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 IL JSEM PLNOHODNOTNÝM IVOTEM
a svojí milovanou hudbou

Doslova osmdesát let zasvìtil
známý hudebník, ale pøedevím
sbormistr, Zdenìk Fous své milované hudbì. Skuteènì, celým jeho

pøiblíil k jeho klavíru a tajnì cvièil.
Jetì jsem neumìl èíst písmenka,
ale noty ano. Hru na klavír jsem se
pak chodil uèit ke sleènì Bajerové.

CRA Rating Agency, a. s., provedla
ratingovou analýzu hospodaøení
mìsta Pøíbram. Závìr byl oficiálnì
oznámen 16. 6. 2006, celou ratingovou zprávu naleznete na stránkách mìsta www.pribram-city.cz.

Na Svaté Hoøe se konala v nedìli
25. èervna tradièní Korunovace.
Slavnost opìt navtívily tisíce
poutníkù z Èech i zahranièí.

V pondìlí 26. 6. se v Pøíbrami
opìt bìel Bìh Terryho Foxe. Jak
vidíte na snímku, o úèastníky
pøedkolního vìku nebyla nouze.

Jsou mezi námi

Váený pane Dvoøáèku,
dovolte, abych Vám vyslovil svùj
obdiv a podìkování zároveò.
Dle mých informací patøíte mezi
bezplatné dárce krve s neuvìøitelným poètem 240 odbìrù krve.
To je v dnení zkomercializované
dobì mimoøádnì lidský a pøíkladný
postoj a já bych Vám za nìj rád
tímto podìkoval.
Chci vìøit, e Vá pøíklad nezùstane osamocený a e pøispìje
k tomu, aby i pro ostatní nae spoluobèany byl vzorem, jak pomoci
ostatním. Je skvìlé, e jsou mezi
námi lidé, kteøí myslí na ostatní.
Jetì jednou díky.
Ing. Ivan Fuksa, starosta

Kam zmizel Merkur?

Ozdobou parku Na Hvìzdièce
byla dlouhá léta bronzová socha
Vincence Makovského Obchod,
známá jako socha Merkura.
Majitelem této sochy je Národní
galerie Praha (NG), která ji dlouhodobì zapùjèila mìstu Pøíbram.
Národní galerie svým dopisem
ze dne 4. 4. 2006 informovala
mìsto Pøíbram, e s ohledem
na pøedpisy ochrany sbírkových
pøedmìtù a stoupající rizika
pøehodnotila stanovisko k poskytování artefaktù k podobným
úèelùm a dola k rozhodnutí
ukonèit vekeré výpùjèky èi nájmy
dìl v nechránìném prostoru
a nájemní smlouvu mìstu Pøíbram
vypovìdìla. Mìsto Pøíbram tedy
muselo tuto sochu z dlouhodobé
zápùjèky vrátit jejímu majiteli.
Socha byla dne 19. 5. pøedána
zástupcùm Národní galerie a transportována do depozitáøe NG.

Od 1. èervna si mùete dobít
kredit na své èipové kartì
firmy CONNEX v Infocentru
MìÚ Pøíbram v Zámeèku Ernestinu, otevøeno dennì od 9
do 17 hodin. Bezplatná telefonní linka: 800 555 600.

ivotem se hudba line ve vech
podobách a osmdesát let, kterých
se v tìchto dnech doívá, je jubileum,
které svádí k malému bilancování.
Na co ve svém ivotì Zdenìk
Fous rád vzpomíná? Nejradìji
vzpomínám na dobu, kdy mi bylo
tak 4  5 let. Tehdy jsem èasto
pobýval u dìdeèka, který poøádal
ve svém bytì pravidelné hudební
dýchánky. S uchem pøitisknutým
ke sklenìné výplni dveøí jsem
blaenì naslouchal kadému tónu.
Tehdy si mì dìdeèek viml, a kdy
mi bylo pìt let, koupil mi první
houslièky! Koupil je od cikána,
tedy pøísluníka rómské meniny,
a mìly pøekrásný zvuk. Byl jsem
moc rád, ale u tehdy jsem pokukoval spíe po klavíru. To byl mùj
sen! Kdy nebyl dìdeèek doma
(chodil na pravidelné procházky),
tehdy nastal mùj èas, kdy jsem se

A jak vlastnì zaèala cesta pøíbramského sbormistra?
Sbormistrem jsem se stal ji
ve svých deseti letech! Tehdy jsem
poprvé v kostele sv. Prokopa
na Bøezových Horách na Prokopské pouti dirigoval sbor Cecilie
a Cyrilka. Hudba byla pro mì
smyslem ivota a zároveò velkou
láskou. Zpíval jsem i v kostele
sv. Jakuba a na Svaté Hoøe.
Ve 14 letech si mì viml pan
Antonín Vepøek, sloil jsem zkouky
a byl jsem pøijat do jeho sboru.
V roce 1948 jsem nastoupil vojenskou slubu. Tam jsem se stal sbormistrem edesáti a osmdesátièlenného sboru, se kterým jsme slavili
jeden úspìch za druhým. Nejradìji
vzpomínám na pøekrásné tøetí místo
v soutìi armádních sborù, která se
konala v brnìnské Redutì.
Po vojnì jsem opìt zpíval ve vech

pøíbramských sborech a v roce
1979 jsem se stal sbormistrem
Pøíbramského smíeného sboru,
take jsem jeho dirigentem plných
sedmadvacet let! Pøíbramský
smíený sbor má na pøíbramském
kulturním poli své nezastupitelné
místo. Které koncerty Vy osobnì
povaujete za nejvýznamnìjí?
Pøíbramský sbor spolupracuje
zejména s hornickým spolkem
Prokop. Vystupujeme takøka na vech
jeho akcích  Prokopská pou, kadého 31. kvìtna vzpomínková slavnost k výroèí katastrofy na dole
Marie a samozøejmì vánoèní koncerty a Rybova me vánoèní.
Vechny koncerty povauji za významné, ale jeden mi pøece jenom
zùstal v pamìti a byl pro mì hodnì
významný. Bylo to v roce 1980, kdy
byl naím hostem pan Eduard
Haken. Úèinkovat s tak vìhlasným
umìlcem byla pro mì velká èest
a nezapomenutelný záitek. Dokonce
jsme se stali pøáteli. Bohuel, pan
Haken zanedlouho zemøel.
Sbor, to je celá øada rozmanitých
osobností, osudù a názorù. Jak se
daøí tento celek udrovat pohromadì? V souèasné dobì má sbor
24 lidí. Je nám spolu dobøe, nebo
zùstali ti, kteøí mají hudbu opravdu
rádi, a také se jí plnì vìnujeme.
Starosti a politikaøení musí zùstat
pøed zkoukou za dveømi.
A jaké je Vae osobní a profesní
pøání? Nemám ádná zvlátní
pøání. il jsem plnohodnotným
ivotem a svojí milovanou hudbou.
Pøeji si, abych byl zdráv a mohl se
jí vìnovat i nadále.
Panu Zdeòku Fousovi jménem
vech Pøíbramákù pøejeme, aby se
mu toto pøání stoprocentnì splnilo
a mohl svojí hudbou jetì dlouho
rozdávat radost a pohodu.
- str -

S Danou Pikrtovou o neziskovém sektoru

V polovinì èervna bylo v jednom
z pavilonù bývalé 8. základní koly
v eické ulici slavnostnì otevøeno
Centrum neziskového sektoru. Tento
název v sobì skrývá celou øadu organizací a klubù sdruujících lidi s rùznými
druhy zdravotního postiení.
Podobné centrum chtìla pøíbramská
radnice spoleènì se zdravotnì postienými zøídit ji daleko døíve, ale hledalo
se vhodné místo. Jednou z moností
byly i prostory v bývalé Hudební kole
v ulici Ès. armády. Ty ale z mnoha
dùvodù nevyhovovaly. Teprve po procesu sluèování kol zùstaly volné
pavilony koly. Radnice tady chce
v pøítím roce jetì odstranit nìkteré
bariéry, které brání napøíklad vozíèkáøùm v plném vyuití, ale ji teï jsou
vichni spokojeni.
Proè vlastnì toto centrum vzniklo?
Vdycky je lepí, kdy je víc lidí
pohromadì, ne kdy je èlovìk osamocený, uvedla Dana Pikrtová, pøedsedkynì Støedoèeské krajské organizace
zdravotnì postiených a také pøíbramského klubu DEMKA, a pokraèovala:
I z radnice èasto zazníval názor, e
bychom se mìli vzájemnì domluvit
na spoleèných vìcech. Tak jsme postupnì
vichni hledali nejvhodnìjí místo
ke scházení. Po jednáních se starostou

