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OBØADNÍ SÍÒ

JE KRÁSNÉ UMÌLECKÉ DÍLO

V pondìlí 31. 7. byl slavnostnì
pøedán zrekonstruovaný areál na
Spartaku. Na snímku vidíte interiér
kuchynì jednoho z nových bytù.

Na snímku je p. Jaroslav Maek
se svými úspìnými svìøenci
z Plaveckého klubu Pøíbram.

Témìø dva mìsíce je opìt v provozu pøíbramská obøadní síò. Pouhý
mìsíc staèil øemeslníkùm k tomu,
aby z pùvodní, tmavé a nevzhledné
sínì vytvoøili podle návrhu akademického architekta Alee Brotánka
krásný, mimoøádnì pøíjemný prostor.
Obøadní síò jakoby se mávnutím
proutku celá rozsvítila a zvìtila.
Jetì pøed nìkolika dny se mnoho
svatebèanù po zhlédnutí pùvodního
místa, ve kterém je èekal první krok
na dalí spoleèné cestì ivotem,
rozhodlo pro zcela jinou
obøadní síò mimo Pøíbram. V souèasné dobì to ji neplatí. Naopak, pøíbramská radnice se stává vyhledávaným místem budoucích novomanelských párù.
Rekonstrukèní práce fakticky
zaèaly pùl hodiny po skonèení
posledního páteèního obøadu,
uvedla ing. Eva Èerná, vedoucí
odboru správy budov, která mìla
celou akci na starosti.
Následovalo dalích est týdnù
pilné práce a 9. èervna byla opìt
první svatba. I v tomto pøípadì

V tìchto dnech vydalo Mìstské
muzeum Sedlèany novou knihu
Vltava v proudu èasu. Autory
jsou Jan Kuthan a Martin Stecker.
Knihu mùete koupit v Infocentru
v Zámeèku - Ernestinu, dennì
od 9 do 17 hodin. Cena: 299,- Kè.

Frankofonní klub Pøíbram
a Q-klub Pøíbram za podpory
mìsta Pøíbrami vyhlaují
Kurzy francouztiny ve kolním
roce 2006/2007

- Kurz pro pokroèilé
- Kurz pro mírnì pokroèilé (pokraèování pøedchozího kurzu pro zaèáteèníky)
- Kurz pro zaèáteèníky
Pøi naplnìní kurzù (cca desetièlenné
skupiny) bude cena 1 vyuè. hodiny
35,- Kè (+ èlenství ve Frankofonním
klubu dospìlí 100,- Kè, dìti 50,- Kè
za 1 kalendáøní rok a èlenství v Q-klubu 60,- Kè). Pøihláky do kurzù si
zájemci mohou vyzvednout i vyplnìné
odevzdat v Informaèním centru,
Knihovna Jana Drdy, nám. T. G.
Masaryka 156, 261 01 Pøíbram I, nebo v Q-klubu AMAVET, Bøeznická
135, Pøíbram III.
První schùzka pøihláených bude 20. 9.
2006 od 17 hod.v Q-klubu, kde se
dohodne s lektorkou termín kurzù.
Uzávìrka pøihláek je 19. záøí 2006.
Blií informace na tel. 318 626 486,
318 622 384, Mgr. Èíková.
e-mail: cizkova@kjd.pb.cz

KOMEDIANTI
Teátr Víti Marèíka, kejklíø Vojta
Vrtek, orchestr Péro za kloboukem budou úèinkovat celé
odpoledne jeden pøes druhého
a do úplného setmìní
a vyèerpání.
Kdy? Ve ètvrtek 17. srpna 2006
na námìstí T. G. Masaryka.
Pøedstavení bude od 16 do 23 h.

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.

úklidové práce skonèily skuteènì
pùl hodiny pøed obøadem. Ve se
poèítalo na minuty, dodala Eva
Èerná a zdùraznila, e bez vstøícného
pøístupu vech, kteøí se na této akci
podíleli, by se toto dílo nikdy
nepodaøilo.
Projekt z dílny architekta Brotánka
obsahoval celou øadu zcela atypických prvkù a materiálù. S tìmi se
museli vypoøádat nejen pracovníci
radnice, ale pøedevím vichni

øemeslníci. Pøíkladem mohou být
panely, které tvoøí èelní stìnu sínì.
Jedná se o speciální materiál z recyklovaných kartonù, lehký, velice
pevný a dobøe opracovatelný,
informoval David Lukan, který
mìl øemeslníky na starosti a
zajioval
i vekerý potøebný mate-riál. Zdejí firmy s tímto materiálem nemají
ádné
zkuenosti,
a tedy ani s jeho zpracováním.
Proto
jsem musel jet
na Slovensko,
kde se vyrábí,
a zjistit i technologii opracovávání.
Materiál má
vzhled sádrokartonu, ale je silnìjí a tìí.
Nejtìím úkolem asi bylo vechny
práce navzájem zkoordinovat tak,
aby se jednotliví øemeslníci a firmy
navzájem nepletli a práce plynule
pokraèovaly. S tím si, podle slov
Evy Èerné, právì David Lukan poradil perfektnì.
A co zásadního se v místnosti
opravilo? Místnost se zmìnila naprosto kompletnì. Po vybourání zù-

staly èisté zdi a podlaha. I na ní ale
dolo k úpravám. Pùvodnì tady byly dva zvýené stupnì, které jsme
odstranili, podlaha je nyní v jedné
výce. Kompletnì jsme vymìnili
elektrické rozvody, protoe souèasné
osvìtlení je ve zcela jiném duchu.
I v tomto pøípadì se jedná o zcela
originální a atypické prvky. Osvìtlení se dá naprogramovat na rùzné
scenérie. Hodnì zajímavým prvkem
nové obøadní sínì jsou i tzv. benátské
tuky. Touto technikou je udìlána
celá zadní stìna sínì a nìkteré
dalí èásti. I to byl pro øemeslníky
docela tvrdý oøíek. Teprve v prùbìhu prací se zjistilo, e na stávající
stìnu tuk prostì nelze nanést.
Museli jsme tedy hledat jiné øeení
v podobì speciálního rastru, na který
byla pøipevnìna deska. Pak teprve
pøiel vlastní tuk, vysvìtlil D.
Lukan. A co to vlastnì je benátský tuk? Je to speciální technologie, kdy se tuk stìrkami nanáí
ve tøech vrstvách a nakonec se ve
vyletí.
Celý projekt byl koncipován v duchu výrazné dominanty  sklenìné
plastiky výtvarníka Milana Handla.
S ní ladí nejen osvìtlení místnosti,
ale i barevná kompozice celé místnosti vèetnì textilních doplòkù.
Výsledkem je skuteènì unikátní
umìlecké dílo v podobì mimoøádnì
krásné obøadní sínì.
- str -

Dalí dùleité akce, které bude odbor správy budov realizovat jetì v letoním roce
dokonèení bezbariérového pøístupu v budovì
è.p. 19, ulice Gen. Tesaøíka (budova MìÚ)
rekonstrukce souèasné technicky zcela nevyhovující kotelny v hlavní budovì radnice
vybudování nových dílen z bývalé kotelny
v Základní kole Bratøí Èapkù (do záøí)
rozsáhlá rekonstrukce kolní jídelny v 1. základní kole bìhem prázdninových mìsícù
nové podlahy v Základní kole Jiráskovy
sady bìhem prázdnin
kompletní vymalování Kulturního domu
(celkem 35 km ètvereèních plochy) do konce mìsíce záøí v koordinaci s probíhající rekonstrukcí
Divadla Antonína Dvoøáka Pøíbram
nová fasáda na budovì bývalého soudu
na námìstí T. G. Masaryka
dalí práce pro Mìstskou realitní kanceláø,
pøedevím výmìny plynových vedení a dalí
Bezbariérový pøístup do úøadu
rozvody v domech

