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Udìlali jste obrovský krok kupøedu, øíká prezident

Záitek, na který se nezapomíná.

Bulharský velvyslanec Martin Tomov
(první vpravo) navtívil dne 24. øíjna
Pøíbram. Slavnostního pøijetí na radnici se zúèastnil starosta i oba místostarostové.

Ve ètvrtek 27. 10. jsme si pøipomnìli
výroèí vzniku samostatného èeskoslovenského státu.

pøíjemné. Nadcházející den pozdravili Pøíbramáci prezidentský pár doprovázený
To jsou asi první slova vech, kteøí mìli
monost se setkat s prezidentem Václavem hejtmanem Støedoèeského kraje Petrem
Bendlem a starostou mìsta Ivanem Fuksou
Klausem, a jedním dechem dodávají:
na námìstí T. G.
Masaryka. Po krátkých, neformálních
uvítacích projevech
se ji na prezidenta
hrnuly otázky, týkající se celé øady problémù: od místních a
po zahranièní vztahy
 k èemu máme
armádu, jak se prezident dívá na policii
a její zásah na Czech
Teku, návtìva iráckého prezidenta, ale
i sluèování pøíbramských nemocnic.
Událost zcela mimoøádná - nejen pro mìsto
Pøíbram, ale pro celý region.

Nové høitì vybudovali pracovníci
Technických slueb v Pøíbrami VIII.
Hledá se dalí místo, které bude takto
zvelebeno.
Dne 23. záøí 2005 podepsalo mìsto
Pøíbram grantovou smlouvu na
projekt Hornický vláèek Bøezové
Hory. Dotace, kterou Pøíbram
získala ze strukturálních fondù EU,
èiní 3,5 mil. Kè, co pøedstavuje
75 % celkových nákladù projektu.
Dle plánovaného èasového harmonogramu by stavební práce mìly
být ukonèeny v èervenci pøítího
roku.

V Infocentru MìÚ Pøíbram v Zámeèku Ernestinu si mùete koupit novou knihu Støedoèeský kraj. Cena 410,- Kè.

Bruslení pro veøejnost

zaèíná v pátek 4. listopadu v 18 hodin.
Dále se bude bruslit opìt kadé úterý
a pátek (od 18 hodin), kadou sobotu
a nedìli (od 14 hodin).
Upozoròujeme návtìvníky
Aquaparku, e vstupenky do areálu
oznaèené razítkem Technické sluby
mìsta Pøíbram budou platit
pouze do 31. p ros i nc e 2 0 0 5.

Mìsto Pøíbram Vás
srdeènì zve
na zahájení adventu
ètvrtek 24. listopadu
na nám. T. G. Masaryka
Na závìr je opìt pøipraven slavnostní ohòostroj.

Prezident Václav Klaus v rámci návtìvy
Støedoèeského kraje zavítal spoleènì
s manelkou Lívií a hejtmanem Støedoèeského kraje do naeho mìsta.
A byla to návtìva skuteènì unikátní. I kdy
Pøíbram v roce 1920 mìla monost pøivítat
vùbec první èeskoslovenského presidenta
Tomáe Garrigue Masaryka, následoval
Antonín Novotný, který do mìsta pøijel v roce 1960, pøed dvanácti lety to byl Václav
Havel, kronika naeho
mìsta dosud ale nezaznamenala, e by
ve mìstì v minulosti
také nìkterý z èeských
èi èeskoslovenských
prezidentù pøenocoval!
Hotel Modrý Hrozen,
ve kterém byl prezident
Klaus ubytován, podobnou návtìvu také
ve své pomìrnì mladé
historii dosud nemá.
První veèerní schùzka Václava Klause byla
s nìkterými starosty a starostkami okolních
mìst a obcí a radou mìsta Pøíbram. Tomuto
setkání pøedcházelo pøivítání v atriu restaurace
atlava. A èím prezidenta pøivítat v hornickém mìstì? Samozøejmì hornickými písnìmi
ve svérázném podání pøíbramského Cechu
horníkù a hutníkù. Zdviené oboèí a úsmìv
na tváøi svìdèily o tom, e pøekvapení bylo

Právì pøíbramská nemocnice byla dalím
cílem vzácné návtìvy. Bylo zajímavé vidìt
tuto dvojnemocnici spojenou v jednu, která
je svou pùvodní velikostí velká a rozsáhlá,
opravit a sladit to vechno je urèitì tìí, ne
je to s mení nemocnicí, která zaèíná.
Vìøím, e krok, který byl nastaven, tedy
spojení zdvojených nemocnic, bude jedinì
ku prospìchu, a vìøím, e tato nemocnice jej
zvládne, okomentoval své dojmy Václav
Klaus. Jeho návtìvu si budou jetì dlouho
pøipomínat hlavnì malí pacienti dìtského
oddìlení. Na sklenìných dveøích dìtského
koutku je podpis: Václav Klaus.
Dalí zastávka v naem regionu patøila
nedávno zpøístupnìnému Památníku Vojna,
po kterém delegaci provázel øeditel Hornického muzea Josef Velfl a jeden z nìkdejích
politických vìzòù, který má s komunistickými
lágry tøináctileté zkuenosti, Frantiek
Zahrádka. V táboøe Vojna proil témìø dva
roky a mìl tedy prezidentovi co vyprávìt.
Je dobøe, e se nedopustilo, aby toto místo
zmizelo z povrchu zemského, poznamenal
po prohlídce Václav Klaus.
A jaký dojem na prezidenta udìlalo nae
mìsto? Veèer jsem se díval z oken na námìstí a vzpomínal, jak to u vás
vypadalo pøed
patnácti lety,
kdy jsem tu byl
poprvé po pádu
totalitního reimu. Myslím, e
jste od té doby
udìlali obrovský krok kupøedu. Zejména je
obdivuhodné,
jak se Pøíbramsko bez sebemeních otøesù
dokázalo vypoøádat s útlumem tìby
uranu.
Pøipravit dárek pro hlavu naeho státu je úkol
velmi nesnadný. Hornická vancara pro
Václava Klause a soka Panny Marie svatohorské, kterou starosta Ivan Fuksa pøedal
paní Lívii, snad bude obìma vzácným
hostùm nae mìsto pøipomínat.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY O H K

K d e sáté m u v ý ro èí fi rmy

Obchodní spoleènost s ruèením omezeným byla zaloena
5. 11. 1995. Spoleènost je zamìøena na nákup a prodej zboí
s velkoobchodním a maloobchodním zamìøením.
Sortimentní skladba zboí èítá 6 000 poloek (koloniál,
cukrovinky, nápoje, alkohol, cigarety, drogerie), které jsou
nabízeny prostøednictvím 15 obchodních zástupcù na území
od západních a po jiní Èechy. Pøiblinì je navtìvováno
cca 2 000 zákazníkù, a to jak maloobchodní prodejny,
kantýny, tak i restaurace, jídelny, vývaøovny. Spektrum
zákazníkù je rùznorodé nejen sortimentnì, ale i co se týká
objemù finanèních. Minimální závoz je stanoven na 1 000,Kè, ale máme i zákazníky, jejich odbìry jsou v øádu sto
tisíc. Takových u je vak ménì. Sídlo firmy je v prùmyslové zónì na Balonce, kde je zároveò øeditelství, hlavní
sklad, doprava. Dalí dvì støediska mají charakter spíe
Cash and Carry a jsou v Rakovníku a Vimperku. Bez vlastních maloobchodních prodejen ji v souèasné dobì nemùe

fungovat ádný velkoobchod, a proto i nae firma provozuje
jedenáct maloobchodních jednotek.
Spokojenost vech naich zákazníkù a jejich komplexní

