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V ÝSLEDKY VOLEB
ZASTUPITELSTVO

Mìsto Pøíbram si letos pøipomnìlo
88. výroèí vzniku samostatného
èeskoslovenského státu.

V øíjnu se zastavil na sluebnì
Mìstské policie na Bøezových
Horách herec Ladislav Potmìil,
kterého znáte z filmù o Policejní
akademii. e by se natáèel dalí?

Dne 18. øíjna se konal dalí Skok
pøes kùi. Tuto slavnostní akci
organizuje kadoroènì Støední
prùmyslová kola a VO Pøíbram.
Úèastníci byli pøijati i na radnici.

Mìsto Pøíbram Vás
srdeènì zve
na zahájení adventu
ve ètvrtek 30. listopadu
na nám. T. G. Masaryka:
- od 15 hodin se bude støídat
program Rádia Blaník
s programem základních kol
- v 17 h. zazpívá Petra Èernocká
- v 18 h. vystoupí Severáèek
- v 18,30 h. bude ohòostroj
- v 19 h. zahraje Big Band Pøíbram
Pøejeme krásný adventní èas!
Mìsto Pøíbram Vás srdeènì zve
na koncert
chlapeckého pìveckého sboru
BONI PUERI
v pondìlí 4. 12. od 18 hodin
v Divadle A. Dvoøáka Pøíbram.
Vstupenky v prodeji (70,- Kè).
www.bonipueri.cz

M Ì S TA

ÈSSD

KSÈM

ODS

MVDr. Øihák Josef
MVDr. Bene Václav
Ing. Kortus Bohumil
Ing. Vandas Jaroslav
Ing. Pikrt Pavel
Rùièka Stanislav
JUDr. Kyselák Vladimír
Ing. Kubala Frantiek

RSDr. Svoboda Jiøí
Mgr. Potùèková Jarmila
Ing. Novotný Josef
Ing. Bartoò Antonín

Ing. Fuksa Ivan
Ing. Králíèek Vladimír
MUDr. edivý Ivan
Øehka Jiøí
Èerný Václav
Chrastina Svatopluk
Smetana Rudolf
Mgr. Chvál Václav
Rùièka Milan
Mgr. Èíhalová Eva
pína Josef

SNK ED
Ing. Kare Petr
MUDr. Krèek Jaroslav

Spolek Prokop a mìsto Pøíbram
spoleènì pøipravily na 10. listopad
Pochod se svìtýlky za svatým
Martinem. Prùvod el z Bøezových Hor na námìstí TGM, kde
dìti pøivítaly sv. Martina a na závìr se klouzaly na klouzaèce
s umìlým snìhem.
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ÈSSD: MVDr. Øihák Josef, MVDr. Bene Václav, Ing. Kortus Bohumil,
JUDr. Kyselák Vladimír, Ing. Kubala Frantiek
SNK ED: Ing. Kare Petr, MUDr. Krèek Jaroslav
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Ø E D I T E L E M O D I VA D L E

Pøíbramské divadlo je pro
mne výzva, øíká nový øeditel
MgA. Petr Bednáø.
Pøíbramské divadlo prochází
v tomto roce celou øadou
významných zmìn. Nejprve
tento nejvìtí kulturní stánek
dostal nový název - Divadlo
A. Dvoøáka Pøíbram.
Pojmenování vybrali z nìkolika návrhù sami obèané a nic
neøíkající název Divadlo
vystøídalo jméno hudebního
velikána, který k naemu
mìstu neodmyslitelnì patøí.
Dalím krokem byla rekonstrukce objektu, která, pøes
øadu problémù, byla nakonec
zahájena v polovinì srpna tohoto roku. I kdy se zpoèátku
zdálo, e tímto zpodìním
bude ohroeno zahájení nové
divadelní sezóny, byla natìstí
èasová ztráta dohnána a premiéra hry Jak jsem vyhrál válku
otevøela dalí éru pøíbramského divadla, tedy Divadla
A. Dvoøáka Pøíbram.
S novou sezónou pøiel i nový
øeditel. Ve výbìrovém øízení
nejlépe uspìl MgA. Petr Bednáø,
bývalý manaer Divadla ABC.
Proè vymìnil praské divadlo za Pøíbram? Dùvody
byly dva: Byl jsem nespokojený v dosavadním divadle, kam
pøili noví lidé s novou koncepcí. To, co jsem se snail
v Divadle ABC deset let budovat, bylo pryè. Samozøejmì, e

je to právo nového managementu, ale já u toho nemusím

být. Je pravda, e po deseti
letech, kdy nìkde jste a lape
to, a tam to opravdu lapalo,
o tom svìdèí návtìvnost pøes
osmdesát procent po celý rok,
tak se èlovìk dostává do urèitého stereotypu a troku ho to
pøestává bavit. Prostì pan
Zajíc pøiel do ABC pro mne
v pravý èas a ivot to takhle
zaøídil. Pøíbramské divadlo je
pro mne urèitá výzva a zase mì
to hodnì baví.
U jste mìl monost se
troku rozkoukat, tak
co teï? U máte svoji vizi,
jak zlepovat?
Urèitì. Myslím si, e jsem to
troku nastínil v naem dramaturgickém plánu. Z pùvodního
zùstalo jen pøedstavení Èekej
do tmy a Brouèci. Jinak je ve
jinak. Velmi dobøe byla pøipravená hra Jak jsem vyhrál