Fuksou a místostarostou edivým nám
koncem loòského roku byly nabídnuty
tyto volné prostory. Pozvali jsme tedy
vechny organizace ve mìstì a dohodli
jsme se. Se spoleènými prostory ji
má Dana Pikrtová spoustu plánù.
Mohla by tu být tìlocvièna, spoleèenská místnost pro vechny. Kdy jsem
vechny ty prostory tady vidìla, vjel
do mì ivot a mìla jsem spoustu nápadù.
Víc hlav víc ví, take jsme se seli
vichni pøedsedové organizací. Na druhou
stranu je kadý z nás svým zpùsobem
velitel, a tedy osobnost, take nìkdy

jsou jednání hodnì
sloitá.
A co by Dana Pikrtová ráda v nejblií
dobì realizovala?
Výhledovì bychom
chtìli v hale instalovat umìlecká díla
nìkterých zdravotnì
postiených. Myslím,
e jich máme mezi sebou dost. Ji teï jsme
tento prostor oivili
krásnými fotografiemi jednoho z tatínkù.
Chtìla bych, aby
nae výstavní síò
nesla jméno Ivana
Kofronì. To je pro mì
pojem. A byl to zároveò i velký kamarád a myslím, e i pro Pøíbram hodnì
udìlal. A u v oblasti hudební, nebo
výtvarné. Podepisoval se zkratkou
IKO, take i nae galerie by se mohla
jmenovat IKO.
Plánù mají pøíbramtí zdravotnì postiení hodnì. Rozhodnì se ale nechtìjí
ve svých nových prostorách uzavøít
pøed ostatními. Naopak, uvítají mezi
sebou kohokoliv, kdo tøeba jen nechce
být sám, nebo by rád pomohl.
- str -

S LOVO

S TA R O S T Y

Váení obèané,
jedním z horkých témat,
které bylo na èervnovém
jednání zastupitelstva
prodiskutováváno, bylo,
zda mìsto Pøíbram bude
poadovat zpracování
EIA k stavbì Jihovýchodního obchvatu (JVO).
To je posudek, který hodnotí vliv budoucí stavby
na ivotní prostøedí. Nikdo z dotèených
orgánù a obcí jej nepoaduje! Nicménì
zastupitelé si studii vyádali, a to znamená,
e vekerá pøíprava k realizaci I. etapy
výstavby JVO se a o rok oddálí!! Take
zámìr, e by bìhem roku 2008 mohla zaèít
vlastní stavba JVO, je zatím v nedohlednu
a dopravní zatíení hustì obydlených èástí
mìsta jako je Ryneèek nebo Bøezové Hory
bude narùstat.

Dalím diskutovaným problémem byla
i monost prodeje bytù v domech, které pùvodnì v roce 1992 nebyly urèeny k prodeji.
Jsem rád, e po nìkolikamìsíèním pøelapování na místì je nyní v zastupitelstvu vùle
dalí prodej projednat a podpoøit. Pokud
mají obèané zájem si tyto byty odkoupit,
mìli by mít stejné podmínky jako ti, kteøí ji
byty koupili.
Korunovace panny Marie na Svaté Hoøe se
tentokrát zúèastnil i vatikánský velvyslanec
Diego Causero, který do Pøíbrami zavítal ji
potøetí. Máme za sebou dalí roèník Prokopské pouti, tentokrát za úèasti kardinála
Miloslava Vlka. Vem, kteøí se na organizaci
této významné akce podíleli, bych rád podìkoval. Zvlátì Hornickému muzeu a s. p.
Diamo za zprovoznìní dalí podzemní expozice s výtahem. Kardinál M. Vlk posvìtil
Cechu horníkù a hutníkù nový prapor a patrona Sv. Prokopa.
Pøíbram

v minulosti nìkolikrát pøispìla
symbolickou finanèní èástkou na výstavbu
Dìtského domova a chránìného bydlení
v Dubenci. Málokdo vìøil, e se v tak krátké
dobì podaøí tuto stavbu realizovat a 1. èervna jsme byli na jejím slavnostním otevøení!
Diecézi církve Èsl. husitské patøí uznání
za to, e tento sloitý projekt v tak zpoèátku
dost nepøátelských podmínkách dokázala
prosadit. Podìkování patøí i neznámým
osobnostem mìsta Pøíbram. Napøíklad
významnému dárci krve Vlastimilu Dvoøáèkovi. ije u nás vlastnì v anonymitì,
nicménì pro lidi, tedy i Èeskou republiku,
odvedl velký kus práce tím, e daroval ostatním kus sebe. Dík patøí i vem sdruením
zdravotnì postiených a klubùm dùchodcù,
e se po témìø dvouletém úsilí nakonec
podaøilo najít pro vechny jeden prostor
v areálu bývalé 8. Z. I díky zastupitelùm,
kteøí podpoøili sluèovací proces kol, se nael
vhodný prostor. Vem pøeji, aby se jim tam
ilo dobøe. K tomu jim jistì poslouí i bezplatný pøístup k internetu a vìøím, e v pøítím roce zde budeme moci odstranit vekeré
bariéry pro handicapované a vozíèkáøe.
Smutnou událostí bylo úmrtí pøíbramského
patriota, primáøe a básníka MUDr. Mièky.

V závìru mìsíce byla dokonèena rekonstrukce a modernizace komunikací, chodníkù
a parkovacích ploch na námìstí J. A. Alise
za finanèní podpory evropských fondù.
Zároveò byl dokonèen i hornický vláèek,
který bude do plného provozu uveden a
po zkuebním provozu nìkdy v èervenci.
Bìhem letních mìsícù budeme pokládat
nový povrch na høiti Základní koly
Jiráskovy sady. Tato kola se tedy doèká
finálního dokonèení svého sportovního
areálu. Podobné sportovní zaøízení by mìla
mít i 6. základní kola, pokud tuto stavbu
neoddálí problémy se smìnou pozemkù.
Pøíbram v èervnu získala ratingové ohodnocení roku 2005. Hodnocení hospodaøení
je opìt dobré. Zastupitelùm, kteøí mìli
zájem, podal zástupce ratingové spoleènosti
podrobný výklad. Opìt pøipomínám, e
ze stovky bývalých okresních mìst patøí
Pøíbram mezi 14 mìst, která mají odvahu
své hospodaøení veøejnì posoudit. Mìsto
hospodaøí zdravì, není zadluené a je pøipraveno k èerpání úvìrù pro dalí projekty.
Na konci tohoto volebního období budeme
mìsto pøedávat nástupcùm nezadluené!
K èervnovým novinkám patøí i opìtovné
sputìní provozu cyklobusu firmou Connex.
V letoním roce je jeho cíl na Trhovkách
u Orlické pøehrady. S dopravou souvisí i dalí novinka. Vichni cestující MHD si od 1. 6.
mohou dobíjet své èipové karty v Infocentru
Mìstského úøadu, které je otevøeno dennì,
vèetnì sobot a nedìlí, od 9 do 17 hodin.
Závìrem

bych chtìl vem øidièùm popøát
úspìnou jízdu pøi platnosti nového
silnièního zákona, vem dìtem a studentùm krásné prázdniny, rodièùm
pak pøíjemnou dovolenou.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY O H K

NOVADUS, s.r.o.
NOVADUS, spol. s r. o., je stavební firmou, zaloenou v roce 1992 transformací firmy fyzické
osoby pana Josefa Nováka. Firma je ryze èeská
bez jakéhokoliv zahranièního kapitálu.
Pøes vývoj v orientaci na rùzné druhy stavební
èinnosti se náplò prací ustálila na výstavbì
vodovodních a kanalizaèních sítí vèetnì pøíslu-

ných objektù a technologií. Dále firma provádí
zemní práce veho druhu, revitalizace rybníkù
a v neposlední øadì rekonstrukce památkových
objektù se specializací na fasády, krovy a støechy. Zkuenosti z minulých let jsou i v oblasti
prùmyslových staveb a samozøejmì i z výstavby
rodinných domkù èi jejich rekonstrukcí. V uplynulých letech byly vak provádìny, porovnáním
finanèních objemù, pøevánì práce na stavbách
inenýrských sítí, co je i ve výhledu do bu-

doucna cílem naí firmy.
Za poslední roky se stabilizoval poèet kmenových pracovníkù firmy na èísle cca 50. Tento
poèet zahrnuje jak vedení spoleènosti a provozní
THP (stavbyvedoucí), tak i pracovníky odborných profesí, montéry vodovodù a kanalizací,
øidièe, strojníky a pomocné dìlníky. Vichni pracovníci jsou pravidelnì prokolováni v rámci
svých profesí a odborností a je rovnì snaha
o pravidelné prohlubování a roziøování jejich
znalostí v závislosti na technickém vývoji a pokroku. Po stránce odborného vedení je firma
obsazena techniky se vzdìláním a zkuenostmi
z pozemního stavitelství a z vodohospodáøských
staveb. Oba obory jsou podloeny autorizacemi
jako autorizovaný inenýr, èlen ÈKAIT. Firma je
rovnì aktivním èlenem Okresní hospodáøské
komory v Pøíbrami a vedení firmy, je èlenem
øídících orgánù OHK a souèasnì i Krajské hospodáøské komory. Od roku 2002 je firma pøijata
za èlena sdruení SOVAK (Sdruení oboru
vodovodù a kanalizací), které je v Èeské republice nejvìtí svého druhu.
V roce 2003 bylo úsilí vedení firmy smìøováno
k certifikaci hlavních èinností podle systému managementu jakosti øízení ISO 9001:2000. Kvalita
øízení je hlavním pøedpokladem i kvality provádìní prací a to je v souèasné dobì pøi vysoké
konkurenci hlavním pøedpokladem úspìchu na
pøeplnìném stavebním trhu. Kvalita materiálù,
náøadí, strojù a technologií se zvyuje a je potøeba zvyovat i kvalitu pracovníkù.
Hlavními zákazníky naí firmy jsou mìsta a obce,
ale nezanedbatelná je i privátní sféra jak soukromých osob, tak i podnikatelù a firem. Pøeváné
mnoství prací je provádìno v okrese Pøíbram,
ale pùsobnost firmy vede i za hranice okresu
a do sousedních krajù - tak, jak je v souèasné
dobì potøebou a nutností.

