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V pátek 1. 9. probìhlo ve výstavním sále v Galerii F. Drtikola
tradièní setkání zástupcù mìsta
s øediteli kol. Poslední srpnový
týden ji vichni uèitelé a øeditelé
strávili ve svých kolách a dokonèovali pøípravu pro áky a studenty. V kadé kole probíhaly pøes
léto rùzné opravy a úpravy, aby
výuka probíhala v pøíjemném
prostøedí. Pøejeme ákùm a uèitelùm vzájemnou toleranci a hodnì
spoleènì dosaených úspìchù.

A je to tady! Prázdniny jsou definitivnì za námi. Vpondìlí 4. záøí
byl v pøíbramských základních
kolách zahájen nový kolní rok.

Ve dnech 1. a 2. 9. probìhl na námìstí T. G. Masaryka Podzimní trh.
K poslechu zahrála pøíbramská
Ginevra. Dráteník, kterého vidíte
na snímku, mìl plné ruce práce. Na
zakázku opravoval rozbité keramické nádobí. Dalí trh podobného rozsahu pøipravujeme opìt na jaro.

13. Bìh mìsta Pøíbrami 2006

Termín: 7. 10. 2006
Poøadatel: MìÚ Pøíbram a SK Sporting
Start: u plaveckého bazénu  dìti, dorost
v 9.00 hodin; junioøi, mui, veteráni,
juniorky, eny, veteránky, Pøíbramaèky,
Pøíbramáci v 11:30 hodin.
Tratì: asfalt, rovinatý profil
Pøihláky: SK Sporting Pøíbram,
Komenského 402, vocilka@sksporting.cz,
www.sksporting.cz, 605 701 363
MìÚ Pøíbram, tel. è. 318 402 382
Odmìny: finanèní: 30 000 Kè, vìcné 5 - 10 000 Kè
Dìtské kategorie: 9:00 - benjamínci/ky,
ml.áci/kynì, áci/kynì, - 800 m
st. áci /kynì a dorostenci/ky - 2,5 km
Hlavní závod: 11:30 h. (hromadný start)
junioøi + mui + V 40, 50, 60 - 10 km
Pøíbramáci - 10 km
juniorky + eny + veteránky 35 + veteránky 45 - 5 km, Pøíbramaèky  5km

Pohotovost ORL obnovena

Ke dni 4. 9. 2006 obnovila Oblastní
nemocnice v Pøíbrami v plném rozsahu pohotovost na oddìlení ORL
(Krèní, nosní, uní). Ambulance ORL
v areálu I (U Nemocnice 84), kde je
tato pohotovost umístìna, bude v pohotovostním reimu pracovat sedm
dní v týdnu 24 hodin dennì.

NOE 2006
mezinárodní prodejní
výstava noù, chladných
zbraní a zbroje øemeslné
i tovární výroby

16. - 17. 9. 2 0 0 6

v Kulturním domì Pøíbram
www.knife.cz/anbc
P. Formánek, 604 207 224
Dobít kredit na své èipové
kartì frmy CONNEX mùete
v Infocentru MìÚ Pøíbram v
Zámeèku - Ernestinu, otevøeno
dennì od 9 do 17 hodin.

w w w. p r i b r a m - c i t y. c z

OHORNICKÝCH
D PRVNÍHO SETKÁNÍ
MÌST K DESÁTÉMU

Právì pøed deseti lety byla
zaloena tradice setkávání hornických mìst. Slavná hornicko
 hutnická minulost naeho
mìsta byla dobrým základem.

setkání. To byly tedy první
zkuenosti.
Dalí mìsta ji mìla na co
navazovat a bylo stále co vylepovat. Následovala setkání

Kde jinde by tato mylenka
mìla vzniknout, ne ve mìstì,
ve kterém první písemný doklad
o tìbì a zpracování olovnatostøíbrných rud pochází ji z roku 1311.
Zátitu nad setkáním v roce
1997 tehdy pøevzalo mìsto
Pøíbram a starosta Vacek.
Vlastní pøípravy se zúèastnila
celá øada spolkù, organizací
a osob. Byl ustaven výbor pro
pøípravu setkání. Plánovalo
se, diskutovalo, jednalo a dohadovalo tøináct mìsícù a na
posledním jednání nezbylo ne
konstatovat, e kostky jsou
vreny a bude-li zachována
pøízeò patronù horníkù  svaté
Barbory, svatého Vojtìcha
a svatého Prokopa, tak ve
mùe dopadnout dobøe a podle
oèekávání. Tak nastal den D,
kdy se zaèala psát historie
Setkání hornických mìst
v Èeské republice, uvedl
jeden z hlavních organizátorù
setkávání Koloman Iványi.
On je také autorem publikace,
která shrnuje celou desetiletou
historii a která byla vydána
právì u pøíleitosti letoního

v nejrùznìjích mìstech celé
republiky, jejich minulost je
spjata s hornictvím  Krásno,
Zlaté Hory, Ostrava, Støíbro,
Planá, Sokolov, Rudolfov
a Ostrava  Radvanice.

V letoním roce tedy putovní
prapor, na kterém dominují
hornické symboly - mlátek
a elízko, s popisem Hornická
mìsta a obce Èeské republiky,
doputuje opìt do Pøíbrami.
Souèástí setkávání se stala
i cena Èeský Permon, udìlovaná 1x roènì ve ètyøech
kategoriích (hornický folklór,
technická památka, nejvìtí
poèin, celoivotní dílo) v rámci

naí republiky osobnostem
nebo institucím, které se významnì zaslouily o rozvoj
historických tradic. Cenou je
soka keramického Permona
na podstavci ve tvaru zvonku.
Desáté setkání hornických
mìst se bude opìt konat
v Pøíbrami, co svádí k mylence, e se uzavøel kruh.
Od prvního setkání uplynulo
devìt let, zmìnily se podmínky,
zmìnila se celospoleèenská
atmosféra, rozíøila se spolková èinnost a setkání má ji
za sebou své poèáteèní dìtské
nemoci. Je výstinìjí konstatovat, e spirála setkání
postoupila do dalí roviny.
Pøejme si, a vzestup této spirály rok od roku pokraèuje,
uzavøel Koloman Iványi.
Pøíbram v sobotu 16. záøí
pøivítá úèastníky jubilejního
10. setkání hornických mìst.
Pøipravený program slibuje
pøíjemnì strávený den pro
vechny - hosty i obèany mìsta.
Doufejme, e i tentokrát budou
horniètí patroni
nad mìstem dret svoji ochrannou ruku a mìsto Pøíbram se
zapíe do povìdomí vech
zúèastnìných
jako mìsto
pøívìtivé a pohodové.
Na 10. setkání hornických
mìst bych rád
pozval vechny Pøíbramáky
a obyvatele okolních obcí
a mìst. Témìø kadá zdejí
rodina byla s hornictvím svým
zpùsobem spojena.
Úcta k tradicím nás vechny
spojuje. Podporujme tyto tradice a opatrujme je i pro pøítí
generace, øekl starosta Ivan
Fuksa.
alena.strakova@pribram-city.cz

Spartak Pøíbram s novou tváøí

Areál sportovního fotbalového
klubu Spartak je k nepoznání.
Moderní stavba, která tady
nedávno vyrostla, skrývá nejen
devìt sociálních bytù, urèených
obyvatelùm mìsta, ale i sportovní
zázemí, které by zdejím sportovcùm mohly závidìt leckteré
zahranièní kluby.
Prezident klubu Vladimír Králíèek
na otázku, co ve se zde postavilo, øíká: Rozíøilo se zázemí
oddílu, které spoèívá ve dvou
nových kabinách pro mustva,
postavena byla nová prádelna,
sklad na výdej sportovního materiálu, upravila se stará atna pro
rozhodèí. V dolní èásti objektu se
nacházejí nové sprchy a sauna,

která bude vyuívaná i veøejností.
Vznikne zde i malá sportovní

prodejna. Stavba stála 16 milionù korun. Na stavbu bytù získalo
mìsto státní dotaci ve výi témìø
est milionù korun. Podle slov
Vladimíra Kralíèka ale areálu
jetì chybí dvì vìci. Tou první je
umìlý trávník. Tuto stavbu budou
spartakovci realizovat jetì
v letoním roce. A druhý cíl se
teprve chystá: Na místì tzv.
koíkárny, která ji má demolièní výmìr, chceme postavit
ubytovnu, aby celý areál mohl být
plnohodnotnì vyuit napøíklad
oddíly, které by k nám jezdily
na soustøedìní. Ale také veøejností, tøeba návtìvníky Svaté Hory.
alena.strakova@pribram-city.cz

