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SE

POKUD

JE VÙLE,

VE SE DÁ TECHNICKY VYØEIT

10. setkání hornických mìst se
uskuteènilo ve dnech 15. - 16. 9.
v Pøíbrami. V prùvodu jsme vidìli
rùzné uniformy èeských, slovenských a nìmeckých horníkù. Je
dobøe, e jsou tyto tradice stále
udrovány.

V pátek 22. záøí se mìsto Pøíbram
pøipojilo k celoevropské akci
Týden mobility - Evropský den
bez aut. V tento den byla zdarma
MHD, na námìstí T. G. M. byly
pøipraveny soutìe pro dìti, apod.

V rámci Dne bez aut v Pøíbrami
byla vyhláena soutì v kreslení.
Dìti ze kol kreslily také tzv. ekologická vozítka. Na obrázku je
lapadlo, jak si ho pøedstavuje
pìtiletý Luká Jirásek z Mateøské
koly kolní 131.
V í t ì z o v é so u t ì  e :
kategorie M: 15. M za kolektivní práci Jezdím na vodu
kategorie I. stupeò Z:
Z Jiráskovy sady za kolekci
prací Jezdit mùe i ekologicky
kategorie II. stupeò Z:
7. Z za kolektivní práci Den
s auty.
Vechny práce budou vystaveny
ve foyeru Divadla Ant. Dvoøáka
Pøíbram do 31. 10. 2006.

Pokud je vùle a finance, je
kadý problém, který se pøi rekonstrukci èi výstavbì jakékoliv komunikace vyskytne, technicky
øeitelný. To je asi
hlavní téma, které
zaznìlo pøi rozhovoru s pracovníkem
Øeditelství silnic
a dálnic Èeské republiky Václavem
Èermákem, který
ve svém oboru pracuje ji od r. 1973.
V tìchto dnech bude
slavnostnì zprovoznìn obchvat obce Dubno, tedy
nové propojení Pøíbrami
s rychlostní komunikací R4.
Souèasná trasa má celou øadu
problémù, které by právì dokonèená stavba mìla odstranit.
K nejvánìjím samozøejmì
patøí vedení této mimoøádnì
dopravnì frekventované silnice centrem malé obce. Velké
komplikace zpùsoboval i
Dubeòák v zimním období,
kdy se zledovatìlá silnice stávala zcela nesjízdnou a docházelo tady k èastým dopravním
zácpám. Nová trasa tyto komplikace odstraní a výraznì
zkrátí dopravní spojení.
Tato stavba je právì z dílny
Øeditelství silnic a dálnic, které bylo hlavním investorem
celého díla. Na otázku, kdy
vznikla mylenka na realizaci
této stavby, Václav Èermák
øíká: Tato otázka je starí,
ne kam sahá moje pamì. Ji
døíve tady mìl být vybudován
JV obchvat pod Svatou Horou
a mìl jít kolem ZÚNZ. Tehdy
lo o volné místo v sídlitní
zástavbì, kudy mìl vést i eleznièní koridor na Romitál
a Plzeò. Pozdìji Dráhy od této
mylenky ustoupily, a proto se
i zaèala plánovat silnice. To

byl takový základ a z toho pak
vznikly dalí varianty. Krátce
se dá øíci, e to, co je dnes

budováno, u tady mìlo být
v edesátých letech. Teprve
dnes bude Pøíbram odpovídajícím zpùsobem napojena
k rychlostní
komunikaci.
Stavba 3,7
kilometru
d l o u h é
komunikace
z a è a l a
5. záøí 2005
a dnes je
vlastnì
hotová.
A
jaké
p ro b l é m y
s t a v b u
provázely?
Pokud
tady byly
problémy, vyøeili jsme je.
Nejvíce nás brzdila dlouhá
zima. Ale pokud si zpìtnì uvìdomíme, e právì pøed rokem
se zaèala skrývat ornice a dnes
je silnice hotová, je to vynikající èas. Jsou jetì vìci, které
musíme udìlat za provozu,
napøíklad napojení Dubna
a odstranìní staré objíïky.
Do konce roku bude celá stavba kompletnì dokonèena.
Smlouva pùvodnì byla uzavøena k 31. 8. 2007, ale èím je

stavba kratí, tím je samozøejmì levnìjí a do konce
roku by po jakémkoliv stavebním ruchu v této oblasti
nemìlo být ani památky,
uzavøel Václav Èermák.
V souèasné dobì Øeditelství
silnic a dálnic provádí v naem
regionu jetì dalí stavby a øadu
jich pøipravuje.
Pøed dokonèením jsou protihlukové zábrany na rychlostní
komunikaci R4 v oblasti
Lhotky a Voznice, a ve fázi
rozpracování jsou dalí etapy
rychlostní komunikace od Dubence smìrem k Písku a pøipravuje se i jihovýchodní
obchvat mìsta Pøíbram.

Rekapitulace obchvatu Dubna:
délka: 3,7 km
zahájení stavby: záøí 2005
dokonèení stavby: øíjen 2006
cena díla: cca 110 milionù Kè
V pondìlí 16. øíjna bude tato
stavba uvedena do zkuebního provozu.
- str -

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB

Mìsto reaguje na potøeby obèanù
Dne 7. 10. se konal ji 13. roèník
Bìhu mìsta Pøíbrami.

Podzimní odvoz autovrakù

Odbor ivotního prostøedí Mìstského úøadu Pøíbram dìkuje firmì
KOCH DIORIT, a. s., e se mohla
v záøí tohoto roku uskuteènit
podzimní akce na odvoz a likvidaci autovrakù. Slueb této firmy
vyuilo 18 majitelù autovrakù.
Akci budeme opakovat letos jetì
jednou, a to 22. listopadu. Blií
informace najdete uvnitø tohoto
èísla Kahanu.

Potovní spoøitelna si Vás dovoluje pozvat na road show konanou
u pøíleitosti otevøení nového
finanèního centra Potovní spoøitelny dne 17. 10. 2006, od 8 do 16
hod. na námìstí T. G. Masaryka.
Pro majitele Maxkaret je pøipraveno zdarma obèerstvení.
Na vechny návtìvníky èekají
malé dárky.

Akci Komunitní plánování sociálních slueb
Pøíbram vede øídící skupina, která je sloená ze zástupcù mìsta, poskytovatelù sociálních slueb a jejich
uivatelù. Jejími èleny jsou MUDr. Ivan edivý,
JUDr. Antonín Hejduk, Jana Klímová, Bc. Petra
Belková, Dana Pikrtová, Pavol Vráblica a Ing.
Libor pinar.
Øídící skupina se schází na pravidelných jednáních
a hledá monosti, jak doplnit a zkvalitnit nabídku
sociálních slueb ve mìstì. V záøí se øídící skupina
mimo jiné zabývala hodnocením výstupù z ankety,
která probìhla na zaèátku léta. Z ankety vyplynulo,
e obèané potøebují více informací o sociálních slubách ve mìstì, protoe o nìkterých slubách nevìdí.
Proto øídící skupina povìøila pracovní tým KPSS
Pøíbram, aby dopracoval podrobný pøehled sociálních slueb ve mìstì. Ten bude zveøejnìn na webových stránkách mìsta, od listopadu se obèané budou
s jednotlivými sociálními slubami seznamovat také
prostøednictvím Kahanu a místní TV. Mìsto vydá
katalog poskytovatelù, ve kterém budou kontakty,
podrobný popis nabídky sociálních slueb a jejich
ceny. Katalogy vyjdou v titìné podobì i na CDROM a budou dobrým pomocníkem pro praktické
lékaøe, úøedníky, poskytovatele sociálních slueb i

jednotlivé obèany. Anketa také zjiovala, jakým
oblastem by se plánování sociálních slueb mìlo
pøedevím vìnovat.
Ukázalo se, e pro obèany Pøíbrami je prioritou
péèe o rodiny s dìtmi. Øídící skupina proto rozhodla,
e se mìsto v komunitním plánování zamìøí vedle
tøí pùvodnì plánovaných cílových skupin (senioøi,
lidé se zdravotním postiením, ostatní lidé ohroení
sociálním vylouèením) jetì na skupinu ètvrtou.
Tou budou rodiny s malými dìtmi, rodiny ohroené
chudobou a rodiny s výchovnými problémy.
Øeení problémù jednotlivých cílových skupin
budou hledat tzv. pracovní skupiny. V nich se budou
scházet zástupci mìsta, poskytovatelé a uivatelé
slueb i zájemci z iroké veøejnosti. Spoleènì budou
navrhovat projekty, které zkvalitní ivot nìkterých
skupin obèanù a pomohou jim vyrovnat se s handicapem (stáøí, zdravotní postiení, chudoba, závislost
apod.). Pracovní skupiny se zaènou scházet v øíjnu,
zájemci o spolupráci se mohou pøihlásit u koordinátorky KPSS Pøíbram pí Ludmily Zelenkové,
odbor sociálních vìcí a zdravotnictví, Mìstský úøad
Pøíbram, email: ludmila.zelenkova@pribram-city.cz,
telefon: 318 402 291, 731 609 929.

