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nalita – vykrádání aut,
vandalství, drobné krádeže.
A právě tuto drobnou kriminalitu, která ale slušné
občany nejvíce obtěžuje,
by měl nový program
nejvíce omezit.“

V sobotu 12. května jsme si připomněli
62. výročí ukončení II. světové války.
U Památníku vítězství na Slivici u Milína
byla opět akce, jejíž součástí byla i
rekonstrukce bitvy, která se v květnových dnech roku 1945 odehrála
v těchto místech.

Město Příbram pořádalo minulý
měsíc čtyři tzv. presstripy. Po čtyři
týdny (vždy v úterý) k nám přijížděli
zahraniční novináři, kteří si prohlédli
příbramské zajímavosti. Smyslem této
akce je přilákat k nám více turistů.

Příbramské ulice se začaly měnit. Jsou
lépe uklizené. A na první pohled je to vidět.

Orchestr Ladies and Gentlemen při
1. základní umělecké škole Antonína
Dvořáka bude 8. června reprezentovat
jako vítěz krajského kola Středočeský
kraj v celostátním finále soutěže
tanečních a jazzových orchestrů ZUŠ
v Litvínově. Tento orchestr pod vedením
učitele Bohuslava Burdy postoupil
do finále již podruhé za sebou,
a tak mu opět letos držme palce!

Dlouholetý velitel Sboru dobrovolných hasičů pan Antonín Fára
oslavil v těchto dnech své 65. narozeniny. Mezi prvními gratulanty
byl starosta města Josef Řihák.

CZECH POINT: V Infocentru MěÚ
Příbram v Zámečku - Ernestinu obdržíte za 50,- Kč za jednu stránku
ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku nebo
živnostenského rejstříku.
Zastupitelstvo města Příbrami
vyhlašuje
2. výběrové řízení v roce 2007
na poskytování půjček vlastníkům bytů a obytných budov
na území města Příbrami
pro rok 2007 z fondu oprav
a modernizace (FOM)
Podmínky výběrového řízení:
1) 2. výběrové řízení podaných
žádostí proběhne dne 19. 6. 2007
2) lhůta pro podávání žádostí je
stanovena do dne 15. 6. 2007
3) obsah žádosti musí splňovat
podmínky uvedené ve vyhlášce
města Příbram č. 4/2004, čl. IV,
odst. 3., ve znění vyhlášky č. 10/2005
4) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, ekonomickém odboru a na internetových
stránkách města Příbram.
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Velkou zásluhu na tom, že jsou ulice čistší,
má devět pracovníků Technických služeb
Příbram, kteří den co den vybaveni uklízecím
náčiním vyrážejí do svých rajónů a uklízejí
nepořádek. „Vážím si práce všech, kteří
zajišťují pořádek ve městě. V těchto dnech ale
nejvíce děkuji devíti metařům, kteří se zapojili do horké novinky v oblasti úklidu města.
Zavedli jsme takzvanou rajonizaci úklidu
města,“ říká starosta MVDr. Josef Řihák.
Co si pod tímto pojmem máme představit?
„Jednoduše řečeno: nejfrekventovanější části
města jsou rozděleny do devíti částí – rajónů.
Každý z těchto rajónů má na starosti jeden
pracovník Technických služeb Příbram. Ten
nemusí detailně čistit každou ulici, jak to
bývá obvyklé při blokovém čištění, ale
průběžně po celou pracovní dobu objíždí svůj
rajón s pojízdnou popelnicí a uklízí
nepořádek. Je prostě zodpovědný za svůj
rajón. Za tuto práci je tento zaměstnanec
i náležitě odměněn. Chtěl bych v této souvislosti ocenit práci ředitele Technických služeb
Příbram Ladislava Michvocíka, který tento
nový nápad dobře rozpracoval a nebojí se jej
přes všechny obtíže prosadit.“
Jak se nový systém úklidu města osvědčil?
„Zatím velmi dobře. I když samozřejmě ne
všichni lidé byli ochotni se změnit a přizpůsobit se novým nárokům, které jsou na ně
kladeny. Při zavádění nového stylu úklidu
města velmi úzce spolupracujeme s příbramským Úřadem práce, který přispívá na mzdy
těchto pracovníků. Zametání ulic může
provádět i člověk bez odborné kvalifikace,
kterých je na seznamu Úřadu práce dost.
V praxi to znamená, že když se někomu
pracovat nechce a nemá zájem se novým
podmínkám přizpůsobit, snadno se za něj
najde náhrada.“
Po Příbrami se proslýchá, že podobný
radikální převrat, jako v úklidu města,
chystáte i v činnosti Městské policie. Jaké
změny se chystají u našich strážníků?
„Změn u Městské policie Příbram bude několik. Již tento měsíc rozjedeme projekt, který
jsem pracovně nazval „Strážníci do ulic“.
Mým cílem je zvýšit bezpečnost ve městě.
Lidem nejvíce vadí takzvaná drobná krimi-

Co konkrétně si pod heslem „Strážníci do ulic“
mají obyvatelé Příbrami
představit?
„Cílem programu je, aby
zjednodušeně řečeno každý
obyvatel Příbrami znal
svého strážníka. Aby věděl,
kdo se v jeho ulici stará
o bezpečnost a mohl se na něj
kdykoliv obrátit se žádostí
o pomoc. V náplni činnosti
Městské policie v blízké
budoucnosti nebude už jen
nasazovat botičky a pokutovat řidiče za nesprávné
parkování, nebo s radarem
na výjezdech z města měřit překročení
rychlosti. Strážníci prostě budou více lidem
na očích. Jedna z viditelných změn, které
u naší policie chystám, bude například i to, že
strážník bude ve dne chodit po ulici sám.
Podle mého názoru, když má strážník k dispozici moderní spojovací techniku, má
pistoli, obušek a je náležitě vycvičen, zvládne
za bílého dne i sám zakročit proti pachateli
přestupku, nebo trestného činu.“
Jaké další změny u Městské policie
chystáte?
„Z dlouhodobého hlediska se připravuje
změna sídla Městské policie. Služebna se
přestěhuje do budovy bývalého ředitelství
Rudných dolů na náměstí T. G. Masaryka.
Ještě než k přestěhování dojde, musíme objekt
zrekonstruovat. Na opravu této budovy nám
ale bohužel zatím v městském rozpočtu
chybějí peníze. U Městské policie chystám i
personální změny. Nejdůležitějším úkolem
ovšem bude změnit myšlení strážníků. Věřím,
že policisté pochopí, že nová koncepce práce
Městské policie přinese výsledky. A že například povede i k tomu, že občané si jejich
práce budou více vážit. Chystané změny jsou
i v zájmu samotných strážníků. Za sebe jim
mohu slíbit, že se osobně zasadím o to, aby
změny byly pro řadové zaměstnance Městské
policie co nejméně bolestné a přinesly jim i
další výhody, které poznají například ve svých
peněženkách. V souvislosti se změnami u naší
Městské policie očekávám i ještě větší
prohloubení spolupráce s Policií České
republiky. Nový příbramský policejní ředitel
mě opakovaně ujišťoval o tom, že policisté
mají o tuto spolupráci s námi zájem.
Očekávám, že nezůstane jen u zdvořilostních
frází a že se již brzy budeme moci pochlubit
úspěchy v boji proti pachatelům přestupků
i trestných činů.“
Zmínil jste i technické vybavení strážníků.
Bude se něco měnit i v tomto směru?
„V nejbližší době se chystáme koupit naší
policii nové vozidlo. Chceme rovněž rozšířit
kamerový systém ostrahy města. V této
oblasti se chceme hlavně zaměřit na zvýšení
ostrahy školních objektů a dalších budov
v majetku města.“
- jk -
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Vážení spoluobčané,
sousedé Příbramští.
V době, kdy se k Vám
dostává čerstvé číslo
našeho městského
zpravodaje, skončila
návštěva prezidenta
USA v České republice. Hlava nejsilnější velmoci světa
k nám po roce 1989
zamířila již potřetí.
Jednání, která George
Bush mladší vedl se
svým českým protějškem Václavem
Klausem a představiteli vlády České
republiky, se bezprostředně týkala také Příbrami. Není totiž žádným
tajemstvím, že George Bush k nám jel především vyjednávat o vybudování radarové základny americké
protiraketové obrany na území Vojenského újezdu Brdy.
Jak jistě mnozí víte, patřím k odpůrcům umístění radaru
u nás. Domnívám se, že není žádný pádný důvod k tomu
stavět nyní americký radar v Brdech, ani nikde jinde
na území České republiky. Výstavba americké základny
podle mého názoru zvýší napětí v Evropě. A už vůbec
nebude znamenat větší bezpečnost České republiky, jak
tvrdí ti, kteří americký radar u nás prosazují.
Ale přiznávám, že se mohu ve svých názorech mýlit. Co
když nám opravdu v blízké budoucnosti hrozí reálné
nebezpečí ze strany autoritářských režimů z Íránu, nebo
ze severní Koreje? V tom případě by americký radar
na našem území, i přes všechna svá rizika, znamenal
přínos. Domnívám se, že nejlepší by bylo, kdyby
na otázku, zda u nás radar chceme, nebo ne, dostali
příležitost odpovědět v referendu všichni občané České
republiky. Očekávám, že také jako při referendu
o našem vstupu do Evropské unie by i plebiscitu
o americké radarové základně u nás předcházela
masivní vysvětlovací kampaň. V té by lidé dostali
podrobné informace o výhodách a nevýhodách přítomnosti amerických vojáků u nás. A věřím, že podobně
jako při historicky prvním referendu by se i v otázce
radaru občané České republiky rozhodli správně.
Zaslechl jsem i výčitku, že jako poslanec Parlamentu
České republiky jsem ve volbách dostal od spoluobčanů
mandát k tomu, abych rozhodl o radaru sám a alibisticky
se neschovával za referendum. Ano, tento názor by byl
správný, ovšem jen pokud by některá ze stran, jejíž
poslanci byli do Parlamentu zvoleni, už ve svém volebním programu na alternativu pozvání cizích vojáků
do naší vlasti voliče upozornila. A to se, pokud je mi
známo, nestalo.
Řada z Vás, mých sousedů, se mne ptá, proč v Příbrami
také neuspořádáme alespoň místní referendum,
ve kterém by se lidé mohli k otázce radaru v Brdech
vyjádřit. Na tyto otázky odpovídám, že vyhlášení
místního referenda je v kompetenci zastupitelstva. Již
několikrát jsem také prohlásil, že konání referenda
o radaru „jenom“ v Příbrami by bylo jen plýtváním
peněz z městské pokladny. Jenže nyní, tváří tvář
aroganci moci, kterou předvádějí někteří představitelé
ODS, říkám „Ano“ místnímu referendu v Příbrami.
A pokud se v kolektivním vedení města najde dost hlasů
pro referendum, udělám vše pro to, aby hlasování
v Příbrami bylo co nejlevnější. A co si od výsledku
referenda v Příbrami slibuji? Přinejmenším to, že hlas
obyvatel třetího největšího středočeského města
konečně dolehne k uším „mocných“ této země a premiér
a s ním i celá vláda České republiky konečně začnou
brát své občany vážně.
V závěru úvodníku odbočím k poněkud lehčímu tématu.
Před několika dny skončil letošní ročník první fotbalové
ligy, který pro Příbram bohužel znamená loučení s touto
naší nejvyšší soutěží v nejoblíbenějším sportu u nás.
Je mi líto, že naši fotbalisté sestoupili do 2. ligy.
Očekávám, že udělají vše pro to, aby se brzy mezi elitu
znovu vrátili.
Je nesporné, že fotbalisté Příbrami za těch uplynulých
deset let, kdy působili v 1. lize, zvýšili prestiž našeho
města. Na zápasy Dukly a později Marily Příbram
chodilo průměrně pět tisíc lidí. Vím, že na první ligu
na stadion u Litavky pravidelně jezdily stovky diváků
z obcí a měst Příbramska, Písecka i Berounska. Vím
také, že na trávníku našeho „Baníku“ udělaly své první
fotbalové kroky takové hvězdy, jako jsou dnes Tomáš
Zápotočný, Jirka Rychlík nebo Honza Riegel. Měli jsme
zde možnost vidět hrát nejen mistrovské týmy Sparty,
Slavie, Liberce a Ostravy, ale například i slavnou
anglickou Aston Villu. Věřím, že prvoligová historie
fotbalové Příbrami se letošním sestupem neuzavírá.
Není v mém zvyku komukoliv cokoliv bezhlavě slibovat, ale mohu zodpovědně prohlásit, že v zastupitelstvu
vždy budu hlasovat pro podporu sportovních oddílů,
které podporují sportování dětí a mládeže a šíří slávu
Příbrami. Děti a dorostenci, kteří sportují, nemají čas
experimentovat s drogami, nebo se toulat po ulicích
a ničit při tom něčí majetek. Podpora sportu je podle
mého názoru jedna z nejlepších prevencí proti drogové
závislosti a vandalství.