S LOVO

inzerce

S TA R O S T Y
Váení

obèané,
bìhem prázdninových mìsícù se nám
podaøilo úspìnì
dokonèit a slavnostnì otevøít nový
sportovní areál
na Spartaku. Odpovídající kvalitní zázemí zde získali
nejen sportovci, ale
mìsto má k dispozici devìt nových
sociálních bytù.
Dalích sedmnáct
bytù je pøipraveno i
v rekonstruované budovì bývalého Simply klubu u Dolejí Obory.
V uplynulém mìsíci bylo vyhláeno výbìrové
øízení na dodavatele stavby rekonstrukce lyaøského svahu, ale také na jeho provozovatele.
Pokud se nám ádný provozovatel nepøihlásí,
byla by to veliká koda. V loòském roce byla
ze strany provozovatelù velká poptávka a byl
velký zájem svah provozovat. Tehdy bohuel
nebyla vùle areál pronajmout. Dnes se ji situace
zmìnila, ale ve je jinak. Pùvodní zájemci ji
mají jiné projekty.
Byly zahájeny rekonstrukce mnoha silnic
a chodníkù ve mìstì. Konkrétnì v tuto chvíli
probíhá úprava silnic a chodníkù v ulici
Politických vìzòù, Edvarda Benee, námìstí 17.
listopadu. Úprava chodníkù v Jiráskových
sadech právì finiuje a do provozu byla po rozsáhlé rekonstrukci uvedena i Milínská ulice
a komunikace od viaduktu k Junior klubu. Tato
èást je nyní ideální pro bruslaøe na koleèkových
bruslích. Po dohodì s Policií ÈR v Pøíbrami
dolo k vytipování úsekù silnic, kde mùeme
pøistoupit na zvýení rychlosti z 50 na 70 km/hod.
V tuto chvíli se to týká napøíklad èásti výpadovky
na Milín, èásti Husovy ulice a èásti ulice Kpt.
Olesinského
Ke svému závìru se blíí výstavba obchvatu
obce Dubno. Tento pøivadìè R4 by mìl být
zprovoznìn ji na poèátku øíjna. Znamená to, e
Pøíbramákùm se usnadní cesta na dálnici,
významnì se odlehèí obyvatelùm Dubna, odstraní
se letitý problém zimní nesjízdnosti kopce
Dubeòáku, ale pøedevím doprava, která smìøovala pøímo do historického centra mìsta, bude
odvedena Evropskou ulicí k prùmyslové zónì.
Na pøíbramském námìstí probìhlo slavnostní
podìkování vem vojákùm, kteøí se podíleli
na misi KFOR v Kosovu. Dùleité je pøipomenout, e vichni úèastníci se ve zdraví vrátili
domù. Je tøeba øíci, e skvìle prezentovali nejen
Pøíbram, ale pøedevím celou Èeskou republiku.
Na zaèátku srpna se nae mìsto stalo souèástí
Pohádkového království. Vydaná vandrovní
kníka upozoròuje na více ne tøicet pohádkových zajímavostí v jiních Èechách a na Pøíbramsku. Pøíbram zde má zastoupeného svého
Permoníka, Trepifajksla a Pannu Marii. Tento
projekt je zamìøený na rodiny s dìtmi a jeho
cílem je rozvíjet domácí cestovní ruch.
Kontaktní místo je v Knihovnì Jana Drdy.
Do projektu nazvaného PPP, tedy Proplácení
Parkovného v Pøíbrami, se pøihlásily dalí dva
obchody v Praské ulici. Dnes je tedy ji zapojeno celkem 13 obchodù, které Pøíbramákùm
i návtìvníkùm mìsta zpøíjemní parkování
v centru. Dalímu roziøování, pøípadnì i do dalích èástí mìsta, tøeba na sídliské námìstí, se
nebráníme.
Probíhající rekonstrukce pøíbramského Divadla
a Kina se komplikuje odhalenými skrytými
vadami. V padesátých letech zde byla patnì
provedena kanalizace a vytékající voda vymlela
velkou kavernu. V jejím dùsledku nyní sesedají
základy a to je skuteènì váná komplikace,
která nejen oddálí dokonèení, ale dojde i k navýení potøebných finanèních prostøedkù.
Bez problémù zatím naopak probíhá rekonstrukce èistièky odpadních vod. Rekonstrukce
probíhá také na námìstí 17. listopadu a týká se
zdejí kany. Kompletnì je ji opraveno sousoí
Zvìrokruh a nyní se pracuje na vlastní kanì.
Budeme rozhodovat, zda vana kany bude mít
povrch edý èi lutý, protoe obì tyto úpravy se
tady v minulosti vyskytovaly.
Mezi sportovní události mìsíce patøí i tenisový
turnaj konaný pod zátitou primátora hlavního
mìsta Prahy Dr. Béma a støedoèeského hejtmana
Ing. Bendla, který kadoroènì probíhá na Trhovkách. Vítìzná trofej skonèila v rukách
Pøíbramákù.
V záøí se v Pøíbrami bude odehrávat celá øada
zajímavých akcí, na které bych Vás rád pozval.
Patøí sem napøíklad koncerty na Hoøejí Oboøe
a v Letním kinì. Pozvání platí i na 10. setkání
hornických mìst, které by mìlo probíhat po celém mìstì. Pøíbram se v letoním roce aktivnì
zapojila do projektu Evropský den bez aut. Ten
probìhne 22. záøí. Zkusme tedy vichni v tento
den vydret bez aut, vyuijme MHD, kol i svých
nohou.
Závìrem pøeji vem kolákùm a studentùm úspìné vykroèení do nového
kolního roku.
Ivan Fuksa

SLOUPEK
Trvalo více ne dva mìsíce po volbách do Poslanecké snìmovny, ne
mohla být ukonèena její
ustavující schùze a tím
otevøena monost pokraèovat v dalích ústavních
krocích vedoucích k sestavení nové vlády.
A ji budou snahy o sestavení vlády trvat jakkoliv dlouho a dopadnou
jakkoliv, lze ji v této
chvíli, kdy píi tyto øádky, dospìt k závìru, e
povolební prùtahy ve vyjednávání jsou zbyteèné
a e lo k dohodì dospìt
pomìrnì brzy podobným
zpùsobem, jak se to v naí nedávné minulosti ji dvakrát stalo.
Nejprve to byl po volbách v roce 1996 tehdejí pøedseda ÈSSD
Milo Zeman, který pøi nemonosti sestavit vìtinovou vládu
na základì politického sloení Poslanecké snìmovny umonil
vznik Klausovy meninové vlády s logickým odùvodnìním, e
ODS vyhrála volby, a má tedy morální právo sestavit vládu
za pøedpokladu, e ÈSSD jako nejsilnìjí opozièní strana obsadí
jeho osobou vedení Poslanecké snìmovny a bude své politické
cíle prosazovat skrze ni, tj. schvalováním èi neschvalováním
vládních návrhù zákonù.
Obdobnì se pak po volebním vítìzství ÈSSD ve volbách
v roce 1998 zachoval i Václav Klaus, který také pøi nemonosti
sestavit vìtinovou vládu na základì politického sloení
Poslanecké snìmovny umonil vznik Zemanovy meninové
vlády s tím, e se jako pøedseda nejsilnìjí opozièní strany stal
pøedsedou Poslanecké snìmovny.

SLOUPEK

SENÁTORA
Domnívám se proto, e takovéhoto postupu mohlo být pouito
i nyní. Je nesporné, e podle poètu hlasù volièù volby vyhrála
ODS a e jen nedokonalost volebního zákona pøi pøepoètu
na poslanecké mandáty zpùsobila, e poèet mandátù støedopravicových stran a levicových stran je stejný, nebo støedopravicové strany získaly asi o 200 tisíc hlasù volièù více.
Nic by se proto nestalo, kdyby pøedseda ÈSSD Jiøí Paroubek
pøiznal pøedsedovi ODS Mirkovi Topolánkovi morální právo
sestavit vládu a sám obsadil funkci pøedsedy Poslanecké
snìmovny. Je to toti nikoliv vláda, ale naopak parlament,
který schvalováním zákonù realizuje politickou vùli vlády,
nebo, jinými slovy øeèeno, vláda ve skuteènosti vládne
prostøednictvím parlamentu. Chtìjí-li tedy levicové strany, jak
tvrdí, zabránit uskuteènìní programových cílù ODS známých
pod názvem Modrá ance, mají k tomu dostatek moností
v Poslanecké snìmovnì pøi projednávání návrhù zákonù, nebo
ádný návrh navrený støedopravicovou vládou nebude moci
být schválen, nezíská-li podporu také nejménì jednoho levicového poslance.
Tento zpùsob realizace politických programových cílù by byl
vhodnìjí ne nedùstojné povolební tahanice, nìkolikamìsíèní
neèinnost Poslanecké snìmovny, volba doèasného pøedsedy
Poslanecké snìmovny a jeho budoucí pøevolba, úvahy o èasovì
omezeném mandátu vlády a o pøedèasných volbách a podobnì,
co nepøispívá k politické stabilitì státu a k dobré mezinárodní
povìsti republiky. Zmínìnými vhodnými postupy by se také
navázalo na prvorepublikové tradice, kdy sice ani jedna vláda
nedokonèila své øádné funkèní období, ale pøedèasné volby
nebyly nikdy. Také tehdejí ústavní institut tzv. úøednické
vlády, tj. vlády, která se nemusela ucházet o vyslovení parlamentní dùvìry a mohla vládnout bez ní, svìdèí o tom, e
ve vztahu k vládì byl tehdy parlament cenìn mnohem více ne
je tomu v souèasné dobì.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Pøíbram

Partnerství mìsta Pøíbram s TIMUR

Týmová iniciativa pro místní udritelný rozvoj (TIMUR)
je obèanské sdruení, které se snaí pomocí sledování
øady indikátorù øeit problematiku udritelného rozvoje
mìst Èeské republiky. Mìsto Pøíbram se stalo partnerem
TIMUR v kvìtnu roku 2005.
Jedním z indikátorù, které se v naem mìstì monitorují,
jsou Cesty dìtí do koly a ze koly. Do tohoto projektu se zapojily vechny základní a mateøské koly mìsta
Pøíbram. Ve kolním roce 2005/2006 se uskuteènilo dotazníkové etøení, ve kterém áci a dìti, resp. jejich rodièe odpovídali na øadu otázek ohlednì zpùsobu dopravy,
bezpeènosti, kritických zón (chybìjící pøechody nebo
chodníky), parkovacích míst u kol apod. Elektronické
zpracování výsledkù dotazníkového etøení je uvedeno na
internetových stránkách mìsta Pøíbram (www.pribram-city.cz)
Problematika bude následnì øeena ve spolupráci odboru
kolství, odboru koncepce a rozvoje mìsta a odboru správy silnic.
Petr Prejzek, odbor kolství MìÚ Pøíbram
petr.prejzek@pribram-city.cz

POSLANKYNÌ

Celé dva mìsíce blokoval
Jiøí Paroubek ustavení
vedení Poslanecké snìmovny PÈR a tím i monost smysluplné práce novì zvolených poslancù.
Nechtìla jsem neèinnì
pøihlíet a pøipravila jsem
nìkolik návrhù novel
zákonù, z nich jako první
 návrh novely silnièního
zákona  jsem pøedloila
v uplynulých dnech do poslanecké snìmovny.
Od 1. èervence se na silnicích jezdí podle nových
pravidel. A bohuel se
naplnily obavy z toho, e
pøíli pøísný systém bodového ohodnocení pøestupkù v silnièní dopravì
poskytuje prostor pro korupci a ikanu. A právì proto jsem se
rozhodla podat jako první poslanecký návrh novely zákona
è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zmì-