servis zajiuje 170 zamìstnancù, jejich kolektivní usilovná
práce zabezpeèuje stabilizovaný obrat, který je potøeba
pro dalí rozvoj a prosperitu firmy. e se tato spoleèná
aktivita daøí, je vidìt i na vývoji obratu. V roce 1996 byl
realizovaný obrat s 8 zamìstnanci 40 milionù a v roce 2004
se 151 zamìstnanci 525 milionù.
Od roku 1999 ji tradiènì poøádáme pro nae odbìratele
nákupní dny. Letos jsme uspoøádali ji devátý veletrh, kde
je soustøedìno 60 nejvýznamnìjích dodavatelù v oblasti
potravin a souèasnì pøijede 350 odbìratelù, kteøí si odváí
nejen dodávku za výhodné ceny, ale i pocit pøíjemnì
stráveného dne. Kromì celodenní výmìny zkueností je
samozøejmostí po celý den monost obèerstvení a vyvrcholením celé akce je bohatá tombola.
Nejenom dobrá personální politika, kolektivní odpovìdnost, ale i správné nadèasové rozhodnutí bylo tøeba udìlat,
abychom v konkurenèním prostøedí neztratili dech. To se
nám podaøilo, kdy jsme vstoupili do nákupního sdruení
s názvem ÈEPOS a.s. (èeská potravináøská spoleènost).
Tato èeská nákupní aliance byla zaloena v roce 1996 tøiceti velkoobchody z Èech i Moravy. V souèasné dobì je ji
funkèních pouze 10, ale spoleènì roènì nakoupíme zboí
za 2 miliardy Kè. Kromì této velkoobchodní aliance jsme
souèástí obchodní aktivity i sdruení 650 maloobchodních
prodejen pod názvem BALA. Pro tyto smluvní partnery
zajiujeme mìsíèní letákové akce a dalí marketingovou
podporu. Tato propojenost a spolupráce mezi velkoobchodem a maloobchodem je jedinou monou cestou k pøeití
ryze èeských subjektù vùèi nadnárodním firmám.
V souèasné dobì je stále konkurenèní boj s ostatními
nadnárodními øetìzci nerovný, ale nemá cenu podléhat
pesimismu, a proto i pøesto se celá nae firma se vemi
zamìstnanci bude snait dokázat udret si své místo na èeském potravináøském trhu a dokázat vem naim zákazníkùm, e jsme vytváøeli a budovali obchodní vztahy
na nìkolik let dopøedu a dnes mùeme s jistotou tvrdit, e
i na deset let dopøedu.
Na závìr bychom chtìli podìkovat vem naim zákazníkùm
za pøízeò, kterou nám vìnovali. A tìm, kterým jsme pøes
vechnu snahu pøece ve nesplnili na 100 % a nebyli tak
trpìliví, aby na nás nezanevøeli a zkusili to s námi znovu.

Za spol. POGRR
Miroslav Podzimek, jednatel spoleènosti

Mìsto ádá o granty
Mìsto Pøíbram vstoupilo do vech kol dotací v rámci
programu SROP. Z programu PHARE byly získány
prostøedky na rekonstrukci parkovacích ploch
a pøístupové komunikace u Drkolnovského vodního kola. Na realizaci této akce právì probíhá výbìrové øízení. V rámci II. kola SROP obdrelo mìsto
finanèní prostøedky na dalí etapu stavby Hornického
vláèku, kde rovnì právì probíhá výbìrové øízení.
Vlastní stavba bude stát 4,8 mil. korun a dalích cca
5 milionù výstavba kanalizace a pøeloka nìkterých
kanalizaèních sítí v této oblasti. Ve III. kole programu
SROP podalo mìsto ádost o dotaci na Rekonstrukci
a modernizaci autobusového nádraí. Na realizaci
mùe mìsto získat a 75 procent potøebných penìz.
Podle informace radního Jiøího Schmidta je nutné
do konce tohoto roku dokonèit probíhající stavební
øízení a od toho se bude dále odvíjet dalí postup.
Na tom i závisí, zda bude moné akci ji v pøítím
roce zaèít realizovat. Na vybudování místní komunikace Nad tolou získala Pøíbram finanèní prostøedky
ze IV. kola SROP. Výbìrové øízení na dodavatele

stavby ji bylo ukonèeno, zvítìzila firma MERCATOR, která by do mìsíce mìla být s pracemi hotová.
Komunikace bude zèásti asfaltová a zèásti vydládìná.
Její nedílnou souèástí budou i odvodòovací pøíkopy
a prostor pro parkování autobusù a aut. V tìchto
dnech podalo mìsto Pøíbram ádost o grant vypsaný
Støedoèeským krajem na vybudování sportovního
høitì Pøíbram  Hlinovky, které by mìlo nahradit
høitì na Drkolnovì. Zároveò by tady mohlo vzniknout i dalí dìtské høitì. Dalí dìtské høitì vznikne
na Komenského námìstí ve staré èásti mìsta. Na dosavadních dìtských zaøízeních se postupnì budou
likvidovat pøedevím pískovitì, ale budou se tady
upravovat ostatní vybavení tak, aby vyhovovali
pøedevím z hlediska bezpeènosti.
Celá øada projektù je pøipravena na grantové øízení
z evropských fondù. Patøí k nim napøíklad rekonstrukce støechy Aquaparku, ale i na úpravu
venkovního bazénu a rekonstrukci hotelové èásti
tohoto zaøízení.
- str -

Opìt pár slov o výchovì...

Komise pro výchovu a vzdìlávání tohle vechno ví,
stejnì jako ostatní pedagogové. Ve mìstì s koncentrací
støedních kol a témìø ètyømi tisícovkami kolákù Z
se mùe zdát, e situace by potøebovala hledat øeení.
A právì to byl dùvod, proè jsme pøipravili cyklus
pøednáek a besed pro rodièe o výchovì, výchovných
pravidlech a mantinelech, o komunikaci i postavení
dítìte v rodinì, o spolupráci s uèiteli. Slibovali jsme
si, e rodièe by mohli mít zájem ... Zklamali jsme se,
zájem je minimální. Rozdané Rodièovské kníky sice
obsahují pár rad, ale staèit nemohou. Proto po dokonèení 1. cyklu pøednáek zatím 2. cyklus neotevøeme
a budeme hledat jiné formy, jak rodièe oslovit.
Dovolte mi na závìr Vás vechny poádat o spoluúèast na výchovném procesu. Vdy kolikrát mlèky
pøejdeme viditelné pøestupky, kterých jsme svìdci,
jako kdyby se nás netýkaly! Ale ony se nás týkají,
vadí nám, zneklidòují nás a nìkdy i ohroují. Dùleité
je nekøièet, nelamentovat, ale slunì oslovit a vysvìtlovat. e je to tìké? Ano, je!

Jsou hluèní, drzí, mluví vulgárnì, dìlají nepoøádek,
holdují alkoholu, kouøí, ikanují spoluáky, hrají
na automatech, mají sklony k vandalizmu a sprejerství!
Podobné náøky slyíme èasto. Jsou slyet od rodièù,
ale i od uèitelù, nahlas je vyslovují i prodavaèky
a øidièi autobusù, ale pøedevím lidé, kteøí s dìtmi
a mládeí pøicházejí dennì nebo naopak nepravidelnì
do styku. Vechny náøky se nakonec shrnou do jednoho nepøíli lichotivého slova: nevychovanci.
Jedná se opravdu o nevychovance? Je opravdu
skuteèností, e nìkteøí rodièe nechávají vyrùstat své
potomky jako døíví v lese?. Nechce se tomu vìøit
a zøejmì to tak skuteènì není. Ten, kdo má za sebou x
let práce s dìtmi, ví, e vychovávat èlovíèka od plenek a do dospìlosti je pìkná fuka. Fuka kadodenní
a nekonèící. Nemùe zaèínat a konèit denními pøíkazy
a zákazy, nereálnými poadavky a radami, nebo naopak neadekvátními dary a dáreèky, pøípadnì splnìním
maxipoadavkù naí ratolesti. Kadý pokus vychovávat musí mít svùj øád, svá pravidla, svou dùslednost.
Jeho prvním a nejdùleitìjím bodem je oboustranná
dùvìra, a u se jedná o vztah rodiè  dítì, nebo uèitel  rodiè, anebo dítì  uèitel. A jedinou podmínkou
pro obì strany je hra fér, jen tak lze eliminovat
moný nesoulad. Hrát fér nám jde tìko, nechtìjme,
aby to naim dìtem lo lehèeji! I kdy to nedávají
slovnì najevo, hledají si své vzory a napodobují.
Bohuel, kdy jim nemohou být vzorem jejich
nejblií, hledají jinde ...

Jak si pamatovat?

Pøíbramský Klub zdraví pro Vás pøipravil
program s názvem Jak si pamatovat? 
recept na dlouhovìkost. Program bude obsahovat i ukázku zdravých pokrmù. Kadý dostane
dárek. Sejdeme se v úterý 29. 11. v 17:30 hodin
v 7. kolní jídelnì, V Zátií 274, Pøíbram II.
Vstup moný ji od 17 hodin:
- mìøení krevního tlaku, mìøení tìlesného tuku
kontakt: Mgr. Marie mídová
e-mail: casdpribram@seznam.cz

Mgr. Eva Èíhalová
komise pro výchovu a vzdìlávání
P.S. Závìreèná pøednáka 1. cyklu se koná 15. listopadu od 16.30 hodin v pøízemí Základní koly
Jiráskovy sady.
Téma: Jak vzniká ikana ve kole, Návykové látky
Øídí Bc. P. Belková a M. Roèòáková, garanti jsou
PaedDr. V. Køí a PhDr. L. Fára

Výzva Støedoèeské energetické

V souladu s energetickým zákonem upozoròujeme vlastníky èi uivatele nemovitostí
na nutnost odstranìní a okletìní stromoví
a jiných porostù ohroujících bezpeèný
a spolehlivý provoz zaøízení elektrické
distribuèní soustavy. ádáme, abyste to
uèinili do 15. listopadu 2005. Uplyne-li
lhùta marnì, zamìstnanci provozovatele
distribuèní soustavy vstoupí na dotèené
nemovitosti a provedou tyto práce sami.
Informace získáte na tel. è. 840 840 840.

