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Pøíbram také navtívil prezident Hospodáøské

Kardinál Miloslav Vlk na pódiu zaehl první svíci na adventním vìnci. Nyní je vìnec
v kapli Domu s peèovatelskou slubou v Brodské ulici. Pøi zahájení adventu bylo jasné
poèasí, take ohòostroj opravdu vynikl a byl úasný.

Ivan Vanèura o vánoèní rybì

Upozoròujeme Vás na mimoøádnou
událost v oblasti publikaèní èinnosti
na Podbrdsku, a to na vydání ivotopisného deníku Jakuba Jana Ryby, nazvaného Mùj ivot a hudba. Knihu
vydala Spoleènost J. J. Ryby ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze
a Královskou kanonií premonstrátù
na Strahovì. Kniha byla veøejnosti
slavnostnì pøedstavena v knihkupectví M. Olanská v Praské ulici dne
22. 11. za úèasti autorky pøekladu dr.
Vìry Smolové a dalích pøedstavitelù
Spoleènosti J. J. Ryby. Publikace je
vytitìná na køídovém papíøe a tvoøí ji
dvojstrany - vlevo barevná fotografie
originálního, nìmecky psaného Rybova
rukopisu, vpravo nìmecký pøepis
a èeský pøeklad. Knihu si mùete koupit v uvedeném knihkupectví. Bude to
opravdu krásný vánoèní dárek.

Zastupitelstvo mìsta Pøíbrami
vyhlauje
I. výbìrové øízení v roce 2006
na poskytování pùjèek vlastníkùm bytù a obytných budov
na území mìsta Pøíbrami
pro rok 2006 z fondu oprav
a modernizace (FOM).
Podmínky výbìrového øízení:
1) I. výbìrové øízení podaných
ádostí probìhne dne 12. 1. 2006.
2) Lhùta pro podávání ádostí je
stanovena do dne 23. 12. 2005.
3) Obsah ádosti musí splòovat
podmínky uvedené ve vyhláce
mìsta Pøíbram è. 4/2004, èl. IV,
odst. 3.
4) ádosti se podávají na formuláøi, který je k dispozici na Mìstském úøadu Pøíbram, ekonomickém
odboru, a na internetových stránkách mìsta www.pribram-city.cz
Upozoròujeme návtìvníky
Aquaparku, e vstupenky do areálu
oznaèené razítkem Technické sluby
mìsta Pøíbram budou platit
pouze do 31. p ros i nc e 2 0 0 5.

S TA R O S T Y

Po zcela výjimeèné mìsíèní
pauze, kdy jsem se na tìchto
stránkách odmlèel, znovu
zdravím vechny Pøíbramáky.
Dùvodem této pauzy byly
ohlasy od nejrùznìjích lidí
na návtìvu prezidenta Klause
v Pøíbrami. Ohlasy na tuto
historickou návtìvu v naem
mìstì byly vesmìs pozitivní, ale vichni se
divili, proè se o této mimoøádné události nedoèetli v médiích. Snad vyjma kabelové televize
se o tom opravdu nikdo moc nedovìdìl. Proto
jsme se rozhodli øíjnový Kahan, vèetnì mého
sloupku, této události vìnovat. Snad jenom
krátce: návtìvu pana prezidenta hodnotím
velice pozitivnì a vynikající byl nápad pozvat
na veèeøi starosty nìkterých malých obcí naeho
regionu. Bylo to pro nì ocenìní jejich skuteènì
mnohdy hodnì nelehké práce, a jejich ohlasy
svìdèily o tom, e to nejen pro nì byla skuteènì pocta.
A co ve se za tu dobu odehrálo? Úspìnì
probìhl Hudební podzim 2005 ve Vysoké.
Volejbalisté a fotbalisté se v dávkování radosti
støídají tak, jak se støídají jejich vítìzství a prohry. Zdaøile probìhla tradièní akce Hornická
Pøíbram ve vìdì a technice, tedy odborné
sympozium spojené s témìø kultovní spoleèenskou akcí  Skokem pøes kùi. Veøejnosti jsme
pøedali do uívání ji druhé dìtské høitì,
tentokrát ve kolní ulici. Høitì je intenzivnì
vyuíváno. Ve finále jsme pomohli mládenickému hokeji, kde jsem navýili dotaci na èinnost. Pomìrnì úspìnì, i kdy mravenèími
krùèky, se blííme v rámci podpory výstavby
továren v prùmyslové zónì k cíli. Ji témìø
na spadnutí jsou zde dvì investice a pøítí rok
v létì by tady ji mìly stát minimálnì dvì
hrubé stavby nových firem. Krajský úøad
Støedoèeského kraje vydal novou publikaci
vìnovanou právì Støedoèeskému kraji, ve které
je naemu mìstu vìnována patøièná pozornost
a prostor.

Divadlo Pøíbram uvedlo svoji dalí premiéru. Jde o komedii Rozverný duch.

Pøíbramská muzika: Zcela nový
pøíbramský orchestr se v úterý 22. 11.
pøedstavil veøejnosti v zaplnìné aule
1. ZU A. Dvoøáka. Milan Baginský
si pøed èasem sestavení orchestru stanovil za cíl a splnil ho stoprocentnì.
Foxpochodem Vivat Pøíbram zahájil
orchestr sloený z celé øady pøíbramských hudebníkù hudebnì zábavný
poøad, který slovem provázel Miloò
Èepelka spoleènì s Kateøinou Kratochvílovou. Pøedstavili se zpìváci Marie
Hanzelková a Josef kvára. Pøekvapením této poloviny veèera bylo vystoupení moravských hostù Anièky
Zlomkové a Vojty Raèického. Druhá
èást veèera patøila Orchestru Populár,
který je sloený z uèitelù, rodièù a ákù 1. ZU. Vystoupení obou orchestrù bylo zajímavým oivením pøíbramského kulturního ivota.

