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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram
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Veronika své medaile ani neunese
ale u teï ví, e tato disciplina je pro ni vím. Aerobik ji
stranì baví a vlastnì ani na
nic jiného nemá èas. A co na
to rodièe? Rodièe i babièka
s dìdou mì hodnì podporují

Vzpomínkové shromádìní u pøíleitosti Karpatsko - dukelské operace
bylo velice slavnostní. Organizátorem
setkání byla Územní rada VSR
Pøíbram.

Hostem I. roèníku Festivalu pìveckých sborù v aule Základní koly
Jiráskovy sady byla také Pøíbramská
filharmonie.

Aèkoliv je Veronice indeláøové
teprve patnáct let, má medailí, e je
ani unést nemùe, a dalí stále
pøibývají. Posledním výrazným
úspìchem bylo první místo v aerobiku sportovních dvojic v australském Adelaide.
Veronika indeláøová studuje na pøíbramském gymnáziu. Sportovnímu
aerobiku se vìnuje teprve tøi roky,

a fandí mi. Jezdí pro mì na tréninky, protoe ze Sedlèan je hodnì

patné autobusové spojení, øíká
Veronika. A proè trénuje právì
v Sedlèanech? Protoe v Pøíbrami
není sportovní aerobik. V Sedlèanech mì trénuje Kristýna Koubová.
Tady mi i nali sportovního partnera,
se kterým u tøi roky cvièíme
a závodíme.
Veronika se v Pøíbrami
narodila a tady i chodila do
2. základní koly J. Strejce.
Døív jsem o aerobiku nic
nevìdìla, vìnovala jsem se
baletu. Cestu mi ukázala
a právì kola, take jsem
nemìla a ani nemám ádný
sportovní vzor.
Teï má Veronika pøed sebou úèast na Mistrovství
Evropy v Rotterdamu. Vemi
nominacemi tato sportovní
dvojice úspìnì prola,
take nyní u jenom zbývá
této mladièké a velice
úspìné sportovkyni dret
palce, aby do Pøíbrami
opìt pøivezla zlatou medaili!
- str -

425. výroèí povýení Pøíbrami na královské horní mìsto

Vpøíbramském Gymnáziu v øíjnu probìhla mezinárodní konference projektu
Socrates - Comenius. Zúèastnili se jí
uèitelé ze esti partnerských evropských kol.

Starosta a místostarosta pøijali na radnici úspìnou mladou sportovkyni
Veroniku indeláøovou.

Dalí nová fasáda v Praské ul.

Oblastní nemocnice Pøíbram,
a. s., uvedla do provozu nové
internetové stránky
www.nemocnice.pribram.cz
Vstupenky do Divadla Pøíbram si
mùete objednat pøes internet
(http://vstupenky.pb.cz/), nebo koupit v Infocentru MìÚ v Zámeèku Ernestinu (dennì od 9 do 17 hodin).
Pokladna Divadla je otevøena dennì
od 9 do 11 a od 16 do 20 hodin.

Poradna spotøebitele
www.spotrebitel.cz

Pro informace potøebné pøi øeení
reklamací zboí a slueb nebo konzultace neetického chování prodejcù
mùete volat kadý pracovní den od 8
do 20 na telefon 224 811 111 nebo vyuít poradny na www.spotrebitel.cz

S kým bude hrát Marila?
21. listopadu v 17 hodin
FC Slovácko
Liga bude zakonèena
5. prosince v 17 hodin
SK Èeské Budìjovice

Veøejné bruslení

úterý
pátek
sobota
nedìle

18  20 hod.
18  20 hod.
14  16 hod.
14  16 hod.

Pøed 425 lety císaø Rudolf povýil
Pøíbram na královské horní mìsto.
Rozsáhlá privilegia, která Pøíbram
vyòala z poddanských mìst a povýila
na královské svobodné horní mìsto,
udìlil 20. listopadu 1579 v Praze
Rudolf II. Tomuto povýení pøedcházela
privilegia vydaná o ètyøicet pìt rokù
døíve Ferdinandem I. Habsburským,
králem øímským, nìmeckým, èeským
a uherským, která povýila Pøíbram
na horní mìsto.
Potvrzení, e nìco patného pøinese i
nìco dobrého, se prokázalo i v ivotì
mìsta. Správa zástavných majitelù pøíbramského
panství
neprospívala
panství, mìstu, horám (dolùm), ani èeské
komoøe (vládì). Vrcholem byla
poruèenská správa panství vdovou paní
Kateøinou z Lokan, po zemøelém
Ladislavu ze tenberka, jménem jeho
dìtí (dìdicù). Paní Kateøina utiskovala
Pøíbramáky v omezování vaøení piva,
robotování, neuznávala privilegia a usilovala o dìdièné uchvácení panství.
Vládla z pøíbramského hradu, z bøeznického hradu. Do vìzení tohoto hradu
zavøela vech 12 pøísených radních
i purkmistra mìsta a nutila je vydat
privilegia králù.
Na stínost pøíbramských konelù
Rudolf II. vypovìdìl 24. 5. 1574 paní
Kateøinu do Inpruku, kde se stala hofmistryní Filipiny Welserovny. Soud dal
za pravdu pøíbramským a zaèátkem roku
1576 odòal paní Kateøinì panství bez
náhrady. Dalím úsilím pøíbramské obce
podaøilo se pøesvìdèit panovníka k vydání privilegia a Pøíbram se stala
svobodným mìstem. Rudolfovo privilegium je velmi rozsáhlé, a zaèíná slovy:
My, Rudolf druhý, od Boha .........,
a obsahuje 22 èlánkù.
První èlánek: zbavuje pøíbramské
obyvatele a horníky vech robotních
a daòových povinností a udìluje jim
svobodné dolování na mìstském území.
Lazci, který odedávna pøísluí k mìstu,
se dovoluje uívat tohoto privilegia
a horní svobody jako mìstu.
Dalí èlánky udìlují pøedkupní právo
pøíbramskému hradu od krále obci mìstu
Pøíbram, osvobozují horníky od vojenské povinnosti, ale urèují jim pomoc

pøi ivelných pohromách a na pøíkaz
nejvyího mincmistra zúèastnit se
domobrany, potvrzují Jáchymovské
právo na pøíbramských dolech, naøizují
nejvyímu mincmistrovi kadoroènì
obnovit radu a vedení dolu schopnými
lidmi, povolují volné nakládání s majetkem, dìdìní a volný pøíchod a odchod
horníkù, udìlují právo azylu pro horníky,
udìlují trhové právo týdenní na úterý
a sobotu. Tehdy byli osvobozeni od cel
a poplatkù kupci odevad. Dále pak
osvobozují od cel obyvatele a horníky
pøiváející zboí prospìné dolování,
udìlují horníkùm, tìaøùm a obyvatelùm úplnou svobodu provozování øemesel a svobodu v drení majetku s ním
pøicházet i odcházet, dovolují volné
zacházení s dùlním, úpravnickým a hutnickým odpadem a odvádìt obci malá
zrnka støíbra na podporu církve a chudiny,
naøizují horní knihy vést v nìmeckém
jazyce a naøizují lechticùm bydlícím
v Pøíbrami, nebo se chtìjí do mìsta
pøistìhovat, chovat se jako mìané,
podnikat jako mìané a platit dávky
obci podle výnosu jako mìané.
Mohou zastávat horní úøady, ale nesmí
být voleni do rady mìsta. Pøikazují
dopravcùm uívat staré trasy Zlaté stezky.
Opatøení mìlo zabezpeèit, aby zboí
bylo prodáváno v Pøíbrami na trzích
zpoplatnìno a vybíráno z prùjezdu na
mìstských celnicích  mýtech. Privilegia
dovolují i dovoz cizího vína a piva, ale
cena má být regulována radou, aby horníci neplatili draze, prodávat vytavené
støíbro za urèenou cenu do královské
praské mincovny. Pøíbramské doly byly
v 16. století nejvìtím dodavatelem
støíbra do mincovny, dovolují obyvatelùm mìsta Pøíbram vystavìt hradby, pøíkopy a brány, avak pouze na své útraty
a náklady a urèují zpùsob øeení sporù
na horách, pravomoci hormistrù, pøísených a nejvyího mincmistra. Pøednostnì øeit ve po dobrém.

Závìr naøizuje komorním  vládním
úøedníkùm, nejvyímu mincmistrovi
a hormistrùm, aby jménem vladaøe
udìlené milosti a svobody jmenovaným
obyvatelùm a horníkùm bránili a chránili,
co stvrzuje podpisem a pøivìením
peèeti. Listinu podepsali také tøi úøedníci
království èeského: Michal panovský

z Lisova - na Pacovì a Voici nejvyí
písaø; Humprecht Èernín z Chudenic podkomoøí královských mìst, hejtman
Hradu praského; Pavel z Lidlova,
na emberce a Königshainu - rada
královské èeské komory.
Udìlená svoboda velmi mìstu prospìla.
Za pìt let, aè po velkém moru v roce
1582 a úbytku pøiblinì 600 obyvatel,
naetøilo tolik penìz, e v roce 1584
mohlo od panovníka Rudolfa II. koupit
okolní vsi a zaloit tak vlastní feudální
panství. Byly to tyto vesnice: Bohutín,
Brod, Orlov, Oseè, Zdaboø a eice,
k tomu devìt mlýnù, ètyøi rybníky
(Hoøejí Obora, Dolejí Obora, Kaòka
a tièí), hospodáøský dvùr a novì postavený pivovar s rybníkem. Pøíbramtí
konelé spoleènì s dìkanem spravovali
èásti vsí Leetice a Støebsko, patøících
k záduí pøíbramského kostela svatého
Jakuba Vìtího.
Letoní rok je výroèním 420. od vydání listiny stvrzujícím tento akt. Dne
6. kvìtna 1584 vydal Rudolf II. øímský
císaø, král èeský etc. listinu pøevádìjící
do dìdièného drení uvedené vsi se
vím jejich pøísluenstvím a dalí majetek z moci krále do majetku obce mìsta
Pøíbrami. Nastalo období prosperity
mìsta a panství. Výnosy z dùlní èinnosti
a ostatního hospodaøení zùstávaly v Pøíbrami. Døíve byly odvádìny do Prahy,
kde kryly provoz biskupství - arcibiskupství, výstavbu praského chrámu,
nìkdy nestaèily ani krýt dluhy. Pozdìji
se rozplynuly v potøebách zástavních
dritelù, kdy kadý dalí se snail vydímat to, co pøedcházející ji nezvládl.
el, svoboda pøila v dobì, kdy rudonosné íly byly do úrovnì moného
odvodnìní do vodoteèe Pøíbramského
potoka a Litavky vytìeny. V 19. století
stát pøevzal vìtinu kuksù a investoval
do dolù. Výtìek z dolování putoval
do výstavby Vídnì a Pøíbrami zùstaly
jen drobty. Na vìtí podíl z prosperity
dolování si musela Pøíbram poèkat a
na dobu po 2. svìtové válce, kdy vyího
ocenìní dolo i olovo, zinek a antimon,
ale pøedevím uran.
Ing. Josef Podlaha

Pøijïte s námi slavnostnì zahájit adventní èas.