SLOUPEK
Ètyøi roky volebního období jsou za námi a v komunální politice ve mìstech i obcích se nejen
chystáme na volby nové,
ale také bilancujeme
a hodnotíme. Stejnì tomu
je i v Pøíbrami. Aèkoliv
pohled z pravé a levé strany
politického spektra mùe
být v nìkterých vìcech
rozdílný, nedá se zmìnit
ani popøít to, co Pøíbrami
pøinesla spolupráce ÈSSD
s ODS. Pøedevím je tøeba
zdùraznit, e strany pøedstavující oheò a vodu se
zde dokázaly dohodnout
k prospìchu mìsta a potøebám obèanù.
Hovoøit o ideálním stavu
se nedá - a to asi nikdo neèeká  nedá se ani hovoøit o nìkterých nedobrých manýrách jednotlivcù, kteøí se rádi chlubí
cizím peøím a vynucují si zásluhy, které si nezaslouí. Je to
lidské a dá se to pochopit tøeba i u nejvyích pøedstavitelù
mìsta. Pro ÈSSD zùstává nejdùleitìjím to, e poprvé v novodobé historii ÈR mohla po minulých volbách dohlíet a ovlivòovat chod mìsta z rozhodujících pozic  patøí nám místo
prvního místostarosty a tøi místa mìstských radních.
Dùleité naopak bylo i to, e sociálnì demokratiètí funkcionáøi
mìsta aktivnì ovlivòovali politiku mìsta podle volebního
programu své strany, tedy smìrem k sociálnímu mìstu v sociálním státì. A daøilo se: výstavba nových bytù se státní dotací,
pøevedení armádních bytù na mìsto, pøevedení mnohamilionového majetku bývalých Uranových a Rudných dolù k prospìchu
mìsta a jeho obèanù a mnoho dalího. Úspìnì také konèí
snaha øeit prodej bytù a nebytových prostor v lokalitì kolem
námìstí 17. listopadu a ulice Legionáøù.
Dlouhodobý svár kolem atraktivních nebytových prostorù ji
zøejmì také konèí. ÈSSD chce, aby nebytové prostory zùstaly
v majetku mìsta a nájemcùm byly poskytnuty maximální
jistoty pro podnikání.
I péèe o seniory dostala díky sociálním demokratùm na radnici
zelenou: rozíøily se pro nì ubytovací monosti, zlepila se
péèe, podaøilo se nám prosadit zvýhodnìné jízdné v mìstské

nách nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 60/ 2001 Sb., zákona
è. 478/ 2001 Sb., zákona è. 62/ 2001 Sb., zákona è. 11/ 2002
Sb., a zákona è. 320/ 2002 Sb. V novele navrhuji:
1) Zvýení hranice pro odebrání øidièského oprávnìní z 12
bodù na 18 bodù.
2) Vyputìní èásti bodovì ohodnocených pøestupkù, a to
takových, které nemají pro bezpeènost provozu na pozemních
komunikacích zásadní význam, nebo jejich spáchání je hùøe
prokazatelné a následnì obtínì pøezkoumatelné.
3) Zruení spodní hranice pokut.
Pokud se týká nových silnièních pravidel, neodpustím si podotknout, e si politici pozapomnìli upravit pravidla, která se
týkají jich samotných. Staèí si vzpomenout na pøedvolební
sliby politikù, napøíè politickým spektrem, v nich volièùm
tvrdili, e si omezí rozsah poslanecké imunity. Pøitom mùj
poslední návrh, projednávaný pøed volbami, podpoøili pouze
poslanci ODS a tehdejí parlamentní strany US  DEU.
Volební sliby se mají plnit, a proto budu postupnì dávat dalí
zmìny zákonù, na nejblií dobu mám pøipraveny návrhy
novel, které pomohou pøedevím ivnostníkùm a malým podnikatelùm (napø. registraèní pokladny). Jsem pøesvìdèena,
e zmìny v této oblasti jsou oèekávané a nezbytné.
JUDr. Eva Dundáèková

POSLANCE
dopravì, pro obèany starí sedmdesáti let dokonce jízdné
nulové.
kolství, kultura a sportovní amatérské aktivity získaly nové,
irí monosti i prostøedky, zlepuje se prostøedí a vybavení
kol, opravuje se divadlo a pøes øadu ekonomických problémù
bylo ve mìstì zachováno i kino. Pøed ètyømi roky témìø
neznámá instituce Osadních výborù dostala nejen pøíleitost,
ale i pravomoc ovlivòovat ivot své oblasti. Dnes je èinitelem,
který výraznì ovlivòuje nejen ivot ve své osadì, ale i práci
zastupitelù a mìstského správního aparátu.
Ani ivotní prostøedí neuniklo naí pozornosti. Aktivní spolupráce s odpovìdnými orgány mìsta vedla k pøekonání øady
problémù - mimo jiném i pøi plánované výstavbì jihovýchodního obchvatu Pøíbrami.
Pøi výètu úspìchù ÈSSD na pøíbramské radnici nelze pøehlédnout ani to, e se podaøilo uchovat stávající strukturu
Technických slueb jako neziskové organizace pøesto, e bylo
vyvíjeno znaèné úsilí pøedhodit tento podnik ekonomickým
dobrodruhùm.
Problém byl úspìnì vyøeen, vyvolává vak dalí otázky.
A sice jak ekonomicky dál øeit jiná, dobøe fungující mìstská
zaøízení. Sociální demokraté nechtìjí ze slueb pro obèany
a tìchto zaøízení vytvoøit zajímavý objekt podnikání a nechtìjí,
aby byla dána k dispozici trhu. Budeme i v budoucnu trvat
na tom, aby ve, co bylo vybudováno k prospìchu obèanù
z mìstských, nebo státních penìz, obèanùm mìsta opravdu
slouilo. Sice na hranici únosnosti, ale alespoò z èásti se nám
podaøilo dosáhnout kompromisu pro stanovení ceny vody. I zde
zástupci ÈSSD vyvinuli tak znaèný tlak, e pùvodnì navrhovaná,
pro lidi velmi nepøíznivá opatøení a zejména ceny - byly
smeteny ze stolu.
Je toho jetì mnoho, co by stálo za pøipomenutí pøi hodnocení
úèasti a vlivu ÈSSD na rozhodování pøíbramské radnice, a je
toho také velice mnoho, co by chtìli sociálnì demokratiètí
zastupitelé v budoucnu jetì dokázat a øeit. Zda k tomu
dostanou pøíleitost, to ukáí blíící se komunální volby v øíjnu
2006 a jejich výsledky.
Skuteènost, e sociální demokraté se umí o nae mìsto dobøe
starat a spravovat je, v uplynulých ètyøech letech ukázali.
Z nabytých zkueností a z poznaných potøeb mìsta chtìjí
vycházet i v budoucnu. Sociální demokraté i já sám udìláme
ve pro to, abychom vytvoøili spokojený domov a prosperující
mìsto pro vechny nae spoluobèany.
MVDr. Josef Øihák
Vá poslanec za ÈSSD

Prázdniny jsou minulostí, zaèal nový kolní rok...

V pondìlí 4. záøí se okolí pøíbramských základních
i støedních kol hemilo sváteènì vyhlíejícími dìtmi i
studenty. Ti nejmení se jetì dreli svých rodièù za ruce
a s oèekáváním na svùj první krok do nového prostøedí je
provázela nefalovaná nervozita vstupu do svìta vzdìlávání. Bude se jim v nìm líbit? Najdou prostor pro své
pøedpoklady, zájmy, ale také pochopení pro pøípadné
nedokonalosti?
Souèasná
kola
i
fundovaní
pedagogové jsou si dobøe vìdomi, jak dùleitý je právì
ten první kolní rok, a jsou proto na své prvòáèky metodicky i prakticky velmi dobøe pøipraveni.
U tìch starích  studentù - byla na první pohled jasná
bezstarostnost, moná upøímná, moná trochu hraná.
Chlapci hýøili suverénními poznámkami smìrem k dìvèatùm, která na sebe upozoròovala novinkami ze svého pìkného atníku. Bylo to hezké, bylo to milé! Ale i pro nì
prázdniny skonèily a nastal èas povinností, které ne kadý zvládá s chutí a ádoucím nasazením. Nicménì i tento
ukazatel patøí ke studentskému ivotu a vyrovnat se s ním
je vìcí osobních kvalit kadého z nich.
Zaslouené uèitelsképrázdniny skonèily pro vechny
pedagogy o týden døíve. Pod vedením øeditelù byl týden
vyhrazen ke zvládnutí nároèné organizaèní i pracovní
pøípravy na nový kolní rok. Mezi øediteli Z se objevily
nové tváøe: za do dùchodu odcházejícího øeditele Mgr.
F. Broe nastupuje PhDr. I. Palánová a øeditele Mgr.
J. Umlaufa vystøídá Mgr. D. Kredbová.
Komise pro výchovu a vzdìlávání pøeje jim i vem
ostatním øeditelùm, uèitelùm, ákùm, studentùm a rodièùm úspìný a bezproblémový celý kolní rok, vzájemnou dùvìru, pochopení a oboustranné uspokojení.
Mgr. Eva Èíhalová, pøedsedkynì komise

Právì vyel nový sborník Podbrdsko
Státní okresní archiv Pøíbram a Hornické muzeum
Pøíbram právì vydaly ji 13. roèník regionálního historického sborníku Podbrdsko. Sborník je moné získat
ve Státním okresním archiv Pøíbram, E. Benee 337,
Pøíbram VII (http://www.soapraha.cz/pribram/index.php),
v Knihkupectví Olanská, Praská 128, Pøíbram, postupnì i v dalích knihkupectvích, vèetnì prodejny Academia,
Václavské námìstí 34, Praha 1.

Město
Příbram

CZECH
AEROBATIC TEAM

MEMORIÁL
MARTINA STÁHALÍKA

17. září 2006

letiště Příbram

Dlouhá Lhota

Viktor Čmal (Rusko) - absolutní mistr světa unlimited

Petr Biskup - absolutní mistr světa advanced

a další reprezentanti ČR na letounech Suchoj SU31, Suchoj SU29, Zlin Z50, Zlin Z526, FOX, JAK11, L13 Blaník

2006

www.acrobatshow.cz

Další letecký program – L410, L39 Albatros, An2, Maule, Z43, skupina Trenerů, vrtulník Ecureuil,
paraswooping, RW 4

npor. Tomáš Merta - JAS39 Gripen
kpt. Jiří Řezáč - L159 ALCA

Motokrosový freestyle – mistr republiky Petr Kuchař
Mototrial – mnohonásobný mistr republiky Martin Křoustek
Biketrial – vicemistr světa Roman Chvojka
Streetfighter – Pepa Sršeň

Vyhlídkové lety, tandemové seskoky, občerstvení, suvenýry, trhovci, výstava aut, atrakce pro děti

L159 ALCA, L410, VSO 10, VT 116 Orlík, LG425 Šohaj, TEST10, Piper Seneca, WT9 Dynamic,
Zenair, Lambada a další

Statická ukázka letecké techniky

Seskok na přesnost přistání
Paraswooping
předvedení letounů Z126, Z226, Z326, An2, Z43, Maule, Cesna 172 a vrtulníku Ecureil

Ostatní letecký program

Autogramiáda mistrů světa
Ladislava Bezáka, Petra Jirmuse, Petra Biskupa, Viktora Čmala a pilotů skupiny Sky Box
Jiřího Tlustého, Daniela Polonce, Jiřího Sallera a Miroslava Krejčího