S LOVO

Potøetí se stal vítìzem krajského
pøeboru za Støedoèeský kraj, pìt let byl
èlenem pøíbramského mukaøského
drustva v první lize, v loòském roce
byl èlenem mukaøského drustva,
které získalo titul Mistra Evropy,
v letoním roce skonèil na tøetím místì
na závodech Marathon CCF v Belgii
a dále obsadil nìkolik druhých, tøetích,
ètvrtých a pátých míst. To je v krátkosti
pøehled úspìchù osmadvacetiletého
Ivana Vanèury, pøíbramského závodníka v ponìkud netradièním sportu mukaøení.
Mukaøení patøí mezi nejsportovnìjí
rybáøskou disciplinu a jsou to závody
lovu ryb na umìlou muku. V tìchto
závodech se provìøí kvalita jednotlivých mukaøù nebo jejich týmù.
Pøíbramák Ivan Vanèura se tomuto
sportu vìnuje od svých dvanácti let,
na vrcholové úrovni posledních pìt let,
a dosáhl v nìm skuteènì mimoøádných

úspìchù. Je pøed námi vánoèní období.
Máte nìjaký svùj speciální recept
na tìdroveèerního kapra? Nebo se
na Vaem stole objevuje jiná ryba?
Na Vánoce mám rád kapra naprosto
klasického. Z jiných ryb mám rád tøeba pstruhy, ale i tady dávám pøednost
klasice - jenom obaleného v mouce
a pak na grilu nebo pánvi.
Mukaøina je koníèek nebo práce?
Je to krásný koníèek a je to také jediný koníèek, který mám. Odmalièka
jsem byl se svým tátou mezi rybáøi
a k závodní rybaøinì jsem se dostal pøes
svého kamaráda Tondu Habertizela.
Ten mì právì k mukaøinì dotáhl pøes
závodní plavanou. Tu jsem zkouel
pøes tøi roky, ale potom jsem pøièichnul k mukaøinì a ta mì tak vzala, e
u jsem nic jiného dìlat nechtìl.
Kde se dají chytat ryby na muku?
Na kadé øece - tam nejvíc, ale teï se
rozmohlo i chytání na jezerech. Na øekách se chytají vechny druhy ryb od pstruhù, pøes tloutì a kapry. Dá se
chytit samozøejmì i plotice èi tika.
Dá se øíci, e znáte vechny èeské
øeky? Která je Vae oblíbená? To se
urèitì nedá øíci, e bych vechny znal.
Jezdím rád na Otavu, Vltavu, Mali,
vìtinou jezdím do jiních Èech.
Dùvod je ale zcela prozaický - je to
sem prostì nejblí.
A která jsou to jezera? U nás v Èechách jezer mnoho není, nicménì
jezdím opìt do jiních Èech, napøíklad
Kvìtoòov. Jinak také ve východních
Èechách je Polièka a Skalièka,
na Moravì Ostravice.
U jste na svých rybáøských cestách
zabrousil i do zahranièí? Mukaøil
jsem tøeba v exotickém Mongolsku. To
je prostì rybáøský ráj, tam se èlovìk
skuteènì odreaguje. Byl jsem také

ve védsku, Skotsku, na Slovensku,
v Nìmecku, Bulharsku. Naposledy
jsem byl v Lucembursku a Belgii.
Vrame se k Vaim úspìchùm.
Který povaujete za dosud nejvìtí?
Nejvìtím úspìchem je bezesporu
loòský titul Mistrù Evropy v drustvech,
které se odehrávalo ve védsku. V konkurenci osmnácti drustev jsme vyhráli,
tak z toho mám opravdu velkou radost.
Ve jsme si platili sami, jenom nám
sponzoøi pomohli s cestou. O minulém
víkendu jsem se vrátil z Belgie, kde
jsme spoleènì s kolegou rybáøem
Luboem Burianem skonèili tøetí
v konkurenci dvaatøiceti dvojic. Z toho
mám také radost. Potom je to i spousta
druhých, tøetích a ètvrtých míst,
kterých si také hodnì cením. A jetì
jeden úspìch: dostal jsem se do oficiální reprezentace Èeské republiky
na Mistrovství svìta, které bude pøítí
rok v Portugalsku. Drustvo má celkem pìt èlenù z celé republiky. Moc
rád bych pøi této pøíleitosti podìkoval
Mìstské organizaci Èeského rybáøského
svazu v Pøíbrami, která velmi významnì
podporuje závodní aktivity a snaení
vech pøíbramských mukaøù na soutìích a kláních.
Která místa v Pøíbrami máte rád?
V Pøíbrami bydlím od malièka a protoe kromì mukaøiny mám rád ve, co
je spojené s pøírodou, chodím rád
tøeba do pøíbramských lesoparkù,
nebo do okolních brdských lesù.
Jste enatý, co na pomìrnì èasovì
nároèného koníèka øíká Vae ena?
ena tento zájem toleruje, ale uvìdomuji si, e a budeme mít dìti, bude
to sloitìjí, ale tøeba budou jezdit
se mnou. Uvidíme.
- str -

komory Jaromír Drábek, který se zde setkal
s pøíbramskými podnikateli na akci OHK.
Uvedli jsme do provozu celou øadu nových staveb, a to jak dopravních, tak i dalí investice.
Pøestoe jsme na støee volejbalové haly udìlali
doslova rybník, tak se nepodaøilo odhalit pøíèinu zatékání do haly. Do provozu byla uvedena
novì rekonstruovaná spojnice mezi Mariánskou
a Bøezohorskou ulici a také byl otevøen novì
rekonstruovaný most v Prokopské ulici. Zaèali
jsme zpracovávat projekt na sjezdovku s umìlým zasnìováním pro kopec Padák. Svìdkem
slavnostní události se stala Svatá Hora. Jinecká
posádka na Mariánském námìstí pøed bazilikou
pøevzala pøed svým odjezdem do Kosova bojový prapor propùjèený prezidentem republiky.