MUDr. Ivan edivý
místostarosta mìsta

S LOVO

S TA R O S T Y

Váení obèané,
bezpochyby nejdùleitìjí událostí uplynulého mìsíce bylo
zahájení kolního roku a s tím
spojená nová ivá atmosféra
ve mìstì, kam se vichni opìt
vrátili z prázdnin a dovolených. Pro mì bylo velkou
událostí setkání s papeem
Benediktem XVI. Tuto monost jsem mìl díky starostovi
naeho partnerského mìsta
Herbertu Hofauerovi z Altöttingu,
od kterého jsem pøijal pozvání
na setkání v Bavorsku.
Pozvání bylo pro vechny starosty partnerských mìst s mariánským poutním kultem 
portugalské Fatimy, francouzských Lourd, italského
Loreta, nìmeckého Altöttingu, polské Czenstochowe,
rakouského Mariazellu a Pøíbrami. Pøi této pøíleitosti
vzela iniciativa ze strany tohoto spoleèenství starostù, e
vechna tato mìsta, kromì Pøíbrami a Mariazellu, ji Svatý
otec navtívil, a e zaèneme èinit vechny kroky k tomu,
aby v pøítích letech pape navtívil i Pøíbram. To by byla
významná událost. Na urèitý okamik by se mìsto Pøíbram
stalo minimálnì støedem Evropy.
V prùbìhu záøí jsme v naem mìstì zaznamenali celou
øadu zajímavých událostí ve znamení desítky. Zaèala
10. extraligová volejbalová sezóna, ve které se Pøíbramtí
uvedli velmi dobøe. Naopak byla ukonèena úspìná sezóna
v Letním kinì, i kdy s nìkterými nedostatky, napøíklad
hluèností. Tento problém v následujících letech odstraníme.
Probìhly i zdaøilé Podzimní trhy na pøíbramském námìstí.
Automotoklub zorganizoval zajímavou soutì pro dìti 
Dìtskou rally.
Velice významnou událostí bylo 10. setkání hornických
mìst, na které pøijely stovky návtìvníkù z Nìmecka,
Slovenska, Polska i celých Èech. Pøíbramáci byli svìdky
nádherného, dlouhého, veèerního prùvodu, kde byla
spousta nejrùznìjích typù hornických uniforem. Slavnost
byla zakonèena ohòostrojem na námìstí T. G. Masaryka.
U pøíleitosti hornického setkání byl do provozu uveden
hornický vláèek. Jde o velice zajímavou turistickou
atrakci. Rád bych vem organizátorùm této akce podìkoval. lo o témìø roèní pøípravu. Mé podìkování tedy patøí
Cechu horníkù a hutníkù, který zastupuje Slavný, vysoký
a neomylný perkmistr Miroslav astný, a jeho pravá
a zcela nepostradatelná ruka Koloman Iványi, øediteli
Hornického muzea J. Velflovi, pøedstavitelùm státního
podniku Diamo s øeditelem V. Plojharem, Kovohutím
Pøíbram a øediteli J. Dostálovi a nakonec i tomu hlavnímu,
starostovi Spolku Prokop Chrudoi Fialovi.
Mimoøádnì profesionální úroveò ji má výstava Noe
2006. Velké pozornosti se tìil i Letecký den na letiti
v Dlouhé Lhotì. Tady byl odhalen památník Mistrùm
letecké akrobacie, na který pøispìlo i nae mìsto. Naopak
fotbalisté Marily Pøíbram nám na zaèátku 10. extraligové
sezóny v Pøíbrami svými výsledky radost nedìlají, take
jim drme palce, aby se jim více daøilo. Jetì pøedtím, ne
Mìstská policie zaène v naem mìstì mìøit rychlost,
nabídla vem øidièùm zkuební mìøení tachometrù.
Po osmadvacáté probìhl dalí roèník Rally Pøíbram. I tady
jde o událost, která významným zpùsobem propaguje
mìsto Pøíbram. Také dalí roèník Bìhu mìsta Pøíbram si
ji nael své pøíznivce.
Pøíbram v oblasti zdravotnictví dosáhla velkého úspìchu
díky akciové spoleènosti Oblastní nemocnice Pøíbram.
Jsme jediným mìstem ve Støedoèeském kraji, kde byl
otevøen provoz magnetické rezonance. Jde o pièkovou
diagnostickou metodu, která významným zpùsobem
zkvalitní péèi o pacienty.
Z pracovních vìcí je jetì tøeba vyslovit politování
nad tím, e mìsto Pøíbram, jako jediné ze zúèastnìných,
poaduje pøed zpracováním projektu na jihovýchodní
obchvat nechat vypracovat posudek EIA, který monost
výstavby obchvatu minimálnì o jeden rok prodlouí.
Obèany ujiuji, e EIA se dìlat bude, ovem ve fázi, kdy
bude projekt. Jenom mì mrzí, e nìkteøí zastupitelé,
napø. Mgr. Schmidt (který na Bøezových Horách ije a ví,
jaké je zde dopravní zatíení), hlasuje pro tuto proceduru,
která celý proces zdruje, a která v této formì a èase není
nezbytná. Absence JV obchvatu znamená nejvìtí zátì
právì pro Bøezové Hory a Bøezohoráci by tedy mìli mít
nejvìtí zájem na urychlené realizaci tohoto obchvatu.
Vám ètenáøùm a vem spolupracovníkùm chci podìkovat
za ètyøletou spolupráci. Celkovì jsem Vás oslovil
osmaètyøicetkrát. Kdy jsme sestavovali pravidla pro publikování v tomto informaèním mìsíèníku Kahan, bylo
respektováno pravidlo, e kadý bude informovat o své
práci a nebude, dovolím si pouít slovo zneuívat, tento
informaèní zpravodaj pro politiku. Bohuel v posledním
èísle mì, a nejen mì, zarazilo ohodnocení výsledkù práce
radnice panem poslancem, krajským zastupitelem a také
radním MVDr. J. Øihákem, který se nevybíravì vyjádøil
i o svém koalièním partnerovi a vedení mìsta. Celé ètyøi
roky jsem toto pravidlo vdy ctil a nikdy jsem v tomto
sloupku o politice nehovoøil, ani jsem nekritizoval své
koalièní partnery. Dnes poprvé jsem nucen reagovat
na dalí èlánek MVDr. J. Øiháka o zrùdnosti trního
hospodáøství nejen v naem mìstì.
Závìrem Vám vem pøeji dobrou volbu v následujících
komunálních volbách. Pøi rozhodování Vám mùe být
nápomocna informace, jak který poslanec ZM pracoval
a jakou mìl absenci pøi projednávání vìcí veøejných
v zastupitelstvu mìsta. Tuto informaci naleznete na adrese
www.pribram-city.cz (Mìsto Pøíbram - Zastupitelstvo Tabulka úèasti). Nejvzornìjí, stoprocentní úèast mají
místostarostové MVDr. V. Bene a MUDr. Ivan edivý.

Dìkuji Vám za uiteèné podnìty a spolupráci
a pøeji nám vem dalí rozkvìt Pøíbrami.

Ivan Fuksa

Novinka: Za autobaterii v Kovohutích 50 Kè O H K
Kovohutì Pøíbram zvýily od zaèátku øíjna výkupní
cenu za jednu olovìnou autobaterii pro výkup
od obèanù na vrátnici ze 40 Kè na 50 Kè, tj. o 25 %.
Tento ekologický servis poskytuje podnik ji od ledna 1998 nepøetritì 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu.
Kovohutì tak chtìjí motivovat obèany Pøíbrami
a okolí, aby v rámci úklidù a nejen nich, vyèistili své
sklepy, garáe a sklady a dovezli staré autobaterie
k øádnému ekologickému zpracování. Za dobu
fungování této sluby se na vrátnici firmy Kovohutí
vykoupilo pøes 1.800 tun tohoto odpadu, co pøedstavuje v pøepoètu asi 120 tisíc kusù baterií pro osobní
automobily.
Ten, kdo by se chtìl dozvìdìt více, se mùe obrátit
na bezplatnou informaèní linku 800 100 646, pøíp.
nám mùe napsat e-mail na nakup@kovopb.cz èi se
podívat na nae internetové stránky http://www.
kovopb.cz/, (divize Recyklace: http://www.kovopb.cz/cz/
uvod_r.html). Kovohutì dále v rámci rozíøení ekolo-

gických slueb pro region odebírají ve svém areálu
od letoního záøí na novì zøízeném sbìrném místì
kolektivních systémù Asekol, Elektrowin a Ekolamp,
vyslouilá elektrozaøízení od obèanù, a to také
nepøetritì 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu.
Dalí informace se mùete dozvìdìt na bezplatné
zelené lince 800 100 791, na e-mailu elektroodpad@
kovopb.cz èi na internetových stránkách spoleènosti
http://www.kovopb.cz/ (divize Elektroodpad:
http://www.kovopb.cz/cz/uvod_e.html).
Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s., jsou zpracovatelem odpadù s obsahem olova a cínu (zejména olovìných baterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalích
výrobkù (pájky  vèetnì bezolovnatých, støelivo,
plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadù s obsahem
drahých kovù (zlato, støíbro, palladium, platina)
a odpadù elektrických a elektronických zaøízení
(elektroodpadu). V Pøíbrami do budoucna zvaují
dalí rozíøení ekologického servisu.

V TOMTO ROCE NAPOSLED! 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 v tomto roce poslední akci na odvoz
a likvidaci autovrakù, která se uskuteèní

22. listopadu 2006 od 13 do 18 hodin

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 akcí na mobilní telefon pana Rebety (zároveò se dozvíte informace o dokladech,
které jsou potøebné k pøedání autovraku).
Pokud bude ve mìstì Pøíbram 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

Pøíbramtí hasièi se zúèastnili dalí mezinárodní akce
Èlenové jednotky dobrovolných hasièù Pøíbram I se po úspìchu na cvièení Rescue Patrol zúèastnili dalí mezinárodní akce, kterou poøádal Èeský èervený køí Èeské
Budìjovice ve dnech 21.  24. 9. 2006 ve Svatém Kameni
u Dolního Dvoøitì.

Bylo to spoleèné cvièení jednotek Èerveného køíe z Èeska,
Rakouska a Nìmecka s názvem SVATÝ KÁMEN 2006.
Akce byla podpoøena prostøedky EU v rámci Iniciativy
Spoleèenství INTERREG IIIA a zátitu nad ní pøevzal

hejtman Jihoèeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Cílem
cvièení, které je svou koncepcí v Èeské republice ojedinìlé,
je v reálných podmínkách provìøit pøipravenost zúèastnìných drustev k poskytování druhosledové pomoci.
Nai èlenové se zúèastnili hlavnì cvièných zásahù, kdy
jsme mìli ojedinìlou monost spolupracovat se zdravotnickými jednotkami z Rakouska a Nìmecka, uvedl Michal
mejkal, velitel drustva pøíbramských hasièù. Naím
úkolem byla pøevánì technická první pomoc, pøi které jsme
vyproovali a transportovali zranìné figuranty z tìce pøístupných míst za pouití ebøíkù a lanových technik.
Nejobtínìjí bylo vyprotìní figurantù z kanálové achty
a støechy silání haly, ale ve jsme zvládli a pøi hodnocení
cvièení jsme organizátory byli pochváleni za tuto èinnost,
doplnil mejkal.
Jsem rád a náleitì hrdý na èleny z naí jednotky, e byli
vybráni k úèasti na takové mezinárodní akci a pøedvedli,
e i dobrovolní hasièi, kteøí svou èinnost dìlají po práci
ve svém volnu bez nároku na nìjaké finanèní ohodnocení,
dokáí být na profesionální úrovni a v pøípadì potøeby
umìjí pomoci tam, kde to bude potøeba, a to i ve spolupráci s mezinárodními jednotkami, zhodnotil starosta pøíbramských hasièù Martin Poulíèek
Podìkování patøí samozøejmì také mìstu Pøíbram
a Hasièskému záchrannému sboru v Pøíbrami, kteøí nám
vytváøí dobré podmínky pro nai èinnost a díky kterým
máme tak vynikající výsledky, doplnil Poulíèek.

Pøíbramtí obèánci narození v záøí

V
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Váení ètenáøi,
podzim zahájila OHK v Pøíbram opìt hekticky.
Pro krajský úøad organizujeme v Pøíbrami v rámci programu
SROP estidenní kurz ve tøech fázích Pøíprava projektù
spolufinancovaných z fondù EU pro projektové manaery, který se koná v pøednákových sálech Støední
prùmyslové koly a Èeské spoøitelny.
První poprázdninové pøedstavenstvo OHK Pøíbram se selo 20. záøí 2006
tentokrát ve firmì RAAB KARCHER, kde se konal tzv. Den s hospodáøskou komorou. V prostorách firmy Raab Karcher se pøedstavila
i firma AUTO-POLY s.r.o. a KM BETA. Od 12 hodin probíhala prezentace
ètyø vozù znaèky koda, VW, støeních systémù a prodávaných obkladù
a dlaeb v obnovené vzorkovnì firmy RAAB KARCHER. Poté probìhla
prezentace firmy RKS a SG RØ regionálním øeditelem p. Pohlem s následným
jednáním pøedstavenstva. Dovolím si tuto akci hodnotit jako úspìnou, nebo
úlohou komory je sdruovat podnikatele a propagovat jejich èinnost a to se
zde v pøíjemném záøijovém dni a pøívìtivé atmosféøe rozhodnì podaøilo.
Den poté jsme organizovali semináø Nový zákon o veøejných zakázkách
v praxi úèinný od 1. 7. 2006. Semináø se uskuteènil v zasedací místnosti
Èeské spoøitelny v Pøíbrami, kvalifikovaný výklad provedl Mgr. Pavel
Robek, jednatel spoleènosti GORDION. Témìø ètyøicet zástupcù jak podnikatelù z hlediska dodavatelù, tak zástupcù obcí z hlediska zadavatelù veøejných zakázek si mohli porovnat rozdíly mezi dosavadním zákonem a jeho
novelou platnou od 1. 7. 2007. V souèasné dobì se snaíme zajistit i semináø k novému stavebnímu zákonu platnému od 1. 1. 2007.
Jak jsem ji informovala, na 18. prosince pøipravujeme semináø týkající se
zmìn ve vyplòování formuláøe INTRASTAT - opìt s JUDr. Otakarem
Krátkým.
Opìt zaøadím informaci z èlenské základny  týká se sbìru elektroodpadu.
Kovohutì Pøíbram odebírají ve svém areálu, na novì zøízeném sbìrném místì
kolektivního systému ASEKOL, vyslouilá elektrozaøízení (poèítaèe, monitory a ostatní kanceláøskou techniku, televize èi videa) od obèanù, a to
nepøetritì 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu. Roziøují tak ekologický servis
pro region, kdy od obèanù ji od ledna 1998 nepøetritì vykupují na své
vrátnici vyslouilé olovìné baterie  40 Kè za kus.
Jetì se vrátím k pøedstavenstvu OHK, které vydalo následující výzvu
podnikatelùm, ale i obèanùm mìsta Pøíbram.
Výzva podnikatelùm  nové varhany pro Svatou Horu:
Pøedstavenstvo Okresní hospodáøské komory v Pøíbrami projednalo jako
jeden z bodù programu potøebu stavby nových varhan na Svaté Hoøe. Svatá
Hora je dominantou a vzácnou kulturní památkou naeho mìsta, která si
zaslouí nai pozornost a zájem. Pøedevím podnikatelé mají monost tuto
památku podpoøit. V souèasné dobì jsou dosavadní varhany z roku 1948
na pokraji kolapsu a tuto situaci je potøeba øeit. Projekt varhan je rozdìlen
na dvì etapy. První etapa øeí stavbu mobilního chórového nástroje pøedevím pro vnìjí prostory a druhá etapa poèítá s poøízením velkých varhan
na západní kùr baziliky. Tato akce se vak neobejde bez tìdrých dárcù.
Pøedstavenstvo OHK proto vyzývá své èleny i ostatní firmy, zda by zváily
monost podpory stavby nových varhan, a to nejen kvùli pøipravované
návtìvì Svaté Hory papeem, která by byla velkou událostí a ctí pro
mìsto Pøíbram. Existuje nìkolik moností podpory, nejjednoduí z nich je
dar poukázaný na úèet u ÈS, a. s., Pøíbram, zøízený pro tento úèel: èíslo
úètu 19-523967309/0800. Pro nároènìjí dárce je pøipravena monost sponzorování jedné z prospektových píal (v èelní èásti varhan). Tato píala
pak bude viditelnì oznaèena jménem dárce. Minimální výe sponzorského
daru pro jednu píalu je 100.000 Kè. Firmy, které se rozhodnou podpoøit
tuto výjimeènou akci, nech prosím oznámí výi svého daru i na OHK
Pøíbram. Dìkujeme.
Pøedstavenstvo té pøijímalo nové 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
HAÒÁÈEK JAROSLAV  maloobchod maso  uzeniny, výroba uzenin
a rychlé obèerstvení
GS PARTNER s.r.o.  firemní poradenství v oblasti penzijního pøipojitìní,
ivotního pojitìní, hypotéèní úvìry a servisní èinnost
MONÍNEC s.r.o  provoz sportovnì  rekreaèního areálu Monínec
a provoz lyaøského støediska
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