inzerce

S LOVO

S TA R O S T Y
Pøíbram v souèasné dobì

patøí mezi málo èeských
mìst, kde probíhá zpracování projektu, týkajícího
se komunitního plánování. Jde o hodnì dùleitou
a zajímavou problematiku
týkající se budoucího sociálního servisu v naem
mìstì pro zdravotnì postiené a seniory. Právì
jich, ale i ostatních obèanù, se ptáme, jaký mají na tuto oblast názor,
a z toho vycházíme pøi zpracování.
V rámci komerèního informaèního systému se
po Pøíbrami objevují výrazné upoutávky pro
návtìvníky, kteøí mají zájem navtívit napøíklad Svatou Horu, Hornické muzeum, Galerii
Frantika Drtikola, ale i Památník Antonína
Dvoøáka a dalí objekty. Firma Dirtecho, které
bych tímto rád podìkoval, nabídla tento
bezplatný servis jednotlivým organizacím.
Zcela nová nájezdová rampa byla v tìchto
dnech vybudována u jedné z naich správních
budov v ulici Gen. Tesaøíka. Rampa by mìla
usnadnit pøístup pøedevím vozíèkáøùm a rodièùm s koèárky. Bìhem èervence probìhl
zkuební provoz tzv. hornického vláèku, take
nyní ji jsme spoleènì s Hornickým muzeem
pøipraveni zahájit vlastní provoz této turisticky
mimoøádnì atraktivní expozice.
Úspìnì také probìhla kolaudace rekonstruované budovy bývalého Simply clubu a dalí
stavby na Spartaku. Pøíbram tak dostala dalí
pomìrnì architektonicky zdaøilé dominanty,
které obì lokality, ve kterých se nacházejí,
zulechtily. Z kruhového objezdu u Dolejí
Obory tak zmizela poslední nevzhledná stavba.
Co se týká Spartaku, tak tento sportovní klub
získal mírnì nadstandardní zázemí. Nicménì
podobná zaøízení jsme ji pøed lety mohli
vidìt u naich západních sousedù. Doufám, e
tento projekt nezùstane osamocený a e
podobná sportovní zázemí pro mláde budeme
moci v dalích letech realizovat i na jiných
sportovitích po mìstì. Nyní bude hodnì
záleet na tom, jestli si sportovci dokáí toto
zaøízení udret a ochránit pøed vandalismem.
Simply a Spartak poskytují tøicítku nových
sociálních bytù. Jde o skuteènì výrazné navýení poètu bytù této kategorie. Koncem srpna
èi zaèátkem záøí bude rada mìsta byty pøidìlovat konkrétním zájemcùm, take bìhem záøí
obì zaøízení oijí novými nájemníky.
Ve mìstì se nyní objevila dalí dvì nová
dìtská høitì splòující poadavky Evropské unie.
Jedno je v horní èásti Jiráskových sadù, druhé
pak v ulici Gen. Kholla. Postupnì se tak daøí
tìmito zaøízeními doplòovat jednotlivé mìstské èásti. Inventáø mìsta doplòujeme i o nové
veøejné osvìtlení. Zcela nový typ osvìtlení byl
napøíklad instalován v oblasti 7. základní
koly. Pùvodní zaøízení bylo nìkolikrát rekonstruováno a opravováno, ale pøesto nedokázalo
odolávat vandalùm. Tentokrát jde o nový,
odolnìjí typ. Oprava veøejného osvìtlení
probìhla i v oblasti Mariánského údolí. V souèasné dobì se chystáme poloit nový povrch
na komunikaci od viaduktu u Nového rybníku
k Letnímu kinu a Junior klubu. Vznikne tady
zajímavý úsek, který mohou vyívat milovníci
koleèkových bruslí a který navazuje na ji
hotovou èást staré Brodské silnice.
Podìkování tentokrát patøí Zahradnictví
Volák, které pøispìlo k oivení kruhového
objezdu na námìstí TGM. Jde o velice pìknou
kvìtinovou výsadbu, která tomuto prostoru
hodnì pomohla. Díky tomu, e zastupitelé
schválili konkrétní úvìr pro zafinancování
rekonstrukce Divadla, probíhají tady ji stavební práce, a tak se tato dlouho plánovaná
a potøebná akce ji realizuje. Rád bych podìkoval i Úøadu práce, který nám dále pomáhá
zlepit spolupráci na úseku zamìstnávání
dlouhodobì nezamìstnaných pøi veøejnì prospìných pracích. Pochválit chci i Pøíbramáky,
co se týèe tøídìní odpadù. Tøídí skuteènì
poctivì. Dokladem je neustále se zkracující
intervaly odvozù jednotlivých komodit. Nyní
jsme dokonce ji v pozici, kdy nám firmy
za vytøídìný odpad platí.
V letních mìsících jsme také spustili nový
projekt s názvem PPP, který by mìl podpoøit
návtìvnost staré historické èásti mìsta a jeho
obchodní zóny. PPP, tedy Proplácení Parkovného v Pøíbrami, spoèívá v tom, e kdokoliv
navtíví historické centrum, tedy pìí zónu,
a zaparkuje na placených vyznaèených parkovitích, automat mu automaticky vydá
prodlouený parkovací lístek, jeho jednu èást
pøedloí v oznaèených obchodech a mùe tak
vyuít sluby proplacení parkovného. Pøedpokladem je, e v daném obchodì nakoupí
alespoò za tøi sta korun. V souèasné dobì se
k tomuto projektu pøipojilo sedm obchodníkù,
to je celkem jedenáct obchodních provozoven.
Pøedbìné zprávy øíkají, e lidé této sluby
zaèínají vyuívat. Jde o jednoduchý a elegantní
nápad, který zatím v Èeské republice nemá
obdobu.
Mimoøádnì dobrou zprávou je, e v Pøíbrami
budeme mít k dispozici vyetøení pomocí
magnetické rezonance v Oblastní nemocnici
Pøíbram, a. s. Na instalaci tohoto pièkového
zdravotního zaøízení se v pøíbramské nemocnici usilovnì pracuje a pacienti ji nebudou
za vyetøením jezdit do jiných mìst.
V srpnu bychom mìli opìt pøivítat úèastníky
mise KFOR, se kterými jsme se v lednu u nás
i louèili. Jednotka se po pùlroèním pùsobení
v Kosovu vrací a my se s nimi velice rádi
v pátek 11. srpna na námìstí TGM setkáme.

Závìrem

bych Vám vem chtìl
popøát pøíjemný zbytek prázdnin
a astný návrat z dovolených.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY O H K

Spoleènost EnEng s.r.o.
Øeení Vaich potøeb v oblasti energetiky.

Spoleènost pøesídlila v prùbìhu èervna 2006 z Plznì
do Pøíbrami, kde chce dále rozvíjet své aktivity zamìøené na poskytování poradenství a komplexních
slueb v oblasti energetiky, zejména energie elektrické. Spoleènost EnEng s.r.o. je systémovým partnerem
pro aplikace energetického systému AISYS® v Èechách a na Slovensku.
Kvalita slueb je garantována odbornými kompetencemi naich zamìstnancù a partnerù, kteøí mají
odborné zkuenosti a dlouholetou praxi v energetice
na významných pozicích v distribuci i obchodu
s elektrickou energií:
Bc. Vladimír Bouzek; od r. 1989 a 2003 øeditelem
pøíbramského závodu Støedoèeské energetické a.s.
(STE); od r. 2003 do 5.2005 vedoucí kanceláøe obchodního øeditele STE a skupiny marketingu
Ing. Jaroslav Rybák; od. r. 1986 pracovník ZÈE a.s.,
(vedoucí údrby vvn, obchodní dispeèink), od roku
2001 obchodní øeditel Enerfin a.s.- dceøiná spoleènost
ZÈE, která pro ZÈE zabezpeèovala podpùrné produkty pro obchod s elektrickou energií.
Spoleènost EnEng s.r.o. nabízí:
Energetické poradenství obchodní:
- provedeme analýzu a optimální nastavení energetických velièin, které se sjednávají s obchodníky nebo
distributory el. energie jako výbìr optimálního distribuèního tarifu, analýzu nastavení optimální hodnoty

hlavního jitìní, analýzu nastavení rezervovaných
kapacit, toleranèních pásem spotøeby apod.
- provedeme a zorganizujeme výbìrové øízení na dodávku elektrické energie pro zajitìní nejlevnìjí
dodávky el. energie.
Energetické poradenství právní:
- poskytneme právní podporu pøi øeení problémù
spojených s dodávkami elektøiny a ochranou práv
a vekerých nárokù odbìratele vùèi dodavatelùm
a distributorùm elektøiny v souladu s energetickou
legislativou;
- poskytneme právní podporu pøi uzavøení smlouvy
na dodávku el. energie.
Analýza energetických potøeb:
- zajistíme vypracování energetického auditu
ve smyslu zákona o hospodaøení s energiemi;
- pro zájemce, kteøí mají zájem jen o poradenství,
nabízíme té tuto èinnost v oblasti vyuívání energií.
Sluba obsahuje odborné posouzení stávajícího zaøízení, pøípadnì komplexù budov, hal nebo jiných objektù, které jakýmkoliv zpùsobem odebírají energie.
Tyto sluby se týkají vech druhù energií, tj. elektøina, plyn, voda, chlad.
Dodávky technologií na klíè
Energetický øídící technologický systém AISYS®
Kontakt:

EnEng s.r.o.
Bratøí Èapkù 254, 261 01 Pøíbram
tel.: + 420 602 277 012
tel.: + 420 602 491 751
www.eneng.cz; info@eneng.cz