Tuto tradièní akci letos poøádá mìsto Pøíbram ve spolupráci s Rádiem Blaník. Ve ètvrtek 2. 12. bude na námìstí
T. G. Masaryka od 13 hodin pøipraven bohatý program. Vystoupí hudební soubory 3. Z, 5. Z a Waldorfské
koly. Od 17 hod. bude v kostele sv. Jakuba bohosluba slova, poté zde vystoupí skupina Codex Temporis. Slavnost
vyvrcholí rozsvícením vánoèního stromu a velkým ohòostrojem v 18,30 hod. Vechny Vás srdeènì zveme.

S LOVO

S TA R O S T Y

Hlavním tématem uplynu-

lého mìsíce byla finiující
pøístavba druhé tribuny
ve volejbalové hale pøíbramského Aquaparku, která se
následnì rozíøila do modernizace celé haly.
Po poárech a tragických
smrtelných událostech
ve sportovních halách v ÈR dolo bìhem
výstavby z bezpeènostních dùvodù k dalí
poadované instalaci protipoárních opatøení
nejen v hale, ale celém objektu budovy
Aquaparku. Co zpùsobilo nejen navýení
finanèního objemu, ale pøedevím posunutí termínu dokonèení stavby. Na jedné stranì komplikace se zahájením volejbalové extraligové
sezóny v Pøíbrami, ale na druhé stranì rekonstrukce celé haly bude kompletní. Bezpeènostní
hledisko je samozøejmì prvoøadé. V pùvodním
zámìru jsme plánovali druhou etapu realizovat
a v roce 2005. Pøíbramáci ji nyní získají
úplnì novou a krásnou sportovní halu.

Bìhem

tohoto mìsíce jsme také zprovoznili
dalí úseky rekonstruované Husovy a Romitálské ulice. Dokonèeno je ji 80 % stavby
a v listopadu dojde k definitivnímu zprovoznìní
vech èástí. Kdy jsem si nyní ji zprovoznìné
úseky procházel, mìl jsem velkou radost, e
zchátralá, dopravnì pøetíená oblast má dnes
podobu upraveného mìsta, tak jak je známe
napøíklad ze sousedního Rakouska nebo
Nìmecka. Nyní se budeme tìit, e historické
centrum Pøíbrami si oddychne od silné dopravní
zátìe a ta se opìt rozptýlí po celém mìstì.
S tím ovem souvisí nedobrá zpráva. Nìkteré
kompetentní dopravní orgány nám napsaly
stanovisko, e mìsto Pøíbram nepotøebuje tzv.
jihovýchodní obchvat. Uèiním ve, vèetnì
výzvy senátorùm, poslancùm a zástupcùm
kraje, aby toto, podle mého názoru nekoncepèní
a neprofesionální rozhodnutí, bylo zmìnìno
ve prospìch naeho mìsta.

A jetì dvì dobré zprávy z této oblasti: finiují
práce na rekonstrukci lávky pro pìí pøes vlakové nádraí. V listopadu by mìla být lávka
opìt usazena na své pùvodní místo a otevøena
veøejnosti. Dokonèili jsme poslední fázi oprav
chodníkù a výspravy komunikací.

K

tradièním øíjnovým akcím patøí Hornická
Pøíbram. I letos probìhla ve skuteènì slavnostním duchu. Spoleèenské prestie jí jistì dodala
i úèast øeditele èeského báòského úøadu
Romana Makaria a generálního øeditele Diama
Jiøího Jee. Ani kulturní události v tomto mìsíci
nechybìly. Premiéra divadelního pøedstavení
Plynové lampy byla velice pìkná. Po dlouhé
dobì jsem v divadle vidìl dobrou detektivku
a vøele doporuèuji vem její shlédnutí.
Dùkazem kvality jsou ji nìkterá pøedstavení
dopøedu vyprodaná. Vyuijte elektronické
rezervace na http://vstupenky.pb.cz/.

Velice pìkný byl i Festival pìveckých sborù,

o jeho organizaci se postaral pøíbramský
Komorní pìvecký sbor Mistra Jakoubka
ze Støíbra a který byl u nás úplnì poprvé a vìøím,
e rozhodnì ne naposledy. Mezinárodní
pøehlídka dìtských pìveckých a taneèních
souborù byla naopak ji po esté a i tentokrát se
setkala s velkým úspìchem. Pozornost veøejnosti si rozhodnì zaslouí i novì instalovaná
výstava v naí Galerii F. Drtikola nazvaná
Jeden ivot  dvì díla. Je vìnována nedoitým
devadesátinám významného èeského výtvarníka
Jiøího Koláøe.

Na pravidelné schùzce jsem se setkal se vemi

zástupci osadních výborù. Jednání se neslo
v naprosto èistém a jasném pracovním duchu.
Zástupci nejprve prezentovali, co se v daném
roce podaøilo v tìchto mìstských èástech udìlat, ale zároveò popsali problémy, které je tøeba
øeit v pøítím roce. Dáváme tyto poadavky
do návrhu rozpoètu na rok 2005. Jedinì obèané
dokáou popsat priority akcí, které je tøeba
v místì jejich bydlitì realizovat, oni vìdí,
které problémy jim nejvíce komplikují ivot.
Spolupracujeme i se sdrueními zdravotnì
postiených na vybudování nového bezbariérového centra. V tomto roce pøipravujeme projekt
a realizace by mìla probìhnout v roce 2005.

V tomto mìsíci jsme se také dohodli s Úøadem

práce na dalí spolupráci v oblasti zaangaování
nezamìstnaných na úklidu mìsta. Obdobnì
jako dolo k výraznému zlepení v sekání trávy
a úklidu mìsta v jarních a letních mìsících,
oèekávám zlepení v úklidu mìsta od snìhu.

Jetì bych chtìl vechny obèany vyzvat, aby

rozhodnì nepøehlédli monosti èerpání pùjèek
z Fondu oprav a modernizace domù a bytù.
Tyto finanèní prostøedky lze èerpat napøíklad
na zateplení domù, opravy fasád, výmìny oken,
rekonstrukci sociálního zaøízení, zøízení ekologického vytápìní a celé øady dalích moností
(www.pribram-city.cz). Obèané tak nejen
mohou zrekonstruovat své bydlení, ale zároveò
dojde i ke zlepení celkového vzhledu mìsta.
Pøi této pøíleitosti chci podìkovat vem soukromým investorùm, kteøí k tomuto zlepení
pøispívají.

Závìrem bych Vás vechny rád pozval na dalí
premiéru v pøíbramském divadle, tentokrát
bude v reii Václava Postráneckého uvedena
hra Dámský krejèík aneb jedna bota za druhou.
A rozhodnì si nenechte ujít zahájení
adventu v Pøíbrami ve ètvrtek 2. 12.
s ji klasickým ohòostrojem firmy
pína a synové.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

Jazyková kola  Soòa Diartová

Kolik øeèí umí, tolikrát jsi èlovìkem

Na poèátku mého pùsobení jako lektor nìmeckého
jazyka byla více touha íøit nìmecký jazyk ne idea
zaloení jazykové koly, nebo nìmèina byla vdy
mou velkou láskou. Lidé neustále upøednostòují
angliètinu, a tak jsem mìla pocit, e je potøeba udìlat
i nìco pro dalí svìtový jazyk. Zaèátek byl velice
tìký, nebo bez klientely se èlovìk prosazuje pomalu.
V r. 1998 jsem zaèala uèit nìmèinu, nebo jsem
z nìmecké rodiny a díky tomu jsem i získala základy
pro svou dalí kvalifikaci. Po roce jsem u pracovala
v pøíbramských firmách, kde jsem byla poádána
o výuku anglického jazyka, a tak jsem pøijala prvního
spolupracovníka.
Nai výuku jsme zanedlouho rozíøili o francouzský
jazyk a zde byl jen malý krok k uspoøádání kursù pro
veøejnost. Èlovìk vdy musí potkat ty správné lidi,
kteøí jsou pro Vás tím správným hnacím motorem
a nepochybují o Vaich plánech. Já mìla tìstí a tyto
lidi mám kolem sebe.
V roce 2001 jsem otevøela Jazykovou kolu, co bylo
jen logickým pokraèováním naí èinnosti. Získali
jsme prostory na námìstí TGM v domì U Bílé rùe,
kde máme dobré zázemí a hlavnì je k nám dobré

autobusové spojení pro nae áky. O pøestávkách
je mono posilnit se v Bagetérii, která sídlí v tomto
domì.
V naich kursech mùete studovat nìmèinu, angliètinu, francouztinu, panìltinu a rutinu. Poøádáme
veèerní kursy, které jsou dvouhodinové nebo jednohodinové jednou týdnì a trvají celý kolní rok od záøí
do èervna. Intenzivní kursy, které trvají dva týdny
a jsou buï 8 nebo 16 hodin týdnì, se konají kadý
mìsíc. Roziøovat své znalosti z jazyka u nás mohou
studenti a budoucí maturanti, pro nì máme speciální
maturitní kursy, kde se mohou pøipravit na maturitní
témata a vyuít znalosti k pøípravì na vykonání
základní zkouky z jazyka. Zkrátka nepøijdou ani dìti
ze základní kol, kursùm pro tyto dìti vìnujeme
zvlátní pozornost a dìti jsou u nás rozdìleny podle
vìku. Celková nabídka kursù platí pro vechny jazyky.
V rámci naí èinnosti zajiujeme i pøeklady textù
v daných jazycích. S naí kolou je mono strávit
i dovolenou v Chorvatsku, kde bìhem pobytu se
mùete zdokonalit v angliètinì a nìmèinì.
Asi nejvìtím úspìchem naí koly je spolupráce
s nìmeckou kolou CDC GmbH, s kterou zajiujeme
studium nìmèiny, angliètiny, panìltiny, francouztiny a italtiny v krátkodobých kursech nebo na celý
rok po celém svìtì, napø. Velké Británii, Irsku,
Kanadì, USA, Jiní Africe, na Novém Zélandì,
Francii a v jiných zemích Evropy.
V budoucnu plánujeme pøednáky o zemích a jazycích, kterými se mluví. Pokud èlovìk vládne nìjakým
jazykem, otevøe si spoustu srdcí a dozví se o nových
kulturách, nauèí se toleranci a zjistí, e vude ijí jen
lidé dobøí a zlí.
Nae nabídka je bohatá, ale nic by nelo zrealizovat
bez lidí, kteøí mi pomáhají a nebo mì alespoò
psychicky podporují. Nechci jmenovat konkrétní lidi,
ale chci jim touto cestou podìkovat. Zároveò bych
Vás chtìla pozvat do naí koly nebo mùete navtívit nae web-stránky a dozvìdìt se o nás víc:
www.jazykovaskola-sd.cz.
Soòa Diartová