Josef Ř ihák

Důležité informace z radnice
Máme nový osadní výbor

Zastupitelstvo města Příbram schválilo
zřízení Osadního výboru Příbram III –
Sázky. Zvolilo též sedmičlenný osadní
výbor, jehož předsedkyní se stala MUDr.
Helena Vithová.

Financování osadních výborů

Rada města Příbrami se na svém zasedání
zabývala financováním činnosti osadních
výborů. Protože žádný zákon neřeší financování činnosti osadních výborů, rozhodli
radní o poskytnutí finančního daru
předsedům osadních výborů. Předsedové
Osadních výborů Zdaboř, Březové Hory,
Nová Hospoda a Žežice dostanou po pěti
tisících, předsedové Osadních výborů Brod,
Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice a nově též
Sázky dostanou 3,5 tisíce korun. Podle
smlouvy o poskytnutí darů jsou předsedové
povinni mimo jiné vést si evidenci
vynaložených prostředků a případnou
nevyčerpanou částku městu vrátit.

Projekt Čistá Litavka pokračuje

Jednání městské rady se zúčastnili předseda
komise pro životní prostředí a ekologii
(ŽPE) pan Jiří Řehka a tajemnice komise
Blanka Studničná. Radní si je pozvali
v souvislosti s dopisem, který komise ŽPE
radě poslala. Jednání se týkalo především
projektu Čistá Litavka. Rada vzala dopis
na vědomí. „Projekt Čistá Litavka
pokračuje. Až bude vypsán dotační titul,
budeme se ucházet o peníze na tuto akci
z rozvojových fondů Evropské unie. Do té
doby připravíme projekt,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.

Rada neschválila zvýšení úhrady
za praní a žehlení ložního i osobního
prádla

Příbramští radní se opět zabývali žádostí
ředitele Pečovatelské služby Příbram MUDr.
Ivana Šedivého o zvýšení úhrady za praní
a žehlení ložního i osobního prádla. MUDr.
Šedivý požadoval zvýšení ceny za praní
a žehlení pro klienty Pečovatelské služby
ze 30 Kč na 50 Kč vzhledem k narůstajícím

cenám energií a pracích prostředků. Rada
návrh na zvýšení ceny neschválila.

Rada neschválila žádost o hudební
produkci na Novém rybníku

Radní se zabývali žádostí nájemce občerstvení v areálu Nového rybníka o povolení
hudební produkce v době od 1. 6. do 30. 9.
2007 každý pátek a sobotu od 20 do 24
hodin. Rada tuto hudební produkci
neschválila. „Žádost je příliš nekonkrétní.
Nevíme, kdo tam bude hrát a jak hlasitě.
Půjde o živou, nebo reprodukovanou hudbu?
Nový rybník není žádná hospoda, je to
území, které má sloužit k rekreaci a odpočinku,“ vysvětlil rozhodnutí rady starosta
Josef Řihák.

domy jsou ve špatném technickém stavu.
Bude nutné je rekonstruovat. Starosta
navrhl, aby zastupitelé byty prodali za cenu
800 korun za metr čtvereční, čili za stejnou
cenu, za jakou se v Příbrami prodávají
městské byty od roku 1992. Z další diskuze
vzešel protinávrh, podle kterého by mělo
město byty prodat za 1 200 Kč za metr.
Ze 22 přítomných zastupitelů nakonec
20 hlasovalo pro prodej za 800 korun za metr.

Byly rozděleny granty

Zastupitelé schválili rozdělení grantů města
Příbram v oblasti sociální a zdravotnictví
pro rok 2007. Organizace zabývající se
poskytováním zdravotnických a sociálních
služeb dostanou v letošním roce z rozpočtu
města Příbram příspěvky v celkové výši
885 tisíc korun.

Lidé jsou za byty v Příbrami ochotni
zaplatit poměrně vysoké částky
Návrh smírného řešení neprošel
Rada města doporučila zastupitelstvu

schválit prodej několika příbramských
bytů. Byty jsou prodávány obálkovou
metodou. Za byt 1+1 (24 m2) v ulici Jana
Drdy 489 nabídl zájemce nejvyšší částku
410 tisíc korun, za byt 2+1 (45,5m2)
v Příbrami V - Zdaboř, Slunná 299, byla
nejvyšší nabídnutá částka 654 tisíce Kč,
za byt 2+1 (53 m2) v Příbrami VII, Pod Čertovým pahorkem 463 zaplatí zájemce
549 tisíc korun, za byt 3+1 (73,4 m2)
v Příbrami V - Zdaboř, Družstevní ulice
279 byla nejvyšší nabídka 883,1 tisíce Kč.

Prodej bývalých vojenských bytů byl
schválen

Zastupitelstvo města Příbram schválilo
prodej 94 bytů, které město vloni v prosinci
získalo bezúplatným převodem od Armády
ČR. Za metr čtvereční zaplatí kupující (stávající nájemníci) 800 korun. Jedná se o bývalé vojenské byty v Příbrami V – Zdaboř
v ulici Drkolnovská 239 - 262 a v ulici
Slunná číslo 293 a 294. Starosta MVDr.
Josef Řihák během diskuze v zastupitelstvu
poděkoval všem, kteří se podíleli na tom, že
město Příbram výše zmíněné byty získalo.
Zdůraznil, že město do domů a bytů neinvestovalo žádné prostředky. Upozornil, že

Zastupitelstvo města Příbram neschválilo
smírné řešení soudního sporu mezi městem
Příbram a správcem konkurzní podstaty
úpadce IDOS Praha spol. s r. o. Město
Příbram po společnosti IDOS vymáhá
pohledávku ve výši přes 91 milionů korun
za nerealizovanou rekultivaci skládky
komunálního odpadu Květná.

Zastupitelé schválili prodej bytů
v Bonbónku

Zastupitelstvo města Příbram schválilo
prodej pěti bytů v domě v Brodské 93 (tzv.
Bonbónek). V uvedeném domě město
prodá oprávněným nájemníkům celkem pět
bytů za ceny od 907 774 Kč do 2 198 205
Kč včetně parkovacích stání v garážích,
nebo před domem.

Do Freibergu pojede vedení města
i spolky

V německém městě Freiberg, které je partnerským městem Příbrami, se ve dnech
21. – 24. 6. konají hornické slavnosti.
Starostka Freibergu pozvala na tyto
slavnosti starostu a další zástupce města
Příbram. Hornické parády se z Příbrami
zúčastní zástupci Cechu horníků a hutníků,

7. základní škola Příbram VIII se proměnila v Ekoškolu
V úterý 22. května se v odpoledních hodinách
uskutečnil na 7. základní škole v Příbrami projekt,
jehož cílem bylo seznámit nejen žáky, ale zejména
veřejnost s nejrůznějšími ekologickými aktivitami.
Proto všechny třídy po celý rok tvořily, vyráběly či se
jiným způsobem na tuto velkolepou akci připravovaly, aby mohly svoje snažení prezentovat
v Ekoškole. V 15 hodin se otevřely brány školy
a proudy návštěvníků dostaly možnost zhlédnout
celou řadu stanovišť. Třídil se tu odpad, kreslily se
eko-vtipy, vyráběly masky a amulety či pozorovali
raci v akváriu. Pro malé děti byly připraveny ekologické omalovánky (Stromovánky) nebo si mohly
zahrát např. ekologické Člověče, nezlob se. Cestou
do keramické dílny míjeli návštěvníci model
Ekoškoly a v samotné „keramice“ se zase mohli
naučit vyrábět papír. Navíc mohl každý zakoupením
listu na Strom života přispět k vysazení jednoho stromu do Aleje národů podél cyklotrasy Krakov – Morava – Vídeň. Činili se i literárně zdatní žáci, kterým

byly jejich příspěvky otisknuty v mimořádném čísle
časopisu Tužkoviny.
Velký zájem byl o kulturní vystoupení žáků 1. stupně,
kteří nejen předvedli své pěvecké umění, ale připravili si i např. módní přehlídku, kde ukázali vlastnoručně vyráběné klobouky z nejrůznějších přírodních materiálů. Kdo naopak zavítal do školní galerie,
viděl televizní vysílání třídy 9.B s ekologickým
podtextem. Tělocvičny se zase proměnily v jedno
velké cvičiště, kde si zájemci v rámci projektu 3P
mohli vyzkoušet svoji zdatnost. Aby návštěvníkům
a divákům nebylo smutno, po celou dobu akce je
doprovázel hudební soubor Jásan, který hrál a zpíval
na „Zelené hudební vlně“. Na zdárném průběhu celé
akce dohlíželo ekologické autíčko vytvořené z plastových lahví, které „procházelo“ školou.
Akce se určitě vydařila a nic na tom nezměnilo ani
proměnlivé počasí, které nemohlo zkazit celkový
dojem.
Václav Havlíček

Pozvánka na skateboardové závody 30. 6. v příbramském skateparku
TOADSTOOL SKATESHOT 2007 – neboli 4. ročník
skateboardového závodu s doprovodným programem
a afterparty. Občanské sdružení Toadstool Club
spravuje území skateparku od konce léta loňského
roku a letos bude probíhat TOADSTOOL
SKATESHOT po celý den i večer v areálu
skateparku. Tak jako každým rokem bude v areálu
spousta podívané, občerstvení, hudba, doprovodné
exhibice a další… Po skate závodu a vyhlášení
výsledků bude následovat afterparty na krytém podiu,

kde vystoupí pražská skapunková kapela 2V1, tu pak
vystřídají v bluecore stylu X-Left To Die z Chomutova. Vstupné na celou akci bude 40,- Kč a je slosovatelné. Mezi výhry pro návštěvníky patří jako jedna

z cen zapůjčení zdarma vozu Toyota Aygo s plnou
nádrží na víkend a jako hlavní cena je seskok v tandemu s padákem! Před losováním vstupenek předvede
svou show skupina říkající si „FanyNasty“ z Prahy
a zabývající se stylem „Beat box“, což je vlastně
vytvořená hudební melodie pouze pusou bez hudebního nástroje ve stylu HIP HOP. V tomto případě
navíc ještě za doprovodu dívčího zpěvu. Závodníci
mají startovné zdarma, mohou se přihlásit do 12:00
a pojedou se kategorie do 14 a nad 15 let, případně
dívčí kategorie. Závod se pojede ve stylu street
a minirampa a jistě bude oč soutěžit, protože celková
prozatímní odhadovaná hodnota cen je 50 000,- Kč,
z toho bude 20 000,- Kč v hotovosti rozděleno mezi
první tři výherce jako tzv. Prize money. Z doprovodných akcí během dne bude např. exhibice na freestyle
kolech, skateboardech, in-line bruslích, dále bude
několik soutěží o drobné ceny pro malé děti a při setmění bude předvedena několikaminutová Fireshow.
V případě, že bude produkce akce do půlnoci, budou
moci návštěvníci vidět projekci na plátně o rozměrech
4 x 1,5 m umístěném nad kapelami. Promítat se
budou sestřihané video-záběry pořízené během dne
kamerami plus další zajímavé záběry extrémních
sportů. Přijďte se podívat na ojedinělou akci ve městě
Příbram, kam Vás vřele zve Toadstool Club za podpory města Příbram a zúčastněných sponzorů!
J. Frýdl -TSC

Spolku Prokop a dechové hudby Březohorka. Město Příbram se na hornických
slavnostech ve Freibergu bude prezentovat
ve vlastním stánku. Stánek připravují
společně pracovníci Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Příbram
a hotelu Belvedere. Město Příbram vypraví
na hornickou parádu autobus, kterým
budou cestovat členové výše zmíněných
spolků. Náklady na účast Příbrami na hornických slavnostech ve Freibergu budou
podle návrhu schváleného radou města činit
107 500 korun.

