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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram
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Starosta Ivan Fuksa, místostarosta
Ivan edivý a radní Svatopluk
Chrastina se seli s èlenkami Sportklubu Oxygen a popøáli juniorkám
a kadetkám k úspìchu v Rotterdamu.

Veronika indeláøová a Vojtìch Ener
(o Veronice jsme psali v minulém
èísle) získali na Mistrovství Evropy
ve sportovním aerobicu v Rotterdamu
bájeèné 1. místo. Blahopøejeme!

V nedìli 28. 11. se hrál první volejbalový zápas v novì zrekonstruované
hale v Aquaparku. Pøíbramský Vavex
hrál s VK Kladno.

Dne 10. 11. se seel starosta I. Fuksa
s dobrovolnými a profesionálními
hasièi. Povídali si o problémech, které
v souèasné dobì hasièe trápí a které
musí øeit.

Husova a Romitálská ulice byly
slavnostnì uvedeny do plného provozu. Rekonstrukce, která zde letos
probíhala, byla rozsáhlá, ale velice
pøispìla ke zlepení dopravní situace
v celém úseku.

Vážení spoluobčané,
opět je před námi krásné předvánoční období spojené především s obdobím pohody,
klidu, vzájemného porozumění a setkávání. Přejme si společně, aby v našem městě
tato atmosféra vydržela i v dalším období. Aby Příbram byla městem, kde se občanům dobře žije, městem, na které jsou jeho obyvatelé pyšní, městem, kam lidé rádi
jezdí.
Rádi bychom Vám všem popřáli pohodové a klidné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, hodně štěstí, pracovních i osobních úspěchů a především dobrých sousedských vztahů. Přejme si, aby i rok 2005 byl rokem vzájemné tolerance, porozumění a tvořivé práce.
Ing. Ivan Fuksa , starosta
MVDr. Václav Beneš , 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý , místostarosta
Ing. Bc. Jarmila Nováková , tajemnice

Které Vánoce pro Vás byly nejhezèí a proè?
Tuto otázku jsme ve sváteèním
adventním èase poloili pøíbramským zastupitelùm.
MVDr. Václav Bene
Nejhezèí Vánoce jsou pro mne
samozøejmì spojeny s mým
dìtstvím a pozdìji s dìtstvím mých
dìtí. Dìti u vánoèního stromku,
to je záitek, který se jen tìko dá
popsat, ten je tøeba proít. Vánoce
mám rád i pro jejich atmosféru,
pro pøíleitost k setkání s rodinou
a pøáteli.
Mgr. Eva Èíhalová
Je tìké zvolit nejhezèí tìdrý
den. Myslím, e atmosféra tohoto
dne se s lety nemìní a je vdycky
zvlátní, milá i trochu tajemná
a plná oèekávání. A e právì u rozzáøených stromeèkù a dìtských oèí
velice intenzivnì vstøebáváme to
pravé kouzlo domova.
Na jeden tìdrý den vak vzpomínám moc ráda. To kdy jsme v roce
1990 mohli opìt po dvaceti letech
vyrazit se skautíky ozdobit vánoèní

stromek dobrotami pro ptáèky a dalí
obyvatele lesa na Budech u Viòové.
A také na høejivý pocit spojených
dìtských rukou kolem vyparádìného
stromku, kdy jsme zpívali koledy.
Radost mám hlavnì z toho, e letos
tento rituál probìhne v podání viòovských skautù u poètrnácté.
Ing. Ivan Fuksa
Asi nejkrásnìjí Vánoce pro mne
a manelku byly v dobì, kdy jsme
èekali narození naeho prvního syna.
Moc jsme se na nìj tìili, take to
byly opravdu Vánoce plné oèekávání. Moc rád vzpomínám i na
Vánoce mého dìtství, kdy jsem pod
vánoèním stromeèkem nael svùj
první elektrický vláèek. Vánoce
jsou pro mì krásné. Mám je rád
pro jejich atmosféru, která je spojena pøedevím s tradicemi, rodinou,
s pohodou, setkávání s pøáteli.
Ing. Hana Eisenreichová
"Nejkrásnìjí pro mne byly Vánoce,
kdy jsem se narodila. Narodila
jsem se toti 24. prosince."

Ing. Pavel Komrska
Kadé Vánoce jsou nìèím výjimeèné a kouzelné; nemohu øíci,
které ve mnì zanechaly nejhezèí
pocity. Témìø pokadé se sejdeme
v rodinném kruhu. tìdrý den se
snaíme proít v co nejlepí náladì
a zachovat tradice tohoto krásného
svátku. Nechceme si nechat vnutit
konzumní pojetí Vánoc, jejich
pùvodní smysl je pøece v nìèem
zcela jiném ...

ru, na kterou èlovìk rád vzpomíná.
Pokud bych mìl tedy vybrat pouze
jedny Vánoce, které byly nejhezèí,
asi by se mi to nepovedlo. Nicménì,
rád si vzpomínám na dobu, kdy
jsem byl jetì dítì a Vánoce jsem
vnímal jiným zpùsobem ne dnes.
Nejhezèí pro mne jako dítì vdy bylo,
kdy se celá rodina sela u tìdroveèerního stolu a spoleènì jsme
pak rozbalovali dárky pod rozsvíceným vánoèním stromeèkem.

Ing. Pavel Pikrt
Asi bych nedokázal vybrat jedny
Vánoce jako nejhezèí. Jiné jsem
proíval v dìtství a jiné proívám
v dospìlosti. Jako dítì jsem mìl
velkou radost z obdrených dárkù,
nyní mám radost, kdy mohu nìkoho
obdarovat. Nejhezèí chvíle proívám,
kdy je má rodina pohromadì
a máme èas na sebe a na své pøátele.

MUDr. Ivan edivý
Vechny Vánoce jsou krásné,
urèitì ne dárky, ale atmosférou.
A ty nejkrásnìjí? Kdy jsem je poprvé slavil se synem a manelkou.

MVDr. Josef Øihák
Kadé Vánoce jsou pro mì nìèím
neopakovatelné a jinak hezké.
Kadé mají svoji zvlátní atmosfé-

Ing. Jaroslav Vandas
Pro mì byly a doposud vechny
Vánoce hezké, protoe jsem mìl to
tìstí je trávit se svými nejbliími
- rodinou. Nemohu vybrat nejhezèí.
Navíc Vánoce jsou jediné pozitivum
na zimì, kterou nemám vùbec rád.
- str -

Prodej vánoèních kaprù
Masna Hanáèek, Praská 140
21., 22., 23. 12. (8 - 12 hod.)
24. 12. (8 - 12 hod.)
Restaurace Sport
22., 23. 12. (9 - 17 hod.,)
24. 12. (9 - 12 hod.)
Masna Drkolnov
21., 22., 23. 12. (9 - 17,30 hod.)
Restaurace Za Komínem, Podlesí
22., 23. 12. (9 - 17 hod.)
Rybáøské potøeby, Milínská ul.
20., 21., 22., 23. 12.
Námìstí 17. listopadu
19., 20., 21., 22., 23. 12.
Parkovitì u Hypernovy
15. - 24. 12.

Potøebujete inspiraci na vánoèní
dárek? Právì vyla tato krásná kniha.
Za 630,- Kè ji mùete koupit také
v Infocentru Mìstského úøadu
Pøíbram, dennì od 9 do 17 hodin.

Vstupenky do Divadla Pøíbram si ji
mùete objednat také pøes internet
(http://vstupenky.pb.cz/), nebo koupit v Infocentru MìÚ v Zámeèku Ernestinu (dennì od 9 do 17 hodin).
Pokladna Divadla je novì otevøena
ve vední dny od 9 do 11 a od 16
do 20 hodin.

Prodej vánoèních stromkù

Ve ètvrtek 6. ledna 2005
pøijedou do Pøíbrami Tøi králové.

Tøíkrálový prùvod s velbloudy
vykroèí v 15 hod. od radnice a pùjde
ul. Gen. Tesaøíka, Lázeòskou,
Praskou a na nám. T. G. Masaryka.

Mìsto dokonèilo pøístavbu volejbalové haly a obèané získali dalí sportovní zaøízení odpovídající moderním poadavkùm.

1. - 24. 12. na parkoviti u Hypernovy
10. - 18. 12. na námìstí 17. listopadu
Mìstské lesy budou prodávat stromky
v hájenkách v Podlesí a Skorotínì
od 15. 12. vdy od 15 do 16,30 hod.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

Spoleènost FINVEST Pøíbram, s. r. o., mùe slavit 10. výroèí od svého vzniku. Zaloili ji na podzim roku 1994 dva
spoleèníci: Ing. Pavel Komrska a Ing. Václav Dvoøák.
Od ledna 1995 zaèala firma poskytovat sluby prvním
klientùm.

FINVEST je ekonomickou firmou a poskytuje iroké spektrum slueb: vedení úèetnictví, úèetní a daòové poradenství,
poradenství zaèínajícím podnikatelùm, kolící èinnost,
zpracování podnikatelských a úvìrových projektù, zpracování ekonomických studií a finanèních analýz. FINVEST
vám mùe jednorázovì zkontrolovat vae úèetnictví nebo
provìøit kvalitu vaí úèetní. Po vstupu do EU firma zpracovala nìkolik projektù na èerpání dotací ze strukturálních
fondù EU v rámci programu OPPP. Vechny byly vládní
agenturou CZECHINVEST pøijaty jako dobré, nic nebylo
vráceno k pøepracování èi zamítnuto.
Významnou aktivitou firmy je pùsobeni v roli Regionálního
poradenského a informaèního centra (RPIC). Posláním
RPIC je pomáhat malým a støedním podnikatelùm a zprostøedkovávat jim pøístup k dotaèním programùm vyhlaovaným vládou ÈR. Jedná se napø. o úvìrový program s dotovanými úroky (KREDIT), poradenský program s 50% dotací na cenu sluby (PORADENSTVÍ), o dotaèní programy
TRH, ZÁRUKA, VESNICE a dalí. Pøi vyuívání tìchto
programù úzce spolupracujeme s ÈMZRB a agenturou
CZECHINVEST. Stovky pøíjemcù dotovaných slueb
poznaly jejich výhody napø. pøi naich kolících akcích.