Odhalení památníku Mistrům letecké akrobacie

Celodenní vstupné dospělí 150,- Kč, děti 6-15 let 50,- Kč, do šesti let zdarma
Parkování zdarma
Vyhlídkové lety 500,- Kč
Sportovní akrobatické lety 1500,- Kč
Tandemové seskoky 3500,- Kč
Jízda na motocyklu 100,- Kč

Ceny

Horolezecká stěna
Skákací hrad
Kolotoče a další pouťové atrakce

Atrakce pro děti

Vyhlídkové lety v letounech Z43 a Cessna 172
Sportovní akrobatické lety v letounu Z142
Tandemové seskoky padákem z výšky 4000 metrů
Jízdy na motocyklu po zadním a předním kole
Projekce a prodej leteckých filmů na DVD a VHS

Atrakce pro diváky

Motokrosový freestyle Petr „Kuchta“ Kuchař – mnohonásobný mistr republiky
Biketrial Roman Chvojka – vicemistr světa
Mototrial Martin Křoustek – mnohonásobný mistr republiky
Streetfighter Pepa „Sršeň“ Šiler – držitel titulu Kaskadér roku 2005

Petr Biskup – absolutní mistr světa kategorie Advanced
Vladimír Peroutka – bývalý reprezentant ČSSR
kpt. Jiří Řezáč – display pilot Vzdušných sil Armády ČR
Přemysl Vávra- mistr světa v tajné sestavě v akrobacii na kluzácích
Jiří Duras – bývalý reprezentant ČSSR
Viktor Čmal – mistr Evropy v akrobacii na kluzácích
npor. Tomáš Merta – display pilot Vzdušných sil Armády ČR
Martin Vecko – reprezentant ČR
Martin Šonka – mistr republiky v kategorii Unlimited
Miloš Ramert - bývalý reprezentant ČR v akrobacii na kluzácích
Viktor Čmal – absolutní mistr světa kategorie Unlimited
Vladimír Kvarda – zkušební pilot Aero Vodochody

SU31
C11
L159
Swift
Z526
Swift
JAS39
Z142
SU29
L13
SU31
L39

OK-HXB
OK-CZE
ALCA
OK-2100
OK-ZLI
OK-2100
Gripen
OK-OPC
OK-HXA
OK-4821
OK-HXB
OK-JET

Pozemní program

Letecká akrobacie

17. září 2006 - letiště Dlouhá Lhota

10. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST

Zahájení setkání na nádvoří dolu Anna, Březové Hory
Položení věnců na dole Marie a uctění památky obětí důlní katastrofy
Průvod z Anenské šachty se zastavením u Vojtěšské šachty
na Ševčínský důl (slavnostní zprovoznění tzv. Hornického vláčku)
Řazení průvodu na náměstí Msgr. Korejse – Březové Hory
Průvod z Březových Hor na náměstí T.G. Masaryka – Příbram
Program na náměstí T.G. Masaryka + ohňostroj
Volná zábava

Sobota 16. září
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
16:00 – 18:00
19:00 – 19:30
20:30 – 22:00
22:00 – 24:00

Doprovodný program
14. září
15. září
16.- 17. září
17. září
17. září

OS ČMS pořádá od 16 hodin Veselici ke Dni horníků v estrádním sále
Domu kultury
od 18 hodin skupina Poutníci na náměstí T. G. Masaryka
Výstava NOŽE 2006
od 10 hodin prohlídka Kovohutí Příbram (huť na výrobu olova stříbra)
od 13 hodin Acrobatshow - Memoriál Martina Stáhalíka na letišti
v Dlouhé Lhotě

expozice Hornického muzea Příbram
Štolu Marie a expozici důlní katastrofy na dole Marie v r. 1892
Galerii Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum
Muzeum III. odboje – Konfederace politických vězňů Zámeček Ernestinum
poutní místo Svatou Horu
sportovně rekreační areál Nový rybník
příbramský Aquapark (tobogany, vířivky, sauna, parní lázeň, bazén)

Dále můžete navštívit
•
•
•
•
•
•
•

www.pribram-city.cz

Program 10. setkání hornických mìst Pøíbram
15.  17. záøí 2006
Po celou dobu setkání bude návtìvníkùm k dispozici Infocentrum Mìstského úøadu Pøíbram v Zámeèku  Ernestinu
a Infocentrum v achetní budovì dolu Marie na nádvoøí Msgr. Korejse na Bøezových Horách.
Sluby infocenter budou vem úèastníkùm setkání a hostùm poskytovány v této dobì:
v pátek 15. záøí od 9 do 21 hodin, v sobotu 16. záøí od 8 do 18 hodin, v nedìli 17. záøí od 9 do 17 hodin.
Program 10. setkání se uskuteèní zèásti na Bøezových Horách a zèásti v Pøíbrami.
Je rozdìlen na dvì samostatné èásti: oficiální a volný program dle zájmu návtìvníkù.

O FICIÁLNÍ

PROGRAM :

Pátek 15. záøí:
Od 18 hodin bude na námìstí T. G. Masaryka probíhat kulturní program s posezením. Zahraje hudební skupina Poutníci.
Sobota 16. záøí:

9:00
9:00 - 18:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11.15

Bohosluba v kostele sv. Vojtìcha  Bøezové Hory
Výstava hasièské techniky v areálu dolu Marie
Zahájení setkání na nádvoøí dolu Anna, Bøezové Hory
Poloení vìncù na dole Marie a uctìní památky obìtí dùlní katastrofy
(kadý z úèastníkù si mùe pøivézt stuhu na spoleèný vìnec)
11:15  11:45
Koncert kapely Bøezohorka na nádvoøí Msgr. Korejse
11:45  12:15
Koncert hornické kapely z Chomutova na nádvoøí Msgr. Korejse
12:00  14:00
Program pro hosty starosty mìsta (slavnostní obìd)
14:30  15:30
Koncert skupiny Chairé v kostele sv. Prokopa, Bøezové Hory
13:00  17:00
Kulturní program v areálu dolu Marie  Bøezové Hory
13:00  17:00
Oslavy 120. výroèí hasièského sboru na dole Marie
13:00
Vystoupení Sokola Bøezové Hory
13:30
Vystoupení souboru Kamýèek
14:00
achák v podání Cechu horníkù a hutníkù
16:00
Nultý roèník hudebního festiválku Bøezohorský Permoníèek
16:00  18:00
Prùvod z Anenské achty se zastavením u Vojtìské achty na evèinský dùl
(slavnostní zprovoznìní Hornického vláèku)
19:00  20.30
Øazení prùvodu na námìstí Msgr. Korejse  Bøezové Hory
Prùvod z Bøezových Hor na námìstí T. G. Masaryka  Pøíbram
Program na námìstí T. G. Masaryka
14:00  15:30
koncert hudební skupiny Timudej
15:30  17:00
koncert hudební skupiny Knezaplacení
18:00  19:00
koncert hudební skupiny Big Band Pøíbram
20.30
Pøíchod prùvodu z Bøezových Hor
20:30  22.00
Program na námìstí T. G. Masaryka
22:00  24:00
Volná zábava
Po celý den budou probíhat doprovodné akce na Bøezových Horách a v Pøíbrami, které v rámci setkání zajiují pøíbramské spolky, organizace a spoleènosti. Na námìstí T. G. Masaryka v Pøíbrami bude návtìvníkùm k dispozici pivní stan,
stánky s obèerstvením a odpoledne budou na námìstí koncerty hudebních skupin.
Veèerní prùvod z Bøezových Hor na námìstí T. G. Masaryka s rozsvícenými svìtly je pøipravován jako vyvrcholení setkání. Poøadatelé vítají aktivitu úèastníkù, kteøí si do prùvodu pøinesou vlastní zdroje svìtla, jsou vítány dùlní svítilny, louèe, lampiony a dalí svìtla, pomocí kterých bude moné vytvoøit zajímavou atmosféru a zpestøit prùvod.
Prosba k Pøíbramákùm: máte-li doma kytli, pøijïte do veèerního prùvodu.

V OLNÝ

PROGRAM :

Pro úèastníky 10. setkání hornických mìst, kteøí se zaregistrují v Infocentru MìÚ v Zámeèku - Ernestinu, je pøipraven
oficiální odznak setkání, který jeho nositeli zajiuje bezplatné sluby MHD a volný vstup na uvedené akce a akce oznaèené oficiálním logem nebo odznakem 10. setkání:
Pøihláeným úèastníkùm zajistíme pøepravu na:
1) expozici Hornického muzea - Památník Vojna
2) expozici Hornického Muzea - Skanzen vesnických staveb - Vysoký Chlumec + Muzeum zlata - Mincovna Nový Knín
3) Památník Antonína Dvoøáka ve Vysoké u Pøíbramì
4) exkurze do provozu Kovohutì Pøíbram - pouze v nedìli 17. 9.
Mùete navtívit:
expozice Hornického muzea Bøezové Hory, tolu Marie a expozici dùlní katastrofy na dole Marie v r . 1892, Galerii
Frantika Drtikola Zámeèek - Ernestinum, Muzeum III. odboje - konfederatce politických vìzòù - Zámeèek - Ernestinum,
poutní místo Svatou Horu. Mùete si prohlédnout mìsto Pøíbram, vyuít sportovnì rekreaèní areál Nový rybník, Aquapark
(tobogany, víøivky, sauna, parní lázeò, bazén).
Návtìvníci s vlastní dopravou mohou navtívit zajímavá místa v okolí Pøíbrami:
Zámek Bøeznice (cca 16 km), Muzeum Brdský památník a mìsto Romitál p. Tøemínem - Jakub Jan Ryba (cca 20 km),
Zámek Hlubo - expozice vìnovaná Charlotì Masarykové (cca 8 km), Muzeum zlata - Mincovna Nový Knín (cca 30 km),
Muzeum vesnických staveb Støedního Povltaví - Vysoký Chlumec (cca 43 km).
Dalí informace k 10. setkání hornických mìst v Pøíbrami získáte na adrese: Mìstský úøad Pøíbram, Tyrova 106, Pøíbram,
tel.: 318 402 380, 318 402 282, 318 402 280, fax: 318 402 360, email: setkani@pribram-city.cz, www.pribram-city.cz

6. října 2006 náměstí T.G.M. Příbram od 16:00 hod.

PŘESTAVENÍ POSÁDEK - PŘEDSTARTOVNÍ SHOW
přestartovní show bude zakončená ohňostrojem

I. ETAPA - 7. října 2006

RZ 1/6/11 > Sádek - Bohutín > 12,35 km

RZ 2/7/12 > Tochovice - Nestrašovice > 8,44 km

RZ 3/8/13 > Vystrkov - Bohostice > 13,39 km

RZ 1 08:20 hod.
RZ 6 11:30 hod.
RZ 11 14:40 hod.