V

PØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
dne 10. øíjna 2005 probìhlo v sídle HK ÈR v Praze ji ètvrté slavnostní
pøedávání Osvìdèení Hospodáøské komory Èeské republiky nejlepím absolventùm odborných kol a uèili, které probíhá na základì
výsledkù závìreèných zkouek v závìru kolního roku, na kterých jsou
v pøihláených kolách pøítomni Hospodáøskou komorou ÈR delegovaní
odborníci z praxe. V tomto roce bylo ocenìno 363 absolventù z celé ÈR.
Z naeho regionu je v této soutìi zapojena od samého poèátku
Integrovaná støední kola HPOS v Pøíbrami, za kterou vyzvedla osvìdèení za pøípravu
úspìných absolventù do praxe mistrová odborného výcviku Alena Friedmanová. Mezi
ocenìnými absolventy koly byli: cukráøky Pavla Behenská a Jana Hlouková, prodavaèi
smíeného zboí Jiøí Pièman a Iveta Málková, kuchaøi Lucie Stehlíková, Gabriela Tesaøová,
Lubo Moulík, Antonín tìpánek, Martin Váa a kuchaø - èíník David Lundák.
Za OHK Pøíbram pøijela absolventùm poblahopøát øeditelka Irena Karpíková. Toto osvìdèení
by mìlo vyznamenaným absolventùm pøispìt ke snadnìjímu uplatnìní na trhu práce nejen
v ÈR, ale mohlo by jim otevøít dveøe i v zahranièí.

V podveèer dne 20. øíjna 2005 Pøíbram pøivítala prezidenta Hospodáøské komory
Èeské republiky Ing. Jaromíra Drábka v restauraci Modrý Hrozen. Akci zorganizovala
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami spoleènì s Lobby klubem okresu Pøíbram. Setkání
se zúèastnili v neèekaném mnoství nejen místní významní podnikatelé, ale i pan starosta
Fuksa a námìstek hejtmana Støedoèeského kraje pan Vacek.
Pan prezident si pøipravil do diskuse nìkolik témat, která v souèasné dobì podnikatele pálí
nejvíce. A to je v první øadì pøipravovaný zákoník práce, s jeho znìním vìtina podnikatelù
nesouhlasí. Nesouhlasí té s pøipravovanou stávkou odborù na podporu tohoto zákona
a na toto téma se vedla ivá diskuse. V dalích bodech se pan prezident zmínil o tzv. centrálních registraèních místech v návaznosti na obchodní a ivnostenský rejstøík, která by mìla
zaèít fungovat od 1. 1. 2007, a o tom, co nám vzala a dala Evropská unie. V souvislosti s EU
hlavnì rozebral situaci v èerpání finanèních prostøedkù ze strukturálních fondù EU a mnozí
se shodli na tom, e podmínky pro èerpání nejsou nastaveny zcela ideálnì a e je potøeba, aby
se evroptí vyjednavaèi v tomto smìru se snaili nastavit pro pøítí období podmínky pøíznivìjí. Na závìr pan prezident vyjádøil pøesvìdèení, e jak práce hospodáøské komory, tak i
práce politikù není zbyteèná. Vdy vak záleí na osobnostech, které zastupují jednotlivé
politické strany, a je nutné, aby podnikatelé s nimi o svých problémech hovoøili naprosto
otevøenì.
Dne 25. øíjna 2005 probìhlo v Mladé Boleslavi Kooperaèní burza èesko-nìmeckých
firem v oblasti subdodávek do automobilového prùmyslu. Akci organizuje OHK Mladá
Boleslav ve spolupráci s OHK Pøíbram a KHK Støední Èechy. Z naeho regionu se akce
zúèastnila firma DUVE ÈR, s. r. o, ELKO Nový Knín a Nástrojaøství Kulovaný.
Dne 31. øíjna 2005 se uskuteènil semináø Jak získat a financovat veøejné zakázky,
který jsme poøádali ve spolupráci s ÈSOB. O Pøístupu k veøejným zakázkám hovoøili
starosta Pøíbrami Ing. Ivan Fuksa a místostarosta MUDr. Ivan edivý. Dalím bodem bylo
Prokazování finanèní stability díky Ratingu MSP, o který se postaral p. Jiøí Svoboda
z HK hlavního mìsta Praha a Financování pro úèastníky soutìí pøednesl Ing. Milan
Matìjka, øeditel poboèky ÈSOB Pøíbram. Na závìr akce probìhla diskuse a raut. Semináø se
konal v Club Hotelu SALVE (Impuls) od 9,30 hodin a byl pro vechny firmy, které se
o veøejné zakázky uchází.
HK ÈR v rámci projektu Informaèní místa pro podnikatele pøipravila nový produkt
 elektronickou aukci  jedná se o výbìrové øízení na nákup zboí, slueb prostøednictvím
internetu. Výsledkem je sníení ceny zakázky pro zadavatele a o 50 % oproti bìnému
nákupnímu procesu. Více informací se dozvíte na OHK  InMP Pøíbram. Pro zájemce
nabízíme monost sledování prùbìhu aukcí kadý pátek od 10,00 hodin na naí poboèce
Informaèního místa pro podnikatele (po pøedchozí domluvì).
13. øíjna 2005 schválilo pøedstavenstvo OHK Pøíbram s úèinností od 1. 1. 2006 tøi nové
èleny.
LIKOR, s. r. o., Dobøí se zabývá dovozem portugalských vín, obchodem s korkovým
zboím a pokládkou podlahovin.
KOVOBRASIV Mníek, spol. s r. o., vyrábí ocelové tryskací materiály urèené k oèitìní,
úpravì a opracování povrchù materiálù a èitìní odlitkù
IVETA BLAHOVÁ  S.I.PRE.ÈR - prodej systémù videokontroly a zaøízení pro správu penìz
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, tel.: 318 627 784-5,
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz; rmpribram@inmp.cz; www.ohkpb.cz

S LOUPEK

POSLANCE

Nìkolik pøíbramských obèanù mì oslovilo s dotazem, v jakém
èasovém horizontu budou vojenské byty na Drkolnovì pøevedeny
na mìsto. Proto se v dnením sloupku této problematice vìnuji.
Jsem rád, e vláda dala pøednost bezúplatnému pøevodu vojenských
bytù na mìsto Pøíbram a v bøeznu 2005 potvrdila tento pøevod
svým rozhodnutím. Jednou z podmínek pøevodu je, aby vichni
souèasní nájemníci tìchto bytù mìli nájemní smlouvu na dobu
neurèitou. To je velice dùleitá podmínka, kterou se je vláda snaí
ochránit pro pøípad zmìny majitele. Jistì si mnozí vybaví, e právì
na absenci smluv na dobu neurèitou doplatili nájemníci na ubytovnì v Èechovské
ulici.
V souèasné dobì se ji podaøilo smlouvy pøedat na ministerstvo financí, které by
mìlo na základì tìchto nájemních smluv udìlit výjimku (tzv. výjimkovou doloku),
v prosinci letoního roku by mìla být podepsána smlouva na pøevod a tím by mìl
být celý proces pøevodu vojenských bytù ukonèen. Mìsto Pøíbram tak získá bezúplatnì od státu majetek v celkové hodnotì pøiblinì 50 milionù korun, z èeho mám
nesmírnou radost, ale pøedevím je to dobrá zpráva pro souèasné nájemníky.
O tìchto 94 vojenských bytech, z èeho je 80 bytù o velikosti 3+1 a 14 bytù o velikosti 1+1, dále rozhodne mìstské zastupitelstvo. Sociální demokraté ve vedení
mìsta jsou toho názoru, e bychom tyto byty mohli prodat stávajícím nájemníkùm
za standardní pøíbramskou cenu cca 800 Kè/m2, co také budou prosazovat
pøi jednání mìstského zastupitelstva.V souèasné dobì se také pøevádìjí tøi vojenské
budovy v bývalých kasárnách na Zdaboøi na mìsto Pøíbram. Zde budeme usilovat
o výstavbu 60 - 70 malometráních bytù pro pøíbramské obèany. Na tuto výstavbu
budeme ádat spoluúèast státu, která mùe dosahovat a 550 tisíc korun na jeden
byt. To jsou bezúplatné pøevody od ministerstva obrany.Z majetku státního podniku DIAMO u bylo pøevedeno ve mìstì Pøíbram témìø 500 tisíc metrù ètvereèních
pozemkù, co nám v budoucnu umoní realizaci tzv. pøedzahrádek pøed jednotlivými domy. Dále bude pøevedena bývalá úpravna Rudných dolù, kde jednou z podmínek pøevodu je, e stát provede sanace pozemku ve výi pøiblinì 40 milionù
korun. Jde o velmi atraktivní pozemky v bezprostøední blízkosti hlavní bøezohorské
silnice, které by mìsto rádo vyuilo jak pro bytovou výstavbu, tak pro prùmyslovou zónu. Pøed pøevodem je i budova Rudných dolù na námìstí T.G.M., kterou by
takté mìsto Pøíbram mìlo dostat bezúplatnì. Jsem rád, e i v tomto pøípadì dala
nae vláda pøednost bezúplatnému pøevodu pøed prodejem.