Bude nae mìsto zdravé?
Mìsto Pøíbram bylo zaøazeno do sítì Zdravých mìst.
Samotné zapojení není vak jen záleitostí administrativní,
naopak. Jedná se o trvalý nároèný program, spojený s takovými aktivitami, které si obèané v rámci svých denních
reimù a zpùsobù ivotosprávy vezmou za vlastní. Je samozøejmé, e se bude jednat o aktivity spojené se zdravým
ivotním stylem v podmínkách 21. století. Tento problém je
pro zdejí region o to dùleitìjí, oè byl v minulosti negativnì zasaen ètyøicetiletou dùlní èinností, spojenou s tìbou uranové rudy.
Mylenka Projektu Zdravé mìsto se zrodila na pùdì
Svìtové zdravotnické organizace (WHO) v r. 1988 s cílem
podporovat systematické vytváøení prostøedí pro kvalitní
ivot nejen dospìlých obyvatel mìst, ale i pro jejich dìti.
Za prvních 10 let trvání projektu v Evropì se pøihlásilo pøes
1 300 mìst ve 30 zemích. V Èeské republice existují od r.
1994 Zdravá mìsta v tzv. Národní síti ZM ÈR. Pøi vytváøení
forem nabídky pro obèany je mìstùm k dispozici vypracovaná metodika nazvaná Èeská brána 21, ocenìná titulem
Svìtový projekt EXPO 2000. Vychází z definice WHO, e
zdraví neznamená pouhou nepøítomnost nemoci, ale jedná
se o subjektivní pocit ivotní pohody jako harmonie psychického, fyzického, ale i sociálního stavu èlovìku. Je
samozøejmé, e prostøedí, ve kterém èlovìk ije, je jedním
z faktorù jeho zdraví. Naplòování projektu je zaloeno
na spolupráci a aktivním pøístupu obyvatel ve své rodinì
i ve svém okolí, a to pøedevím svými postoji a mylením,
chováním i praktickým zpùsobem ivota.
Spolupráce s obèany mùe mít mnoho podob: je zaloena
na oboustranné komunikaci vedení mìsta s jeho obyvateli.
První rok je obvykle rokem hledání a ovìøování, jak veøejnost aktivity vnímá. Podobné to jistì bude i v naem mìstì.
Prvním a velice úspìným krokem se nám pøedstavil
Zdravotní ústav v Pøíbrami. Ukázal, e na zapojení mìsta
do rodiny Zdravých mìst je velmi dobøe pøipraven.
Ve dnech 18.  27. øíjna nejen e umonil zájemcùm seznámení s hodnotami øady pro zdraví dùleitých ukazatelù, ale
i s informacemi o dalích oblastech souvisejících s kvalitou
naeho ivota. Uspokojivé je, e této nabídky vyuilo pøes

Bohuel pravidla nakládání se státními penìzi naøizují
ke konci listopadu poskytování dotací pøeruit, pøièem
nová pravidla platná od roku 2005 zatím nejsou pøesnì známa. Pro oblast poradenství jsme získali certifikát ISO 9001.
Význam kolící èinnosti v rámci aktivit firmy stále roste.
Spolupracujeme s Úøadem práce v Pøíbrami a nezamìstnaným, kteøí chtìjí zaèít podnikat, poskytujeme kurz Základy
podnikání. Po jeho absolvování mohou noví podnikatelé
získat nevratnou dotaci od úøadu práce a navíc si mohou poádat o bezúroèný úvìr v rámci programu START. Mají-li
dobrý podnikatelský zámìr, tak jim dá nae RPIC doporuèení a bezúroèný úvìr se splatností nìkolika let získají.
Kurzu se ale mohou úèastnit (a poádat o bezúroèný úvìr)
vichni zájemci o podnikání  nejen ti, co jsou v evidenci
úøadu práce. Nejblií kurz plánujeme na pøelom února
a bøezna 2005. Firma organizuje a zpravidla sama svými
lektory zabezpeèuje øadu monotematických semináøù, zpravidla s úèetní a daòovou tematikou. Jsme driteli akreditace
MMT na rekvalifikaèní kurz podvojného úèetnictví. Plán
naich kolení mùe kadý najít na webovské stránce
www.finvest.cz. Najdete zde i základní informace o dotaèních programech, které mùe nae RPIC vyuívat. Nejblií
kolení pro veøejnost jsou 1. 12. (pøechod z DE na PÚ),
8. 12. (DPH na konci roku) a 15. 12. (úèetní závìrka). Plán
na rok 2005 se nyní chystá a vèas ho zveøejníme.
Ve spoleènosti FINVEST pracuje 12 zamìstnancù, z nich
vìtina je mladých. Pracuje zde daòový poradce a nìkolik
certifikovaných úèetních. Firma neije ze dne na den. Snaí
se hodnì investovat do výrobních prostøedkù - zejména
do informaèních technologií. Zároveò usiluje o rozvoj
svého lidského kapitálu, který je její budoucností. Vedení
firmy klade velký dùraz na nepøetrité vzdìlávání svých
pracovníkù a aktivní pøístup k práci. Nezbytností je pøíjemný a profesionální pøístup ke svìøeným klientùm. FINVEST
poznaly desítky studentù pøíbramské OA a VO v rámci
výuky i pøi svých studentských praxích. Spoleènost neustále roziøuje a zkvalitòuje nejen své sluby, ale i okruh svých
klientù.
Spoleènost FINVEST poskytuje sluby pod svojí ochrannou známkou. Její kanceláøe najdete v Pøíbrami na námìstí
T. G. Masaryka è.p. 1 (budova bývalého okresního soudu).
Firma je èlenem OHK a spolupodílí se na pøipomínkování
nových daòových zákonù. Pokud budete chtít slueb firmy
a RPIC vyuít, doporuèujeme se objednat telefonicky
pøedem, aby na Vás mìl pøísluný pracovník dostatek èasu.
Ná telefon: 318 628 777.
Podnikání v ÈR není ádný med. Práce úèetních se podobá
chùzi neznámou dunglí èi minovým polem. Spolupráce
s FINVESTEM zvýí pravdìpodobnost, e tyto situace
ve zdraví pøeijete.
800 obèanù vech vìkových kategorií. Urèitou výhodou
pro Pøíbramáky je fakt, e pro pohybové aktivity, které jsou
jednou ze základních sloek zdravého proívání, je v naem
mìstì hodnotné zázemí. Rada mìsta i zastupitelé podporují
roziøování i zkvalitòování prostoru pro tuto èinnost 
namátkou je moné uvést Aquapark, kryté ledové plochy,
rekonstrukci sportovní haly, kolní tìlocvièny, nová kolní
høitì (Gymnázium, 3. Z, pøipravuje se v Z Jiráskovy sady, Sokolovna, novì i høitì na Dubnì), zásluhou Èeského
svazu turistù je nejblií i vzdálenìjí okolí hustì pokryto
turistickým znaèením, jsou budovány oblíbené cyklostezky.
Areál Nového rybníka je ideální pro pohybové aktivity
celých rodin, stejnì jako bude lyaøský svah po své rekonstrukci. Vechna tato zaøízení, doplnìná i soukromými
fit-centry jsou tady proto, aby byla vyuívána v jetì vìtí
a pravidelnìjí míøe.
Souèástí Zdravých mìst jsou i mateøské a základní koly
podporující zdraví. V této oblasti je u na co navazovat,
protoe v mezinárodní síti tìchto kol pracuje od r. 1992
Z ve Viòové a v národní síti Z v Dlouhé ul., nyní
v Jiráskových sadech. Projekty tìchto kol jsou osvìdèené
a dají se aplikovat ve vech ukazatelích. Navíc mají mateøské i základní koly perfektnì zpracovanou metodiku. V autorském týmu zpracovatelù byli i obèané z naeho mìsta:
Mgr. Èíhalová a I. Mayer. V souèasné dobì probíhají
na kolách pøípravné práce na vlastních vzdìlávacích
programech, take by nemìl být problém zohlednit i tuto
problematiku.
Ve Zdravých mìstech se podporuje èinnost obèanských
sdruení a rùzných spolkù, aby spolupráce mezi radnicí
a veøejností byla co nejirí. Vlastní projekt pøedpokládá, e
obèané si uvìdomí i svou sounáleitost s mìstem, e budou
mìsto i jeho okolí povaovat za svùj domov v tom nejlepím smyslu slova, a podle toho o nì budou i peèovat.
V øadì naich mìst se u pùsobením projektu zmìnilo
hodnì v mylení lidí v pohledu na svùj souèasný i budoucí
zdravotní stav, jak to dokumentují ankety napø.
v Kromìøíi, Vsetínì nebo v Budìjovicích.
Snad se mezi nì zaøadí i Pøíbram  to je cílem vech, kteøí
o projekt usilovali.
Mgr. Eva Èíhalová
komise pro výchovu a vzdìlávání

SO a SOU Dubno otevøela nové høitì

Nové høitì pro celodenní vyuívání
V areálu koly se nacházela pøízemní budova, která
slouila jako zázemí pro stavbu budovy koly (více
jak pøed dvaceti lety). Budova chátrala, nesplòovala
bezpeènostní pøedpisy a ohroovala zdraví ákù a zamìstnancù koly. Tuto situaci bylo tøeba øeit. Bylo
nìkolik variant øeení, napø. parkovitì, ale zvítìzil
názor na víceúèelové sportovní høitì.
Demolice a následná výstavba byla uhrazena kolou
z vlastního investièního fondu v celkové výi 1,95
mil. Kè. Høitì má rozmìry 35 x 17 m a je na nìm
poloen umìlý povrch POLYFLEX, který je 11 mm
silný, vodopropustný a vysoce odolný. Høitì má
iroké vyuití. Mùe se na nìm provozovat tenis,
odbíjená, koíková, házená a malá kopaná. Høitì
bude celodennì vyuíváno pøi hodinách tìlesné
výchovy a v odpoledních hodinách bude slouit
zejména pro áky ubytované v Domovì mládee.
V neposlední øadì je urèeno i pro pracovníky koly.
Chtìl bych pozvat vechny zájemce o studium na naí
kole, aby se na høitì i kolu pøili podívat 13. ledna
2005, kdy má kola druhý Den otevøených dveøí.