Komunitní centrum svazu postiených civilizaèními chorobami
Podìkování KC SPCCH
Svaz postiených civilizaèními chorobami
v ÈR (SPCCH) je obèanské sdruení se 68 500
èleny trvale postienými závanými civilizaèními chorobami, které aktivnì podporuje
legislativní iniciativy pro zdravotnì postiené
obèany. Civilizaèní choroby jsou choroby
skryté a ivotu nebezpeèné, týkající se kardiakù,
diabetikù, postiených roztrouenou sklerózou,
respiraèními chorobami, onkologickými chorobami, únavovým syndromem, epilepsií
a ostatními vnitøními onemocnìními. Ti
mohou v celé republice vyuívat nabízené
aktivity a sluby ve specifických organizacích a klubech.
Jako první v ÈR bylo zøízeno Komunitní
centrum SPCCH v Pøíbrami. Své sluby
nabízí nejen nemocným, ale i seniorùm. Ji
15 let mají èlenové svazu monost úèastnit
se rekondièních pobytù, které zajiuje
SPCCH nìkolikrát v roce. Tento rok to byl
pobyt v Jilemnici, Rokytnici, Jánských
Lázních a Chlumu u Tøebonì. Na závìr roku
je rekondièní pobyt v Jilemnici a kurz ivotosprávy spojen s oslavou roku nového.
Seniorùm a zdravotnì postieným KC
SPCCH v Pøíbrami poskytuje zdarma sociálnì právní poradenství, organizuje právní
poradnu i konzultace s lékaøem. V brzké
dobì plánuje KC psychologickou poradnu.
Kurzy bride a angliètiny budou zahájeny
na podzim tohoto roku. Pravidelné schùzky
a klubová posezení jsou pro èleny svazu, ale
nejen pro nì, samozøejmostí.

Zaèátkem roku 2006 bylo KC pøemístìno
do nových, krásných prostor pavilonu bývalé
8. Z v Pøíbrami. Nestalo by se tak bez lidského pøístupu a pochopení potøeb zdravotnì
postiených obèanù ze strany MìÚ Pøíbram.
Podìkování patøí pøedevím starostovi mìsta
Pøíbram panu Ing. Fuksovi a místostarostovi
MUDr. edivému, rovnì Ing. Kroupové
za pomoc a radu pøi realizaci pøemístìní komunitního centra. Dále pak JUDr. Hejdukovi
a paní Pøibylové ze sociálního odboru mìsta,
kteøí vdy ochotnì poradí a pomohou.
Za finanèní pomoc a morální podporu pøi
vyøizování a úpravì nových prostor naeho
KC patøí podìkování Centru slueb Praha.
Jako pøedsedkynì OV a vedoucí KC SPCCH
v ÈR nemohu opomenout jednání na ÚP
v Pøíbrami, kam jsem pøed pìti lety pøila
s mylenkou asistenèní sluby. Chování
p. øeditelky JUDr. Koeluhové, pí Sopkové,
pí Suché i Mgr. Bartùòka bylo velmi milé,
vstøícné a spoleènì jsme nali cestu, jak mou
mylenku uskuteènit. V neposlední øadì patøí
podìkování spolupracovníkùm, kteøí mi obìtavì pomáhají. Pøedsedkyni OV SPCCH
Pøíbram dìlám 15 let a vedoucí KC pomalu
6 let a bez jejich pomoci a dlouholeté spolupráce bych se neobela. Dìkuji pøedevím pí
E. Bystøické, T. Holé, M. Kotvicové, M.
Novákové, M. Kritofovièové, M. Milcové,
H. Duchoslavové a panu F. Výkovi.
Alena Kasíková
pøedsedkynì OV SPCCH a vedoucí
Komunitního centra Pøíbram

Pøíbramtí pìvci v Rudolfinu

Nabídka na spolupráci zazpívat si s dobrým sborem, který má úèinkovat v Rudolfinu, nepøichází amatérovi kadý
den. Nechce si s námi zazpívat? zeptal se mì Stanislav
Mistr, sbormistr Praských pìvcù, poèátkem prázdnin.
Budu potøebovat jetì nìkolik spolehlivých pìvcù, øekni
urèitì kolegovi Bryndovi. S radostí v srdci a rozzáøenýma
oèima jsem úèast za sebe ihned pøislíbila.
Kdy mi pozdìji pøila zpráva SMS o podrobnostech konání koncertu a termínu zkouek, hned jsem volala Kájovi
a jetì nìkolika dalím kolegùm, za nì jsem mìla ruèit.
Nabízím monost zazpívat si v Rudolfinu s výborným
sborem Pratí pìvci za doprovodu Èeské filharmonie
v rámci prestiního festivalu Praský podzim. Podmínkou
je samostatné studium skladby dle nahrávky a úèast na nìkolika zkoukách v Praze. Kromì Karla Bryndy jsem
jetì takto oslovila Miloslava Richtera, Petru Pazderkovou
a Dominiku Pileckou, vichni nadenì pøijali. Stali jsme se
souèástí 60èlenného sboru.
Symfonická skladba Prometheus impresionistického
skladatele Alexandra Skrjabina (1872 - 1915) patøí k ivotním dílùm tohoto skladatele, u nás není èasto hrána.
Sbor zpívá v závìru díla na voláky a pouze nìkolik minut,
ale za tuto chvíli je tøeba od poèáteèního jemného tónu
rozeznít hlasy a do úplného fortissima. V doprovodu
stoèlenného orchestru Èeské filharmonie pod vedením
dirigenta Vasilije Sinajského tak zaznìla dne 14. záøí 2006
monumentální skladba, která tvoøila mohutnou teèku
za zdaøilým celoveèerním festivalovým koncertem.
Nevední záitek z tohoto koncertu nám zùstane vem
dlouho v srdci a bereme ho jako odmìnu naí dlouholeté
sborové èinnosti, které se kadý o svém volném èase
vìnujeme.

Zuzana Vepøeková

Ve ø e j n é br u s l e n í z a è í n á !
3. 11. pátek, 4. 11. sobota, 5. 11. nedìle
a dále a do 30. 3. 2007
úterý, pátek od 18 do 20 hodin
sobota, nedìle od 14 do 16 hodin

Knihovna Jana Drdy, Kiwanis Club,
Galerie F. Drtikola za podpory Ministerstva kultury
ÈR a mìsta Pøíbrami Vás zvou na

MÌSÍC PRO DUI

Úterý 10. 10. 2006
Jan Burian  Dívèí válka
Cyklus písní ze stejnojmenného alba o dívkách od 17 do
80 let. Poøad o souèasných enách a muské krizi, o tom,
proè mají eny mít pøednost ve dveøích a mui v gramatice.
Ètvrtek 12. 10. 2006
Jana Arcimovièová - Tradièní èínská medicína
Potraviny pro tøetí tisíciletí. Pøi správné znalosti vlastností potravin se kuchynì stane alchymistickou dílnou, kde
jídla jsou doslova elixírem nesmrtelnosti.
Pondìlí 16. 10. 2006
Michal Zachar  Øeè tìla a vzhledu
Více ne padesát procent komunikace spocívá v signálech, které vysílá nae telo. Proto je duleité uvedomovat
si své i cizí signály tela.
Støeda 18. 10. 2006
Vladimír Lika  Záhady svìtové biblistiky
Tajemství turínského plátna. Fakta a mýty kolem ifry
mistra Leonarda. Tajemství Jidáova evangelia. Kristovy
a Mojíovy zázraky.
Úterý 24. 10. 2006
Chairé a Otakar Brousek st.  VITA CAROLI
- vlastní ivotopis Karla IV.
Umìlecký pøednes  Otakar Brousek st.
Hudbou doprovází Chairé Pøíbram, umìl. vedoucí Josef
Krèek
Vechny akce se konají v Galerii F. Drtikola v Zámeèku Ernestinu od 18 hodin; vstupné 60,- Kè
Pøedprodej vstupenek:
Informaèní centrum Knihovny Jana Drdy,
nám. T. G. Masaryka 156, tel.: 318 622 384
Knihkupectví Olanská, Praská ul., tel.: 318 627 479
Knihkupectví Cup-Tour, nám. 17. listopadu, tel.: 318 626 076
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dva opilci jeli krátce
po pùlnoci Peugeotem
106 Praskou ulicí.
Øídila ena, která auto
zjevnì nemìla pod
kontrolou. Celá záleitost byla pøedána k etøení Policii ÈR.
Pøi projídìní Mixovy
ulice si viml jeden
øidiè, e v silnici leí
opilý mu. Mu nebyl
schopen chùze, øidiè se
ho snail odtáhnout ze
silnice, aby nedolo ke
støetu s projídìjícími
vozidly. Øidiè pøivolal
stráníky. Po pøíjezdu
stráníkù se opilec probral a tvrdil, e ho zmínìný øidiè pøejel. Ten

se proti tomu ohradil,
e mu naopak pomáhal.
Vzhledem ke stavu
opilce bylo jasné, e si
ve vymyslel. Pøípad
byl pøedán Policii ÈR.
Jeden zákazník Kauflandu si v prodejnì
koupil litrovou láhev
destilátu a na ex ji
vypil. Poté upadl a zùstal leet v prostoru pro
nákupní vozíky. Stráníci mue vzbudili, on
se postavil na nohy,
chvíli el, vrávoral mezi auty, padal. Stráníci
pøivolali záchranku,
protoe mìli podezøení
na otravu alkoholem.
Zdravotníci mue vy-

etøili a poté ho pøísluníci Policie ÈR dopravili na záchytku.
Dne 23. 9. v 16,25 hodin oznámil telefonicky jeden obèan, e
z okna svého bytu vidí
skupinku asi osmi dìtí
ve vìku mezi 8 a 14
lety. Jeden hoch prý ale
posedává, polehává, a
pán si myslí, e je opilý. Stráníci okamitì
jeli na místo, dìti zde
stále jetì byly. Jeden
z nich, 14letý ák jedné
pøíbramské základní
koly, byl opilý, a proto
stráníci pøivolali lékaøe. Pøípad byl pøedán
Policii ÈR.