Husova 366, 261 01 Pøíbram
e-mail: comontpb@volny.cz, www.volny.cz/comontpb,
tel.: 318 622 936, fax: 318 628 412

OHK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
v prùbìhu øíjna ila OHK v Pøíbrami ve jménu vzdìlávacích akcí.
Hned z poèátku mìsíce jsme se podíleli jako hlavní organizátor
na akci Støedoèeské energetiky, a. s., na kterou byli pozváni
zástupci nejvýznamnìjích firem Støedoèeského kraje a starostové
povìøených obcí ve Støedoèeském kraji. Úèastníci byli seznámeni
se souèasností a budoucností skupiny ÈEZ - VIZE 2008 a dalími
doprovodnými pøednákami. Zátitu nad akcí pøevzal prezident Hospodáøské
komory Èeské republiky Jaromír Drábek, který pøednesl pøíspìvek na téma
Podnikatelské prostøedí v ÈR. Mezi dalími pøednáejícími byl i Frantiek Vácha,
námìstek hejtmana Støedoèeského kraje, který podal zamylení nad Obnovitelnými
zdroji rostlinné produkce a tøídìným komunálním odpadem. Posluchaèi vyslechli i
dalí pøednáky na téma energetiky, její cenové politiky a produktù a také napøíklad
to, jaké povinnosti mají firmy v oblasti ochrany hospodáøské soutìe na jednotném
evropském trhu.
Dalí velice dùleité informace o pøípravì vyhláení dvou opatøení ze Spoleèného
regionálního operaèního programu, které bude do konce roku vyhlaovat Krajský
úøad Støedoèeského kraje, dostali úèastníci semináøe dne 13. øíjna 2004
na Mìstském úøadì Romitál pod Tøemínem i za úèasti pana starosty ing.
Vondráka. Jedná se o opatøení 4.2.2.- Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
podnikatelská èást a zejména opatøení 1.1.- Podpora podnikání v hospodáøsky
slabých regionech. Toto opatøení se týká regionu Romitálska a jedná se
o vytvoøení nových pracovních míst v tomto regionu a jejich udrení po dobu 5 let.
Malý podnikatel do 9 zamìstnancù mùe dosáhnout na dotaci 1 mil.Kè a podnikatelský subjekt do 249 zamìstnancù na 4 mil. Kè. Úèastníkùm se dostalo velmi
kvalitního výkladu od zamìstnancù Krajského úøadu Støedoèeského kraje.
Hned následující den 14. 10. 2004 probìhl semináø na téma Nový zákon o zadávání veøejných zakázek a provádìcí vyhláky, který OHK uspoøádala spoleènì
s Èeskou spoøitelnou, a. s. Semináø byl tentokrát zamìøen na uchazeèe o veøejné
zakázky a zúèastnilo se ho pøiblinì 50 firem.
Na Hospodáøskou komoru Èeské republiky byli pozváni nejlepí absolventi
Integrované støední koly v Pøíbrami, kde jim bylo pøedáno Osvìdèení HK ÈR.
Tohoto slavnostního pøedání osvìdèení nejlepím uèòùm se pøíbramská IS zúèastnila ji poètvrté. Dìje se tak na základì výsledkù závìreèných zkouek konaných
v závìru pøedelého kolního roku, pøi kterých jsou na kolách pøítomni HK ÈR
delegovaní odborníci z praxe, které navrhují jednotlivé Okresní hospodáøské komory. OHK Pøíbram jmenovala pana Josefa pínu, který se zúèastnil závìreèných
zkouek na IS a navrhl nejlepí absolventy na letoní osvìdèení.
V oboru cukráø toto osvìdèení získaly Klára Neuwirthová a Petra Ulramová
a v oboru prodavaè smíeného zboí sleèna Veronika Herzová. Èestné uznání
patøilo té samotné IS v Pøíbrami, které bylo pøedáno do rukou Václava Kohouta,
vrchního mistra odborné výchovy IS. Vem vyznamenaným pøijela poblahopøát za
OHK Pøíbram Irena Karpíková.
Na øíjnové pøedstavenstvo jsme pozvali námìstka hejtmana Frantika Váchu,
který nám udìlal pøednáku na téma Obnovitelné zdroje rostlinné produkce
a tøídìný komunální odpad.
Byli schváleni tøi noví èlenové OHK Pøíbram:
STROS - Sedlèanské strojírny, a. s. - vyrábí osobonákladní výtahy, pracovní
ploiny, ocelové panely a zabývá se obrábìním, svaøováním, lakováním.
Petr Kaiser - zakázkové truhláøství - výroba a montá eurooken, dveøí, zakázková truhláøská výroba a opravy truhláøských výrobkù a interiérových zaøízení
Jiøí Bouka - zednické práce - stavby, rekonstrukce, sádrokarton, dlaby, obklady
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, 261 01
Tel.: 318 627 784-5, fax. 318 627 785, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz,
www.ohkpb.cz

Zastupitelstvo mìsta Pøíbram vyhlásilo
I. výbìrové øízení na poskytování pùjèek vlastníkùm bytù
a obytných budov na území mìsta Pøíbrami pro rok 2005
z fondu FOM a stanovilo tyto podmínky:
a) I. výbìrové øízení probìhne 6. 1. 2005
b) lhùta pro podávání ádostí je stanovena do 14. 12. 2004

TERMÍNY PODÁNÍ ÁDOSTÍ O GRANTY MÌSTA
GRANTY

O D B O R U S O C I Á L N Í C H V Ì C Í A Z D R AV O T N I C T V Í :

GRANTY

O D B O R U K U LT U RY , S P O RT U A I N F O R M A È N Í C H S L U  E B :

GRANTY

ODBORU IVOTNÍHO PROSTØEDÍ:

DO

15. 1. 2005

NA PØEDEPSANÉM FORMULÁØI

(OSVZ,

PÍ

Z OUBKOVÁ )

c) obsah ádosti musí splòovat podmínky uvedené ve vyhláce
mìsta Pøíbram è. 4/2004, èl. IV, odst. 3
d) ádosti se podávají na formuláøi, který je k dispozici na ekonomickém odboru Mìstského úøadu Pøíbram a na internetových
stránkách mìsta Pøíbram www.pribram-city.cz

KULTURA : DO 31. 1. 2005 NA PØEDEPSANÉM FORMULÁØI (OKSIS, PÍ K OUDELOVÁ )
SPORT: DO 28. 2. 2005 NA PØEDEPSANÉM FORMULÁØI (OKSIS, PÍ K OUDELOVÁ )
DO

3 1 . 1 2 . 2 0 04

NA PØEDEPSANÉM FORMULÁØI

Automobilová orientaèní soutì pro dìti

Poprvé jsem se v sobotu 11. záøí zúèastnila dìtské automobilové soutìe, která má krásný název: Mámo, táto, jedeme
se bavit. Jel se ji pátý roèník a vdy se poøadatelé snaí
vymyslet nìco nového a originálního. Letos se startovalo
z areálu Nového rybníka od horolezeckého trenaéru, kde
se na startu selo 48 soutìních posádek. Navigátoøi (dìti)
byli rozdìleni do mladí a starí kategorie, odlieni rùovými
a zelenými reflexními medvídky, které museli mít po celou
soutì na krku. Hned po startu, ne jsme se zorientovali
v itineráøi, jsme staèili zabloudit. Natìstí to mùj spolujezdec v roli navigátora Martínek Proke okamitì odhalil,
a tak jsme zdárnì pokraèovali dál. Soutì byla zpestøena
úkoly, a to ivými, kde jsme museli chytat na háèek rybièky
nebo házet krouky na tyèky. Ty byly moc vzdálené, a tak
se sbíraly trestné body. Cestou se také opisovaly rùzné
nápisy a jely dvì jízdy zruènosti. Prvá byla na Dìtském
dopravním høiti a druhá ji pro øidièe. Kamenem úrazu byla
pro nìkteré pravidla silnièního provozu. Tra vedla hornickou Pøíbramí pøes dùl Anna, kde jsme se svezli vláèkem
k Hornickému muzeu. Tam jsme museli vylézt na vì evèínského dolu a urèit nejvyí vrchol na západ. Jeli jsme
pøes Bohutín, Vysokou, Kamennou polní cestou a k památníku Vojna a pøes Leetice zpìt do cíle.Tam na nás
èekal výborný gulá a odpolední zábava pro dìti i dospìlé.
Zajímavá byla Toyota, s kterou jel pan Pøibyl Rallye PaøíDakar nebo prohlídka Hasièského záchranného sboru.
A kdo vyhrál? Absolutnì a v ml. kategorii Pavel a Pája
Hudíkové, pøed enkýøovou Danielkou s tatínkem
Miroslavem a tøetí ourková Kaèenka s takou Vakem.

( O  P, M G R . K O M A N C O V Á )

Ve starích Kutil Luká s øidièem Kuèerou Petrem, druzí
Prùchová Markétka s tátou Josefem a tøetí Tesaøík Jirka
s maminkou Sylvou. Ti nejlepí dostali pohár a vìnec a na
nás zbylo jen bramborové místo. Kadé dítì si vybralo krásnou
cenu a jetì si vylosovalo tombolu. Byla uèinìna charitativní
sbírka pro nákup hraèek na dìtské oddìlení pøíbramské nemocnice a to se ji setmìlo. Následovalo opékání pekáèkù
a ohòostroj. Musím se pøiznat, jeli jsme se bavit a opravdu
jsme si uili. Dík patøí hrstce nadencù, jak je na zaèátku
pojmenovala Anièka z rádia Blaník, celému kolektivu
Autoklubu Pøíbram a asi i sponzorùm. Moc se nám to líbilo
a mohu napsat za vechny, oceòuji jak ve bylo pìknì
pøipraveno. Dokonce jsme se i nali na internetu
na www.webdesignml.cz . Urèitì bych chtìla jet pøítí rok
zase, pokud odchytím nìjaké to dítì.
tìpánka Kuglerová