Mimo zavedené obory budeme od nového kolního
roku otevírat nový studijní obor Autotronik.
Tìíme se na Vai návtìvu.
Mgr. Milan Lehocký
øeditel koly

foto: PhDr. Traxler
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Váení ètenáøi,
v rukou dríte poslední èíslo tohoto mìsíèníku v roce 2004. Hospodáøská
komora se v uplynulém období vìnovala pøevánì vzdìlávání svých
zamìstnancù, zejména co se týèe pøipravovaného Centra podnikatelských
formalit, které schválila vláda, zúèastnili jsme se workshopù zamìøených
na oblast vnitøního trhu EU na Ministerstvu zahranièních vìcí, jako je
napø. Vzájemné uznávání kvalifikací v EU a Odpovìdnost výrobce
za kvalitu a bezpeènost výrobku.
Vìnovali jsme se pøevánì vnitøním záleitostem ohlednì Informaèních míst pro podnikatele, kdy v øíjnu tohoto roku byl vyhláen nouzový stav v tomto projektu z dùvodu zastavení
finanèních prostøedkù ze strany Ministerstva prùmyslu a obchodu a následném zruení tohoto nouzového reimu. Od listopadu máme opìt plný provoz, a tudí pro potøeby podnikatelù
a jejich dotazy fungujeme opìt plné 3 dny v týdnu: pondìlí, støeda, ètvrtek od 8 do 16 hodin.
Máme k dispozici oborové pøíruèky pro zaèínající podnikatele v mnoha oborech podnikání.
Aby podnikatelé byli informováni vìtí mìrou, spolupracujeme velice dobøe s Obecním ivnostenským úøadem Mìstského úøadu Pøíbram, kde je seznam oborových pøíruèek rovnì
k dispozici.
V pøedvánoèním èase plnì pracujeme na korekturách Regionálního adresáøe podnikù
a firem pro rok 2005 tak, abychom katalog mohli zaèátkem roku 2005 vydat a distribuovat,
aby ho podnikatelé mìli co nejdøíve k dispozici.
Souèasnì pøipravujeme program na 3. Podnikatelský ples Okresní hospodáøské komory,
který se uskuteèní 12. bøezna 2005 v pøíbramské Sokolovnì. Doufejme, e tento ples bude
patøit k nejhezèím spoleèenským záitkùm pøítí plesové sezóny, jako tomu bylo ji po dva
roky. Je to ovem díky vstøícnosti firem z naeho regionu, které nám pomohou jak finanènì,
tak s mnoha pìknými výhrami.
Kadý mìsíc se zástupci OHK Pøíbram pravidelnì scházejí se starostou Pøíbramì ing.
Fuksou a hovoøí o dùleitých problémech naeho regionu. Na listopadovou schùzku jsme
pøizvali zástupce významné pøíbramské firmy, èlena OHK Pøíbram, která projevila zájem
o pozemek v prùmyslové zónì. Je to ji druhý váný zájemce o tuto oblast a vem nám jde
o to, aby fungující pøíbramské firmy dostaly prostor pro svùj rozvoj a mohly v budoucnosti
vytváøet nová pracovní místa. Problémem vak zùstává zainvestování pozemkù. Spoleènì
s panem starostou jsme vyvolali schùzku zájemcù o pozemky v prùmyslové zónì se zástupci Støedoèeské energetiky, kde se jednalo o spoleèném postupu pøi øeení této situace.
OHK Pøíbram té slibnì rozvíjí spolupráci s Èeskou spoøitelnou, a. s., poboèkou Pøíbram.
V øíjnu jsme za finanèní podpory ÈS, a. s., uspoøádali semináø na téma Nový zákon o zadávání veøejných zakázek a provádìcí vyhláky, kterého se zúèastnilo 50 firem.
12. listopadu 2005 jsme naplánovali dalí spoleènou, tentokrát sportovnì spoleèenskou akci
1. VIP turnaj v kuelkách o zlatou minci, která se konala v kuelnì Kovohutí Pøíbram,
a. s. Turnaje se zúèastnilo cca 20 zástupcù firem z pøíbramského regionu, vìtinou èlenù
OHK Pøíbram. Pozvání pøijal také pøíbramský starosta ing. Fuksa. V pøíjemné atmosféøe probíhal turnaj i spoleèenská konverzace. Pro nejlepí hráèe byla pøipravena støíbrná pamìtní
medaile se zlatým støedem vydaná ke vstupu ÈR do EU, dva poháry s logem Hospodáøské
komory a Èeské spoøitelny a dalí pozornosti.
Na prvních pøíèkách se umístili: Ing. Petr Kotlovský  Prùzkum Pøíbram, s. r. o., Ing.
Pavel Oktábec  øeditel Halex Schauenberg, s. r. o., a Jan Jeek - Energon Dobøí,
s. r. o.. Takovéto akce poøádané v rámci komory jsou pøínosem pro vechny zúèastnìné,
jeliko na nich dochází k výmìnì cenných kontaktù a poznávání nových partnerù v podnikání.
Zaèátkem listopadu Obchodní akademie a Vyí odborná kola v Pøíbrami poøádala ji
7. regionální veletrh fiktivních firem, kterého se letos zúèastnilo cca 150 studentù tøetích
a ètvrtých roèníkù z deseti kol v ÈR. Studenti zaloí fiktivní firmu, která nabízí napø.
kosmetické výrobky, sluby cestovních kanceláøí, prodej nápojù atd. Je to oboustranná hra,
kde si zákazníci mohou dovolit nakoupit si za hotové èi na fakturu, co se jim zlíbí. Já jsem si
tentokrát vybrala sportovní potøeby a zájezd do exotické zemì. Studenti se uèí jednat se zákazníkem, nabídnout své zboí nebo sluby, vyplnit daòový doklad a daøí se jim to.
23. listopadu se selo pøedstavenstvo OHK v Pøíbrami, tentokrát v kanceláøi pojiovny
Credit Suisse v Pøíbrami, která tý den poøádala na námìstí TGM v Pøíbrami oslavy 10.
výroèí firmy na èeském trhu. Z námìstí byl vyputìn velký firemní balon a probíhaly
doplòkové akce. Na programu pøedstavenstva byly pøevánì provozní záleitosti úøadu, ale
jednalo se i o zapojení OHK Pøíbram jako partnera do projektu mìsta Pøíbram na Hornický
vláèek  Bøezové Hory. Je to ji druhý projekt v tomto roce, do kterého OHK Pøíbram
vstupuje jako partner mìsta.
Nové èleny jsme tentokrát nepøijímali, spíe jsme projednávali pár neplatících firem a jejich
pøípadné vylouèení z øad èlenù OHK Pøíbram.
Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I - Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, 261 01
Tel.: 318 627 784-5, fax.318 627 785, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz

Z výroèní zprávy Gymnázia pod Svatou Horou 2003/2004
Gymnázium pod Svatou Horou je
v souèasné dobì jediným gymnáziem
ve Støedoèeském kraji se estiletým
oborem veobecného zamìøení a ètyøletým oborem zamìøeným na ivé jazyky.
V loòském roce prezentovala kola
své monosti, kvality a zámìry pøi
Dnech otevøených dveøí konaných 4.
a 6. prosince. kola se zapojila do nìkolika grantových øízení, ve kterých
vesmìs uspìla a vytvoøila nové projekty.
kole se daøí prezentovat své úspìchy
a pøednosti rùznou formou, vysokou
úroveò má Zpravodaj Gymnázia pod
Svatou Horou.
Na mezinárodní úrovni se rozvíjela
spolupráce naich a anglických studentù
z Purbrook Park School Hampshire.
Nìkolikrát se podaøilo uskuteènit videokonferenci s naimi anglickými pøáteli.
Projekt Mláde pro Evropu vyvrcholil
setkáním studentù úèastnických kol
v èervenci na Korsice v mìsteèku
Moltifao. Byla navázána spolupráce
s nìmeckým gymnáziem v Hannoveru.
Nové projekty prezentovala kola pøi
pracovním setkání s námìstkem hejtmana Støedoèeského kraje panem Antonínem Podzimkem a starostou mìsta
Pøíbrami panem ing. Ivanem Fuksou.
Kromì ji zmínìné videokonference
pøedstavila kola tøi nové ekologické
projekty.
Díky finanèní spoluúèasti rodièù na
pøipojení k internetu dokázala kola realizovat nadstandardní sluby v oblasti
informatiky pro áky. áci mohou v pracovní dobì vyuít ke své práci nejen
internet, ale i pøístup k síovým verzím
vzdìlávacích programù, které mohla
kola z uetøených prostøedkù zakoupit,
dále mohou vyuít kolou zaplacený
pøístup ke vzdìlávacímu portálu kola
za kolou, mohou vyuívat Linuxové
laboratoøe, pøijímání a odesílání e-mailových zpráv je samozøejmostí. V letoním roce chceme umístit poèítaèe
do jednotlivých tøíd.
kola uspìla v grantovém øízení

MMT ÈR s názvem Vyrovnání disproporcí ve vzdìlávací nabídce krajù s projektem výuky pøedmìtù v cizích jazycích formou kroukù a s projektem
kroukù s ekologickou tématikou. Tento
pìtiletý projekt byl bohuel v letoním
roce ze strany MMT ÈR zastaven
pro nedostatek financí. Gymnázium
nepøeruilo èinnost v této oblasti, chce
tyto aktivity zachovat a hledá monosti
jejich dalího financování.
kola nabízí iroké veøejnosti semináøe
pøedevím v oblasti informatiky a cizích
jazykù. Budeme rádi, kdy se nám
podaøí oslovit nejen rodièe naich ákù.
Vechny velké akce byly opìt kvalitnì
pøipraveny, perfektní prùbìh byl podloen velmi dobrou spoluprací vech
zúèastnìných uèitelù i kvalitní prací
hlavních vedoucích. Pestrá je nabídka
kroukù i dalích mimokolních èinností.
Zapojení koly do soutìí a olympiád
je úmìrné velikosti koly. Radost nám
udìlali nai studenti v nìkterých soutìích, pøedevím v olympiádách v Aj, Fj,
Èj, v soutìi Mladý historik i ve sportovních soutìích.
Studenti koly nezapomínají ani na
své postiené spoluobèany. Cenná byla
zvlátì jejich aktivní úèast pøi akci Emil.
Se kolou spolupracuje u øadu let
a velmi úzce obèanské sdruení
Spoleènost pøátel Gymnázia pod Svatou
Horou. Pro kolu je pomoc rodièù a spolupráce s nimi podstatným faktorem,
který velmi silnì ovlivòuje prùbìh i
výsledky celého procesu vzdìlávání.
Krásným a dùleitým výsledkem
práce koly je fakt, e z letoních maturantù je v souèasné dobì pøijato 76 %
na V a celkem jich studuje 88 %.
Podìkování za vekerou úspìnou
èinnost a kvalitní práci ve prospìch
Gymnázia pod Svatou Horou a pøedevím ve prospìch studentù zaslouí
vichni zamìstnanci koly.
Mgr. Pavel Sedláèek
øeditel

GALERIE V POTOÈNÍ
Pøedvánoèní výbìr

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

Tradièní vánoèní koncerty

10. 12. v 19 hod. v Divadle Pøíbram

Komorní smíený sbor Dr. Vladimíra Vepøeka
a Pøíbramský dìtský sbor.
Sólisté: árka Kamenická  soprán, Blaena
Pecháèková  soprán, Zuzana Vepøeková  alt,
Stanislav Mistr  tenor, j. h., Karel Brynda  bas
Program: pastorely, koledy, Missa pastoralis in C
 J. J. Ryba, za doprovodu orchestru, fagotového
sóla a varhan.
Sbormistr a dirigent: Pavel molík

20. 12. v 19 hod. v Divadle Pøíbram

Hornické muzeum Vás srdeènì zve
6. - 10., 13. - 17. 12. od 9 do 15 hod.
Vánoce v Hornickém muzeu

V hornickém domku: pøedvádìní vánoèních zvykù a obyèejù, prezentace práce
øezbáøù betlémù, výroba vánoèních ozdob,
pøíprava a ochutnávka vánoèních pokrmù,
vstupné 1 Kè
V cáchovnì dolu Anna a Prokopské tole:
jízda dùlním vláèkem vánoènì ozdobenou
Prokopskou tolou, prohlídka historického podzemí, seznámení se s vánoèními
tradicemi a zvyky horníkù, vstupné 1 Kè
Hromadné návtìvy je moné objednat
na tel. 318 626 307.