V naem mìstì byl zahájen dalí akademický

kolní rok na Vysoké kole evropských a regionálních studií. Koncem øíjna mì také prezident
Klaus pozval na Praský hrad u pøíleitosti
Státního svátku Èeské republiky a pøedávání
státních vyznamenání. Zúèastnil jsem se také
velice zajímavého semináøe o výbìrových øízeních, který pro podnikatele zorganizovala pøíbramská hospodáøská komora. Za sebou máme
13. slavnostní zahájení adventu, tentokrát se
skuteènì významnou návtìvou  kardinálem
Miloslavem Vlkem a hejtmanem Petrem
Bendlem. K hezké adventní atmosféøe pøispìl i
Kühnùv dìtský sbor. Na zaèátku listopadu jsme
vidìli i velice zdaøilou premiéru v pøíbramském
divadle  komedii Rozverný duch anglického
autora Noela Cowarda. Pøi této pøíleitosti
bych rád blahopøál umìleckému éfovi divadla Frantiku Mikovi, který pøevzal ocenìní
za celoivotní dílo  Senior Prix. Bez komplikací máme za sebou první snìhovou nadílku.

V uplynulém mìsíci jsme s øeditelem Policie

ÈR v Pøíbrami a velitelem Mìstské policie projednávali zatím pomìrnì neidentifikovatelné
události, tedy napadání mladistvých jinou skupinou, prezentovanou jako skinheadi. Bohuel
chybí svìdectví i identifikace pachatelù, take
jde vlastnì o boj s vìtrnými mlýny. Dohoda
zní: kdokoliv v Junior klubu bude organizovat
kulturní èi sportovní akci, kde se schází mláde,
a ohlásí to, jsme pøipravení zajistit zvýenou
pochùzkovou èinnost policie v tìchto lokalitách. Vechny tedy vyzýváme ke spolupráci.
A dodávám: kdokoliv bude jakýmkoliv zpùsobem ohroen èi napaden, musí volat linku 156
nebo 158. Zároveò lze, podle slibu øeditele
Policie ÈR, vyuít i institut utajeného svìdka.
To je asi ve, co lze v tuto chvíli udìlat.

Závìrem

bych Vám vem rád popøál, aby
nastávající adventní období bylo skuteènì
v klidu a pokoji, i kdy s neustále se zvyujícím
pracovním i ivotním tempem se toto pøání
vyslovuje hodnì tìko. K pohodì a zastavení
snad pøispìje celá øada pøedvánoèních a vánoèních kulturních i sportovních poøadù, které
pro Vás pøipravily nejrùznìjí pøíbramské spolky
a organizace. Pøíjemné proití svátkù vánoèních pøeji také kolákùm a studentùm, samozøejmì spoustu snìhové nadílky. Øidièùm naopak pøeji málo snìhu, hlavnì
na komunikacích v naem mìstì.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY O H K

1 0 L E T V E VA  I C H S L U  B Á C H
Firma TIMCO s.r.o.  kanceláøská technika byla zaloena 29. prosince 1995. Od r. 1996 je èlenem OHK.
Hlavní èinností firmy je prodej kanceláøské techniky,
poèítaèù a tiskáren, vèetnì servisu, prodej spotøebních
materiálù, pronájem kanceláøské techniky, kopírovací
a tiskové sluby, laminace a krouková vazba.
Novinkou je monost zhotovování barevných brour.
V naí nabídce naleznete kompletní sortiment kopírovacích strojù znaèek KonicaMinolta, Ricoh, Kyocera,
Sharp, Canon a Olivetti. Nové stroje je moné poøídit
i formou leasingu, popøípadì splátek nebo formou
pronájmu. O letoních Vánocích Vám staèí sloit jen
1/10 ceny vybraného dárku (poèítaèe, tiskárny,
apod.). Firma také nabízí monost zakoupení starích
nebo repasovaných kopírek. Pokud jste kopírovací
stroj zakoupili u jiného prodejce, mùete se i v tomto
pøípadì bez problémù obrátit na nai firmu TIMCO.
Pokud Vai firmu trápí, co se starou nebo nefunkèní
kopírkou, mùete ji zde prodat na protiúèet nebo
pøedat k likvidaci. Pøed ètyømi lety jsme rozíøili
nabídku o jehlièkové, inkoustové a laserové tiskárny.
Jedná se o znaèky Hewlett Packard, KonicaMinolta,
Epson, Canon, Brother a Oki, na které zajiujeme té
záruèní a pozáruèní servis, vèetnì dodávek spotøebního materiálu, jako jsou pásky, inkoustové náplnì,
tonery a cartridge. Na pøání zákazníkù zajiujeme i
renovaci a plnìní. Dále si zde mùete vybrat z nìkolika druhù faxù s foliovým, inkoustovým nebo laserovým tiskem na kanceláøský papír znaèky Brother,

Granty ivotního prostøedí v r. 2006

Mìsto Pøíbram ji potøetí vyhlásilo tematické zadání grantového øízení v oblasti ivotního prostøedí. V roce 2006 se
lze ucházet o podporu tìchto projektù:
1. Poøádání výchovných, vzdìlávacích a osvìtových akcí
zamìøených na ivotní prostøedí a roziøování informací
o ivotním prostøedí.
2. Podpora environmentální zájmové èinnosti ákù a studentù pøíbramských kolských zaøízení.
3. Podpora èinnosti obèanských sdruení v oblasti ivotního prostøedí.
Koneèným termínem pro podání ádosti o grant je 31. 1.
2006. Podrobné informace a formuláø ádosti získáte
na www.pribram-city.cz nebo na odboru ivotního prostøedí
MìÚ Pøíbram (tel. 318 402 278).
Ing. Petr Walenka, MìÚ OP Pøíbram
Mateøské centrum Matylda Vás zve 7. 12. na setkání
s Mikuláem (pøedem se objednejte). Ve ètvrtek 15. 12. bude v MC
vánoèní setkání dìtí a maminek. V prùbìhu prosince bude probíhat zápis na angliètinu pro pøedkoláky (od 4 let). Blií informace o vech akcích získáte na tel. è. 605 716 218, 737 488 196.