V této budovì sídlí odbor ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram.
Mìsto Pøíbram vyhlásilo grantové øízení v oblasti ivotního prostøedí na rok
2005. Koneèným termínem pro podání ádosti o grant je: 31. prosinec 2004
Témata:
1. Poøádání výchovných, vzdìlávacích a osvìtových akcí a roziøování informací
o ivotním prostøedí.
2. Podpora environmentální zájmové èinnosti ákù a studentù pøíbramských
kolských zaøízení.
3. Podpora èinnosti obèanských sdruení v oblasti ivotního prostøedí.
4. Realizace projektù na ochranu ivotního prostøedí, pøírody a krajiny a péèi
o biodiverzitu.
Tiskopis formuláøe, podrobné zásady grantového øízení a tématické zadání lze
získat na www.pribram-city.cz nebo na MìÚ Pøíbram, odbor ivotního prostøedí
(ul. U Nemocnice  naproti KHS).
Kontaktní osoby:
Mgr. Bìla Komancová, tel. 318 402 302, Ing. Petr Walenka, 318 402 278

GALERIE V POTOÈNÍ
Pøedvánoèní výbìr

Prodejní výstava obrazù, soch, grafiky a kreseb
naich a zahranièních umìlcù
Výstava potrvá od 1. 11. do 31. 12. 2004
Otevírací doba: po - pá: 10 - 13, 14 - 17 h.,
so: 9 - 12 h., telefon: 607 264 865, 606 944 294

Jeden ivot - Dvì díla
Bìla Koláøová, Jiøí Koláø
Bìla Koláøová, nar. 1923

Fotografování se vìnuje od 2. poloviny 50. let,
patøí mezi nejvýraznìjí osobnosti èeské výtvarné
fotografie, zabývala se aranovanou fotografií
a pozdìji tvorbou asambláí. Práce byly vystaveny na nìkolika desítkách samostatných i kolektivních výstav, jsou zastoupeny v Národní
galerii v Praze, Fonds Nationale dArt Contemporaine, v Musée d´Art Moderne de la Ville de
Paris, v Moravské galerii v Brnì, Musée de
l´Elysée v Lausanne a dalích veøejných i soukromých sbírkách. Retrospektivní výstavu uspoøádalo Egon Schiele Art Centrum v Èeském
Krumlovì (2003 - 2004).

Jiøí Koláø (1914  2002)

Do konce 50. let se vìnoval pøevánì básnické

tvorbì, pozdìji pøeel k tvorbì výtvarné.
Pouíval nové výtvarné postupy (koláe, roláe,
muchláe, asambláe), svojí prací se brzy zaøadil mezi uznávané osobnosti svìtové kultury.
Od r. 1980 do r. 1999 il a v Paøíi. Jeho práce
byly vystaveny na desítkách výstav v Èechách
a v zahranièí. Jsou zastoupeny ve sbírkách
Národní galerie v Praze, ÈMVU v Praze, Centre
G. Pompidou a Galerie Maeght-Lelong v Paøíi,
Sammlung Ludwig v Kolínì nad Rýnem,
Museum of Modern Art New York, Dallas
Museum USA, Kunsthalle Norimberg, Guggenheim
Museum New York, Nationalmuseum Reina
Sofia Madrid a v mnoha dalích veøejných i soukromých sbírkách. Posledním významným
shrnutím Koláøovy tvorby byla retrospektiva
v Národní galerii v Praze (1999 - 2000). Výstava
je vìnována nedoitým devadesátinám Jiøího
Koláøe a potrvá do 28. 11.

Galerie F. Drtikola Vás zve na koncert LYRA DA CAMERA
(Jitka Navrátilová - cembalo, Johana Rosická - soprán, Kateøina Chudobová - flétna)
W. A. Mozart a jeho èetí souèasníci
dne 24. listopadu 2004 v 19 hodin v Zámeèku - Ernestinu
Dramaturgie programu pøipomíná pøedevím vztahy geniálního klasicistního skladatele k Èechám
a zvlátì pak k jeho pøátelùm, Josefu Mysliveèkovi a F. X. Dukovi, v jeho rodinì pøi svých
pobytech v Praze rád pøebýval. Manelce F. X. Duka, slavné pìvkyni Josefinì Dukové, rovnì
vìnoval jednu ze svých skladeb, která je v programu zaøazena. Výrazné místo v tvorbì
J. Mysliveèka zaujímá opera Bellerofonte, která mu pøinesla svìtovou proslulost. V koncertu
rovnì zazní jedna ze sonát F. X. Duka, Italské arietty Mozartova následníka na místì kapelníka
císaøské kapely ve Vídni Leopolda Koeluha a skladby dalích èeských klasicistních skladatelù.

Loutkové divadlo Waldorfské koly
20. 11. od 16 hod.
Dvì pohádky o Kapárkovi
27. 11. od 13,30 hod.
Psaníèko pro Mikuláe
4. 12. od 16 hod.
Pohádka naruby
V budovì Waldorfské koly, vstupné
dobrovolné. Hry jsou urèeny dìtem
od 4 let.

Vánoèní jarmark Waldorfské koly
27. 11. od 14 do 17 hodin

Pøipravujeme lití olova, výrobu voskových
svíèek, ukázku pøedení na kolovratu, ukázky prací naich uèòù, posezení u èaje, kávy
a vánoèního cukroví. K zakoupení zde
budou pro potìení skøítci, panenky, prùsvitky a hvìzdy do oken, originální pøání,
adventní vìnce a svícny.

Hornické muzeum Pøíbram
út - pá 9.00 - 16.00 hod.

Vodní kolo dolu Drkolnov

út - pá 10.00, 14.00 hod. (prohlídka
zaèíná v areálu evèinského dolu)

30 let Bonanzy

Country skupina Bonanza zve vechny své
bývalé èleny a spolupracovníky na hudební
veèer v Podlesí Za Komínem v sobotu
27. 11. 2004 od 20 hodin. Veøejnosti je
urèen koncert Bonanzy 18. 12. od 20 hodin
také Za Komínem.
Zimní stadion Pøíbram Vás zve
na pohádkový muzikál na ledì

M R A Z Í K
19., 20. listopadu 2004

Pøedprodej: Cestovní kanceláø Beta

V pátek 19. 11. v 18 hodin zde probìhne autorské ètení Josefa Jandy u pøíleitosti vydání jeho
nové sbírky Básnì 1984 - 2004.
V edici Souèasné èeské poezie vydává Klokoèí
a Knihovna Jana Drdy

Dalí úspìchy Oxygenu
V sobotu 3. øíjna 2004 probìhlo v Praze
v Kongresovém centru finále PHAR SERVICE
FITNESS CUPU 2004, kam postoupila také tøi
drustva ve fitness step naeho sportovního klubu
Oxygen. Kadetky skonèily na výborném 3. místì
(ve sloení Daniela Chlebnová, Aneta
Drobílková, Veronika Mijaková, Tereza Valtová,
Eva Bauerová, Soòa Krajèová). Tohoto umístìní
dosáhly také juniorky ve sloení Kristýna
Vöröová, Tereza apovová, Petra Kleinbauerová,
Klára Hlinecká, Dita Drobílková, Markéta
Severová, Barbora Matouková, Pavla Vojtíková.
Obì tato drustva se tímto umístìním nominovala
na Mistrovství Evropy, které se koná v listopadu
tohoto roku v Holandsku  v Rotterdamu.
Na vynikajícím 6. místì skonèilo druhé drustvo
juniorek ve sloení Martina Skálová, Miroslava
Pulkrábková, Veronika Fundová, Natálie Krátká,
Jana Vávrová, Petra Svobodová.
Vechna tøi drustva se pøipravují pod vedením
trenérky Lenky Chlebnové za pomoci Lucie
Chlebnové.

KINO MÍR
4. - 7. 11. od 17:30 a od 20 h.
Holky to chtìj taky 2
Pokraèování populární komedie
v èeském znìní.
8. - 11. 11. od 17:30 a od 20 h.
Hellboy
Americký horor  reie Guillermo
del Toro. Hellboy pøiel na svìt
v roce 1944, kdy se jej snaili
vyuít spøeenci pekla v nacistických slubách. Jene malého
ïáblíka získal doktor Broom, pracující pro Amerièany. Hl. role Ron
Perlman, J. Hurt a Karel Roden.
12. - 17. 11. od 17:30 a od 20 h.
Due jako kaviár
Èeská komedie reiséra Milana
Cieslara. Èeská komedie plná
peripetií, nadsázky a humoru o ivotních kotrmelcích tøí sourozencù. Na pohøbu otce, za úèasti jeho
nesèetných milenek, se Jana
a Anna dozvídají o existenci
nevlastního bratra. Hrají: Tatiana
Vilhelmová, Vilma Cibulková,
Ondøej Vetchý a dalí.
18. - 21. 11. od 17:30 h.
Shrek 2
Americká animovaná pohádková
komedie v èeském znìní. Shrek,
Oslík a princezna Fiona se vydávají vstøíc novým dobrodrustvím.
18. - 19. 11. od 20 h.
Stepfordské panièky
Americká hororová komedie reiséra F. Oze. Joana, mladá manelka
a matka se pøestìhuje do Stepfordu. Spøátelí se s bombastickým
Bobbiem. Spoleènì zjistí, e vechny hospodynì jsou zvlátním
zpùsobem blaené a jako zaèarované. Hl. role Nicole Kidmanová
20. - 21. 11. od 20 hodin
Fahrenheit 9/11
Vítìzný film MFF v Cannes o tom,
e George Bush rovná se zlo. Hon

na prezidenta v antipropagandistickém antidokumentu velkého
manipulátora Michaela Moorea.
22. - 24. 11. od 20 hodin
Ztracené vzpomínky
Americký sci-fi thriller  reie
Joseph Ruben. Telly pøila pøed 14
mìsíci pøi tragické letecké havárii
o svého osmiletého syna. Snaí se
s tímto netìstím vyrovnat, ale
od svého psychiatra se dozvídá, e
trpí jen halucinacemi.
25. - 28. 11. od 20 hodin
Anakonda: Honba za krvavou
orchidejí
Americky thriller - reie Dwight
Little. V hlubinách dungle ostrova Borneo se vyskytuje velmi
vzácná rudá orchidej, která je klíèem k vìènému mládí. Dungle je
vak domovem nebezpeèného
predátora, který stráí tajemství
krvavých orchidejí.
29. 11. - 1. 12. od 20 hodin
Bournùv mýtus
Pokraèování amerického thrilleru
"Agent bez minulosti". Bývalý
tajný agent Jason Bourne doufal,
e u bude klid. Nejene mu vak
usiluje o ivot kýmsi najatý vrah,
ale navíc je obvinìn z vrady
agenta CIA v Berlínì. V hlavní
roli Matt Damon.
2. - 6. 12. od 17,30 a 20 hodin
Vetøelec vs. predátor
Neuvìøitelné dobrodruství zaèíná
ve chvíli, kdy zazobaný prùmyslník vytvoøí mezinárodní tým,
který má prozkoumat záhadné
obrysy budovy pod ledovým pøíkrovem. Reie Paul W. S. Anderson.
7. - 12. 12. od 17,30 a 20 hodin
Snowboarïáci
Nová èeská komedie reiséra
Karla Janáka. Rendymu a Jáchymovi
je koneènì estnáct a mohou vyrazit na svoji první skuteènou
pánskou jízdu. Mají pøed sebou
celý týden na horách.