9. 1. od 17.00 hodin
Chairé

v Galerii F. Drtikola na Výstavì betlémù
vánoèní koncert

Komorní smíený sbor Dr. Vl. Vepøeka
Sólisté: B. Pecháèková  soprán, Z. Vepøeková 
alt, Radek Prügl  tenor, j. h., K. Brynda  bas.
Program: Èeská me vánoèní  Hej, mistøe, za doprovodu varhan.
Sbormistr Pavel molík

Vánoèní pozvánka

Rada starích NO Církve èeskoslovenské husitské v Pøíbrami Vás zve k úèasti na sváteèních
dnech ve Vánoèním èase roku 2004 a 2005.
Koncerty pìveckého sboru Mistra Jakoubka
ze Støíbra:

18. 12. v 19,30 hod. v Divadle Pøíbram

Èeská me vánoèní Hej, mistøe
Pøíbramská filharmonie, dirigent Milan Bouek

v úterý 21. 12. ve Sboru Ès. církve husitské
na Bøezových Horách od 17 hod.
tradièní Vánoèní koncert

10. 12. 2004 - 9. 1. 2005
Výstava betlémù

Junior klub

Vernisá ve ètvrtek 9. 12. 2004 v 17 hodin
Kadou sobotu a nedìli bude pøedvádìt
výrobu figurek øezbáø pan Milan Hoek
Otevøeno:
10. 12. 2004 - 9. 1. 2005 od 9 do 17 hodin
31. 12. od 9 do 12 h., 24. 12. zavøeno

3. 12. AXIAL  VÝÈEP  WURM
koncert, køest CD; host: DJ LuDJek
10. 12. pejbls Helprs - AC/DC revival band
11. 12. Depeche Mode - party + projekce
16. 12. Pavel Feit - charitativní koncert
17. 12. Vánoèní fest (rock - jazz - funky)
25. 12. OLDIES

v Galerii F. Drtikola, Zámeèek - Ernestinum

KINO MÍR

2. - 6. 12. od 17,30 a 20 hodin
Vetøelec vs. predátor
Neuvìøitelné dobrodruství zaèíná
ve chvíli, kdy zazobaný prùmyslník vytvoøí mezinárodní tým,
který má prozkoumat záhadné
obrysy budovy pod ledovým pøíkrovem. Reie Paul W. S. Anderson.
7. - 12. 12. od 17,30 a 20 hodin
Snowboarïáci
Nová èeská komedie reiséra
Karla Janáka. Rendymu a Jáchymovi
je koneènì estnáct a mohou vyrazit na svoji první skuteènou
pánskou jízdu. Mají pøed sebou
celý týden na horách.
13. - 15. 12. jen od 17:30 hodin
Úasòákovi
Disney a Pixar uvádí animovaný
film v èeském znìní. Do veèeøe
musejí zachránit svìt. Jeden z nejvìtích svìtových superhrdinù pan
Úasòák dennì zachraòoval ivoty a svádìl boje s padouchy. Nyní
pracuje v pojiovnì a svádí souboj s èasem a vzrùstající nadváhou.
13. - 15. 12. jen od 20 hodin
Collateral
Americký
thriller
reiséra
Michaela Manna. V nesprávný èas
na nesprávném místì. Elegantní
Vincent si najme na celou noc taxikáøe Maxe, a tak se nastávající
hodiny zmìní Maxovi v peklo.
Cynický zabiják musí bìhem noci
zabít na objednávku narkomafie
pìt lidí. V hlavní roli Tom Cruise.
16. - 20. 12. jen od 17:30 hodin
Pøíbìh raloka
Mladá ryba jménem Oscar vyuívá situace a tváøí se, jako by odstranil syna éfa raloèí mafie.
Brzy vak zjistí, e jeho chování
mùe mít váné dùsledky.
16. - 20. 12. jen od 20 hodin
Milenci a vrazi
Silný pøíbìh natoèený podle nejslavnìjího románu Vladimíra
Párala
reisérem
Viktorem
Polesným. Próza, popisující osudy
obyvatel jednoho domu v prùmyslovém Ústí nad Labem, je nabitá
temnými a hlubokými vánìmi,
romantickou láskou, která ale vyvrcholí vradou. Hrají: O. Vetchý,
Z. Adamovská, K. Kloubková, Z.
Norisová, Jiøí Langmajer a dalí.
21. - 23., 25., 26. 12. od 20 hodin
Bridget Jonesová:

S rozumem v koncích
Pokraèování velice úspìné americké
romantické
komedie.
Dokonalý pøítel. Dokonalý ivot.
Co by se mohlo podìlat. Kdy se
na scénì objeví dlouhonohé nebezpeèí, Bridgetiny rùové
obláèky, na kterých se a dosud
vznáela, náhle zeednou. Stále
èastìjí záchvaty sebepodceòování
zaènou negativnì ovlivòovat její
lásku s Darcym. Hrají: Reneé
Zellwegerová, Hugh Grand, Colin
Firth a dalí.
25. - 29.12. jen od 17:30 hodin
Polární expres
Americký animovaný rodinný
film v reii Roberta Zemeckise.
Není jednoduché vìøit na Santa
Clause, kdy vichni øíkají, e je
smylený. Víra malého chlapce je
vak odmìnìna jednou na tìdrý
den, kdy ho v domì probudí parní
lokomotiva, která jej spolu s dalími dìtmi odveze na severní pól
na setkání se Santa Clausem.
27. - 30.12. od 20 hodin
Svìt zítøka
Americká akèní výpravná retro
sci-fi, reie Kerry Conran. ivotem kypící metropoli neèekanì napadne armáda obøích robotù.
Prvotøídní stíhací pilot, ambiciózní reportérka a krásná mariòaèka
spojí své síly, aby zjistili, kdo má
zdrcující útoky na svìdomí.
V hlavních rolích Jude Law,
Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie.
Filmy pro dìti:
4. 12. Hledá se Nemo - animovaný film; 11. 12. Veselé Vánoce pásmo pohádek; 18. 12.  Pøíbìh
raloka - animovaný film
6. - 9. 1. od 17,30 a 19 hod.
Okrsek 49
Film vypráví pøíbìh baltimorského poárníka Jacka Morrisona,
který se stává z nezkueného nováèka ostøíleným bojovníkem
s ohnìm. V hlavních rolích
Joaquin Phoenix a John Travolta
10. 1. jen od 20 hod.,
11., 12. 1. od 17,30 a 20 hod.
Purpurové øeky 2: Andìlé
Apokalypsy
Francouzský kriminální thriller.
Mrtvola mue zaiva zazdìného
v kláteøe v Lotrinsku je pro komisaøe Niemanse výzvou i posláním odhalit záhadu kruté a neobvyklé vrady.Esoterické znaky
vyryté kolem obìti naznaèují
zvlátní vraedný rituál. V hlavní
roli populární Jean Reno.
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

Pøíbramská jména (19.)

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Leícího opilce u restaurace Malý
kotel oznámil na sluebnu jeden
obèan. Hlídka zde nalezla pana
S. P. (1941) z Pøíbrami VII. Po dohodì stráníci pána odvezli domù.
Dne 7. 11. ohlásila jedna obyvatelka, e její soused ruí noèní klid.
Jednalo se o pana P. Ch. (1985).
Uznal pøestupek, slíbil nápravu
a vìc byla vyøeena domluvou.
Krádee v Albertu se chtìla
dopustit paní P. S. (1971). Chtìla
odcizit dìtské pleny za 99 Kè, ale
ostraha ji zadrela.
Dne 15. 11. oznámil výpravèí
z nádraí Èeských drah, e je
v èekárnì silnì opilá ena, která
odmítá prostor opustit. Byla zranìná
na hlavì, proto stráníci pøivolali
sanitku. Na pøíkaz lékaøe byla
paní A. B. (1943) pøevezena
do nemocnice k oetøení.
tìkot dvou psù se dlouho ozýval
z jednoho bytu v Pøíbrami V.
Soused pøivolal mìstské stráníky
a ti majitele psù pana D. M. (1984)
za tento pøestupek pokutovali.
Hostinská z kozièínského Hostince
pøivolala dne 21. 11. ve 23,45 hod.
na pomoc mìstskou policii. V hos-

tinci toti byl pan V. K. (1957)
z Kozièína a odmítal odejít domù.
Hlídka pánovi domluvila a on odeel.
Nezletilého zlodìje zadreli
v Drogerii pina a synové v Praské ulici. J. L. (1991) z Obor zde
odcizil audiokazetu za 23 Kè.
Dne 23. 11. oznámil telefonicky
jeden mu, e ho oslovily dvì eny a sdìlily mu, e v Jinecké ulici
nìjaký mu kope do hlavy leící
enu. Stráníci na místì nalezli
paní O. N. (1958) z Kardavce.
Pokozená chvílemi omdlévala
a mìla viditelné krvavé zranìní
ve tváøi. Na zastávce autobusu
stráníci zadreli manela pokozené pana V. N. (1953). Svìdkové
ho toti oznaèili jako pachatele
napadení. Stráníci pøivolali záchranku a Policii ÈR. Hlídka
Policie ÈR pøevzala pachatele
k dalímu etøení a paní byla odvezena do nemocnice.
O pøivolání stráníkù poádala
vrátného ze zimního stadionu paní
M. Ch. (1985) z Chrástu. Nìkdo jí
ukradl mobilní telefon a ona to
chtìla oznámit. Stráníci vìc
pøedali Policii ÈR.