válku. Nyní ji pøipravujeme
dramaturgický plán na pøítí
rok. Chci,
aby byl jiný,
ne tady býval. Proè by
Pøíbramáci
mìli jezdit
do Prahy?
Proto jsme
zaèali vozit
rùzná pøedstavení sem,
do Pøíbrami.
Diváci tak
budou moci
vidìt tøeba Ypsilonku, Divadlo
ABC, v prosinci i Maratón
Karla Heømánka a jeho divadla Bez zábradlí. Aby prostì
divadlo plnilo funkci, kterou
by plnit mìlo. Samostatnou kapitolou je víceúèelový sál.
Sníili jsme nájemné, vymalovali, zlepili sluby. Chystáme
se vymìnit okna, take to úplnì
nejhorí, co tady bylo, je pryè.
Hledáme stále dalí cesty
na jeho plné vyuití. Zaèali
jsme s tzv. Bleími trhy, také
sem chceme dostat zpátky koncerty. Jako první se zde pøedstaví Spirituál kvintet. Rád
bych, aby tyto koncerty byly
pravidelné a aby se do tohoto
sálu vrátil kulturnì spoleèenský ivot. Mìlo by zde být víc
plesù i taneèních. U nyní
víme, e letos bude napøíklad
POKRAÈOVÁNÍ NA 2. STRANÌ
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Váení obèané,
na tomto místì se na Vás
obracím poprvé, a tak bych
Vás pro zaèátek chtìl v krátkosti seznámit s nìkterými
cíli naí práce na pøíbramské
radnici.
Jaké jsou nae cíle na nejblií období? Rád bych se
nejprve podrobnì seznámil
s chodem radnice. I kdy
jsem pøedchozí ètyøi roky
byl èlenem rady mìsta,
potøebuji poznat zblízka
vlastní provoz úøadu. Ji
jsem se seel se vemi
vedoucími odborù a postupnì
chci vechny odbory osobnì
navtívit a znát názory nejen
vedoucích, ale i úøedníkù na chod právì toho jejich odboru.
Samozøejmì, e mám v úmyslu se zúèastòovat vech dlouhodobì
dohodnutých akcí, a to nejen kulturních a spoleèenských.
Z hlediska dlouhodobìjích cílù chceme pøedevím dìlat
daleko otevøenìjí politiku vùèi pøíbramským obèanùm. Mám
nìkteré nápady, které bychom na radnici mohli realizovat.
Pøíkladem mùe být pøenos prùbìhu jednání pøíbramských
zastupitelù v TV FONKA a ji jsme v tomto smyslu zaèali i jednat. Chtìl bych více zveøejòovat i prùbìhy výbìrových øízení.
Co se této problematiky týká, chtìl bych i jiným zpùsobem sestavit komisi pro toto øízení, kde bychom dali vìtí prostor Sdruení
pøíbramských podnikatelù a Okresní hospodáøské komoøe. Se zástupci tìchto organizací jsem také ji absolvoval schùzku, kde
jsme na toto téma hovoøili.
Chceme také pokraèovat v plánovaných investicích a dokonèit
ty, které jsme ji zaèali v minulém vedení, a samozøejmì chceme
realizovat investice, které máme ve volebních programech. Tady
bych chtìl upozornit na to, e jsme meninová radnièní koalice,
ale chceme programové priority pøevzít i od ODS a KSÈM. Kdy
nahlédneme do programù vech stran, tak se témìø v osmdesáti
procentech shodují a vzájemnì se prolínají. Z toho je vidìt, e
v komunální politice si nemùeme hrát na vysokou politiku.
Samozøejmì tedy poèítám i s tím, e pokud tyto priority pøevezmeme, pak pro jejich realizaci najdeme podporu u vech stran.
S tìmito cíli souvisí i otázka týkající se rozpoètu na rok 2007,
který by mìl být vyrovnaný. Splácíme nìkteré úvìry z minulosti
a já si na rozdíl od nìkterých bývalých zastupitelù nemyslím, e
je nae mìsto zadluené. S tímto názorem nesouhlasím. Tyto
finanèní prostøedky jsme neprojedli, ale pouili na akce, které
jetì chceme dokonèit: rekonstrukce kulturního domu, chceme
stavìt byty, rádi bychom postavili jetì jedno zaøízení typu
Peèovatelský dùm, chceme nastartovat stavbu JV obchvatu,
dokonèit rekonstrukci èistièky odpadních vod, Zdaboøské silnice,
rozjet výstavbu autobusového terminálu a dalí akce. Co se investic týká, nae snaha bude, ale to bylo i v minulosti, získávat co
nejvíce penìz ze Støedoèeského kraje, státního rozpoètu
a Evropských fondù. V tom bychom také mìli vichni spoleènì
táhnout za jeden provaz. Vìøím tomu, e i pøesto, e na radnici
dolo ke zmìnám, tak vichni vyuijeme své politické síly a finanèní prostøedky budeme získávat napøíè politickým spektrem.
Nejhorí by pro Pøíbramáky bylo, kdyby dolo k jakémukoliv
politickému nesouladu. Ji mnohokrát jsem øíkal, e chodník
ve mìstì není ani levý, ani pravý, ale je buï spravený nebo ne,
a je tedy z tohoto pohledu jedno, který starosta zrovna na radnici je.
Od opozice tedy oèekávám konstruktivní pøístup. Chceme jí
k tomu také vytvoøit podmínky. Napøíklad bychom, podle mého
názoru, mìli do rukou opozice vloit kontrolní funkce, a to v rozsahu, jaký zde jetì nikdy nebyl. Mìli by obsadit funkce pøedsedy
kontrolního a finanèního výboru. Podle mé pøedstavy by i vichni
zastupitelé mìli mít k dispozici notebooky, které urychlí a zkvalitní vzájemný kontakt.
Místostarosta Ing. Kare by mìl pøevzít vekerou agendu,
kterou dosud spravoval MUDr. edivý. Sem patøí ekonomický
odbor, odbor správy silnic, odbor investic a novì i odbor kolství.
Zároveò bude mít na starosti Mìstské lesy, Technické sluby,
základní koly, kolní jídelny, umìlecké koly a mateøské koly.
U místostarosty MVDr. V. Benee také dochází k malé zmìnì.
Novì pøevezme odbor sociálních vìcí a zdravotnictví, i nadále
bude øídit odbor kultury, sportu a informaèních slueb, odbor
správy budov, odbor koncepce a rozvoje mìsta, také Sportovní
zaøízení mìsta, Mìstskou realitní kanceláø, Divadlo A. Dvoøáka,
Galerii F. Drtikola, Knihovnu Jana Drdy, Mìstské jesle, Azylový
dùm a Peèovatelskou slubu. Já pøevezmu vekeré kompetence
starosty mìsta. Pokud ivot ukáe, e je potøeba nìco zmìnit,
udìláme to.
Zatím ádné zmìny na radnici neplánuji. Vstupoval jsem sem
s tím, e vím, e úøedníka, který se musí celý svùj profesní ivot
vzdìlávat, je tøeba si pìstovat. Take pøijít na radnici a udìlat
obrovské personální zmìny nejde. Na druhou stranu ji po pár
dnech, které tady jsem, u jsem zjistil, e nìkteré vztahy s vedením zde nejsou zase a tak skvìlé, take se nejprve se vím
podrobnìji seznámím a potom budu jednat.
Nemyslím si, e by ná úøad fungoval patnì, ale chci se
seznamovat s tím, jak nai úøedníci vycházejí vstøíc obèanùm.
S pøípadnými nedostatky si urèitì poradíme a napravíme je. Vím,
e se úøedníci velice dobøe vypoøádali s nejrùznìjími novými
agendami, a u sem patøí obèanské prùkazy, øidièské prùkazy,
pasy a podobnì, a vím, e jsou schopni, pokud je to potøeba, pracovat i pøesèas. Urèitì se zamìøíme na vìtí otevøenost a podíváme
se na monosti rozíøení úøedních hodin.
Závìrem bych rád troku zklidnil situaci. Sociální demokraté
za dobu, kdy se podíleli na vedení mìsta, ukázali, e jsou demokratickou politickou stranou. Myslím, e teï ji nastává doba, kdy
musíme vichni zaèít pracovat. V Pøíbrami nás trápí pomìrnì
vysoká nezamìstnanost, máme nìkteré problémy s bydlením, chybí
jihovýchodní obchvat a øada dalích. To chceme øeit spoleènì.

Josef Øihák

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY
Støední prùmyslová kola a Vyí odborná kola Pøíbram