Najdi si práci ve Støedoèeském kraji
J s te ze St øedoèe ské h o kr aje?
Pak ètìte dál o novém projektu na podporu
zamìstnanosti Najdi si práci ve Støedoèeském
kraji. Kdo, jak a proè?
Úøad práce v Pøíbrami ve spolupráci s Úøady
práce ve Støedoèeském kraji pøipravil rozsáhlý
projekt, jeho obsahem je vzdìlávací program,
pøi jeho absolvování a po nìm si mohou úèastníci snáze najít pracovní místo. Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpoètem Èeské republiky. Jeho realizátorem je Støedoèeský vzdìlávací institut
Akademie J. A. Komenského v Nymburce.
Komu je projekt urèen?
- Uchazeèùm o zamìstnání s dobou evidence
do 9 mìsícù
- Zájemcùm o zamìstnání
- Zamìstnancùm ohroeným ztrátou zamìstnání
Podmínkou je trvalý pobyt ve Støedoèeském kraji
Jaké jsou výhody pro úèastníky?
- Individuální podpora a poradenství, komplexní
individuálné péèe po celou dobu projektu.
- Hrazení cestovného, stravného, pøíspìvku
na hlídání dìtí v urèených etapách projektu.
Co projekt nabízí?
Úvodní kolení:
- Seznámení s projektem

- Plán uèení a rozvoje, pøedání materiálù
Neprofesní kolení:
- Sebevìdomí, motivace, orientace v kariéøe,
dovednosti potøebné k úspìnému hledání
zamìstnání
- ivotopisy, sebeprezentace
kolení rozvoje schopností na trhu práce:
- Testování klientù a sebehodnocení, kolení obchodních a komunikaèních dovedností, právní
minimum, kurz základních dovedností práce
s poèítaèem
Profesní kolení:
- Doplnìní èi zvýení kvalifikace  zvýení
atraktivity klienta pro zamìstnavatele
- Výbìr z 33 druhù rekvalifikaèních kurzù dle
poptávky na trhu práce s pøihlédnutím k monostem a schopnostem úèastníkù projektu.
Kde nás najdete?
Okresní støedisko v Pøíbrami:
Ès. armády 3, Pøíbram IV, 261 01
(bývalá budova Prùmyslu kamene)
tel. 318 581 021, 731 503 076, 731 503 089
informace: www.najdi-praci.cz

Pøíbramtí obèánci narození v èervenci

V

PØÍBRAMI
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Váení ètenáøi,
v prùbìhu letoního horkého léta se vìnujeme aktualizaci
Regionálního adresáøe firem a institucí pro rok 2007, který
bude ji 14. roèníkem tohoto prezentaèního katalogu firem v pøíbramském regionu. Katalog obsahuje jak abecední, tak iroký
oborový rejstøík. Nai zamìstnanci Vám ochotnì poradí jak s výbìrem zápisu, tak i oboru. Uvítáme, kdy si zápis do katalogu
dají mení øemeslnické firmy, které se nám dosud nepodaøilo
podchytit ve vìtí míøe. Uzávìrka je v polovinì záøí 2006.
Ji ponìkolikáté se malým výrobcùm, kteøí se zúèastnili tzv. ivnostenské výstavy,
dostalo pomoci od hejtmana Støedoèeského kraje Ing. Petra Bendla v podobì
finanèního pøíspìvku na pronájem výstavní plochy. Letos se výstava konala pod názvem Pøíbram 2006 a Okresní hospodáøské komoøe se opìt podaøilo uzavøít smlouvu s hejtmanem o finanèním pøíspìvku na tuto výstavu. Dokonce se nám podaøilo ji
rozíøit i na oblast podnikatelù a ivnostníkù ve slubách, co se kladnì osvìdèilo
z hlediska èerpání finanèního pøíspìvku. V polovinì èervence se sela na úøadì
Støedoèeského kraje ètyøèlenná komise sloená ze zástupcù Støedoèeského kraje
a OHK Pøíbram, která tyto ádosti hodnotila. O dotaci poádalo letos 12 vystavovatelù, kteøí si zaádali celkem o èástku 69.905,- Kè oproti loòským 11 adatelùm s 52.000,- Kè, a vem ádostem bylo vyhovìno. V tìchto dnech probíhá ze strany Okresní hospodáøské komory vyplácení finanèního pøíspìvku adatelùm a zbytek nerozdìlených prostøedkù zpìt na úèet Støedoèeského kraje. Dovoluji si hejtmanovi Ing. Bendlovi za malé vystavovatele podìkovat a osobnì mì mrzí, e bohuel
tyto firmy nemají o výstavu takový zájem a e mezi vystavovateli pøevaují i nadále obchodní firmy nevýrobní povahy.
Nyní nìco málo ze ivota naí èlenské základny.
Na OHK jsme obdreli ádost SO A SOU Dubno o stanovisko k otevøení nového
oboru vzdìlávání s maturitní zkoukou  39-41-L/002 Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zaøízení budov, ke kterému jsme se vyjádøili kladnì a tuto
ádost jsme doporuèili ke kladnému zhodnocení i Krajskou hospodáøskou komorou
Støední Èechy.
Spoleènost Kovohutì Pøíbram nástupnická, a.s. velice dbá na bezpeènost práce
a na zdraví svých zamìstnancù. Spoleènost má zavedený a plnì funkèní systém
øízení bezpeènosti práce, èemu odpovídá i pozitivní trend ve vývoji pracovní
úrazovosti. Jeliko zamìstnanci pøi èinnostech pøichází do kontaktu s olovem, je sledován jeho obsah v krvi - tzv. Plumbemie, její prùmìrná hodnota je v této firmì
hluboko pod vyhlákou stanoveným limitem a v tomto ohledu jsou Kovohutì lepí
nebo srovnatelné s obdobnými provozy v zahranièí. Spoleènost má té zaveden
Integrovaný systém øízení, který obsahuje tøi systémy  kvalitu, ochranu ivotního prostøedí a také bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci. Velice oceòujeme tento
pøístup jak k zamìstnancùm, tak k ochranì ivotního prostøedí, a pøejeme
Kovohutím samé úspìchy.
Zámek Dobøí je dalí z èlenù OHK, který stojí za povimnutí. Nejen e je to
nádherný upravený objekt, který je turistickým cílem mnohých návtìvníkù, ale
poøádá se tam i mnoho zajímavých akcí a zejména nezapomenutelné svatební obøady. V souèasné dobì se panu øediteli Krejcárkovi podaøilo dát do provozu i luxusní
ètyøhvìzdièkový hotel v zámeckém stylu, který byl èásteènì financován z dotace
Støedoèeského kraje z fondù EU.
OHK Pøíbram se partnersky podílí na akci pøíbramského KIWANIS KLUBU
Louèení s prázdninami v sobotu dne 2. záøí 2006 od 13,00 hodin v areálu høitì
Sokola Podlesí. Èást výtìku z Podnikatelského plesu jsme poskytli Dìtskému
domovu Solenice na financování autobusu pro dìti z domova na tuto akci.
Na záøí pøipravuje Okresní hospodáøská komora semináø Nový zákon o veøejných
zakázkách v praxi úèinný od 1. 7. 2006. Semináø se uskuteèní v zasedací místnosti Èeské spoøitelny v Pøíbrami dne 21. záøí 2006 a pøednáet bude Mgr. Pavel
Robek, jednatel spoleènosti GORDION. Semináø je vhodný jak pro uchazeèe o veøejné zakázky, tak pro zadavatele. Dozvíte se na nìm mimo jiné o finanèních limitech pro druhy veøejných zakázek, definici nových pojmù, jednotlivé druhy zadávacích øízení, prùbìh a èasové lhùty, zadávací podmínky, opravné prostøedky a dalí
záleitosti okolo nového zákona o veøejných zakázkách.
Na schválení záøijového pøedstavenstva èekají dva noví èlenové a to:
WINDOOR´S PØÍBRAM s.r.o.  prodej oken a dveøí a zajitìní jejich montáe
a servisu , firma má certifikaci ISO 9001:2001
ELEKTROINSTALACE HAVRANÈÍK  elektroinstalaèní práce
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

Bezpeèná práce v Kovohutích Pøíbram
Spoleènost Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s., má zavedený a plnì funkèní
systém øízení bezpeènosti práce, èemu odpovídá i pozitivní trend ve vývoji pracovní úrazovosti v pøedchozích letech i v roce 2006. V období leden a èerven dolo pouze ke tøem lehèím pracovním úrazùm. V roce 2005 dolo k celkem sedmi
pracovním úrazùm, co je z hlediska charakteru výroby a provádìných pracovních
èinností velmi pozitivní èíslo. Jeliko zamìstnanci pøi èinnostech pøichází do kontaktu s olovem, je sledován jeho obsah v krvi - tzv. Plumbemie. Prùmìrná hodnota
Plumbemie u zamìstnancù olováøské divize Recyklace byla ke konci letoního
kvìtna pouze 260 µg/l krve, kdy vyhlákou stanovený limit je 400 µg/l. Ze 185
zamìstnancù pracujících v riziku olova tento limit nepøekraèuje nikdo, a to ani
v nejrizikovìjích provozech. Kovohutì jsou v tomto lepí nebo srovnatelné
s obdobnými provozy v zahranièí.
Na úseku pracovnì-lékaøské péèe spoleènost ji ètyøi roky spolupracuje s Klinikou
nemocí z povolání v Praze (KNP). Odborný personál této kliniky zajiuje pravidelné preventivní lékaøské prohlídky (vstupní, preventivní, periodické, mimoøádné
a výstupní) tak, aby byla zajitìna zdravotní zpùsobilost u kadého zamìstnance
odpovídající jeho pracovnímu zaøazení a vykonávané pracovní èinnosti. Spoleènost
má zaveden Integrovaný systém øízení, který obsahuje tøi systémy  kvalitu,
ochranu ivotního prostøedí a také bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci (BOZP).
Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s., jsou 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).