Zfetovaný mladík leel pøed jedním domem
v Pøíbrami VII. Obèas
se probudil a sprostì
nadával. Následkem èichání toluenu nebyl
schopen pohybu. Proto
stráníci pøivolali lékaøe a ti ho odvezli do nemocnice.
Krátce pøed pùlnocí
dne 2. 10. museli jet
stráníci na pomoc personálu z chirurgické
ambulance. Mìli zde
pacienta, který byl velmi agresivní. Stráníci
mue po konzultaci
s lékaøem pøevezli na
záchytnou stanici.

Krátce z tiskovek na radnici

Mìstská policie provádìla ve dnech 29. 
30. záøí kontrolní mìøení rychlosti, a to v dobì
od 14 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin
na Letiti Dlouhá Lhota. Výsledkem bylo srovnání skuteèného stavu se stavem tachometrù
jednotlivých vozù. Následnì by pak mìla být i
kola smyku, která by øidièe mìla pøipravit
na zimu. Na ploe letitì bude umístìna speciální fólie postøíkaná vodou.
Na Øeditelství silnic a dálnic jednal
starosta Fuksa s øeditelem Støedoèeského øeditelství. Dùvodem jednání byly obavy mìsta,
aby finanèní prostøedky urèené na výstavbu jihovýchodního obchvatu nepropadly napøíklad
proto, e mìsto nezahájilo pøípravné práce. To
by samozøejmì znamenalo velkou komplikaci
a sloité získávání prostøedkù pro pøítí rok.
Øeditele Mareèek starostu informoval, e ØSD
ji zadalo zpracování geologického prùzkumu
v této oblasti a zpracování EIA bude následovat
v pøítím roce, tedy v roce 2007. Provádìt nyní
zpracování tzv. malé EIA je v této fázi zcela
zbyteèné. Pøíbramtí zastupitelé by tedy nyní
jetì jednou mìli projednat své pùvodní
rozhodnutí.
Mìsto Pøíbram se v pøítím období pøi
získávání dotací chce zamìøit spíe na rekonstrukci nìkterých objektù na byty. Pøíkladem je
bývalý Simply club, kde vznikla øada zcela
nových bytù. Dotaèní tituly na zateplení èi
nástavby mohou získávat Spoleèenství vlastníkù zcela samostatnì.
V pátek 15. záøí zaèalo 10. setkání hornických mìst. Do Pøíbrami pøijely desítky autobusù
se zahranièními i èeskými hosty. Mezi významné patøila starostka partnerského mìsta
Freiberg Ute Rensch a také primátor souèasného
nejvìtího hornického mìsta Ostravy Ale
Zedník. Slavnostní prùvod byl témìø ètyønásobnì delí ne pøi prvním setkání pøed deseti
lety. Nìmeètí horníci se pøedstavili ve zcela
atypických krojích. Pøi veèerní slavnosti
zakonèené ohòostrojem bylo pøíbramské
námìstí zcela zaplnìné lidmi.
V Pøíbrami zároveò probìhla i pièková
výstava Noe 2006. Poèet vystavujících ji je
zcela mimoøádný.
V rámci Leteckého dne se starosta Fuksa
zúèastnil i odhalení Památníku leteckých akrobatù. Tuto slavnost uvádìl herec Ludìk
Munzar, který vyslovil podiv nad tím, e tak
malá zemì, jako je Èeská republika, dala svìtu
tolik mistrù svìta v letecké akrobacii.
V pátek 22. záøí byl v Pøíbrami Evropský
den bez aut. V tento den byla MHD zcela zdarma
a Automotoklub v èele s Z. Stoklasou pøipravil
na námìstí TGM dopravní soutìe, stráníci
mìstské policie radili dìtem, jak má být správnì
vybavené kolo a pár ukázek pøipravili i pøíbramtí hasièi. Radnice vyhlásila výtvarnou
soutì na téma ekologická doprava, které se
zúèastnila øada pøíbramských kol.
Rada mìsta projednala zprávu o vývoji
hospodaøení mìsta za I. pololetí tohoto roku.
Pøíjmy mìsta k 30. 6. èinily 330 milionù korun,
tedy 48,5 %. Výdaje pak jsou ve výi 280 miliónù,
tedy 35,6 %. Mìsto má tedy urèitou rezervu
na akce, které budou probíhat ve II. pololetí.
Podle slov Ivana edivého, který má rozpoèet
na starosti, je dùleité, e i plnìní pøíjmové èásti
je rovnomìrné a daòová výtìnost probíhá
pøesnì podle pøedpokladù. Hodnoceny byly
i pøíspìvkové organizace mìsta a ani tady
nebyla shledána ádná pochybení. Zprávu nyní
budou hodnotit pøíbramtí zastupitelé.
Jedním bodem jednání rady mìsta bylo
i projednání prominutí místního poplatku
za zvlátní uívání veøejného prostranství
pro umístìní reklamních ploch za úèelem propagace politických stran v dobì pøedvolební
kampanì. Od roku 1990 se v této souvislosti
ádné poplatky nevybíraly a rada rozhodla, e i
tentokrát pùjde o bezplatné uívání.
Projednán byl návrh na schválení zadání
zmìny è. 1 Regulaèního plánu Pøíbram - eice.
Vechny pøipomínky obèanù byly do tohoto
materiálu zahrnuty.
Mìsto Pøíbram se pøipojí k realizaci projektu Centrálního registru produktù a firem.
Rozhodla o tom rada mìsta. Pøíbram patøila
ve Støedoèeském kraji k posledním mìstùm,
která se do projektu Krajské hospodáøské

komory a Støedoèeského kraje zapojila.
sezóna ve volejbalové hale vítìzstvím pøíbramPoplatek za svoz TKO prominula rada ských volejbalistù.
mìsta jedné pøíbramské rodinì, která odjídí
Tento den byl zahájen i achový turnaj
na dvouletou sluební cestu mimo republiku.
v budovì bývalého okresního úøadu, kterého se
Likvidace èerných skládek stojí mìsto zúèastnili asi tøi svìtoví velmistøi.
Pøíbram nemalé peníze, které v koneèném
Tento víkend byl bohuel zakonèen fotbalodùsledku zaplatí kadý Pøíbramák. Tuto sku- vým debaklem na pøíbramské Marile.
teènost pøipomnìl místostarosta Ivan edivý
Jednání odboru dopravy a Okresní hospov souvislosti s likvidací velkoobjemového dáøské komory ohlednì napøímení jinecké silodpadu v jedné sídlitní èásti mìsta. Pro tyto nice se zúèastnil i starosta I. Fuksa a zástupci
úèely funguje bezplatnì tzv. Sbìrný dvùr v ulici Støedoèeského kraje. Do konce letoního roku
Gen. Tesaøíka, kde je otevøeno v dobì od 12 vyhlásí Krajský úøad výbìrové øízení na zprado 18 hodin.
cování projektové dokumentace na realizaci
Dopracování projektu vzduchotechniky napøímení komunikace v úseku Pøíbram - Èenkov.
a navýení ceny o 180 tisíc pøi rekonstrukci Ze strany mìsta Pøíbram dolo k nabídce
Divadla Pøíbram odsouhlasila rada mìsta.
na zprostøedkování koordinaèních schùzek
Komise pro zakázky doporuèila radì mìsta s jednotlivými zástupci obcí ohlednì pøípadné
vylouèit jednoho ze dvou zájemcù o provozo- smìny pozemkù. V roce 2007 by mìlo být
vání lyaøského svahu. Dùvodem je nedoloení na tuto stavbu vydáno stavební povolení.
ivnostenského oprávnìní pro potøeby posky- V kadém pøípadì musí být vlastní realizace
tování tìl. a sportovních slueb v oblasti lyo- rozdìlena na dvì etapy: první je v úseku
vání. Komise tedy doporuèila zbývající firmu Pøíbram  Hlubo, druhá pak Hlubo  Èenkov.
Novadus, s. r. o. Provoz lyaøského svahu bude Dùvodem je dopravní napojení. V letoním
zajitìn v pøípadì pøíznivých klimatických roce ji dolo k výspravám komunikace v úsepodmínek v dobì od 1. prosince do 31. bøezna. cích, kde nedojde ke stavebním zásahùm.
Provozovatel bude hradit vekeré náklady
V pondìlí 26. záøí se zástupci vedení
související s provozem. Ve vední dny bude mìsta seli se vemi klienty Domù s peèovateldopolední provoz od 8 do 12 hodin. Upøednost- skou slubou na jejich pravidelném pùlroèním
nìny budou kolní kurzy a výcvik. Provozovatel setkávání. Duchovním otcem tìchto setkávání
musí akceptovat stávající nájemní smlouvu je A. Bláhová a I. edivý.
mìsta s vlastníkem a musí mìsto pravidelnì
Øeení neuhrazených nájmù ze strany firmy
informovat o provozu a podmínkách, pøípadnì Ave Star a zároveò zapoèítávání investic do mapøeruení provozu a jeho dùvodech. Výsledná jetku mìsta za období od 1. 1. 1998 do 31. 12.
cena jedné jízdy vèetnì DPH bude 10.- Kè 2002 je vyøeeno. Ve probìhlo na základì staa od ní se odvíjejí dalí slevy. Dospìlí zaplatí noviska soudního znalce, kterého urèil okresní
10 korun, dùchodci a studenti do 15 let zaplatí soud. Firmì Ave Star byla uznána a zapoèítána
9 korun, dìti od 6 do 15 let 8 korun a dìti èástka 14 milionù korun. Za tuto uznanou indo 6 let mají vstup zdarma. Slevy pro koly vestici vloenou do majetku mìsta bylo firmì
jsou 60 procent ve vední dny dopoledne. Ave Star smazáno dluné nájemné k datu
Mìsto dostane z kadé jízdy 20 haléøù.
31. 12. 2002. Od 1. 1. 2003, kdy pokraèují dalí
Velvyslanectví Èeské republiky v Itálii se sporné zápoèty, které jsou opìt øeeny proobrátilo na mìsto Pøíbram se ádostí o pomoc støednictvím soudního znalce, obdobnì firma
pøi hledání osob, které za 1. svìtové války Ave Star neplatila nìkteré nájmy a zdùvodòoposkytly pøístøeí italským uprchlíkùm. Asi 70 vala to tím, e ve uhradí opìt v rámci zápoètu.
tisíc obèanù tehdejího Rakousko  Uherska, Nicménì v této vìci není jetì rozhodnuto
kteøí ili v oblasti Val Di Ledro, bylo vystìho- a celková dluná èástka firmy Ave Star vèetnì
váno na jiná území, kde neprobíhala válka. Asi penále je 8 milionù korun. Tento dluh je neutøi tisíce jich bylo na Pøíbramsku, Kladensku hrazen a vechny jednotlivé èástky jsou upoa Písecku v dobì mezi rokem 1915 a 1918 mínkovány a následnì i zaalovány. Vyústìním
a po skonèení války se vrátili zpìt do svých tìchto sporù bylo podání výpovìdi. Rada mìsta
domovù. Potomci tìchto lidí se k nám chtìjí rozhodla o podání výpovìdi k 31. 8. 2006.
podívat a setkat se s potomky lidí, u kterých Ta byla odeslána doporuèenou potou firmì
byli ubytováni.
Do provozu
byla uvedena pìí
zóna v ulici Edvarda
Benee. Po jednání
Sdruení nájemníkù a komise ivotního prostøedí
dolo k dohodì,
jak vyøeit potøeby nájemníkù i
obchodníkù v této
oblasti.
Nultý krok
k zahájení celkové
rekultivace území
v oblasti II. polikliniky ji byl zahájen umístìním
nové autobusové
èekárny a zaháje- Zkuebního mìøení tachometrù na letiti v Dlouhé Lhotì
ním jednání s oby- vyuilo 160 øidièù.
vateli domù v této A jedna zajímavost: Stráníci Mìstské policie Pøíbram
zmìøili také rychlost pøistávajícího letadla: 189 km/h.
èásti mìsta.
V souèasné
dobì se zpracovává projekt v rámci tzv. Ave Star. Zatím není potvrzeno její pøevzetí.
Pøedzahrádek. Zájem zatím projevilo asi pìt V úvahu nyní pøicházejí dvì varianty: buï
èísel popisných domù, tedy asi stovka obèanù. urychlené jednání a dohoda, nebo aloba
S nimi by mìly být uzavøeny smlouvy o pronáj- na vyklizení.
mu pozemkù zhruba na 50 let.
Mìstská policie dostala od rady mìsta
V rámci projektu Evropský den bez aut doporuèení, aby provádìla mìøení rychlosti
absolvoval starosta I. Fuksa spoleènì s dìtmi radarem v místech, kde je moné velké ohroení
jízdu na kole po jedné z mìstských cyklotras. lidí, napøíklad v Jiráskových sadech, u námìstí
Na cestì starostu i dìti provázely dvì mìstské T. G. Masaryka, v oblasti základních kol a frestránice, proto byla zvolena i jedna ze sloi- kventovaných pøechodù pro chodce. V tìchto
tìjích tras pøímo støedem mìsta. Asi polovina lokalitách bude maximální pøísnost ve vztahu
mìstských úøedníkù vyslechla výzvy a la k øidièùm pøekraèujícím rychlost. Na druhé
tento den do práce pìky nebo jela mìstskou stranì by nemìli mìøit v bezproblémových
hromadnou dopravou.
místech, napøíklad u výjezdù z mìsta. Mìøení
V sobotu 23. záøí zaèala 10. extraligová bude provádìno i ve veèerních hodinách.