kola a zdraví

Základní kola v Jiráskových sadech byla v øíjnu hostitelkou nìkolika desítek uèitelù ze kol, realizujících
program kola podporující zdraví. Jedná se o koly,
které vypracovaly vlastní projekt s aktivitami, zohledòujícími
prvky ve výuce i pøístupu k ákùm, odpovídající zdravému
zpùsobu ivota po stránce psychické, fyzické i sociální.
Více ne 10letá existence prvních kol i tìch, které se
postupnì k projektu pøihlaovaly, ukazuje, e daný smìr je
pro budoucí generace velice pøínosný hlavnì tím, e ukazuje
dìtem monosti jejich zpùsobù pozitivního jednání s ohledem na vlastní zdraví i zdraví své komunity.
Dvoudenní semináø byl výe uvedenou kolou pøipraven
na opravdu vysoké úrovni. PhDr. M. Havlínová, koordinátorka projektu za Èeskou republiku, zhodnotila nejen úspìné výsledky celé sítì PZ, ale hlavnì pøipravila námìty
pro zaøazení problematiky výchovy ke zdraví do kolních
vzdìlávacích programù. Téma péèe o zdraví by se mìlo objevit v programech vech kol, nejen stávajících tzv.
Zdravých.
Souèástí semináøe byla i návtìva PZ ve Viòové. Ta
pøivítala vechny úèastníky zajímavých kulturním programem, ale pøedevím ukázkami zdravé kuchynì. Na kadé
jídlo (a bylo opravdu z èeho vybírat!) umìly dìti podat
pøísluný recept i s mnostvím potøebných surovin. Ani
návtìva vyuèovacích hodin v hostitelské kole nechybìla.
Já sama jsem se úèastnila hodiny angliètiny v 9. tøídì. A to
hlavnì proto, e u jsem podobné hodiny mohla sledovat
v jiných mimopøíbramských kolách. Byla jsem prostì zvìdavá. Musím konstatovat, e pro mne byla hodina, vedená
Mgr. D. Moravcovou, malým koncertem. To, e se mluvilo
výhradnì v angliètinì, je dnes snad u samozøejmé. e ale
bude úroveò znalostí a vlastní aktivita tzv. puberákù tak

Obezita dìtí a jak jí pøedcházet
Pøednáí doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.,
z Kliniky dìtského a dorostového lékaøství
1. lékaøské fakulty UK Praha.
Program bude obsahovat ukázky vánoèního
cukroví, tentokrát zdravì, vè. receptù.
Kdy? v úterý 13. 12. 2005 v 17:30 hodin
Kde? 7. kolní jídelna, V Zátií 274, Pøíbram II.
(v Jiráskových sadech - budova vedle høbitova).
Vstup moný ji od 17 hodin: mìøení krevního
tlaku
kontakt: Mgr. Marie mídová
e-mail: casdpribram@seznam.cz

Canon, Panasonic, Oki. V nabídce firmy TIMCO
naleznete i psací stroje znaèky Brother nebo
Consulta. Novinkou v nabídce od loòského roku je
prodej PC Triline a notebookù IBM. Také na základì
poadavku sestavíme poèítaè pro zákazníka dle jeho
pøání, vèetnì pøipojení na internet zdarma. Od listopadu 2005 nabízíme vysokorychlostní internet
VOLNÝ  ADSL.
Témìø na vechny znaèky prodávaných výrobkù jsme
dritelem prodejních i servisních certifikátù opravòujících k autorizovanému prodeji a servisu, který zahrnuje pøezkuování a kolení zamìstnancù.
Firma je od 2004 dritelem certifikátu ÈSN EN ISO
9001:2001 na oblast Nákup, prodej a servis kanceláøské a výpoèetní techniky. Spoleènost má také
registrovanou
ochrannou
známku
TIMCO.
Spokojenost naich zákazníkù a jejich kompletní
servis zajiuje 7 zamìstnancù. V dnení dobì stálé
konkurence vsadilo vedení firmy na kvalitní práci
a vstøícný pøístup ke kadému zákazníkovi.
Pravidelnì od r. 1998 poøádáme dny otevøených
dveøí, kde se mohou zájemci seznámit s celým sortimentem tiskáren, poèítaèù, kopírovacích strojù a faxù.
Od záøí r. 2005 jsme zahájili spolupráci
s Waldorfskou kolou, kde zabezpeèujeme výuku
informatiky a výpoèetní techniky jak po stránce technické, tak i pedagogické. Své jméno si v povìdomí
pøíbramských zákazníkù budujeme svojí spolehlivostí, seriózním jednáním, jasnou a srozumitelnou komunikací a spokojeností zákazníkù. Pokud chcete koupit
kvalitní kopírovací stroj nebo poèítaè se zajitìným
odborným servisem nebo spolehlivì opravit fax,
tiskárnu nebo kopírku, vyuijte slueb firmy Timco,
Ès. armády 5, 261 01 Pøíbram IV (bývalá kasárna
1. máje), tel.: 318 627 741, 603 525 418, fax: 318
631 562, e-mail: timco@timco.cz, www.timco.cz.
Váení zákazníci, dìkujeme Vám za spolupráci
a za pøízeò, kterou jste nám v uplynulých 10 letech
vìnovali, a pøejeme Vám hodnì tìstí, zdraví a spokojenosti v r. 2006.
Vladimíra Pechová, jednatelka