Sokolík  dìtský klub

Sokolovna Pøíbram, pondìlí a pátek od 8,30 do 12 hodin
- herna pro dìti, kadý den cvièení
na rozvoj pohybových schopností
a dovedností dìtí, taneèky, maòáskové
divadlo, hry se zvuky, rytmizace,
pohádky, výtvarná a kreativní èinnost
Odpoledne: hravá angliètina, cvièení
pro budoucí maminky, pøedporodní
kurz, rehabilitaèní cvièení, logopedická poradna
K. Zatloukalová, tel. 732 922 166
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Pøíbramská jména (18.)

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 30. 9. odpoledne øeili
stráníci na základì anonymního
telefonátu neoprávnìné kácení
stromu. Jeden obèan z Pøíbrami II
poráel vzrostlou bøízu, která
byla v majetku Svaté Hory.
Pøípad byl vyøeen blokovou
pokutou.
Tøi nezletilé dìti kradly
v Kauflandu. Stráníci zde
zadreli D. A. (1991), P.  (1991)
a D. Z. (1991) z Pøíbrami.
Vichni se pøiznali nejen ke
krádei v Kauflandu, ale navíc
øekli, e pøed dvìma hodinami
ukradli v Delvitì dvì èokolády
a odevzdali je stráníkùm. Dìti
byly pøedány rodièùm a vzhledem k nízkému vìku nebyly
nijak postieny.
Loupené pøepadení pøed
non-stop obchodem SPAR bylo
oznámeno dne 5. 10. Stráníci
na místì nalezli pana F., který
vypovìdìl, e tøi Slováci zmlátili a okradli mue leícího

za kontejnery. Hlídka dohnala
pachatele, kterými byli I. J.
(1981) a M. J. (1977) z Niného
Miroova u Svidníku, a H. T.
(1968) z Pøíbrami. Násilníci
byli pøedáni Policii ÈR.
Dalí zlodìjka byla zadrena
10. 10. v Kauflandu. Byla to
L. V. (1991)  ukradla a bez zaplacení pronesla pokladnou
brýle za 179,- Kè. Opìt vzhledem k vìku nebyla potrestána.
Výtrnost v Malém Kotli byla
oznámena 10. øíjna v 16,45 hodin. Provozní z této restaurace
oznámil, e zde napadá jedna
ena starího mue. Touto
draèicí byla M. P. (1958).
Stráníci se ji snaili uklidnit,
ale vzhledem k její agresivitì jí
musela být nasazena pouta.
Poté byli ena i napadený mu
pøevezeni na Policii ÈR.
Dne 13. 10. oznámil telefonicky
jeden obèan, e se v jedné
garái na Bøezových Horách

ozývá zvuk vrtaèky. Pán mìl
podezøení, e se nìkdo do této
garáe vloupal, a proto pøivolal
stráníky. Ti gará obklíèili
a na místo povolali Policii ÈR.
Po otevøení garáe nalezli mue,
který se skrýval v podkroví.
Byl to R. L. (1979) z Pøíbrami.
Nechal se komplicem zavøít do
tohoto objektu, aby zde mohl
neruenì krást. Pøípad øeí
Policie ÈR.
Nedorozumìní mezi zákazníkem a prodejcem bylo dùvodem dalího výjezdu stráníkù.
Pan Ing. T. M (1962) z Prahy
se pøedstavil jako majitel firmy.
Zákazník T. V. (1971) ho fyzicky
napadl, protoe nebyl spokojen
s opakovanì nekvalitnì provedenou opravou poèítaèe a s cenou
opravy. Nemohli se dohodnout, tak byla pøivolána hlídka
Policie ÈR a záleitost jí byla
pøedána k dalímu etøení.
Pokozování vnitøního vybavení

Sokolovny (grafiti) ohlásila
paní správcová. Vandalové pokodili dveøe na pánské toaletì
a kazetový strop. Byli to dva
mladíci, kteøí potom utekli
smìrem do Jiráskových sadù,
kde na nì èekal dalí. Stráníci
vechny výtrníky pochytali
a pøedali je Policii ÈR.
Rvaèku dvou osob pøed prùmyslovou kolou ohlásil kolník dne 17. 10. Byli to M. R.
(1975) a S. M. (1986). Dùvodem
rvaèky bylo odcizení mobilu
a mikiny. Údajný pachatel
zapíral, oba byli pøevezeni
na Policii ÈR.
Dne 19. 10. oznámila servírka
z Velkého kotle, e jeden host
slovnì napadá personál a po ní
hodil zrcadlo. Hlídka na místì
zajistila pana L. P. (1943)
ze tìtkovic. Stráníci pána
odvezli na autobusové nádraí,
aby pokraèovat v cestì domù.

Krátce z tiskovek na radnici
Volejbalová hala, kde právì probíhá
zcela zásadní rekonstrukce, roste do krásy.
Na základì poadavkù hasièù a hygienikù
dochází sice k výrazným vícenákladùm,
které ale mìsto, pokud chce halu
v nejbliích dnech zprovoznit, musí
respektovat. Pokud pøíbramtí zastupitelé
uvolní finanèní prostøedky, mìla by stavba
být do konce letoního roku uvedena
do provozu. Po dokonèení bude tato hala
druhou nejmodernìjí v Èeské republice.
Pøíbram získá dalí kvalitní a moderní
sportovitì.
Projekt rekonstrukce nebytových
prostor v domì v ulici Ès. armády, kde
najdou své zázemí pøíbramská sdruení
zdravotnì postiených, je tìsnì pøed
dokonèením. Zdravotnì postiení zcela
urèitì ocení a plnì vyuijí také venkovní
prostory, které budou mít k dispozici.
Zaèátkem mìsíce probìhlo dalí
z pravidelných setkání s osadními výbory
mìsta. Na setkání probìhla krátká revize
slíbených investièních akcí v jednotlivých
èástech mìsta. Nejspokojenìjí by mìli
být Bøezohoráci, kde se letos proinvestovalo pøes 100 milionù korun. Pozitivnì
reagovali také zástupci Brodu, eic a dalích èástí mìsta.
V uplynulém týdnu navtívil pøíbramskou radnici starosta Zdic, aby zjistil,
jak u nás funguje vysílání kabelové televize. Zdická radnice stojí pøed rozhodnutím,
zda zruit rozhlasové vysílání a pøejít na
vysílání kabelové.
Premiéra divadelní hry Plynové lampy
byla opravdu kvalitním kulturním záitkem. Je to hra, která se skuteènì na Malou
scénu hodí.
Mezinárodní soutì MR policistù
v pìtiboji probíhala v nedalekých
Solenicích. Nìkteré discipliny, jako napøíklad plavání a bìh, se odehrávaly v pøíbramském Aquaparku a na høiti pøíbramského Gymnázia. Zahájení soutìe se
zúèastnil i pøíbramský policejní øeditel
Václav Stupka. Soutìilo se v esti kategoriích, z toho ètyøi medaile zùstaly
ve Støedních Èechách. Úroveò soutìe
byla opravdu vysoká.

I letoní spolupráce s Úøadem práce
ohlednì zamìstnávání na veøejných pracích probíhá podle slov Ivana edivého
k plné spokojenosti mìsta. Tento program
ji bìí pøes dva roky a místostarosta
edivý doufá, e bude pokraèovat. Pokud
pracovník vydrí jeden rok, chce radnice
prosadit, aby byl následnì pøijat do øádného
pracovního pomìru do Technických
slueb Pøíbram.
I nadále probíhá úprava nájmù nebytových prostor, do kterých se nyní promítne
inflace za poslední roky.
Na mìstském úøadu probìhla III. etapa organizaèních zmìn. Zmìna se tentokrát dotkla odboru dopravy, který byl
v souladu s kompetencemi v pøenesené
pùsobnosti rozdìlen na dvì èásti: odbor
správy silnic a dopravní úøad. Nedochází
k navyování pracovníkù ani finanèních
prostøedkù.
Zpráva o hospodaøení mìsta za 1. pololetí není letos úplná. Zatím chybí
uzávìrka obstaravatelských kanceláøí.
Pøíjmová èást je ve výi 44 procent, výdajová 48 procent. Zpráva podle slov místostarosty Ivana edivého jasnì ukázala
dobré hospodaøení kol, které zatím mají
celkem sluný finanèní pøebytek. To je ale
dáno tím, e vìtina prací je smìrována
na prázdninové mìsíce.
Starosta Ivan Fuksa byl Evropskou
komisí pozván na návtìvu nového sídla
Evropské unie ve Strassburgu. Návtìva
se uskuteèní ve dnech 15.  16. listopadu.
Stínost na Mìstské lesy ohlednì
kácení stromù u eic byla pøeetøena.
Nedolo zde k ádnému pochybení a kácení
probíhá v souladu se schváleným plánem
tìby.
Do Pøíbrami pøijeli 21. øíjna odborníci
na problematiku zeleného zákalu. Na konferenci, která se konala v Galerii Frantika
Drtikola v Zámeèku  Ernestinu, byl
zároveò i pøedstaven nový pøístroj k diagnostice zeleného zákalu.
První roèník Festivalu pìveckých
sborù, který zorganizoval Komorní pìvecký
sbor Mistra Jakoubka ze Støíbra Pøíbram v
aule Z Jiráskovy sady, se podle ohlasu

posluchaèù vydaøil a mìl by se tedy stát
dalí mìstskou tradicí.
Mimoøádná rada mìsta byla svolána
k projednání jediného bodu  navýení
finanèních prostøedkù na rekonstrukci
sportovní haly v Aquaparku. Jedná se
o problematiku, která pøímo nesouvisí
s rekonstrukcí haly, ale tyto úpravy se
týkají celého objektu a vyplynuly z poárních pøedpisù, které se od doby pùvodní
výstavby zmìnily. Nìkteré dveøe bude
nutné zcela vymìnit, u jiných bude nutné
provést zmìny ve zpùsobu otvírání.
Zvýení nájemného støedním kolám,
ke kterému nyní dochází, bylo podle slov
místostarosty Václava Benee zcela nezbytné. Smlouvy jsou ve vìtinì pøípadù
uzavøeny v roce 1994 a od té doby nebylo
nájemné zvýeno ani o inflaci. Mìsto
nechce na kolách vydìlávat, ale musí pokrýt
vloené investice. V roce 1994 stála napøíklad oprava støechy sto tisíc korun, ale
v souèasné dobì je to ji sto padesát tisíc.
V tomto týdnu se sela Bezpeènostní
rada mìsta. I kdy tato rada na první
pohled vypadá zcela bezvýznamnì, povodnì prokázaly její potøebnost. Na jednání
byl schválen jednací øád a statut, èlenové
se seznámili s nezbytnými informacemi
o technickém vybavení hasièských
jednotek a s harmonogramem úkolù
Støedoèeského kraje.
Starosta Ivan Fuksa se spoleènì se
zástupci nìkterých pøíbramských firem,
napø. Ravaku, Kovohutí, Disy a Hotelu
Belveder, setkal na ruském velvyslanectví
s velvyslancem Alexejem Leonovièem
Fedotovem, který pøi nedávné návtìvì
Pøíbrami pøislíbil pomoc pøi zprostøedkovávání obchodních kontaktù. Napøíklad
Hotel Belveder ji jednal s primátorem
Moskvy o otevøení èeské restaurace
v tomto mìstì.
Ji pøes pìt let je mìsto Pøíbram
vlastníkem rekreaèní chaty Granit na umavském Zadovì. Chata má kapacitu 45
míst. Nyní se úøad chystá na úpravu støechy.
V pøítím roce by se rekonstrukce
mìla doèkat i pøíbramská obøadní síò.
- str -