Vojáci KFOR pøednáeli o minovém nebezpeèí
Na 500 dìtí a studentù ve vìku od sedmi do sedmnácti let se zúèastnilo zvlátních výukových lekcí
èeských vojákù mírové mise KFOR o minovém
nebezpeèí v Kosovu. Specialisté pyrotechnici
èeských týmù pro likvidaci nevybuchlé munice se
vìnovali dìtem ve kolách v Podujevu a kosovském
správním støedisku Pritinì.
Naím cílem bylo dìti nejen velmi vánì varovat
pøed stále aktuální hrozbou, zejména nyní v období
tìsnì pøed prázdninami, ale také je pouèit, jak se
mají v pøípadì nálezu pro nì neznámého a moná
i nebezpeèného pøedmìtu zachovat, øíká velitel èeského týmu pro likvidaci nevybuchlé munice kapitán
Jaromír Talpa.
Nevybuchlá munice a její komponenty, ale také ruèní
granáty, miny a dalí pozùstatky ozbrojeného konfliktu z konce 90. let, pøedstavují i dnes v Kosovu vánou
hrozbu. V prostoru odpovìdnosti jednotek KFOR
pod èeským velením se nejèastìji jedná o rùzné typy
ruèních, pukových a reaktivních granátù a leteckou
munici a submunici. Ve vìtinì pøípadù je pøitom
nalezená munice stále funkèní a ivotu nebezpeèná.
Na jaøe jsme zaznamenali pøípady, kdy místní dìti
pøinesly ruèní granáty pøímo do koly, nebo na dìtské
høitì. V zimních mìsících letoního roku pyrotechnici uskupení Støed likvidovali v prùmìru deset nálezù
mìsíènì. Od bøezna vak poèet jejich zásahù stoupl a

na souèasný ètyønásobek, øíká poruèice Magdalena
Dvoøáková z velitelství uskupení Støed, která výukový
program o minovém nebezpeèí pro áky a studenty
místních kol koordinovala.
Právì dìti bývají v Kosovu nejèastìji obìtí nesprávné
manipulace s výbuninami. Naím cílem proto bylo
pøispìt k prevenci takových netìstí. Bylo výborné, e
se nám daøilo dìti i pomocí her a soutìí zaujmout
a udret jejich pozornost. Pøekvapil nás také jejich
nelíèený zájem a mnoství otázek, zejména od dìvèat, dodává kapitán Jaromír Talpa.
Zvlátní preventivní výukový program o minovém
nebezpeèí obsáhl 13 pøedem vybraných albánských
i srbských kol v centrální èásti Kosova. Kromì
èeských vojákù se programu úèastnili také enisté
a pyrotechnici irského a finského kontingentu.
Dohromady tak vojáci KFOR z jednotek uskupení
Støed pod èeským velením od poloviny kvìtna
do konce èervna uskuteènili celkem 30 výukových
lekcí, kterých se zúèastnilo 1455 kosovských ákù
a studentù.
Na úspìný program naváí od nového kolního roku
i vojáci dalích úkolových uskupení mírových sil
KFOR. Výukový program o minovém nebezpeèí tak
bude od záøí pokraèovat na celém území Kosova.
Jan Pejek, tisková a informaèní sluba MO

Pøíbramtí obèánci narození v èervnu

V

PØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
v touebném oèekávání léta èas letí nezadritelnì vpøed vzhùru
k prázdninovým mìsícùm. Okresní hospodáøská komora vypoøádává záleitosti související s volební valnou hromadou, jako je
napø. zmìna zápisu v obchodním rejstøíku a dalí související
úkoly. Následujících pár øádkù bych chtìla vìnovat èinnosti
a akcím odborných kol, které jsou té èleny OHK v Pøíbrami.
Ve dnech 5. - 15.èervna 2006 probíhaly závìreèné praktické
zkouky 3. roèníkù Integrované støední koly hotelového provozu, obchodu
a slueb Pøíbram v oborech vzdìlávání s výuèním listem. IS je Pilotní kolou pro
ovìøování VP a praktická èást závìreèné zkouky probíhala v projektu ESF KVALITA I. Jde v podstatì o obdobu Maturita naneèisto. Na pilotních kolách se
ovìøuje jednotné zadání závìreèných zkouek a právì na IS v Pøíbrami se jedná
o obor kuchaø - èíník. Jedné praktické zkouky jsem se osobnì zúèastnila a musím
konstatovat, e kola vychovává uènì v oboru gastronomie na profesionální úrovni.
Pøedstavenstvo OHK Pøíbram doporuèilo ádost SOU a OU Hlubo o zaøazení studijních oborù Operátor døevaøské a nábytkáøské výroby, Podnikání,
Provoz slueb.
Vyí odborná kola a Støední odborná kola Bøeznice otevírá od 1. záøí 2007
nový perspektivní obor Pøírodovìdné lyceum.
Dne 15. èervna 2006 se v sídle Hospodáøské republiky ÈR v Praze konal ji 2. komorový JARMARK, kde se pøedstavily firmy z celé republiky s nabídkou svých
slueb.
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami uspoøádala v pátek 16. kvìtna 2006 ji
12. roèník V.I.P. tenisového turnaje ve ètyøhrách na kurtech tenisového klubu
PBTisk v Bohutínì. Zúèastnilo se ho ètrnáct dvojic z pøevánì èlenských firem
OHK Pøíbram.
Na tøetí pøíèce se umístila dvojice lékaøù z Ortopedie Ravak - pánové Karkan
a Vosátko, druhé místo vybojovala dvojice firmy TOR-IN, s. r. o., pánové Ric a Èáp,
a loòské vítìzství obhájil PBtisk, s. r. o., ve sloení Jaroslav kudrna a Jan
ejna. Z rukou generálního sponzora øeditele Èeské spoøitelny, a. s., JUDr.
Lubomíra Kroupy a øeditelky OHK Pøíbram Ireny Karpíkové pøevzali vítìzové
nádherný sklenìný pohár od firmy Rückl Crystal, a. s., cestovní zavadla od ÈS,
a. s., a samozøejmì ampaòské na oslavu. Pro vechny zúèastnìné byly té pøipraveny pìkné ceny, výborné obèerstvení a hlavnì nechybìlo pøekrásné poèasí
a dobrá nálada.
Tého dne slavila 15. výroèí zaloení firma RAVAK, a. s., v krásném prostøedí
westernového mìsteèka iklùv mlýn. Dìtský domov v Solenicích pøipravil pro své
hosty dalí ze svých Rozsvícení. Bohuel jsem se tìchto akcí nemohla zúèastnit
z dùvodu naeho podnikatelského tenisového klání.
Firma ZAT, a. s., pøichystala v èervnu Den otevøených dveøí a v Novém Podlesí
se uskuteènilo øádné jarní 62. zasedání Cechu pøíbramských hutníkù-olováøù.
Dne 26. kvìtna 2006 pøipravila Okresní hospodáøská komora v restauraci
U Pletánkù na podnìt Osadního výboru Zdaboø dalí setkání s podnikateli a starostou Ing. Fuksou diskusní schùzku, tentokrát na téma Rozvojová zóna Zdaboø
 vyuitelnost území do budoucna. Na besedu jsme pozvali firmy sídlící
v oblasti Zdaboøe a úèelem diskuse byla informace o jihovýchodním obchvatu
Pøíbramì a koncepce rozvoje mìsta, informace o rekonstrukci Zdaboøské ulice,
zpráva o chystané výstavbì v centrální èásti Zdaboøe, názory podnikatelù na zmìny
územního plánu, pùsobnost Osadního výboru a vzájemná spolupráce OHK a mìsta
s podnikateli.
V ten samý den v dopoledních hodinách probìhl semináø na téma Podpora
zahranièního obchodu ze strany Regionálního exportního místa CZECH
TRADE a konzultaèní semináø k praktickému provádìní INTRASTATU
v prostorách zasedací místnosti Èeské spoøitelny. K problematice INTRASTATU
pøenáel JUDr. Otakar Krátký, pracovník Èeského statistického úøadu, který se
podílel na pøípravì vyhláky è. 201/2005 Sb. a je spoluautorem Pøíruèky pro provádìní Intrastatu.
Pøedstavenstvo OHK na svém posledním pøedprázdninovém zasedání schválilo dva
nové èleny, a to:
DIRTECHO MEDIA, s. r. o.  reklamní èinnost, výroba reklamních zaøízení,
zprostøedkovatelská èinnost v oblasti médií, grafické práce
Døevìné konstrukce, s. r. o., Sedlèany  døevìné pøíhradové vazníky, støení
konstrukce a stavby na bázi døeva
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum,
261 01, tel.: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Zmìna hodin pro veøejnost na potách
Hodiny pro veøejnost jsou od 1. 7. 2006 stanoveny takto:
Pøíbram 3 (Mariánská 5)
Pondìlí
8  12 15  17
Úterý
8  12
Støeda
8  12 15  17
Ètvrtek
8  12 13  15
Pátek
8  12 13  15