Umìlecký éf pøevzal ocenìní

Ji tøetí divadelní sezónu vede pøíbramské divadlo
profesor Frantiek Mika.
Hned zpoèátku bylo jasné, e Frantiek Mika prostì
nestárne. Divadlo i soubor se pod jeho vedením
rozjasnilo, omladilo, ale pøedevím se hleditì opìt
zaplnilo diváky. Nadace ivot umìlce ji od roku
1993 kadoroènì oceòuje herce, pìvce, skladatele,
orchestrální hudebníky i dalí umìlce za jejich celoivotní práci cenou Senior Prix. Za tu dobu ji bylo
ocenìno 660 umìleckých osobností. V letoním roce
tuto cenu pøevzalo v Nostickém paláci v Praze dalích
25 osobností. A právì mezi nimi byl i estaosmdesátiletý Frantiek Mika. Dalími ocenìnými byl napøíklad i Václav Hyb, Miriam Kantorková, Jaroslav
Kepka a herec Rudolf Jelínek. Frantiek Mika patøí
mezi tìch nìkolik málo, kteøí jsou stále aktivní a plni
pracovního nasazení.
Frantiku Mikovi upøímnì blahopøejeme.
vysoká a klima pøi vyuèování tak optimistické, jsem opravdu neèekala. Je to zásluha obou stran  té uèitelské a té ákovské! Snad budou aktéøi povaovat tìchto pár hodnotících slov jako mùj obdiv k jejich znalostem. Jen bych
doporuèila, aby si stále roziøovali znalosti o svém regionu,
ve kterém ijí, tam se daly vystopovat urèité mezery.
V závìru semináøe byl mimo jiné zdùraznìn cíl PZ: rozvíjení kompetencí tak, aby byl kadý ák schopen chovat se
odpovìdnì ke svému vlastnímu zdraví i ke zdraví druhých.
Take pùsobení koly ve vztahu k ákùm by mìlo být
shrnuto v tìchto znalostech:
1) rozumí pojmùm, které se vztahují k podpoøe zdraví a prevenci nemocí a dokáe si získat potøebné informace
o metodách, výrobcích a slubách
2) uvìdomuje si, e zdraví je prioritní hodnotou
3) dovede øeit problémy a øeí je
4) má vyvinutou odpovìdnost za vlastní chování a zpùsob
ivota
5) posiluje duevní odolnost
6) ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. Pouívá je
v rodinì, v komunitì, na pracovitì a ve veøejnosti k vytváøení pohody a íøení mylenek podpory zdraví
7) spolupodílí se aktivnì na tvorbì podmínek a prostøedí
pro zdraví nejen své rodiny, ale s ohledem na celou
spoleènost.
Tento úkol není jednoduchý. Víme vichni, e o své zdraví
se zaèínáme zajímat a v dobì, kdy se nám ho z rùzných
pøíèin nedostává. A jetì sloitìjí bývá pro nae svìdomí
fakt, kdy o zdraví pøicházíme svým vlastním pøièinìním,
riskováním, adrenalinovými sporty nebo neopatrností.
Bod 2 výe uvedeného výstupu bych èervenì podtrhla:
ano, zdraví je prioritní hodnotou! Vame si ho a chraòme
a drme palce kolám, které to chtìjí nauèit nae dìti.
Jménem komise pro výchovu a vzdìlávání dìkuji vedení
a pedagogickému týmu Základní koly v Jiráskových
sadech za peèlivou pøípravu celostátního semináøe i za
ukázkové vyuèovací hodiny nadprùmìrné úrovnì.

Mgr. Eva Èíhalová

AQUAPARK
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

bazén
6  22
zavøeno
10  20
10  20
6  22
6  22
6  22
6  22
10  15
10  20
6  22

O

VÁNOCÍCH

sauna
13  20,45
zavøeno
10  19,45
10  19,45
13  20,45
13  20,45
13  20,45
13  20,45
10  14,45
10  19,45
13  20,45

Tobogan dennì od 10 hodin.

mui
mui
eny
mui
spoleèná
eny
mui
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Váení ètenáøi,
ani jsme se nenadáli a máme tady poslední mìsíc tohoto
hektického roku. Okresní hospodáøská komora uspoøádala
na podzim spoustu akcí nebo se její zástupci úèastnili
rùzných zajímavých setkání ve firmách, kolách atd.
Koncem øíjna jsme pøivítali prezidenta Hospodáøské
komory Èeské republiky Ing. Jaromíra Drábka v restauraci Modrý Hrozen, 25. øíjna probìhla v Mladé Boleslavi Kooperaèní
burza èesko-nìmeckých firem v oblasti subdodávek do automobilového
prùmyslu, dne 31. øíjna probìhl v Hotelu SALVE (bývalá Investa) semináø Jak získat a financovat veøejné zakázky, který jsme poøádali
ve spolupráci s ÈSOB.
V dnením èlánku bych se chtìla trochu více zamìøit na nae odborné koly
a uèilitì v regionu, které jsou velice aktivní svým pøístupem v mnoha èinnostech. V øíjnu probìhlo v sídle HK ÈR v Praze slavnostní pøedávání
Osvìdèení Hospodáøské komory Èeské republiky nejlepím absolventùm odborných kol a uèili, které probíhá na základì výsledkù závìreèných zkouek v závìru kolního roku, na kterých jsou v pøihláených
kolách pøítomni Hospodáøskou komorou ÈR delegovaní odborníci z praxe.
V tomto roce bylo ocenìno 363 absolventù z celé ÈR. Z naeho regionu je
v této soutìi zapojena od samého poèátku Integrovaná støední kola
HPOS v Pøíbrami, která pøevzala osvìdèení za pøípravu úspìných absolventù do praxe a ocenìno bylo i 9 absolventù této koly. Rovnì jsem mìla
monost zúèastnit se slavnostního otevøení a zahájení provozu zrekonstruované uèebny elektrolaboratoøe na Støední prùmyslové kole
a Vyí odborné kole v Pøíbrami, na jejím vzniku mìli hlavní podíl sponzoøi, významné firmy v regionu. Zástupci tìchto firem pochopili tu souvislost, e do budoucna jistì budou potøebovat dobøe pøipravené studenty zvlátì v technických oborech, kterých je na Pøíbramsku nedostatek. I k tomu
bude slouit nová modernì technicky vybavená elektrouèebna.
Jako kadý rok, tak i letos uspoøádala Obchodní akademie a VO Pøíbram
Regionální veletrh fiktivních firem, kterého se zúèastnila zhruba dvacítka
fiktivních firem z ÈR. Tento veletrh je vlastnì hra studentù na realitu v podnikání a vichni hosté si musí hrát také. Na veletrhu si mùete koupit i to,
o èem se Vám v bìném ivotì ani nesní. Luxusní auto, dovolenou, ale i
bìné vìci denní spotøeby. Dùleité je na tom ta skuteènost, e studenti se
uèí od zaloení firmy, od marketingu, cenových kalkulací, obìhu daòových
dokladù a po prodej výrobku nebo sluby v pøímém kontaktu se zákazníkem.
A v tom mají studenti OA veliké plus i pøi hledání uplatnìní na trhu práce.
V pátek 11. listopadu v podveèer se sela zhruba ètyøicítka èlenù OHK
Pøíbram v kuelkáøském klubu Kovohutí Pøíbram na svém ji 2. VIP
turnaji v kuelkách, který se konal pod patronací Èeské spoøitelny, a. s.,
poboèky Pøíbram. Turnaj probíhal v pøíjemné atmosféøe a komora zde
stoprocentnì splnila jedno ze svých poslání, tedy sdruovat a propagovat své
èleny navzájem. Soutìilo se o tøi støíbrné mince ke 180. výroèí èeského
spoøitelnictví a o mnoho dalích pìkných cen. Na prvních tøech pøíèkách se
umístili a støíbrné mince si odnesli pánové: Frantiek Sentenský  Phoenix
Gold, Ing. Petr Kotlovský  Prùzkum Pøíbram, s. r. o., a Ing. Stanislav
Horák  Tiskárna Elefant.
Dne 22. 11. OHK Pøíbram spoleènì s KHK Stè. svolala ji 2. schùzku
k otázce øeení Jinecké silnice. Schùzka probìhla za úèasti námìstka hejtmana Stè. kraje p. Vyehradského, Ing. Bíny z regionálního rozvoje KÚ,
starosty mìsta Pøíbram Ing. Fuksy, starostù dotèených obcí na trase Pøíbram
- Jince, zástupcù SÚS, VÚ Jince a podnikatelù. Pan námìstek Vyehradský
nabídl øeení této situace s tím, e od ledna zaène pracovat úzká skupina,
která stanoví priority na rekonstrukci nebezpeèných úsekù nebo pøípadné
øeení nových úsekù silnice. Reálnì se jeví v roce 2006 pøedloit projekt
a od roku 2007 rekonstruovat kadým rokem urèitou èást nebezpeèných
úsekù a pøedstava je do 5 let opravit podstatnou èást této silnice.
Znovu bych chtìla pøipomenout nové komerèní sluby v rámci projektu
Informaèní místa pro podnikatele, zvlátì elektronickou aukci - jedná se
o výbìrové øízení na nákup zboí, slueb prostøednictvím internetu. Více
informací i o jiných slubách naleznete na naich inovovaných webových
stránkách www.ohkpb.cz.
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,
rmpribram@inmp.cz, www.ohkpb.cz