Pøíbramský advent s pohodovým èeským rádiem

Slavnostní zahájení adventu v Pøíbrami ji
patøí k tradièním kulturním a spoleèenským akcím, které otevírají nádherné
pøedvánoèní období, které pro hodnì z nás
patøí k tìm nejkrásnìjím, které nás
v ivotì potkávají. Období setkávání
a oèekávání. Období, kdy nejvíce myslíme
na své blízké a pøátele.
Letoní Zahájení adventu v Pøíbrami
bude ve ètvrtek 2. prosince a bude troku
jiné, ne jsou Pøíbramáci zvyklí. Akci
spoleènì pøipravuje mìsto Pøíbram
s Rádiem Blaník. Proè právì s tímto

rádiem, jsme se zeptali redaktorky Rádia
Blaník Anny Èiperové:
Mìsto Pøíbram prostì oceòuje aktivity,
kterými se Rádio Blaník v tomto mìstì prezentovalo. Vedení mìsta ocenilo zejména
Sluníèkové slavnosti, a tak nyní navrhlo
spolupráci právì pøi adventu. Do této spolupráce jsme li velice rádi, protoe Rádio
Blaník je pohodové èeské rádio a Vánoce
a pøedvánoèní období jsou pøedevím
chvílemi pohody. Take toto spojení k sobì
prostì patøí a je naprosto ideální. Budeme
se tedy spoleènì snait tuto pohodu
pøenést i do duí vech Pøíbramákù.
V èem bude spolupráce spoèívat?
Advent bude, co se týèe místa, èasu a programu, stejný jako vdy. Bohosluba slova,
koncert, projev starosty, rozsvícení vánoèního stromu a samozøejmì tradièní
ohòostroj firmy pína a synové, to ve
bude stejné, ale bude do toho vstupovat
i Rádio Blaník se svým programem. Proto
zaèínáme ji ve 13 hodin na námìstí T. G.
Masaryka. Nejprve se budeme støídat
s pøíbramskými kolami a jak u je u nás
zvykem, chystáme skvìlé soutìe jak

pro dìti, tak i pro dospìlé. Spoleènì pak
budeme pøedvádìt vánoèní zvyky.
Pøineseme spoustu papírkù, ze kterých
vichni vytvoøíme obrovský vánoèní øetìz
a jím ozdobíme vánoèní strom. S øeditelem
Hornického muzea Josefem Velflem si
budeme povídat o starých vánoèních
tradicích, které na Pøíbramsku byly vdy
spojeny s hornictvím. Nejvìtí pøekvapení,
které máme pøipraveno, bude bìhem
programu. A protoe jde o pøekvapení, tak
ho bohuel nemohu prozradit. Pøekvapení
k Vánocùm toti patøí. Kdo zná a poslouchá nae rádio, ví, e míváme nìkterého
velice zajímavého interpreta, a tak by to
mìlo být i tentokrát. Koho tedy na tuto
akci pozvete?
Zveme dìti i dospìlé. Mohou si návtìvu
centra mìsta spojit i s pøedvánoèními
nákupy a u nás si potom troku odpoèinout. Zima rozhodnì nemùe nikoho
zaskoèit, protoe k dispozici bude spousta
horkých nápojù  grog, èaj, svaøené víno,
punè, horká klobáska. Prostì samé pøíjemné a pohodové vìci.
- str -

V dnením díle naeho pokraèování se dostáváme k pojmenování
ulic a námìstí. Tato jména v souèasné dobì asi nejvíce zasahují
do naí kadodennosti. Dokonce je upravuje zákon o obcích,
který stanoví nìkteré náleitosti, mj. i skuteènost, e název ulice
nesmí být odvozen od ijící osoby veøejného ivota.
Existuje nìkolik zpùsobù, jak mohly ulice a jiná veøejná
prostranství získat svùj název. Nejstarím zpùsobem je tzv. lidová
tvoøivost, kdy z nìjaké obecnì známé skuteènosti je postupnì
utvoøen název  napø. v ulici, kde mìli své sídlo výrobci noù,
noíøi, se zaèalo øíkat Noíøská. Takové názvy dnes ji nevznikají,
a to zejména z dùvodu zákona, protoe kadá nová ulice musí mít
své jméno ji hned pøi svém vzniku. Druhý zpùsob, který se
uplatòoval zejména od konce 19. století, bylo umìlé pojmenování
ulice, èasto bez ohledu na místní tradici. V souèasné dobì se
doporuèuje kombinace tìchto dvou pøístupù, kdy se sice ulice
musí pojmenovat ihned po svém vzniku, ale zároveò se vychází
z místních názvù v okolí ulice.
Umìle vytvoøená jména ulic jsou rovnì nìkolikerého druhu.
Mohou být odvozená od vnìjího charakteru ulice (Dlouhá),
od historických názvù pøedchozí situace (Na Letinì), od dalích
pomístních jmen (U Prokopa), od jiné charakteristické vlastnosti
okolí (Luèní), podle smìru (Plzeòská), podle jiných mìst a obcí
(Vodòanská) a podle historických osobností (Balbínova).
Historické názvy v souèasné dobì ji nemohou vzniknout, a proto
je tøeba s nimi zacházet co nejopatrnìji, a pokud mono je nechat
být beze zmìn. Naopak nová jména je potøeba tvoøit uválivì
a pouívat zejména první tøi monosti pro jejich pojmenování.
Jako nejménì vhodnou variantu povauji pojmenování ulic po
osobách z nedávné historie, protoe nae ulice pamatují leckterá
pøejmenování právì kvùli zmìnì pohledu na tyto osobnosti.
Zároveò se Pøíbram nachází v situaci, kdy zde stále jetì existuje
nìkolik ulic pojmenovaných duplicitnì (jsou tu napø. dvì ulice
Prokopské), a bude proto potøeba tyto nedostatky, i za cenu
bolestného pøejmenování, odstranit.
V nìkolika následujících dílech se zamìøíme na nejvýznamnìjí
a nejzajímavìjí názvy ulic v Pøíbrami. Zdaleka není moné se
vìnovat vem názvùm, tomu by snad mìla být v budoucnu vìnována samostatná publikace. Zaènìme námìstím. V historické
Pøíbrami byla námìstí v podstatì dvì, velké a mení, zvané
obyèejnì Rynek a Ryneèek. Velké (hlavní ) námìstí teprve v roce
1916 bylo oficiálnì pojmenováno jménem panujícího èeského
krále jako Námìstí císaøe a krále Frantika Josefa I. Bez ohledu
na cokoliv jiného, délka tohoto názvu byla zøetelnou pøekákou
jeho praktickému pouívání. V roce 1921 dolo k novému
pøejmenování prostoru na Masarykovo námìstí, ale mezi lidmi
bylo stále pouíván logické Hlavní námìstí. Za nacistické okupace
muselo Masarykovo jméno zmizet a námìstí dostalo v roce 1941
pojmenování podle protektorátní propagandistické akce na podporu vítìzství nìmeckých zbraní - Viktoria. Po válce se krátce
opìt pouívalo Masarykovo jméno, aby v roce 1952 námìstí
získalo jméno Pionýrù. Tím byla Pøíbram trochu výjimeèná,
protoe ve vìtinì srovnatelných mìst tehdy nesla hlavní námìstí
vìtinou jména podle nìkterého z komunistických pohlavárù
(Lenin, Stalin, Gottwald). Bohuel po roce 1989 se pøíbramtí
radní rozhodli opìt pro Masaryka a nevyuili jedineènou anci
získat pro hlavní námìstí originálnìjí jméno. Jako pøíklad
vhodného názvu tu mohu uvést Trutnov, kde tamní radní se
rozhodli pro Krakonoovo námìstí. U nás bychom podle tohoto
vzoru mohli mít tøeba námìstí Fabiánovo nebo Horymírovo.
Podotknìme, e oficiální název byl zvolen v dlouhé kostrbaté
formì  Námìstí T. G. Masaryka, která je úøednì závazná.
Daniel Doleal

LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM
1. 11. 1851

Byla otevøena Státní horní
kola pro dùlní dozorce,
pozdìjí Horní kola
a dnení Støední prùmyslová kola Pøíbram.

13. 11. 1943

Zaèalo nejrozsáhlejí zatýkání odbojáøù za 2. svìtové války na Pøíbramsku.
Zatèeni tehdy byli mj.
Jindøich Majer, Alois
Laub, manelé Kozlíkovi
ad. Celkem bylo zatèeno
165 osob.

13. 11. 1892

Byla vysvìcena a dána
do uívání nová budova
pøíbramského konviktu.
V letech 1921 - 1945
budova slouila Vysoké
kole báòské jako sídlo
rektorátu a po 2. svìtové
válce jako sídlo Okresního národního výboru.

14. 11. 1741

Vtrhla do Pøíbrami bavorská jízda a francouzská
pìchota a po nich i èeský
vzdorokrál Karel III.
Albrecht, kurfiøt bavorský, který zde setrval a
do 16. listopadu. Byl ubytován v domì, který stával
na místì dnení lékárny na
námìstí T. G. Masaryka.

17. 11. 1939
Byla

Nìmci

uzavøena

Vysoká kola báòská.
Podobný osud potkal
vechny èeské vysoké
koly.

18. 11. 1901

Byla uvedena do provozu
mìstská plynárna, v poøadí
teprve ètvrtá v Èechách.

20. 11. 1579

Rudolf II. vydal privilegium,
kterým povýil Pøíbram
na královské horní mìsto.

26. 11. 1754

Nejvyí mincmistrovský
úøad vydal pamìtní spis,
ve kterém konstatoval
hluboký úpadek dolování
na Pøíbramsku. Tìilo se
zde u jen minimálnì
a navíc z toho dùvodu,
aby mìsto Pøíbram nepøilo o práva královského
horního mìsta.