Pøíbram 4 (Potovní 28)
Pondìlí 8  12
15  17
Úterý
8  12
Støeda
8  12
15  17
Ètvrtek 8  12
13  15
Pátek
8  12
13  15

Klienti, kteøí dojídìjí za prací, mohou vyuít slueb poty v prodlouených hodinách pro veøejnost v pondìlí a ve støedu.
Pokud klientovi nebudou hodiny pro veøejnost na potì vyhovovat,
mùe poádat o trvalou zmìnu ukládací poty. ádost musí podat
písemnì na tiskopise poty ádost  opatøení adresáta, na kterékoliv provozovnì Èeské poty, s. p.
Mgr. Jarmila Bendová
manaerka provozu, územní odbor Beroun

Tenisový kurt na 7. základní kole v Pøíbrami

Dne 28. èervna byl v areálu 7. základní
koly Pøíbram VIII za pøítomnosti vedoucího
odboru kolství MìÚ Pøíbram Mgr. Jaroslava
Kopeckého, øeditelky koly Mgr. Dany

Køápkové a jejích zástupcù slavnostnì
otevøen tenisový kurt.
Po dohodì s øeditelkou koly zahájili uèitelé TV v èele s PaedDr. Ctiborem Michalem
práce na obnovì sportovních povrchù v prostoru bývalých volejbalových kurtù.
Po mìsíci práce za vyuití i tìké techniky
se podaøilo vybudovat kvalitní tenisové høitì,
které bude slouit jak k výuce, tak potøebám
tenisového oddílu pøi 7. Z. Uvauje se
dokonce o monosti pronájmu tenisového
kurtu iroké veøejnosti (od záøí).
Na samotné úpravì vlastního antukového
povrchu kurtu se podíleli nejen uèitelé TV,
ale i pan Havelka (kolník), pan Carda
(údrbáø) a dobrovolníci z øad ákù 9. roèníkù.
Vedení koly vìøí, e tento krok nebude
posledním v celkové renovaci stávajících
venkovních sportovi, která by mìla slouit
nejen ákùm a zamìstnancùm 7. základní
koly v Pøíbrami VIII, ale i sportovní veøejnosti.
Mgr. Václav Havlíèek
7. základní kola Pøíbram

VÝPRODEJ LEMURY LEPÉ
Lenka Vychodilová, hereèka a zpìvaèka divadla Sklep, uvádí tak trochu recitál, tak trochu
kabaret vìhlasné umìlkynì Lemury Lepé, plný
písnièek a básnièek s typicky sklepáckou poetikou urèenou malým i velkým pøíznivcùm humoru a parodie. Hvìzdu zapadlou do Sklepa doprovázejí ekvilibrista na klaviatuøe David Noll,
basový drezér Vladimír Vytiska a kytarový mág
Jiøí Podzimek. Pøíleitostnì na bicí tluèe hlava
nehlava Vladislav Sosna.

Vy s t o u p e n í p o ø á d á G a l e r i e
Frantika Drtikola Pøíbram
7. záøí 2006 od 19 hodin

Pøedprodej vstupenek:
Galerie F. Drtikola, Infocentrum MìÚ Pøíbram
v Zámeèku, Informaèní støedisko Knihovny Jana
Drdy Pøíbram.

POZOR! NOVÉ PØEDPLATNÉ!
Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram
nabízí podzimní pøedplatné:

premiéry: Èekej do tmy,
Cesta do Betléma
Jak jsem vyhrál válku
hosté: Dalibor Gondík a Otakar Brousek ml.
Dìtské pøedplatné:
Kopretinka
Zlobivý brouèek
Dáda  Vánoèní hitparáda s D. Patrasovou
Hurvínkova cesta do Tramtárie 
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Tøi oøíky pro Popelku  filmová pohádka
Perníková chaloupka  Divadlo Drak
Dále se mùete tìit na Ypsilonku,
Dejvické divadlo, Divadlo ABC, Divadlo
Viola
v prodeji od 5. èervna 2006

Program Letního kina
10. 7.
Prime
12. 7.
Bambi 2
14. 7.
Základní instinkt II
17. 7.
Základní instinkt II
19. 7.
Jak se krotí krokodýli
21. 7.
Jak se krotí krokodýli
24. 7.
Tristan a Isolda
26. 7.
Tristan a Isolda
28. 7.
X-men Poslední vzdor
31. 7.
X-men Poslední vzdor
Promítá se za kadého poèasí, vstupné 70,-, zaèátek: èerven ve 21,00 h., èervenec ve 21,30 h.
Koncerty:
2. 9. První pøíbramský fest
Vystoupí skupiny: BSP (ve sloení Ota Balage,
Kamil Støihavka a Michal Pavlíèek), Èeské
srdce, BEAT-IN, Vilém Èok, Burma Jones
a pøíbramská skupina Paká
7. 9. Support Lesbiens
Kontakt: 318 660 045

w w w. l e t n i k i n o p r i b r a m . c z

Kovohutì Pøíbram drí tradice
62. zasedání Cechu olováøù

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB V PØÍBRAMI

Celostátní konference o krajském plánování sociálních slueb
Nový zákon o sociálních slubách ukládá krajským samosprávám
povinnost zpracovat støednìdobé plány rozvoje sociálních slueb.
Ty se stanou nástrojem pro rozdìlování financí mezi státní, krajské,
obecní i nestátní poskytovatele sociálních slueb.
Zbývá ji velmi málo èasu k tomu, aby probìhl hodnotný proces zodpovìdného posouzení situace a vytvoøení spoleèné dohody o krajském
plánu za úèasti subjektù, které sociální sluby poskytují, a lidí, kteøí je
potøebují a vyuívají. Jak má na úrovni kraje vypadat proces plánování
sociálních slueb? Kdo se ho má úèastnit? Co je cílem plánování? Kdo
má vyjednaný plán schvalovat? Kdo je zodpovìdný za jeho naplòování? Je stát pøipraven plnì financovat sociální sluby, které krajský plán
oznaèí za potøebné, dùleité a nezbytné? Jaká jsou specifika a rozdíl-

nosti jednotlivých krajù?
Odpovìdi na tyto otázky hledala odborná konference Komunitní
plánování - cesta ke støednìdobým plánùm rozvoje, která se konala
7. èervna 2006 v Masarykovì koleji v Praze. Na konferenci se jako
nejlepí zpùsob zpracování støednìdobých krajských plánù ukázalo
vyuití výstupù z komunitních plánù jednotlivých mìst a regionù.
Pøíbram je jedním z míst, ve kterém komunitní plánování probíhá.
Dokumenty z plánování sociálních slueb v Pøíbrami budou tedy
vyuitelné nejenom pro mìsto, ale stanou se i vhodným podkladem
pro zpracování plánu na krajské úrovni.

Ozdravný pobyt svazu tìlesnì postiených

Nezapomenutelný záitek jsme mìli 31. 5. pøi návtìvì klátera
premonstrátù a baziliky v Milevsku. V letech 2004  2006 toti probìhla její oprava a v souvislosti s ní se uskuteènil archeologický výzkum,
jeho výsledky jsou velice významné. A právì v tento den se slavnostnì svìtil nový oltáø a pøedstavila se restaurovaná bazilika iroké veøejnosti. Prolínají se v ní ètyøi kultury  románská, gotická, barokní
a moderna.
Ale zpìt k Mozolovu. Vichni klienti si také velice pochvalovali stravu
i ochotu obsluhujícího personálu. Zdravotní stav úèastníkù se velmi
zlepil, dennì jej sledovala MUDr. Holeèková. O celkovou organizaci
se vzornì postarala s pomocí spolupracovníkù pøedsedkynì STP è. 6
paní Vlasta Hanuová. Obìma patøí dík za obìtavou a zodpovìdnou péèi.
Tento ozdravný pobyt se mohl uskuteènit díky grantu z mìsta Pøíbram
i díky finanèním prostøedkùm od naich pøíznivcù.