Její zaloení spadá do období roku 1851, a tak kola oslavila 1. 11. 2006
155 let nepøetritého trvání. Byla zaloena pro potøeby hornického a hutnického prùmyslu, který v dobì vzniku zaznamenal bouølivý rozvoj.
V pozdìjí dobì kola vychovávala odborníky i v dalích odborných
profesích (hutnictví neelezných kovù, strojírenství, úprava uitkových
nerostù). V dobì po 2. svìtové válce se stává hlavním dodavatelem
støednì technických pracovníkù pro potøeby Uranových a Rudných dolù
nejen v pøíbramském regionu.
Místa elokovaných tøíd v Dobøíi, Horaïovicích, Romitále pod
Tøemínem, Tachovì a Novém Knínì korespondovala s potøebou hornických a strojaøských kapacit v uvedených lokalitách. Na základì mezinárodních dohod se na naí kole pøipravovali i studenti z exotických zemích (Vietnam, Korea), jejich stopy lze
vystopovat ve kolním archivu.
S útlumem hornické èinnosti opìt kola reaguje zmìnou nabídky a orientuje se na pøípravu studentù v oborech
s vysokou pøidanou hodnotou. Absolventi studijních oborù: Slaboproudá elektrotechnika, Poèítaèové strojírenství, Stavební geologie a ekologie a Pozemní stavitelství nacházejí uplatnìní u pøíbramských prùmyslových
podnikù, v oblasti státní správy i v soukromém sektoru. Díky spolupráci s místními podniky se kole daøí
trvale sledovat moderní trendy jednotlivých odvìtví, modernizovat výukové metody i vybavení koly.
Nai studenti se pravidelnì úèastní krajských i republikových soutìí v odborných, humanitních i sportovních
disciplinách. kola udruje èilé mezinárodní kontakty, z nich nejpozoruhodnìjí je dlouholetá spolupráce
s obdobnì zamìøenou støední kolou z maïarské Tatabanyii, kdy poèátek tìchto vynikajících vztahù spadá ji
do roku 1955.
Charakteristické pro nai kolu je udrování hornicko-hutnických tradic ve spolupráci s místními spolky
(Cech pøíbramských horníkù a hutníkù, Spolek Prokop). Výjimeènou a ji tradièní akcí je kadoroèní poøádání slavnostního prùvodu a Skoku pøes kùi, vyjadøující sounáleitost studentù se kolou a mìstem Pøíbram.
Svým významem obì tyto události pøesáhly hranice regionu a trvale pøipomínají úctu k hodnotám vytvoøeným
naimi pøedky.
Nezanedbatelný je podíl absolventù, kteøí pokraèují ve studiu na vysokých kolách technického i veobecného
zamìøení. V posledních letech se podíl absolventù, pokraèujících na vysokých kolách, pohybuje mezi 60 - 80 %
z celkového poètu.
V roce 2004 byla obnovena èinnost dalího stupnì vzdìlávání o Vyí odbornou kolu, kde mohou absolventi
nejen støední prùmyslové koly, ale i ostatních støedních kol pokraèovat ve studiu. Souèasná kapacita 780
studentù je dostateèným znakem úspìnosti nabídky koly. Rádi bychom pokraèovali v úspìné èinnosti, její
výsledkem jsou tisíce absolventù, kteøí obohacují nejen pøíbramský region, ale pùsobí i v celé Èeské republice a v zahranièí.
Nejlepí pøehled o úrovni a vybavenosti koly si mohou zájemci i rodièe ákù základních kol udìlat pøi
pravidelnì poøádaných dnech otevøených dveøí. V letoním kolním roce jsou organizovány ve dnech:
9. 11. 2006 od 15,30 do 17 hodin; 9. 12. 2006 od 10 do 13 hodin; 9. 1. 2007 od 15,30 do 17 hodin.
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PaedDr. Tomá Hlaváè
øeditel koly
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o pìt plesù více a 27. ledna by mìl být Divadelní
ples. Postupnì bychom jej chtìli opìt vrátit
do vech prostor kulturního domu, tak jako
kdysi.
Kadá manaerská práce, tedy i øeditelská,
je vdy o týmu lidí, které máte kolem sebe.
Povedlo se Vám mít dobrý tým?
O prázdninách, kdy jsem já nastoupil, tìko
dìláte zmìny. Stejnì si ale nejprve chci udìlat
svùj obrázek. Myslím si, e velká zmìna je u to,
e pøíbramské divadlo bude mít svého dramaturga
Milana Schejbala. Druhou zmìnou je, e se právì
teï prohazují ekonomové a jetì nìjaké malé
zmìny tam jsou také. Co se týèe hereckého souboru, tak vím, e kolem toho byly velké kauzy.
Vem hercùm jsem pøi svém nástupu slíbil, e
mají zajitìnou práci a v prosinci e jim øekneme, kdo bude do konce divadelní sezóny a s kým
poèítáme dále. Ale to je naprosto bìné. Nejde
pøece o to sem pøijít a vechny vyhodit. Nejprve
musí mít monost ukázat, co kdo umí. Myslím, e
pøesnì to dokládá hra Jak jsem vyhrál válku.
Tam je vlastnì nejvýraznìjí postava Z. Kalina,
který v tomto souboru je dva roky a nikdo o nìm
nevìdìl. Pøitom je to hvìzda, která svým zpùsobem zastínila i D. Gondíka a O. Brouska. Kalina
nad nimi prostì èní! Toté platí i o J. Novákovi.
Vichni se teï ptají: Kde jste je vzali? A oni byli
tady, jenom o nich nikdo nevìdìl a nedostali
pøíleitost.
Vstoupit do budovy, která právì prochází
velkou rekonstrukcí, je asi pro nového øeditele
docela sloité a tìké?
Nevím. Zail jsem velkou rekonstrukci za devadesát milionù v Divadle ABC, take nejsem úplný
nováèek. Na druhou stranu sem jsem pøiel
v okamiku, kdy u bylo rozhodnuto a my jsme
stavbu jenom pøebírali. Samozøejmì, e ne ve se
dá pøedem odhadnout. Tøeba právì havárie
s kinem. Ale musím podìkovat vedení radnice
i zastupitelùm, e k nám nebyli macetí a problémy, které zaèaly bìhem rekonstrukce naskakovat, se snaili dle svých moností øeit. Bez
rozdílu politické pøíslunosti, a to byl Petr nebo
Pavel. Navíc by si vichni mìli uvìdomit, e
práce mìly zaèít 1. èervna a ve skuteènosti byly
zahájeny a v polovinì srpna. Tedy jeden a pùl
mìsíce ztráta! A hrálo se podle pøedem stanoveného termínu! Pøíbramské divadlo mìlo v negativním smyslu vyhláené herecké zázemí. Tedy
velice patnou povìst. Zastavil se tady èas. Teï
bojujeme o to, aby to tak nebylo. Pomalu se nám
daøí pro to získávat i místní firmy, které nám
pomáhají a nìkteré vìci sponzorují.
Jak je to s dalími prostory  kinem, malou

scénou a estrádním sálem?
Co se týká kina, tak zatím to vypadá, e kino se
v lednu neotevøe. Pøedbìný termín zatím máme
1. dubna. Máme tak nastavený i harmonogram
a zatím se plní. V tento den by mìlo být i slavnostní otevøení kina a pøipravujeme øadu novinek. Co se týká Malé scény, tak bychom ji chtìli
oivit od ledna pøítího roku. Jednak by se tady
mìl toèit pravidelný rozhlasový poøad Jana
Rosáka pro Rádio Region. Take i tady budou
hosté praských a støedoèeských divadel. Jednou
za èas bychom chtìli uvést literární poøad a snaíme se sem pøivézt i nìkterá divadla Malých
forem. Jsme pøipraveni zatím tyto akce troku
dotovat. Jednáme napøíklad i s Wabi Daòkem
o jeho pravidelných vystoupeních, na která by si
zval své folkové kamarády. Hledáme i dalí
monosti, jak prostor vyuít.
Co chystá pøíbramské divadlo pro dìti?
Co se týká dìtí, tak u jsme troku rozjeli dìtská
filmová pøedstavení v divadelním sále. Kadou
pohádku se snaíme nìjak oivit, take jednou
jsou to klauni a tøeba pøi promítání pohádky Tøi
oøíky pro Popelku se rozdávaly zlaté oøíky.
Pøítí rok bychom chtìli zavést i divadelní dìtské
pøedplatné s promítáním filmù. Take od 14.
února mohou dìti pøijít kadou druhou nedìli
do divadla.
Jaké dalí novinky èekají na vae návtìvníky? Od listopadu zkouíme hrát i nedìlní
pøedstavení od 16 hodin a na odezvu návtìvníkù jsem hodnì zvìdavý. Mìl by to být muzikál
Donaha!, který je hodnì oblíbený. To je titul,
který jsem zdìdil a moc se mi líbí. Zavedli jsme
také dopolední generální zkouky veøejné. Zatím
tuto nabídku objevily koly a jetì je neobjevili
senioøi. To mì docela pøekvapilo. Ale asi je to
dlouhodobìjí záleitost. Letos budeme hrát i
na Silvestra. Buï to diváci pøijmou, nebo ne.
Zkusíme pøidat po pøedstavení i hudbu a diváci
mohou pobýt do pùlnoci. Vedle toho chystáme
jetì i rùzné námìtové dny. Ji na devadesát
devìt procent mùeme øíct, e u nás bude Týden
Járy Cimrmana. Mìl by být od 3. do 11. bøezna
zároveò i s vernisáí výstavy Po stopách Járy
Cimrmana. Pøipravujeme i tøi pøedstavení Bolka
Polívky. Není to levná záleitost, ale mìlo by to
být opravdu pìkné. V jednání jsem také s irským
velvyslanectvím o Dnech irské kultury a uvidíme,
jak to dopadne. Mìlo by jít o irskou kulturu
rùzných ánrù  hudbu, tanec i divadelní pøedstavení irských autorù. To je, myslím, zajímavý
projekt nadregionálního významu, který by
Pøíbram hodnì zviditelnil v kladném slova
smyslu. A toto mìsto to hodnì potøebuje.
- str -
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Váení ètenáøi,
mìsíc øíjen probíhal na OHK i ve firmách ve znamení spousty
podzimních akcí.
Pro krajský úøad OHK zorganizovala v Pøíbrami v rámci programu SROP estidenní kurz ve tøech fázích Pøíprava projektù
spolufinancovaných z fondù EU pro projektové manaery,
který se konal v pøednákových sálech Støední prùmyslové
koly a Èeské spoøitelny a který byl ukonèen závìreènou simu-