27. 11. 1627

Do Pøíbrami byl uveden
první pobìlohorský katolický faráø P. Marek
Saller.

28. 11. 1954

Konaly se za úèasti témìø
100 % volièù volby do
Národního shromádìní
(parlamentní) a byl zvolen
97,6 % jediný kandidát
Národní fronty soudruh
estra.

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 4. 10.
SCHVÁLILA

- ukonèení nájemního pomìru
pana Milana Herolda k nebytovému prostoru v Pøíbrami
VII - 424
- zvýení poètu pracovníkù
Peèovatelské sluby Pøíbram
o 3 s platností od 30. 9. 2004
(1 kuchaø, 2 pomocní kuchaøi)
- podnájem uèebny výpoèetní
techniky v objektu mìsta
Pøíbram I  104, objekt OA

a VO Pøíbram, pro Ing. Jirochovou za úèelem poøádání
kurzù práce s poèítaèem
ve kolním roce 2004/2005
- zvýení nájemného spoleènostem SEPTIM TISK, s. r. o.,
a P+B elektromontáe, s. r. o.,
v ul. Ès. armády 6 na èástku
300,- Kè/m2/rok
- nákup nového automobilu
koda Fabia Classic Plus od v. d.
DRUPOL Pøíbram za nabídkovou cenu 256 000,- Kè
- nájemné za movitý majetek
uívaný nájemci takto: VERO

A

Z A S T U P I T E L S T VA

PRO FORTUNAE, s. r. o., troly a vnitøního auditu
300,- Kè/mìsíc, ECO INVEST
Pøíbram, s. r. o., 80,- Kè/mìsíc,
ADA MÌSTA
MUDr. Jiøí Kohout 20,- Kè/mìsíc
- zmìnu názvu odboru dopravy
na Odbor správy silnic, zruJMENOVALA
ila v tomto odboru oddìlení p. Milana Baginského èlenem
dopravnì správních èinností
kulturní komise

R

ZØÍDILA

- Dopravní úøad a v nìm dvì
oddìlení: oddìlení registrace
vozidel, oddìlení správních
èinností
- samostatné Oddìlení kon-

11. 10.

SCHVÁLILA

- udìlení grantu 15 000,- Kè
na vydání reedice knihy Josef
Hlinomaz: Mojoucta rozíøené
o dopisy známých osobností,
jako napø. J. Wericha, M.

Od vstupu do nového kolního roku ubìhly dva mìsíce, dìti se nauèily u
mnoho nového. Pokusme se je napodobit i novinkami v naem nejdùleitìjím poslání  v jejich výchovì.
Mgr. Eva Èíhalová
pøedsedkynì komise pro výchovu a vzdìlávání MìÚ

Spolek Prokop Pøíbram a Knihovna Jana Drdy v Pøíbrami
Vás zvou na cyklus besed

Cestujeme s krajany aneb Z Pøíbrami a na konec svìta
9. 11. 2004
Národní parky USA Mgr. Gabriela Baladová
16. 11. 2004
Brazílie
Jana Míková
18. 11. 2004
Skotsko
Ing. Chrudo Fiala
23. 11. 2004
Mongolsko
Ing. Karel kvor
25. 11. 2004
Èína
Mgr. Václav Chvál
Besedy se uskuteèní od 17 hodin v Galerii F. Drtikola, vstup volný.

Èeský svaz vèelaøù - ZO Pøíbram - Vás zve na veøejnou
pøednáku Vè e lí pro dukty a li d s k é z d r a v í 
Pøednáející: MUDr. Jiøí Broek
Sobota 11. 12. 2004 od 14 hodin v malém pøednákovém sále
bývalého Okresního úøadu Pøíbram. Vstupné dobrovolné,
monost ochutnávky a nákupu vèelích produktù a léèiv.

Dùm dìtí a mládee Pøíbram, tel. 318 623 127
www.ddmpribram.aktualne.cz
Nabízíme øadu zájmových kroukù pro pøedkolní dìti, dìti v základních
kolách a pro dospìlé; poøádáme zájezdy do praských divadel, burzu
sportovní výzbroje, ozdravné pobyty pro dìti a rodiny s dìtmi, zimní a letní
dìtské tábory

Horníèka, S. Zázvorkové aj.
- finanèní pøíspìvek 8 000,- Kè
pro Cech pøíbramských horníkù
a hutníkù na akci Slavnostní
hornický veèer 13. 10. 2004
- zvýení poètu zamìstnancù
Peèovatelské sluby Pøíbram
o jednoho ve funkci finanèní
úèetní - administrativní pracovnice od 1. 11. 2004
- nájemné za pronájem vodohospodáøského infrastrukturního majetku spoleènosti AQUA
Pøíbram, spol. s r. o., na rok
2005 ve výi 14 800 000,- Kè

Vzpomínka

Víme, co potøebuje nae dítì?
Kdy jsme v r. 1995 uvedli v ivot na Z ve Viòové Desatero áka, øada
rodièù se nám svìøila, e nikdy neuvaovali o svém dítìti ve smyslu uvedeném v Desateru. Vìtinou proto, e nedospìlé dítì neumí vyjádøit své pocity
tak dokonale, aby jim dospìlí mohli porozumìt a respektovat je. Desatero
vzniklo na základì rozhovorù s dìtmi a ve spolupráci s uèiteli jiných kol
zaøazených do projektu Zdravá kola. Jsem pøesvìdèena, e by mìlo oslovit
vechny rodièe, kteøí si èasto nevìdí rady a v dobré víøe dìlají výchovné
chyby. Pojïme se spoleèenì pokusit proniknout do tajù mylení naich dìtí.
1) Neodbývejte mne, kdy se ptám. Mám milion otázek, ale já opravdu chci
vechno vìdìt. Kdy mi neodpovíte nebo mì odbudete výmluvou, budu se
muset ptát jiných. Pak budete tøeba pøekvapeni, co vechno se dovím
a budete se na mì zlobit. Mùj hlad po poznání je stejný jako mùj hlad a ízeò,
které se snaíte tak peèlivì uspokojovat. Dìlejte to stejnì i s mým hladem
po vìdìní. Budu si vás za to moc váit.
2) Nebojte se být pevní v jednání se mnou. Vím, e na svìtì je nutný øád.
Není-li, necítím se dobøe. Kdy jste jednou pøíli povolní a podruhé pøísní,
nevím, na èem jsem, a nevím si rady. Vai pevnost mám radìji ne vai
mìkkost. Dává mi pocit vìtího bezpeèí.
3) Nedovolte mi, prosím, abych si vytvoøil zlé návyky. Vy sami víte lépe
ne já, jak tìko se zlozvyk mìní. Vy sami víte nejlépe, co èlovìku v ivotì
pomáhá a co je mu pøítìí a pøekákou. Já se na vás musím spoléhat v dobì,
kdy tomu jetì nerozumím. Pomozte mi proto a zasáhnìte vèas, abych se
patným návykùm nenauèil.
4) Nesekýrujte mne. Zavdám vám jistì pøíèinu k tomu, abyste mne napomínali. Kdy mì vak napomínáte pøíli nebo jste pøi tom v neprávu, dopaluje
mì to. Zdá se mi, e je to trápení, kterého není zapotøebí. Nedivte se potom,
e tøeba zlobím a vy si se mnou nevíte rady. Kdy mì popichujete nebo do mì
rýpete svými poznámkami, nedivte se, e se tváøím jako kdybych neslyel.
Já si toti s vámi opravdu nevím rady.
5) Nechraòte mì pøed dùsledky mých èinù. Já vím, e to se mnou myslíte
dobøe. Pøáli byste mi, abych nemusel opakovat tìké zkuenosti, kterými jste
museli sami projít. Máte mì rádi, ale opravdová láska dovolí dítìti, aby
mnohé zkusilo na vlastní kùi. U mnoha vìcí se to zkusit dá  a já to zkusit
chci. Kadá zkuenost se jen slovy pøedat nedá.
6) Neopravujte mne pøed lidmi. Sami øíkáte, e kadý z nás udìlá nìkdy
chybu. Já jich v dìtství udìlám daleko víc ne vy, protoe se uèím a zkouím
vechno moné, co se jen dá dìlat. Vím, e chyby dìlám a dìlám jich stranì
moc. Jsem rád, e mì upozorníte, co dìlám patnì. Ale prosím vás, upozornìte mì na to doma, kde jsme sami mezi sebou. Vidím ve vás autoritu, váím
si vás a vím, e mi chcete pomoci. Kdy mì napomínáte pøed druhými lidmi,
stranì se stydím, protoe mi berete i kus mé lidské dùstojnosti. Ztrácím pøed
cizími lidmi úctu a to bolí. Prosím vás, nedìlejte to.
7) Nezapomeòte, e se nìkdy nedokáu vyjádøit tak, jak bych chtìl. Vám
dospìlým to jde, vy se slovy dìláte doslova zázraky. Mnì se to ale nìkdy
nepodaøí a nestrefím se do slova, které byste zrovna chtìli slyet. Ani nevíte,
jak je tìké dostat ze sebe to, co chci øíci a já se musím bezradnì rozplakat.
Nezlobte se proto na mì a snate se pochopit, co vám chci sdìlit.
8) Nehýèkejte mì. Prosím vás, nerozmazlujte mì, nekazte mì a neplòte mi
kadé pøání, které vyslovím nebo jen naznaèím. Uvìdomte si, e vás jen tak
zkouím. Chci vìdìt, co si na vás mùu dovolit. Vím pøece, e nemohu jen
tak dostat ve, o co poádám.
9) Nebuïte nedùslední. Dùslednost mi pomáhá poznat, co je co.
Nedùslednost mì mate. Ztrácím tím dùvìru v sebe i v existenci øádu ve svìtì.
A v chaosu se èlovìku neije dobøe, zvlá malému èlovíèkovi.
Nezapomeòte, e nemohou ít bez ochranného obalu porozumìní a lásky.
Vím, e vám to nemusím pøipomínat. Jsem vám za to vdìèný a mám vás rád.
Vdy nepotøebuji nic jiného ne cítit, e i vy máte rádi mì.
10) Pamatujte, e se toho nauèím víc podle vzoru ne od kritika.