Organizace è. 6 Svazu tìlesnì postiených v Pøíbrami uskuteènila
ve dnech 22. 5.  2. 6. ozdravný pobyt v Mozolovì u Nadìjkova v jiních Èechách.
Hotel, ve kterém jsme byli ubytováni, je situován do krásné krajiny,
take bylo velice pøíjemné relaxovat pøi procházkách v jeho okolí.
Výhodou tohoto zaøízení je krytý bazén a víøivka, kterých jsme vyuívali kadodennì v dopoledních hodinách. Této rehabilitaci pøedcházela
ranní dobrovolná rozcvièka a také cvièení s jogovými prvky pro vechny.
Odpolední program byl zamìøen na vycházky do pøírody a byl také
zpestøen i dvìma polodenními výlety. Jedno odpoledne vichni úèastníci
pobytu vyrazili do sympatického mìsteèka Jistebnice.
Zdatnìjí jedinci se vydali na nedaleký kopec s kaplièkou sv. Maøí
Magdalény, odkud je za pìkného poèasí (a to jsme mìli) nádherný
výhled do irokého okolí.

Mìsto Pøíbram, realizátor akce
Centrum pro komunitní práci, partner realizátora

Za ve dìkují úèastníci pobytu.

V pátek 2. èervna 2006 se v hospùdce
Za Komínem v Novém Podlesí uskuteènilo
øádné jarní zasedání Cechu pøíbramských hutníkù-olováøù. Celkovì lo ji o 62. zasedání
olováøù od 27. 12. 1974, kdy byl Cech zaloen
tehdejími pracovníky národního podniku
Kovohutì Pøíbram.
Cech pøíbramských hutníkù-olováøù je jedním
z nejstarích dobrovolných spolkù na Pøíbramsku. Má 37 èlenù, jimi jsou souèasní a bývalí
zamìstnanci Kovohutí Pøíbram. Cech se øídí
tzv. Cechovním øádem a Pivním zákonem. Velmi
úzce spolupracuje s Cechem pøíbramských
horníkù a hutníkù, jeho internetové stránky
http://www.cechphh.cz/ pøináejí informace
o olováøích v sekci Cech hutníkù.
Cech a Kovohutì se nyní pøipravují na tradièní
èervencovou Prokopskou pou, øíjnový Skok
pøes kùi a hlavnì na oslavy 220 let novodobé
hutì (1786 - 2006), které budou probíhat v záøí
a øíjnu v rámci pøíbramského 10. Setkání hornických mìst Èeské republiky a spoleèenskoprezentaèní akce Kovohutí Pøíbram Opìt
po roce, která se letos uskuteèní ji podesáté.
Hlavním partnerem Cechu je mateøská spoleènost Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s., která
je jediným zpracovatelem odpadù s obsahem
olova (zejména olovìných akumulátorù) v Èeské
republice, výrobcem olova a jeho slitin a dále
zpracovatelem odpadù s obsahem drahých kovù
(zlato, støíbro, palladium, platina) a odpadù
z elektrických a elektronických zaøízení (elektroodpadu).

Kahan - Zpravodaj MìÚ Pøíbram, vychází mìsíènì l Vydává: MìÚ Pøíbram, Tyrova 108 (IÈO: 243132) pod reg. è. Ministerstva kultury ÈR E 11726 l Místo vydání: Mìstský úøad - odbor kultury, sportu a informaèních slueb, Pøíbram I, Tyrova
108, tel. 318 402 281, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz l Grafická úprava, sazba: MìÚ Pøíbram, OKSIS l Foto: archiv redakce nebo F. Gahler l Pøedtisková pøíprava: Petr efr, ALFA reklama, Pøíbram l Tisk: Vltava - Labe Press, divize Mír - Praha 10 - Uhøínìves l Distribuce: Èeská pota, s. p., obvod Pøíbram l Za vìcnou správnost èlánkù odpovídají autoøi l Redakèní uzávìrka je 20. den pøedchozího mìsíce l Toto èíslo vychází dne 11. 7. 2006.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

Pøíbramská jména
KAREL HAIL

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Ve veèerních hodinách dne
1. 6. kontaktovala stráníky
obyvatelka z Pøíbrami VIII.
Prý pronajímá svùj byt jednomu pánovi, ale bohuel
ho ji nìkolik dní nevidìla
a má podezøení, e se mu
nìco pøihodilo. Policie ÈR
za asistence hasièù byt otevøela, pán byl mrtvý.
V drogerii DM v Praské
ulici opìt chytli zlodìje.
Byli to tøi mladíci, kteøí odcizili pánskou kosmetiku
v hodnotì 1 036 korun.
S jedním z nich se ji stráníci setkali nìkolikrát. I tentokrát tento výtrník kladl
odpor, tak mu stráníci
museli nasadit pouta a eskortovali je vechny tøi
na sluebnu Policie ÈR.
Po 22. hodinì dne 3. èervna
oznámil
jeden
obèan
z Pøíbrami VII., e ve dvoøe
u jejich domu opìt popíjejí a
hluèí mladí lidé. Tentokrát
se jednalo o skupinu osmi
lidí, z toho pouze tøi mìli
doklad totonosti. Stráníci
je napomenuli, pouèili je
o správném chování a mláde se poté rozela.
Po pùlnoci dne 4. 6. mìli
na chirurgické ambulanci
nemocnice
agresivního
pacienta. Stráníci pøijeli

a asistovali zdravotnickému
personálu pøi pøevozu na rentgen a neurologické oddìlení,
kde si pacienta pøevzal lékaø.
Osobu kradoucí mìdìný
okap zahlédl obyvatel
v Pøíbrami II. Kontaktoval
Policii ÈR a ta poádala
stráníky o ohledání místa.
Po chvíli se na místì setkali,
ale bohuel zde nikoho nenalezli. Stráníci ale cestou
spatøili mue nasedajícího
do podezøelého auta. Asi
za 15 minut volal jeden
obèan, e slyí nìkoho
chodit po leení postaveném
u jeho domu. Po krátké
honièce stráníci zadreli
18letého mladíka, který se
pokouel z pùdy domu utéci.
Pøípad byl pøedán Policii
Èeské republiky.
Dne 11. 6. ve 21.15 hodin
telefonicky oznámil jeden
mu z Pøíbrami, e právì
jede od Dubna do Pøíbrami
a e ho pronásleduje terénní
vozidlo Jeep Grand Cherokee,
jeho øidiè na nìj støílí z pistole. Po pøíjezdu do mìsta
podal pán na sluebnì
pøesnou zprávu. Ihned byly
kontaktovány vechny motohlídky a operaèní Policie
ÈR. Po pùlhodinì pán volal,
e ho opìt pronásledují.

Zùstal v kontaktu se stráníky
a nakonec v Milínské ulici
zastavil i Jeep. Stráníci
mue vyzvali, aby vydali
zbraò. Oba tvrdili, e o ádné zbrani nic neví. Stráníci
vyuili oprávnìní pøesvìdèit se, zda osoby nemají
u sebe zbraò. Jeden z muù
zaèal klást aktivní odpor,
proto stráníci museli pouít
donucovací prostøedky. Poté
ihned øidiè Jeepu stráníkù
øekl, e pistoli, ze které støílel, ji schoval v autì své
pøítelkynì. Stráníci ho
k tomuto autu pøevezli a vyèkali zde pøíjezdu policistù.
Vichni byli poté pøedání
Policii ÈR k etøení.
Rvaèka tøí osob probíhala
v restauraci Malý kotel.
Stráníci vyjeli hned na
místo, rváèe od sebe odtrhli
a pouèili je o sluném
chování.
Zkrvaveného mue, sedící
enu a nad nimi poskakujícího mue spatøila hlídka
pøi pravidelné kontrole
u restaurace Horník. Stráníci pøivolali záchranku,
ena jim poté sdìlila, e ji
a jejího pøítele napadl její
árlivý manel. Pøípad byl
pøedán Policii ÈR.
Jeden nesnáenlivý pán

bydlící v pøízemí domu
v Pøíbrami III prý neustále
slovnì napadá dìti, které si
hrají pøed domem. Proto
jedna maminka ji pøivolala
stráníky. Pán si prý dìti i
fotil. Jednou po nich dokonce z okna házel vejce.
Stráníci paní upozornili na
monost øeit tuto záleitost
u pøestupkové komise. Poté
odcházeli ke svému autu
a onen pán otevøel okno
a opìt zaèal pøítomné rodièe
i dìti slovnì napadat. Stráníci pána poádali o pøedloení dokladu totonosti, co
po delích prùtazích uèinil.
Stráníci pána upozornili,
e o celé události bude
sepsán úøední záznam, který
mùe být pouit v pøípadném pøestupkovém øízení.
V podveèer 15. 6. oznámila
jedna obyvatelka Pøíbrami VII,
e pøed domem leí nehybnì
mu. Stráníci pána probudili a on jim øekl, e si
v nedaleké restauraci dal
dvì piva. Protoe byl ale
unavený z horka, sedl si
prý do stínu a usnul.
Nepotøeboval lékaøské oetøení a byl schopen chùze.
Proto stráníci mohli místo
opustit.