P ØÍBRAMSKÁ JMÉNA
MAX

Z

ALEMANNÙ

STAROSTA

(1856 - 1920)

Dnes budeme pokraèovat ve výètu starostù naeho mìsta
a zastavíme se u JUDr. Maxe (Maxmiliána) rytíøe
z Alemannù, posledního pøíbramského starosty, který slouil èeskému králi. Osobnost tohoto pøedstavitele mìsta se
vymyká ostatním u jen tím, e jako zatím jediný ze starostù navazoval na politickou práci svého pøedka  otce
Kristiána z Alemannù, takté starosty. A také pouze osoby
z této rodiny byly pøíbramskými starosty urozeného pùvodu.
Max se narodil v Pøíbrami v rodinì mìstského fyzika (dnes
bychom pouili nejspí termín hygienik), lékaøe, øeditele
nemocnice a krátkou dobu i starosty MUDr. Kristiána
z Alemannù v roce 1856. Zatím se nepodaøilo zjistit, kdy
a za jakých okolností tato rodina získala predikát a erb,
nicménì v Pøíbrami patøila mezi váené mìany. Max se
rozhodl pro dráhu juristy, a proto v roce 1883 absolvoval
právnickou fakultu. Pracoval jako koncipient v Benátkách
nad Jizerou a v Pøíbrami, a si zde v roce 1890 otevøel
vlastní advokátní kanceláø.
Do místní politiky se zapojil v øadách mladoèeské strany
záhy po svém osamostatnìní, starostou byl zvolen v roce
1909, po rezignaci Blaeje Mixy. Èekala jej vak sloitá
a nevdìèná doba, která vyvrcholila první svìtovou válkou.
S váleènou dobou bylo spjato mnoho obtíí, zejména
zásobovacího a sociálního charakteru. Max z Alemannù
pùsobil té v okresním zastupitelstvu, nìjaký èas i jako
okresní starosta. Zajímavostí se dnes mùe jevit napø. to, e
ji tehdejí Pøíbram mìla problémy s tím, e zdejí obyvatelstvo èinilo nákupy mimo Pøíbram, nejèastìji formou
písemných objednávek, a tím pádem si zdejí obchodníci
stìovali, stejnì jako dnes, na malý obrat, a starosta
Alemann se angaoval ve prospìch domácích obchodníkù.
Ovem v tehdejí dobì mìlo ve jetì nacionální rozmìr,
nebo se argumentovalo i tím, e Èei nemají kupovat
u Nìmcù apod.
Po pøevratu v roce 1918 a zmìnì státního zøízení se starosta
dostal do nezávidìníhodné pozice. Navíc byl osoèován
ze zneuívání funkce ke svému obohacení, co zøejmì
pravda nebyla, a k tíi mu lid pøipsal i defraudaci mìstského
zastupitele a okresního místostarosty Jeschkeho, který ji
v roce 1913 zpronevìøil mìstu 600.000 rakouských korun,
co bylo ohromné jmìní. Není proto divu, e ji 7. listopadu
1918 rezignoval a o dva roky pozdìji, zcela vyèerpán
prací, chorobou i pomìry, zemøel. Narozdíl od pøedchozích
pohøbù starostù se tento obeel bez veøejných ceremonií,
noviny jeho smrt zaznamenaly pouze jako úmrtí advokáta...
Pozoruhodné je, e v otcových stopách kráèel i jeho syn
Maxmilián (II.), který to dopracoval v mladém vìku
na mìstského tajemníka, ale v roce 1924 neèekanì, teprve
tøicetiletý zemøel, a jeliko byl svobodný a bezdìtný, tak
jím vymøel celý rod.
Ulici Alemannovu zatím v Pøíbrami nenajdeme, pøíjmení
Alemann se nikde v Èesku ji nevyskytuje.

Daniel Doleal

Ø ÍJNOVÉ KALENDÁRIUM

1. 10. 1836

Byla zbourána tzv. ustovská hospoda uprostøed
námìstí u vchodu kostela.
Od té doby jsou na námìstí
(s výjimkou kostela) stavby
pouze po jeho obvodu..

2. 10. 1406

Praský arcibiskup Zbynìk
Zajíc z Házmburka vydal
privilegium, kterým Pøíbram
obdaøil mnoha výsadami
a de facto ji povýil na
mìsto.

7. 10. 1923

Zemøel Frantiek Schulz,
pøíbramský rodák a stavitel eleznic v Alpách.

8. 10. 1883

V Pøíbrami se konal první
civilní sòatek.

9. 10. 1884

Byla otevøena telegrafní
stanice na Bøezových

Horách, pøedchùdce dnení poty.

11. 10. 1926

Byla zahájena rekonstrukce hráze Hoøejí Obory,
která vtiskla místu souèasnou podobu.

16. 10. 1836

Narodil se v Pardubicích Jiljí
Jarolímek, dvorní rada, který
zlepoval sociální postavení
pøíbramských horníkù.

23. 10. 1765

Vykonána v Pøíbrami
poslední poprava, byl
obìen Jan Slavík, vùdce
zlodìjské bandy.

24. 10. 1799

Císaø Frantiek II. obnovil
Pøíbrami privilegia.

Daniel Doleal

SLOUPEK
V této dobì, krátce pøed
komunálními volbami,
bych se chtìl se ètenáøi
podìlit o své dojmy z monitorování voleb v Republice Èerná Hora, jeho
jsem se zúèastnil jako
pozorovatel Organizace
pro bezpeènost a spolupráci v Evropì (OBSE).
Tato bývalá jugoslávská
republika získala letos
v èervnu znovu po 88
letech nezávislost na základì pøedcházejícího
kvìtnového referenda,
a oddìlila se tak pokojným zpùsobem od dosavadního státního spoleèenství Srbsko a Èerná Hora.
To byl také jeden z dùvodù, proè OBSE vìnovala situaci v Èerné
Hoøe zvýenou pozornost a vyslala do této republiky své pozorovatele, aby sledovali, zda parlamentní a komunální volby
v Èerné Hoøe probíhají demokraticky a splòují evropské volební
standardy.
Je nutno øíci, a takový byl i celkový závìr celé pozorovatelské
mise, e volby takové skuteènì byly. Já jsem mìl jako jeden
z pozorovatelù na starosti nìkolik volebních okrskù v Cetinji,
historickém a kulturním centru Èerné Hory, a nìkolik volebních
okrskù ve venkovských horských oblastech, kam se dalo bezpeènì autem dojet jen s nejvìtí pozorností a opatrností.
Tamìjí horské silnice, jakoby zaseknuté do neuvìøitelnì
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SENÁTORA
pøíkrých horských svahù, toti nemají ádná svodidla, která by
pøi chybì øidièe èi technické závadì automobilu zabraòovala
pádu do nìkolikasetmetrových hloubek, nehledì na to, e jsou
èasto tak úzké, e se dvì protijedoucí auta nemohou normálnì
minout a jedno musí couvat tak dlouho, dokud se nenajde
místo, kde se minout mohou. Celý horský venkov se pak,
bohuel, postupnì vylidòuje, a tak v nejmením mnou navtíveném volebním okrsku, který byl spoleèný pro nìkolik vesnic,
bylo registrováno jen 38 volièù.
Za této situace bylo a dojemné sledovat, jak i v tìchto místech
byly volby øádnì zabezpeèeny a probíhaly tak, jak mìly. Vidìt
staøièkého pøedsedu volební komise, jak namáhavì vstává, aby
pøivítal mezinárodního pozorovatele, a to ve volební místnosti,
která by vzhledem ke svému technickému stavu nemohla u nás
k tomuto úèelu vùbec slouit, vidìt vedle této volební místnosti ji témìø úplnì rozpadlé budovy bývalé základní koly
a knihovny, které nejsou ji nìkolik desetiletí pouívány a jimi
prorùstají stromy, vidìt vedle nich divokou vegetací zarostlý
høbitov, na nìm je udrováno jen nìkolik málo posledních
hrobù, vidìt jetì celou tuto atmosféru podtrhující pùvodní
portrét marála Josipa Broze Tita z doby tìsnì po druhé svìtové válce, visící na pøístupové chodì k volební místnosti, to ve
na stranì jedné, a na druhé stranì sledovat, jak i v tìchto
podmínkách probíhají svobodné a demokratické volby pøesnì
tak, jak probíhat mají, to ve pak vyvolá v èlovìku nejen silný
emocionální záitek, ale také víru v to, e se demokratický
prùbìh voleb promítne i do demokratického zpùsobu ivota
celé èernohorské spoleènosti a tím i celé Evropy.

Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Pøíbram

POSLANKYNÌ

Ètyøi roky ubìhly jako voda
a pøed námi jsou opìt
komunální volby.
Po historickém vítìzství
ODS v roce 2002 prolo
nae mìsto pozitivními
zmìnami, na kterých se
ODS podílela podstatným
zpùsobem.
Podìkování patøí pøedevím starostovi mìsta ing.
Ivanu Fuksovi, který
v uplynulém období prokázal, e umí být dobrým
hospodáøem, kterému leí
na srdci rozkvìt mìsta
a vytváøení podmínek pro
spokojený ivot jeho obèanù.
Podaøilo se nám vytvoøit
tým kvalitních odborníkù
s mnohaletými zkuenostmi
z komunální politiky, který
je schopen kvalifikovanì øídit mìsto. Nai lidé pracují nejenom
na radnici (starosta, místostarosta), ale i v zastupitelstvu,
odborných komisích mìsta i kraje, a øada naich èlenù
i pøíznivcù funguje v dalích odborných komisích ve státní
i neziskové sféøe. Tento iroký zábìr naí èlenské základny nám
dává patøièný nadhled a dostatek kvalitních informací, které
pomáhají naim zastupitelùm v kadodenní práci.
Po celé volební období jsme dùslednì prosazovali ryze odborný
pøístup k øeení problémù bez neinformovaného kverulantství
a osobních útokù. Za nejvìtí úspìchy povaujeme vyrovnaný
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Pøíbram je
naím domovem...