M Ì S TA

Norimberská expedice

Ve dnech 4. a 8. øíjna se uskuteènila první etapa spolupráce Základní koly Jiráskovy sady s nìmeckou dìtskou
nadací Brochier. áci Z Jiráskovy sady se spolu se svými vyuèujícími zúèastnili výmìnného pobytu v Norimberku.
A toto jsou záitky Lídy Rejlové, ákynì 8.C:
Nae expedice zaèala u koly. Po ètyøech hodinách cesty
jsme dorazili do Norimberku. Zabydleli jsme se a jetì
ten den jsme absolvovali seznamovací výpravu
po mìstì. Druhý den jsme li do nìmecké koly. Nejdøíve
jsme se seznámili s áky. Pak jsme byli rozdìleni do rùzných tøíd, abychom poznali nìmecký zpùsob vyuèování
a prohloubili své znalosti nìmeckého jazyka. Dalí den
jsme spoleènì s nìmeckými kamarády poznávali nová
místa. Ukázali nám historické námìstí, na kterém stálo
nìco jako sousoí, oplocené kovovým tepaným zábradlím, ve kterém byly na protilehlých stranách zasazené
dva kovové krouky. Jedním si èlovìk vytoèil tìstí
a druhým lásku. Ale nebyli jsme jen na námìstí. Za necelých pìt dní jsme staèili navtívit mnoho nejrùznìjích
míst. Tøeba kanu znázoròující ivot, hrad s hlubokou
studnou i vìzení se starými muèícími nástroji. I pøes
nabitý program jsme si zaplavali v bazénu a proli si
zoologickou zahradu. To ve s námi absolvovaly i nìmecké dìti. Nakonec jsme si vymìnili s nìmeckými
áky dárky a adresy. Moc se nám v Norimberku líbilo.
Dìkujeme za krásný výlet. Ji dnes se tìíme na druhou
etapu naí spolupráce, na nae nové nìmecké pøátele.
Navtíví nás koncem letoního kolního roku. I my se
jim chystáme ukázat nae mìsto a kolu, prostì plánujeme bohatý spoleèný program.

Na cestì k nové kole
V záøí letoního roku byl po mnoha letech diskusí schválen
nový kolský zákon, který mimo jiné dává státním kolám
historickou pøíleitost vytvoøit si svùj vlastní vzdìlávací program. Jetì nikdy v minulosti nedal státní aparát pedagogùm
tolik dùvìry a tolik toho neoèekával. Bohuel vak u nenael
tolik prozíravosti, aby kvalitativnì vyí oèekávání provázel
potøebným výrazným zvýením platù pedagogù, je by odpovídalo mnohem vyí nároènosti nejen pøi pøípravì vzdìlávacího
programu, ale hlavnì v jeho uskuteèòování. Podle kolského
zákona mají vechny základní koly nejpozdìji od kolního
roku 2007/2008 pracovat podle vlastního kolního vzdìlávacího programu (VP), vypracovaného na základì Rámcového
vzdìlávacího programu (RVP), schváleného MMT. Na naí
kole (slouèená 6. Z a 8. Z) jsme se rozhodli pustit do pøípravných prací okamitì, abychom ji od pøítího kolního
roku mohli podle VP zaèít pracovat v 1. a 6. tøídách.
Do realizaèního týmu se aktivnì zapojili témìø vichni uèitelé.
V souèasné dobì analyzujeme situaci a formulujeme strategické cíle a zámìry, s nimi bychom chtìli veøejnost do prosince
seznámit na webové stránce koly i v regionálním tisku a kabelové televizi. Priority vidíme ve zmenení negativnì se projevujícího skoku mezi mateøskou kolou a 1. tøídou Z a mezi
9. tøídou Z a støední kolou, v mnohem vìtí úèasti ákù a jejich zákonných zástupcù pøi rozhodování o konkrétní podobì
vzdìlávacího programu a zvlátì pak v iroké nabídce vzdìlávacích profilù, je umoòují ákùm a jejich rodièùm vybrat si
takový zpùsob vzdìlávání, který bude odpovídat vlohám,
schopnostem a zájmùm ákù, tedy program itý na míru.
Zde chceme vyuít toho, e jsme nejvìtí pøíbramskou kolou
s nìkolika paralelními tøídami v roèníku a s pedagogickým
sborem, v nìm jsou aprobovaní, zkuení a tvùrèí uèitelé
ve vech pøedmìtech. Hodláme zvládnout obrovské mnoství
práce vedle svých vyuèovacích povinností tak, aby VP dostal
koneènou podobu do dubna pøítího roku. O prùbìhu pøípravy
budeme veøejnost prùbìnì informovat.

Mgr. Josef Muzikáø

koordinátor pøípravy VP Z Pøíbram VII, Bøí Èapkù 279

Køest 2. CD Paká
folk rock Beat èi nebeat
20. 11. od 19,30 hod. v estrádním sále
Kulturního domu. Hosté: Mix. Zaèátek òùry
koncertù, která konèí v bøeznu v Junioru.

Dne 29. øíjna uplynulo 90 let od narození MUDr.
Boeny Kadeøábkové, lékaøky, která zasvìtila nejlepí
roky své profese naemu mìstu i celému okresu.
Narodila se v Èáslavi, po absolutoriu reálného gymnázia vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde v roce
1938 promovala. Nastoupila do èáslavské nemocnice,
kde se seznámila se svým manelem MUDr. Frantikem
Kadeøábkem, budoucím pøednostou interního oddìlení
nemocnice. Od roku 1946 pracovala v pøíbramské
nemocnici, specializovala se na endokrinologii, souèasnì pracovala v závodní preventivní péèi pro Kovohutì
a dalí prùmyslové podniky, byla odbornou lékaøkou
pro obvody Solenicka, Bøeznicka a Dobøíska. Svoje
zkuenosti úroèila i v pedagogické èinnosti na Støední
zdravotnické kole, kde vychovala celou generaci zdravotních sester. Spoleèensky se angaovala v Èeskoslovenském èerveném køíi, byla pøedsedkyní okresního výboru,
absolvovala velké mnoství zdravotnických pøednáek
jak ve mìstì, tak i v mnohých obcích, organizovala
i zdravotnickou pøípravu dìtí na základních kolách vèetnì soutìí zdravotnických hlídek dìtí.
Za svoji odbornou a spoleèenskou èinnost byla v roce
1964 MUDr. Kadeøábková odmìnìna udìlením státního
vyznamenání Za vynikající práci.
Byla nejen vynikající lékaøkou, ale i dobrou matkou
svým dvìma dcerám, babièkou vnouèatùm a obìtavou
manelkou. Zemøela po tìké nemoci 1. 11. 1976 v 62 letech. Paní doktorko, Vai pacienti a spolupracovníci
stále na Vás vzpomínají. Èest Vaí památce.
MUDr. Ivan edivý

Salamandr

Dìtská porta
aneb zpívání s mlokem
13. 11. od 14 h. v Sokolovnì
host: skupina Ginevra
kontakt: F. Siøinek,
tel. 723 776 872

3. základní kola Pøíbram - Bøezové Hory

Dne 12. 11. budou slavnostnì znovuotevøeny ekologické pracovny
ve 3. Z. V novì rekonstruovaných prostorách jsou pracovny pro výchovu a vzdìlávání v oblasti ekologie. Doprovodný program:
- informace o aktivitách koly v oblasti EVVO (environmentální
výchova, vzdìlávání a osvìta)
- ukázky práce ákù na projektech
- k èemu bude pracovna slouit  nabídka pro ostatní Z (poradenská
a metodická spolupráce  3. Z je pilotní kolou Klubu ekologické
výchovy
- vyuití pracovny pro výuku a volnoèasové aktivity ákù

3. mateøská kola Pøíbram - Klièkova vila
poøádá tradièní pøedvánoèní jarmark.

Od 24. do 26. 11. si pøijïte koupit výrobky dìtí, rodièù,
uèitelek a zamìstnancù koly s vánoèní tematikou.
Ve støedu zaèínáme v 15 hod., dalí dny v 10 hod. Kadý
den je otevøeno do 16 hodin. K prodeji budou výrobky
z keramiky, látky, papíru, ozdobné pøedmìty i malé dárky,
adventní vìnce. A proè tak brzy ? Vdy 28. 11. je první
adventní nedìle! Srdeènì zvou dìti a pracovníci 3. M

Dny zdraví v Pøíbrami

Mìsto Pøíbram ve spolupráci s pøíbramskou poboèkou
Zdravotního ústavu se sídlem v Kolínì poøádalo ve dnech
18. - 27. 10. 2004 Dny zdraví v Pøíbrami.
K dispozici byly zdarma tyto aktivity:
Mìøení: hladiny cholesterolu, tukù a cukru z kapilární krve
odebrané z prstu; výky a tìlesné hmotnosti s výpoètem BMI
(body mass indexu); pro
zájemce výpoèet procent
tìlesného tuku a vody
z celkové hmotnosti; krevního tlaku
Poradenství:
cestovní
medicína a oèkování;
správná výiva; prevence
HIV- AIDS; odvykání
kouøení; drogová prevence
Informace: o poslání zdravotních ústavù; laboratorní sluby
ZÚ (rozbory vod, potravin, odpadù, ovzduí, mìøení parametrù
pracovního a ivotního prostøedí - hluk, osvìtlení, mikroklima);
konzultaèní èinnost
Nabídku vyuilo více ne 800 obyvatel mìsta Pøíbram vech
vìkových kategorií. Tìí nás velký zájem veøejnosti a zejména
fakt, e péèi o svùj zdravotní stav vìnuje pozornost i mladí
generace.
Dny zdraví jsou souèástí projektu Zdravé mìsto. Pøihláka
k pøijetí mìsta Pøíbram za pøidrueného èlena národní sítì zdravých mìst byla podána v øíjnu letoního roku a èlenství bylo
schváleno dne 1. 11. 2004.
MUDr. Viera edivá
vedoucí Zdravotního ústavu Pøíbram

FOTOKRONIKA

Bìhem léta byla opravena a natøena okna 6. mateøské koly.

V Galerii F. Drtikola mùete shlédnout výstavu Bìly a Jiøího
Koláøových Jeden ivot, dvì díla. Paní Koláøová (1. zprava) se
zúèastnila slavnostní vernisáe.

Slavnostnímu Skoku pøes kùi pøedcházel tradièní prùvod
mìstem. Úèastníci prùvodu byli také pøijati na radnici.

Na budovì 7. kolní jídelny byla opravena fasáda i ozdobné prvky.

V Dlouhé ulici byly osazeny møíe, kterými se na noc uzavírá
nebezpeèný prùchod. V tomto místì dolo k pøepadení.

Ve finále PHAR SERVICE FITNESS CUPU 2004 obsadily
kadetky Sportovního klubu Oxygen Pøíbram krásné 3. místo.

Pøi krásném poèasí je nové dìtské høitì plnì vyuíváno.

V sobotu 16. øíjna se v aule Z Jiráskovy sady uskuteènil
I. roèník Festivalu pìveckých sborù.

Pan Hanáèek, majitel domu v Praské ulici, nechal opravit
fasádu a pøispìl ke zkrálení této runé oblasti.

Ve støedu 3. 11. 2004 byla na pùvodní místo vrácena zrekonstruovaná lávka pøes eleznièní tra. Do uívání byla slavnostnì pøedána ve ètvrtek 4. listopadu.