lací projektù.
Pro èleny pøíbramské komory pøipravujeme 10. listopadu 3. KUELKOVÝ
TURNAJ v kuelnì Kovohutí Pøíbram. Partnerem akce je ji tradiènì Èeská
spoøitelna, a. s., která pro první tøi vítìze pøipravila i støíbrné mince k výroèí
Jaroslava Jeka. Od OHK dostanou vítìzové sklenìné trofeje. Toto sportovnì 
spoleèenské klání pøispívá k prohlubování kontaktù mezi naimi èleny a je vnímáno èlenskou základnou velice pozitivnì. Pøítì Vás budu informovat o výsledcích
turnaje. Jak jsem ji informovala, na 18. prosince pøipravujeme semináø týkající se
zmìn ve vyplòování formuláøe INTRASTAT opìt s JUDr.Otakarem Krátkým.
Dalí informace bych chtìla vìnovat naí èlenské základnì a akcím ve mìstì.
V úterý 10. øíjna oslavily Kovohutì Pøíbram nástupnická a. s. se svými partnery a dalími hosty 220 let existence novodobé hutì na støíbro a olovo (1786-2006)
v rámci desátého jubilejního roèníku spoleèensko-prezentaèní akce Opìt
po roce 2006. Historie hutnictví na Pøíbramsku je ale mnohem delí. Nejstarím
písemným dokladem je darovací listina z 21. 4. 1311. Ji dnes se v Kovohutích
tìí a pøipravují na oslavy 700 let hutnictví v Pøíbrami. Stejná firma obsadila tøetí
místo ve Støedoèeském kraji v 1. roèníku soutìe Potovní spoøitelna Firma
roku, kterou poøádají Hospodáøské noviny.
Na trhu pojiovnictví se profiluje pojiovna AEGON, která pro své klienty
a obchodní partnery uspoøádala k prvnímu výroèí svého pùsobení v ÈR divadelní
pøedstavení Takový ertík v divadle Na Jezerce v Praze, kde bylo pøíjemné
nejen prostøedí, ale i celá atmosféra akce.
Pøíbram navtívila po tøech letech delegace z partnerského mìsta z nizozemského Hoornu.
Dne 12. øíjna probíhaly pracovní schùzky po skupinách dle profesního zamìøení.
Skupinky holandských pøátel zavítaly na pøíbramskou radnici, do nemocnice,
do Waldorfské koly a na 1. Z. Já jsem doprovázela jednu skupinu na Waldorskou
kolu, kde nám pan øeditel Mgr.Riko ochotnì ukázal vechny prostory koly
vèetnì vyuèování v nìkterých tøídách a shlédli jsme výrobky umìleckých kováøù,
øezbáøù a vadlen, kteøí se øemeslu na W uèí. Holanïané obdivovali zvlátì pìkné
prostøedí koly a projevili zájem o navázání kontaktu se kolou v Hoornu pro dopisování ákù prostøednictvím e-mailu.
Na Gymnáziu v Pøíbrami probíhala pod zátitou Èeské televize velice zajímavá
akce  Jak se dìlá televize aneb setkání kolních televizí z ÈR. Prezentovaly se
zde kolní televize z celé ÈR a druhý den probíhaly tvùrèí dílny, besedy a pøednáky s pracovníky ÈT. Je dobøe, e mladí lidé si najdou èas na tak zajímavé koníèky,
jakým je napø. pøíprava televizního zpravodajství a umí prosadit takovýto projekt a
k úspìné realizaci.
Blahopøejeme Vyí odborné kole a Støední odborné kole v Bøeznici, která
slaví dne 3. listopadu.2006 80. výroèí vzniku koly a pøi této pøíleitosti se ve kole koná den otevøených dveøí.
Rovnì blahopøejeme Waldorfské kole k 15. výroèí jejího fungování v Pøíbrami.
Dne 19. øíjna 2006 jsem mìla tu èest pøedávat na HK ÈR Osvìdèení HK ÈR
více ne stovce nejlepích absolventù odborných kol. Z naeho regionu se
do tohoto projektu zapojuje ji tradiènì Integrovaná støední kola HPOS Pøíbram
a osvìdèení pro nejlepí absolventy v letoním roce obdrelo 7 absolventù v oboru
kuchaø, kuchaø èíník pro pohostinství, èíník  servírka a prodavaè- smíené zboí.
V ivotì nejsou jen chvíle radostné, a proto s lítostí oznamujeme, e dne 10. øíjna
2006 probìhlo rozlouèení s dlouholetým èlenem komory a správcem naí poèítaèové sítì panem Frantikem lencem, dobrým a poctivým èlovìkem a podnikatelem, pro nìho byla prioritou rodina a práce.
Pøedstavenstvo dne 24. 10. 2006 schválilo nového èlena s platností od 1. ledna
2007, firmu OMSA  Bøetislav Gregorek, centrum pro realizaci staveb (projekty,
stavby, finance, obchod)
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum,
261 01, tel.: 318 627 784, www.ohkpb.cz

V TOMTO ROCE NAPOSLED!
AKCE NA ODVOZ A LIKVIDACI AUTOVRAKÙ
Mìsto Pøíbram ve spolupráci s firmou KOCH DIORIT, a. s., která se zabývá ekologickou likvidací vech druhù autovrakù (dle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech),
organizuje v tomto roce poslední akci na odvoz a likvidaci autovrakù, která se
uskuteèní

22. listopadu 2006 od 13 do 18 hodin

v bývalém areálu Zdaboøského statku (u restaurace U Pletánkù odboèit vlevo
z hlavní silnice na Narysov  po cca 200 m zaèíná tento areál).
Likvidace kompletního autovraku dopraveného v tento den do tohoto areálu
bude majitele vozidla stát pouze 630 Kè. Majitelé (zájemci o likvidaci) vozidel,
kteøí nemohou autovraky dopravit na toto urèené místo (napø. auta bez kol, nepojízdná atp.), mohou si po pøedchozí domluvì se zástupcem firmy panem Rebetou
(tel.: 604 161 327, e-mail: rebeta@kochdiorit.cz) domluvit kdy a kde autovrak pøedají. Pøi pøedání autovraku bude majiteli automobilu vystaveno písemné potvrzení,
které slouí jako doklad pøi odhláení (vyøazení) z registru motorových vozidel
na Dopravním úøadu MìÚ.
Pokud by Vás tato výhodná nabídka oslovila a chcete se legálnì a levnì zbavit
Vaeho autovraku volejte nejdéle den pøed touto akcí na mobilní telefon pana
Rebety (zároveò se dozvíte informace o dokladech, které jsou potøebné k pøedání
autovraku).
Pokud bude ve mìstì Pøíbram nalezeno oputìné vozidlo, které se stává nebo ji
autovrakem je, bude pøevezeno na vybrané parkovitì. Náklady spojené s pøevozem
a likvidací autovraku je povinen poslední vlastník oputìného vozidla (uvedený
v registru motorových vozidel) uhradit mìstu.
Zároveò upozoròujeme na moné sankce, které plynou ze zákona o odpadech
a zákona o pozemních komunikacích, v pøípadì neoprávnìného ponechání svého
motorové vozidla (autovraku) na místech, kde pokodí a ohrozí ivotní prostøedí
nebo naruí estetický vzhled obce èi pøírody.
Marcel Strnad, odbor ivotního prostøedí

Akce na Zimním stadionu

Od záøí 2006 zaèaly soutìe-mládee HC Pøíbram, dorostu, juniorù a seniorù, seniorù
Spartaku Pøíbram.
4. 11.
Zaèátek okresního pøeboru seniorù
29. 12. a 30. 12. od 9 do 19 hod
Turnaj HC Pøíbram - 7. tøídy
17.  18. 3. 2007
Turnaj mezinárodních hobby mustev dospìlých
22.  23. 3. 2007
Lední revue pí Charyparové
24.  25. 3. 2007
Memoriál Z. Valèíka  turnaj mustev okresu Pøíbram
Veøejné bruslení: úterý a pátek od 18 do 20 hod.; sobota a nedìle od 14 do 16 hod
Rozíøené veøejné bruslení o jarních prázdninách: pondìlí 12. 3. 07, støeda 14. 3. 07 a ètvrtek 15. 3. 07 od 10 do 12 hod. Informace na tel. 318 623 815
kola bruslení poøádaná HC Pøíbram zaèala 1. 9. 2006, konèí 25. 3. 2007
Informace o vech akcích na tel. 723 875 558 nebo 318 626 649.

Obèanské sdruení Salamandr poøádá muzikantské setkání dìtí a mládee

Mladá porta aneb zpívání s mlokem 26. listopadu 2006 od 13 hodin v Sokolovnì

Galerie Frantika Drtikola Pøíbram poøádá tradièní VÁNOÈNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
(sklo, keramika, perky, odìvní a bytové doplòky,
originální pletené a tkané výrobky z vlny a lnu, vánoèní dekorace - suchá vazba)
Zámeèek - Ernestinum 6. 12. 2006 - 6. 1. 2007
otevøeno dennì od 9 do 17 hodin

Jde o otevøenou postupovou hudební soutì v ánrové oblasti folk a country. Soutì je urèena mladým interpretùm  jednotlivci, dua, skupina 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. Jakýkoliv playback není pøípustný. Zaøazení soutìících do kategorií a èas vystoupení bude upøesnìn pøed zaèátkem soutìe. Otevøená
soutì pro vechny, kteøí chtìjí zpívat, hrát èi tanèit. Doprovodný program: Táborové zpívání, na které vás
zvou Fany Fouar, Fany Siøinek, Jarda Straka, Honza Hrabák a dalí.
Kontakty: Frantiek Siøinek, tel. 731 488 715; Jaroslav Straka, tel. 723 143 531, 318 625 749