RZ 2 08:53 hod.
RZ 7 12:03 hod.
RZ 12 15:13 hod.

RZ 3 09:22 hod.
RZ 8 12:32 hod.
RZ 13 15:42 hod.

letiště
Dlouhá Lhota
RZ 4/9/14 > Pečičky - Brodce > 7,90 km

RZ 5/10/15 > Luhy - Velká > 7,08 km

RZ 4 09:43 hod.
RZ 9 12:53 hod.
RZ 14 16:03 hod.

RZ 5 10:01 hod.
RZ 10 13:11 hod.
RZ 15 16:21 hod.

Cíl I. ETAPY
16:50 hod.

II. ETAPA - 8. října 2006
letiště
Dlouhá Lhota
RZ 16/18/20 > Velcí - Ohrazenice > 6,10 km

RZ 17/19/21 > Komárov - Neřežín > 15,65 km

Cíl II. ETAPY - CÍL FUCHS OIL RALLY PŘÍBRAM

RZ 16 07:41 hod.
RZ 18 09:04 hod.
RZ 20 11:20 hod.

RZ 17 08:11 hod.
RZ 19 09:31 hod.
RZ 21 11:50 hod.

12:58 hod.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

w w w . r a l l y. p b . c z

FUCHS OIL RALLY
www.rally.pb.cz

hlavní mediální partner

6. - 8. října

www.fuchsoil.cz

PŘÍBRAM 2006

28 let zkušeností v rally - 75 let zkušeností v mazivech
6. října 2006 náměstí T.G.M. Příbram od 16:00 hod.

PŘESTAVENÍ POSÁDEK - PŘEDSTARTOVNÍ SHOW
uvádí Dalibor GONDÍK, Otakar BROUSEK, Lucie VÁCHOVÁ

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 14. 8. zavolal na sluebnu jeden mladík a oznámil, e
jeho kamarádkám v asijském
obchodì v hotelu Asii násilím odebral prodejce mobilní
telefony. Hlídka na místì
zjistila, e jedna sleèna zde
odcizila trièko a pokusila se
s ním utéct. Prodejce ji chytil,
násilím ji dovlekl zpìt. Poté jí
vzal kabelku s mobilem a poadoval po ní 2000 korun.
Její kamarádka zde byla také
pøítomna a také jí vzal prodejce mobil. Stráníci pojali
podezøení ze spáchání trestného èinu a pøivolali hlídku
Policie ÈR. Ta vìc pøevzala
k øeení.
Neoznaèenou provozovnu
(obchod) objevili stráníci
v eické ulici. Prodejce
nemìl ani platný ivnostenský list. Hlídka ve pøedala
pøíslunému úøadu ke správnímu øízení.
V podveèer dne 14. 8. oznámila telefonicky jedna paní
z Pøíbrami VIII, e ji její
bývalý manel ohrouje,

vyhrouje jí fyzickou likvidací
a rozbíjí dveøe uvnitø bytu.
Stráníci v bytì zjistili, e
tito rozvedení manelé jsou
spoluvlastníky bytu. Paní prý
byla podnapilá a pán chce
dostat z bytu podnájemníky.
Stráníci vechny pøítomné
pouèili o správném chování
a místo opustili.
Nedaleko pivnice Elis vykrádali dva mladíci èervenou
Fabii. Hlídka na místì zajistila
svìdka, který poskytl popis
podezøelých. Byli to dva
romtí mladíci. Díky kamerovému systému byli zadreni,
mìli igelitovou taku a v ní
autorádio. Pøípad byl pøedán
Policii ÈR.
V prodejnì Discont Plus
kradli dva mui ze Ústeckého
kraje láhve s alkoholem. Pøi
èinu je spatøila prodavaèka
a
pøivolala
stráníky.
Vzhledem k tomu, e oba
mui byli v posledních dvou
letech za kráde souzeni, byl
pøípad pøedán Policii ÈR.
Ve 20,30 hodin dne 18. 8.

pokousal pes jednu mladou
enu. Stalo se tak v ulici Na Letinì. Dritel psa se choval
solidnì a slíbil, e zajistí vyetøení psa a e nese za celou
událost plnou zodpovìdnost.
Hodinu po pùlnoci docházelo
k ruení noèního klidu u restaurace Kamera. Z této provozovny se toti ozývala
velmi hlasitá techno hudba.
Stráníci na místì ihned zjednali nápravu.
K dalímu napadení èlovìka psem dolo dne 22. srpna
na námìstí T. G. Masaryka.
Majitelkou útoèného psa byla
obèanka Velké Británie.
Pokozenou
byla
ena
z Pøíbrami. Musela být odvezena k oetøení v nemocnici
a poté jela i s majitelkou psa
k vyetøení psa na veterinu.
Èervenou mazdu s klíèky
v zámku spatøili stráníci
pøi pravidelné kontrole.
Kontaktovali Policii ÈR, která vyhledala majitele a klíèky
mu pøedala. Vozidlo nebylo
viditelnì pokozeno.

Tøi silnì opilí nezletilí chlapci se o pùlnoci pohybovali
v okolí sochy sv. Václava.
Stráníci kontaktovali rodièe.
Stav jednoho z chlapcù vyadoval zásah lékaøe. Pøivolaný
lékaø rozhodl o pøevozu
chlapce na dìtskou JIP pøíbramské nemocnice. Stráníci
provedli u ostatních dvou
chlapcù orientaèní dechovou
zkouku a zjistili, e jeden
mìl 1,1 promile a druhý 1,6
promile. Hoi tvrdil, e vypili
láhev vodky Amundsen
a èást láhve vodky Boris.
Byli pøedáni Policii ÈR.
Nové díny zn. Columbus
Jeans a pásek Reebok nalezli
stráníci
pøi
zamykání
Svatohorských schodù. Stráníci kontaktovali vechny
prodejce odìvù v Praské
ulici, ale nikomu toto zboí
nechybìlo. Vìci jsou uloeny
na Mìstském úøadu Pøíbram,
odd. ztrát a nálezù.

Krátce z tiskovek na radnici

Byly dokonèeny generální
rekonstrukce celé øady komunikací:
napø. dvou místních komunikací
v Orlovì, Lazci, Jesenici, v Brodì,
opravená je i Anenská ulice
v Pøíbrami, Nádraní ulice, Tylova
a øada dalích.
Slavnostní otevøení nových budov na Spartaku probìhlo poslední
záøijový den. Mimo jiné zde vzniklo
i est sociálních bytù, na které mìsto
získalo státní dotaci.
Dokonèen byl i objekt bývalého
Simply klubu u Dolejí Obory.
I na tuto stavbu se mìstu podaøilo
získat státní dotaèní pøíspìvek.
kody po posledních povodních dosáhly témìø 18 milionù korun. Nejvìtím problémem zùstává
opìrná zeï u Pøíbramského potoka
v Bøeznické ulici. Velká koda
vznikla také v Lesoparku u Litavky,
a to nejen na zdejích cestách, ale i
na mùstcích. kodu za 3 miliony
korun pøedstavuje pokozený most
spojující Bøezové Hory s Podlesím.
Rotunda pro skauty, která by
mìla vyrùst v prostoru Nového
rybníka, poskytne zázemí vem
skautským oddílùm v Pøíbrami.
Na samotné stavbì by se mìli podílet i sami skauti.
Rekonstrukce autobusového
nádraí stále nemùe být zahájena.
Po vyhláení výsledkù výbìrového
øízení se jedna z firem, která se
soutìe zúèastnila, odvolala.
Na námìstí T. G. Masaryka
probìhl v pátek 11. srpna slavnostní
nástup 8. kontingentu jednotek
KFOR, který se právì vrátil z Kosova. Na námìstí byla spoleènì
s èeskými vojáky i slovenská èeta,
take po dlouhé dobì mohli Pøíbramáci opìt uslyet slovenskou hymnu. Na setkání i tentokrát pøijel
ministr obrany Karel Kühnl, pøítomen byl i slovenský generál Vývlek,
generál tefka a generál Sedlák.
Rekonstrukce místní komunikace od eleznièního viaduktu
k Junior klubu provedla firma BES
Beneov za 619 tisíc korun.
Nový chodník vznikl podél
Milínské ulice od Drupolu k Minigolfu u Nového rybníka. Tyto práce
provedla firma INKO Pøíbram
za 499 tisíc korun. Chodník je
dlouhý asi 250 m.
Výsledky hospodaøení mìsta
Pøíbram za leden a èerven letoního roku jsou zatím velice pøíznivé.
Pøíjmy dosáhly 57,5 %, výdaje 42 %.

Nový chodník na minigolf
Do výdajù teprve zaènou nabíhat
investièní akce, které v prázdninových mìsících probíhaly.
Turnaj o Pohár primátora hlavního mìsta Prahy Pavla Béma
a Pohár hejtmana Støedoèeského
kraje Petra Bendla probìhl opìt na
Trhovkách. V loòském i letoním
roce oba poháry získali Pøíbramáci.
V uplynulém týdnu se pøihlásili
dalí dva podnikatelé do projektu
tzv. PPP, tedy Proplácení Parkovného
v Pøíbrami. Tentokrát se zapojila
Cukrárna Podzimek v Praské ulici
a prodejna IBO Obuv (také
v Praské ulici). Celkem ji je
do tohoto projektu zapojeno 9 podnikatelù s 13 provozovnami.
Starostu Fuksu navtívil fotograf Frantiek Slezák, který získal
grant na výstavu svých fotografii
ve slovenské Bratislavì. Výstavu
v Galerii alternativního umìní slavnostnì
zahajoval bratislavský
primátor Petr Èerník. P. Slezák
starostovi pøedloil dokumentaci
této zdaøilé výstavy, kde prezentoval, e jde o akci, na kterou pøispìlo
mìsto Pøíbram. Zaøadil se tak mezi
pomìrnì malou øadu tìch, kteøí
získali grant mìsta Pøíbram na rùzné akce a také na nich tuto skuteènost zdùrazòují.
Na pravidelné schùzce s øeditelem Policie ÈR v Pøíbrami JUDr.
Stupkou projednal starosta Fuksa
konkrétní monosti pøeznaèení
nìkterých bezpeèných úsekù komunikací, které vyplynuly z ankety