Pozemky pod pavilonem patologie
město nebude vykupovat dráž

Rada města Příbram se na svém pondělním
jednání zabývala návrhem na výkup
pozemků pod pavilonem patologie od bratrů Havrlíkových. Rada nedoporučuje
zastupitelstvu pozemky o celkové rozloze
1 317 metrů čtverečních za cenu 544 125 Kč
koupit. Město Příbram je v současné době
majitelem 5/9 podílu budovy patologie.
Zbývající 4/9 patří Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se kterým
město Příbram jedná o podmínkách převodu zbytku objektu. Pozemky pod objektem
patří bratrům Havrlíkovým. Město v roce
2006 nabídlo majitelům odkup těchto
pozemků za cenu dle cenové mapy ve výši
213 Kč za metr čtvereční. Tato cenová
nabídka je pro vlastníky pozemků neakceptovatelná a požadují výkup za tržní cenu
určenou znalcem. Rada města trvá
na původně navržené ceně.

Pozemky v Evropské ulici rada nedoporučuje prodávat

Firmy Stavební centrum Čihák, Koberce
K+K Kozák a Capo Capital Management
požádaly město Příbram o prodej pozemků
v komerčně industriální zóně v Evropské
ulici. Rada města Příbram na svém pondělním zasedání prodej těchto pozemků
zastupitelstvu nedoporučila. „Jde o strategické pozemky, které můžeme v budoucnu
využít pro město výhodněji,“ vysvětlil postoj radních starosta Příbrami Josef Řihák.

K a l e n d á ř
9. 6.
9. 6.
9. 6.
9. 6.

a k c í

Příbram Bobcats – Havířov Devils, atletický stadion Fialka od 14 hodin
Vítání léta na Vysokém Chlumci, Skanzen Vysoký Chlumec od 14 hodin
Brdman Cross (MTB orientační cyklozávod) – Dobříš
Hurvínkův popletený víkend – Divadlo Spejbla a Hurvínka v Divadle A.
Dvořáka od 14 a 16 hodin
10. – 12. 6. Good Way – prodejní akce, estrádní sál Divadla A. Dvořáka Příbram
od 9 – 17 hodin
10. 6.
Oslava Božího Těla na Svaté Hoře
10. 6.
Václav Hudeček nám rozumí, Divadlo A. Dvořáka Příbram od 19 hodin
10. 6.
Jak jsem vyhrál válku – na Letní scéně Divadla Skalka v Podlesí od 19 hodin
11. 6.
Dvouplošník v hotelu Westminster v Divadle A. Dvořáka Příbram od 16 hodin
12. 6.
Veřejný žákovský koncert, 17 hodin ZUŠ Příbram
12. 6.
Penzion pro svobodné pány, Malá scéna Divadla A. Dvořáka Příbram
od 19 hodin
13. 6.
Posezení u hudby – o. s. zdr. postižených v Estrádním sále Divadla
A. Dvořáka Příbram od 15. 30 hodin
13. 6.
Ukliď si svou pláž! - úklid v areálu Nového rybníka za účasti herců Divadla
A. Dvořáka Příbram od 16 hodin
13. 6.
Hrdý Budžes – Malá scéna Divadla A. Dvořáka Příbram od 19 hodin
14. 6.
Model Institut – módní přehlídka, Estrádní sál Divadla A. Dvořáka Příbram
od 20 hodin
14. 6.
Natěrač – Divadlo Kalich Praha v Divadle A. Dvořáka od 19 hodin
15. 6.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Svaté Hoře
15. 6.
Čekej do tmy – Malá scéna Divadla A. Dvořáka Příbram od 10 hodin
15. 6.
Irské dny – Plný kapsy šutrů, Divadlo Rokoko Praha v Divadle A. Dvořáka
Příbram od 19 hodin
15. 6.
Čekej do tmy – derniéra, Malá scéna Divadla A. Dvořáka od 19 hodin
16. 6.
Dny krásy – Foyer velké scény – Akce 99 v Divadle A. Dvořáka Příbram
od 10. 30 a 15 hodin
16. 6.
Korunovace – vigilie, Svatá Hora
17. 6.
Korunovace (275. výročí), Svatá Hora
17. 6.
Hudba o Korunovaci v 9 hodin na Svaté Hoře
17. 6.
Te Deum na Svaté Hoře ve 14 hodin
17. 6.
10. výročí úmrtí Msgr. Korejse – areál dolu Marie od 16 hodin
17. 6.
Roman Pokorný Trio, Foyer Velké scény, Divadlo A. Dvořáka Příbram
od 18 hodin
17. 6.
Zámecká slavnost v dětské odborné léčebně v Bukovanech od 12 – 18 hodin,
bohatý program, svozová linka z Příbrami a zpět zdarma
19. 6.
Veřejný žákovský koncert, 17 hodin ZUŠ Příbram
21. 6.
Ginevra –šachetní věž dolu Vojtěch od 18 hodin
22. 6.
Dojezd pelotonu v rámci Dne bez drog mezi 13 – 13. 30 hodin na nám. TGM
22. 6.
Slavnostní vyhlášení ankety o nejoblíbenějšího herce – herečku
a nejúspěšnější Představení – Divadlo A. Dvořáka od 18 hodin
23. 6.
Giro Pičín – MTB marathón 52 a 78 km – Pičín
23. 6.
Setkání sběratelů – burza ve spolkové místnosti dolu Marie od 16 hodin
27. 6.
Příběhy bezpráví – výstava v Památníku Vojna u Příbrami
25. - 26. 6. PAP textil, prodejní akce v Estrádním sále Divadla A. Dvořáka Příbram
9 – 17 hodin
26. 6.
3. hudební podvečer 1. ZUŠ – recitál posluchačů plzeňské konzervatoře
29. 6.
Slavnost sv. Petra a Pavla – Svatá Hora
29. 7.
29. 6. HUMI OUTDOOR Dobříšský tvrďák (triatlon 1-30-8) – Dobříš
29. 6.
Bleší trh v Estrádním sále Divadla A. Dvořáka Příbram od 9 – 15 hodin
30. 6. – 1. 7. 18. Prokopská pouť na Březových Horách
1. 7.
Koncert Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v husitském kostele na Bř. Horách
1. 7.
Příbram Bobcats - Prague Lions -atletický stadión Fialka od 14 h.

Město Příbram usiluje o dotace z tzv. norských fondů
Město Příbram během měsíce května předloží dvě žádosti
o dotace z finančního mechanismu EHP/Norska, tzv.
norských fondů. „Chceme využít výzvu na předkládání
žádostí o dotace na zpracování projektové dokumentace
kde můžeme získat až 90 procent dotace. Maximálně to
může být 20 tisíc eur, to je asi 560 tisíc korun,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák. Město Příbram podá v nejbližší době tyto žádosti o dotaci z norských fondů:
1. Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace na obnovu historického areálu dolu Marie.
Projekt bude zaměřen na rekonstrukci budov, úpravy
vnější plochy areálu, rekonstrukci expozice důlní katastrofy a vybudování naučné stezky. Realizace projektu by
měla stát přibližně 15 milionů korun. „Smyslem projektu
je záchrana kulturně-technického dědictví v areálu dolu
Marie. Současně chceme vybudovat důstojnou připomínku obětí Březohorské důlní katastrofy. A v neposlední
řadě chceme i vytvořit kulturní centrum na Březových
Horách, které by bylo možné mimo jiné i využít pro
nenásilnou formu výuky,“ vysvětlil starosta.
2. Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace na řešení odpadového hospodářství města
Příbram. Projekt bude zaměřen na vybudování
dalšího sběrného dvora.
V Příbrami nyní funguje jeden sběrný dvůr v ulici
Generála Tesaříka, který je z některých částí města hůře
dostupný. Součástí nového sběrného dvora by měla být
i kompostárna, která vyřeší problém s nakládáním s bio-
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logicky rozložitelným odpadem. Bude tu také recyklační
zařízení pro stavební a demoliční odpady. Takovéto
zařízení dosud v Příbrami chybí. Jeho výstavba přispěje
ke zlepšení životního prostředí. „V rámci projektu bychom
chtěli rozšířit i počet sběrných míst tříděného odpadu
ve městě. Realizace projektu je nyní v jednání, hrubý
odhad stavby dosahuje asi 10 milionů korun,“ řekl
starosta. Rozhodnutí o tom, zda město Příbram získá
dotace na zpracování projektové dokumentace, by mělo
být známo do 20. června.
Žádosti o dotace (opět z norských fondů) na samotnou
realizaci projektů by město Příbram předložilo po vyhlášení výzvy – předpokládá se ve 4. čtvrtletí 2007.
Dotace na realizaci mohou dosáhnout až 85 procent
uznatelných nákladů. O podpoře realizace by se mělo
rozhodnout v polovině roku 2008.
V letošním roce získalo město Příbram dotaci z norských
fondů na modernizaci a vybavení Základní školy
Jiráskovy sady. Cena celého projektu je asi 6,5 mil. Kč,
z toho až 85 % město získá formou dotace. Projekt je
zaměřen na zlepšení interiéru školy a na vybavení učeben
tak, aby odpovídaly současným moderním potřebám
výuky, bude vybudována učebna pro environmentální
vzdělávání a bude pořízeno moderní vybavení tříd
a hudebního sálu. Podstatnou součástí projektu je
vytvoření speciálního softwarového řešení pro interaktivní komunikační systém, jehož cílem je zlepšit možnosti
komunikace mezi školou, rodiči žáků a zástupci města

Příbram. Celý projekt bude zrealizován do začátku
nového školního roku 2007/2008.
V říjnu 2006 město Příbram požádalo o dotaci z norských
fondů na další 2 projekty:
1. Modernizace 7. ZŠ – v případě získání dotace by mělo
dojít k četným úpravám na 7. ZŠ - rekonstrukce vnitřní
běžecké dráhy, rekonstrukce školního nádvoří, zimní
zahrady, úpravy tělocvičen a umělohmotného povrchu
hřiště, vybudování prostor pro výuku v přírodě i pro
odpočinek (altány). Rozpočet projektu je cca 11 mil. Kč.
2. Vybudování tzv. kongresového centra na Waldorfské škole, které by mělo sloužit nejen pro tuto školu, ale
i pro ostatní školy v Příbrami a rovněž i pro městský úřad,
městské organizace a další zájemce. Projekt je zaměřen
na vybudování centra výměny informací a funkčního informačního systému – mělo by zde vzniknout 150 míst
včetně vybavení pro prezentace a 75 míst pro školící
středisko. Centrum by mělo být vybaveno prezentační
technikou a tlumočnickým zařízením. Cena projektu je
cca 14 mil. Kč.
Předpokládá se, že rozhodnutí o přidělení dotace na 7. ZŠ
a WŠ bude vydáno během letošního roku. V případě
přidělení dotace bude až 85 % nákladů hrazeno
z norských fondů, zbylých 15 % bude hradit město
Příbram ze svého rozpočtu.