MVDr. Josef Øihák

Putování se svìtýlky za sv. Martinem

Spolek Prokop Pøíbram zve vechny
dìti a rodièe v pátek 11. listopadu
na lampiónový prùvod pro dìti za doprovodu Permona a havíøských svìtlonoù z námìstí 17. listopadu do areálu
Dolu Marie na Bøezových Horách, kde
návtìvníky èeká setkání se sv. Martinem
i kulturní program.
Sraz úèastníkù v 17 hodin u kany
na námìstí 17. listopadu
Tradièní Vánoèní koncert
Pøíbramská filharmonie a hosté
(varhany, trubky)
pondìlí 12. 12. 2005 v Divadle Pøíbram
Program: P. J. Vejvanovský, J. I. Linek,
G. F. Haendel, G. P. Telemann.
øídí Milan Bouek
Tento projekt se uskuteèòuje
za finanèní podpory Støè. kraje

Galerie Frantika Drtikola
Galerie Frantika Drtikola
a Èeské muzeum výtvarných umìní v Praze
zvou na výstavu
ROZBÍT HRANICE
grafika a kresba 60. let 20. století, zastoupeni:
Jiøí Anderle, Vladimír Boudník, Jiøí John,
Alena Kuèerová, Adriena imotová,
Jitka a Kvìta Válovy, Jaroslav Voniak aj.
2 1 . 1 0 . - 3 0 . 11 .
Dále je v galerii výstava
MIRO POGRAN
malba, kresba, grafika
6 . 1 0 . - 2 0 . 11 .
V Á N O È N Í P R O D E J N Í V Ý S TAVA
grafika, keramika, perky,
textilní odìvní a bytové doplòky
2. 12. 2005 - 6. 1. 2006

Frankofonní klub Pøíbram a Knihovna J. Drdy zve na pøednáku

Náboenství a svatynì starých Keltù
Pøednáí PhDr. Petr Drda (Archeologický ústav ÈSAV)
23. 11. 2005 od 18.00 hod. v Galerii F. Drtikola
Vstupné 20,- Kè, pøedprodej vstupenek v Informaèním centru,
Knihovna Jana Drdy, tel.: 318 622 384

Spolek Prokop, Knihovna J. Drdy a Galerie F. Drtikola
za podpory mìsta Pøíbrami Vás zvou na cyklus besed
Cestujeme s krajany aneb Z Pøíbrami a na konec svìta

Úterý 8. 11.
Ètvrtek 10. 11.
Úterý 15. 11.
Úterý 22. 11.
Ètvrtek 24. 11.
Úterý 29. 11.

Nový Zéland - Petr Pastyrik
Krym - Ing. Chrudo Fiala
Bajkal - Petr Macháèek
Kamèatka - Ing.Karel kvor
Podkarpatská Rus - Mgr. Václav Chvál
Tibet - Ing. Zdenìk Urbanec

Besedy zaèínají v 17 hodin v Galerii F. Drtikola, vstup volný.

Mladá porta aneb zpívání s mlokem
Obè. sdruení Salamandr poøádá muzikantské setkání dìtí a mládee

19. 11. ve 14 hodin v Sokolovnì

Jde o otevøenou postupovou hudební soutì v ánrové oblasti
folk a country. Soutì je urèena mladým interpretùm - jednotlivci,
dua, skupiny od nejútlejího vìku a po mláde do 26 let.
Kadý soutìící interpret si musí pøipravit tøi písnì a pøípadnì se
doprovázet na vlastní hudební nástroj. Playback není pøístupný.
Zaøazení do kategorií a èas vystoupení bude upøesnìno pøed zaèátkem soutìe. Hostem odpoledne budou Tereza Terèová a Dan
vec. Pøihláku do soutìe si mùete vyzvednout kadé úterý
a ètvrtek odpoledne na adrese: Salamandr, o. s., Prokopská 334,
Pøíbram VI, email: salamandr.os@seznam.cz
Pøípadné dotazy: Frantiek Siøinek, 731 488 715
Jaroslav Straka, 723 143 531, 318 625 749
Fotbalový klub FK Marila Pøíbram, a. s., chce doplnit poøadatelskou slubu pøi zápasech I. Gambrinus ligy na Stadionu na Litavce.
Zájemci se mohou pøihlásit osobnì nebo telefonicky na sekretariátu,
tel. 318 626 173.
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 16. 10. odpoledne oznámil jeden obèan, e ve Fibichovì ulici pokozují tøi osoby
lak osobního auta Favorit.
Stráníci ihned vyjeli na místo,
ale bohuel výtrníci zde ji
nebyli. Opìt se prokázala
výhoda kamer. Obsluha kamerového systému toti podle
pøesného popisu zachytila
pachatele v Riegrovì ulici.
Jednalo se o sleèny F. S. (1987),
L. K. (1985) z Pøíbrami I a pana D. R. (1982) z Preova. Ani
jeden z nich nemohl prokázat
svoji totonost a byli dùvodnì
podezøelí ze spáchání trestného
èinu, a proto byli pøevezeni
na Policii ÈR.
Druhý den se stráníci pokoueli probudit v Plzeòské ulici
leícího opilce. Mu je ale zaèal napadat slovnì i fyzicky.
Stráníci pøivolali hlídku
Policie ÈR a opilce pøedali
k dalímu projednání.
Pøed pùlnocí 17. øíjna oznámil
na sluebnu obèan z Pøíbrami I,
e paní bydlící nad ním pravi-

delnì ruí noèní klid. Paní je
prý nedoslýchavá a nechává
dlouho do noci hrát hlasitì
rádio. Stráníci se pokoueli na
sousedku dozvonit, ale zøejmì
vzhledem ke svému postiení
je neslyela. Pokud bude pán
trvat na vyøeení, pokusí se
stráníci paní kontaktovat pøes
den, protoe tehdy je vìtí ance.
V ulici Prof. Skupy nalezli
stráníci otevøené vozidlo koda
105, uvnitø kterého bylo hodnì
souèástí autorádií, rùzné taky,
náøadí, odìvy. Stráníci to
ihned ohlásili Policii ÈR,
protoe se domnívají, e ve
mùe slouit k páchání trestné
èinnosti.
V noci dne 20. 10. spatøila motohlídka stráníkù na zastávce
MHD v achetní ulici otevøenou kodu 120 L. U vozu se
pohybovaly dvì osoby. Údajný
øidiè J. D. (1976) z Pøíbrami
VIII stráníkùm sdìlil, e jel
s autem z garáe z Pøíbrami
do garáe na Vysoké Peci
a cestou mu vypovìdìla slubu

autobaterie. I pøesto, e tento
pán nevlastní øidièský prùkaz
a jeho spolujezdec poil
alkohol, chtìli s autem odjet.
V tom jim stráníci zabránili,
pøivolali Policii ÈR a auto zabezpeèili tzv. botièkou, dokud
nesehnali oprávnìného øidièe.
Tím byl pan M. M. z Pøíbrami I.
Sdìlil stráníkùm, e je ochoten s vozem odjet. Stráníci
poté botièku odstranili.
Krátce po pùlnoci dne 22. 10.
oznámila telefonicky na sluebnu paní B. K. (1976), e se
nemùe dostat do svého bytu,
protoe manel nechal v zámku klíèe a ona ho nemùe
vzbudit. Manel je prý zøejmì
pod vlivem alkoholu a tehdy
bývá agresivní, ona prý má
strach o svoji malou dcerku.
Stráníci zjistili, e se oznámení
zakládá na pravdì, a pokoueli
se pána boucháním a zvonìním
vzbudit. To se jim ale bohuel
nepodaøilo. Po dohodì s oznamovatelkou pøivolali zámeèníka,
který na její ádost byt otevøel.