Obèané z Jáchymovské ulice
oznámili v noci dne 27. 11., e se
v ulici pohybuje skupina lidí a pøevrací popelnice. Stráníci zde
zadreli dva mladíky  J. S. (1983)
z Podlesí a O. V. (1985) z Orlova.
Oba uvedli, e pøi návratu z oslavy
jeden do druhého strèil a ten se
opøel o kontejner. Kontejner se
rozjel a pøevrátil na bok. Stráníci
vyzvali mladíky, aby ve uvedli
do poøádku. Poté, co tak mladíci
uèinili, stráníci pokraèovali
v hlídkové èinnosti.
Opilce, který leí za vinárnou
Druba, oznámil jeden obèan v nedìli
28. 11. v 9,25 hodin. Po pøíjezdu
stráníci zjistili, e zde ji jsou pøísluníci Policie ÈR. Za okamik
pøijeli záchranáøi a provìøili zdravotní stav mue. Konstatovali, e
mu nic není, e je pouze opilý.
Od 11,25 do 12,20 hodin volali
obèané opakovanì, e mu zase
leí za budovou. Ve 12,40 hod. ho
stráníci zvedli a mu (ji schopný
komunikace) slíbil, e se dostane
sám domù. Pøi dalím prùjezdu
hlídky zde u nebyl.
Tý den ve 20,45 hodin zazname-

nala obsluha kamerového systému
na kameøe v ulici Gen. R. Tesaøíka
podezøele se chovajícího mue.
Obcházel vozidla zaparkovaná
u Sokolovny, nahlíel do nich.
Stále se k nim vracel a opìt odcházel. Nìkolikrát byl vyruen
kolemjdoucími. Jednou dokonce
doel a na námìstí T. G. Masaryka k restauraci U Soudkù. Opìt
se vrátil k Sokolovnì, pøiblíil se
k vyhlédnutému vozidlu (koda
Favorit), rozbil kamenem zadní
trojúhelníkové okéno. Poté od auta
odeel. Za chvilku se vrátil, a pokusil se otevøít zadní dveøe. Nelo
mu to, a tak se dal na útìk. V této
chvíli ho zadreli stráníci.
Pachatelem byl pan D. B. (1977)
z Pøíbrami III. Uvedl, e chtìl
odcizit autorádio. Protoe v Sokolovnì právì probíhala kulturní
akce, bylo zøejmé, e majitel auta
je právì zde. Stráníci ho nechali
vyvolat a poté záleitost pøedali
k doøeení Policii ÈR pro podezøení
ze spáchání trestného èinu.
Vekerý pohyb a poèínání pachatele je zaznamenáno na kamerách
Mìstské policie.

Krátce z tiskovek na radnici
Firma DUVE projevila zájem o investování v pøíbramské prùmyslové zónì.
Pokud bude firma garantovat, e poskytne
vìtí poèet pracovních pøíleitostí, bude
moné sníit cenu pozemkù.
Lávka pro pìí pøes pøíbramské nádraí byla po rekonstrukci opìt instalována
na místo.
Valná hromada spoleènosti Mìstské
lesy mìla na programu dva základní body.
Nejprve to byla informace o stavu mìstských lesù a potom projednání nákupu
sluebního terénního vozidla. V lesích je
po loòském suchu katastrofální stav.
Uschly hlavnì 40 - 50leté borovice.
Natìstí se u nás neobjevila druhá vlna
dalího lesního nepøítele  kùrovce, ale
objevil se dalí nový kùdce, a to houba
václavka, která napadá koøenový systém.
Firma Keramika Pøíbram poádala
o odklad svého závazku. Do zahájení
provozu na novì zrekonstruované Husovì
ulici mìla firma zahájit stavbu nového
objektu. Rada mìsta s roèním posunem
nakonec souhlasila.
Rada mìsta odsouhlasila pronájem
pozemkù na cyklostezku od soukromého
vlastníka za èástku 20 tisíc roènì. Tyto
pozemky jsou ji nìkolik let pøedmìtem
diskuze a pokud opìt nastanou problémy,
má ji mìsto pøipravené náhradní øeení.
Kalkulací vodného a stoèného na rok
2005 se rada rovnì zabývala. Paradoxnì
ke zvýení ceny pøispívá i velký pokles
odbìru vody, ke kterému dochází z nìkolika
dùvodù. Lidé daleko více etøí, v domácnostech se pouívají nové technologie
(myèky, praèky) a v neposlední øadì
ke sníení spotøeby pøispìla i nìkterá
rekonstruovaná vedení. Cena vodného by
se tedy mìla zvýit na èástku 31 korun
a stoèné by mìlo èinit 15, 20 korun.
Pøedstavení pøíbramského Divadla
Hrdý Budes se bude hrát i v Kanadì
v rámci Èeského dne v Torontu.
Po monosti pøipojení se zdarma
na radnièní internet budou mít nyní monost
levného pøipojení i pøíbramské koly,

Pøirozený pùvab øemesla
Práce se døevem má své osobité kouzlo.
Díky pøirozenosti a kráse tohoto materiálu
dokáe ikovný truhláø vyrobit øadu vkusných a úèelných vìcí. Jak roste a vypadá
strom, vichni dobøe víme. Jak ale vyrùstají
dobøí truhláøi? To nám zùstává vìtinou
skryté. Pojïme se proto na jedno místo,
které je líhní budoucích truhláøù, podívat.
Støední odborné uèilitì a Odborné uèilitì v Hluboi je jedna ze kol, o kterých se
toho moc neví. Pøitom se zde pøipravuje
na své povolání více ne 150 budoucích
truhláøù a pracovníkù pro truhláøské práce
(nabídka je zde i v uèebních oborech tesaø,
èalouník). U v prvním roèníku by mìli
áci umìt døevo dobøe opracovat, dovednì
spojovat tento materiál klasickými truhláøskými spoji, ale zhotovit by mìli umìt v závìru roèníku i jednoduí výrobky - idlièky,
tokrle, rámeèky Pod vedením zkuených mistrù se tak krok za krokem nauèí
postupy pro zhotovování nejrozmanitìjích
výrobkù. V teoretické èásti se zase dovìdí
ve o alchymii døeva a materiálech na bázi
døeva. A e se jedná opravdu o skuteènou
alchymii, to vám jistì dosvìdèí kadý
zkuený truhláø. Vdy døevo je ivý
materiál a jako takovému vdechuje jeho
druhý ivot truhláø svým øemeslným fortelem, zkueností, umem a vynalézavostí.
Ve druhém a tøetím roèníku u áci pracují
na nároènìjích výrobcích - vyrábìjí stoly
jídelní, kuchyòské, konferenèní, idle, skøí-

kolky a kolní jídelny.
kolská komise navrhla vytvoøit
grantový systém i pro pøíbramské koly.
V rozpoètu by mìly být vyèlenìny finanèní
prostøedky urèené pro èinnost kolních
klubù a vzdìlávání v roce 2005. O rozdìlení bude rozhodovat kolská komise.
Vítìz soutìe o provozování cukrárny
RIO na námìstí 17. listopadu odstoupil
od smlouvy, pøestoe do tìchto prostor ji
investoval finanèní prostøedky. Rada tedy
znovu vyhlásila zámìr pronájmu.
Osadním výborùm budou v pøítím
roce navýeny finanèní prostøedky na èinnost z pìti na est tisíc korun. U meních
èástí mìsta bude tato èástka v rozmezí 3,5
a 4,5 tisíce za rok.
Nabídku na poøádání pravidelných trhù
na námìstí TGM pøedloila firma Liga
èeských trhovcù. Aby Pøíbramáci mìli
monost srovnání, rozhodla rada mìsta, e
Liga èeských trhovcù bude mít liché týdny
a mìsto bude nadále poøadatelem v sudých
týdnech. Klasické akce, jako jsou Jarní
keramické trhy a napøíklad Zahájení
adventu, si mìsto také ponechá ve své reii.
Navýení nájemného ve støedních
kolách u má pøesná èísla. Nájem v uèebnách bude 284 Kè/m2/rok, chodby za 247,Kè/m2/rok a sklepy za 143,- Kè/m2/rok.
Vechny prostøedky, které mìsto z nájemného vybere, budou opìt do tìchto objektù
vráceny ve formì oprav a údrby.
Rada mìsta projednávala koncepci
dìtských høi v Pøíbrami. V souèasné
dobì je jich ve mìstì 98. Zachováno bude
asi deset. Tato høitì budou postupnì doplnìna a vylepena, ale pøedevím oplocena,
tak, aby byla v souladu s pøedpisy. Dìtské
høitì podobného typu jako je novì vybudované v dolní èásti Mariánské ulice,
budou jetì tøi. Zároveò bude zøízena
funkce správce dìtských høi, který bude
dennì procházet a kontrolovat tato zaøízení
a zajiovat výmìnu písku. Souèástí koncepce je i návrh rozpoètu, aby Technické
sluby Pøíbram mohly tuto mylenku
uvést do provozu.

nì, ale také dveøe, okna Pøi závìreèných
zkoukách pak adepti na výuèní list pøedvedou svoji zruènost samostatnou prací, a to
zhotovení konkrétního výrobku.
Samozøejmou snahou zdejích pedagogù
je, aby vichni ti, kteøí opoutìjí uèilitì
s výuèním listem, byli opravdu co nejlépe
pøipraveni pro praxi. Jenom tak mohou najít
uplatnìní. A na to kola myslí v mnoha
smìrech. I proto podle slov øeditele uèilitì
Mgr. Vladislava Tesky zde smìøují svoji
pozornost také na praxí ádané specializace
- napø. podlaháøství, soustrunictví døeva,
øezbáøství. I tato zamìøení by mìli budoucí
truhláøi z hluboského uèilitì dobøe zvládat.
Mluvíme-li vak o souèasnosti tohoto
uèilitì, nemùeme opomenout odlouèené
pracovitì v Dobøíi, které je druhou základnou
této koly. Vdy zde také vychovávají více
ne 150 uèòù - budoucích automechanikù,
opraváøù zemìdìlských strojù, zámeèníkù
a monost získat výuèní list je i v oborech
klempíø, kováø. Uèilitì chce otevøít v novém
kolním roce také obor práce v autoservisu.
Ten je urèen pøedevím ákùm, kterým více
ne teorie vyhovuje praktický výcvik.
Hluboské uèilitì se jistì má èím pochlubit. Pro veøejnost a zájemce je pøipraven
Den otevøených dveøí, a to na dny
22. listopadu a 10. prosince od 8 do 18
hodin, 11. prosince od 8 do 12 hodin nebo
jetì 14. ledna 2005 od 8 do 16 hodin.
Zájemce zde vak rádi uvítají a provedou
kolou i v jiné dny!
(jk)