Evropa kolem nás se zdá
v posledních týdnech
a mìsících a nebezpeènì
bouølivá.
Neschopnost, nebo nedostatek dobré vùle levicových èi pravicových politikù øeit zhorující se
spoleèenskou a zejména
sociální situaci, vyvolává
nebezpeèí permanentních
krizí a nepokojù a také
otázku: co dál? Také v naich politických podmínkách nejsou ideologické
rozpory jen ideologickými hrátkami mezi pravicí a levicí, ale problémem, jak najít dùstojné dohody a vstøícnost k øeení veho, co trápí nae obèany
a èím nae spoleènost strádá. Sociální demokraté svou vstøícnost nabízejí a budou ji nabízet i v budoucnu. Reakce na tuto
trvale platnou nabídku vak je bohuel u mnoha politikù více
ne záporná.
Na vlastní kùi to ve proívám v naem Parlamentu, a zde si
právì uvìdomuji, co to pøedstavuje a jaké to mùe mít zhoubné
dùsledky. Snad právì proto jsem stoupencem názoru, e komunální politika je opravdu jiná, a e by se ideologickým støetùm
mìla pokud mono vyhýbat a mìla by být politikou spolupráce,
k prospìchu svých volièù, bez zbyteèného politikaøení a intrik.

rozpoèet mìsta, udrení ratingu Baa, vybudování 70 nových
bytù na dole Anna, v Simply clubu a areálu Spartak Pøíbram,
výrazné zlepení práce Mìstského úøadu, pøevedení agendy
Úøadu pro elektronický pøístup obèanù, získání eurograntu
na vybudování èistièky odpadních vod, rekonstrukce silnic
a chodníkù ve 40 ulicích, vybudování Domu seniorù na Bøezových Horách, rekonstrukci zázemí Základní koly v Jiráskových sadech, zásadní zlepení kvality èistoty a zelenì mìsta,
rozíøení nabídky vzdìlání v Pøíbrami prostøednictvím vysoké
koly. Vdy jsme prosazovali prodej obecních bytù za zlomkovou trní hodnot oprávnìným nájemníkùm. Chtìli jsme rozbìhnout trh s byty a zároveò dát anci i nízkopøíjmovým skupinám
obyvatelstva zakoupit vlastní byt, na který by jinak sotva
dosáhly, a tak jim dát anci v naem mìstì trvale zakoøenit
a pomáhat pøi jeho rozvíjení. Obèané se nám za to odvdìèili
obrovským rozmachem rekonstrukce zprivatizovaných domù
a tím i zkrálením naeho mìsta.
O to více nás tìí, e se nám nedávno pøes poèáteèní odpor
velké vìtiny zastupitelstva podaøilo prosadit prodej bytù v domech, pod nimi jsou nebytové prostory. Obèantí demokraté
budou prosazovat privatizaci bytù i ve zbylých obecních
domech, abychom se nedopustili køivdy na èásti naich obèanù.
Nedáme se vlákat do pasti osobních invektiv a destruktivních
póz. Obèané právem oèekávají otevøené projednávání problémù,
které je tíí, nikoliv nesmyslné hádky politikù.
Obèantí demokraté jsou otevøení vem demokratickým politickým stranám, a zvlátì osobnostem, které jsou schopny
v budoucnosti nìco nového a zajímavého pro mìsto pøinést.
Toto mìsto si zaslouí zastupitele zodpovìdné, pracovité,
sluné, schopné konstruktivní spolupráce a plné nápadù.

Eva Dundáèková

POSLANCE
To by mìlo být úèinnìjí ne vtíravý pøedvolební plakát o tom,
co kdo dokáe a jak umí dret slovo, kdy vyhraje volby.
Od doby, kdy jsem vstoupil do politiky, jsem pøesvìdèen, e
cesta nepøátelství, vyhýbání se moným diskusím, nebo dokonce odmítání mluvit s oponentem tím, e se mu vyhýbám, to
e urèitì není cesta, jakou si pøedstavovali a pøedstavují volièi.
Dosavadní pøíbramská koalice ODS a ÈSSD mìla své problémy,
ale mìla také své úspìchy. I kdy zde bylo výraznì cítit, e
nìkteøí z pøedstavitelù mìsta pøíli respektovali svou odpovìdnost vùèi své stranì a chtìli velet a ovládat, byli zde i jiní  a to
díky Bohu  byla vìtina po celém politickém spektru, kteøí své
poslání brali jako nadstranické a pracovali jen a jen k prospìchu mìsta a jeho obèanù.
Èas je neúprosný a do komunálních voleb zbývá ji jen pár dnù.
Pøedstavitelé pravice i levice ji øekli své základní volební cíle:
Pøíbram je naím domovem a Své slovo drím a to je jistì
dobøe. Rozhodující reprezentanti politických seskupení naeho
mìsta  a ji tanèí polku doleva, èi doprava, by mìli vìdìt,
a oni to jistì vìdí, e Pøíbram nebude nikdy tak politicky
vyhranìná, aby dala pøednost politice pøed potøebou udìlat
ze svého mìsta opravdový domov. A to bez vzájemné a solidní spolupráce mezi politickými pøedstaviteli mìsta nepùjde.
Nenechme se tedy vláèet politickými hrátkami a nenechme se
manipulovat rozhodnutími nìkterých stranických sekretariátù
a jejich usneseními. Hledejme cesty, jak se v komunální politice
dohodnout, a vùli obèanù a jejich dùvìru naplòme tím, e
nae mìsto bude dobrým domovem pro vechny jeho obèany.
V tom by politická nenávist a nesnáenlivost nemìla mít místo.

MVDr. Josef Øihák
Vá poslanec za ÈSSD

Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., informuje:

Adresáø s telefonními èísly
Nemocnice v Pøíbrami pøistoupila k dalímu kroku ve zlepení
informování veøejnosti, a vydala svùj adresáø s telefonními
kontakty na své zdravotnické provozy v úpravì pro veøejnost.
Tyto telefonní seznamy jsou v prostorách obou areálù oblastní
nemocnice volnì k dispozici od 15. 9. 2006, a to zdarma.
Pøíbramská nemocnice chce tímto svým dalím krokem pøispìt
ke zlepení informovanosti veøejnosti o oblastní nemocnici
a zjednoduit pøístup pacientù k tìmto informacím.
Úpravy hlavní komunikace
Dne 2. 10. byl znovu zprovoznìn hlavní vjezd a vstup Oblastní
nemocnice v Pøíbrami do areálu I (U Nemocnice 84). Probìhlé
úpravy hlavní komunikace v tomto areálu umonily rozíøení
a zkvalitnìní pùvodní plochy.

Nové pracovitì magnetické rezonance
Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., zahajuje provoz nového
pøístroje magnetické rezonance na oddìlení zobrazovacích
metod (RTG) oblastní nemocnice.
Nemocnice v Pøíbrami je v souèasné dobì jediným zdravotnickým zaøízením ve Støedoèeském kraji, kde je tato pièková
diagnostická metoda k dispozici. Pøístroj, který je instalován
v oblastní nemocnici v Pøíbrami, umoòuje celotìlové zobrazování pøi síle magnetického pole 1,5 Tesla.
Tato magnetická rezonance bude vyuívána zejména pro vyetøování páteøe, mozku a pohybového systému, chybìt ale nebudou
ani nároèné aplikace pro vyetøování napøíklad kardiovaskulárního
systému nebo nervové soustavy vèetnì zobrazení pro hodnocení
akutní mozkové ischémie. Významnými výhodami magnetické
rezonance kromì vysoké kvality tkáòového kontrastu a kvalitního zobrazení i mìkkých tkání, je i absence radiaèní zátìe
a témìø nulové riziko spojené s aplikací specifické kontrastní
látky. Vyetøení magnetickou rezonancí lze pøitom provést i
u pacientù s alergií na jodové kontrastní látky.
Pøíbramská nemocnice se zamìøila i na odborné prokolení,
kurzy a stáe personálu, který na nové magnetické rezonanci
pracuje. Provoz na tomto novém pracoviti je bezfilmový,
a proto lze obrazová data jednotlivých vyetøení poskytnout
lékaøùm na CD-R s pøipojeným prohlíeèem.
Za první dva mìsíce zkuebního provozu bylo pøíbramskou
magnetickou rezonancí vyetøeno ji více ne 400 pacientù.
Pro pøíbramskou nemocnici je instalace a zahájení provozu
magnetické rezonance dalím krokem v plánované plánované
modernizaci, jejím hlavním cílem je nadále zkvalitòovat péèi
o pacienty.
Zdravotní klauni pomáhají dìtem v léèbì
Ve støedu 4. 10. 2006 pøijeli do pøíbramské nemocnice
Zdravotní klauni, aby potìili a rozesmáli dìti, které jsou v oblastní nemocnici hospitalizovány. Vystoupení zdravotních klaunù
rozesmálo a aktivnì zaèlenilo do hry nejen vechny pøítomné
dìti, ale i zdravotní personál.
Nemocnice v Pøíbrami nabídku vystoupení zdravotních klaunù
vítá i do budoucna. Projekt zdravotních klaunù je v zahranièí
velmi rozíøený a v souèasné dobì je povaován za úèinnou
souèást léèebného reimu na dìtských oddìleních zdravotnických zaøízení.
Mgr. Roman Boèek, MBA
øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.
w w w. n e m o c n i c e p r i b r a m . c z

Sportovní zaøízení mìsta Pøíbram  Aquapark
nabízí ve kolním roce 2006/07 tyto plavecké kurzy:

1) plavání malých dìtí s rodièi

Kurz je urèen pro dìti ve vìku 3 - 4 roky a jejich rodièe. Dìti
chodí do bazénu s rodièem a formou her se seznamují s vodou,
uèí se potápìt hlavu, správnì dýchat a získávají základní
plavecké návyky a dovednosti. Plave se v pondìlí od 14.00
do 14.45 hod (cena rodiè + dítì 50 Kè/hod.).

2) zdokonalovací kurz plavání

Kurz je vhodný pro dìti pøedkolního a kolního vìku, které
nechtìjí nebo nemohou plavat závodnì, ale své dovednosti
získané pøi kolním plavání chtìjí nadále zdokonalovat.
Nebudou chybìt rùzné hry ve vodì a nìkteré prvky branného
plavání. Kurz bude probíhat vdy v úterý a ve ètvrtek od 14.00
do 14.45 hod (cena 30 Kè/hod.).

3) plavání dospìlých

Kurz pro dospìlé plavce i neplavce, kde se úèastníci budou uèit
plavat nebo se zdokonalovat v plaveckých zpùsobech. V tomto
kurzu vás také pøipravíme k pøijímacím zkoukám z plavání, lze
dohodnout individuální trénink atd. Jedná se o individuální
plaveckou výuku, kterou je tøeba domluvit pøedem (cena 90 Kè
za vyuèovací hodinu, tj. 45 min).

4) plavání tìlesnì postiených

Kurz je urèen pro vechny dìti s handicapem. Jedná se o individuální plaveckou výuku, kterou je tøeba domluvit pøedem
(cena 90 Kè/hod.)

Pøihlásit se lze kdykoliv bìhem kolního roku 2006/2007.
Pro blií informace a pøihláky volejte Aquapark Pøíbram:
p. Jaroslav Maek nebo pí Zdena Nová, tel. 318 621 384.

F

O T O K R O N I K A

Na setkání hornických mìst pøijeli také ostrostøelci, kteøí své
umìní pøedvedli jak na Bøezových Horách, tak na námìstí TGM.

Po rekonstrukci obøadní sínì ji opìt probíhají obøady vítání
obèánkù. Poslední obøad provedl místostarosta Ivan edivý.

V uplynulých dnech navtívil pøíbramskou radnici Bohuslav
Sobotka, 1. místopøedseda ÈSSD. Na snímku s Josefem Øihákem a Václavem Beneem.

Odbor správy budov realizoval v letních mìsících také tuto
stavbu - pøístavbu vchodu do kolní jídelny v Základní kole
Bratøí Èapkù.

V tìchto dnech byla pøedána do provozu zrekonstruovaná
kuchynì v 1. základní kole. Náklady èinily témìø 15 milionù Kè, byly
hrazeny ze státního rozpoètu. Kuchynì odpovídá normám EU.

Nai radnici navtívila italská delegace. Jejími èleny byli Italové,
kteøí pátrají po stopách italských vysídlencù z doby I. svìtové
války v Èechách, mj. i na Pøíbramsku.

Poslanec Josef Øihák a místostarosta Václav Bene si spolu
s øeditelem Miloem Pøibylem prohlédli opravenou tìlocviènu
v Základní kole Jiráskovy sady.

V rámci Evropského dne bez aut pøedvedli na námìstí T. G.
Masaryka své umìní pøíbramtí hasièi.

V rámci Evropského dne bez aut jste se mohli projet na kole
s pøíbramským starostou Ivanem Fuksou.