Zmìny v dopravì ve mìstì

Oznámení o uzavírce a omezení provozu autobusù MHD a veøejné linkové osobní dopravy:
Mìstský úøad Pøíbram, odbor správy silnic, oznamuje, e z dùvodu konání cyklistického
závodu, poøádaného CYKLO KLUBEM Pøíbram, dojde dne 26. srpna 2006 (sobota)
od 14.00 hod. do 15.45 hod. k následujícím omezením:
- budou uzavøeny ulice: Milínská, Mixova, Svatohorská alej, Svatá Hora, Balbínova, Kpt.
Olesinského Jiráskovy sady, Hailova, nám. T. G. Masaryka, Plzeòská, Dvoøákovo nábøeí,
Ès. armády, Prokopská, Praská, Dlouhá, Komenského nám., Purkyòova, Smetanova.
- omezen provoz autobusù linek MHD a veøejné linkové osobní dopravy :
budou vynechány autobusové zastávky Nová Hospoda, Sevastopolské nám., Horymír,
Balbínova, Fibichova, Jiráskovy sady, nám. T. G. Masaryka, Dvoøákovo nábøeí, Hoøejí
Obora, Ès. armády, Milínská
- bude zastaven provoz linek MHD è. 2 a 12
- MHD è. 1 a veøejná linková osobní doprava bude vedena po této objízdné trase: ulice
Evropská s náhradní autobusovou zastávkou na autobusovém nádraí, dále ulice Husova,
Anenská, Hornických uèòù, Politických vìzòù ke II. poliklinice.
Eva Palivcová, odbor správy silnic
tel. è. 318 498 244, eva.palivcova@pribram-city.cz

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: Dal. 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

Zelená oáza tìla i due pod Svatou Horou
Poslední dobou si stále více Pøíbramákù i turistù z domova i ze zahranièí
nachází cestu do malebného hornického mìsteèka pod Svatou Horou na úpatí
Brd. Nejen sportovci tìlem a duí, ale i rekreaèní plavci a èím dál více mladé
rodiny s malými dìtmi nachází cestu do pøíbramského Aquaparku, aby si zde
pøíjemnì odpoèinuli a naèerpali nové síly do kadodenních starostí, jaké sám
ivot pøináí. Lidé zde mají iroké spektrum sportovního vyití, závodním plaváním poèínaje, posezením ve víøivce èi ohøátí se v parní kabinì konèe. Zvlátì
dìti a nadenci adrenalinových sportù si pøijdou na své pøi jízdì na toboganu,
a nejen oni, vodní skluzavkou se èasto se svými vnouèaty projedou i babièky
a dìdové, kteøí se rádi alespoò na chvilku vrátí do svých dìtských let, plných
her a dovádìní.
Pøíbramský Aquapark je utvoøen takøka v rodinné atmosféøe. Prostøedí pìtadvacetimetrového bazénu s azurovì modrou vodou zdobí na okenních parapetech exotické kvìtiny, návtìvníci obdivují zvlátì vzrostlé palmy a kvetoucí
ibiky. Pøíbramský Aquapark veel ve známost pøedevím výukou
mladých a nadìjných plavcù, kteøí svým kadodenním tvrdým tréninkem
pod vedením zkuených trenérù získali ji nìkolik zlatých a støíbrných
medailí v plaveckých pøeborech nejen doma v Pøíbrami, ale i po celé
republice. Instruktorky kolní výuky se vìnují nejen malým dìtem, ale organizují i kursy plavání pro neplavce, zdravotnì i tìlesnì postiené lidi, kteøí nemají
jinou monost, jak se nauèit alespoò základùm plavání a zbavit se strachu
z vody. Pøedkoláèci zde mají pod vedením svých instruktorek pøedplaveckou
výuku malých Delfínkù, kde si i tyto malé dìti za pár hodin poctivého trénová-

ní vyplavou nìjakou tu odmìnu. Maminky, ale i tatínkové jistì ocení bazének
pro batolata s hroíkem. Milovníci vodních sportù a sluníèka si pøijdou na své
na novì zrekonstruovaném venkovním padesátimetrovém bazénu. S krásným
výhledem na Svatou Horu, volejbalovým høitìm, bazénkem pro mròata
obklopeném krásnou pøírodou. Okolní prostory jsou natøeny modrou barvou
kopírující nebesa, take si mnozí návtìvníci mohou chvilkami pøipadat jako
u moøe. O bezpeènost a zdraví návtìvníkù se starají vykolení plavèíci. Jeliko
se vak pøíbramský Aquapark pro mnohé návtìvníky stává zelenou oázou
uprostøed mìsta pro relaxaci tìla i due a cestu si sem nacházejí i lidé staøí
a nemocní, nebo ti, co si chtìjí jen odpoèinout, nemìli by se zde pøedevím
mladí nevybouøení chlapíci chovat èasto jak se øíká jako utrení ze øetìzu.
A jeliko pøíjemné prostøedí a èistota zdejího Aquaparku jsou nejlepí
reklamou, ji podruhé se zde natáèela Výmìna manelek, kdy nejen samotní pøedstavitelé, ale i reportéøi televize Nova odcházeli doslova
uneseni a opìt se k nám rádi se svými kamerami vracejí.
Ti,co mají radìji pøírodní koupalitì, si pøijdou na své ve sportovním areálu
zvaném Nový rybník, kde je v letních mìsících té k dispozici kolený plavèík.
Lidé si sem chodí jak zaplavat, opalovat se, tak i zabìhnout nìjaký ten kilometr. Pro dìtské radovánky jsou zde nainstalovány skluzavky do písku i do vody,
spousta prolézaèek a høiátko s domeèky pro kluky a holèièky, o kus dál
mohou návtìvníci vyuít golfové høitì.
Sportovní zaøízení mìsta Pøíbrami

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB V PØÍBRAMI

Co prozradila anketa?

V kvìtnu bylo mezi obèany mìsta distribuováno 15 500 letákù, které podávaly
základní informace o komunitním plánování a zjiovaly názory veøejnosti
na sociální situaci ve mìstì. Vyplnìné lístky lidé vhazovali do schránek, které
byly postaveny na osmi dobøe pøístupných místech ve mìstì. Nìkteøí vyuili i
monosti zaslat vyplnìný dotazník e-mailem. Celkem obèané odevzdali 283
vyplnìných anketních lístkù. Na základì informací uvedených na letáku se
také pøihlásilo nìkolik dobrovolníkù, kteøí nabídli uí spolupráci pøi vytváøení
komunitního plánu.
Anketa prozradila, e vìtina obyvatel Pøíbrami je spokojená. 12 % respondentù
o sobì øeklo, e má ve, co potøebujete ke spokojenému ivotu, 55 % respondentù má témìø ve. 21 % dotázaných si myslí, e to spíe nemá a 12 % respondentù je nespokojených.
Vìtina respondentù (61 %) nemá dostatek informací o sociálních slubách
v Pøíbrami, ale 65 % dotazovaných zároveò ví, kde je mùe získat. Jako zdroj
pøedávání informací o sociálních slubách obèané nejvíce upøednostòují místní
tisk a mìstský úøad, ale vyhovují jim i dalí noviny, letáky, rozhlas, katalogy
a místní organizace. Nìkteøí respondenti navrhli vyuívat také internet a televizi.
S rozsahem a úrovní sociálních slueb v Pøíbrami je spokojeno 27 % respondentù, 25 % spokojeno není. Vìtina neví  to jsou pøevánì ti obèané, kteøí
ádné sociální sluby nepotøebují a nemají o nich dostateèný pøehled. Pokud by
se respondenti dostali do tìké ivotní situace, tak by se pøednostnì obrátili
na rodinu, nìkteøí by také vyuili pomoc úøadù, pøátel, sociálního zaøízení nebo
lékaøe. Slubou, kterou respondenti nebo jejich blízcí v Pøíbrami nejvíce
postrádají, jsou poradny (poradenství v oblasti vhodnosti a získání sociálních
slueb, moností získání prostøedkù státní sociální podpory, sociálních pøíplatkù,
jednorázových pøíspìvkù, poradenství a zprostøedkování vyetøení, odborného