Poté paní zjistila, e osoby
v bytì jsou v poøádku, take
stráníci mohli místo opustit.
Ruení noèního klidu v Pøíbrami VIII bylo ohláeno dne
22. 10. v 00,25 hodin. Stráníci
zde ji pouze nalezli povalený
kontejner a odpadkový ko. Po
pachatelích se slehla zem.
Tøi mladí lidé pøelezli plot
dìtského høitì v Pøíbrami VIII.
Správce høitì to oznámil
stráníkùm a ti zde zadreli
L. P. (1980) z Trhových Duník, J. K. (1982) z Pøíbrami VIII
a sleènu N. L. (1992) z Pøíbrami VII. Oba mladíci tvrdili,
e pøelezli bránu a vùbec si prý
nevimli Návtìvního øádu.
Sleèna N. L. prý na høití ztratila penìenku a klíèe a la je
hledat. Ve bylo vyøeeno
domluvou.
Druhý den nìkdo podpálil
mobilní WC na dìtském høiti
v Pøíbrami VII. Pachatele se
zatím nepodaøilo chytit.

Krátce z tiskovek na radnici

Ji tøetí fázi projednávání absolvovali
zástupci pøíbramské radnice na Krajském
úøadu Støedoèeského kraje ohlednì výstavby
nové tìlocvièny za Sokolovnou. Mìla by
být investována právì z finanèních prostøedkù kraje. S odpovìdnými pracovníky
kraje tentokrát jednali oba místostarostové
Václav Bene a Ivan edivý, radní a souèasnì starosta Sokola Pøíbram Svatopluk
Chrastina. Tìlocvièna by mìla stát právì
na pozemku Sokola. Vichni úèastníci se
shodli na tom, e schùzka byla uiteèná
a posunula øeení této problematiky vpøed.
Narychlo svolaná rada mìsta rozhodla
o pronájmu 17 m2 od státního podniku Diamo.
Tento právní krok byl velice dùleitý pro
zahájení výstavby aten v druhé ledové
hale Zimního stadionu Pøíbram.
Celá øada projektù je pøipravena na
grantové øízení z evropských fondù. Patøí
k nim napø. rekonstrukce støechy Aquaparku,
ale i úprava venkovního bazénu a rekonstrukce hotelové èásti tohoto zaøízení.
V tìchto dnech byla podepsána
smlouva mezi mìstem Pøíbram a Armádou
ÈR o pøevodu ètyø domù na Zdaboøi.
V tìchto objektech by mohlo vzniknout a
sedmdesát sociálních a startovacích bytù.
Na nì by mohlo mìsto získat dotaci a
550 tisíc Kè na jeden byt, právì tak jako
v bývalém Simply clubu. S Armádou ÈR
byla rovnì pøipravena i smlouva o pøevodu
objektù a pozemkù v bývalých kasárnách
Brod. Tato oblast spadá do jedné z pøíbramských prùmyslových zón.
Po sobotním volejbalovém zápase,
který byl prý velice dramatický a napínavý,
ale který bohuel nakonec pøíbramtí hráèi
prohráli, se starosta Ivan Fuksa seel s trenérem mustva Rosenbaumem. Ze schùzky
nakonec vzeel nápad, který by mìl pomoci
zjistit, kudy do volejbalové haly zatéká.
Hasièi si na støee haly udìlají námìtové
cvièení, take vody by tu mìlo být dost.
Hráèi, hasièi i pracovníci Sportovních zaøízení budou spoleènì sledovat, kde voda
nakonec vytéká. V souèasné dobì ji byl
dùkladnì provìøen spoj mezi starou a novou
èástí haly a upravila se odtoková roura,
kde pùvodnì iroký profil ústil do úzkého
a tím se zde vytváøela vodní vana.
Pokud jetì stále bude voda zatékat, zbývá
ji jediné øeení, zásadní rekonstrukce
støechy. Ta by ale mìla pøijít na øadu a
v pøítím roce.
Starosta Ivan Fuksa se seel s provozovatelem Letního kina Martinem Severou,
který vyhodnotil uplynulou sezónu letního
kina optimisticky. Na pøítí sezónu by se
provozovatel chtìl ji zaèít pøipravovat
nyní. Plánuje i èásteèné zastøeení kina
formou lan a plachet a tím prodlouení
sezóny. Zastøeení by mìlo èásteènì i zamezit pøenosu hluku. Starosta by rád tuto
mylenku také finanènì podpoøil a navrhuje, aby se v rozpoètu mìsta na pøítí rok
s touto podporou poèítalo.
Na 44. roèník Hornické Pøíbrami se
do Pøíbrami letos sjelo snad nejvíc øeditelù
hornických i naftových dolù. Zároveò se
pøijeli pøednáející odborníci z jedenácti
zemí svìta, napø. z Èíny, Japonska, Indie,
Kazachstánu a Portugalska.
Firma Connex, která provozuje mìstskou hromadnou dopravu, mìla zaèít s vyvìováním zjednoduených jízdních øádù
mìstských autobusù. Na nìkterých autobusových zastávkách ale pracovníci firmy

zanechali zpøetrhané a ponièené pùvodní
jízdní øády, take celkový dojem byl
katastrofální. Øeditel Connexu pøislíbil, e
se okamitì postará o nápravu.
V pátek 14. øíjna zaèala uzavírka mostu
pøes Pøíbramský potok z ulice Prokopské
do ulice Ès. armády. Práce tady potrvají
do konce mìsíce øíjna.
Dalí rekonstrukèní práce zaèínají na
schodech z Mariánské do Bøezohorské ulice
a také v Okruní. Zde vzniknou i nová parkovací místa, práce potrvají asi do 10. 11.
Ve dnech 23. a 26. øíjna se konal
v Divadle Pøíbram ji 7. roèník Mezinárodního festivalu dìtských pìveckých
a taneèních souborù. Podle informace
1. místostarosty V. Benee byla úèast
souborù v letoním roce o nìco nií ne
vloni. Jednotlivá pøedstavení byla i v blízkých mìstech, napøíklad Bøeznici, Romitále a Milínì.

S bezdomovci nemá pøíbramská radnice mnoho problémù. Zaøízení mìsta,
které funguje celoroènì, má pøipraveno
7 míst pro mue a 3 místa pro eny. V létì
je zde otevøeno od 20 hodin a v zimì ji od
17 hodin do 8 hodin ráno. Jedna noc stojí
50,- korun. Klienti si tady mohou uvaøit
èaj a v teple pøespat.
Kontrola propustnosti støechy na volejbalové hale probìhla za úèasti pøíbramských dobrovolných hasièù v pondìlí
24. øíjna a prokázala, e jediným místem,
kde voda propoutìla, je novì instalovaný
svìtlík. Ten bude nyní firma, která ho sem
instalovala, reklamovat u výrobce. Místa,
kde se voda obvykle objevovala, zùstávala
za této zkouky suchá. Støecha haly jetì
bude zateplena.
Rada mìsta navrhla zvýit podíl
dotace mìsta na provozování MHD z pùvodní èástky 12.30 korun a na èástku
13.40 korun.
S tím souvisí i
úprava jízdného
v MHD. Radní
zvolili variantu,
kdy dojde ke
zvýení jízdného
pouze u pøímých
plateb cestujících MHD.
Obèanù, kteøí
cestují s èipovou
kartou, se zdraení nedotkne
vùbec. Koneèné
slovo budou mít
jetì pøíbramtí
zastupitelé.
Pøíbram ji
získala bývalá
kasárna
Brod
a dolo ji i k fyzickému pøevzetí objektù.
Areál je bohuel za uplynulých devìt let,
kdy byly objekty zcela oputìné, zdevastovaný a z objektù postupnì zmizelo
vekeré vybavení. Areál je souèástí
prùmyslové zóny a po jeho zapsání do listu
vlastnického mìsta Pøíbram bude k dispozici investorùm v systému pobídek Czech
Investu.
Zastupitelstvo Støedoèeského kraje
rozhodlo o tom, e Knihovna J. Drdy bude
patøit mezi pìt vybraných knihoven
ve Støedoèeském kraji, které budou mít
regionální pùsobnost. Toto rozhodnutí
odsouhlasila i rada mìsta.
Martin Tomov, bulharský velvyslanec
v ÈR, doprovázený kulturním a obchodním
ataé, byl pøijat na pøíbramské radnici.
Návtìvu zprostøedkoval Ing. Karpíek
z firmy ZAT, která dìlá subdodávky pro
Èeské energetické závody v Bulharsku.
Velvyslanec se podíval i na Svatou Horu
a samozøejmì do firmy ZAT Pøíbram.
S pøíbramskými radními nael spoleènou
øeè i na téma vzájemných partnerských
vztahù. Dùvodem je nejen to, e v Bulharsku investuje pøíbramská firma ZAT
a mimo jiné i firma Ravak tady má své zastoupení, ale i absence jazykové bariéry.
Dalím dùvodem, který Èechy samozøejmì
hodnì láká, je moøe. Kromì nìj nabízejí
Bulhaøi i hory. Zdejí lyaøská centra jsou
vybavena podobnì jako lyaøská centra
v Alpách. Bulharsko je pro Èechy i daleko
lépe dopravnì dostupné.
- str -