Krátce z tiskovek na radnici
Tisková konference 27. 6. 2006
Výbìrového øízení na poskytnutí úvìru pro rekonstrukci pøíbramského Divadla se zúèastnily tøi
bankovní domy: Komerèní banka,
Èeskoslovenská obchodní banka
a Èeská spoøitelna. Výbìrová
komise nakonec vybrala Èeskou
spoøitelnu, která nabídla nejvýhodnìjí podmínky.
Desetiprocentní sníení èástky
z poplatku ze vstupného odsouhlasila rada mìsta pro akci Fast Food.
Rada mìsta chystá v tomto smìru
úpravu vyhláky. Zatím lze tuto
sazbu sníit pouze na základì ádosti.
Rada mìsta se zabývala i úpravami platù øeditelù kol a kolek
v souvislosti s novelou pøísluného
zákona a také odsouhlasila tøi pracovní místa v rámci veøejnì prospìných prací na 1. základní kole.
Osadní výbor Nová Hospoda
získá za jednu korunu pronájem
bývalého agitaèního støediska.
Spotøebovanou energii si budou
muset uhradit za plnou sazbu.
Pronájem Junior klubu spoleènosti SMO - Letní kino rada odsouhlasila. Stavební úpravy spoleènost
provede na své náklady a pokud
zde bude chtít jetì vybudovat byt
pro správce objektù, bude se tím
rada znovu zabývat.
Støední zdravotnická kola poádala o pronájem prostor v bývalé
2. základní kole Josefa Strejce
v souvislosti s rozíøením bakaláøského studia, které by v Pøíbrami
mìlo vzniknout ve spolupráci
s Husovým institutem teologických
studií. Rada odsouhlasila pronájem
1. patra od roku 2007. Na Støední
zdravotnické kole bude ji od 1.
øíjna letoního roku dálkové
studium a od následujícího roku
studium denní. Ve mìstì by tak mìly
zaèít fungovat dvì vysoké koly.
Linka èíslo 17, která byla v minulých mìsících uvedena do provozu, bude od nového kolního roku
dopravovat dìti z drkolnovského
sídlitì do koly. Nový spoj s odjezdem v 7.30 hodin ze zastávky
Podbrdská pojede kolní ulicí.
Zvýené náklady èiní asi 50 tisíc
korun za rok.

Výbìrového øízení na opravu
dlaby pøed obchody na námìstí
17. listopadu se zúèastnilo 8 firem.
Vyhrála firma STRABAG, a. s.,
která práce provede za 56 dní
a èástku 1,280 mil. korun se zárukou
48 mìsícù. Práce budou zahájeny
teprve po rekonstrukci inenýrských sítí a veøejného osvìtlení.
Ke dládìní bude pouita stávající
dlaba.
Rada mìsta nebude uplatòovat
poadavek na zpracování studie
EIA, která by mìla prokázat vliv
na ivotní prostøedí, v pøípadì
výstavby parkovacího domu na Drkolnovì. Vzniknout by tady mìlo 243
parkovacích míst. Radnice bude

firma Hydroprojekt a vyplynout by
z ní mìly návrhy pøírodních protipovodòových valù, nebo vybudování slepých ramen øíèky Litavky.
Firma, která zvítìzila ve výbìrovém øízení na rekonstrukci Divadla
Pøíbram, od soutìe odstoupila
s tím, e dosud nebyla vyzvána
k podpisu smlouvy. Dùvodem bylo
odvolání se firmy, která skonèila
na druhém místì, a bylo tedy nutné
dodret zákonné postupy. Je moné,
e realizace tìchto prací bude odsunuta a na pøítí rok, nebo práce
provede firma, která skonèila druhá
v poøadí a nabídla i kratí dodací
lhùty. V souèasné dobì ji je
pøipraveno i výbìrové øízení na vý-

STAROSTA

(1819 1893)

Nový seriál budeme vìnovat zajímavým postavám
pøíbramské historie. Zaèneme starostou, jeho stopa
je v Pøíbrami patrná dodnes.
Karel Hail, rodák z Èeského Krumlova, pocházel
z vojenské rodiny a proil mládí v Èeském Brodì.
Vyuèil se obchodníkem a po nìkolika podnikatelských pokusech se uchytil v roce 1844 v Pøíbrami.
Hned po svém pøíchodu do mìsta se zaèal zajímat i
o obec a vìci veøejné. Vstoupil do ostrostøeleckého
sboru, v jeho èele záhy stanul. V roce 1857 se stal
potmistrem a v roce 1862 spoluzakládal pøíbramský
Sokol, jednu z prvních venkovských jednot tohoto
tìlocvièného spolku.
Pùsobil té jako politik. Jeho poslanecká kariéra
zaèala ji v roce 1850, kdy byl Hail zvolen do mìstského zastupitelstva. Poprvé usedl, na pouhý jeden
rok, do starostenského køesla v roce 1863, ale hlavní
dobou jeho pùsobení byla a léta 1867 - 1893. Není
moné zde vypoèítat vechny veøejné funkce a úøady,
které kdy zastával, a proto zde zmíním ji jen jeho
pøedsednictví v pøíbramském sboru dobrovolných
hasièù.
Druhá polovina minulého století patøila k tìm astnìjím v pøíbramských dìjinách. Vrcholná fáze støíbrorudného dolování pøináela prosperitu i ostatním
lidským èinnostem. Starostování Karla Haila tak bylo
z ekonomického hlediska znatelnì ulehèeno. Bylo by
vak nespravedlivé, kdybychom to povaovali za jediný dùvod Hailova úspìchu, zvlátì víme-li, kolik
protivníkù mìly jeho snahy o budování veøejných
staveb a kol. V Pøíbrami tak byla jeho pøièinìním
postavena radnice (pùvodnì souèasnì i mìstská
spoøitelna, jí byl Hail také øeditelem), chudobinec
(dnes obchodní akademie, budova za státním zastupitelstvím), sirotèinec (dnes veobecná zdravotní pojiovna), uèitelský ústav (dnes hlavní budova obchodní
akademie), reálné gymnázium (zdravotní kola) ad.
Nestavìly se jen nové budovy, ale byly zakládány
i nové instituce, zejména právì koly.
Hailovou zásluhou byla pøemìna mìstské nemocnice
na okresní a stala se tedy lépe zabezpeèenou. Z budovatelského odkazu Karla Haila ije Pøíbram takøka
dodnes. Negativa jeho pùsobení lze vidìt snad jen
v rozdìlení mìsta do tzv. ètvrtí z roku 1890, díky
èemu se stále setkáváme se zmateèným zpùsobem
psaní adres (napø. 128/IV).
Pøes nepøízeò nìkterých svých protivníkù (napøíklad
továrníka Jonke) byla Hailova èinnost oceòována ji
za jeho ivota. Pøíbramský starosta tak byl dvojnásobným rytíøem, èestným obèanem mìsta i èestným
pøedsedou snad vech zdejích spolkù. Nepøekvapí,
e i jeho pohøeb patøil k významným spoleèenským
událostem naeho mìsta. Pouze v letech po druhé
svìtové válce se na nìj zapomínalo.

Daniel Doleal

ÈERVENCOVÉ KALENDÁRIUM

3. 7. 1868

Mìsto Pøíbram se stalo èlenem Jednoty pro dostavení
chrámu sv. Víta v Praze
a kadoroènì pøispívalo
finanèní èástkou na jeho
dostavbu.

7. 7. 1691

Ohláen nález elezných
rud na Sv. Hoøe u Pøíbramì.

8. 7. 1859

V této budovì by mìly mít od pøítího roku své poboèky dvì Bylo dokonèeno raení
vysoké koly: Vysoká kola evropských a regionálních studií, Dìdièné toly Josefa II.
Husùv institut teologických studií.
v Pøíbrami (tzv. císaøská
hledat partnera, který by tuto stavbu
zafinancoval. Do budoucna lze
oèekávat zmìnu parkovacího systému
ve mìstì tak, aby parkovací domy
byly daleko více obèany vyuívány.
Výbìrové øízení na pojitìní
majetku mìsta v hodnotì 1,843 milionù korun vyhrála Èeská pojiovna. Øízení se dále zúèastnily
pojiovny Alianz, Generalli a Kooperativa.
Na základì letitých problémù
na Litavce rozhodla rada mìsta
o vypracovaní studie s návrhem
opatøení. Studii bude zpracovávat

(38.)

mìnu sedadel v Divadle.
Oprava kany na námìstí 17.
listopadu ji probíhá. Socha byla
pøevezena do ateliéru pana Ivara
Kodyma a práce probíhají i na zaøízení kany.
V rámci povinných cvièných
jízd budou Sbory dobrovolných
hasièù kropit v dobì velkých veder
komunikace ve mìstì. Dohodl se
na tom starosta Ivan Fuksa na pravidelných setkáních s èleny SDH.
- str -

tola kaiserschtolen).

12. 7. 1930

Byla slavnostnì zahájena
ivnostensko-prùmyslová,
hospodáøská a kolská
výstava v Pøíbrami.

12. 7. 1866

Do Pøíbrami dorazila
vítìzná pruská armáda
a okupovala mìsto a
do 6. záøí.

25. 7. 1839

Prudká bouøe znièila
v okolí Pøíbramì vekerou
úrodu, dùsledkem èeho
nastala nouze o obilí.

26. 7. 1902

Poloen základní kámen
k pøíbramské Sokolovnì.