Úspìch 3. základní koly

Má vlast v srdci Evropy
Tak znìl název celostátní soutìe s podtitulem Poznej ji a chraò, kterou
vyhlásila Památková komora ve spolupráci s Èeskou radou dìtí a mládee
a pod zátitou ministra kultury Pavla Dostála, ministra zahranièí Cyrila
Svobody a Ministerstva kolství mládee a tìlovýchovy.
Nae kola, 3. Z Pøíbram  Bøezové Hory, se do této soutìe zapojila
ve dvou z celkovì devíti vypsaných kategorií. Almanach Støípky z historie
koly, který jsme vydali v rámci celokolního projektu v kvìtnu a který
struènì dokumentuje historii kolní budovy od roku 1772, získal 1. místo
v kategorii Seznámení se s pùvodem a historií urèité památky nebo lokality. Do kategorie Podpora návtìvnosti pamìtihodností jsme pøihlásili
projekt Celoroèní spolupráce s Hornickým muzeem Pøíbram, za který jsme
získali 2. místo. Tento projekt probíhá kadoroènì od roku 2001. Díky
vstøícnosti a zájmu øeditele a pracovníkù muzea mají od tohoto data áci
naí koly kadoroènì v rámci besed a tematických exkurzí monost
rozíøení a obohacení probíraného uèiva, které se pro nì pøi orientaci
na místo, kde bydlí, stává urèitì pøístupnìjí a zajímavìjí. Celoroèní plán
je kadoroènì na spoleèné schùzce pedagogù koly a pracovníkù
Hornického muzea Pøíbram vyhodnocován a aktualizován na základì
zkueností z minulého období a novì nabízených aktivit ze strany muzea.
Tato spolupráce po celou dobu velice dobøe funguje a poèítáme s ní i v øadì
témat v novì tvoøeném kolním vzdìlávacím programu.
Slavnostní vyhodnocení celostátní soutìe Má vlast v srdci Evropy probìhlo 25. øíjna v Èernínském paláci na Hradèanech za úèasti vyhlaovatelù
i garantù soutìe. Kromì diplomù za ji zmínìná umístìní obdrela nae
kola jetì Èestné uznání za soustavnou péèi o propagaci kulturnì historického dìdictví.
Závìrem se urèitì sluí podìkovat øediteli Hornického muzea Pøíbram
PaedDr. Josefu Velflovi a pracovníkùm muzea za mimoøádnou vstøícnost
a ochotu, Spolku pøátel pøi 3. Z Pøíbram  Bøezové Hory za finanèní
podporu tìchto aktivit a samozøejmì i vem pracovníkù koly, kteøí se
na spoleèných akcích koly a muzea jakýmkoliv zpùsobem podílejí.
Jan Pechlák, øeditel koly

Galerie Frantika Drtikola Pøíbram

Pozvánka na sváteèní akce
21. 11.  5. 12.
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VÁNOÈNÍ

p r o d e j ní
VÝSTAVA
grafika, originální odìvy, textilní hraèky,
bytové a odìvní doplòky, perky, sklo, keramika

2. prosince 2005  6. ledna 2006
ZÁMEÈEK  ERNESTINUM
O t e v ø e n o d e n n ì o d 9 do 17 h o d i n
24. 12., 25. 12., 31. 12. a 1. 1. výstava uzavøena

Mariánská tola
Mikuláská nadílka (Spolek Prokop)
2. 12.  6. 1.
Galerie F. Drtikola
Vánoèní prodejní výstava
 grafika, keramika, perky, textilní
odìvní a bytové doplòky
3.  18. 12.
Zámek Hlubo: Výstava betlémù
4. 12. ve 14 h. Divadlo: Mikulá v divadle
9. 12.  8. 1.
Galerie F. Drtikola
Betlémy hornického kraje
 výstava Hornického muzea
a Pøíbramských betlémáøù
10. 12.
Zámek Hlubo
Komorní smíený sbor dr. V. Vepøeka
J. J. Ryba: Èeská me vánoèní
11. 12. ve 20 h. Divadlo Pøíbram
Ginevra: Vánoèní koncert
12. 12.
Divadlo Pøíbram
Koncert Pøíbramské filharmonie
12. 12.  23. 12. Hornické muzeum
Vánoce v Hornickém muzeu
13. 12. v 19 h. Divadlo Pøíbram
Ginevra: Vánoèní koncert
15. 12. v 19 h. Divadlo Pøíbram
koncert Komorního smíeného sboru
dr. Vladimíra Vepøeka
15. 12.
aula Z Jiráskovy sady
Vánoèní koncert 2. ZU
19. 12. v 19 h. Divadlo Pøíbram
koncert Pøíbramského smíeného
sboru Z. Fouse
J. J. Ryba: Èeská me vánoèní
20. 12. v 19 h. Divadlo Pøíbram  malá scéna
pøedstavení Tichá noc  Svatá noc

20. 12. v 19 h.