posouzení, odborné lékaøské pomoci). Dalími nejvíce postrádanými slubami
jsou chránìné dílny (zamìstnávání osob se zmìnìnou pracovní schopností)
a denní sluby pro dìti, mláde nebo dospìlé osoby se zdravotním postiením.
Nìkteøí respondenti postrádají osobní asistenci, azylový dùm pro osoby bez pøístøeí, terapeutické sluby, dùm napùl cesty pro osoby vracející se z dìtského
domova, dopravní sluby pro imobilní, chránìné bydlení pro osoby se zdravotním postiením, domov dùchodcù, peèovatelskou slubu. Pomìrnì málo
postrádanými slubami jsou krizová telefonní linka, kontaktní centrum pro uivatele návykových látek, prùvodcovská a tlumoènická sluba a nízkoprahová
zaøízení pro dìti a mláde. Respondenti pøipomnìli i jiné chybìjící sluby,
nejèastìji to byl hospic.
Obèané, kteøí sociální sluby vyuívají, jsou s nimi vìtinou spokojeni. 30 %
dotázaných obèanù si myslí, e pøi øeení sociálních problémù by mìsto mìlo
vìnovat nejvìtí pozornost øeení problémù rodin s dìtmi (rodiny ohroené
chudobou, rodiny s malými dìtmi, rodiny s výchovnými problémy apod.),
28 % respondentù preferuje øeení problémù lidí se zdravotním postiením,
23 % dává pøednost øeení problémù seniorù a 19 % lidí si myslí, e mìsto
by se mìlo nejvíce vìnovat lidem v sociální krizi (lidé bez domova, nezamìstnaní, osoby ohroené závislostí apod.).
Vyplnìné anketní lístky obsahovaly rùzné pøipomínky k souèasné sociální
situaci ve mìstì a také námìty, jak zlepit nabídku sociálních slueb.
Vechny výstupy a námìty budou vyuity pøi dalí práci v komunitním plánování sociálních slueb.
Podrobné vyhodnocení ankety je zveøejnìno na www.pribram-city.cz, v písemné podobì je k nahlédnutí u koordinátorky L. Zelenkové na odboru sociálních
vìcí a zdravotnictví MìÚ Pøíbram.

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

Pøíbramtí plavci
Pøíbramtí plavci opìt vynikající.
Poslední plaveckou událostí v letní sezónì
bylo pro plavce Plaveckého klubu Pøíbram
Mistrovství ÈR v plavání dospìlých, které
se konalo v Praze - Podolí ve dnech 14. - 16. 7.
2006. Za doprovodu trenéra Jaroslava
Maka vylovil z vod bazénu dvì medaile
Daniel tanc: na 200 m znak støíbrnou èasem 2:08,36 s a na 100 m znak bronzovou
èasem 0:59,84 s. Velkým úspìchem je, e
tìmito výkony se Dan zaøadil mezi reprezentanty ÈR v plavání pro sezónu
2006/2007. Dan vak nezklamal ani v dalích disciplínách, kde obsadil na 50 m znak
5. místo a 50 m motýlek 0:26,87 11. místo.
Na tomto mistrovství vak nebyl osamocen.
Z Plaveckého klubu Pøíbram se svými výkony kvalifikovalo dalích est závodníkù,
kteøí zaplavali svá osobní maxima. Úspìný
byl Tomá Pilík, který obsadil 1. místo ve finále B na 100 m volný zpùsob èasem
0:53,87 celkovì 9. místo, 100 m motýlek
èasem 0:58,83 11. místo a 50 m motýlek èasem 27,07 14. místo. Zuzana Popieluchová
na 200 m znak èasem 2:31,11 obsadila
ve finále B 3. místo, celkovì 11. místo
a 400 m volný zpùsob èasem 4:45,88 celkovì 13. místo.
Za úspìch lze povaovat i kvalifikaci na
toto mistrovství mezi 32 nejlepích v ÈR
v disciplínì, dalích závodníkù PK Pøíbram
H. Pilíkové, L. Drmly, J. Zikmunda a I.
Dragounové. Opìt Plavecký klub Pøíbram
potvrdil, e pracuje na vysoké úrovni jak
s mládeí, tak s tìmi starími závodníky.
Plavání v Pøíbrami dokázalo, e je nutno
s ním poèítat jako jedním ze sportù, který
velmi dobøe a na vysoké sportovní úrovni
propaguje mìsto Pøíbram. Patnáct medailí
z mistrovských soutìí Èeské republiky od
ákù, dorostu a dospìlých je toho dùkazem.
Dík vem závodníkùm, cvièitelùm, trenérùm a funkcionáøùm PK Pøíbram, kteøí mají
na tomto úspìchu zásluhu. Vyplácí se i úzká
spolupráce se Sportovním zaøízením mìsta
Pøíbram a jeho plaveckou výukou pøi výbìru plaveckých talentù.

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 3. 8. 2006.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Krátce po pùlnoci dne 5. 7.
oznámil telefonicky jeden
obèan z Plzeòské ulice, e
sleduje tøi mladíky, kteøí se
pokouejí vloupat do vozidel na parkoviti za Uranem.
Mladíci byli pøedáni Policii
ÈR.
Tý den v 5 hodin si vimla obsluha kamerového
systému, e v Milínské ulici
se chová podezøele jeden
mladík. Obhlíel auta, schovával se do køoví, lehal si
pod auto. Stráníci vyjeli na
místo a mladíka zadreli.
Pod jedním autem nalezli
kanystr, do kterého vytékal
benzin z proraené nádre.
V 5,30 hodin stráníci zlodìje pøedali Policii ÈR.
Pøed pùlnocí ohlásila ena,
e její pøítel pøed domem
zadrel mladíky, kteøí si
nìco prohlíeli a poté to

zahodili. Mladíci muovi
bohuel utekli. Pán na místì
nalezl penìenku s doklady
na jméno jedné eny
z Neèína. Pøi bliím ohledání místa nalezli dalí doklady na jméno jiné eny.
Nalezené vìci zajistila
Policie ÈR.
Dalí pokus o kráde benzinu zaznamenali stráníci
dne 6. 7. v pùl tøetí ráno.
Dva opilí mladíci spali
dopoledne pøed jedním
domem v Pøíbrami VIII.
Stráníci je probudili a poádali o pøedloení prùkazù
totonosti. Ani jeden z nich
nemìl ádný doklad. Proto
je stráníci pøevezli na obvodní oddìlení Policie ÈR.
Zde je stráníci identifikovali a kupodivu se zjistilo,
e oba dva jsou hledáni
právì Policií ÈR.

Tøi mui rozbíjeli výlohy
v Praské ulici a pøi tomto
èinu je spatøila kamera.
Stráníci ihned vyrazili na
místo. Jeden z trojice utekl.
Druzí dva byli pøedáni
Policii ÈR.
Opilý syn ohrooval své
rodièe. Oznámení podala
matka dne 15. 7. ve 21,55
hod. Stráníci opilce zklidnili, nasadili mu pouta a pro
podezøení ze spáchání trestného èinu byla vìc pøedána
Policii ÈR.
K ruení noèního klidu dolo v Pøíbrami III. Jedna
rodina hluènì oslavovala
nìjaké výroèí, ale sousedi
pøivolali stráníky. Stráníci
ruitele napomenuli a ti slíbili, e ji nebudou hluèet.
Obyvatelka z Pøíbrami III
si stìovala na ruení noèního
klidu zpùsobené hlasitým

hovorem hostù a hluènou
hudbou. Stráníci paní sdìlili, e bohuel nejsou
oprávnìni vstupovat mimo
otevírací dobu do provozovny. Mìstská policie ji má
zaøízení, kterým se orientaènì mìøí hluènost, take tak
v bytì stìovatelky uèinili
a sdìlili jí, jak má dále
postupovat.
Volnì pobíhající kùò byl
v prostoru mezi Drupolem
a odboèkou do Brodu. Tøi
øidièi zastavili a snaili se
konì zklidnit. Nakonec se
stráníkùm pøihlásil jeden
mu s tím, e ji od pøedchozího dne hledá svého
konì. Stráníci mu sdìlili,
kde se kùò nachází, a pouèili ho o povinnostech, které
musí kadý chovatel dodrovat.