Rada mìsta Pøíbram na pozvání
generálního øeditele s. p. Diamo J. Jee
a jeho námìstka a èlena Rady mìsta
Pøíbram J. Vandase se byla podívat na jednom z posledních dolù v ÈR, které jsou
jetì v provozu, ve Strái pod Ralskem.
Vichni i sfárali do hloubky 1 050 metrù.
Nájemníci mìstských bytù, kteøí si
øádnì plní své povinnosti a mají dosud
smlouvu na dobu urèitou, se mohou radovat. Rada mìsta odsouhlasila postup,
podle kterého se tyto smlouvy budou nyní
uzavírat na dobu neurèitou.
Byly projednány zásady grantového
øízení v sociální a zdravotní oblasti. Tyto
zásady se v nejblií dobì objeví na internetových stránkách mìsta. V loòském
roce bylo na tyto úèely vyhrazeno 500
tisíc korun. Tato èástka by se mìla objevit
i v rozpoètu na rok 2005.
Rada mìsta odsouhlasila novelizovanou zøizovací listinu Divadla Pøíbram.
Opìt byla otevøena problematika
pøíbramské høbitovní kaple a rada rozhodla
o zavedení jednotného pronájmu kaple
k obøadu za cenu 2 000 korun, a jde o obøad církevní èi civilní.
Vítìzky výbìrového øízení na pronájem nebytových prostor v tzv. palíèku
v Milínské ulici chtìly svùj pùvodní
zámìr, tedy prodejnu nealkoholických
nápojù, zmìnit na zøízení baru. S tím
rada nesouhlasila, a tak dolo k odstoupení
od smlouvy. Prostor byl nabídnut druhému
zájemci v poøadí, firmì Elefant, a bude zde
sídlit výrobce razítek TRODAT.
Na vlastní ádost byl odvolán vedoucí
odboru správy budov Mìstského úøadu
Pøíbram Ing. Vladimír Chudáèek.
Výbìrové øízení na instalaci termoregulaèních ventilù vyhrála firma Karel
Koláø, která na Obchodní akademii bude
instalovat 157 kusù ventilù za 119 tisíc
korun. Firma Intos na Integrované kole
instaluje 220 kusù ventilù za 169 tisíc
korun.
- str-

IS HPOS Pøíbram I/114
poøádá dne 8. 12. od 10 do 17 hodin
Inf or m aè ní de n .
Zájemci získají informace o vech studijních,
uèebních i nástavbových oborech.

Støední prùmyslová kola a VO
Pøíbram II, Hrabákova 271
Vás srdeènì zve na
DEN OTEVØENÝC H D V EØ Í
11. 12. 2004 od 10 do 13 hodin
11. 1. 2005 od 15,30 do 17 hodin.
Informace na tel.318 625 209,
318 621 791 nebo www.spspb.cz.
Mìsto Pøíbram oznamuje zámìr pronájmu nebytových prostor v 1. podzemním podlaí objektu Zámeèek 
Ernestinum, Tyrova 106 v Pøíbrami I,
o celkové výmìøe 224, 8 m2 (bývalý
Index club).
Blií informace na úøední desce MìÚ
a na tel.: 318 498 268.

Dnes budeme pokraèovat v popisu názvù pøíbramských námìstí. V tìsné blízkosti hlavního rynku se
nacházelo mení prostranství, zvané Malý rynek,
Ryneèek. Na poèátku 20. století se mu dostalo úøedního jména Karlovo, zøejmì v souvislosti s pøejmenováním sousední ulice na Karlovu, na poèest císaøe
Karla IV., za jeho vlády byla právì tato èást mìsta
spolu se pitálem sv. Jana postavena. Název Ryneèek
vak prokázal mnohem vìtí ivotaschopnost ne
oficiální jméno a udrel se dokonce i po znièení této
èásti mìsta v 60. letech 20. století a výstavbì masivních
domù, které celou ètvr zmìnily k nepoznání. Dnes se
jménem Ryneèek oficiálnì oznaèuje námìstíèko mezi
dvìma paneláky, asi 100 m od pùvodního Ryneèku.
Dalím námìstí ve staré Pøíbrami je námìstí
Václavské. Jedná se vlastnì o zakonèení Praské ulice.
V druhé polovinì 19. století se zde silnì rozvíjela
výstavba a dolo k úpravám vzhledu prostranství tak,
aby odpovídalo mìstskému charakteru a jeho dominantou se stala veøejná kana. Podle praského vzoru
se námìstí zaèalo spontánnì øíkat Václavské a praský dojem mìla dovrit stavba sochy sv. Václava,
ke které vak ji nedolo. Naopak v roce 1953 bylo
námìstí pøejmenováno na Námìstí èeskoslovensko 
sovìtské druby, co byl název z mnoha dùvodù
nevhodný. Proto se dlouho neudrel a v souvislosti
s celkovou asanací mìsta v 60. - 70. letech 20. století
dolo ke zruení námìstí a protaení Praské do Støelecké ulice. Teprve po zmìnì reimu mohlo dojít
na rehabilitaci pùvodního názvu, a tak v roce 1996
bylo nejen znovu obnoveno Václavské námìstí, ale
také o rok pozdìji mohla být koneènì vztyèena i ona
zamýlená socha sv. Václava.
Nedaleko Václavského námìstí se nachází námìstí
dr. J. Theurera. Pøíklad tohoto názvu je dokladem,
e dobré úmysly nevedou automaticky k dobrému
výsledku. Josef Theurer (1862 - 1928) byl jistì jedním
z nejvýznamnìjích profesorù Vysoké koly báòské
v Pøíbrami a je jistì správné, e námìstí nese jeho
jméno, ale proè proboha musí mít takovýto tvar?
Zcela jistì by námìstí mohlo nést pouze pøíjmení profesora. Námìstí vzniklo výstavbou po roce 1900 a v jeho
okolí se právì nacházely budovy pøíbramské VB.
Po smrti J. Theurera bylo námìstí dne 15. 5. 1930
pojmenováno Theurerovo. Bohuel ani takovýto apolitický název nepøeèkal únorový pøevrat a pøi pøíleitosti odhalení pomníèku J. Fuèíka bylo námìstí 30. 9.
1951 pøejmenováno na námìstí Julia Fuèíka. Po roce
1989 dolo ke zmínìnému návratu ke jménu profesora
Theurera, bohuel vak v podobì dvojverí.
Posledním dnes probíraným námìstím bude Komenského námìstí. Nachází se v èásti mìsta zvané
Vinohrady a bylo vyhranièeno na pøelomu 19. a 20.
století. Pùvodnì mìl uprostøed námìstí stát velký
novogotický kostel, ale k jeho stavbì ji nedolo.
Jméno námìstí bylo zvoleno jako pocta náboenskému
mysliteli, pedagogovi a literátu Janu Ámosi Komenskému (1592 - 1670), a jako jedno z mála naich
námìstí má optimální jazykový tvar. Komenského
námìstí získalo jméno 27. 9. 1911 a nikdy nebylo
zmìnìno, co je také unikum.
Daniel Doleal

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM
3. 12. 1964

11. 12. 1525

5. 12. 1526

19. 12. 1875

Zemøel Bohumil Schweigstill, pøíbramský spisovatel knih pro mláde.

Jan z Vitence udìlil pøíbramských
horníkùm
jáchymovský øád a dovolil
jim usadit se v místì
tìby, èím byl poloen
základ budoucí osady
Bøezové Hory.

6. 12. 1886

Bylo v Pøíbrami zaloeno
mìstské muzeum, jeho
pokraèovatelem je dnes
Hornické muzeum.

6. 12. 1918

V Pøíbrami propuklo
rabování a násilnosti,
které byly ukonèeny a
ve veèerních hodinách
za asistence domobrany,
èetnictva a vojska. Po nich
zùstal jeden mrtvý, nìkolik ranìných a znaèné
materiální kody. Byl to
dùsledek chaotických
pomìrù po skonèení
1. svìtové války.

Je znám jménem první
pøíbramský hormistr
Pavel Zweifalder.

Slavnostnì zahájen provoz
na eleznici z Rakovníka
do Protivína.

27. 12. 1848

Císaø Frantiek Josef I.
udìlil Bøezovým Horám
nìkolik výsad, zejména
právo konání výroèních
trhù, a povýil je na mìsteèko.

28. 12. 1861

Probìhlo první vystoupení
muského
pìveckého
spolku Lumír, pozdìji
spojeného ve smíený
sbor Lumír - Dobromila.

31. 12. 1896

Narodil se v Rokycanech
Alois Laub, jeden z èelních
pøedstavitelù protinacistického odboje na Pøíbramsku.

31. 12. 1954

K tomuto dni mìla
Pøíbram 16 061 obyvatel.

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 1. 11.
SCHVÁLILA

- prodej nebytového prostoru
v Pøíbrami VII/328 obálkovou metodou s právem opce pro Spoleèenství
vlastníkù Pøíbram VII/328
- prodej nebytového prostoru  garáe
v Pøíbrami VII/335 obálkovou metodou s právem opce pro Spoleèenství
vlastníkù Pøíbram VII/335
- pronájem nebytového prostoru
v Pøíbrami VIII/135 za úèelem
provozování slueb (holièství, kadeønictví, pedikúry, opravy odìvù)
- prodej garáe v Pøíbrami VII/334
obálkovou metodou s právem opce
pro Spol. vlastníkù Pøíbram VII/334
- prodej dvou garáí v Pøíbrami
VII/335 obálkovou metodou s právem opce pro Spoleèenství vlastníkù
Pøíbram VII/335
- pronájem nebytového prostoru v ul.