Kahan - Zpravodaj MìÚ Pøíbram, vychází mìsíènì l Vydává: MìÚ Pøíbram, Tyrova 108 (IÈO: 243132) pod reg. è. Ministerstva kultury ÈR E 11726 l Místo vydání: Mìstský úøad - odbor kultury, sportu a informaèních slueb, Pøíbram I, Tyrova
108, tel. 318 402 281, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz l Grafická úprava, sazba: MìÚ Pøíbram, OKSIS l Foto: archiv redakce nebo F. Gahler l Pøedtisková pøíprava: Petr efr, ALFA reklama, Pøíbram l Tisk: Vltava - Labe Press, divize Mír - Praha 10 - Uhøínìves l Distribuce: Èeská pota, s. p., obvod Pøíbram l Za vìcnou správnost èlánkù odpovídají autoøi l Redakèní uzávìrka je 20. den pøedchozího mìsíce l Toto èíslo vychází dne 16. 11. 2006.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Ve ètvrtek 2. 11. byla zadrena zlodìjka v DM
v Praské ulici. Odcizila
korektor za 90 korun.
Tentý den zadreli zlodìje
také v Albertu. Jeden mu
odcizil dva krémy Nivea
v hodnotì 150 Kè.
Deset minut pøed osmou
hodinou dne 5. 10. oznámila
telefonicky jedna ena, e
v domì èp. 5 v Pøíbrami
bije nìjaký mu enu.
Hlídka po pøíjezdu slyela
z jednoho bytu hádku. Byt
byl otevøený a stráníci zde
zastihli paní, která uvedla,
e ji pøítomný mu znásilnil. Mu nereagoval na opakovanou zákonnou výzvu,
a pokraèoval ve fyzickém
napadání eny, proto stráníci pouili donucovací pro-

støedky a muovi pøiloili
pouta. Na místo se dostavila
také Policie ÈR a pøípad
pøevzala.
Jedna paní z Milínské ulice
byla na procházce se svým
psem v aleji na Svaté Hoøe.
Cestou si vimla, e do jednoho stromu je vklínìn
pøedmìt vypadající jako
granát. Proto ena pøivolala
stráníky. Ti zjistili, e se
opravdu jedná o horní èást
dìlostøeleckého granátu,
a proto pøípad pøedali pyrotechnikùm Policie ÈR.
V odpoledních hodinách
dne 7. 11. oznámila jedna
ena, e u plotu Domova
mládee v Jiráskových
sadech leí mu. Stráníci
na místì nalezli mue, který
se svíjel v køeèích, nemohl

chodit ani mluvit. Stráníci
pøivolali rychlou záchranku
a ta odvezla mue do nemocnice.
Jeden podnikatel z námìstí
TGM zavolal stráníky
a oznámil jim, e se u nìho
v obchodì pohybovala skupina slovenských Rómù,
kteøí obtìovali zákazníky
a vnucovali jim parfémy.
Operátor kamerového systému poté spatøil nìkolik osob
odpovídajících popisu 
pohybovaly se po Praské
ulici a nabízely zboí
kolemjdoucím. Pøi tomto
prodeji tøi a ètyøi osoby
vdy obèana tìsnì obklopily
a byly s ním v tìsném
kontaktu. Stráníci pojali
podezøení z páchání trestného èinu nebo pøestupku

a vechny osoby zadreli.
Celá vìc byla neprodlenì
oznámena
Policii
ÈR
a vechny zadrené osoby jí
byly pøedány k dalímu
øízení.
Neopatrnou jízdou pokodil
zamìstnanec jedné pøíbramské firmy zídku u Zámeèku
 Ernestina. Majitel firmy
se dohodl s mìstem o uvedení do pùvodního stavu.
Touto dohodou byla záleitost vyøeena.
V sobotu 11. 11. ve 21,50
hodin si obsluha kamerového systému povimla skupiny esti osob. Mladíci
vysypávali odpadkové koe
od námìstí TGM a ke
Skalce. Stráníci se vydali
na místo, ale po delí honièce jim lumpové utekli.

Novì vzniklé Vzdìlávací centrum BOZP
Od kvìtna letoního roku pùsobí v naem
mìstì Vzdìlávací centrum pro oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.
Za finanèní spoluúèasti EU a ÈR prostøednictvím fondu ESF ho zaloila plzeòská spoleènost RODOS 94, která se v této oblasti pohybuje ji více ne 12 let. Dùvodem jeho vzniku
byla pøedevím neutìená situace ve vedení
dokumentace BOZP a odborné zpùsobilosti
osob povìøených jejím zpracováním v malých
a støedních firmách v regionu.
Prvoøadým úkolem naeho centra je vzdìlávání zamìstnancù, kteøí zpracovávají tuto
problematiku ve firmách. Oblast bezpeènosti
práce se neustále vyvíjí, jak po stránce legislativní, tak praktické, proto je nutná prùbìná
aktualizace dokumentace, vzdìlávání zamìstnancù a osvìta v pouívání ochranných
pracovních prostøedkù, sdìlil nám Ing. Tomá
Uhlíø, jednatel spoleènosti Rodos 94. V rámci
tohoto projektu poøádáme kadý mìsíc cyklus

tøí semináøù urèených pro pracovníky povìøené
BOZP, ale i pro vedení spoleèností, jednatele
a dalí odpovìdné osoby. Na tìchto semináøích
se úèastníci dozvìdí, zda jejich stávající dokumentace je dostaèující vzhledem k naemu
vstupu do EU, informujeme je o obvyklých
postupech státních orgánù, o pøípadných postizích, ale tøeba také o tom, jak zjistit pøíèiny
pracovních úrazù a efektivnì ochránit svoji
firmu pøed pøípadnými ztrátami. Cílem tedy je
minimalizovat ztráty finanèní i na zdraví
zamìstnancù. Po ukonèení pøednáky je vdy
dán prostor dotazùm a konzultacím postupù
v konkrétních pøípadech., dodává paní Zdeòka
Mièudová, vedoucí Vzdìlávacího centra.
Jak jsme byli informováni, v záøí probìhl semináø s názvem Bezpeènost práce ve kolách
a kolských zaøízeních, kterého se zúèastnilo
více ne 40 pøedstavitelù základních a mateøských kol a jiných kolských zaøízení.
Tématem byla jak bezpeènost zamìstnancù, tak

i monosti pøedcházení úrazùm dìtí, jejich
øeení a následky.
Dalí aktivitou Vzdìlávacího centra bude rekvalifikaèní studium Bezpeènostní technik,
jeho cílem je dosaení zákonem poadované
odborné zpùsobilosti zamìstnancù pùsobících
v oblasti bezpeènosti práce. Po úspìném
dokonèení studia v letoním roce obdrí absolventi certifikát Ministerstva kolství, mládee
a tìlovýchovy ÈR, který je bude opravòovat
k výkonu funkce bezpeènostního technika
v celé Èeské republice. Vechny výe zmínìné
aktivity jsou pro zúèastnìné klienty díky spolufinancování Evropských sociálních fondù zcela
zdarma.
Blií informace zájemci o aktuálních koleních, metodice a odpovìdích na nejèastìjí
dotazy naleznou na www.infobozp.cz nebo jim
budou podány na tel. è. 326 531 554.

Dìti a umìní, aneb jak 4. M v Pøíbrami vyuila spolupráce s galerií v roce 2006

Tvoøení v galerii vùbec není pro nae dìti velkou neznámou, naopak.
Program naí mateøské koly je na umìlecké aktivity zvlá zamìøený,
a proto býváme v pøíbramské výstavní síni na Zámeèku pomìrnì
èastými hosty. Pøedevím nejstarí pøedkoláci tak nenásilnou
formou získávají informace o kultuøe, umìní, malíøích a jiných
umìlcích. V letoním roce se nám práce daøila o to víc, e ná
projekt s názvem Dìti v galerii podpoøila grantová dotace
mìsta Pøíbrami. Dìti se uèily v prostorách galerie vnímat obraz
jako celek nebo jeho detaily, uèily se lépe rozumìt umìní, ale také se
umìt v galerii chovat. Kromì prohlíení obrazù mohly pøímo ve výstavních prostorách tvoøit, dozvídat se nìco nového o kultuøe a povídat si o svých tvùrèích projevech, dojmech nebo novì nabytých
poznatcích. Kadá výstava zaujala dìti hned, jak vstoupily do výstavní sínì. A tvoøení mezi umìleckými díly si s potìením uívaly.
Nabídka výstav byla díky paní kurátorce Hanì Roèòákové opravdu
úasná. Kadá výstava mìla své osobité kouzlo, take dìti na vechny
rády vzpomínají. Protoe nikdy nechybìla jejich vlastní tvùrèí
èinnost, spokojenost malých malíøù byla veliká. Tím spí, e díky
grantové podpoøe mìli dìttí výtvarníci po ruce pìkné knihy o umìní a mohli pracovat s velikánskými deskami i s kvalitním výtvarným
materiálem jako opravdoví výtvarníci. Tak zase pøítì v novém roce.
Obrázky z naí práce také uvidíte na webových stránkách mateøské
koly: http://skoly.pb.cz/4MS
PaedDr. Vladimíra Slavíková