Stìhování do nové budovy pøinese otevøení denního studia
Rektor Vysoké koly evropských a regionálních studií, o. p. s.,
Èeské Budìjovice Josef Dolista podepsal smlouvu s mìstem
Pøíbram, zastoupeným starostou Ing. Ivanem Fuksou, o nájmu
nebytových prostor. Zimní semestr tak pøíbramské detaované
pracovitì Vysoké koly evropských a regionálních studií,
o. p. s., Èeské Budìjovice zaène ji v nových prostorách objektù
v Dlouhé ulici 8 a 163.
Díky monosti pøestìhovat se do vìtích prostor mùeme nejen
uspokojit rostoucí zájem o kombinované studium, ale koneènì
mùeme od nového semestru zahájit i denní tøíleté studium
v oboru Regionální studia, pochvaluje si rektor Vysoké koly
evropských a regionálních studií, o. p. s., Èeské Budìjovice Josef
Dolista.
Podle øeditele detaovaného pracovitì Vladimíra Køíe jde
o dalí krok k zakoøenìní koly na Pøíbramsku: Je to dalí krok
k tomu, aby se kola rozrùstala a stala se stabilní souèástí
pøíbramského kolství. Navíc otevøením denního studia se
do Pøíbrami vrací vysoké kolství po edesáti letech.
V neposlední øadì vidí pozitivum i ve zlepení fungování koly:
Zlepí se podmínky pro fungování koly.
Ne se vak kola studentùm otevøe, èeká ji øada oprav a úprav.
Do zaèátku zimního semestru máme natìstí jetì dost èasu.
Správa budov mìstského úøadu nám vyøídí technické opravy
a úpravy, pokládat se bude i nová elektroinstalace pro nai poèítaèovou sí a nakonec pøijde stìhování, vypoèítává Vladimír
Køí. Pøi pøípravì prostor k výuce by se Vysoká koly evropských
a regionálních studií neobela bez pomoci Mìstského úøadu
Pøíbram. Bez pomoci mìstského úøadu by byly náklady velmi
vysoké, jsme proto vdìèní, e nám prostory pøedali po opravách
a úpravách v takovém stavu, e se v nich dá bez dalích nákladù
uèit, oceòuje kvestor Vysoké koly evropských a regionálních
studií Lubomír Pána. I tak ale náklady na zaøízení pøesáhnou est
set tisíc korun. Celkovì poèítáme s náklady pøes 600 tisíc
korun, vyèísluje náklady kvestor Vysoké koly evropských a regionálních studií Lubomír Pána. Pùjde pøedevím o kompletní
vybavení uèeben, kanceláøí, studovny Zvlá velký dùraz klade-

me na poèítaèovou uèebnu. Ta by mìla být studentùm pøístupná
12 hodin dennì, aby mohli ve vìtinì pøípadù komunikovat
se kolou prostøednictvím elektronického systému.
Akce kulový blesk by se podle kvestora Lubomíra Pány mìla
spustit 2. srpna, kdy se zaène vozit nábytek: U 2. srpna
chceme naváet nábytek, aby se pøijímací zkouky 30. srpna
mohly konat u v novì vybavených prostorách.
Mgr. Martin Volný
asistent PR a tiskový mluvèí VERS
email: volny@vsers.cz, mar.volny@centrum.cz

P ØÍBRAMSKÁ JMÉNA
BLAEJ MIXA
STAROSTA

(1834  1915)

Pøíbramský starosta Blaej Mixa bývá zmiòován
v souvislosti s rozvojem Pøíbramì konce minulého
století. Svùj úøad nastoupil 2 roky po úmrtí legendárního Karla Haila a v øadì momentù byl jeho úspìným pokraèovatelem.
Budoucí starosta pocházel ze staré pøíbramské rodiny
voskáøù, výrobcù svic a poutního zboí z vosku. Sám
se také tomuto øemeslu vyuèil a jeden èas i tuto
ivnost provozoval. V roce 1888 svoji firmu pøevedl
na svého synovce a dál se ji plnì vìnoval politické
èinnosti. Zpoèátku se jeho zájmu tìily pøevánì pøíbramské kulturní spolky, které èasto spoluzakládal
(Divadelní ochotníci, Mìanská beseda, Sokol).
Pozdìji se vìnoval obecním záleitostem ve vìtí
íøi. Nìkolikrát byl zvolen do mìstské rady a v letech
1896  1909 vykonával funkci starosty, pracoval
ve výboru a øeditelství Mìstské spoøitelny, v okresním zastupitelstvu i v okresní kolní radì. V roce
1889 byl zvolen do Zemského snìmu Království èeského a o dva roky pozdìji, jako kandidát Mladoèechù,
té do Øíské rady. Mladoèeská strana byla tehdy
v Pøíbrami dominantní a politicky ovládala radnici.
Politickou kariéru ukonèil v roce 1909 z dùvodu pokroèilého vìku. Za zásluhy o obec se Mixa v roce
1897 stal èestným obèanem mìsta Pøíbramì a byl
povýen na rytíøe øádu Frantika Josefa.
Do období Mixova starostování patøí dotváøení
staré Pøíbramì drobnou výstavbou. Jedna z tehdy
postavených ulic (u hospody Na Marjánce) nese
dodnes jeho jméno. Blaej Mixa byl velkým podporovatelem vlasteneckého tìlocvièného spolku Sokol,
v letech 1871 - 74 byl i jeho starostou. Není proto
divu, e ve funkci starosty mìsta Mixa silnì podporoval stavbu nové Sokolovny. Pozemek pro budovu
poskytlo mìsto darem a i jinak se snail stavbì
pomoci. Sokolovna byla dokonèena v roce 1903.
Do poèátku dvacátého století spadá také první plynofikace mìsta. O tomto moderním zpùsobu získávání
energie se zaèalo jednat ji v roce 1876, ale samotná
realizace pøila na øadu a v roce 1901. Mìstská plynárna, svého èasu teprve ètvrtá v Èechách, se stala
komunálním podnikem. Plyn, vyrábìný z uhlí, se
pouíval zejména k veøejnému osvìtlení mìsta.
V dobì Mixova pùsobení se uvaovalo o stavbì
nového øímskokatolického kostela. Mìl stávat
na dnením Komenského námìstí (bylo vymìøeno
na míry kostela a postupnì obestavováno), ke stavbì
ale pro nedostatek financí nakonec nedolo.
S odchodem Blaeje Mixy symbolicky skonèila doba
intenzivní výstavby staré Pøíbramì. Hospodáøský
útlum zdejích dolù, nedostatek náhradního prùmyslu
a svìtová válka zpùsobily, e si Pøíbram ve svém
rozvoji vyádala oddychový èas.
Daniel Doleal

S RPNOVÉ KALENDÁRIUM

3. 8. 1647

Císaø Ferdinand III. daroval
poutní kapli na Svaté Hoøe
øádu Tovarystvo Jeíovo
(jezuitùm).

Nemocnice Pøíbram, a. s., informuje 4. 8. 1680

Pøemístìní odbìrové místnosti oddìlení OKB

Ke dni 25. 7. 2006 se z dùvodu stavebních úprav doèasnì
na dobu cca 4 a 6 týdnù pøemísuje odbìrová místnost
oddìlení OKB (oddìlení klinické biochemie), a to v areálu
I. (U Nemocnice 84). Odbìrová místnost bude v této dobì
k dispozici v tzv. budovì Dìtského oddìlení, místnost
nad dìtskou pohotovostí (pøístavba tzv. monobloku, vchod
od vrátnice), doba odbìrù a pøíjmu materiálu zùstává
nezmìnìna. Trasa bude vyznaèena ipkami.
Dìkujeme za pochopení.

V Oblastní nemocnici Pøíbram, a. s., je v tìchto dnech
instalován nový pøístroj Magnetické rezonance

Pøíbramská nemocnice se pøipravuje na okamik zahájení
provozu nového pøístroje magnetické rezonance na
oddìlení zobrazovacích metod /RTG/ v Oblastní nemocnici Pøíbram, které probìhne zøejmì bìhem mìsíce srpna
letoního roku. Nemocnice v Pøíbrami bude pøitom zatím
jediným zdravotnickým zaøízením ve Støedoèeském kraji,
kde bude tato pièková diagnostická metoda k dispozici
pro pacienty celého regionu.
Instalován zde bude pièkový MR pøístroj Magnetom
Avanto firmy Siemens (dále jen MR pøístroj), se silou
magnetického pole 1.5 Tesla.Technologie TIM bude
umoòovat celotìlové zobrazování. Chybìt nebudou ani
nejnároènìjí aplikace pro vyetøování kardiovaskulárního

systému a nervové soustavy, vèetnì zobrazení pro hodnocení akutní mozkové ischémie.
Tìitì práce MR pøístroje vak bude pochopitelnì spoèívat
zejména v rutinním vyetøování páteøe, mozku a pohybového systému. MR vyetøení upøesòuje nejasný nález
na CT, lze je provést i u pacientù s alergií na jodové
kontrastní látky. Velkou výhodou MR oproti CT je absence
radiaèní zátìe a témìø nulové riziko spojené s aplikací MR
kontrastní látky. MR má ve srovnání s CT mnohem lepí
tkáòový kontrast a kvalitu zobrazení mìkkých tkání.
Vichni radiologové a radiologiètí asistenti, kteøí budou
na tomto novém pøístroji pracovat, proli nebo procházejí
stáemi na renomovaných MR pracovitích a absolvovali
té odborné kurzy týkající se magnetické rezonance. Od samotného poèátku provozu bude na novém MR pracoviti
pøítomen radiolog s mnohaletou praxí na MR pracoviti
praské Nemocnice Na Homolce. Naím cílem je tedy ji
od samotného poèátku nejvyí moná kvalita provádìných
MR vyetøení.
Vzhledem k tomu, e budeme pracovat v bezfilmovém provozu, budou obrazová data z provedených MR vyetøení
poskytována lékaøùm na základì jejich ádosti na CD-R
s pøipojeným prohlíeèem, take je bude moné snadno
prohlíet na jakémkoli PC.
Instalace magnetické rezonance v pøíbramské nemocnici
je dalí etapou v její plánované modernizaci a také souèástí
jejího hlavního cíle  poskytovat svým pacientùm kvalitní
zdravotní péèi.
Mgr. Roman Boèek, MBA
øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

Císaø Leopold I. obnovil
Pøíbrami dosavadní privilegia.