Pøíbramtí vèelaøi oslavili 125. výroèí zaloení Èeského svazu
vèelaøù. K této pøíleitosti pøipravili bájeènou výstavu v kulturním
domì. Pøedsedou pøíbramské organizace vèelaøù je p. Jiøí Roub.

V uplynulých dnech byl vybudován v ul. E. Benee nový chodník
a na nìm byly osazeny lavièky. Akci zajioval odbor správy
silnic.

Minulý víkend se v naem regionu jel XXVIII. roèník Fuchs Oil
Rally Pøíbram.

Øeditel Støední prùmyslové koly
a VO Pøíbram zve vechny zájemce
a rodièe ákù, vycházejících ze základních
kol, na Den otevøených dveøí:
ve ètvrtek 9. 11. 2006 od 15,30 do 17 h.
v sobotu 9. 12. 2006 od 10,00 do 13 h.
v úterý 9. 1. 2007 od 15,30 do 17 h.
Zájemci si budou moci prohlédnout
uèebny a zaøízení koly, budou seznámeni
se ètyøletými studijními obory, které nae
kola nabízí, a s informacemi o pøijímacím
øízení pro dalí kolní rok.
Støední prùmyslová kola a VO Pøíbram
tel.: 318 625 209, fax 318 621 791,
e-mail: sekret@spspb.cz

Blíí se Skok pøes kùi

V rámci 45. roèníku sympozia Hornická Pøíbram ve vìdì
a technice se ve støedu 18. øíjna 2006 uskuteèní slavnostní
hornický veèer, spojený se Skokem pøes kùi. Je ji tradicí,
e nae kola je spoluorganizátorem tohoto veèera a v tìchto
dnech jsou pøípravy na prùvod i veèerní skok v plném proudu.
Celá akce se neobjede bez náleitých dobových kostýmù
a relikvií, co je velmi obtíné zajistit. Protoe tyto vesmìs
historické vìci podléhají zkáze, obracíme se na veøejnost
s prosbou o ZAPÙJÈENÍ, VÌNOVÁNÍ, ev. ODPRODEJ:
- hornické uniformy (kytle)
- jiné doplòky tradièního hornického obleèení
- kahany (mohou být i pokozené)
- vancary (mohou být i pokozené)
Nae kola je pøipravena tyto uniformy vyuívat pro tradièní,
kadoroènì se opakující hornické akce, které napomáhají
udrovat hornicko hutnické tradice naeho mìsta. Odvoz
zajistíme. Blií informace pøi osobním jednání, telefonicky
318 630 129, e-mail: sekret@spspb.cz.
Støední prùmyslová kola a Vyí odborná koly,
Pøíbram II, Hrabákova 271

WALDORFSKÁ KOLA PØÍBRAM
ZÁKLADNÍ KOLA, GYMNÁZIUM
A STØEDNÍ ODBORNÉ UÈILITÌ

Hornická 327, Pøíbram II, tel.: 318623306,
fax 318629253,
e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz,
www.waldorf.pb.cz
poøádá pro uchazeèe o studium
ve kolním roce 2007/2008
dne 17. øíjna 2006 (úterý) 14  17 h.
DE N O TE V Ø E N Ý C H DV E Ø Í
Seznámíme áky, rodièe, pedagogy a dalí zájemce
se vzdìlávacími programy jednotlivých oborù, s poadavky k pøijímacím zkoukám, mohou si prohlédnout práce studentù èi hovoøit se zástupci koly z øad pedagogù i studentù.
Co je na naí støední kole specifické?
- rodinné prostøedí umoòující opravdu individuální pøístup
- støední stupeò  gymnázium, uèební obory  naplòují uèební plány jednotlivých oborù vydané ministerstvem kolství (MMT ÈR), zároveò jsou v principech utváøeny podle zásad waldorfské pedagogiky,
- celý støední stupeò se skládá pouze ze ètyø tøíd,
tzn. v kadém roèníku jedna tøída, kde se setkávají
uèni i gymnazisté (na nìkteré pøedmìty docházejí
spoleènì, odborné pøedmìty má kadý obor zvlá)
- výuka naukových pøedmìtù probíhá v ucelených
23týdenních blocích (tzv. epochách), ve kterých se
studenti pravidelnì v dobì od 8.00 do 9.50 hod vìnují intenzívnì jednomu epochovému pøedmìtu
(matematice, dìjinám umìní, dìjepisu ),
- kola nabízí vyváenou a vzájemnì se doplòující
výchovu a vzdìlání,
- od prvního roèníku se vyuèují dva cizí jazyky 
anglický a nìmecký, v uèebních oborech anglický
jazyk,
- hodnocení studentù bìhem studia se uskuteèòuje
formou klasifikace, na vysvìdèení pak kombinací
klasifikace a slovního hodnocení,
- vyuèovací pøedmìty jsou orientovány na rozvoj osobnosti studentù, je jim dána monost rozvíjet svùj
cit pro pøírodu, umìní, estetické cítìní; vzhledem

k zamìøení koly je rozíøena výuka esteticko-umìleckých pøedmìtù  hudební výchovy, výtvarné výchovy, literárního semináøe, dìjin umìní ,
- na gymnáziu se studenti zabývají nejen naukovými, umìleckými, ale i praktickými èinnostmi v rámci pøedmìtu øemeslná výchova se seznamují
se základy kováøských a truhláøských øemesel,
knihvazaèství, textilních technik apod.
V rámci vzdìlávacího programu diferencovaného
støedního stupnì budeme
ve kolním roce 2007/08 tyto studijní obory:
gymnázium  studijní obor
79-41-K/407, délka studia: 4 roky, forma studia:
denní
ukonèení studia: maturitní zkouka
- zamìøení - esteticko-výchovné pøedmìty
- pøíjímací zkouka: matematika, èeský jazyk + veobecný pøehled,
- pohovor-umìlecký výstup (vlastní tvorba)
- Termín podání pøihláky: do konce února 2007
- Termín pøijímací zkouky: 23. dubna 2007
krejèí
31-58-H/001, délka studia: 3 roky, forma studia:
denní
ukonèení studia: závìreèná zkouka, výuèní list
- pøíjímací zkouka: ústní pohovor  zjistit hlubí
zájem o obor
- termín odevzdání pøihláek: do konce února 2007
- termín pøijímací zkouky: 23. dubna 2007
umìlecký kováø a zámeèník
82-51-H/001, délka studia: 3 roky, forma studia:
denní
ukonèení studia: závìreèná zkouka, výuèní list
- pøijímací zkouka: talentová, z výtvarné výchovy,
ústní pohovor
- termín podání pøihláek: do 15. listopadu 2006
- termín pøijímací zkouky: 15. ledna 2007
umìlecký truhláø
82-51-H/006, délka studia: 3 roky, forma studia:
denní
ukonèení studia: závìreèná zkouka, výuèní list
- pøijímací zkouka: talentová, z výtvarné výchovy,
ústní pohovor
- termín podání pøihláek: do 15. listopadu 2006
- termín pøijímací zkouky: 15. ledna 2007

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUEB V PØÍBRAMI
Jak se ije v domech s peèovatelskou slubou?

Dalí velkou dotazníkovou akcí, realizovanou v rámci komunitního plánování, byl prùzkum
spokojenosti lidí ijících v Domech s peèovatelskou slubou. Dotazníky byly distribuovány
vem obyvatelùm DPS, odpovìdìlo na nì celkem 213 respondentù. Vyplnìné dotazníky byly
zvlá vyhodnoceny za DPS Pøíbram III, DPS Pøíbram VII a DPS Pøíbram VIII.

Dùm s peèovatelskou slubou Pøíbram III

Na dotazníky odpovìdìlo 81 respondentù (15 muù a 66 en) ve vìku 55  97 let (prùmìrný
vìk je 77 let). Respondenti jsou pøevánì vdovci nebo vdovy, pouze 14 z nich ije v manelském svazku. Vìtina dotázaných by nejradìji proila stáøí v DPS, èásti respondentù by
vyhovovalo jakékoliv klidné a pìkné prostøedí. Velká èást obyvatel je spokojena s úrovní
bydlení a zázemím v DPS (42 zcela spokojeno, 29 docela spokojeno, 3 respondenti nespokojeni, 7 respondentù neodpovìdìlo). 62 respondentù vyuívá peèovatelskou slubu, ostatní ji
nevyuívají vìtinou proto, e ji jetì nepotøebují. Respondenti odpovídali na otázku, co jim
v DPS vadí. Pøevánì jde o drobné technické nedostatky související se stavem domu. Nejèastìji
uvádìným dùvodem ke spokojenosti bylo pìkné chování peèovatelek.
A co obyvatelùm DPS Pøíbram III chybí? Je to napøíklad poskytování drobných zdravotnických
slueb (pøevazy, aplikace injekcí, odbìry krve, kontroly krevního cukru, kontroly krevního
tlaku, apod.). Znaèná èást respondentù navrhuje zøízení stálé sluby (alespoò jedna peèovatelka,
nebo dispeèink, nebo stálá pøítomnost správce), aby byla zajitìna pomoc v nouzi - napø. pøivolání lékaøe v pøípadì náhlé nevolnosti nebo úrazu. Kdyby si respondenti mohli vybrat, kde
chtìjí dál ít, tak vìtina z nich by zùstala v DPS.

Dùm s peèovatelskou slubou Pøíbram VII

Dotazníkové akce se zúèastnilo 28 respondentù (4 mui a 24 en), jejich vìk je 62  93 let
(prùmìrný vìk 77 let). 15 respondentù by nejradìji proilo stáøí v DPS, 1 by rád il ve svém
rodinném domku, 1 kdekoliv v Pøíbrami (11 respondentù pøání nesdìlilo). S úrovní bydlení
a zázemím v DPS je 21 respondentù zcela zpokojeno, 7 je pøevánì spokojeno. Peèovatelskou
slubu zatím nepotøebují 3 respondenti, 25 dotázaných ji vyuívá. Kdyby si respondenti mohli
vybrat, tak vìtina z nich (25) by chtìla ít dál v DPS. Respondenti chválili pøístup peèovatelek
(jsou hodné, milé, ochotné) i øeditelky peèovatelské sluby.

Dùm s peèovatelskou slubou Pøíbram VIII

Na dotazníky odpovìdìlo 104 respondentù (23 muù a 81 en). Vìk respondentù je 44  97 let,
prùmìrný vìk je 75 let. 19 % respondentù ije v manelství, vìtina obyvatel DPS jsou vdovy
a vdovci. Pøeváná èást dotázaných by si jako ideální místo pro proití stáøí vybrala DPS.
Nìkteøí by radìji ili tøeba na chalupì nebo u svojí rodiny, pro enu na vozíku by bylo pøíjemné ít v prostøedí bez bariér. 69 respondentù je zcela spokojeno s úrovní bydlení a zázemím
v DPS, 30 je docela spokojeno, 5 respondentù spokojeno není. 74 lidí sdìlilo, e vyuívá peèovatelskou slubu. Respondentùm vadí napøíklad velké mnoství psù. Hlavním dùvodem ke spokojenosti je chování peèovatelek a vedení PS.
Obyvatelùm DPS chybí zejména spoleèenská místnost, ve které by se mohli scházet a besedovat. Kdyby si respondenti mohli vybrat, tak 88 % z nich by dál ilo v DPS, 12 % by zvolilo
jiné bydlení, napøí. u rodiny.