Divadlo Pøíbram: pøíbramské sbory
J. J. Ryba: Èeská me vánoèní
20. 12. v 16 h. 1. ZU A. Dvoøáka
Vánoèní besídka
21. 12. v 19 h. Divadlo Pøíbram: pøíbramské sbory
J. J. Ryba: Èeská me vánoèní
21. 12.  8. 1.
Svatá Hora: výstava betlému
10  16 h.
21. 12. v 16 h. pøi zahájení výstavy
zahrají èlenové o. s. Salamandr
22. 12. v 19 h. Divadlo Pøíbram
Ginevra: Vánoèní koncert
22. 12.
Aquapark Pøíbram
Vánoèní kapr (pohár desetiletých)
Poøádá Plavecký klub Pøíbram
23. 12. v 19 h. Divadlo Pøíbram
Big Band Pøíbram
24. 12. ve 14 h. Svatá Hora
èlenové o. s. Salamandr zde budou
hrát koledy a spirituály
24. 12.
námìstí J. A. Alise na Bøez. Horách
v 17,30 h.
tìdroveèerní vytrubování
26. 12.
Mariánská tola
Vánoèní pochod rodièù s dìtmi
Mariánskou tolou - v 16 a 17,30 h.
poøádá Spolek Prokop
29. 12. v 17 h. Galerie F. Drtikola
Sváteèní koncert souboru Chairé
31. 12.
Silvestrovský pochod
 poøádá Spolek Prokop

Tøíkrálová akce
6. 1. v 15 h.
Mìsto Pøíbram: Tøíkrálový prùvod

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 1. 12. 2005.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
V restauraci U Kahanu mìli
hosta, který slovnì napadal
ostatní. Proto obsluha pøivolala
stráníky. Protoe mu u sebe
nemìl ádný doklad totonosti,
pøevezli ho stráníci na Policii
ÈR. Tam zjistili, e se jedná o
pana M. È. (1956) z Romitálu
p. Tøemínem. Bìhem dvaceti
minut se stráníci museli do restaurace vrátit, protoe pan È. zde
opìt tropil neplechu. Stráníci
ho pouèili o správném chování
a on restauraci opustil.
V noci pøed jednou hodinou
9. 11. oznámila telefonicky jedna
obèanka z Prùbìné ulice, e se
v ulici pohybuje skupinka tøí
osob, které se pokouejí vloupat
do vozidla. Pøi prùjezdu Prùbìnou ulicí stráníci spatøili
osobu krèící se mezi vozidly.
Jednalo se o pana E. O. (1980)
z Pøíbrami VII, který tvrdil, e
el doprovodit domù svého kamaráda P. D. Protoe stráníci
v ulici objevili otevøené auto,
pøedali pøípad Policii ÈR.
Reklamovat hodinky chtìla ve
vietnamském obchodì sleèna

L. R. Protoe jí vak reklamaci
nechtìli uznat, pøivolala na pomoc stráníky. Ti pøijeli na místo
a odtud pøivolali pracovníky
ivnostenského úøadu. Za jejich
odborných rad byla reklamace
kladnì vyøízena. Vzhledem
k nesplnìní nìkterých poadavkù na provozovnu bude probíhat
s jejím majitelem správní øízení.
Ve 2 hodiny 38 minut telefonicky oznámila paní K. z Bøezových Hor, e v jejím domì hoøí.
Operaèní MP ihned kontaktoval
Hasièský záchranný sbor. Zde
operátorka sdìlila, e ji o poáru
vìdí. V dobì pøíjezdu stráníkù
ji na místì zasahovali hasièi
a pokoueli se uhasit poár v I.
patøe.
Cestou zpìt stráníci spatøili
v ul. S. K. Neumanna leícího
mue. Ten je poádal o pomoc,
prokázal se jako O. T. z Pøíbrami
VII. Stìoval si, e ho bolí levá
noha. Jeden ze stráníkù si viml,
e pán má poranìnou hlavu.
Proto pøivolali záchranku, která
pána odvezla do nemocnice
k oetøení. V pùl páté stráníci

museli do nemocnice zpìt, protoe lékaø z chirurgie ádal
o pøevoz pana O. T. na záchytku.
Dne 12. 11. oznámila servírka
z herny U Alèi v Pøíbrami IV, e
stála za barem a napadla ji jedna
zákaznice. Vytáhla jí z pultu
zásuvku s penìzi, obsluha se
bránila, zlodìjka se snaila zásuvku jí vytrhnout. Po vysypání
obsahu zásuvky ale pachatelka
utekla. V této zlodìjce paní poznala M. T. (1984) z Pøíbrami
III. Stráníci se spojili s obsluhou kamerového systému, a tak
mohli spoleènì za chvíli pachatelku dopadnout v Milínské
ulici. Poté ji pøedali Policii ÈR.
Cizí pes bìhal po zahradì u paní
M. Z. z Nové Hospody. Po pøíjezdu stráníkù zde pes ji nebyl,
ale stráníci zjistili, e pes patøí
sousedce H. T. Ta slíbila, e se to
ji nebude opakovat.
V restauraci U Reichertù na Bøezových Horách odmítali dva
hosté uhradit útratu. Proto obsluha pøivolala na pomoc stráníky.
Ti zjistili, e se jedná o pány
J. V. (1980) a M. O. (1978)