Příbram: 16. května 2007

Realizace projektu
„PŘÍBRAM – MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU“
Město Příbram získalo 90% finanční podporu realizace projektu PŘÍBRAM –
MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU; 75 % je příspěvek ze strukturálního fondu ERDF,
15 % je příspěvek z krajského rozpočtu. Projekt byl podpořen v rámci Programu na podporu
rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor ve Středočeském
kraji na období 2004 – 2006 (grantové schéma SROP).
Smlouva o financování akce byla podepsána v dubnu 2007, projekt bude realizován do května
2008.
Posláním projektu je podpora cestovního ruchu jako výrazné ekonomické aktivity
v regionu Příbramska a Středočeského kraje a podpora forem cestovního ruchu, a to
vznikem produktů výrazně rozšiřujících a zkvalitňujících současnou nabídku služeb pro turisty (tzv. „balíčky nabídky služeb“), vytvořením komplexního balíku propagačních
a prezentačních materiálů nabízejících atraktivity a služby v regionu a zařazení nových
propagačních forem (DVD, presstrip).
Výsledkem akce by mělo být zvýšení počtu návštěvníků Příbrami a okolí, zvýšení jejich
informovanosti o regionu, prodloužení délky jejich pobytu a zvýšení četnosti jejich
návštěv. Synergickým efektem tohoto pozitivního vývoje je posilování image města i regionu.
Již současná návštěvnost jednotlivých významných atraktivit Příbrami řadí město mezi velmi
vyhledávaná místa v kraji a některé z těchto atraktivit lze zařadit mezi nejvýznamnější atraktivity v regionu a státě – jde především o návštěvníky Svaté Hory u Příbrami (ročně cca 250.000
návštěvníků), Hornického muzea Příbram (ročně cca 80.000 návštěvníků), počet návštěvníků
mezinárodní Rally Příbram se každoročně pohybuje na úrovni cca 75.000 osob (3denní akce).
Jednotlivé produkty (výstupy projektu) lze rozdělit na dva typy - propagační materiály, které
mají pozvat a přilákat návštěvníky do ČR, Středočeského kraje a do města Příbram jako srdce
Podbrdského regionu, a informační materiály, které návštěvníka informují o aktuálním dění,
upozorní jej na místní atraktivity, nabídku služeb a sportovně - kulturní akce, a prodlouží tak
jeho pobyt na území lokality a podpoří zvýšení spotřeby služeb cestovního ruchu.
Komplexnost materiálů dokládá mj. příprava multimediálního DVD a rozšíření jazykové
mutace www sekce návštěvníky - současné zpracování v ČJ, AJ, NJ, Fr, esperanto bude
rozšířeno o další světové jazyky.
Pro další období budou rozšířeny analytické funkce webové stránky města tak, aby mohla být
sledována nejen četnost a délka náhledů, ale také jejich lokalizace; tento prvek umožní
do budoucna optimální a konkrétní zaměření některých marketingových aktivit.
Splnění cíle projektu je založeno na pozitivních výsledcích projektu - propagaci souboru
atraktivit „vlastních“ městu Příbram s velmi vysokou návštěvností a mezinárodním věhlasem ve spojení s co nejširší nabídkou vycházející z místních možností a historie území.
Očekáváme rozšíření, zkvalitnění a zefektivnění marketingu cestovního ruchu v regionu, koordinaci propagačních a marketingových aktivit a vzájemnou výměnu informací mezi subjekty
v regionu, rozvoj společné pozitivní image, zvýšení přílivu návštěvníků do regionu, zvýšení
jejich informovanosti i zvýšení informovanosti potencionálních návštěvníků (především díky
využití moderních komunikačních technologií), prodloužení jejich pobytu v místě a zvýšení
místní spotřeby služeb cestovního ruchu.
O dalším průběhu realizace projektu budeme veřejnost pravidelně informovat. Město Příbram
za tímto účelem zřizuje zvláštní sekci na svých internetových stránkách .
Kontaktní osoba:
Ing. Věra Mikulová, vedoucí odboru kultury, sportu a informačních služeb MěÚ Příbram,
Tyršova 108, 261 19 Příbram I, kontakt: vera.mikulova@pribram-city.cz, tel.: 318 402 280.

V Příbrami se budou stavět nové cyklostezky

V Příbrami je vybudována a označena hlavní cyklostezka kombinovaná s cyklotrasou, a to
od Delvity přes Flusárnu, kolem Nového rybníka, rybníka Fialák, přes obec Brod, okolo haldy
do Lešetic, dále po komunikaci k Památníku Vojna a do Žežic. Město má záměr tuto trasu prodloužit z obce Žežice přes Beránky, dále lesní cestou na Červenou přes Zdaboř, lesem kolem
Zdaboře a dále na Drkolnov k Delvitě. Tím by byl uzavřen docela hezký okruh, využitelný
pro pěší a cyklisty.
„Jednal jsem s hejtmanem Středočeského kraje o pomoci financování části této nové trasy
v úseku Červená – Zdaboř s tím, že zbývající část bude financovat město Příbram,“ řekl starosta
Příbrami Josef Řihák. Záměrem je nejprve zhotovit cyklostezky v takzvané „spodní stavbě“
ze štěrkodrti nebo recyklátu. Na dokončení trasy v bezprašném asfaltovém povrchu bude
město Příbram usilovat o získání finančních prostředků například od Středočeského kraje, či
z jiných zdrojů.
Dalším záměrem je propojení této navrhované trasy po lesní cestě z Červené na Vysokou Pec,
kde bude napojena na stávající významnou cyklostrasu Green Way Praha – Vídeň. Zajímavostí
je, že z hlediska získání dotací je reálná pouze varianta budování cyklostezek (tzn. Cyklostezka –
je možný pouze provoz cyklistů a chodců – popř. in-line bruslařů) a nikoliv značení cyklotras
(tj. využití stávajících silnic se smíšeným provozem).
„Myslím, že tato aktivita je aktivitou správným směrem, protože hlídat si svoje zdraví a fyzickou kondici je v dnešní uspěchané době mimořádně důležité,“ prohlásil starosta Josef Řihák.

Dotace z norských fondů: Město Příbram zahájilo realizaci projektu „Modernizace
a vybavení Základní školy Jiráskovy sady“, na který získalo dotaci z tzv. norských fondů.
Celý projekt bude stát cca 6,5 milionu korun a je zaměřen na zlepšení interiéru školy
a vybavení učeben, venkovními úpravami vznikne učebna pro environmentální
vzdělávání. „V současné době probíhá výběr dodavatelů na realizaci celého projektu tak,
aby veškeré úpravy byly dokončeny před zahájením nového školního roku“, uvedl
starosta Příbrami Josef Řihák.

Pozvánka na Setkání mělnických rodáků a další akce

Zveme všechny na Setkání mělnických
rodáků, slavnostní otevření věže kostela
pro veřejnost a 90. výročí bitvy
u Zborova, které se uskuteční ve dnech
30. června – 1. července 2007
na Mělníku. Bude bohatý program:
Časový rozvrh: Sobota 30. června
10 – 17 Otevření mělnických památek
10 – 17 Otevření mělnických škol
13:45 Setkání rodáků - náměstí Míru
14 – 19 Koncert na náměstí Míru
Představení mělnických skupin všech
žánrů a hostů: Mělničanka, Kvintet
Benátky, A.S.M., Minerva, Taneční
orchestr ZUŠ Mělník

Neděle 1. července
9 – 11 Otevření věže
9
Bohoslužba za účasti Mělnického
pěveckého sboru
10:15 Hudba z věže I. část
– žesťový soubor Pražští trubači
10:30 Slavnostní otevření věže
10:45 Hudba pod věží II.část
11 – 14 Koncert na náměstí Míru
Jarošáček, Jarošovci, T. Homuta,
Cejch
14 – 18 Výročí bitvy u Zborova
14
Odchod z náměstí do MKD
14:30 – 15 MKD slavnostní uložení
prsti z bojiště u Zborova
15 – 16 Multimediální pořad Mělnická
ohlédnutí (MKD)

Zdravotní klaun a Provident Financial přinášejí smích dětem v příbramské nemocnici

I v roce 2007 probíhají v nemocnicích na celém území České republiky klauniády pro dětské pacienty, kdy
o. s. Zdravotní klaun pravidelně přináší smích a radost hospitalizovaným dětem. Nyní je o. s. Zdravotní
klaun v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví byly realizovány pilotní projekty a výzkumy, které potvrzují
pozitivní vliv programů zdravotních klaunů.
Od února 2007 navštěvují zdravotní klauni dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram, které má celkem
17 lůžek a během roku je zde hospitalizováno více než 2 000 dětí. „Zdravotní klauni přinášejí dětem
odreagování, zábavu a hru, do které jsou vtaženi i rodiče a personál. Všichni vnímáme přítomnost klaunů
velmi pozitivně,“ říká Monika Boušková, tisková mluvčí nemocnice Příbram. Zdravotní klauni působí
na děti jako veselí lékaři nebo zdravotní sestřičky, mají legrační jména a netradiční léčebné metody. Děti se
pak smějí například transfuzi čokoládového mléka, oprášení dobré nálady, transplantaci červeného nosu
anebo měření tlaku pomocí speciální pumpičky. Na konec návštěvy jim zdravotní klaun vždy vykouzlí malý
dárek, který dětem dál připomíná pozitivní zážitek. Zdravotní klauniády probíhají na pokojích v úzké
spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami. Na návštěvu za dětmi chodí vždy sehraná klaunská dvojice
a zůstává zde cca 3 - 4 hodiny. Pro každého malého pacienta vymyslí překvapení, které pomůže dětem
zapomenout na případnou bolest a mnohdy i strach z nemocničního prostředí a nepříjemných zákroků. Cílem
klaunů je myšlenkově oddělit dítě od jeho nemoci a psychické nepohody, zaujmout ho hrou, zapojit ho
do ní a vykouzlit tak na dětské tváři úsměv. To vyžaduje cit pro situaci, velký prostor pro improvizaci a
hlavně individuální kontakt.
Partnerem o. s. Zdravotní klaun je od roku 2006 společnost Provident Financial, která letos sdružení
obdarovala částkou 588 000 Kč. „Jsme velmi rádi, že můžeme touto cestou pomoci tak důležité věci, jako je
péče o psychický stav malých pacientů a jejich rodičů. Věříme, že zdravotní klauni přinesou všem hodně
radosti a pomohou tak dětem i jejich blízkým v době, kdy je tolik zapotřebí síly, víry a optimismu,“ říká Pavla
Jedličková, manažerka komunikace společnosti Provident Financial. Díky této spolupráci mohou zdravotní
klauni o dvacet procent zvýšit počet zdravotních klauniád. Přinesou tak radost a smích většímu počtu dětí,
než tomu bylo v minulém roce. „Díky této finanční částce mohou zdravotní klauni navštěvovat každý týden
malé pacienty ve FN Hradec Králové, na dětské onkologii Dětské nemocnice v Brně, ve FN Olomouc,
v Oblastní nemocnici Příbram a na pediatrii FN Motol. Častější a pravidelnější zdravotní klauniády
výrazným způsobem přispívají k odreagování malých pacientů od strachu a nepohody, kterou mnohdy
v nemocnicích zažívají. Zdravotní klaun přináší dětem dobrou náladu a smích. To pomáhá v uzdravení,“ říká
Gary Edwards. Provident Financial podporuje pestrou škálu dobročinných občanských akcí nejen na regionální úrovni v místech, kde působí její obchodní zástupci, zaměstnanci a zákazníci, ale i na celostátní
úrovni, kde mimo jiné podporuje Nadaci Naše dítě či Nadaci Archa Chantal. Déle než tři roky Provident Financial podporuje společensky prospěšné projekty ekologického zaměření – např. projekt Ekoškola zabývající se podporou ekologického vzdělávání na základních školách. Provident Financial se umístil v žebříčku
„Top Firemní filantrop 2006“ na 18. místě z 50 zařazených společností s celkovým objemem 7,2 milionu korun darovaných prostředků.

3. ZŠ má nové víceúčelové hřiště
Zabudováním konstrukcí na basketbal byla dokončena další etapa celkové rekonstrukce areálu
školního hřiště u 3. základní školy Příbram – Březové Hory, která probíhala v letošním školním
roce. V této etapě byl položen asfaltový povrch jako podkladová vrstva pro plánovaný
umělohmotný povrch víceúčelového hřiště na basketbal, volejbal, nohejbal a zabudovány
konstrukce na basketbal.
Na zajištění financování této etapy rekonstrukce se společně podílel KÚ Středočeského kraje,
který poskytl dotaci z „Fondu sportu a volného času“ ve výši 50 000,- Kč, odbor školství MěÚ
Příbram, který akci podpořil částkou 127 000,- Kč, a nemalou měrou z rozpočtu na provoz školy
přispěla i škola, která na své náklady pořídila a nechala zabudovat basketbalové konstrukce
a sloupky na volejbal. Celková spoluúčast školy tak dosáhla částky téměř 48 000,- Kč.
Z nového víceúčelového hřiště mají radost především žáci školy, protože jim nabízí další
možnosti sportovních aktivit nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v době mimo vyučování.
Hřiště je po předchozí domluvě samozřejmě přístupné i ostatní sportumilovné příbramské veřejnosti.
Lze si jen přát, aby se v co nekratší době podařilo zajistit dostatek finančních prostředků
na položení umělohmotného povrchu hřiště, protože asfaltový povrch není rozhodně ideální
především ze zdravotního hlediska a ani požitek ze sportování určitě není takový, jako na kvalitním umělohmotném povrchu. Věříme, že v příštím roce už budeme moci žákům školy
i ostatním zájemcům tento sportovní požitek nabídnout.