Zkouka nepropustnosti støechy na Aquaparku
Privatizace bytového fondu v Pøíbrami
je témìø u konce. Poslední prodeje budou
schvalovat zastupitelé v øíjnu a listopadu.
Mìsto celkem prodalo pøes 8 tisíc bytù
a asi 1 400 si jich ponechalo. To jsou
pøedevím byty v domech, kde jsou nebytové prostory (obchody a podobnì).
Návrh na vybavení dvou aten
ve sportovní hale volejbalového oddílu
rada mìsta schválila. Jde o atny hostù
a vybaveny by mìly být jednoduchým
atnovým systémem.
Zástupci kolské rady v Základní
kole Jiráskovy sady se stali Mgr. Eva Èíhalová a Mgr. Václav Chvál.
2. základní umìlecké kole byl rozhodnutím mìstské rady navýen poèet ákù
z pùvodních 300 na 500. Obì umìlecké
koly tak mohou pøijmout a 700 ákù.
Návrh na zlepení mìstské èásti
Nová Hospoda pøedloil osadní výbor
radì mìsta. Poadavky by mìly být
postupnì zapracovány do rozpoètu mìsta.
Sportovní klub Oxygen poádal
o pøíspìvek na svoji úèast na Mistrovství
svìta v Moskvì. Této soutìe se zúèastní
deset lidí. Rada mìsta schválila pøíspìvek
ve výi 24 tisíc, ale koneèné rozhodnutí
musí jetì dát pøíbramtí zastupitelé.
Pùvodní zámìr, vybudovat chránìné
dílny v bývalé 8. základní kole, nakonec
zájemce zruil. Zájem ale projevila jiná
firma, která by zde mìla zøídit a 200 pracovních míst. Zájem ale má asi 8  10
rùzných spolkù zdravotnì postiených
a také mateøské centrum Matylda.

Pø íbr a ms ká jmé na

(30.)

V dnením díle budeme pokraèovat ve vysvìtlování názvù
nìkterých pøíbramských staveb. Minule jsme ukonèili
budovy se vztahem k øímskokatolické církvi. Postavení
nekatolických církví i jejich stavby jsou v Pøíbrami skromnìjí. V podstatì se zde nachází pouze jedna církevní
a nekatolická budova. Na Bøezových Horách stojí kostel
Církve èeskoslovenské husitské. V této církvi je sakrální
stavba tohoto typu oznaèována slovem sbor. Názvy sborù
této církve se vìtinou váou k M. Janu Husovi a jeho
støedovìkým stoupencùm. Bøezohorský sbor byl postaven
v roce 1936 a nese jméno M. Jakoubka ze Støíbra (1371 10. 8. 1429). Tento knìz, církevní reformátor a pøítel
M. Jana Husa patøil mj. k tvùrcùm husitského programu.
Ostatní církve a náboenská spoleèenství zatím vlastní
stavby nevytvoøily (s výjimkou synagogy, zbourané v roce
1969) a své bohosluby odbývají v náhradních prostorách,
a proto se jimi nemùeme zabývat.
Svìtská správa naproti tomu zanechala v naem mìstì
budov nìkolik a neustále se rozrùstá. Hlavním sídlem
vedení mìsta bývala vdy radnice. Dnení budova radnice
stojí v rohu námìstí T. G. M. od roku 1893 a pùvodnì se
do ní vela jetì mìstská spoøitelna. Vlastní jméno nikdy
nezískala, slovo radnice pochází z èeského slovesa radit
(se). Naopak blízký objekt vrchnostenské správy a pozdìjí
rektorát Vysoké koly báòské, známý Zámeèek, má jmen
nìkolik. Asi nejvíce se ujal název Zámeèek, pøestoe se
jedná spíe o tvrz èi hrádek, zaloený arcibiskupem
Arnotem z Pardubic v polovinì 14. století. V 19. století,
kdy se pøestavìná budova stala sídlem báòského uèilitì
a pozdìji vysoké koly, dostalo jméno po svém zakladateli
Ernestinum, z latinské podoby jména Arnot = Ernestus.
Toto oznaèení budovy bylo po odsunu vysoké koly
do
Ostravy v roce 1946 upozadìno, a teprve od druhé poloviny
20. století má budova dvì oficiální jména: Zámeèek 
Ernestinum.
Tøetí dominantní správní budovou v souèasné Pøíbrami je
bývalý okresní úøad na námìstí T. G. M. Stavba vznikla
pùvodnì jako monumentální sídlo Okresního výboru KSÈ
na pøelomu 70. a 80. let 20. století. Sídla komunistické
strany bývala oznaèována lidovou mluvou jako Kreml èi
Bílý dùm, nìkdy té zkratkou KOKOS (= komunistický
kostel), ale vechny tyto názvy se pouívaly obecnì a nebyly vázány pouze na Pøíbram. Zde se ádný svébytný termín nevytvoøil. Pøíznivci starého reimu budovu nazývali
neutrálnì slovem výbor. Po pøevratu v roce 1989 se
do budovy nastìhoval obnovený okresní úøad a budova
získala oznaèení pomocí slova okres, který se jí drí
dosud. Správním úèelùm slouilo v Pøíbrami mnoho
dalích budov, napø. tzv. Okresní dùm, sídlo okresního
zastupitelstva (reprezentace samosprávy z území okresu
Pøíbram), postavený v roce 1922. Dnes je zde umístìna
Knihovna Jana Drdy, nazvaná po literátu a pøíbramském
rodákovi Janu Drdovi (1915 - 1970). Mìstské správì slouila i budova bývalého okresního soudu, stojící v sousedství. V roce 1850 se mìsto budovy vzdalo nejprve ve prospìch tzv. hlavní koly a v roce 1868 ji definitivnì pøedalo
okresnímu soudu, který zde sídlil a do roku 1996. Odtud
pochází dnení oznaèení budovy jako starý soud.
Daniel Doleal

LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM
1. 11. 1857

pil dùl Vojtìch a do 5. patra,
pøièem zahynulo 10 havíøù.

7. 11. 1868

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

Bylo z Pøíbrami do Prahy
pøeloeno c. k. horní hejtmanství, bývalý Vrchní
horní úøad.

Na Pøíbramsku se strhla
vichøice, která zpùsobila
velké kody v lesích a dokonce poboøila nìkteré
stavby.

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.

25. 11. 1782

Náhlý silný proud vody zato-

27. 11. 1627
28. 11. 1570

Christof Gabish z Jáchymova
byl ustanoven hormistrem
v Pøíbrami.

30. 11. 1955

Tìlocvièné jednoty Baník
Pøíbram (bývalé SK Bøezové
Hory) a Slavia Pøíbram se
slouèily do jedné - Baník
Pøíbram. Jednalo se o akci
v rámci sluèování tìlovýchovy, v Pøíbrami nadále pùsobil
ji jen Spartak Pøíbram
(bývalý Horymír) a Baník
Kovohutì.

30. 11. 1849

Konala se první valná hromada Ètenáøského spolku na
Bøezových Horách, jednoho
z pøedchùdcù veøejné knihovny.
Daniel Doleal

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 26. 9.
SCHVÁLILA

- rozíøení úèelu nájmu o prodej
zvukové a svìtelné techniky
(napø. mixání pulty, koncové zesilovaèe, potøeby pro hudebníky
apod.) v nebytovém prostoru
v Boèní 482 pro nájemce M. Hrudku
- pronájem nebytového prostoru
(STOÚ) na nám. 17. listopadu 296,
è. 703 a 704 pro firmu Lubomír
anìk  NEPTUN na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou

A

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

za cenu 210,- Kè/m2/rok (základní
nájemné) povýenou kadoroènì
o míru inflace za úèelem vybudování skladového prostoru pro
provozovnu prodejny potravin na
nám. 17. listopadu 293.
- pronájem nebytového prostoru
v Brodské 102 pro Peèovatelskou
slubu mìsta Pøíbram na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 1,- Kè/m2/rok
(základní nájemné) povýenou kadoroènì o míru inflace za úèelem
zøízení prádelny, skladu èistého
prádla, mandlovny, tøídírny pi-

Obchodní akademie
a VO Pøíbram

zve na Den otevøených dveøí, který
se koná 24. 11. 2005 od 14 hod.
Øeditel Støední prùmyslové koly a VO, Pøíbram II,
zve vechny zájemce a rodièe ákù, vycházejících ze Z, na
Den otevøených dveøí,
který se uskuteèní: ve ètvrtek 10. 11. od 15,30 do 17 h.
v sobotu 10. 12. od 10 do 13 h; v úterý 10. 1. 2006 od 15,30 do 17 h.