obèanù napøíklad v PB Deníku.
Na tìchto dohodnutých úsecích
bude moné zvýit rychlost a
na 70 km/hod. Do konce prvního
záøijového týdne by ji mìly být
nainstalovány nové znaèky.
Práce na tzv. obchvatu Dubna
ji smìøují ke svému závìru. Tuto
stavbu 5. záøí loòského roku pøevzala firma STRABAG a za 125
milionù korun stavbu provedla
o rok døíve. Dne 16. øíjna by tato
komunikace mìla být slavnostnì
uvedena do provozu. Dalích 12
mìsícù zbývá na ozelenìní okolí
komunikace a likvidaci pùvodní
staré silnice.
Nový povrch komunikace od
viaduktu k Letnímu kinu bude jetì
doplnìn dopravním znaèením a pak
by zde mìlo dojít i k vìtí propagaci
o monostech vyuití této komunikace. Ideálním zpùsobem je napøíklad její vyuití milovníky koleèkových bruslí, cyklisty a podobnì.
Skatepark v této èásti mìsta má
na starosti Skateklub Pøíbram.
Areál je dennì v provozu.
Novì dokonèené povrchy
Milínské ulice mají ji i vodorovné
dopravní znaèení. Tato státní
komunikace je tak ji kompletnì
rekonstruována.
Rekonstrukce kany na námìstí
17. listopadu ji probíhá. V tìchto
dnech zde probíhají betonáøské
práce. Termín dokonèení, tedy
k 10. setkání hornických mìst, by
tak mìl být dodren. Pùvodní kana
zde byla instalována v 60. letech
a autorem sousoí Zvìrokruhu byl
Jan Kavan. Renovace a doplnìní
chybìjících èástí keramického
sousoí vèetnì koneèné úpravy
povrchu a opravy vnitøní kovové
konstrukce a rozvodù vody bude
stát 190 tisíc korun. Celková suma
na opravu kany pøedstavuje èástku
1,780 mil. korun.
Do konce listopadu bude hotový lyaøský svah na Padáku. Firma,
která zvítìzila ve výbìrovém øízení,
pøila s nabídkou, e za stejné peníze,
jako by stála renovace a prodlouení
stávajícího vleku, zajistí vlek zcela
nový. Mìl by to být klasický mìstský vlek pro pøevýení 80 m v délce 400 m. Zároveò bude vyhláeno
i výbìrové øízení na provozovatele
areálu. Pokud nenastanou ádné
mimoøádné komplikace, mohla by
letoní lyaøská sezóna ji pøivítat
lyaøe i v tomto zaøízení.
alena.strakova@pribram-city.cz

P ØÍBRAMSKÁ JMÉNA
JOSEF KLAUDA
STAROSTA

(1824 - 1896)

Zatímco pøedchozí dvì jména naeho seriálu (Hail
a Mixa) jsou pøíbramské veøejnosti pøece jenom povìdomá, jméno dalího starosty Josefa Klaudy je dnes ji
zcela zapomenuto. Snad je to tím, e ve vrcholné funkci mìstské správy figuroval pouhé dva roky, právì
v letech mezi úmrtím Karla Haila a nástupem Blaeje
Mixy po øádných volbách. Pøesto stojí i jeho ivot
za povimnutí.
Josef Klauda, pøíbramský mìan a statkáø, se pùvodnì
vìnoval svému hospodáøství, tedy zemìdìlské èinnosti,
byl mj. majitelem hospodáøského dvora. Do komunální
politiky vstoupil v roce 1864 a zùstal v ní a do své
smrti. Byl zøejmì nadán vyjadøovacími schopnostmi,
a proto jej mìstská rada èasto vyuívala coby mluvèího
a vyjednavatele. Proslul také svou etrností a peèlivou
správou mìstského majetku. Politicky se angaoval
jetì v okresním zastupitelstvu, ale nabízené kandidatury na zemského poslance se dvakrát vzdal. Byl èinný
v okresní i místní kolní radì a stal se pøedsedou mìstské spoøitelny - pøíbramské komunální banky.
V roce 1893, po úmrtí úspìného starosty Haila, byl
zvolen do konce volebního období starostou, po
øádných volbách v roce 1895 vak odmítl v této funkci
pokraèovat s odkazem na svùj vysoký vìk. Nicménì se
nechal zvolit alespoò místostarostou. Nakolik se
J. Klauda podílel na rozhodování radnice, ji není moné pøesnì zjistit, z ohlasù na jeho smrt se vak lze domnívat, e jeho názory bývaly brány velmi vánì.
Za jeho starostování byla napø. uspoøádána Krajinská
prùmyslová, hospodáøská a národopisná výstava
v Pøíbrami, která mìla pøedevím povzbudit místní
výrobu a obchod a která trvala dnes neuvìøitelných
17 dní. Radnici tehdy také zamìstnávala snaha pøenést
do Pøíbrami sídlo krajského soudu, která vak nebyla
naplnìna. Dlouhodobým problémem se ukázalo být
i hospodáøské a prostorové zabezpeèení pøíbramských
kol.
Z dalí Klaudovy veøejné èinnosti je tøeba zmínit jeho
zájem o hudbu a zpìv. Byl dlouholetým èlenem a v letech 1888-1890 pøedsedou pìveckého sboru Lumír,
od roku 1891 pak dokonce jeho èestným èlenem.
Z ostatních spolkù pøedsedal Mìanské besedì (v podstatì zábavním spolku) a je tøeba také uvést jeho
èinnost ve funkci administrátora právováreèného
mìanstva, dnes bychom øekli pøedsedy pøedstavenstva firmy.
Skon J. Klaudy nepostrádá jisté dramatiènosti, nebo
zemøel, ranìn mrtvicí, na ulici pøi cestì do kostela k velikonoèní vigilii. Poslední rozlouèení s bývalým starostou se neslo v duchu celomìstské tryzny za úèasti vech
mìstských korporací, kdy tìlo nebotíka podle tehdejích
svìdkù doprovázel prùvod dlouhý tak, e se neveel
do Praské ulice. Dodejme závìrem, e i Josef Klauda
má v Pøíbrami svoji ulici.
Daniel Doleal

Z ÁØIJOVÉ KALENDÁRIUM

2. 9. 1956

Byl mezinárodními lehkoatletickými závody slavnostnì otevøen Hornický
stadion, dnení stadion Na
Litavce.

6. 9. 1863

Pøíbramské Horní uèilitì
zmìnìno na Báòskou akademii.

6. 9. 1836

Vypukla v Pøíbrami epidemie cholery. Jejím následkùm podlehlo 247 osob.

8. 9. 1945

Vydán vládní výnos o pøestìhování Vysoké koly báòské z Pøíbrami do Ostravy.

9. 9. 1949

Byl vyhláen první Den
horníkù u pøíleitosti 700.
výroèí jihlavského horního práva.

10. 9. 1887

Zavítal na Bøezové Hory

praský arcibiskup Frantiek
hrabì ze Schönbornu s doprovodem.

19. 9. 1801

Zemøel Jan Antonín Alis,
hormistr a humistr.

20. 9. 1774

Byl ustaven v Pøíbrami rozárnický cech, který sdruoval výrobce rùencù.
V jiném mìstì v Èechách
takový cech ustaven nebyl.

21. 9. 1879

Bøezohorský mìstský úøad
objednal nové varhany pro
kostel sv. Prokopa od varhanáøe K. Schiffnera.

28. 9. 1657

Navtívil Svatou Horu
Michal Viòovecký, pozdìjí polský král Michal
Korybut.
Daniel Doleal

F

O T O K R O N I K A

Na námìstí T. G. Masaryka jsme pøivítali vojáky, kteøí se
zúèastnili mise v Kosovu. Ministr obrany Karel Kühnl jim pøedal
vyznamenání a podìkoval za jejich práci.

Starosta Ivan Fuksa pøipnul na vojenskou zástavu ozdobnou
erpu jako podìkování od mìsta Pøíbram.

V pondìlí 4. 9. byl zahájen nový kolní rok. Starosta Ivan Fuksa navtívil Gymnázium Pøíbram.

Pohár z tenisového turnaje na Trhovkách putuje do Pøíbrami.
Vyhráli ho pánové Vrba a Duek z PB tisku Pøíbram.

Ve dnech 1. a 2. záøí byly na námìstí T. G. Masaryka Podzimní trhy. Na snímku jsou zástupci
mìsta po slavnostním zahájení akce.

O prázdninách mìsto osadilo v budovì Základní koly Bratøí
Èapkù dalí nová plastová okna.

Cesta k Junior klubu byla v letních mìsících opravena.

V budovì Støední zdravotnické koly Pøíbram nechalo mìsto
zrekonstruovat sociální zaøízení.

V úterý 5. 9. se zástupci mìsta setkali s hasièi ze Sboru dobrovolných hasièù Pøíbram tìsnì pøed jejich odjezdem na týdenní
soustøedìní záchranáøù.

Bìhem léta byly opraveny atny v zimním stadionu.

Na snímku je Anenská ulice s novým asfaltovým povrchem.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY O H K
letoního roku první reprezentaèní prodejna. Plánuje se
dále otevøení dalích v Tunisku a Kazachstánì.

15. výroèí zaloení firmy RAVAK
V èervenci letoního roku si spoleènost RAVAK pøipomnìla
patnácté výroèí jejího zaloení. Tehdy, dne 15. 7.1991,
oficiálnì propojily rodiny Kreysù a Vaøekù své nápady,
odvahu a na dnení pomìry, kdy firma disponuje miliardovým základním kapitálem i skromné prostøedky, aby zaloily obchodní firmu RAVAK spol. s r.o.
První sprchový kout, budoucí hlavní produkt firmy, spatøil
svìtlo svìta u v záøí tého roku. Jednalo se o licenèní výrobek francouzské spoleènosti ATMO. Prakticky s výrobou
prvního produktu zaèala firma RAVAK s vývojem vlastních
výrobkù. Ve velmi krátké dobì tak mohla veøejnosti pøedstavit ne jeden, ale hned celou øadu sprchových koutù.
S odstupem doby lze øíci, e tato øada nazvaná SUPERNOVA,
pøedznamenala v oboru koupelnových výrobkù doslova
hvìzdnou explozi.
RAVAK dále rostl a expandoval. Investoval do dalího
vývoje, rozíøil výrobu o sprchové vanièky, pozdìji akrylátové vany, sprchová sedátka, umyvadla z litého materiálu
a koupelnové radiátory. Promylenou finanèní, výrobní
a obchodní politikou získala firma RAVAK dominantní postavení nejen na tuzemském trhu. V øíjnu 1997 se RAVAK
pøemìnil na akciovou spoleènost. Tato transformace firmu
dále stabilizovala a vytvoøila managementu pøedpoklady
pro úspìnou spolupráci se silnou mezinárodní finanèní
skupinou Nova Holding  Finanz se sídlem ve výcarsku.