8. 8. 1900

Vznikl poár na dole Lill
v Pøíbrami.

8. 8. 1931

Knihkupectví a papírnictví K. Simona oslavilo
padesátileté jubileum své
existence.

14. 8. 1969

Zemøel Quido Maria
Vyskoèil, pøíbramký spisovatel, básník a patriot.

18. 8. 1923

Okresní zastupitelstvo
zaèalo úøadovat v novostavbì tzv. okresního

domu na námìstí T. G.
Masaryka, dnení Knihovnì
Jana Drdy.

19. 8. 1896

Bylo uspoøádáno polní cvièení pøíbramských ostrostøelcù, po jeho skonèení
probìhla veøejná zábava
Na Støelovnì, pøi které
kadý ostrostøelec obdrel
za odmìnu 6,5 l piva.

27. 8. 1619

Petr Arnot z Mannsfeldu,
velitel stavovského vojska, obhlíel pøíbramskou
posádku.

27. 8. 1908

Konala se ustavující valná
hromada hudebního spolku,
pozdìjí Pøíbramské filharmonie.

28. 8. 1956

Komunální sluby mìsta
Pøíbramì obdrely krajskou
rudou standartu.
Daniel Doleal

Zmìny ve vydávání cestovních dokladù od 1. záøí 2006

S úèinností od 1. 9. 2006 budou v souladu se zákonem 136/2006Sb., kterým se mìní nìkteré zákony
na úseku cestovních dokladù, vydávány cestovní pasy se strojovì èitelnými údaji a s nosièem dat s biometrickými údaji tzv. BIOPASY. Novì musí mít svùj cestovní pas i dítì mladí 15 let. Nadále není mono
zapisovat dìti mladí 15 let do cestovního pasu rodièù.
Typy cestovních pasù:
Cestovní pasy se strojovì èitelnými údaji a s nosièem dat s biometrickými údaji - BIOPASY
- o nové BIOPASY lze ádat a vyzvednout si je pouze osobnì u obecního úøadu s rozíøenou pùsobností pro obèany s trvalým
pobytem v jeho územním obvodu, nebo na zastupitelském úøadu. Pro èást okresu Pøíbram je to Mìstský úøad Pøíbram.
Je vylouèeno podání ádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji a jeho pøevzetí zplnomocnìným zástupcem,
- tyto cestovní pasy se od 1. 9. 2006 vydávají pro vechny obèany od 5 let vìku,
- lhùta pro vyøízení ádosti èiní 30 dní,
- pro dítì od 5 do 15 let vìku je platnost pasu 5 let,
- pro obèana starího 15 let vìku je platnost pasu 10 let,
- ádost podává osobnì obèan starí 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k ádosti pøipojit písemný souhlas zákonného zástupce (napø. jednoho rodièe apod..) s jeho ovìøeným podpisem. Ovìøený podpis není tøeba, pokud zástupce souhlas
podepíe pøed úøednicí,
- pro dítì od 5 do 15 let ádá zákonný zástupce, musí mít dítì s sebou (za úèelem poøízení digitální fotografie),
- potøebné doklady: platný obèanský prùkaz adatele (u obèanù, kterým se obèanský prùkaz nevydává, jiné doklady, napø. rodný
list). V pøípadì, e ádá zákonný zástupce, jeho platný obèanský prùkaz. Pøi vydání prvního cestovního pasu je nutný doklad
o státním obèanství ÈR (vyøizuje matrika)
- ádost zpracovává úøednice, nepodává se na úøedním tiskopisu, nepøedkládá se fotografie,
- poplatky: pro obèana nad 15 let: 600 Kè, pro dítì starí 5 let a mladí 15 let: 100 Kè

Cestovní pasy bez strojovì èitelných údajù a bez nosièe dat s biometrickými údaji,
- obèan se se svou ádostí o vydání tohoto typu cestovního pasu mùe obrátit na kterýkoliv obecní úøad s rozíøenou pùsobností,
v Praze na úøad mìstské èásti Prahy 1 a 22, na magistrát v Brnì, Ostravì a Plzni, zastupitelský úøad nebo na kterýkoliv matrièní
úøad.
- tyto cestovní pasy neobsahují digitální zpracování fotografie a podpisu obèana,
- vydávají se pro dìti mladí 5 let  povinnì pokud cestují do zahranièí a rodièe je nemají zapsané v dosud platném cestovním
pasu, mají platnost 1 rok,
- pro ostatní obèany starí 5 let se vydávají v pøípadì rychlé potøeby cestovního pasu ve lhùtì kratí 30 dní, mají platnost pouze 6
mìsícù,
- lhùta pro vyøízení ádosti (vydání pasu) je do 15 dnù,
- ádost podává osobnì obèan starí 15 let, pokud je nezletilý, pøipojí k ádosti písemný souhlas zákonného zástupce (napø. jednoho rodièe, ) s jeho ovìøeným podpisem. Ovìøený podpis není tøeba, pokud rodiè souhlas podepíe pøed úøednicí,
- pro dítì do 15 let ádá zákonný zástupce,
- potøebné doklady: 2 fotografie, obèanský prùkaz adatele (u obèanù, kterým se obèanský prùkaz nevydává, jiné doklady, napø.
rodný list). V pøípadì, e ádá zákonný zástupce, jeho platný obèanský prùkaz. Pøi vydání prvního cestovního pasu je nutný
doklad o státním obèanství ÈR (vyøizuje matrika)
- ádost zpracovává adatel, pøípadnì jeho zákonný zástupce, na úøedním tiskopisu,
- poplatky: pro obèana starího 15 let: 1 500 Kè, pro dítì mladí 5 let: 50 Kè, pro dítì starí 5 let a mladí 15 let: 1 000 Kè,
ádosti o stávající typy cestovních pasù je mono podávat
- na obecním úøadu s rozíøenou pùsobností podle místa trvalého pobytu (MìÚ Pøíbram)  nejpozdìji 21. srpna 2006,
- na kterémkoliv obecním úøadu s rozíøenou pùsobností mimo místo trvalého pobytu, v Praze na úøadu mìstské èásti Prahy 1
a 22, na magistrátu mìsta Brna, Ostravy a Plznì nebo na kterémkoliv matrièním úøadu  nejpozdìji do 18. srpna 2006.

Cestovní pas bez strojovì èitelných údajù - zelený
- vydává se v pøípadì, e obèan ádá o vydání cestovního pasu ve lhùtì kratí ne 30 dní,
- doba platnosti 1 rok,
- poplatek 600 Kè,
- lze zapsat dìti do 15 let,
- lhùta pro vyøízení ádosti  do 15 dní
- potøebné doklady: 2 fotografie, platný obèanský prùkaz adatele (u obèanù, kterým se obèanský prùkaz nevydává, jiné doklady,
napø. rodný list). V pøípadì, e ádá zákonný zástupce, jeho platný obèanský prùkaz. Pokud je nezletilý, pøipojí k ádosti písemný
souhlas zákonného zástupce (napø. jednoho rodièe, ) s jeho ovìøeným podpisem. Ovìøení podpisu není tøeba, podepíe-li se zástupce pøed úøednicí. Pøi vydání prvního cestovního pasu je nutný doklad o státním obèanství ÈR (vyøizuje matrika)
- ádost zpracovává adatel, pøípadnì jeho zákonný zástupce, na úøedním tiskopisu,

Cestovní pas se strojovì èitelnými údaji  èervený
- doba platnosti 10 let, u dìtí do 15 let je doba platnosti 5 let,
- poplatek 200 Kè, pro dìti mladí 15 let 50 Kè,
- lze zapsat dìti do 15 let,
- lhùta pro vyøízení ádosti  do 30 dní
- potøebné doklady: 1 fotografie, obèanský prùkaz adatele (u obèanù, kterým se obèanský prùkaz nevydává, jiné doklady, napø.
rodný list). V pøípadì, e ádá zákonný zástupce, jeho platný obèanský prùkaz. Pøi vydání prvního cestovního pasu je nutný
doklad o státním obèanství ÈR (vyøizuje matrika)
- ádost zpracovává adatel, pøípadnì jeho zákonný zástupce na úøedním tiskopisu,
Cestovní pasy vydává Mìstský úøad Pøíbram, oddìlení obèanských prùkazù a cestovních dokladù, Pøíbram I, ul. Gen. R. Tesaøíka
19 (naproti Sokolovnì), 1. patro
Informace: tel.: 318 498 209 , e-mail: kvetoslava.zarybnicka@pribram-city.cz
Doklady o státním obèanství vyøizují vechny matrièní úøady (matriky). V Pøíbrami je to Mìstský úøad Pøíbram, oddìlení matriky, obøadù a slavností, Pøíbram I, ul. Gen. R. Tesaøíka 19 (naproti Sokolovnì), 1. patro
Informace: tel.: 318 498 214, 318 498 215 , e-mail: eva.uhlirova@pribram-city.cz nebo vera.plzenska@pribram-city.cz

UPOZORNÌNÍ

V období mezi 21. a 31. srpnem 2006 nebude moné podávat ádosti o vydání cestovního pasu se strojovì èitelnými údaji (s platností 10 let). Bude moné podat pouze ádost o vydání cestovního pasu bez strojovì èitelných údajù (BLESK-zelený, s platností
1 rok a za poplatek 600 Kè).
Dìti zapsané v platných cestovních pasech rodièù budou moci i nadále cestovat spoleènì s rodièi do zahranièí bez vlastního
cestovního dokladu. Do stávajícího platného cestovního pasu lze dìti zapsat nejpozdìji 31. srpna 2006.