Legionáøù 422 pro paní Terezii
Hofmanovou na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou,
za èástku 1 100,- Kè/m2/rok (základní
nájemné) povýenou kadoroènì
o míru inflace za úèelem prodeje
a pùjèování nahraných zvukových
a zvukovì obrazových záznamù
- pronájem tritì na námìstí T. G.
Masaryka Lize èeských trhovcù
Plzeò v lichých týdnech v obvyklých
prodejních dnech (støeda, sobota)
na dobu urèitou  jeden rok

JMENOVALA

paní Zuzanu Sedláèkovou vedoucí
odboru Dopravní úøad MìÚ Pøíbram
s úèinností od 1. 11. 2004

RADA MÌSTA 8. 11.
SCHVÁLILA

- prodej vozidla koda Octavia
prostøednictvím Autobazaru Drupol,

Dne 23. 11. 2004 byly provedeny
v Oblastní nemocnici Pøíbram na ortopedickém oddìlení dvì náhrady kolenního
kloubu s pomocí unikátního navigaèního
pøístroje zvaného Ortopilot. Pøístroj,
který v tuto chvíli vlastní dvì ze tøí
Oblastních nemocnic Støedoèeského
kraje, má k dispozici i nemocnice
v Pøíbrami a tento zajímavý pøístroj zde
bude ponechán a do té doby, ne budou
dokonèeny vechny záleitosti ohlednì
jeho nákupu
Pøíbramtí pacienti, kteøí jsou plánováni
k provedení umìlé náhrady kolenního
a kyèelního kloubu, tak budou s nejvìtí
pravdìpodobností operováni ji za pomoci této navigace. Pøístroj je na ortopedickém oddìlení v Pøíbrami zavádìn
do provozu ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Kolín, která ji pøístroj vlastní
od kvìtna tohoto roku. Dnení operaèní
výkony provedl primáø ortopedie pøíbramské nemocnice MUDr. Martin
ORL oddìlení pøíbramské nemocnice
se od 1. prosince stìhuje do areálu I
(bývalá NsP Pøíbram)
Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., oznamuje, e v rámci reorganizace provozu
oddìlení krèní, uní a nosní dojde k tìmto zmìnám: Lùka ORL budou v areálu I
(U Nemocnice 84). Ambulantní provoz
bude zajiován v areálu II dennì od 7.30
do 15.00 MUDr. Milenou Novotnou,
vèetnì ambulance pro pøidìlování fonia-

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

v. d., za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 121 000,- Kè, v pøípadì nezájmu
o vozidlo za cenu dle znaleckého
posudku za cenu nií, tj 100 000,- Kè
- nájemné za pronájem høbitovní
kaple ve výi 2 000,- Kè za obøad
- navýení provozního pøíspìvku
Peèovatelské sluby mìsta Pøíbram
na rok 2004 o èástku 120 000,- Kè
na vybavení kuchynì
- ukonèení nájmu v nebytovém prostoru v Milínské 15 pro pí Svìtlanu
Krotkou a anetu Suchanovou dohodou ke dni 30. 11. 2004
- pronájem nebytového prostoru
v Milínské 15 pro p. Stanislava
Horáka - Elefant, za cenu 1 100,Kè/m2/rok na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou na zøízení
provozovny na výrobu razítek
- pøíspìvek ve výi 180 eur na stravování pro p. Jána Chvalníka, který
se zúèastní instalace (23. - 25. 11.
2004) a likvidace (23. - 24. 1. 2005)
výstavy betlémù, která se koná
v Bruselu

ODVOLALA

Ing. Vladimíra Chudáèka z funkce
vedoucího odboru správy budov
MìÚ Pøíbram s úèinností od 9. 11.
2004 na základì jeho ádosti

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 27. 10.
SCHVÁLILO

- zprávu o vývoji hospodaøení mìsta
Pøíbram a jím zøízených organizací
za 1. pololetí 2004
- prodej tìchto volných bytù:
- 1 + 1 v Mariánské 173, è. b. 8, pro p.
J. Absolona za 316 200,- Kè
- 1 + 1 v ul. Gen. Kholla 189, è. b. 17,
pro p. F. Stefanidese za 403 000,- Kè
- 2 + 0 ve Slunné 291, è. b. 2, pro
Z. a H. Barochovy za 550 000,- Kè
- 3 + 1 v achetní 304, è. b. 4 pro

Matylda  mateøské centrum

Nemocnice informuje
Nový pøístroj na Ortopedickém
oddìlení

A

vagr a primáø ortopedického oddìlení
Oblastní nemocnice Kolín MUDr.
Oldøich Vin.
Hlavní pøínosem nového pøístroje je
pøesné umístìní voperované endoprotézy. Pøístroj si speciálními sondami zmìøí
kloub a vyhodnotí nejideálnìjí polohu
kloubní náhrady. V prùbìhu operace pak
operatéra naviguje, kontroluje a vyhodnocuje kadý jeho krok, aby byl výsledek
u daného pacienta nejoptimálnìjí.
Výkon je etrnìjí, nejsou pøi nìm tak
velké krevní ztráty a pooperaèní prùbìh
a následná rehabilitace probíhá lépe.
Omezí se výskyt pooperaèních komplikací a prodlouí se ivotnost endoprotézy. Vzhledem k tomu, e Ortopilot má
více funkcí, je moné ho vyuívat i pøi
øeení kostních úrazù.
Navigaèní systémy mají v medicínì stále
vìtí uplatnìní a brzy se stanou nezbytnou souèástí vybavení ortopedií. Je to
pokrok, který pøináí pacientùm kvalitnìjí oetøení a pøíbramská nemocnice
tyto trendy jednoznaènì podporuje.
Mgr. Roman Boèek
trických pomùcek (sluchadla) a audiologického pracovitì ve stejném místì,
jako tomu bylo doposud, tedy v pavilonu
B. V areálu I bude zajiován provoz
ORL ambulance 24 hodin dennì. Zde
budou na ORL pavilonu (pavilon B) také
provádìny ambulantní zákroky.
MUDr. Stanislava Pánová
námìstek øeditele pro léèebnì
preventivní péèi

Dne 22. 11. navtívil Mateøské centrum Matylda pan
starosta Ing. Ivan Fuksa. Podnìtem pozvání byla
pomoc pøi hledání nových prostor pro Matyldu.
Pøi posezení u kávy a domácího peèiva se pan starosta
zajímal o èinnost centra, debata se stoèila na téma
fungování neziskových organizací, vyuití kolních
budov, dobrovolnou práci. Pana starostu zajímalo, jak
se v Pøíbrami ije enám na mateøské dovolené.
Na závìr se zapsal do pamìtní knihy a popøál úspìné
pokraèování v rozdávání radosti nejmením dìtem
a jejich maminkám.
Ve dnech 9. a 10. 12. od 9 do 17 hodin zveme srdeènì
vechny pøíznivce mateøského centra na 1. vánoèní
jarmark. Pøijïte si koupit vánoèní dekorace, obèerstvení a drobné dárky. Naladíte se na vánoèní atmosféru.
Na pøípravách se podílejí èlenky MC Matylda a èlenové Spoleènosti sv. Vincence z Pauly v ÈR, støedoèeská
konference. Najdete nás v objektu bývalé 8. Z
v eické ulici, 1. pavilon, 1. patro.
Dita Ledvinková

Evropská konference a projekt
na Gymnáziu Pøíbram
U pøíleitosti vstupu do tøetího roku evropského projektu
Socrates-Comenius uspoøádalo Gymnázium Pøíbram konferenci, které se zúèastnilo spoleènì s uèiteli pøíbramského
gymnázia 17 uèitelù ze sedmi partnerských evropských kol.
Projekt, který nese název Spoleèenské zaøazení znevýhodnìných skupin, bude zamìøen na mapování situace uprchlíkù v jednotlivých evropských zemích.

JEDNO Z VÝROÈÍ LETONÍHO ROKU
Pøed 60 roky, v roce 1944, v dobì,
kdy se hroutila Východní fronta
hitlerovské Velkonìmecké øíe a od
poloviny roku byla otevøena Západní
fronta a také existovala Jiní fronta
v Itálii, vypoøádával se nìmecký
okupaèní reim s vnitøním odporem
v okupované Böhmen und Mähren.
Z rozsáhlé zatýkací akce, provedené
ve dnech 13.  17. listopadu 1943
na Pøíbramsku, padaly první hlavy
èlenù Krajského národního revoluèního výboru a jeho spolupracovníkù.
Ze zatèených 165 odbojáøù byla
postupnì táborským, píseckým
a praským gestapem vymlácena
doznání a obvinìní byli pøedáváni
nìmeckým soudùm sídlícím ve Strakovì akademii v Praze.
Pro likvidaci jedné tøetiny èeského
národa bylo zøízeno pìt soudù:
Landgericht  zemský soud, Volksgericht  lidový soud, Sondergricht 
zvlátní soud, Standgericht  stanný
soud, Schnellgericht  rychlý soud.
Druhá tøetina národa byla urèena
k vystìhování na Sibiø a tøetí k ponìmèení. Toto uvedl v nástupním
projevu zastupující øíský protektor
Reinhard Heydrich v Èernínském
paláci 27. záøí 1941 v germanizaèním programu øeení èeské otázky
tisícileté Velkonìmecké øíe.
Dne 13. prosince 1944 byl gilotinou
sat Jaroslav Neliba, nar. 1. 5. 1905

Bruslení o prázdninách
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

10 - 12 hod.
14 - 16 hod.
14 - 16 hod.
15 - 17 hod.
18 - 20 hod.
10 - 12 hod.
10 - 12 hod.
10 - 12 hod.
14 - 16 hod.
14 - 16 hod.

v Malé Vísce u Komárova, bytem
v Obecnici, povoláním kresliè. K trestu smrti byl odsouzen za provádìní
sabotání èinnosti. Pøedcházeli mu
Jan Benda z Pøíbrami, úøedník
Okresního hejtmanství, odsouzen za
zhotovování falených dokumentù
pro odbojáøe v ilegalitì, sat 15.
èervna 1944. Jako první ze skupiny
165 zatèených byli 28. dubna 1944
sati manelé Bedøich Kozlík a Frantika Kozlíková, rozená Nedbalová,
kteøí byli odsouzeni za pøechovávání
nepøátel øíe a podporu rodin vìznìných obèanù Pøíbrami. B. Kozlík,
mùj kmotr a poruèník, byl pokladníkem Mìstské spoøitelny a funkcionáø
Sokola. Bydlel v pøízemí domu è.
164, Pøíbram II v Dlouhé ulici.
Vichni ètyøi byli èlenové KNRV,
odsouzeni Sondergerichtem v Praze.
Pro urychlení poprav bylo dalích 16
èlenù KNRV pøevezeno do vìznice
v Novém Brandenburgu, kde byli
19. února 1945 v 13 hodin 26 minut
hromadnì popraveni zastøelením.
Gilotina v pankrácké sekerárnì nezahálela ani v následujícím roce 1945
a stínala vahou 60 kilogramù dalí
odbojáøe. Poslední z Pøíbramska byli
dne 19. dubna 1945 sati Emanuel
Habada a Josef Habada, pøítí den
20. dubna Karel Habada z Romitálu.
Ing. Josef Podlaha

Mìsto Pøíbram - Mìstská realitní kanceláø
v Pøíbrami oznamuje zámìr pronájmu
nebytového prostoru v Pøíbrami VII, nám.
17. listopadu 288 (býv. Komerèní banka)
za úèelem provozování obèerstvení s kavárnou a cukrárnou o celkové výmìøe 268 m2.
Podmínky výbìrového øízení  viz úøední
deska MìÚ, Tyrova 108, Pøíbram I.
Informace podá M. kaloudová, Mìstská
realitní kanceláø, tel. 318 629 815.