RAVAK a.s., jak víme, nemá aktivity jen ve svém hlavním
oboru èinnosti, ale podaøilo se jí udret a rozvíjet výrobní
program ve strojírenském závodì RAVAK a.s., Strojírny
Romitál, do kterého zainvestovala v roce 2000. Program
RAVAK a. s., Strojírny Romitál obsahuje techniku skliznì
píce a stroje pro úpravu travnatých ploch napø. pro fotbalová,
èi golfová høitì. Vechny zde produkované stroje jsou
konstruovány s cílem nejvyí spolehlivosti, pracovní
jakosti a optimálních nákupních a provozních nákladù.
Za 15 let své existence firma získala velké mnoství spokojených zákazníkù, velkoobchodních odbìratelù a mnoho
firem, s nimi spoleènì realizovala mení i rozsáhlejí
investièní akce. Velký dík patøí právì tìmto spokojeným
zákazníkùm, kteøí pøispìli ke vzrùstu celé firmy RAVAK
a.s. a svým partnerstvím pøispìli k dosaení významného
trního podílu.
V letoním roce jsme stejnì jako vloni získali na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brnì Zlatou medaili SHK
2006 za nejpohodlnìjí vanu  vanu YOU. Cenu Vynikající
výrobek Design 2006 pøevzal v dubnu 2006 ná mladý
návrháø Krytof Nosál za vanu Evolution, kterou kadý rok
udìluje Design Centrum ÈR.
K 15. výroèí svého zaloení pøipravila firma RAVAK
pro své partnery, zákazníky a dodavatele pøíjemnou oslavu
ve stylu divokého západu ve westernovém mìsteèku iklùv
Mlýn. Tohoto unikátního pracovního a spoleèenského
setkání se zúèastnili nejenom partneøi z Èeska, ale také
zástupci a zákazníci z naich dceøiných spoleèností jako
napø. ze Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Litvy,
Lotyska, Estonska, Polska a Maïarska.

Akciová spoleènost RAVAK se stala nejvìtím výrobcem
sprchových koutù a van ve støední a východní Evropì, má
dominantní postavení na trhu v Èeské republice, na Slovensku, v Maïarsku, Litvì, Lotysku, Estonsku, Ukrajiny
a Polsku. Významný trní podíl má i na ruském trhu.
Zhruba 70 procent z celkové produkce firmy je exportováno
do více ne 50 zemí svìta.
Dceøiné spoleènosti má spoleènost rozesety dnes u takøka
po celém svìtì. Vlastní výrobní závod máme v Èínì,
pøièem výrobky z èínského závodu jsou urèeny zejména
pro potøeby asijského trhu. Na západních zahranièních
trzích expanze RAVAKu úspìnì pokraèuje ve panìlsku
a ve Velké Britanii, kde se v Londýnì otevøela v bøeznu

PODZIMNÍ AKCE NA ODVOZ A LIKVIDACI AUTOVRAKÙ
Mìsto Pøíbram ve spolupráci s firmou KOCH
DIORIT, a. s., která se zabývá ekologickou
likvidací vech druhù autovrakù (dle zákona
è. 185/2001 Sb., o odpadech) organizuje podzimní akci na odvoz a likvidaci autovrakù, která
se uskuteèní 20. záøí 2006 od 1400 do 1800 hod.
v bývalém areálu Zdaboøského statku (u restaurace U Pletánkù odboèit vlevo z hlavní silnice
na Narysov  po cca 200 m zaèíná tento areál).
Likvidace kompletního autovraku dopraveného v tento den do tohoto areálu bude majitele vozidla stát pouze 630 Kè.
Majitelé (zájemci o likvidaci) vozidel, kteøí
nemohou autovraky dopravit na toto urèené
místo (napø. auta bez kol, nepojízdná atp.),
mohou si po pøedchozí domluvì se zástupcem
firmy panem Rebetou (tel.: 604 161 327, e-mail:
rebeta@kochdiorit.cz) domluvit, kdy a kde
autovrak pøedají. Pøi pøedání autovraku bude majiteli automobilu vystaveno písemné potvrzení,
které slouí jako doklad pøi odhláení (vyøazení)
z registru motorových vozidel na Dopravním
úøadu MìÚ.

Pokud by Vás tato výhodná nabídka oslovila
a chcete se legálnì a levnì zbavit Vaeho autovraku, volejte nejdéle den pøed touto tzv.
podzimní akcí na mobilní telefon pana Rebety
(zároveò se dozvíte informace o dokladech,
které jsou potøebné k pøedání autovraku).
Pokud bude v Pøíbrami nalezeno oputìné
vozidlo, které se stává nebo ji autovrakem je,
bude pøevezeno na vybrané parkovitì. Náklady
spojené s pøevozem a likvidací autovraku je
povinen poslední vlastník oputìného vozidla
(uvedený v registru motorových vozidel) uhradit
mìstu.
Zároveò upozoròujeme na moné sankce, které
plynou ze zákona o odpadech a zákona o pozemních komunikacích, v pøípadì neoprávnìného
ponechání svého motorové vozidla (autovraku)
na místech, kde pokodí a ohrozí ivotní prostøedí
nebo naruí estetický vzhled obce èi pøírody.
Marcel Strnad
odbor ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram
marcel.strnad@pribram-city.cz

Pøíbramtí obèánci narození v létì
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Váení ètenáøi,
vìøím, e valná vìtina z vás ji strávila pìknou dovolenou a teï
nás opìt oèekává ten hlavní pracovní nápor, jako je tomu s kadým
zaèátkem podzimu.
Hned první sobotu 2. záøí probìhne akce pøíbramského KIWANIS
KLUBU Louèení s prázdninami v areálu høitì Sokola
Podlesí, na které se podílí i OHK Pøíbram. Èást výtìku
z Podnikatelského plesu jsme poskytli Dìtskému domovu
Solenice na financování autobusu pro dìti z dìtského domova na tuto akci.
Dìkujeme té øediteli Èeské spoøitelny, a. s., JUDr. Kroupovi, který na dìtskou
akci poskytl sladkosti pro dìti do soutìí..
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.
Dne 10. srpna 2006 jsme spoleènì s pøíbramským panem starostou Ing. Fuksou
zorganizovali výjezdní akci na rekreaèní støedisko Relax Monínec na SedleckoPrèicku, které ji 12 let provozuje rodina Krejèích. Desetièlenná skupinka sloená ze zástupcù mìsta Pøíbram, Hornického muzea, Muzea Svatá Hora, Památníku
A. Dvoøáka na Vysoké, OHK Pøíbram a nìkolika podnikatelù z oblasti cestovního
ruchu pøijela získat zkuenosti od pana Krejèího a ostatních místních podnikatelù,
kterým se na základì nevední spolupráce podaøilo vytvoøit v pùvabné krajinì
zvané Èeský Merán pøitalivou a vyhledávanou turistickou oblast. Navtívili jsme
kromì zmínìného rekreaèního støediska té koòskou farmu, odchovnu
plemenných býkù a golfové høitì Èertovo bøemeno. V oblasti se dále provozuje
rybáøská bata a zvlátì zajímavé jsou bìkaøské trati, kterých se v zimì protahuje
90 km, a provoz lyaøského vleku. V dohledné dobì se bude realizovat obrovský
projekt na sjezdovku dlouhou 1200 m spojenou s dalím mnostvím slueb.
Pan Krejèí se s námi rád podìlil o své podnikatelské zkuenosti a tajemství úspìchu
tkví hlavnì ve vzájemné komunikaci a úzké spolupráci. Doufejme, e se pøíbramským podnikatelùm spoleènì s muzei také podaøí vytvoøit podobnou symbiózu
a vzájemnou uiteènost pro prospìch cestovního ruchu.
V polovinì záøí konèí uzávìrka aktualizací zápisù do Regionálního adresáøe firem
a institucí na rok 2007 a zaèíná fáze realizaèní. Katalog by mìl vyjít zaèátkem
roku 2007, kdy bude probíhat distribuce.
Teï budu trochu pøedbíhat, ale z dùvodu zmìn ve vyplòování formuláøe
INTRASTAT máme ji zarezervovaný termín pøednáky JUDr. Otakara Krátkého,
tvùrce vyhláky k této problematice na 18. prosinec 2006. Blií informace a program zveøejníme dostateènì vèas.
Chtìla bych poblahopøát firmì J.K.R., s. r. o., která se v èervenci 2006 stala Gold
Certified Partnerem. Spolupráce spoleènosti J.K.R., spol. s r. o., tvùrce známého
ERP systému BYZNYS Win® a spoleènosti Microsoft® postoupila do dalí fáze.
Tato úroveò partnerství umoní J.K.R. dalí zvyování kvality slueb vùèi zákazníkùm a vyí integraci produktu BYZNYS Win® s produkty spoleènosti Microsoft®.
Cesta za kvalitou vak byla nastartována ji mnohem døíve, a to získáním certifikátu kvality ISO9001, úspìným testem produktu BYZNYS Win® nezávislou spoleèností Veritest a èlenstvím v Microsoft ISV Royalty licensing programu, øíká
technický øeditel spoleènosti ing. Miroslav Øíha. V tomto programu byla J.K.R.
dokonce vùbec prvním èlenem v Èeské republice. To, e se spoleènost J.K.R. a její
produkt BYZNYS Win® ubírá správným smìrem, potvrzuje napøíklad i nedávno
dokonèená 800. implementace tohoto ERP systému.
První poprázdninové pøedstavenstvo OHK Pøíbram se sejde 20. záøí 2006 tentokrát
ve firmì RAAB KARCHER, který na tento den chystá tzv. Den otevøených
dveøí s komorou. Jako dalí zajímavost tento den v prostorách firmy Raab
Karcher probìhne i prezentace firmy AUTO-POLY s.r.o. s modelem nového
vozu VOLKSWAGEN CRAFTER. Zváni jsou nejen podnikatelé, ale i veøejnost.
Na schválení záøijového pøedstavenstva èekají ji tøi noví èlenové a to:
WINDOOR´S PØÍBRAM s.r.o.  prodej oken a dveøí, zajitìní jejich montáe
a servisu, firma má certifikaci ISO 9001:2001
ELEKTROINSTALACE HAVRANÈÍK  elektroinstalaèní práce
HAÒÁÈEK JAROSLAV  maloobchod maso  uzeniny, výroba uzenin a rychlé
obèerstvení
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