Správní obvod Mìstského úøadu Pøíbram, jako obecního úøadu s rozíøenou pùsobností
Vykonává státní správu na úseku cestovních dokladù pro tyto obce (správní obvod):
Bezdìkov pod Tøemínem, Bohostice, Bohutín, Bratkovice, Bøeznice, Buková u Pøíbramì, Bukovany, Cetynì, Èenkov, Dlouhá
Lhota, Dolní Hbity, Drahenice, Drahlín, Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hlubo, Hlubynì, Horèápsko, Hudèice, Hvoïany,
Chrást, Chratice, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kotenèice, Koupì, Kozárovice, Køeín, Láz, Lazsko, Leetice, Lhota
u Pøíbramì, Milín, Modøovice, Narysov, Nepomuk, Nestraovice, Obèov, Obecnice, Obory, Ohrazenice, Ostrov, Peèice, Pièín,
Poèáply, Podlesí, Pøíbram, Radìtice, Romitál pod Tøemínem, Sádek, Sedlice, Smolotely, Solenice, Starosedlský Hrádek
Suchodol, Svojice, Tìchaøovice, Tochovice, Trhové Duníky, Tøebsko, Tuovice,Vìín, Viòová, Volenice, Vranèice, Vranovice,
Vevily, Vysoká u Pøíbramì, Zaluany, Zbenice, Zduchovice a území Vojenského újezdu Brdy.

Ing. Jana Bureová

vedoucí odboru organizaèního a vnitøních vìcí

tel. è. 318 402 220, jana.buresova@pribram-city.cz

S LOUPEK

POSLANCE
Chceme v Èechách
skuteènì protiraketovou základnu?

Není to tak dávno, snad jen
pár týdnù, kdy pravicoví
a jetì pravicovitìjí politici
a jim pøizvukující novináøi
mìli svého sólokapra
a pøesvìdèovali kdekoho:
Uvolnìte èást Brdského
vojenského prostoru pro
obèany, zmenete ho, je
dnes ji zbyteèný!
Je a s podivem, jak mnozí
z nich zmìnili své pøesvìdèení v souvislosti s nabídnutou moností vybudovat
protiraketovou základnu

armády USA v tomto prostoru.
Dnes ji zøejmì nejde o pøírodu, dnes prý jde o pracovní
pøíleitosti a také politickou presti. O tom druhém budu
radìji mlèet, protoe o tom vím své. Co se vak týká slibovaných pracovních pøíleitostí, pak se opravdu nemohu zbavit
svého pocitu: ti, co zvládli angliètinu a jsou také dostateènì
vzdìlaní, ji práci mají. Ti ostatní by asi zde svou pracovní
pøíleitost jen tìko hledali. Ony toti nároky ze západu
jsou trochu jiné, ne nároky dosud pøeívající v zemích støední a východní Evropy:
Chtì nechtì se také vnucuje úvaha o tom, e tady vlastnì pøed
nedávným èasem ji nìco podobného bylo. Nemám na mysli
jen pobyt spøátelených vojsk, spíe se mi do pamìti vrací
nedávná doba, kdy zahranièní tìaøská spoleènost lámala
odpor obèanù sliby na dobøe placenou práci pøi tìbì zlata
na Romitálsku. Díky stateèným starostùm této oblasti a jejich
veobecné podpoøe se dnes nenièí krajina a také ivotní
prostøedí necivilizovaným a lidem nebezpeèným získáváním
zlata.
V Brdech nejde o zlato, ale nejde zde ani o øeení nezamìstnanosti. Moná, e zde nejde ani o národní hrdost. Jsem pøesvìdèen, e v dnením nejistém a vojensky nestabilním svìtì
jde o víc. Jde o klid a bezpeènost obèanù naí malé zemì
v srdci Evropy. Stateènì a dùstojnì plníme své závazky vùèi
Severoatlantické alianci a svým spojencùm. Úèastníme se
na rozdíl od jiných, vìtích a bohatích státù, na ne pøíli
prùhledné a èisté válce v Iráku. Jsme dokonce pøipraveni
pomáhat k obnovení míru a politické stability na Blízkém
východì.
Není toho na nai zemi ji dost, potøebujeme snad prostøednictvím naí politické snaivosti riskovat to, e vystavíme
nai zemi nepøedvídaným bezpeènostním rizikùm? To není
projev zbabìlosti, je to jen reakce na nae historické zkuenosti. Na to, jak nejprve nacistická zvùle po celé naí krásné
vlasti a pozdìji vojska tehdejí slavné a vemocné Varavské
smlouvy, devastovala tisíce hektarù naí pøírody v pohranièí,
v Brdech, Doupovì, Milovicích, Libavé, Boleticích,
Kuøivodech, ve Strái pod Ralskem a Bùh ví, kde jetì jinde.
Mùeme dnes být oprávnìnì hrdi na to, e jsme získali zpìt
svou dùstojnost a obnovili sami v sobì i navenek národní
hrdost. Díky pøedevím za to, e máme právo (a také povinnost) rozhodovat o svém osudu.
Za tohoto, pro nás a celou nai vlast, velmi pøíznivého stavu,
bychom si nemìli nechat diktovat, co na naem území bude
a co ne. O nìkterých vìcech by také nemìli rozhodovat
pouze politici, kteøí mnohdy ani neví, kde se onen prostor
nachází. Mìli by o tom rozhodnout v pøípadném moném
(a dle mého názoru nutném) celostátním referendu ti, kterých
se to bezprostøedné dotýká  obèané Èeské republiky.
Uvìdomme si, e pokud bude rozhodnutí o umístìní kladné,
je to rozhodnutí ne na pìt èi deset let, ale na podstatnì delí
dobu!
MVDr. Josef Øihák
poslanec za ÈSSD

F

O T O K R O N I K A

Mìsto postavilo v objektu SK Spartak 9 nových bytových jednotek. Cena díla je 17 252 998 Kè. Na kadý byt mìsto obdrelo
dotaci 550 tisíc Kè od státního fondu rozvoje bydlení. V objektu je také nové zázemí klubu - atny, WC, sprchy, malá tìlocvièna,
sauna, prodejna apod. Stavba byla slavnostnì pøedána v pondìlí 31. èervence 2006.

Letoní Prokopskou pou navívil také kardinál Miloslav Vlk. Na snímku je se starostou Ivanem
Fuksou pøi slavnostním uvítání na Bøezových Horách.

Technické sluby vybudovaly v Jiráskových sadech nové dìtské
høitì. Je oplocené, aby nedocházelo ke zneèiování písku
v pískoviti.

V sobotu 8. èervence se konal v Pøíbrami cyklistický MTB Marathon. Jak je vidìt na snímku,
o úèastníky nebyla nouze. Dík patøí vem poøadatelùm.

Dalí byty, které mìsto právì dokonèilo, jsou v objektu v ulici Ès. armády. Vznikly rekonstrukcí starého domu (bývalý Simply club). Náklady byly celkem 22 milionù Kè, z toho dotace ze Státního
fondu rozvoje bydlení 9 350 000 Kè. Je zde 17 bytových jednotek, stavba byla zkolaudována 18. èervence 2006.

Poèátkem èervence byl na nìkolik dní uzavøen provoz v ulici
Osvobození. Dùvodem byla rekonstrukce povrchu vozovky
a provedení nového dopravního znaèení.

Pracovníci ze Zahradnictví Volák osázeli kruhový objezd na námìstí T. G. Masaryka. Letní poèasí kytièkám opravdu svìdèí.

Firma Dirtecho Media, s. r. o., poskytla zdarma nìkolika kulturním organizacím plochu pro reklamu. Tato akce je pøínosem
pro region zvlátì nyní v turistické sezónì.