Jan Pechlák, ředitel školy

Q-klub AMAVET Příbram
Centrum vědeckotechnického vzdělávání a ekologické výchovy mládeže
ve volném čase
Přihlašte vaše děti včas na Velký letní QRP tábor
Dětské letní QRP tábory Q-klubu se v Příbrami již staly tradicí. Říká se, že „experiment je
matkou pokroku“. Proto letošní tábor uskutečníme trochu jinak. Program bude motivován jako
činnost vojenské jednotky v nepřátelském týlu.
Účastníci tábora budou představovat padákový výsadek leteckých návodčích, kteří mají v týlu
nepřítele radiotechnickými prostředky navádět letecké útoky vlastních vojsk. Jednotka se
dostane do obklíčení a část technického zařízení ztratí. Ukryje se v opuštěném objektu na okraji
města, kde se větší část pobytu bude věnovat opravě a zhotovení provizorních radiotechnických
prostředků, výcviku v sebeobraně, střelbě, práci s GPS a minohledačkou, nácvikem maskování,
slaňování, zdravotnické první pomoci a dalším dovednostem potřebným v moderní armádě.
V závěrečné části pobytu, získané dovednosti a funkčnost zhotoveného zařízení využije, když se
bude jednotka probíjet z obklíčení, vyhledávat přistávací plochu, určovat její souřadnice a radiem
přivolávat záchranný vrtulník. Tak potud téma a náplň činnosti.
Tábor se bude konat na chatě v Krkonoších, v nadmořské výšce 1100 metrů. Připomínáme, že
rádi mezi námi přivítáme i děvčata. Určitě to zvládnou, stejně jako ti slabší a nezkušení
z chlapců, protože všichni se budou snažit navzájem si pomáhat. Ubytování na palandách,
kvalitní teplá strava 3x denně, pitný režim, k dispozici hřiště, ohniště, malý bazén, v blízkosti
hospodářství (krávy, kozy, ovce, srnka, psi) a taky anténní stožár. Elektronické součástky
zdarma. Vzhledem k tomu že letošní tábor není dotován, účastnický poplatek bude cca 2 800 Kč.
1. turnus: 9. - 14. července, 2. turnus: 6. - 11. srpna 2007.

5. ZŠ PŘÍBRAM – ČLEN SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO Knihovna Jana Drdy: Výpůjční doba o prázdninách

Při vyslovení slova UNESCO si většina obyvatel České republiky na prvním místě vybaví památky zapisované na Seznam světového dědictví UNESCO. A není divu, vždyť Česká republika je jednou ze zemí
s největším počtem památek na jeden kilometr čtvereční svého území zapsaných na tomto seznamu. Česká
komise pro UNESCO má agendu mnohem pestřejší. Jednou z jejich podstatných částí je i oblast vzdělávání.
Ve světě již přes padesát let funguje síť Přidružených škol UNESCO, do které od roku 2000 patří i naše
škola, 5. ZŠ Příbram. Oficiální název – ASPnet (Associated Schools Project for Promoting International
Education). Cílem ASPnet je propagace ideálů a principů UNESCO na poli vzdělávání. Pět desítek takových
škol je do této sítě zapojeno v naší zemi. Projekt ASPnet byl zahájen v roce 1953 a dnes je členem sítě přes
7000 školských zařízení ve více než 170 zemích světa
ze všech světadílů. Česká republika je jejím členem od
roku 1966.
Naše škola - 5. ZŠ Příbram, ul. 28. října 1, Příbram VII, zaměřuje svoji činnost v zásadě na tyto čtyři nejdůležitější
oblasti: světové problémy lidstva, multikulturní výchova
a světové dědictví, lidská práva a demokracie, udržitelný
rozvoj a otázky životního prostředí. Podepsali jsme Chartu české sítě Přidružených škol UNESCO, jejíž cílem je
přispívat ke kvalitě ve vzdělávání a je podepřena čtyřmi
pilíři vzdělávání definovaných Mezinárodní komisí
pro vzdělávání ve 21. století. A jsou to: 1 - učení se vědět
(learning to know), 2 - učení se konat (learning to do), 3
– učení se být (learning to be), 4 – učení se žít společně
(learning to live together). Škola musí hrát novátorskou
roli v rámci vzdělávacího systému, rozvíjet spolupráci
s obdobnými školami, přibližovat žákům nové celosvětové
otázky a pomáhat jim budovat si znalosti o globalizaci.
Naše škola celoročně pracuje na jednotlivých aktivitách vztahujících se k této problematice a prostřednictvím zvoleného koordinátora projektu podává výroční zprávu týkající se aktivit školy v rámci ASPnet
UNESCO. Zároveň se zástupci školy pravidelně a aktivně zúčastňují Setkání ASPnet UNESCO, jehož cílem
je výměna informací, určení priorit programu národní sítě na další období a prezentace vlastních školních
projektů.
Každý rok má své téma roku, které je zpracováváno školami buď průběžně, nebo se realizuje v tzv. ,,Týdnu
škol UNESCO“, kdy se školy projektu věnují naplno. Pracovali jsme v minulých letech na tématech: Rok
živé vody, Rok české hudby, Fyzika kolem nás, Země v našich rukou a teď naposledy to bylo téma
(NE)MOC MÉDIÍ. Problematiku tohoto tématu máme ještě v paměti, protože výsledky projektu stále
můžete shlédnout na chodbách naší školy. Po jednotlivých ročnících jsme se věnovali čtyřem základním
médiím - rádiu, televizi, tisku a internetu. Naši žáci zpracovávali historická fakta, spektrum nabídek jednotlivých médií, jejich kladný či záporný vliv na současnou generaci, pokoušeli se tvořit vlastní média.
Zapojili se žáci celé školy pod vedením svých učitelů, kteří jim připravili dle jejich předmětů zajímavou
a různorodou práci. Prezentace prací žáků si mohli prohlédnout žáci vzájemnými návštěvami při projektových dnech nebo na chodbách školy po ukončení projektové práce. a to až do konce školního roku.
Žádost o členství v ASPnet bylo důležitým rozhodnutím, které se týkalo celé školy. Vážíme si toho, že jsme
se členy této sítě stali a budeme se snažit, abychom jméno přidružené školy mohli nosit co nejdéle. Školy
získávají členství na dobu tří let s možností obnovení členství. Budeme věnovat náležitou pozornost projektům vyhlášeným Sekretariátem komise pro UNESCO tak, aby si naše škola členství v síti Přidružených škol
UNESCO zasloužila a udržela.
5. základní škola Příbram a Gymnázium Příbram, které je také členem sítě Přidružených škol UNESCO, se
ve dnech 28. - 30. 11. 2007 stanou pořadateli celostátního setkání škol České republiky, které aktivně pracují
ve výše uvedeném projektu. Diskutovanými tématy by měly být: multikulturní výchova, výchova k lidským
právům a trvale udržitelný rozvoj. Akce by se mělo zúčastnit kolem 50 škol z ČR.

Hlavní budova
nám. T. G. Masaryka 156, Příbram I,
tel.: 318 626 486
Oddělení pro dospělé:
2. 7., 4. 7., 9. 7., 11. 7., 13. 8., 15. 8.,
20. 8., 22. 8., 27. 8., 29. 8. (9 – 18 h.),
1. 9. (8 – 11 h.)
Studovna:
2. 7., 4. 7., 9. 7., 11. 7., 13. 8., 15. 8.,
20. 8., 22. 8., 27. 8., 29. 8. (9 – 18 h.)
Oddělení pro děti:
4. 7., 11. 7., 15. 8., 22. 8., 29. 8.
(9 – 11.30; 12 – 17 h.)
Informační centrum:
Červenec, srpen : pondělí – pátek
9 – 17, sobota 8 – 11 h.
1. 9. 8 – 11 hod.

Pobočka Příbram VI - Březové Hory
Husova 257, Příbram VI,
tel.: 318 623 975
2. 7., 9. 7., 13. 8., 20, 8, 27. 8.
(10 – 11.30; 12 – 17 h.)
Oddělení pro děti Příbram VIII –
7.ZŠ
Školní 75, Příbram VIII,
tel.: 318 625 555
15. 8., 22. 8., 29. 8. (9 – 12; 13 – 17
h.)
Oddělení pro dospělé „Křižák“
Čechovská 112, Příbram VIII, tel.:
318 621 909 krizak@kjd.pb.cz
2. 7., 4. 7., 9. 7., 11. 7., 16. 7. 18. 7.,
20. 8., 22. 8., 27. 8., 29. 8. (10 – 18 h.)

Mgr. Jana Batelková, 5.ZŠ Příbram, koordinátorka ASPnet UNESCO

Ministryně vlády na Gymnáziu pod Svatou Horou
Gymnázium pod Svatou Horou zažilo v pátek 20. dubna velký svátek. Školu navštívila za doprovodu Mgr.
Aleny Šálové, předsedkyně místní organizace Strany zelených, ministryně školství Mgr. Dana Kuchtová.
Byla to vůbec první návštěva ministra školství na našem gymnáziu. Paní ministryni očekávali jak učitelé, tak
někteří žáci. Nejprve se paní ministryně připojila ke studentům biologického kroužku a společně s nimi
ke Dnu Země zasadila u vchodu školy jilm. Po nezbytném rozhovoru pro Český rozhlas se vydala
na prohlídku areálu gymnázia.
První zastavení ji čekalo u shromážděných učitelů v učebně informatiky, se kterými ihned navázala
bezprostřední kontakt a čile besedovala na téma nové maturity, financování školství a existence malých škol.
Poté ji velmi zaujala výzdoba a se zájmem hovořila o přístupech k estetické výchově s naší výtvarnicí
Mgr. Dagmar Čápovou.
Další zastávku učinila v laboratoři přírodních věd a poté v audiovizuální učebně přírodních věd. Tady na ni
čekala prezentace studentů z biologicko-ekologicko-zeměpisné exkurze, během které žáci naší školy poznali
vybrané chorvatské lokality.
Následně paní ministryně využila příležitosti osvěžit si angličtinu a pohovořila s americkými lektory
na téma jejich působení u nás a s našimi studenty o výuce jazyků na Gymnáziu pod Svatou Horou. Na závěr
pak ještě proběhla krátká beseda s přítomnými členy školské rady, ředitelem a jeho zástupcem. Vše probíhalo
v příjemné atmosféře, což dokládá například i to, že paní ministryně vyzvala ředitele školy ke střetnutí
ve stolním tenise.

Mgr. Pavel Sedláček, ředitel

Špičková tenisová exhibice
V neděli 13. května se ve sportovní hale Aquaparku uskutečnila stolně tenisová exhibice
dvou bývalých reprezentantů a tenisových šampionů Milana Orlowskeho a Jindřicha
Panského. Pořadatelem této akce byla Sportovní zařízení města Příbram v úzké
spolupráci s tenisovým oddílem TJ Sokol Příbram. Dvouhodinovou sportovní akci
moderovala zkušená příbramská moderátorka Romana Navarová. Na začátku celé akce
vystoupila na palubovku 2 osmičlenná družstva děvčat ze Sport klubu Oxygen Příbram,
která svými dvouminutovými špičkovými sestavami s „bedýnkami“ zpestřila celou
sportovní akci.
V hlavní tenisové části sehráli nejprve vzájemné utkání žáci ročníku 1993 Martin
Kazda s Anetou Dědinovou. Nešlo v této chvíli ani tak o výsledek, jako o to, ukázat
veřejnosti, na jaké úrovni se v těchto letech stolní tenis hraje. Oba žáci prokázali velmi
dobrou výkonnost.
Po této ukázce se již představili „mistři ping – pongových“ stolů. Nejdříve sehrál utkání
Milan Orlowski s hráčem TJ Sokol Příbram Antonínem Jarošem, následovalo utkání
Jindřicha Panského s hráčem Sokola Vojtěchem Košákem a ve třetím utkání se střetli
ve čtyhře Orlowski s Panským proti Jarošovi s Košákem. Všechna tato tři utkání
ukázala mistrovství hostů Orlowského a Panského, ale také dobrou připravenost hráčů
Sokola Příbram. Po těchto třech utkáních již přišlo vyvrcholení celé akce, a to téměř
hodinovou špičkovou tenisovou exhibicí Orlowského s Panským. To, co oba dva
předváděli za tenisovým stolem, byl soubor sportovního umění, letitá hráčské vyzrálosti,
tenisové kreativity a v neposlední řadě i schopnosti sportem pobavit přítomné diváky.
Tenisový míček bleskově lítal z jedné strany stolu na druhou nejen pomocí běžných
tenisových raket, ale raket různých velikostí od největší 50 cm až po nejmenší 8 cm. Oba
hráči přesvědčili přítomné diváky, že se dá hrát stolní tenis i prkénkem na maso, pánvičkou, paličkou na maso a s polobotkou!! Své mistrovství ukázali i při hře se třemi míčky
najednou. Razance při smečích byla obdivuhodná a bránící hráči vraceli míčky i
ze vzdáleností 8 m od stolu a ještě u toho stačili dělat přemety, či přeběhnout přes celý
hrací stůl a včas se vrátit!! Aktéři rozesmáli také diváky klidnou hrou vleže na stole,
při které komunikovali mezi sebou a s diváky.
Diváci se opravdu výborně bavili, což bylo vidět na jejich tvářích během exhibice i
po ní. Celá akce proběhla bez organizačních zádrhelů a poděkování za pomoc při
organizaci patří Tenisovému oddílu TJ Sokol Příbram pánům Císařovi a Mrázovi, a také
sportovnímu oddílu Sport klub Oxygen, p. Lehotskému a pí Janalíkové.
Ing. Pavel Pikrt, ředitel SZM Příbram