Krátce z tiskovek na radnici
Novou tìlocviènu a saunu v areálu
Spartaku Pøíbram mìl zájem provozovat
právì Spartak Pøíbram a pøedloil radì
mìsta návrh na 20.- Kè za jeden metr ètvereèní. Tato ádost nebyla radou schválena.
Dùvodem je poadavek rady na èástku
ve výi 40.- Kè za jeden metr ètvereèní.
Prostory tedy zùstanou i nadále prázdné
a jednání se bude opakovat.
Rada mìsta schválila tematická zadání
pro grantové ádosti v oblasti zdravotnictví a v sociální oblasti, a rozhodla, e budou upøednostòovány investice a projekty.
Klubu stomikù rada mìsta odsouhlasila zmìnu úèelu ji pøijaté neinvestièní
dotace.
Noví zastupitelé by mìli rozhodnout
o pøípadné úpravì cenové mapy mìsta.
Kadoroèní novelizace této mapy stojí
mìsto kadoroènì 360 tisíc korun. Druhou
variantou je monost, e pøi prodeji pozemkù se bude vycházet ze znaleckého
posudku, který se provádí i dnes, kdy
vychází cena pozemkù z cenové mapy.
Pokud se zastupitelé rozhodnou pro II. variantu, bude i daò vypoèítávána z ceny
znaleckého posudku. V souèasné dobì je
stanovována právì z cenové mapy mìsta.
Nabídku na vstup dalího poøadatele
trhù v Pøíbrami rada mìsta zamítla. V souèasné dobì se støídá Liga èeských trhovcù,
se kterou mìsto uzavøelo smlouvu na dva
roky, a klasický trh organizovaný obecním
ivnostenským úøadem.

Uzavøení smlouvy na opravu povrchu
dvora v Základní kole Jiráskovy sady
rada mìsta odsouhlasila. Ve výbìrovém
øízení zvítìzila firma Mercator, která práce
provede za 2,535 mil. korun.
Odsouhlaseny byly i vícepráce
v hodnotì 601 tisíc korun na rekonstrukci
kolní kuchynì ve 3. základní kole na Bøezových Horách.
Obyvatelé Zdaboøské ulice budou
po dobu rekonstrukce této komunikace
osvobozeni od poplatku za svoz TKO.

Pøi zásobování Praské ulice dochází
velice èasto k poruování pravidel. Vjídí
sem i auta s daleko vìtí tonáí ne je
povoleno. Tato toná byla stanovena
na základì vyjádøení projektanta této komunikace. V souèasné dobì je ale vìtina
aut konstruována ve vyí tonái. Projektant tedy znovu posoudil své pùvodní
vyjádøení a odsouhlasil monost zvýení
na 6 tun s tím, e se toto rozhodnutí týká
pouze vlastní komunikace, nikoliv chodníkù.
Odbor správy budov pøedloil radì
mìsta rozpoètovou zmìnu ve výi
dva miliony
korun. Tyto
prostøedky
pùvodnì urèené na fasádu bývalého
okr. soudu,
kterou ji do
konce tohoto
roku nelze
realizovat,
byly navreny na realizaci výstavRekonstrukci kany na námìstí 17. listopadu provedla firma by lyaøsINCO, cena díla 1 780 517,- Jednalo se o výmìnu elektroin- kého svahu
stalace, vodoinstalace vèetnì technologie kany, nové obkla- Padák. Rada
dy kany - mozaika a pískovec. Zároveò byla zrestaurovaná tuto zmìnu
socha Ivarem Kodymem v cenì 190 000,- Kè.
zamítla.

P ØÍBRAMSKÁ JMÉNA
F RANTIEK K OLLER
STAROSTA

(1802 - 1877)

V dnením díle se zamìøíme na prvního pøíbramského
starostu, kterým se stal v roce 1850 Frantiek Koller.
V letech 1848 - 1850 dolo v Èechách k velké zmìnì
ve zpùsobu spravování zemì i obcí. Byla zruena robota
a vrchnostenská správa, vznikly okresní a obecní úøady
a okresní soudy, staré purkmistry a primasy vystøídali starostové. Celá promìna byla zavrena v kvìtnu roku 1850,
kdy úøedníci zaniknuvího pøíbramského magistrátu zaèali
pøecházet do státní sluby a mìsto Pøíbram bylo nuceno
urychlenì ustavit novou samosprávnou radnici. Pøední
muové mìsta zvolili 20. kvìtna 1850 ze svého støedu
obecní pøedstavenstvo, v jeho èele ji stanul Frantiek
Koller s titulem pøednosta. Dne 1. èervna pak slavnostnì
zaèala nová radnice úøadovat. Jejím hlavním úkolem bylo
pøipravit øádné volby, které pak probìhly 21. a 22. srpna
tého roku. F. Koller byl na jejich základì zvolen ji øádným starostou (tehdy se jim vak jetì øíkalo mìanosta).
Aèkoliv F. Koller pocházel po otci z rodu pøíbramských
mlynáøù, narodil se v Rokycanech, v roditi své matky.
Vyuèil se mydláøem a toto øemeslo v Pøíbrami také provozoval. Mìanská práva v Pøíbrami obdrel v roce 1821,
v roce 1822 se poprvé oenil. Jeliko vlastnil dùm s váreèným právem, byl podílníkem právováreèného mìanstva.
Starostování F. Kollera bylo poznamenáno politickou
situací v Rakousku, která mìla jetì daleko do dneního
pojetí demokracie, pøesto byla nesporným krokem vpøed.
Rozhodování obcí bylo v mnoha ohledech omezeno
(v roce 1854 byly dokonce zrueny volby do obecních
výborù, dalí se konaly a v roce 1861), na druhou stranu
mìl tehdejí starosta vùèi obci mnohem vìtí pravomoc ne
ten dnení. Ve funkci starosty se F. Koller udrel a
do roku 1858, kdy z dnes neznámého dùvodu na svoji
funkci rezignoval, èlenem obecního výboru zùstal a
do øádných voleb v roce 1861.
Do ivota obecní správy vak více ne velká politika
zasahovaly kadodenní starosti a problémy pøíbramských
obyvatel. V roce 1852 se napø. významnì rozíøilo dládìní vìtiny pøíbramských ulic, v roce 1853 se nákladem
obce zaèala budovat nová silnice k Hluboi (po které jezdíme dosud), v roce 1857 doznal modernizace a rozíøení
mìstský vodovod, pokraèovalo se s výsadbou veøejné zelenì. Velkou péèi vìnovala radnice zaopatøení nemajetných,
a ji financemi na pøímou výivu nejvìtích nuzákù, tak i
podporou sociálních zaopatøovacích ústavù, jakými byly
sirotèinec èi chudobinec.
Frantiek Koller projevil své silné sociální cítìní ve chvíli
vlastní smrti v prosinci roku 1877. Ve své poslední vùli
toti, kromì daru 400 zlatých pro pøíbramské koly, nechal
zøídit ze svého majetku nadaci na oacení chudé kolní
mládee ve výi 1000 zlatých. Kadoroènì bylo z výnosu
(úroku) této nadace nakoupeno oacení a o Vánocích
pod dohledem pøíbramského dìkana a mìstského úøadu
rozdìlováno mezi nejchudí.
Dodejme závìrem, e Frantiek Koller má v Pøíbrami
zaslouenì svoji ulici.

Daniel Doleal

LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM

1. 11. 1851

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

1. 11. 1926

Zemøel fotograf Pøíbramì
Otakar Mrkvièka.

8. 11. 1956

Pøíbram v rámci oslav
VØSR navtívil prezident
Antonín Novotný.

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.

14. 11. 1741

Vtrhla do Pøíbrami bavorská jízda, francouzská pìchota a po nich i èeský
vzdorokrál Karel III.
Albrecht, kurfiøt bavorský, který zde setrval a
do 16. listopadu. Byl uby-

tován v domì, který stával
na místì dnení lékárny
na námìstí TGM.

18. 11. 1901

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

20. 11. 1859

Pøes Pøíbram byla vezena
speciální dìla z Itálie pro
pevnost Terezín.

25. 11. 1915

Spadl z vìe kostela sv.
Jakuba pøi zvonìní zvon umíráèek.