Ve svých regionech pak budou studenti zjiovat zmìny, které
nastanou po vstupu do EU v oblasti bezpeènosti, ivotního
prostøedí, turismu a vzdìlávání. Z fotografií a materiálù, které
budou pøekládány studenty do angliètiny a posílány prostøednictvím internetu do partnerské koly v Holandsku, vznikne
v mìsíci bøeznu 2005 spoleèný  Evropský magazín.
Kromì tìchto spoleèných úkolù èeká studenty v holandském
Leeuwardenu prezentace svého dílèího projektu. Zde se pøíbramský Comenius opøe o dvouletou spolupráci se Speciální
kolou v Pøíbrami a o návtìvu zaøízení v naem regionu, kde
ijí a vzdìlávají se dìti z uprchlických rodin. Studenti pøedstaví èeský kolský systém a poukáí na monosti vzdìlávání
a následné zaèleòování nìkterých znevýhodnìných skupin
do spoleènosti.
Mezinárodní konferenci uèitelù podpoøilo vedení mìsta
Pøíbram a zástupci kolství. Na besedu s uèiteli a prezentaci
projektu pøijali pozvání starosta Ing. Ivan Fuksa, za kolství
Mgr. Jiøí Schmidt a Mgr. Jaroslav Kopecký. Kromì Pøíbrami
a Prahy se úèastníci konference mohli seznámit s památkami
a krásami okolí umavského Zadova, kde na mìstské chatì
Granit jednání o projektu probíhala.
Odmìnou studentùm a uèitelùm loòského projektu Comenius
bylo vybrání Gymnázia Pøíbram Národní agenturou Socrates,
aby prezentovalo svùj projekt za Èeskou republiku pøed
zástupci ze 17 evropských zemí na kontaktním semináøi
12. listopadu v Praze. Studenti pøedvedli v anglickém jazyce
prezentaci projektu, na kterém pracovali dva roky se seniory
a handicapovanými dìtmi. Odmìnou za vzornou reprezentaci
byla pìkná trika s podpisem J. A. Komenského, vìnovaná
Národní agenturou.
Vedoucí uèitelé projektu byli po prezentaci zahrnuti èetnými
dotazy, které se týkaly prùbìhu a realizace projektu.

Mgr. Hana tufková

Projekt Comenius, Gymnázium Pøíbram

1. ZU A. D VOØÁKA V ÁS ZVE
97. P ØÍBRAMSKÉ NOKTURNO
22. PROSINCE V 18,18 HOD .
M ARIMBA J UNIOR C LUB S EDLÈANY
M ARTINA P OLÁKOVÁ , KLAVÍR
NA

M Ì S TA
J. a K, Ambruovy za 636 600 Kè
- prodej a cenu za 1 m2 bytù I. kategorie podle zákona è. 72/1994 Sb.
v domech èp. 50 - 52 v Pøíbrami I, ul.
Plzeòská  èást pozemku pod bytovým domem není ve vlastnictví mìsta
Pøíbram, oprávnìným nájemcùm
bytù za cenu 800,- Kè/m2, a úèast
mìsta Pøíbram ve spoleèenstvích
vlastníkù jednotek vzniklých ze zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní novely
zákona è. 103/2000 Sb.
- prodej a cenu za 1 m2 bytù I. kategorie podle zákona è. 72/1994 Sb.
v domì èp. 73 v Pøíbrami I, ul.
Riegrova  èást pozemku pod bytovým domem není ve vlastnictví mìsta
Pøíbram, oprávnìným nájemcùm
bytù za cenu 800,- Kè/m2, a úèast
mìsta Pøíbram ve spoleèenstvích
vlastníkù jednotek vzniklých ze zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní novely
zákona è. 103/2000 Sb.

Základní kola, Pøíbram II, Jiráskovy sady 273,
informuje rodièe budoucích prvòáèkù
Základní kola, Pøíbram II, Jiráskovy sady 273, je kolou plnì
organizovanou. Ve kolním roce 2004/2005 ji navtìvuje 690
ákù. kola je právním subjektem, jejím zøizovatelem je
mìsto Pøíbram. Vechny uèebny, kolní druina i tìlocvièna
jsou v budovì koly. kolní jídelna, která je samostatným
právním subjektem, je v areálu koly.
V souèasné dobì ve kole vyuèujeme podle vzdìlávacího programu Základní kola a pøipravujeme svùj kolní vzdìlávací
program. Práce ákù je hodnocena známkami, v pøípadì pøání
rodièù slovním hodnocením.
Dlouhodobou výchovnou koncepcí je od roku 1992 mezinárodní projekt kola podporující zdraví. kola je zapojena
do mezinárodního projektu Sokrates-Comenius, který umoòuje ákùm koly rozvíjet schopnosti v cizích jazycích.
Od 6. roèníku je ve kole moné pracovat ve tøídách s rozíøenou výukou matematiky a pøírodovìdných pøedmìtù. Úzká
spolupráce je s Pedagogicko psychologickou poradnou
Pøíbram. Speciální pedagog se ve kole vìnuje ákùm se specifickými poruchami uèení.
Zájmové krouky jsou v Základní kole, Pøíbram II, Jiráskovy
sady 273, organizovány pøedevím podle zájmu ákù a jejich
rodièù. Za zmínku stojí øada sportovních kroukù  míèové
hry, achový krouek, aerobik, florbal, keramické a výtvarné
krouky, pøírodopisné a zemìpisné krouky, krouky Internetu,
divadelní krouek  Klub mladého diváka a pro áky 9. roèníkù
krouky matematické a èeského jazyka zamìøené na pøípravu
ákù na pøijímací zkouky.
áci koly se pravidelnì zúèastòují mezikolních soutìí
ve sportovních disciplínách i olympiád v jednotlivých pøedmìtech, kde dosahují výborných výsledkù. Pravidelnì odcházejí nejlepí áci z 5. a 7. roèníkù do víceletých gymnázií.
kola organizuje oblíbené koly v pøírodì, vyjídí na výcvikové
lyaøské a snowboardingové zájezdy.
3 oddìlení kolní druiny jsou k dispozici dennì od 6.15
do 17.00 hod.
Pro obohacení pitného reimu je ve kole zajitìna distribuce
kolního mléka a také nápojové automaty. Pitný reim zajiujeme i ve kolní druinì.
Budoucí prvòáèky z blízkých mateøských kol pozveme
v prosinci a lednu se spoluáky a jejich paní uèitelkami na návtìvu naí koly. Rodièe se mohou dalí informace o kole
dozvìdìt na www.sweb.cz/4zsjs, telefonicky na è. 318 624 626
èi pøi osobní návtìvì koly.
Zápis do první tøídy se koná v pátek 21. 1. 2005 od 14.00
do 18.00 hodin a v sobotu 22. 1. 2005 od 9.00 do 11.00 hodin.
Budoucí prvòáèky a jejich rodièe srdeènì zveme do naí koly!

Mgr. Milo Pøibyl
øeditel

Krouek vaøení aneb Veselá kuchyòka

Na Základní kole bratøí Èapkù v Pøíbrami VII (døíve 6. Z)
zahájil svou èinnost Krouek vaøení aneb Veselá kuchyòka.
Proè veselá kuchyòka? No proto, e usilujeme o to, aby nám
v ní bylo veselo a milo, nehledì k tomu, e pøihláená dìvèata
jsou stále veselá a stále se nìèemu chichotají.
Hlavním cílem vak je, aby se nauèila základùm vaøení, napø.
jak pøipravovat rùzné druhy tìstovinových, bramborových
a rýových pokrmù, knedlíkù, pikotových a kynutých tìst,
rùzné druhy salátù, zálivek a pomazánek, jak míchat rùzné
nápoje atd. Vyzkouíme si i ménì známé pokrmy, napø.
z vegetariánské kuchynì, a seznámíme se s ménì obvyklými
potravinami. Nauèíme se sestavovat z hlediska zdravé výivy
kvalitní jídelní lístek. Dozvíme se, co je to zdravý ivotní styl,
proè peèovat o své zdraví, proè je dùleitý pitný reim, pohyb
a èinnost, proè nekouøit apod. V programu máme také stolování a komunikaci u stolu, prostøení slavnostního stolu apod.
Nauèíme se, jak hospodaøit v domácnosti. Udìláme si exkurzi
do kolní kuchynì, která je spojená s anketou Co zlepit
ve kolní jídelnì. Záhadou pro dìvèata zatím je, jaká e bude
cukrárna bez cukru. Získané dovednosti se pokusíme uplatnit
v soutìi Veselá vaøeèka. Podaøí-li se nám získat nìjaké
finance, chceme vydat vyzkouené recepty tiskem, alespoò
pro vnitøní potøebu.
Vichni se na tento program velice tìíme, koda jen, e není
dostatek finanèních prostøedkù na vybavení kuchyòky moderní
technologií, aby dìvèata mìla monost získat vìtí dovednosti
a rozhled v této oblasti a mohla jich pak vyuívat ve své
praxi. Vìøíme, e se tuto situaci podaøí zmìnit, moc bychom
si to pøály.
Irena Muzikáøová, Lenka Voboøilová
lektorky krouku

Z VEME V ÁS NA 22. ZASEDÁNÍ
Z ASTUPITELSTVA MÌSTA P ØÍBRAM
VE STØEDU 22. 12. 2004 OD 15 HOD .
V JEDNACÍM SÁLE N A P ØÍKOPECH 105.

FOTOKRONIKA

Ve ètvrtek 18. 11. byla slavnostnì otevøena zrekonstruovaná Husova
a Romitálská ulice. Akce byla dokonèena v termínu. Souèástí stavby
bylo i osazení nové svìtelné signalizace u námìstí J. A. Alise.

Na Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness drustev
v Rotterdamu získaly èlenky Sportklubu Oxygen Pøíbram zlatou
a bronzovou medaili ve fitness stepu.

Na zaèátku Praské ulice je dalí krásnì opravený dùm.

V pondìlí 29. listopadu byl slavnostnì zahájen provoz v rekonstruované Úpravnì vody v Kozièínì.

Graf ukazuje, jak volili pøíbramtí obèané 5. a 6. listopadu 2004 do Zastupitelstva Støedoèeského kraje.