Den otevøených dveøí
na Gymnáziu pod Svatou Horou
1. 12. od 14 do 17 hodin a 3. 12. 2005 od 9 do 12 hodin.

Na dnech otevøených dveøí kola prezentuje své obory, projekty, vybavení
i své monosti a úspìchy. Uchazeèi budou moci vyzkouet své znalosti
formou pøijímacího minitestu, který bude na místì vyhodnocen. Prùvodce
po kole uchazeèùm a rodièùm dìlají stávající studenti, odborné dotazy rádi
zodpoví vyuèující.
Gymnázium pod Svatou Horou nabízí pro áky Z tyto obory:
Zamìøení veobecné - estiletý obor
Veobecné zamìøení je urèeno pro áky ze sedmých tøíd Z. Je vhodné
pro zájemce o dalí studium, pøedevím pro ty, kteøí se nedokázali ke studiu
rozhodnout ji v páté tøídì, pøípadnì pro ty áky, u kterých se studijní
pøedpoklady projevily a pozdìji, pøípadnì pro áky ze vzdálenìjích obcí,
pro které je dojídìní v esté a sedmé tøídì nároèné. Studenti získají
veobecný základ pro studium na V. Zvládnutí standardního programového
vybavení (Windows, OFFICE) je jednou z dùleitých náplní pøedmìtu informatika. iroká volba volitelných pøedmìtù umoní individuální zamìøení
s ohledem na zájmy a budoucí profesní orientaci. Poèet pøijímaných ákù: 30
Zamìøení na ivé jazyky - ètyøletý obor
V naem regionu se jedná o zcela ojedinìlý typ gymnaziálního studia pro áky z 9. tøíd Z. První cizí jazyk (angliètina, nìmèina) je vyuèován pìtkrát
týdnì èeskými uèiteli i zahranièními lektory. Po dvou letech intenzivní
jazykové pøípravy je alespoò jeden z ostatních pøedmìtù vyuèován nejen
v èeském, ale èásteènì i v anglickém, resp. v nìmeckém jazyce. Druhým
ivým jazykem mùe být angliètina, nìmèina èi francouztina, dobrovolnì i
rutina. Kvalitní veobecný základ, nadstandardní výuka cizích jazykù
a zvládnutí standardního programového vybavení je dobrým pøedpokladem
pro studium na V nejen v ÈR, ale i v zahranièí. Poèet pøijímaných ákù: 30
Gymnázium organizuje povinné kurzy, navíc výmìny do Anglie a Nìmecka,
biologicko ekologický kurz v Chorvatsku a kolu v pøírodì. áci mají
monost prohloubeného jazykového vzdìlávání formou kroukù v cizích
jazycích. kola poøádá videokonference do Anglie.
Pøijímací zkouky pro oba obory formou testù SCIO: èeský jazyk, matematika,
test veobecných studijních pøedpokladù.

Gymnázium pod Svatou Horou
Balbínova 328, Pøíbram II, tel.: 318 621 935, 318 679 020
fax: 318 679 022, www.gshpb.cz, e-mail: gshpb@gshpb.cz

Zahranièní studenti v Pøíbrami
Ji nìkolik let trvá nová tradice
setkávání studentù ze spøátelených
mìst AKEN v SRN a ANOR ve
Francii se studenty z Pøíbrami.
Setkání je organizováno vdy èiniteli jednoho z uvedených mìst. Tak
se jako organizátoøi setkání vdy
v tøíletých cyklech mìsta vystøídají.
Studenti a jejich doprovod se pak
scházejí ve mìstì organizátora setkání.
V létì letoního roku bylo hostitelem celé akce mìsto Pøíbram. Organizace setkání se ujala Obchodní
akademie a Vyí odborná kola
Pøíbram v èele s øeditelkou koly
RNDr. Blakovou. Ubytování a stravování úèastníkù bylo zajitìno
Waldorfskou kolou zastupovanou
øeditelem koly Mgr. Rikem.
Studenti mìli v prùbìhu návtìvy
bohatý sportovní, kulturní i pracovní
program. Pod vedením zástupce
Technických slueb pomáhali s úkli-

dem lesoparku a jejich pomoc byla
ocenìna øeditelem této organizace
p. Michvocíkem.
V rámci kulturního programu akce
byli vichni studenti a jejich doprovod pøijati na pøíbramské radnici.
Místostarosta Pøíbrami MVDr.
Bene je seznámil s historií i souèasností mìsta, které si studenti také
prohlédli. Bìhem pobytu studenti
navtívili Prahu a Èeský Krumlov.
Ve volném èase se také sportovalo.
Studenti hráli odbíjenou, navtìvovali pøíbramský Aquapark a úèastnili
se turistických vycházek do okolí
Pøíbrami
Akci se podaøilo zajistit tak, e ji
studenti hodnotili jako výbornou.
Za to patøí podìkování vem, kteøí
setkání pøipravili, a tìm, kteøí ji
pomocí dotací financovali.
Ing. D. Bartùòková

navého prádla
- pronájem pùdních nebytových
prostor o výmìøe 18 m2 v objektu
Ès. armády 145 Pøíbramským
betlémáøùm za úèelem uskladnìní
betlémù s pøísluenstvím za podmínek: celkový nájem prostor
v objektu za 1,- Kè/rok na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou

RADA MÌSTA 3. 10.
SCHVÁLILA

- pronájem objektu èp. 141

M Ì S TA

v Pøíbrami IX, Nové Hospodì,
Osadnímu výboru Nové Hospody
za symbol. nájemné 1,-Kè/rok/m2,
na dobu neurèitou a s tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou, s tím, e sluby
spojené s nájmem budou OV
Nová Hospoda hrazeny
- pronájem budov støedních kol
se sídlem v Pøíbrami KÚ
Støedoèeského kraje dle stávající
platné smlouvy s tím, e cena
bude valorizována tøi roky zpìtnì
s platností od 1. 9. 2005
- plán zimní údrby místních
komunikací na období 2005 - 2010

VO a SO
Bøeznice
Zveme áky vycházející
ze Z a jejich rodièe
na Dny otevøených dveøí:
25. 11. 2005 od 14 do 16 hod.
26. 11. 2005 od 8 do 12 hod.
6. 1. 2006 od 8 do 16 hod.
Pro kolní rok 2005/2006
otvíráme studijní obory:
Agropodnikání,
Výpoèetní technika,
Sociální péèe - peèovatelská
èinnost

Nové zahranièní kontakty IS HPOS Technické sluby informují
Studenti a uèni pøíbramské IS HPOS dostanou k Vánocùm
neobvyklý dárek. kola navázala dalí zahranièní spolupráci.
K úspìným dlouholetým kontaktùm s francouzskými kolami
v Otange a Nancy pøibývá tentokrát anglická Kendal College.
První angliètí studenti navtíví své èeské kolegy ji v prosinci
tohoto roku.
Prvotní impuls vzeel od lady Mileny Grenfell-Baines, která
kolu doporuèila anglické stranì. Pøípravná fáze byla zavrena
osobní návtìvou øeditelky koly v anglické Kendall College,
kam spolu s vyuèující anglického jazyka ve dnech 18. - 20.
øíjna 2005 zavítaly. Angliètí partneøi jim umonili navtívit
øadu ubytovacích a stravovacích zaøízení, rozmístìných na bøehu jezera Windermere v oblasti pøírodní rezervace Lake District
na severu zemì. Spoleènì s managery byly projednány
monosti pøípadné spolupráce. Postavili tak øeditelku koly
pøed nesnadný úkol, toti vybrat z mnoha pøedstavených
hotelù jen nìkolik, v nich budou studenti koly vykonávat
odbornou praxi. Ve vech navtívených hotelech se zástupci
IS setkali s velmi srdeèným a vstøícným pøijetím. Nakonec byl
vybrán øetìzec pìti hotelù pod spoleèným názvem English
Lakes Hotels, který nejlépe odpovídal potøebám koly.
Zahranièní praxe umoní studentùm IS seznámit se s kulturou
ubytování a stolování v cizinì. Neménì významným pøínosem
pro nì bude pobyt v anglickém jazykovém prostøedí a nutnost
pouívat anglický jazyk k osobní i profesní komunikaci.
Absolventi vybavení takto získanými znalostmi a dovednostmi
jistì nebudou mít problémy s uplatnìním na trhu práce,
zejména uváíme-li, e se jim otevírá i monost zamìstnání
v zahranièí a snazí orientace na tamním trhu práce.