27. 11. 1627

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

28. 11. 1991

Starostou mìsta se stal
Josef Vacek.

Daniel Doleal

SLOUPEK
Na zaèátku øíjna 2006
projednalo plénum Senátu
v prvním ètení návrh
ústavního zákona, jím se
z Ústavy Èeské republiky
úplnì a bez jakéhokoliv
zbytku odstraòuje takzvaná imunita èlenù parlamentu, tj. ustanovení, e
poslance èi senátora nelze
trestnì stíhat bez pøedchozího souhlasu parlamentní komory, jejím je
èlenem, a odepøe-li
komora tento souhlas,
je jeho trestní stíhání
navdy vylouèeno.
Jde o zákonodárnou iniciativu skupiny senátorù,
mezi nì patøím i já,
a zákon zaène platit, pokud jej Senát schválí také ve druhém
ètení, pokud jej poté schválí i Poslanecká snìmovna, a pokud
jej následnì podepíe i prezident republiky.
Pøetrvávající trestní imunita èlenù parlamentu byla pøedmìtem
dlouhodobé kritiky ze strany veøejnosti, podle mne oprávnìné,
nebo tento zpùsob ochrany ústavních èinitelù pozbyl svého
historického smyslu. Historicky toti imunita vznikla jako
ochrana vznikajících parlamentù pøed svévolnými zásahy
panovníkù do jejich èinnosti, které mnohdy vyvrcholily tím,
e panovník dal parlament rozehnat a jeho èleny pozavírat.
Pøíklady hrubé ikany èlenù parlamentu jsou známy i v naich
zemích z doby rakousko-uherské monarchie, nejèastìjí a nejzávanìjí zásahy panovníkù jsou vak známy z Anglie, kde
také postupnì dolo k nejvyí míøe ochrany parlamentu spoèívající napøíklad i v tom, e na pùdu parlamentu nesmìl vstoupit
nikdo, kdo nebyl jeho èlenem. Proto také dodnes v Anglii platí

SENÁTORA
historicky vzniklé pravidlo, e èlenem vlády mùe být jmenován jen ten, kdo byl zvolen èlenem parlamentu, protoe
èlenové vlády na pùdu parlamentu z praktických dùvodù
vstupovat prostì museli.
Dnes je vak právì Anglie jednou ze zemí, kde èlenové parlamentu vùbec ádnou trestní imunitu nemají, a tak by tomu
mìlo být i ve vech ostatních demokratických zemích, vèetnì
naí. Ani v tìchto zemích nelze samozøejmì zcela vylouèit, e
se moc výkonná, tedy v zásadì vláda èi jí øízené èi podøízené
instituce, v jednotlivých pøípadech pokusí své výkonné moci
zneuít k nátlaku na nìkteré jí nepohodlné èleny parlamentu,
a to tøeba i nepodloeným obvinìním z nìjakého trestného èinu.
Takovéto pøípadné zneuití moci vùèi èlenùm parlamentu by
vak v demokratické zemi mìlo být øeeno stejnì jako zneuití
moci vùèi komukoliv jinému, kdo èlenem parlamentu není.
Èlenové parlamentu na tom podle mého názoru nejsou o nic
hùøe ani o nic lépe ne èlenové jiných rozhodovacích orgánù,
napøíklad obecních, mìstských èi krajských zastupitelstev,
kteøí také ádnou trestní imunitu nemají. Pøitom jejich èinnost
mùe být v jednotlivých pøípadech výkonné moci stejnì nepohodlná èi nepøíjemná jako u èlenù parlamentu, rozdíl je pouze
v úrovni, na jaké se tak dìje. Zatímco èinnost èlenù parlamentu
mùe být nepøíjemná vládì, jednotlivým ministerstvùm èi
jiným ústøedním institucím státní moci, èinnost èlenù územních
samospráv mùe být nepøíjemná orgánùm státní moci na regionální èi místní úrovni.
Moderní demokratická spoleènost vak musí mít a také má
nástroje k tomu, aby pøípadnému zneuití moci na jakékoliv
úrovni èelila bez toho, e by zde existovaly privilegované
skupiny obèanù, které by byly pøed moností trestního stíhání
apriori chránìny tím, e své èleny na základì své volné úvahy
k trestnímu stíhání vydají èi nevydají.

Ing. Jaromír Volný

senátor za volební obvod Pøíbram

Program územního rozvoje mìsta Pøíbram
Zastupitelstvo mìsta Pøíbram projednalo a schválilo na svém zasedání
dne 11. 10. 2006 usnesením è. 2099/2006/ZM ucelený koncepèní
dokument Program územního rozvoje mìsta Pøíbram (PÚR),
který se stal základním rozvojovým plánem mìsta pro pøítí období
2007 - 2013.
Jeho hlavním smyslem je aktualizace cílù mìsta pro jeho celkový
rozvoj  strategická èást materiálu - a také vytvoøení databáze
projektových námìtù, která pøispìje ke zvýení moností èerpání rùzných finanèních pomocí, grantù a podobných intervencí jak
pro mìsto samé, tak pro ostatní subjekty, které na území mìsta pùsobí,
napø. podnikatelské subjekty v iroké kále oborù, koly, nestátní
neziskové organizace, sdruení, spolky atd. Teprve realizací tìchto
námìtù, uskuteènìním konkrétních akcí, aktivit a projektù jsou skuteènì naplòovány cíle vech rozvojových plánù a strategií, tedy i
tohoto rozvojového plánu mìsta Pøíbram s pìti prioritními oblastmi:
infrastruktura, podnikání a cestovní ruch, ochrana a tvorba ivotního prostøedí a regenerace ivotního prostoru, lidské zdroje,
partnerství.
Externím zpracovatelem PÚR byla Kanceláø ekonomického a finanèního poradenství Èeské Budìjovice, která s mìstem spolupracovala ji døíve na øadì konkrétních projektù. Zpracování probíhalo
ve spolupráci a za tvùrèího pøispìní vedení mìsta, pøedstavitelù
mìstského úøadu, organizací mìsta, zástupcù podnikatelské sféry,
nestátních neziskových organizací a obèanù mìsta.

Usnesením zastupitelstva mìsta byl vzat na vìdomí závìr zjiovacího
øízení odboru P a zemìdìlství Krajského úøadu Støedoèeského kraje
ze dne 26. 7. 2006, è. j. 80783/2006/KÚSK dle § 10 g odst. 4 zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na ivotní prostøedí, v platném
znìní, k zámìru koncepce Program územního rozvoje mìsta
Pøíbram. Zároveò byla ukonèena platnost Strategického plánu mìsta
Pøíbram z roku 1997.
Obsahem Programu územního rozvoje mìsta Pøíbram je analytická
èást, anketní etøení, strategická èást, prioritní projekty, zásobník
projektù a posouzení koncepce PÚR z hlediska vlivù na ivotní
prostøedí. Dokument je moné si prohlédnout na odboru koncepce
a rozvoje mìsta MìÚ Pøíbram, 2. patro, Zámeèek  Ernestinum nebo
ve zkrácené verzi na internetových stránkách mìsta www.pribram-city.cz.
Chtìl bych touto cestou podìkovat vem, kteøí se podíleli na zpracování tohoto strategického dokumentu. Jde o obèany mìsta, kteøí se
zapojili do anketního etøení, odbornou i laickou veøejnost, která
materiál rozpracovala v pracovních skupinách, o kolegy na odborech
mìstského úøadu. Dìkuji za Vá èas, aktivní pøístup, podnìty a názory. Dìkuji externímu zpracovateli, pracovníkùm Kanceláøe ekonomického za finanèního poradenství Èeské Budìjovice, za souèinnost
a kvalitnì odvedenou práci. Dìkuji zastupitelùm, e schválili Program
územního rozvoje mìsta.

Tìlocvièny na 7. Z opìt v provozu

skou radu PaedDr. V. Køí a zástupce odboru kolství Mgr. P. Prejzek
za úèasti vedení koly, pøedsedy Klubu pøátel kolních lavic P. Peka
a zástupcù ákovského parlamentu pøestøihli slavnostní pásku a oficiálnì znovuotevøeli tìlocvièny. Po prohlídce vech prostor v areálu
pøila na øadu i malá kulturní vloka v podání pøíbramských maoretek. Rekonstrukce tìlocvièen patøila k dalím bodùm, kterými se chce
nae kola prezentovat pøíbramské veøejnosti v rámci kolní image.
Právì dùraz na vnímání svého okolí v rámci estetického cítìní je
v souèasné dobì jednou z priorit 7. základní koly. Proto se Klub
pøátel kolních lavic spoleènì s ákovským parlamentem aktivnì
zapojil do boje proti vandalismu v Pøíbrami.
Stejnì tak kola v rámci projektu Antivandal dotovaného mìstem
Pøíbram pøipravuje putovní výstavu, její zahájení bylo 25. 10. v pøíbramském Q-klubu. Proto vichni, kterým není budoucnost naeho
mìsta lhostejná, jsou na tuto prezentaci ákovské tvorby srdeènì
zváni.