Opět nabízíme pronájem ledových ploch:

velkou halu od 29. 6., malou halu od 10. 8. Telefon: 723 875 558

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
V naší vzorkové kanceláři v Tochovicích se snažíme
zákazníkům plně věnovat. Poradíme s optimálním
výběrem modelu okna pro daný dům. Na výběr je
několik možností. Jak materiálové provedení (smrk,
borovice, meranti) v profilu IV68 s izolačním dvojsklem nebo IV84 s izolačním trojsklem, tak kvalitativní provedení (STANDARD, OPTIMAL, STANDARD
TERMO, LUXUS, ELEGANT, dřevohliníkové

Firma ANLUX TWW s.r.o. je autorizovaným
regionálním zástupcem firmy TOP WOOD Windows,
největšího českého výrobce dřevěných oken a dveří
v systému Euro TWW.
V příštím roce slaví již 10 let od svého založení a také
10 let spolupráce s TOP WOOD Windows, který své
výrobky zdokonaluje již 13 let. Za tu dobu byly
získány zkušenosti s výrobou více jak 250 000 kusů
oken a dveří. Jak název firmy vypovídá, jedná se
skutečně o NEJLEPŠÍ DŘEVĚNÁ OKNA...
Dokonale a spolehlivě chrání před povětrnostními
vlivy, šetří energii, jsou technicky promyšlená s propracovanými detaily a díky kvalitnímu řemeslnému
zpracování mají dlouhou životnost. Stabilita dřeva
zaručuje těsnost a komfortní ovládání. Při správné
údržbě je životnost našich výrobků stejná jako udávaná životnost domu. To vše zaručuje moderní závod
vybudovaný v roce 1994, který je vybaven strojní
technologickou linkou se třemi CNC automaty na
výrobu pravoúhlých, šikmých a obloukových oken
a vchodových dveří. Lakovna je vybavena řízenou
klimatizací s ohledem na vytvoření optimálních podmínek pro zrání barvy a používá třístupňový systém
nejmodernější povrchové úpravy. Části okna projdou
hloubkovou impregnací ještě před zalisováním
do hotových rámů, impregnace tak pronikne i dovnitř
rohových spojů. Druhý stupeň – základování se
provádí též máčením a zajišťuje již budoucí barevný
tón. Posledním krokem je vysokotlaký nástřik
vodouředitelným akrylátovým lakem s příměsí 25 %
polyuretanu, čímž se docílí zvýšené odolnosti vůči
mechanickému poškození a vodě. Okna jsou vybavena
vždy nejmodernějším typem kování, kvalitním sklem
s vlastnostmi dle požadavku zákazníka a jsou
připravena k montáži.

V Perníkové chaloupce se nestárne

Je to skoro k nevíře, ale jsou věci, které
nestárnou. O tom se bylo možné přesvědčit
ve čtvrtek 17. května 2007.
Ten den odpoledne si totiž nejen současné
zaměstnankyně 5. mateřské školy, ale i ty
bývalé, společně s představiteli města starostou MVDr. Josefem Řihákem, 1. místostarostou Ing. Petrem Karešem, vedoucím
odboru školství Mgr. Jaroslavem Kopeckým, Mgr. Lenkou Rothovou a dalšími
účastníky připomněli, že je tomu právě
padesát let, co byla školka otevřena.
Úvod, v němž hrála hlavní roli Ježibaba
a Jeníček s Mařenkou, vtipně přispěl
k uvolnění atmosféry a oficiální akt značně
odlehčil. K příjemné pohodě přispěla i
krátká vystoupení dětí. K narozeninám
školičky dostaly děti dárek od zřizovatele finanční částku na průlezku na zahradu.
Pamětníci si říkali, že „je to stejně krásné
jako před padesáti lety“.
Zkrátka děti jsou děti a v jejich společnosti
se nedá zestárnout: Pevně věříme, že tomu
tak bude i dalších padesát let.
Věra Šťastná, ředitelka školy

okno). Poslední novinkou jsou okna s libovolnou
venkovní barvou a vnitřním lakem laděným do barev
interiéru, který se přizpůsobuje například dřevěným
podlahám, obkladům nebo malířským barvám.
Výsledek stojí opravdu za to.
Okny to u nás ale nekončí. Zákazník má možnost
vybrat si pro svá okna kompletní příslušenství - rolety,
okenice, žaluzie, mříže, parapety, sítě proti hmyzu
a třeba i markýzu. Aby byl dům úplně uzavřen
a sladěn, nabízíme též garážová vrata všech možných
konstrukcí a materiálů. Mimo jiné dokážeme vyrobit
sekční dřevěná garážová vrata ve shodné povrchové
úpravě s okny za přijatelné ceny.
Záleží nám na tom, aby byl zákazník spokojený.
Ze zkušenosti víme, že nejlepší reklama jsou reference spokojeného zákazníka a vždy nás potěší
telefonát: „Náš soused má od Vás okna a je s nimi
spokojen, my bychom je chtěli také“.
ANLUX TWW
262 81
Tochovice 170
tel: 318 682 855, 775 682 855, 602 615 562
fax: 318 682 895, 318 682 917
e-mail: anlux@ipnet.cz, www.anluxtww.cz
kancelář je otevřena v pátek 10 – 18 hodin
(jinak po objednání)

Uplynulý týden probíhal
u dobrovolných hasičů
z jednotky Příbram I
výcvik v používání motorových a rozbrušovacích pil. Výcvik probíhal
na spadlých stromech
v areálu Nového rybníka
v Příbrami a měl za úkol
vycvičit nové hasiče v používání těchto prostředků.
Že je potřebné, aby i tuto
činnost uměli dobrovolní
hasiči, ukázal nedávný
orkán Kyrill, při kterém
jsme pomáhali svým
profesionálním kolegům
při odstraňování padlých
stromů.
Hasiči také procvičovali své lezecké dovednosti na trenažéru Jakub.
Zkoušeli přechod přes uzel, postupové jištění a lanový traverz v rámci své
odborné přípravy. Dále se lezci připravovali na lanovku, kterou provedli
z balkonu Kulturního domu ve dnech 2. a 3. 6. 2007 v rámci Dne dětí
a kterou si mohly vyzkoušet i děti. V pondělí pak hasiči drželi hotovost
na stanici jako záloha svých profesionálních kolegů.
Martin Poulíček, starosta SDH Příbram I

Příbramští občánci narození v květnu
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Vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a máme téměř polovinu letošního roku za sebou.
Důležité ale je, že nás čeká léto a s ním i řada příjemných událostí,
které souvisí jak s dovolenou, tak s letní atmosférou vůbec.
Na léto se připravuje i Okresní hospodářská komora, a to sportovní
akcí – již 13. ročníkem V.I.P. tenisového turnaje dne 15. června
2007 v areálu tenisového klubu PBtisku v Bohutíně, kam zveme
všechny své sportovně laděné členy a příznivce. Hlavním partnerem akce je opět Česká
spořitelna, a. s., pobočka Příbram, a dalšími partnery jsou PBtisk, s. r. o., a Rückl Crystal,
a. s. I sportovní a společenské akce komory mají svůj cíl, kterým je setkávání jednotlivých
členů a firem na neformální bázi, které vede k navázání a prohloubení podnikatelských
kontaktů v regionu. Uzávěrka přihlášek je 13. června, hrát může maximálně 20 dvojic
a upřednostňujeme přihlášky členů komory.
Ani s nastávajícím létem však nezanedbáme roli vzdělávání. Své dotazy a náměty si mohou
podnikatelé připravit k tématu „Nového stavebního zákona, který je platný od 1. 1. 2007“.
Dne 19. června 2007 pořádáme seminář k hlavním změnám ve stavebním zákoně,
lektorkou je JUDr. Václava Koukalová, členka České společnosti pro stavební právo,
a seminář je určen jak pro podnikatele ve stavebnictví a další dotčené podnikatelské subjekty, tak
pro státní správu.
Od 1. června 2007 by se i naše příbramská komora měla napojit do systému Czech POINT
(Český Podací Ověřovací Národní Terminál), kde podnikatelé mohou získat ověřený výpis
z obchodního rejstříku – 50 Kč za stránku. V dohledné době se přidají i další služby jako
jsou výpisy z katastru nemovitostí a vydání výpisu z rejstříku trestů.
Agentura CzechInvest vyhlašuje k 1. 6. 2007 v rámci Operačního programu podnikání
a Inovace výzvu k předkládání žádostí o podporu v programech ICT v podnicích, Inovace, Potenciál, Eko-energie. Bližší informace si můžete vyžádat i na OHK v Příbrami.

Již v minulých číslech jsem Vás seznámila s projektem „Systém permanentního mapování
potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, ve kterém je OHK Příbram partnerem Krajské hospodářské
komoře Střední Čechy. Nacházíme se ve fázi prokonzultování důležitých bodů s pilotními
firmami, které by měl obsahovat připravovaný informační systém. V červnu se budeme
zabývat prohlubováním připravovaného diagramu a přípravou na výběrové řízení dodavatele
informačního sytému.
Z kulturních akcí bych Vás ráda pozvala jménem pořadatelů dne 17. 6. od 12 hodin do Dětské odborné léčebny v Bukovanech na Zámeckou slavnost se zajímavým kulturním programem pro děti i dospělé, kde např.vystoupí skupina Ginevra, na pořadu je i další řada
hudebních vystoupení a ukázek všemožných umění. Nad touto akcí převzala záštitu
Okresní hospodářská komora v Příbrami.
Další akcí, která určitě stojí za Vaši návštěvu, bude dne 30. června, a to koncert skupiny
Čechomor s Filharmonií Bohuslava Martinů a Lenky Dusilové v malebné vesničce
Vletice u Krásné Hory na ranči ve Vleticích. Předprodej vstupenek bude probíhat i
na infocentrech v Příbrami.
Poslední předprázdninové představenstvo OHK Příbram proběhlo v penzionu Nový rybník
u Obořiště u jednoho z členů představenstva OHK za účasti dobříšského starosty Mgr. Melši.
Mimo jiné schválilo i nového člena, kterou je firma ALTEKO, s. r. o., z Hostomic pod Brdy,
která se zabývá výrobou vzduchotechnických zařízení, ventilátorů, větracích a klimatizačních
jednotek.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Ž i v o t n í
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Od ledna 2007 došlo ke změnám v oblasti sociálních dávek.
Zákon č. 111/2006 Sb., (o hmotné nouzi) zná pouze jednu složku životního
minima. Výše částky životního minima je odstupňována nejen podle věku,
ale také podle toho, zda jde o občana osamělého, nebo zda je více osob
současně. Ve srovnání s předešlou úpravou je současné životní minimum
podstatně nižší. Životní minimum jednotlivce je stanoveno ve výši 3 126,Kč měsíčně. Tato částka je používána i pro více osob, které mohou bydlet
v jednom bytě, ale písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně
nehradí náklady na své potřeby (jde o rozvedené manžele, osamělého rodiče
s dítětem a pod.).
Společně se posuzují:
- rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
- manželé,
- rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
- rodiče a zletilé děti, pokud společně s rodiči užívají byt a nejsou společně
posuzovány s jinými osobami,
- jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně
prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně nehradí náklady na své potřeby.
V případě společně posuzované osoby činí částka životního minima osoby,
která je posuzována jako první v pořadí, 2 800,- Kč. U osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí a která není nezaopatřeným dítětem,
je to 2 600,-Kč. Rozhodující kriterium pro pořadí je věk.
Výše částky životního minima u nezaopatřeného dítěte:
- u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku: 2 250,- Kč,
- u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku: 1 960,- Kč,
- u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku: 1 600,- Kč.
Výše životního minima rodiny se stanoví součtem uvedených částek.
Příklad: životní minimum dvou dospělých osob, z nichž ani jedna není nezaopatřeným dítětem, činí: 5 480,- Kč (2 880,- + 2 600,- Kč). Tato částka je
základem pro výpočet životního minima úplných rodin s dětmi, přičemž
podle věku nezaopatřeného dítěte se k této částce připočítá částka životního
minima dítěte nebo dětí podle věku.
To platí i pro osamělého rodiče s jedním dítětem do 6 let věku:
životní minimum činí 4 480,- Kč (2 880,- + 1 600,- Kč,).
Částky životního minima se zvyšují z důvodu dietního stravování.
Žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi podá občan u příslušného
pověřeného obecního úřadu, t.j. Městský úřad Příbram, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, Tyršova 108, Příbram I, 261 19.
Zde občan obdrží informace k vyplnění tiskopisu a k dalším dokladům,
které bude muset doložit k žádosti. V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba
či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se stanovuje výše dávky - příspěvku
na živobytí, popř. doplatku na bydlení. Jednotný postup na celém území ČR
zabezpečuje jednotný informační systém.
JUDr. Antonín Hejduk, vedoucí odboru SVaZ
Městský úřad Příbram, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oznamuje,
že ve středu dne 27. 6. 2007 se koná v Centru sociálních služeb
(2. pavilon bývalé 8. ZŠ, Žežická 193, Příbram VII) ve 14,30 hod.
beseda s pracovníky Život 90.
Bude také předvedeno spojení terminální ústřední AREÍON - tísňová péče
- přes mobilní panel s dispečinkem Život 90.
Těšíme se na Vaši účast.
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Žáci 3. základní školy Březové Hory si na vlastní kůži vyzkoušeli
rýžování zlata. V akci jim pomáhalo Hornické muzeum Příbram.