- Na ádost obèanù jsme od 1. listopadu zaèali
ve Sbìrném dvoøe sbírat také hliníkové obaly
(od èokolád, jogurtù apod.) a obnoené atstvo.
Obnoeným atstvem se rozumí odìvy èisté (vyprané)
v pouitelném stavu.
- Znovu upozoròujeme: divoký výlep reklamních
letákù, plakátù a programù na kontejnery èi popelnice
je poruením obecnì závazné vyhláky mìsta
Pøíbrami è. 12/2003 v èl. 12/j. Krátce: vylepováním
tiskovin se lepièi vystavují monosti sankce a
do výe 200 000,- Kè (nebo 30 000,- jako fyzická
osoba). Technické sluby jsou povinny kadé poruení vyhláky, které se jich týká, nahlásit Mìstské
policii a pøestupkovému oddìlení právního odboru.

Napsali o nás

Statistika nuda je, zpívá se v jedné známé písni. Není to tak ale
vdycky. Statistika èasto vypoví leccos o daném mìstì, regionu, oblasti. MF Dnes kadoroènì zveøejòuje prùzkum nazvaný
Nejlepí místo pro ivot. Kritérii k hodnocení jsou v tomto
pøípadì prùmìrné platy obèanù ijících v daném mìstì, výe
dùchodù, nadìje na doití, poèet lidí na jednoho lékaøe, poèet
podnikatelù na sto osob, vloupání na deset tisíc domù a bytù,
úmrtí na váné choroby, mnoství zplodin, nezamìstnanost,
ceny nemovitostí a ceny plynu.
V Hitparádì okresù figuruje Pøíbram v letoním roce
na 34. místì ze 77 testovaných. Tedy v horní polovinì tabulky. Na prvním místì jednoznaènì vede Hradec Králové, který
následují Pardubice a a na tøetím místì je mìsto Praha.
Mìsto Pøíbram se neobjevuje v dalích tabulkách, ve kterých
je zveøejnìno vdy deset nejlepích a deset nejhorích mìst
s tìmito tématy: Kde je nejvyí a nejnií mzda, kde jsou
nejlevnìjí a nejdraí byty, kde se umírá nejménì a nejvíce
na tìké nemoci, kde mají nejménì a nejvíce vloupání a kde je
nejmení a nejvìtí nezamìstnanost. Z toho tedy vyplývá, e i
tady se Pøíbram pohybuje mezi 11. a 67. místem.
Zajímavé údaje.

Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

Ohlédnutí za festivalem pìveckých sborù

Minulou nedìli bylo moc hezky. Nejenom venku v pøírodì,
ale i v aule Základní koly Jiráskovy sady. Organizátorce
festivalu sice pøed druhou hodinou odpoledne stoupal
cukr v krvi, ale my ostatní jsme mìli náladu bájeènou.
Irenì Muzikáøové se toti s naí skromnou podporou
(sboru Mistra Jakoubka ze Støíbra) opìt podaøilo dát
dohromady pøehlídku pìveckých sborù: vechno obvolat,
zaøídit, objednat a stihnout.
A tak jsme se po roce opìt seli na 2. roèníku Festivalu
pìveckých sborù Pøíbram - my, pøíbramské pìvecké
sbory, a nai hosté z Prahy. Díky tomu, e byl repertoár
souborù znaènì rozmanitý, kadý posluchaè si pøiel
na své. Vedle duchovní a váné hudby jsme slyeli
èernoské spirituály (Geshem), svéráznì pojaté lidovky
(Jásan) nebo hebrejské tradicionály (Sirius).
Mimoøádným záitkem bylo zvlátì vystoupení dvou
pìveckých tìles - v první polovinì praského sboru
L´Asenzio pod vedením Tomáe Pergla a ve druhé pùlce
Kakofonu sbormistra Dominika Fellnera. Pøestoe sbory
zpívaly hudbu úplnì jiných ánrù, oba uchvátily obecenstvo profesionalitou a dokonalostí provedení.
Z pøíbramských pìveckých sborù se letos pøedstavily
tyto: Pøíbramský smíený sbor sbormistra Zdeòka Fouse,
Svatohorský chrámový sbor pod vedením Pavla molíka,
Codex Temporis Jana Ciklera, Komorní pìvecký sbor
Mistra Jakoubka ze Støíbra Pøíbram se sbormistryní
Hanou Tonzarovou, Komorní smíený pìvecký sbor dr.
Vladimíra Vepøeka s dirigentem Pavlem molíkem a perlièkou, která roztleskala celý sál, byl Jásan Vladimíra
Heráka ze 7. základní koly. Moná nìkdo ani netuí, e
tolik sborù v Pøíbrami funguje. Tak a tedy pøijde pøítí
rok do auly a pøesvìdèí se sám.
Dùvodem uspoøádání této pøehlídky je pøedevím setkání
vech pøíznivcù sborového zpìvu, ale i potenciálních
zájemcù o zpívání ve sborech. Letos pøinesl festival jetì
dohodu pøíbramských sbormistrù a sbormistrynì o uspoøádání spoleèné Rybovky vech pøíbramských sborù za
doprovodu Pøíbramské filharmonie. U nyní Vás tedy
zveme na 20. a 21. 12. do Divadla Pøíbram - urèitì to
bude záitek podobnì nevední jako 2. roèník festivalu.
Doufáme, e zpìvaèky, zpìváci i sbormistøi budou
ochotni pøítí rok znovu pøijít a zazpívat se stejnou chutí
v duchu mota festivalu: Hudba v srdci. A abychom
nezapomnìly: asi se to povedlo, protoe Irenì cukr zase
klesl!
Za Jakoubky
Dominika Pilecká a Vladimíra Beneová

Nejdéle do konce mìsíce øíjna tohoto roku rozíøí Oblastní
nemocnice nabídku ubytovací kapacity v ubytovnì, umístìné
v areálu II nemocnice (Pøíbram V - Zdaboø). K dispozici
formou pronájmu bude celkem 17 tzv. bunìk (místnost, sociální zaøízení a pøedsíòka o rozloze cca 24 m2).
Ubytovna Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., o její volné
kapacity se jedná, je pìtipatrová, v souèasné dobì jsou obydlena její ètyøi vrchní patra. Rekonstrukce zmínìných obytných
prostor v prvním patøe této ubytovny byla hrazena z finanèních
prostøedkù získaných prodejem ubytovny v Èechovské ulici.
Pøednost v poskytnutí novì zrekonstruovaných prostor k bydlení mají zamìstnanci Oblastní nemocnice, a to zejména ti z nich,
kteøí v souèasné dobì stále bydlí v ubytovnì v Èechovské ulici
a poádají o monost ubytování ve vlastních kapacitách
Oblastní nemocnice Pøíbram, a.s.
Kontakt pro zájemce: pí Kareová, oddìlení PaM Oblastní
nemocnice Pøíbram, a. s., tel. : 318 641 142.
Mgr. Roman Boèek, øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

Jazyková kola Smetanová slavila 15 let

Letos v záøí tomu bylo 15 let, co se poprvé otevøely dveøe
jazykové koly Smetanová v Dlouhé ulici pod Svatohorskými
schody. K této pøíleitosti probìhla ve dnech 30. 9. a 1. 10.
oslava formou dnù otevøených dveøí.
Jazyková kola byla zaloena v roce 1990 Ing. Danielou
Smetanovou. V té dobì se zde vyuèovala jen angliètina.
Postupnì se nabídka jazykù roziøovala a dnes si mùete vybrat
mezi angliètinou, nìmèinou, italtinou, rutinou, francouztinou a neménì úspìnì vyuèovanou èetinou pro cizince.
tafetový kolík od paní ing. D. Smetanové pøevzaly Zuzana
rámková, øeditelka koly a vedoucí veøejnostních kurzù,
a Lucie Vacková, která má na starosti kurzy pro firmy. Ji 4
roky nabízí kola své sluby i ve své poboèce na Dobøíi. O tu
se stará Silvie Boková. O výuku jazykù je velký zájem, a tak
jme své kompetence rozdìlily na tøi díly a mohly se tak studentùm maximálnì vìnovat, prozradila nám Z. rámková.
V roce 2000 prola kola malou rekonstrukcí. V pøízemí domu
byly zøízeny tøi modernì vybavené uèebny, kde nyní kola sídlí.
Výuku zajiuje tým kvalitních lektorù, kteøí se snaí svým
klientùm maximálnì vyjít vstøíc. Vzdìlávat se zde mohou dìti,
mláde i dospìlí. Jazyková kola úzce spolupracuje s Caledonian school v Praze.
Na návtìvníky èekaly mimo jiné 4
tematické jazykové
koutky dle nejoblíbenìjích jazykù.
Bývalí studenti si
zavzpomínali na léta strávená v jazykové kole u fotogalerie. Bylo moné
ochutnat nejen z èeské, ale i nìmecké,
francouzské, italské
a anglické kuchynì. Byl pøipraven i firemní koutek. A nezapomnìlo se ani na dìti, které se mohly vyøádit v dìtském koutku.

foto: Frantiek Gahler

