pøíbrami, 19 hod.

Raymond Guiot
Astor Piazzolla
Astor Piazzolla

Lucie Èistecká  flétna
Barbora Váchalová - harfa

Komorní orchestr Praských symfonikù
Petr Vronský - dirigent
Daniel Hùlka - baryton

Johann Sebastian Bach
Fryderyk Chopin
anonym

Wolfgang Amadeus Mozart
Georg Friedrich Händel
Alessandro Stradella
Wolfgang Amadeus Mozart
Antonín Dvoøák
Lubo Sluka
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Jan Køtitel Vaòhal
Claude Debussy
Jules Massenet

Arioso pro flétnu a harfu
Variace na Rossiniho téma
Preludium, Balletto, Pastorale,
Gagliarda (harfa sólo)
Sonáta G dur
Syrinx
Thais-Meditation

23. kvìtna 2006  úterý

Svatá Hora - basilika, 19 hod.

9. kvìtna 2006  úterý

Pøedehra k opeøe Don Giovanni
Largo z opery Xerxes
Modlitba
Canzonetta z opery Don Giovanni
Kdy mne stará matka
Tøi renesanèní písnì
Symfonie è. 4 A dur Italská
Divadlo Pøíbram, 19 hod.

Virtuosi di basso
(dvanáct violoncell a dva kontrabasy)
Frantiek Host  umìlecký vedoucí
Juraj Filas
Jiøí Gemrot
Heitor Villa-Lobos
Antonín Dvoøák
Modest Petroviè Musorgskij

Celli, dolce celli
Italian Motifs / Italské motivy
Bachianas brasileiras, No. 1
Tøi Slovanské tance
Obrázky z výstavy

Iuventus cantans, dìtský pìvecký sbor Pardubice
sbormistr Vlastislav Novák
Wolfgang Amadeus Mozart
Charles Gounod
anonym
Zmìna programu vyhrazena

Ave Verum Corpus
Ave Maria
In hoc anni circulo
Dies est laetitiae
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