V sobotu 2. června si Příbram připomněla výročí březohorské důlní
katastrofy. Díky Cechu příbramských horníků a hutníků neupadají
hornické tradice v zapomnění.

Uvnitř listu se můžete dočíst o tom, jak se 7. základní škola
proměnila v Ekoškolu.

Zdravotní klauni pravidelně navštěvují dětské pacienty a zpříjemňují jim pobyt v nemocnici. V té naší byli již několikrát.

Výstavu "Středočeské bienále 2007" zahájili 9. 5. v Galerii Františka
Drtikola statutární zástupce hejtmana Středočeského kraje Mgr. Josef
Vacek a ředitel Rabasovy galerie Rakovník akad. malíř Václav Zoubek.

V květnu proběhl největší příbramský hudební svátek - Hudební
festival A. Dvořáka. Na snímku je starosta při jeho zahájení.
Po slavnostním úvodu zahrála houslistka G. Demeterová.

Ministryně školství Dana Kuchtová navštívila Gymnázium
pod Svatou Horou. Na snímku s ředitelem Pavlem Sedláčkem
a jeho zástupcem Pavlem Karnetem.

Dne 29. 5. navštívil Příbram Jiří Paroubek, předseda ČSSD.
Spolu se starostou Josefem Řihákem se ve Věšíně zúčastnil
besedy s občany Podbrdského regionu.

3. základní škola Březové Hory zrekonstruovala díky příspěvku
z kraje a města své školní hřiště.

Koncem května se sešel Nadační fond Svaté Hory. Jednání se
zúčastnil i starosta města.

Ve středu 30. 5. se v Příbrami konal cyklistický závod. V kategorii
juniorů vyhráli dva mladí Příbramáci.

Ve čtvrtek 31. 5. přivítal starosta Josef Řihák další Příbramáčky.
Tentokrát mezi nimi byla i jeho vnučka Eliška.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Jeden občan z Rynečku
vynášel ze svého bytu spoustu
odpadu a ukládal ho k popelnicím. Byly to dveře, skříně,
kovové rámy postelí. Této jeho
činnosti si naštěstí všimla jedna
ze sousedek a oznámila to
strážníkům. Strážníci pána
poučili o správném chování
a přinutili ho odpad odklidit.
Je dobře, když si občané ihned
všimnou vznikající černé
skládky. Pokud není přímo
přistižen pachatel, jdou peníze
z kapes nás všech. A to rozhodně není správné.
Odpoledne téhož dne jeli
strážníci ke smutnému případu. Volala jim jedna žena
a tvrdila, že její starší dcera
násilím odváží z domova její
mladší dceru. Strážníci ihned
vyjeli na místo a zde opravdu
zastihli starší dceru oznamovatelky. Ta jim ale řekla, že
matka stále konzumuje alkohol
a špatně se o mladší sestru
stará. V tuto dobu prý je také
u své kamarádky a společně
popíjejí. Po krátké době se
na místo dostavila i matka
a starší dcera přivolala také
otce své sestry. Ten s nimi již
nežije, protože se s matkou prý
rozešel. Strážníci bohužel stejně
museli přivolat Policii ČR
a tento zapeklitý případ jí

předali k dalšímu šetření.
Tři milínští mladíci popíjeli
v hotelu Salve, ale nechtělo se
jim platit útratu. Jeden z nich
nenápadně zmizel a na další
dva již obsluha povolala
strážníky. Strážníci je poučili
o jejich povinnostech a mladíci
ihned sdělili jméno třetího
kumpána. Obsluha restaurace
byla poučena o svých právech
a možnosti případ řešit právní
cestou.
Několik osob se popralo
v Baru u Havlínů v Pražské
ulici. Pachatelé byli na místě
zajištěni a případ byl předán
Policii ČR.
Anonym oznámil telefonicky
dne 15. 5., že pod teplárnou
je černá skládka a jsou tam
barely s nebezpečným odpadem. Strážníci přivolali hasiče
a ti zjistili, že v barelech byla
dezinfekce, která ale naštěstí
nebyla pro své okolí nebezpečná. Celá záležitost byla
ihned předána odboru životního prostředí k dalšímu šetření.
Tři mladiství hoši ničili zařízení v areálu Nového rybníka
- rozbíjeli lahve, povalily stojany na rozvod elektrického
proudu. Správce proto kontaktoval strážníky. Strážníci vše
zdokumentovali a přinutili
hochy nepořádek po sobě

uklidit. Pokud se zjistí, že
došlo k poruše na rozvodech
elektrické energie, budou mladíci znovu zkontaktováni
a náklady na opravu jim budou
přefakturovány.
Pyžamovou párty pořádal
jeden mladý muž v Příbrami
III. Bohužel ještě v jednu
hodinu po půlnoci se z tohoto
bytu ozývala hlučná hudba.
Strážníci mladíkovi dali pokutu 1 000 korun a poučili ho
o jeho povinnostech.
V půl čtvrté ráno přivolal
službu konající lékař z JIP
nemocnice strážníky, aby mu
pomohli udržet v nemocnici
jednu ženu. Žena se mermomocí domáhala odchodu z nemocnice, třebaže její zdravotní
stav byl natolik vážný, že toto
vylučoval. Paní si nedala říci
a nakonec ji domů odvedl její
druh. Řekl lékaři, že tento stav
mívá jeho družka asi 2 – 3x
do roka, ale vždy žádá o tzv.
revers.
Malého záškoláka zadržel
výpravčí na kolejišti vlakového nádraží. Chlapec nešel
do školy, ale místo toho se šel
dívat na vlaky. Nevěděl, kde
bydlí, ale věděl, kam chodí
do školy. Strážníci ho tedy
odvedli do školy a zde ho
předali paní zástupkyni.

Dne 24. 5. asistoval jeden
ze strážníků při kontrole
odboru školství MěÚ Příbram
na ozdravném pobytu Základní
školy Bratří Čapků. Během
kontroly byli ve 21 hodin
požádáni dva pedagogičtí pracovníci, kteří měli dle předloženého rozpisu dozor nad
žáky, o provedení dechové
zkoušky na alkohol. Oba
dechovou zkoušku odmítli.
Strážník v místě kontroly
nedisponoval pravomocí nařídit dechovou zkoušku, proto
byla celá věc telefonicky oznámena Policii ČR. Ve 22,34
hod. Policie ČR zkoušku na
alkohol nařídila a vimperská
policie ji provedla s tím, že
bude sepsán úřední záznam
a o dalším šetření bude jako
oznamovatel v zákonné lhůtě
vyrozuměn vedoucí odboru
školství MěÚ Příbram.
Poraněný opilec se potuloval
po Jiráskových sadech. Spatřila
ho obsluha kamerového systému a přivolala záchranku muž byl převezen k ošetření.
V osm hodin ráno oznámila
jedna paní, že u nich v domě
vychází z jednoho bytu kouř.
Strážníci bouchali na dveře označeného bytu a po chvíli jim
otevřel majitel. Omlouval se,
že si pekl maso a usnul.

SLOUPEK SENÁTORA

Město Příbram oznamuje záměr
prodeje těchto volných bytů:

V souvislosti s tím, že jsem se již několikrát jako člen delegace do Parlamentního
shromáždění Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě (OBSE) zúčastnil
pozorování průběhu voleb v některých
zemích, jsem často dotazován na to, jak
v praxi taková pozorovatelská mise
probíhá, a proto ji popíši na příkladu
pozorování voleb v Arménii, jehož jsem se
zúčastnil ve dnech 9. - 13. května 2007,
přičemž organizační scénář pozorovatelské mise je vždy
zhruba stejný.
Ve středu 9. května jsem odletěl ve 21.40 hod. z Prahy
a do Jerevanu, hlavního města Arménie, jsem přiletěl
ve čtvrtek 10. května ve 4.10 hod. ráno. Následovaly nezbytné vstupní formality, převoz z letiště do hotelu ve městě
a ubytování v něm, a po pěti hodinách dopoledního spánku
začalo ve 13 hod. úvodní školení, které trvalo do večerních
hodin. Školení se týkalo arménského volebního systému
a způsobu vyplňování pozorovatelských formulářů, našich
pozorovatelských práv a povinností ve volebních místnostech
i mimo ně, otázek naší osobní bezpečnosti a podobně. Školení
vedli jednak zástupci OBSE a jednak místní činitelé (např.
zástupci policie a pod). Jednacím jazykem byla výhradně angličtina s případným tlumočení z arménštiny, pokud některý
z místních činitelů angličtinu neovládal. Následující den,
v pátek 11. května, probíhalo setkání se zástupci jednotlivých
politických stran, sdělovacích prostředků a nevládních organizací, kteří nás upozorňovali na případné problémy ve smyslu
jimi očekávaných chyb či úmyslných nepravostí, které by se
podle jejich představ mohly během voleb stát a na něž jsme si
měli dát pozor. Tento den byl ukončen setkáním s místním
řidičem a místní tlumočnicí z arménštiny do angličtiny, kteří
jsou pozorovatelům přidělováni (řidiči jsou najímáni i s vlastním autem), abychom se poznali a domluvili se, kdy následující den, tj. v den voleb 12. května, vyjedeme.
Vzhledem k tomu, že jsem byl určen k pozorování ve městě
Vanadzor, vzdáleném od Jerevanu 2,5 hod. jízdy autem, byl
odjezd stanoven na 4.15 hod. ráno, vstávat jsem tedy musel
ve 3.30 hod. ráno. I když se volební místnosti otvíraly až
v 8 hod., musel jsem být v první volební místnosti již od 6.45
hod., aby bylo možno pozorovat správnost postupů předcházejících jejímu otevření. Šlo o závěrečnou kontrolu volebních lístků a volebních seznamů, kontrolu a pečetění volebních uren a naopak odpečeťování speciálních razítek,
losování funkcí pro jednotlivé členy volební komise, kteří se
pak v nich střídali pravidelně po 2 hodinách, apod., a o tom
všem bylo nutno vyplnit pozorovatelské formuláře.
Po otevření volebních místností následovalo postupné přejíždění do předem určených volebních místností a pozorování
správnosti volebních postupů, a to jak u voličů, tak i členů
volebních komisí. V každé volební místnosti bylo nutno
vyplnit pozorovatelské formuláře s několika desítkami
otázek, jak jsou konkrétní volební postupy dodržovány. Večer
volby končily ve 20 hod., a v poslední volební místnosti bylo
po jejím uzavření nutno setrvat po celou dobu sčítání volebních výsledků, což trvalo asi do tří hodin ráno, už tedy
v neděli 13. května. Následovala cesta zpět do Jerevanu, která
trvala ještě o hodinu déle než ranní cesta opačným směrem,
neboť byla velmi hustá mlha. Do hotelového pokoje jsem se
dostal až v 6.30 hod. ráno, v 8.30 hod. se však již konalo předběžné závěrečné vyhodnocení pozorovatelské mise, ve 14
hod. jsem odjel na jerevanské letiště a v 16.05 jsem odletěl
s mezipřistáním v Moskvě zpět do Prahy.