26. 7. 1543

Císaø Ferdinand I. napomenul zástavního dritele
Pøíbramì Volfa z Guttejna,
aby zanechal vaøení piva
ke kodì mìsta. Toto napomenutí se vak minulo
úèinkem.

26. 7. 1956

Pøíbram probudilo mohutné
zemìtøesení, zpùsobené
dùlním otøesem.

31. 7. 1904

Báòská akademie získala
statut Vysoké koly báòské.
Daniel Doleal

V ÈÍ PROSPÌCH ROZHODLO ZASTUPITELSTVO ?

Na veøejném jednání zastupitelstva
21. 6. 2006 hlasovalo 10 z 22 pøítomných zastupitelù - bez uvedení jediného
vìcného dùvodu - pro dalí posuzování stavby I. úseku jihovýchodního
obchvatu mìsta v úseku Nová
Hospoda - Brod v procesu EIA
(zákon o posuzování vlivù na ivotní
prostøedí 100/2001Sb.) a tím o oddálení
stavby minimálnì o rok, o souvisejících
dalích milionových nákladech a hlavnì
o riskantním zpochybnìní neodkladné realizace stavby mìstem
Pøíbram. Rada mìsta tuto záleitost
pøedloila zastupitelstvu poté, kdy
jednání rady 9. 5. 2006 skonèilo
patem 3:3, tøi èlenové byli pro návrh
nepokraèovat v dalím øízení EIA, tøi
se zdreli hlasování. Je paradoxem,
e tento úsek má pøedevím odlehèit
dopravì ve mìstì, které je na hranici
kapacity prùjezdnosti, a dochází
k tomuto podivnému postupu v dobì,
kdy má tato stavba významnou
finanèní podporu od Støedoèeského
kraje, Ministerstva dopravy ÈR
a v neposlední øadì od Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Pøíprava stavby nabrala obrátky poté,
kdy se zástupci výe uvedených významných institucí seli v bøeznu
r. 2005 v Pøíbrami se starostou a místostarosty mìsta Pøíbrami a starosty
obcí Bohutína - Vysoké Pece, Podlesí,
Vysoké u Pøíbramì a Narysova, tedy
tìch obcí, kterými prochází stávající
silnice I/18 nebo její objízdné trasy.
Na místì se pøesvìdèili o neúnosné
dopravní situaci mìsta, kdy námìstím
TGM projídí za den pøes 18 000 vozidel, o srovnatelné zátìi na ul.
Bøeznické, kde se bortí levý bøeh
Pøíbramského potoka, o nevyhovujících
parametrech silnice I/18 v obytné
zástavbì a nebezpeèí dopravy po I/18
v poddolovaných úsecích na Bøezových Horách a v obci Bohutín -

Vysoká Pec, kde navíc chybí chodníky
podél trasy I/18 v délce pøes 2 km,
a také o stavu silnièek II. a III. tøídy
v obcích na objízdných trasách
nákladní dopravy po výluce v dobì
oprav I/18 na Bøezových Horách.
Zámìr výstavby Silnice I/18 Pøíbram,
jihovýchodní obchvat, se skládá ze dvou
úsekù, z ji zmínìného 4 km dlouhého
úseku I. od køiovatky Nová Hospoda
po komunikaci I/66 u Brodu a úseku
II., od komunikace I/66 za obec
Bohutín (smìrem na Romitál) o délce
5,7 km.
I. úsek zámìru stavby naplòuje dikci
9.1 kategorie II pøílohy è.1 k zákonu
è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù
na ivotní prostøedí, a proto byl pøedmìtem zjiovacího øízení dle § 7
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na ivotní prostøedí.
Oznámení o zjiovacím øízení
(oznamovatelem je Øeditelství silnic
a dálnic ÈR, Správa Praha) zpracoval
SUDOP, a. s., Praha za spolupráce
se specialisty s odbornou zpùsobilostí
v pøísluných oborech. Má 56 stran
odborného textu a 3 textové pøílohy,
(Hluková studie, Rozptylová studie,
Znalecký posudek  Posouzení vlivu
poddolování).
Po zveøejnìní vech tìchto podkladù
se k Oznámení vyjádøily: Støedoèeský
kraj, mìsto Pøíbram, obec Háje,
Krajská hygienická stanice Støedoèeského kraje - územní pracovitì
Pøíbram, Mìstský úøad Pøíbram  odbor
ivotního prostøedí, Èeská inspekce
ivotního prostøedí  OI Praha,
Ministerstvo ivotního prostøedí 
OVSS I, Krajský úøad Støedoèeského
kraje  odbor ivotního prostøedí
a zemìdìlství, Èeská inspekce ivotního prostøedí  OI Plzeò.
ádná z tìchto institucí, s výjimkou
èásti volených orgánù mìsta Pøíbram,
nepoaduje øeit pøipomínky a dopo-

ruèení k Oznámení v dalím øízení
dle EIA, ale v dalích fázích projektové pøípravy a dokumentace stavby.
Komise rady mìsta Pøíbram pro ivotní prostøedí a ekologii rovnì
nepoaduje dalí posuzování zámìru
v procesu EIA, protoe provìøení
zámìru a navrená opatøení povauje
pro tuto fázi pøípravy za zcela dostateèná s tím, e uplatnìné pøipomínky
jsou lépe øeitelné v jednotlivých
fázích projektové dokumentace.
Veøejnost se k Oznámení nevyjádøila.
Mìsto Pøíbram (díky tranzitní dopravì)
patøí v rámci ÈR do oblasti se zhorenou kvalitou ovzduí. Vybudováním
obchvatu se kvalita ovzduí jednoznaènì zlepí. Za souèasné situace
bude mìsto muset pøikroèit k vypracování regulaèního øádu pro regulaci
dalích zdrojù zneèitìní s vyhlaováním výstrah (signálù) s doporuèením
pro irokou veøejnost, jak to známe
napø. ze severních Èech.
Starostové obcí, kudy prochází
komunikace I/18 nebo její objízdné
trasy, pøedsedové osadních výborù
Kozièína, Lazce, Nové Hospody,
Orlova, Zdaboøe a eic a komise
rady mìsta pro ivotní prostøedí
a ekologii podporují stanovisko
naprosté vìtiny institucí, které povaují posouzení P v rámci zjiovacího
øízení za dostateèné. Dále doporuèují
starostovi mìsta, aby pokraèoval
v jednání, které by dospìlo k realizaci
stavby bez zbyteèných prùtahù.
Vznesené pøipomínky a návrhy øeit
v rámci územního øízení, které je
dovoluje zohlednit podstatnì lépe.
RNDr. Blanka Studnièná,
pøedsedkynì komise pro iv. prostøedí
Rady mìsta Pøíbram
Ing. Petr Walenka,
vedoucí odboru ivotního prostøedí
Mìstského úøadu Pøíbram

NÁ REGION V EVROPÌ

S koncem kolního roku pøichází nejen vysvìdèení, ale
i hodnocení akcí uskuteènìných mimo kolní lavice.
Projekt Comenius nabízí studentùm Gymnázia Pøíbram
monost ji ètvrtým rokem poznávat své vrstevníky a ivot v jiných evropských regionech v rámci spolupráce
partnerských kol. První jednání o novém tøíletém projektu s názvem Regionální kultura v evropském kontextu
probìhla na zaèátku øíjna 2005 v norském Askeru.
Na této schùzce uèitelé z nìmeckého Aurichu, norského
Vollenu, holandského Leeuwardenu, britského Redruthu,
polské Wroclawi a Kepna a pøíbramského gymnázia
schválili dílèí téma pro práci na letoní kolní rok s názvem Ná region v evropském kontextu.
Od listpadu úèastníci projektu pod vedením Mgr. Hany
tufkové, Mgr. Josefa Frye a Mgr. Bedøicha Rotha navtìvovali historické a technické zajímavosti, poutní místa, kulturní a architektonické památky v naem kraji.
Mezi místa, která byla vytipována jako tematicky vhodná

a zajímavá, patøil
Skanzen ve Vysokém
Chlumci, Dùl Marie,
Vodní kolo Drkolnov,
Svatá Hora, Hamr
v Dobøívu, Zámek
Dobøí a také novì
otevøený Památník Vojna.
Vechna místa byla
peèlivì zdokumentována a ze získaných
informací, fotografií
a videozáznamù jsme
vytvoøili prezentaci
v anglickém jazyce,
kterou jsme pøedstavili
v nìmeckém Aurichu.
Konference se úèastnili
vechny partnerské
koly, jejich uèitelé
a studenti. Hlavním
cílem bylo pøedstavit si
navzájem své regiony
a také procvièit svoji
angliètinu.
Nìmeètí studenti nám
bìhem naeho týdenního pobytu dokonale pøedstavili svùj region nejen
prezentací, ale i nespoètem výletù po okolí na kolech,
autobusem èi trajektem, prohlídkami mìst, exkurzemi
v muzeích, návtìvou kulturních akcí, praktickými ukázkami tradièních sportù a také návtìvou v nìmeckých
rodinách. Vichni jsme odsud odjeli s krásnými záitky,
velkým mnostvím nových znalostí a také s kontakty
na nové pøátele z jiných státù.
Výsledek naí práce byl po pøíjezdu pøedveden studentùm
naeho gymnázia, rodièùm, sponzorùm a institucím,
s jejich pomocí se nám podaøilo zmírnit náklady na cestu a pobyt studentù bìhem mezinárodní studentské konference. Velký dík tedy patøí Èeské spoøitelnì a.s. Pøíbram,
Odboru kolství Støedoèeského krajského úøadu, Odboru
kolství mìsta Pøíbram a Sdruení rodièù a pøátel koly
pøi Gymnáziu Pøíbram.
Petra Pùlkrábková 3.A
za Comenius team Gymnázia Pøíbram