Mìsto Pøíbram  realizátor akce
Centrum pro komunitní práci  partner realizátora

Losování soutìe domácností ve tøídìní plastù
V úterý 24. 10. od 15 hodin se uskuteèní na námìstí T. G. Masaryka
vylosování soutìe domácností ve tøídìní plastù. Organizátorem akce je
firma FI Konsult, s. r. o. Praha, akci zajiuje Agentura Dobrý den.

na louce za obøadní síní Hvìzdièka
(smìr Jince)

Mìsto Pøíbram
Oznámení o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí
Mìsto Pøíbram
Oznámení o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta mìsta Pøíbrami podle § 15 písm. b) zákona è. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní
v pátek dne 20. øíjna 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu dne 21. øíjna 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb:
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 1
je volební místnost:
OBCHODNÍ AKADEMIE - Pøíbram I, Na Pøíkopech 104,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM I - èp.: 1 a 14, 19, 21, 22, 66 a 85, 87, 89 a 115, 117 a
130,132 a 136, 139 a 146, 152 a 157, 159, 162, 179, 182, 187, 189,
190, 196 a 200, 252 a 254, 256, 257, 331, 338, 343, Oblastní
nemocnice Pøíbram, a. s.  Pøíbram I, U Nemocnice 84
PØÍBRAM IV - èp.: 23, 26 a 30, 143
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 2
je volební místnost:
OBCHODNÍ AKADEMIE - Pøíbram I, Na Pøíkopech 104,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM I - èp.: 20, 27 a 65, 160, 161, 163 a 178, 180, 181, 183 a
185, 191 a 195, 201 a 203, 205 a 251, 253, 255, 258 a 265, 268 a
274, 277 a 312, 314 a 322, 326 a 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 339, 340
PØÍBRAM IV - èp.: 12, 14 a 16, 20 a 22, 145, 146, 153, 154, 171 a 175
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 3
je volební místnost: ZÁKLADNÍ KOLA, PØÍBRAM II, JIRÁSKOVY
SADY 273 (bývalá 4. Z),
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM II - èp.: 1 a 5, 7 a 27, 29 a 41, 42, 43 a 56, 58 a 199,
202 a 212, 215 a 221, 223 a 234, 240, 243, 244, 261 a 280, 282 a
289, 300 a 304, 320 a 325, 327 a 329, 346, 351 a 398, 422 a 424,
681, 682
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 4
je volební místnost:
1. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM, BALBÍNOVA 328, Pøíbram II,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM II - èp.: 57, 235 a 239, 241, 242, 245 a 260, 281, 290 a
299, 305 a 319, 326, 330 a 345, 347 a 350, 399 a 405, 407 a 415,
417 a 421, 425 a 616, 618 a 663, 664, 666, 667, 670, 671, 672, 674,
675 a 680, 683, 684 a 686, 687, 688, 690, 691, 692
PØÍBRAM II  evidenèní èíslo: 1
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 5
je volební místnost:
12. MATEØSKÁ KOLA  Pøíbram III, Jungmannova 91,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM III - èp.: 124 a 130, 144, 148, 151, 161, 162, 164 a 166,
168, 170 a 200, 203 a 208, 210, 211, 214, 226 a 228, 230 a 236,
238 a 248, 253, 255, 257 a 261, 263 a 265, 268 a 270, 272, 274 a
286, 288, 290 a 293, 307, 308, 311 a 316, 329 a 339, 341 a 350,
352 a 357, 378, 381 a 383, 399 a 412, 414, 415, 419 a 424, 426 a
461, 463 a 481, 483 a 536, 539 a 543, 545 a 547, 548, 549
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 6
je volební místnost:
12. MATEØSKÁ KOLA  Pøíbram III, Jungmannova 91,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM III - èp.: 8, 64, 70 a 74, 80 a 85, 90 a 112, 131 a 134,
136, 138, 139, 163, 166, 167, 209, 212, 215 a 219, 221 a 225, 237,
249 a 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 a 306, 309, 310,
317, 318 a 328, 340, 351, 358 a 377, 379, 380, 384 a 398, 413, 415,
416, 417, 550, 551, 552, 553, 554
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 7
je volební místnost:
1. MATEØSKÁ KOLA  Pøíbram III, Jungmannova 416,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM I - èp.: 15 a 18
PØÍBRAM III - èp.: 135, 140 a 143, 145 a 147, 149, 150, 152, 153,
156 a 158
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 8
je volební místnost: Q-KLUB - Pøíbram III, Bøeznická 135,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM III - èp.: 113 a 123
PØÍBRAM IV - èp.: 24, 33 a 45, 47 a 86, 87, 88 a 95, 97, 98, 99 a
117, 120 a 122, 124 a 129, 132, 133, 135 a 142, 144, 151, 152, 155
a 158, 160, 177, 228 a 235, 355, 388, 390
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 9
je volební místnost:
Dùm dìtí a mládee - Pøíbram IV, Pod achtami 294,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM IV - èp.: 1 a 3, 5, 6, 19, 118, 134, 148, 149, 159, 161 a
170, 178 a 189, 191 a 227, 236 a 354, 356 a 372, 377 a 389, 393, 394
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 10
je volební místnost:
POÁRNÍ ZBROJNICE ÈERVENÁ,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM V - ZDABOØ - èp.: 1 a 46, 48 a 107, 109 a 186, 188,
189 a 191, 192, 193, 194 a 225, 228 a 262, 264, 271 a 273, 310 a
362, 368 a 373, 374, 375, 376, 377, 384 a 388, 396, 397, 400 a 407,
431 a 434, 436, 437, 438, 443, 444, 465, 466, 467, 468 a 475, 477 a
480, 482, 483, 488, 489, 490, 491, 495 a 497, 499 a 508, 509, 510,
526, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 577, 578

VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 11
je volební místnost:
BÝVALÁ 8. ZÁKLADNÍ KOLA - Pøíbram VII, eická 193,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM V - ZDABOØ - èp.: 263, 265 a 268, 270, 274 a 295
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 12
je volební místnost:
BÝVALÁ 8. ZÁKLADNÍ KOLA - Pøíbram VII, eická 193,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM V - ZDABOØ - èp.: 226, 227, 296 a 309, 390 a 393
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 13
je volební místnost: POÁRNÍ ZBROJNICE ZAVRICE,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
ZAVRICE - èp.: 2 a 14, 15, 16 a 18, 20 a 22, 30, 33, 34, 36, 37
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 14
je volební místnost:
3. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM  BØEZOVÉ HORY, Pøíbram VI
- Bøezové Hory, J. A. Alise 1,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VI - BØEZOVÉ HORY - èp.: 1, 3 a 5, 7 a 9, 12 a 14,
16, 18, 19, 21 a 26, 28, 29, 31, 33 a 42, 44 a 46, 48 a 84, 86, 87,
89 a 123, 126 a 139, 141 a 147, 148, 149 a 270, 274, 275 a 294,
296, 297, 299, 300 a 340, 342 a 424, 426, 427, 429 a 435, 437 a
514, 518, 520 a 549, 551 a 566, 570, 573, 574, 576, 585, 586, 587,
589, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 600 a 616, 618, 619, 621 a
624, 625, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635
LAZEC - èp.: 23 a 26, 31 a 33, 35, 39, 40
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 15
je volební místnost:
5. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM VII, 28. ØÍJNA 1,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 83 a 86,88 a 101,147 a 153, 205, 206, 208,
209, 214 a 233
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 16
je volební místnost:
5. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM VII, 28. ØÍJNA 1,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 75 a 82, 102 a 113, 182 a 187, 253, 338, 440
a 451, 454 a 462, 530
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 17
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Pøíbram VII, Legionáøù 402,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 3 a 5, 12, 13, 170 a 173, 400 a 439, 523, 531
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 18
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Pøíbram VII, Legionáøù 402,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 6 a 11, 28 a 55, 379 a 399
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 19
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Pøíbram VII, Legionáøù 402,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 340 a 378
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 20
je volební místnost:
5. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM VII, 28. ØÍJNA 1,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 1, 2, 14 a 27, 56 a 58, 67 a 74, 174 a 179,
452, 453
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 21
je volební místnost:
5. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM VII, 28. ØÍJNA 1,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 59 a 66, 301 a 324
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 22
je volební místnost:
ZÁKLADNÍ KOLA, PØÍBRAM VII, BRATØÍ ÈAPKÙ 279 (býv. 6. Z),
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 235, 243 a 252, 254, 260, 269 a 271, 279 a
286, 287, 288 a 300
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 23
je volební místnost:
ZÁKLADNÍ KOLA, PØÍBRAM VII, BRATØÍ ÈAPKÙ 279 (býv. 6. Z),
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 236 a 242, 255 a 259, 263 a 268, 272 a 278,
325 a 336, 337, 524, 525
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 24
je volební místnost:
BÝVALÁ 8. ZÁKLADNÍ KOLA - Pøíbram VII, eická 193,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 193, 486 a 500, 528, 529
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 25
je volební místnost:
BÝVALÁ 8. ZÁKLADNÍ KOLA - Pøíbram VII, eická 193,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 180, 188 a 192, 207, 261, 262, 465 a 470, 501
a 522, 526
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 26
je volební místnost:
BÝVALÁ 8. ZÁKLADNÍ KOLA - Pøíbram VII, eická 193,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØIBRAM VII  èp.: 134 a 137, 159 a 169, 181, 463, 464, 471 a 485

VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 27
je volební místnost:
BÝVALÁ 8. ZÁKLADNÍ KOLA - Pøíbram VII, eická 193,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VII - èp.: 87, 114 a 133, 138 a 146, 154 a 158, 194 a
204, 210 a 213, 339, Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.  Pøíbram V 
Zdaboø, Podbrdská 269
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 28
je volební místnost:
7. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM VIII, KOLNÍ 75,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VIII - èp.: 30 a 40,70 a 86, 124, 125
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 29
je volební místnost:
7. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM VIII, KOLNÍ 75,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VIII - èp.: 51, 64 a 69, 107 a 109, 126 a 131, 135 a 147, 148
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 30
je volební místnost:
ZÁKLADNÍ KOLA, PØÍBRAM VII, BRATØÍ ÈAPKÙ 279 (býv. 6. Z),
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VIII - èp.: 52 a 63, 110 a 117
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 31
je volební místnost:
7. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM VIII, KOLNÍ 75,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VIII - èp.: 87 a 92, 98, 99,118 a 123
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 32
je volební místnost:
Dùm peèovatelské sluby (DPS) - Pøíbram VIII, Brodská 100,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM VIII - èp.: 93 a 97, 100 a 106, 132, 133
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 33
je volební místnost:
1. SèV a.s. (býv. AQUA), Pøíbram IX, Novohospodská 93,
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
PØÍBRAM IX - èp.: 1, 6, 19 a 37, 39, 42 a 46, 48, 52, 57 a 60, 63,
65 a 67, 71 a 74, 75, 80 a 98, 100, 103, 105 a 153, 154
BYTÍZ - èp.: 101 a 114
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 34
je volební místnost:
RESTAURACE EICE
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
EICE - èp.: 1 a 17, 19 a 92, 94, 97 a 110, 112, 113, 114, 116, 118,
121 a 124, 125, 126 a 132, 133, 137, 138, 143, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 164, 168, 169, 170,171, 172
eice  evidenèní èíslo: 4
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 35
je volební místnost:
BROD  KLUBOVNA TJ
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
BROD - èp.: 1 a 24, 25, 26 a 46
BROD  evidenèní èíslo: 1
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 36
je volební místnost:
JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEE
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
JERUSALÉM - èp.: 1 a 5, 7 a 37, 39, 41
JESENICE - èp.: 1 a 7, 9 a 17
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 37
je volební místnost: RESTAURACE KOZIÈÍN  èp. 57
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
KOZIÈÍN - èp.: 1 a 24, 27 a 48, 49, 50 a 54, 55, 56, 57, 58, 60
LAZEC  èp.: 1 a 22, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 41 a 63, 64, 65, 67, 68
VE VOLEBNÍM OKRSKU ÈÍSLO 38
je volební místnost:
POÁRNÍ ZBROJNICE ORLOV
pro volièe podle místa, kde jsou pøihláeni k trvalému pobytu:
ORLOV  èp.: 1 a 13, 15 a 33, 34, 35 a 61, 63, 64, 66 a 68, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
3. Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svou totonost
a státní obèanství Èeské republiky (platným obèanským prùkazem,
cestovním nebo diplomatickým pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem). Neprokáe-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umonìno.
Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb mùe voliè v pøípadì potøeby obdret hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
K zajitìní poøádku a dùstojného prùbìhu hlasování v místnosti pro
hlasování je kadý povinen uposlechnout pokynù pøedsedy okrskové
volební komise.
Kadý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného
pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumoní.
Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních dùvodù, mìstský úøad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena.
V Pøíbrami dne: 13. 9. 2006
Ing. Ivan Fuksa, v. r.
starosta