Příbram I, Plzeňská 53,
byt č. 34 v 6. nadzemním podlaží, 1+0, 23 m 2
Příbram VII, Ve Dvoře 74,
byt č. 19 ve 4. nadzemním podlaží, 1+0, 24 m 2
Příbram VII, Mariánská 170,
byt č. 14 ve 2. nadzemním podlaží, 1+1, 27,5 m 2
Příbram VII, Mariánská 170,
byt č. 6 v 1. nadzemním podlaží, 1+1, 28 m 2

Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Příbram

Termín podání přihlášek: do 20. 6. 2007 do 14 hod.
Výběrové řízení se koná dne 21. 6. 2007.
Bližší informace získáte v Městské realitní
kanceláři Příbram, tel. č. 318 629 815.

Týden Evropy v našem přátelském městě ANOR
Ve dnech 5. - 7. května jsem se zúčastnil slavností, pořádaných u příležitosti Týdne Evropy v našem partnerském městě Anor ve Francii.
Městečko Anor má necelých 5 tisíc obyvatel a leží v severní části Francie, poblíž hranice s Belgií. Přátelské vztahy s tímto městem trvají již
téměř deset let, avšak smlouva o přátelství mezi Příbramí a Anorem
byla podepsána teprve v květnu 2005.
Společné aktivity Příbrami a našich francouzských přátel jsou zaměřeny
především na mladé lidi. Každoročně je v období prázdnin organizováno
setkání studentů z francouzského města Anor, německého města Aken
a českého města Příbram s tím, že tato setkání se konají střídavě vždy
v jednom z těchto měst. Pro studenty jsou organizovány nejenom poznávací výlety, ale také pracovní aktivity. V letošním roce se tento
„mládežnický tábor“ bude konat v srpnu v Příbrami a za naše město
se opět, jako v minulých letech, zapojí studenti Obchodní akademie
a Waldorfské školy.
Tentokrát organizátoři pozvali delegace nejenom z města Aken
a Příbram, ale také z polského města Gizalki a belgického Momignies.
Francouzští hostitelé využili setkání k podepsání přátelské smlouvy také
s těmito městy. Na základě přátelské smlouvy přijedou v létě do Příbrami
i studenti z města Gizalki a Momignies. Tato setkání mají veliký význam
pro sbližování národů, pochopení mentality a zvyklostí, porozumění
mezi lidmi a odstraňování bariér.
V rámci Týdne Evropy byla uspořádána mimo jiné konference na téma
„Jak se člověk stane aktivním občanem Evropy“ a „Rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko“. V rámci této konference jsme hovořili rovněž
o projektech financovaných ze strukturálních fondů EU v novém programovém období v letech 2007 - 2013. Francie patří mezi země s velice
rozvinutou ekonomikou, a tak možnosti čerpání finančních prostředků
z EU jsou pro tuto zemi již omezené. Naopak Česká republika, Polsko
a ostatní nové členské státy EU by měly využít možnosti čerpání
v novém programovém období a předkládat nyní co nejlepší projekty.
Do Anoru přijel také Příbramský dětský sbor pod vedením Michaely
Rybické a mimo jiné vystoupil v kostele sv. Mikuláše. Příbramské děti
zpívaly nádherně, koncert měl obrovský úspěch. Byl jsem na náš dětský
sbor skutečně hrdý. Společně s Příbramským dětským sborem vystoupil
také smíšený sbor z Anoru. Koncert byl nejen pro mě, ale i pro všechny
další hosty velikým uměleckým zážitkem.
V neděli 6. května jsme měli možnost sledovat živě volby nového francouzského prezidenta. Překvapila mě vysoká účast voličů v Anoru a také
to, že veřejnost nemusela opustit volební místnost a byla přítomna sčítání
hlasů. V menších městech jako je Anor měla lepší volební výsledky
Ségolene Royal, naopak v Paříži vedl kandidát pravice Nicolas Sarkozy,
který nakonec volby ve Francii vyhrál.
Setkání přátelských měst Anor, Aken, Příbram, Gizalki a Momignies
v rámci Týdne Evropy v Anoru bylo zorganizováno velice dobře.
Připravit takovouto akci není jednoduché, a tak dík patří organizátorům,
kteří věnují svůj volný čas a mravenčí práci k tomu, aby se konala
takováto setkání. Jsou to právě „obyčejní“ lidé, kteří přispívají ke sjednocení Evropy.

MVDr. Josef Řihák, starosta

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
PELHŘIM,

BISKUP PRAŽSKÝ
*? (NASTOLEN 1223, ODSTOUPIL 1225) +1240
Tento pražský biskup a také pán Příbramě patří mezi osobnosti
naší historie, o kterých se dnes příliš nemluví. Přestože bylo jeho
působení v roli nejvyššího českého církevního hodnostáře krátké,
neznamená to, že bylo bezvýznamné. Spíš naopak.
Pelhřim nastoupil na biskupský stolec po smrti svého svárlivého
předchůdce Ondřeje (ten zemřel v roce 1223, v minulém díle jsem
uvedli nesprávně 1224). Přestože byl nový biskup zvolen
tradičně, jako všichni jeho dosavadní předchůdci, tedy z vůle
krále a z okruhu jeho oblíbenců, měl záhy poznat, že toto již
nestačí. Pelhřimův předchůdce totiž mimo jiné předznamenal, že
církev začala ve 13. století utvářet zcela novou epochu, ve které
bude nadále vystupovat jako plně emancipovaná a na světské
moci nezávislá. Samozřejmě to nešlo, zejména mimo Itálii,
snadno, nicméně první kroky byly učiněny a jejich obětí se stal
právě Pelhřim.
Zatímco přímý nadřízený biskupa – mohučský arcibiskup
Siegfried a formální volitel, pražská kapitula, s volbou, či spíše
jmenováním biskupa souhlasili a mohučský arcibiskup jej i řádně
vysvětil, nebyla Pelhřimova volba papežem uznána. Papež Honorius III. nařídil volbu pod dohledem svých zástupců zopakovat,
a když v Čechách na jeho výzvu nikdo nereagoval, povolal
na podzim roku 1225 Pelhřima do Říma. Tam byl nakonec český
biskup donucen se svého úřadu vzdát. Byl to do té doby
neslýchaný zásah papeže do českých církevních poměrů, ale tlak
byl zřejmě tak silný, že se mu rozhodl Pelhřim podvolit. Jeho
vláda tak trvala pouhé dva roky, od října roku 1223 do konce roku
1225, kdy došlo k jeho vynucené rezignaci.
O zbylém životě biskupa Pelhřima (latinsky zní jeho jméno Peregrinus) mnoho dalších údajů nevíme, něco ale přece. Romantická
tradice jej spojovala s rodem Vartemberků, severočeského
panského rodu, který v té době stál na počátku své historie. Patřil
mezi kanovníky svatovítské kapituly a k tomu zastával post
mělnického probošta. Již v roce 1219 se postavil na královu
stranu ve sporu s biskupem Ondřejem a v králově přízni také
zůstal po celou dobu. Odměnou mu zřejmě měl být v roce 1223
uvolněný biskupský stolec. Jak již víme, odměna to nebyla příliš
sladká. V roce 1226 si však Pelhřim přece jen vymohl odstupné,
či spíše odškodné ve výši 120 hřiven, které mu umožnily dožít
svůj život v relativním pokoji, v dominikánském klášteře v Praze,
mezi jehož hlavní dobrodince spolu s králem Přemyslem
Otakarem I. patřil. Doživotně také mohl užívat titul biskupa,
ovšem bez jakéhokoliv náznaku skutečné moci.
Pelhřim zemřel v roce 1240. Pochován byl ve svém klášteře, který
původně stával v Praze na Poříčí, a který byl kolem roku 1233
přestěhován k staroměstské patě Juditina mostu, tedy přibližně
do míst dnešního kláštera křížovníků. V této době také bývalý
biskup opustil i úřad mělnického probošta a oddal se řeholnímu
životu. Pelhřim se do příbramských dějin nezapsal nijak, nutno
však podotknout, že k tomu měl velmi málo příležitostí.
Do výčtu našich osobností však samozřejmě právem patří.

Daniel Doležal

Č ERVNOVÉ KALENDÁRIUM

5. 6. 1887

Na Březových Horách byly
slavnostně vysvěceny dva
prapory horního závodu,
patronkami svěcení se v zastoupení staly císařovna
Alžběta a manželka následníka trůnu princezna
Štěpánka.

12. 6. 1867

V budově báňského ředitelství na náměstí byla
zřízena C.K. telegrafní
stanice.

13. 6. 1497

Rada uložila odboru vnitřních věcí MNV za úkol
připravit nové číslování
domů podle ulic (tzv. orientační čísla). Dodnes úkol
nebyl splněn.

Vydáno privilegium krále
Vladislava II. Jagellonského pro Příbram, ve kterém se mj. příbramským
povolilo svobodné vaření
piva. Tento letopočet
uváděl bývalý příbramský
pivovar na svých etiketách jako rok vzniku.

8. 6. 1850

27. 6. 1927

5. 6. 1957

Do
Příbrami
přišlo
prvních 12 četníků, aby
zde vybudovali četnickou
stanici.

8. 6. 1907

Týdeník Horymír uveřejnil zprávu o tom, že
pátrání po zmizelém psu
obchodníka Čerkauera
v ceně 100 rakouských
korun bylo v zásadě
úspěšné, a to přesto, že jeho zbytky byly nalezeny
zčásti již pečené, zčásti
ještě naložené. Viníkem
byl jistý J. T., pivovarský
bednář.

12. 6. 1877

Městský úřad na Březových Horách jmenoval
do funkce prvního účetního Eduarda Berana.

Od jisker z komína vznikl
požár na Drkolnovském
dole, který napáchal
“pouze” majetkové škody,
mj. celá Příbram byla
několik dní bez vody.

29. 6. 1942
Popraveni za tzv. schvalování atentátu na říšského
protektora R. Heydricha
Vojtěch a Antonín Stočesové.

30. 6. 1854
Následkem dlouhotrvajících dešťů se protrhla hráz
Pilského rybníka a způsobila v krajině velké škody.

Daniel Doležal

ntiška
Galerie Fra
bram
ří
Drtikola P
vu
a
pořádá výst
rožka
. Ludvíka B
g
in
k
e
ír
sb
ze
rtinovského
a Petra Ma

Galerie Franti‰ka Drtikola Pﬁíbram a Rabasova galerie Rakovník
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VYSTAVUJÍ
Balcar Martin
BlaÏek Dalibor
Bukovsk˘ Ivan
âíÏek Antonín
Dvoﬁák Jan
âech Zdirad J. K.
Ficaj Petr
Fiedlerová Zdena
Georgiev Luká‰
Hálová Dita
Hejduková Ivana
Grosseová ElÏbieta
Heyd Eva
Hokynek Pavel
Janatková Milli
Heller Jan
Kováﬁ Stanislav
Manina Zdenûk
Komárek Ivan
Ma‰ínová Iva
Mikeska Jiﬁí
Másler Jaromír
Petﬁíãek Tomá‰
Mojsejová – Voláková Milada
Prokop Zdenûk
Slavotínková Marie
Preclík Vladimír
·tûpán Petr
·ubrtová Dagmar
Sorokáã Laco
Tich˘ Jan
Tomík Franti‰ek
·ustrová Alena
Trnková Marie
Urbánková Ivana
Trnka Jiﬁí M.
Vanãátová Anna
Varvodiã Maria
Válová Jitka
Vilímová Martina
Zoubek Václav
Vesel˘ Ale‰

Tento projekt se uskuteãÀuje za finanãní podpory
Stﬁedoãeského kraje

BIENÇLE '07
Galerie Franti‰ka Drtikola Pﬁíbram
Slavnostní zahájení
9. 5. 2007 v 17 hodin
10. 5. — 1. 7. 2007
otevﬁeno dennû mimo pondûlí 9 — 17

Rabasova galerie Rakovník
Slavnostní zahájení
10. 5. 2007 v 17 hodin
11. 5. — 1. 7. 2007
otevﬁeno dennû mimo pondûlí 10 — 18
Galerie Franti‰ka Drtikola Pﬁíbram
Zámeãek — Ernestinum
Rabasova galerie Rakovník
Nová síÀ pod Vysokou bránou
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