L ETNÍ

ZÁVOD PSÙ

Letní závod psù ,,O putovní
pohár firmy S.B.S.- SCHWARZ
s.r.o. v ZKO Pøíbram
Ve dnech 5. - 6. 8. se uskuteènil v areálu
ZKO Pøíbram ve Starém Podlesí závod
psù.
I pøesto, e poèasí bylo spíe detivé,
pøijelo si do ZKO Pøíbram zazávodit 25
závodníkù se svými pejsky a s nimi pøijeli jejich fanouci a kamarádi. Protoe
na tento závod pøijídìjí závodníci z celé
republiky, bývá pravidlem, e jsou
vichni soutìící zváni ji v pátek, den
pøed zahájením závodu.Vìtina pejskaøù
tohoto pozvání vyuívá, protoe je monost sejít se právì se svými kamarády pejskaøi, popovídat si a pobavit se. A to
je odraz toho, e se vem mezi pejskaøi
ZKO Pøíbram líbí.
Závod se uskuteènil jako tradiènì podle
Národního zkuebního øádu v kategoriích ZVV1 a ZVV2 a dále podle mezinárodního zkuebního øádu v kategoriích
IPO1 a IPO3. Kategorie IPO3 je nejvyí
moný stupeò soutìe a také nejnároènìjí. Psovodi a jejich pejskové byli
kvalitnì pøipraveni a ti nejúspìnìjí
na prvních tøech místech si odvezli krásné
poháry, pytle s krmením a vìcné ceny.
Hlavní cenou závodu byla krásná bouda
pro psa od firmy Vladimír Wimmer, kterou obdrel vítìz kategorie IPO3. Ale
ani ostatní závodníci neodjeli s prázdnou. Kadý závodník dostal diplom
a vìcné ceny. A zde jsou výsledky:

Kategorie IPO1: Petr kach a pes
Blackie, 2. Ladislav Hrùza a Agis,
3. Marcela Duková a Arny.
Kategorie IPO3: 1. Frantiek Hejný
a Aia, 2. Ladislav Hùza a Uran, 3. Eva
Myslíková a Daisy.
Kategorie ZVV1: 1. Richard Kostínek
a Argo, 2. Michal Jonák a Dasty,
3. Zdenìk Vydra a Honza.
Kategorie ZVV2: 1. Karel Petrovic
a Cejny, 2. Roman Vanìk a Jerry Lee,
3. Roman matlák a Ares.
Dále byla udìlena i dalí ocenìní:
Nejlepí stopa: Richard Kostínek
a Argo, Nejlepí obrana: Michal Jonák
a Dasty, Nejlepí poslunost: Zdenìk
Vydra a Honza, Vítìz putovního poháru:
Petr kach.
Takto vydaøený závod by nemohl probìhnout bez výborného teamu èlenù
ZKO Pøíbram, kterým patøí obrovský
dík. Podìkování patøí také zúèastnìným
závodníkùm a hlavnì sponzorùm, díky
kterým se závod mohl poøádat.

POZOR! NOVÉ PØEDPLATNÉ!
D i v a d l o A . Dv o ø á k a P ø í b r a m
n a b í z í po d z i m n í pø e d pl a t n é :

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
Pøedprodej do Divadla A. Dvoøáka
byl zahájen 4. záøí 2006.
www.divadlopribram.eu
Záøijový program:
21. 9. v 19:00 - MALÁ SCÉNA
RYCHLÉ ÍPY (Jaroslav Foglar)
25. 9. v 10:00 - MALÁ SCÉNA
RYCHLÉ ÍPY(Jaroslav Foglar)
27. 9. v 10:00 - MALÁ SCÉNA
O MYÍCH A LIDECH (J. Steinbeck)
Gymnázium Pøíbram a Èeská televize
vás zvou na projekt

JAK SE DÌLÁ TELEVIZE?
Setkání kolních televizí z ÈR pod zátitou
Èeské televize
13. øíjna ve 13 hod. slavnostní zahájení,
prezentace kolních televizí
14. øíjna v 10 hod. tvùrèí dílny
pod vedením ÈT, autogramiády,
odborné semináøe známé tváøe z veøejnoprávní televize, ivé vstupy do vysílání
ukázka televizní techniky, prezentace MF Dnes
Gymnázium Pøíbram, Komenského 402
www.gymtv.pb.cz
Partneøi: ÈT, ÈRo Region, MF DNES,
DIRTECHO Pøíbram, PBtisk, Internet PB,
KB Pøíbram, ZAT, Halex Schauenberg,
Rádio Blaník

Pocta Jaroslavu Kofroòovi

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB V PØÍBRAMI

Mìsto se zajímá o názory uivatelù sociálních slueb

Mezi aktivity Komunitního plánování sociálních slueb v Pøíbrami patøí zjiování pøání a potøeb souèasných uivatelù slueb. Jednou z forem zjiování
jsou dotazníkové akce, které se uskuteènily napøíklad mezi klienty terénní
peèovatelské sluby a klienty domova dùchodcù.
Na dotazníky pro klienty terénní peèovatelské sluby odpovìdìlo celkem 100
respondentù (32 % klientù Peèovatelské sluby Pøíbram). Prùmìrný vìk
respondentù je 78 let, tøetina z nich ije v partnerském svazku (vìtina respondentù jsou vdovy nebo vdovci). Respondenti by nejradìji proívali stáøí v pøirozeném prostøedí - 68 % respondentù (kteøí svoje pøání sdìlili) chce proít
stáøí pøímo doma, pro dalích 20 % je dùleité, aby mohli zùstat alespoò
v Pøíbrami. 10 % respondentù chce bydlet v domì s peèovatelskou slubou
(DPS) nebo v domovì dùchodcù (DD), nìkolik seniorù se nevzdává snù a touí
proít stáøí na atraktivních místech (láznì, moøe, Riviéra, Bahamy).
Respondenti bydlí ve svých vlastních bytech (79 %), nìkteøí ijí u dìtí nebo
u jiných pøíbuzných (13%), èást respondentù uívá mìstský byt (8 %). ivot
jim usnadòuje pomoc peèovatelské sluby, nejèastìji vyuívaným úkonem je
dováka obìda. Èásti respondentù pomáhají peèovatelky s nákupy a s údrbou
domácnosti, nìkolika klientùm vyøizují nutné pochùzky nebo je doprovází k lékaøi, nìkolik klientù vyuívá nabídku praní a ehlení prádla. Klienti vyuívají
také pedikúru, masáe nebo pomoc pøi osobní hygienì.
Výe úhrady za sluby se vìtinì klientù (95 %) zdá pøimìøená, 4 % klientù by
byla ochotná za sluby i pøiplatit, 1 respondentka uvedla, e jsou pro ni drahé
obìdy. Respondenti jsou s peèovatelskou slubou spokojeni  73 % klientù je

zcela spokojeno, 27 % klientù je témìø spokojeno. 97 % respondentù uvedlo,
e jsou spokojeni s jednáním peèovatelek (3 respondenti se k otázce nevyjádøili). Klienti oceòují ochotu peèovatelek a jejich milé a profesionální jednání.
Vìtinì respondentù (92 %) vyhovuje dováená strava, 8 % respondentù k ní
má výhrady (ty byly v dotaznících popsány  napø. èas dováení obìda).
Klientùm peèovatelské sluby pomáhají také jejich rodiny (pokud je mají) 
nìkterým pravidelnì, nìkterým obèas. esti respondentùm rodina nepomáhá
vùbec nebo jen výjimeènì. Na otázku, co klientùm peèovatelské sluby chybí
v místì jejich bydlitì, respondenti uvedli, e je to napø. nákupní støedisko,
hospic, lavièky u domù. Pokud by si klienti terénní peèovatelské sluby mìli
vybrat, zda budou ít dál doma, nebo se pøestìhují (k dìtem, do DD, do DPS),
tak by 73 % respondentù upøednostnilo bydlení doma, 2 % respondentù by se
chtìlo pøestìhovat k dìtem, 15 % by chtìlo ít v bytì v DPS, 5 % by se rádo
stalo klientem domova dùchodcù, 5 % respondentùm je jedno, kde své stáøí
proijí. Vìtina respondentù si myslí, e zvolená monost je pro nì dostupná.
Na dotazníky pro klienty domova dùchodcù odpovìdìlo 25 respondentù (43 %
klientù DD), jejich prùmìrný vìk je 79 let. Témìø vichni uvedli, e jsou
spokojeni s úrovní slueb a zázemím v DD. Zároveò sdìlili, co by se v rámci
poskytovaných slueb jetì mohlo zlepit. Respondenti také popsali, jak jsou
pro nì dostupné veøejné sluby v okolí domova i dále ve mìstì, a sdìlili dalí
námìty a pøipomínky.
Názory uivatelù slueb budou vyuity v dalích fázích komunitního plánování.
Mìsto Pøíbram, realizátor akce
Centrum pro komunitní práci, partner realizátora

Ètyøicet let letos v èervenci uplynulo
od tragické smrti Jaroslava Kofronì,
profesora praské Státní konzervatoøe.
Dne 22. èervence utonul ve svých pìtaètyøiceti letech v bulharském moøi
na Sluneèním pobøeí.
Patøil mezi dirigenty, kteøí se významným zpùsobem zaslouili o Pøíbramskou
filharmonii. Pøed deseti lety o nìm tehdejí zástupce starosty PhDr. Vladimír
Vepøek napsal: Tento absolvent uèitelského ústavu v Pøíbrami se záhy po studiích na praské konzervatoøi stal jejím
profesorem. V pamìti studentù dodnes
tkví pøedevím jeho mimoøádné pedagogické schopnosti uèitele harmonie,
intonace a rytmu (napsal jasné a logicky uspoøádané uèebnice tìchto disciplin) opøené o bezkonkurenèní absolutní
sluch. Jaroslav Kofroò od doby studií
na uèitelském ústavu hrál v Pøíbramské filharmonii na lesní roh a v první
polovinì padesátých let ji dirigoval. Byl
nároèný jako dirigent, ale ti, co mìli
o vìc skuteèný zájem, mu vycházeli
vstøíc. Dokázal, e i neprofesionální
hudební tìleso mùe jít nad obvyklý
amatérský standard. V jednom z dopisù,
který adresoval èlenùm Pøíbramské filharmonie, vyjádøil své lidské i hudební
krédo: ......nehrajeme jen sobì, ale ani
jen lidem, ale nìèemu nekoneènì
krásnému, co pøetrvává vechny èasy
a co nás má sílit.
Profesor Jaroslav Kofroò i pøes svùj
nelehký ivotní osud nesl v sobì svìtlo,
které poloilo základy vzdìlání generací
hudebníkù po 2. svìtové válce a obohatilo pøíbramskou hudební kulturu.

kola bruslení zahájena!
Vo l e j t e p . S i r o t k a
è. tel. 723 875 558
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