S LOUPEK

POSLANCE

Nastaly dlouhé letní
dny a s nimi i èas dovolených a kolních prázdnin. Pøedstavu o tom, jak
zaslouené volno proít,
má kadý z nás trochu
jinou. Nìkoho láká
chataøení a chalupaøení
a bìhem roku se jen stìí
smiøuje se skuteèností,
e víkend je nanejvý
dvoudenní. Jiný dává
pøednost dovolené u vody, a u v tuzemsku
nebo v zahranièí, kde
plnými douky vychutnává sluneèní paprsky
pøi koupání a sladkém
nicnedìlání. Dalí chodí
po horách, toulá se po lesích nebo tráví volné dny
s pøáteli. Nìkoho lákají památky nebo poznávací zájezdy.
Mnozí jsou ve svém ivlu jen pod stanem a kotlíkový
gulá by nevymìnili za nic na svìtì.
Dovolená také bývá obdobím, pøi nìm se mùeme
naplno vìnovat svým koníèkùm. Ale pøedevím jeden
druhému, rodinì, pøíbuzným a známým, na nì nám pøi
kadodenních povinnostech, které ivot pøináí, nezbývá
pøíli èasu. My, Pøíbramáci, nemusíme za krásnou pøírodou, památkami nebo vodou cestovat pøíli daleko.
V naem regionu najdeme témìø ve, co si lze k rekreaci
pøát  èlenitý terén vyzývá k turistice a pro cyklovýlety je
ideální, Vltava a její pøehradní nádre lákají k vodním
sportùm, u rybníkù od èasného rána èekají vyznavaèi
Petrova cechu na svoji zlatou rybku, nádherná brdská
pøíroda zve k procházkám a houbaøení, cílem výletù
mohou být i kulturní a historické památky, kterých zde
máme bezpoèet, a lidé odjinud nám mohou jen závidìt.
Pøeji vem ètenáøùm Kahanu, aby si o dovolené odpoèinuli, proili ji podle svých pøedstav a aby pøi ní naèerpali dostatek sil pro dalí práci. Já osobnì strávím èást
volna na umavì, ale rád bych si uil také pár pìkných
letních dní tady doma, v Pøíbrami. Budu chodit plavat
do Aquaparku, který se po rozíøení a modernizaci stal
lákadlem nejen pro Pøíbramáky, ale i pro turisty, kteøí
do støedního Povltaví za rekreací v létì pøijídìjí. Tìím
se na toulky v brdských lesích, mám rád veèerní
procházky po mìstì se svým ètyønohým kamarádem.
Chtìl bych se podívat do letního kina, zafandit si pøi nìkterém ze sportovních podnikù, prohlédnu si nìkterou
z nových expozic Hornického muzea ...
Jetì jednou pøeji Pøíbramákùm pìknou dovolenou
plnou nevedních záitkù, na ni budou vzpomínat
nejménì do té pøítí.

Vá Josef Øihák

Váení ètenáøi Kahanu,
k 1. lednu 2007 nabývá úèinnosti nový zákon o sociálních slubách
a zákon o hmotné nouzi. Ve svém pøíspìvku bych Vám chtìl poskytnout dostupné a ovìøené informace k pøedmìtným zákonùm. Zákony
byly schválen v letoním roce s platností od 1. ledna 2007. V souèasné
dobì pøipravuje MPSV provádìcí pøedpisy. Informaèní kampaò
pøipravuje MPSV pro pracovníky obecních úøadù  odborù sociálních
vìcí v druhé polovinì letoního roku. Zároveò v tomto období dojde
k vybavenosti odboru sociálních slueb novou poèítaèovou technikou
a novými programy k dávkám sociální péèe.
Zákon o sociálních slubách pøináí nejvìtí zmìnu v sociální oblasti
od dob Marie Terezie. Pro uivatele je v zákonì 31 nových typù sociálních slueb, které dosud nebyly uzákonìny. Uivatel dostane v hotovosti pøíspìvek na péèi, s jeho pøispìním si bude moci sociální slubu
nakupovat.
Sociální slubou dle zákona se rozumí èinnost, nebo soubor èinností
jimi se zajiuje pomoc osobám v nepøíznivé sociální situaci. Rozsah
a forma pomoci musí zachovávat lidskou dùstojnost, musí pùsobit
na osoby aktivnì a motivovat je k èinnostem, které neprodluují nebo
nezhorují jejich nepøíznivou sociální situaci, a musí zabraòovat
sociálnímu vylouèení. Sociální sluby se dìlí na sluby sociální péèe,
co je napø. osobní asistence, peèovatelská sluba, domovy pro seniory,
stacionáøe, chránìná bydlení atd., sluby sociální prevence, co jsou
napø. azylové domy, raná péèe, krizová pomoc, noclehárny, sociální
rehabilitace apod. a sociální poradenství, kde jsou poskytovány informace pøispívající k øeení nepøíznivé sociální situace. Nìkteré sluby
budou zdarma, jako sociální poradenství, tlumoènické sluby, krizová
pomoc apod. a nìkteré budou podle zákona poskytovány za èásteènou
nebo plnou úhradu. Ceny budou zastropované, tj., e sluba ze strany
poskytovatele bude omezena provádìcím pøedpisem.
Nárok na pøíspìvek na péèi bude mít kadý, kdo je v nepøíznivé sociální
situaci (to není hmotná nouze  nedostatek penìz), ale znamená to, e
èlovìk potøebuje fyzickou pomoc, nebo dohled druhé osoby, nebo
sociální slubu k tomu, aby mohl ít ve spoleènosti zpùsobem, který je
bìný. O pøíspìvku na péèi bude rozhodovat obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností. Pøíspìvek na péèi nahradí dosavadní zvýení
dùchodu pro bezmocnost a pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou nebo
jinou osobu, co by mìlo znamenat zjednoduení systému. Navíc bude
jeho hodnota a trojnásobnì vyí.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi obsahuje nástroje, které budou motivovat pøíjemce dávek k hledání a pøijetí zamìstnání za nií mzdu.
Má pøispìt k omezení dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách
a v dùsledku toho bránit sociálnímu vylouèení. Nová právní úprava
finanènì zvýhodòuje ty pøíjemce dávek, kteøí budou pøi øeení své
situace aktivní (napø. pøi hledání zamìstnání). Jde o prosazení principu, podle nìho se ten, kdo pracuje, musí mít lépe ne ten, kdo se
práci vyhýbá. V ádném pøípadì není cílem zmìn, které zákon o pomoci v hmotné nouzi pøináí, pokozovat obèany, kteøí objektivnì pomoc
potøebují. Dojde vak k zpøísnìní podmínek pro ty, kteøí se vìdomì
a prokazatelnì práci vyhýbají, co je bezpochyby krok správným
smìrem.
Chtìl bych Vás ujistit, e o vech významných novinkách Vás budou
pracovníci odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Mìstského úøadu
Pøíbram informovat.

JUDr. Antonín Hejduk

vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví MìÚ Pøíbram

FOTOKRONIKA

Mìsto Pøíbram se v èervnu zúèastnilo tradièních hornických dnù
v nìmeckém Freibergu.

V nedìli 25. 6. se konala na Svaté Hoøe tradièní korunovace.

Týmy Sportklubu Oxygen jsou letos opìt úspìné.

V pondìlí 26. 6. se bìel v Pøíbrami Bìh Terryho Foxe. Snímek
zachycuje atmosféru tìsnì pøed startem.

Cyklisté Cykloklubu Pøíbram byli úspìní na Mistrovství ÈR 2006.

Zastupitelstvo mìsta udìlilo Pamìtní list Mgr. Frantiku Broovi,
bývalému øediteli 5. základní koly Pøíbram.

Druhým muem, který obdrel Pamìtní list mìsta, je bývalý
øeditel Divadla Pøíbram pan Jiøí Slanec.

Dne 29. èervna zakonèilo Dìtské dopravní høitì kolní rok uspoøádáním "Dìtského dne". Zúèastnilo se ho 225 ákù z celé Pøíbrami.

V pátek 30. 6. byla slavnostnì pøedána dokonèená stavba Hornické
muzeum - pøíjezdová komunikace. Stavbu podpoøila EU.

V nedìli 2. èervence probìhla na Bøezových Horách tradièní Prokopská pou. Organizátoøi ve opìt zvládli na jednièku. Dìkujeme a ji nyní se tìíme na Prokopské pouti v roce 2007 na shledanou!