Po dvoumìsíèních úpravách a rekonstrukci byly v úterý 10. 10. 2006
na 7. základní kole Pøíbram slavnostnì znovuotevøeny tìlocvièny
nejen pro áky naí koly, kteøí je vyuívají jak v rámci výuky, tak
v rámci nejrùznìjích sportovních kroukù, ale i pro veøejnost.
Z podnìtu vedoucího odboru kolství Mgr. Jaroslava Kopeckého
obdrela kola na základì dlouhodobých vynikajících výsledkù, které
potvrdila i Èeská kolní inspekce, dotaci 300 000 Kè na celkovou
rekonstrukci tìlocvièen.
A tak se od srpna v tìlocviènách malovalo, frézovaly, brousily a lakovaly se podlahy, opravovalo se osvìtlení, dveøe a atny, mìnily se
vodovodní baterie, zasklívalo se èi natíralo topení, zábradlí a zárubnì.
Pùlmilionová investice (kola vyuila prostøedkù z doplòkové èinnosti a fondù) se vak nakonec vyplatila a tìlocvièny jenom záøí novotou,
na èem mají nemalou zásluhu i zamìstnanci koly p. Havelka a p.
Carda. kola proto uspoøádala malou slavnost, kdy zástupce za kol-

Vladislav Rozmajzl, vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Mgr. V. Havlíèek

Pøíbramtí obèánci narození v øíjnu

SRP pøi 3. M Vás srdeènì zve na
Pøedvánoèní jarmark
který se koná ve 3. M Pøíbram, Ondrákova 280,
Pøíbram II - Klièkova vila.
Jarmark bude zahájen 29. 11. 2006 v 15 hodin.
Prodej výrobkù: V den zahájení 29. 11. od 15
do 17 hodin, 30. 11. od 10 do 16 hodin
Adventní vìnce, keramika, vánoèní svícny,
betlémy, obrázky,výzdoba oken jsou dílem dìtí,
uèitelek, rodièù a zamìstnancù koly.
První adventní nedìle bude 3. prosince.
Výtìek z jarmarku bude pouit pro dìti z M.

Jak si dìti ze 4. M uívají zahrady
Vechny dìti se rády pohybují. Tato èinnost je jim pøirozená
a velmi prospìná, a proto je potøeba ji správnì vyuívat a dále
rozvíjet. A jak nejlépe? Tøeba zrovna kvalitním venkovním
vybavením jako u nás ve kolce.
A tak první krok k vylepení prostoru naí zahrady a jejího
vybavení jsme za pomoci grantové dotace KÚ Støedoèeského
kraje a za spoluúèasti mìsta i mateøské koly zahájili v loòském
roce. Klouzaèku s èervenou støíkou dìti na zahradì nikdy nepøehlédnou, ba naopak. Vylezou na ni po ebøíku nebo sklopené
cestì a dolu sjedou ne bys øekl vec. Malým autíèkùm
na pruinách zase neodolají mení dìti, ale tím vybavení
nekonèí. V letoním roce 2006 se nám podaøilo opìt za pomoci
grantové dotace Krajského úøadu Støedoèeského kraje a za spoluúèasti mìsta i mateøské koly pokraèovat v opravách a úpravách prostor zahrady ve stejném stylu jako vloni.
K velké radosti dìtí pøibyla na druhém konci zahrady dìtská horolezecká stìna s provazovou sítí, které dohromady propojují
ribstole. Dìti po horolezecké stìnì i provazech lezou jako
kdyby ji mìly na zahradì odedávna. No a kdo z dìtí zatouí
po klidnìjích aktivitách, mùe kromì vìtího a upraveného
pískovitì jetì vyuít dvou nových venkovních doplòkù:
pískovitì na noièkách a dvou barevných plastových domkù.
A co nás jetì èeká? Pøijïte se podívat a uvidíte.
PaedDr. Vladimíra Slavíková, øeditelka koly

Spolek Prokop, Knihovna Jana Drdy,
Galerie Frantika Drtikola za podpory mìsta Pøíbrami
vás zvou na cyklus besed

Cestujeme s krajany aneb Z Pøíbrami a na konec svìta
Úterý 21. 11.
Ètvrtek 23. 11.
Úterý 28. 11.
Ètvrtek 30. 11.

Petr Macháèek - Kurilské ostrovy
Ing. Karel kvor - Mongolsko
Ing. Zd. Urbanec - Papua Nová Guinea
Ing. L. Sieger Csc. - Jak pøeít v divoèinì
Èlovìk vydrí dvakrát víc, ne si myslí,
a desetkrát víc, ne si myslí maminka.

Vechny besedy se uskuteèní od 18.00 hodin
v Galerii Frantika Drtikola v Zámeèku  Ernestinu.
Vstup 20,- Kè

Gymnázium, Pøíbram VII, Komenského 402
Vás srdeènì zve na
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
v pondìlí 30. listopadu 2006
Program: 8  11 h. prezentace ve tøídách, prohlídka
koly, ukázky práce ákù
17 h. informace o studiu a o pøijímacím
øízení pro áky a rodièe
Tìíme se na Vai úèast. Více informací:
w w w. g y m . p b . c z

OBCHODNÍ AKADEMIE
A VYÍ ODBORNÁ KOLA PØÍBRAM

vás zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ,
který se koná v budovì koly
ve ètvrtek 23. listopadu 2006 od 14 hodin.
Tìíme se na Vai návtìvu.
Spoleènost Waldorfské koly v Pøíbrami
Vás srdeènì zve na

v sobotu 25.listopadu od 14 do 17 hodin
Pøipravujeme pro vás 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 Vás
i Vaich blízkých skøítci, panenky, prùsvitky
a hvìzdy do oken, originální pøání,
adventní vìnce a svícny, .......

F

O T O K R O N I K A

4. mateøská kola obdrela grant z krajského úøadu a za získané
prostøedky mají na kolní zahradì nové vybavení.

Obchvat Dubna byl slavnostnì pøedán do provozu a slouí
ji øidièùm. Obèané Dubna si koneènì mohli oddychnout.

Nové vzdìlávací støedisko BOZP je od záøí v provozu. Více
informací najdete uvnitø èísla.

V obøadní síni v Zámeèku - Ernestinu byla vyhodnocena výtvarná soutì dìtí vyhláená v rámci Evropského dne bez aut.

Zástupci mìsta slavnostnì otevøeli zrekonstruované tìlocvièny
na 7. základní kole Pøíbram.

V pátek 10. 11. poprvé oddával nový starosta Josef Øihák.

Na sportovitì Z Jiráskovy sady byl poloen umìlohmotný povrch
Conipur EPDM. Zhotovitelem byla firma Tubeko sport, s. r. o., náklady
èinily 2 016 136,- Kè. Akce zahrnovala poloení povrchu na høitì a bìecké dráhy ve dvou barvách vèetnì lajnování, dodávku branek, sloupkù, sítí, koù a vybudování prostoru pro vrh koulí.

Ve kolní kuchyni 3. Z Bøezové Hory byly provedeny stavební úpravy,
bylo dodáno nové gastrozaøízení, vzduchotechnika, byl osazen výtah
pro dovoz jídla ze suterénních prostor atd. Rekonstrukci provádìla firma
Alva spol. s r. o. Cena díla je 4 370 000,- Kè. Po rekonstrukci kuchynì
splòuje normy, které pøedepisuje Evropská unie.

Mìsto Pøíbram se poprvé zúèastnilo 2. roèníku veletrhu cestovního ruchu Plzeòského kraje ITEP 2006.

Spolek Prokop a mìsto Pøíbram pøipravily pro dìti velkou podzimní akci - Putování se svìtýlky za svatým Martinem. Hlavními organizátory byli pánové Fiala a Korbel. Na snímcích vidíte, e se akce
zúèastnilo hodnì dìtí i s rodièi. Na námìstí T. G. Masaryka je èekalo pøekvapení: Pøijel opravdový svatý Martin na bílém koni. A aby bylo pranostice uèinìno zadost, poøadatelé pøipravili pro dìti
malou klouzaèku se snìhem. A e jim udìlala radost, mùete vidìt na posledním snímku. Této slavnostní akce se zúèastnil také starosta mìsta Josef Øihák.