z Pøíbrami VII.
Do hotelu Belveder se dobýval
opilý Z. H. (1958) z Pøíbrami IV.
Sdìlil stráníkùm, e se chce
uvnitø pouze ohøát. Byl pouèen
o tom, e v hotelu mùe pøespat,
ale on odvìtil, e na to prý nemá
peníze. Po domluvì místo opustil.
Zátiím procházeli dva mladíci
a kopali do koù. Stráníci zjistili,
e jsou to J. M. (1991) z Pøíbrami I a D. B. (1992) z Pøíbrami
IV. Chlapci ve uvedli do pùvodního stavu a omluvili se za své
chování. Ve skonèilo domluvou.
Pøed pùlnocí 18. 11. oznámil
pan P. S., e ho jeho druka
fyzicky napadá. Stráníci pøijeli
na místo, pøed bytem je ji
oèekával oznamovatel. Byl
pokrábaný na oblièeji, krku,
paích a mìl roztrené trièko.
Lékaøské
oetøení
odmítl.
Stráníci pouèili pana S. i jeho
druku J. . o jejich právech.
Paní si vak pøála, aby její syn i
její druh byt neprodlenì opustili,
co oba také ihned uèinili. Poté
hlídka místo opustila.

Krátce z tiskovek na radnici

Jednání Svazu mìst a obcí v Kladnì
se zúèastnil i pøíbramský starosta Ivan
Fuksa a pøivezl nové informace o evropských fondech a nových zdrojích èerpání.
Tím je napøíklad i monost získat dotaci
na provoz MHD. Na schùzce se mluvilo
i o duplicitì nejrùznìjích kontrol na mìstských a obecních úøadech. K nejpoèetnìjí
skupinì patøí kontroloøi krajského úøadu.
Z kontrol napø. vyplynulo, e pracovníci
pøíbramského Dopravního úøadu patøí mezi
naprosté jednièky v Èeské republice.
Podle oficiálních údajù mìli za uplynulé
období 0 % chyb ve svých rozhodnutích
a øízeních. Diskutovalo se také o Zákonu
o støetu zájmù. Starostové poadují v tomto
smìru stejný metr jako mají napøíklad
poslanci Parlamentu.
Vùbec poprvé se konala vojenská
slavnost na Svaté Hoøe. Pøes 700 vojákù
posádky v Jincích, kteøí odchází plnit své
úkoly do Kosova, na této slavnosti pøevzalo
prapor prezidenta republiky.
Vítání nových pøíbramských obèánkù
mìlo na konci uplynulého mìsíce opìt dvì
série. Dùvodem je velký zájem rodièù
o tento obøad. Novinkou pøi vítání je
vystoupení dìtského sboru, který vede pan
uèitel Kafka, s vlastní písnièkovou tvorbou.
Dalí roèník Vysoké koly regionálních studií byl zahájen. Asi tøicítka studentù je pøevánì z Pøíbramska, Prahy
a jiních Èech.
Pøíbramská radnice zvauje zavedení
elektronické draby, která se bude týkat
veøejných zakázek.
Vichni pøíbramtí zastupitelé obdreli podrobný manuál týkající se tvorby
rozpoètu. Materiál vypracoval ekonomický
odbor a zastupitelé by se z nìj mìli dozvìdìt, kdo kterou kapitolu spravuje, jaká jsou
práva správcù jednotlivých kapitol a jak
probíhá vlastní tvorba rozpoètu na r. 2006.
Vývoj hospodaøení mìsta Pøíbram je
zatím velice pøíznivý. Svìdèí to o tom, e
rozpoèet pro tento rok byl sestaven na
stranì pøíjmù i výdajù správnì.
Divadelní premiéra pøedstavení
Rozverný duch byla velice zdaøilá a dobøe
nastartovala letoní divadelní sezónu.
Duchaøská komedie anglického spisovatele
Noela Cowarda inspirovala k napsání
muzikálu.
Rada mìsta odsouhlasila vyhláení
dalího kola výbìrového øízení Fondu
oprav a modernizace. Lhùta pro podávání
ádostí je do 23. prosince.
Zájem o pronájmy nebytových prostor je pomìrnì malý i pøesto, e se rada
mìsta snaí povolovat zápoèty do nájemného. Rada mìsta také odsouhlasila nìkteré
ádosti o roziøování nájemních smluv.
Ze ètyø italských mìst vybrala rada
mìsta nabídku na partnerskou spolupráci
s mìstem Thienne, které má kolem 21 tisíc
obyvatel.
Rada mìsta odsouhlasila Knihovnì
J. Drdy vydání knihy regionálního autora
Voahlíka Tam, kde skonèila válka.
Rekonstrukce mostu v Prokopské ulici
skonèila a most postavený cca pøed dvìma
sty lety byl v pondìlí 14. listopadu slavnostnì otevøen.
ádost o splácení pøeplatku ve výi
53 tisíc korun rada mìsta neodsouhlasila.
Pøeplatek, který adateli vznikl nenahláením zmìn údajù, chtìl dluník splácet
po jedné tisícikorunì. Koneèné slovo
budou v této záleitosti mít zastupitelé.
Hlavními partnery projektu vybudo-

vání a vyuívání informaèních technologií
pøíbramských kol bude Základní kola
Bratøí Èapkù, Gymnázium Pøíbram a 7.
základní kola Pøíbram. Pokud se na tento
zámìr podaøí získat dotace z Fondu soudrnosti, potom v jeho rámci bude internet
moci dennì asi tøi a ètyøi hodiny také
vyuívat veøejnost.
V areálu bývalého ZRUP u kruhového
objezdu na Zdaboøi by mìla v budoucnu
vzniknout prodejna potravin. Zámìr oznámila radì mìsta spoleènost, která má
zájem market vybudovat vèetnì nových
parkovacích míst.
Do konce tohoto roku by mìla být
v Pøíbrami ukonèena privatizace bytového
fondu. Z pùvodních témìø devíti tisíc bytù
si mìsto ponechalo asi 1 400 bytù.
Q-klub Amavet Pøíbram poádal o finanèní pøíspìvek na rekonstrukci svého
objektu, která byla provedena bìhem
prázdninových mìsícù v hodnotì asi 4 miliony korun. Pøes 70 % z této èástky tvoøí
dotaèní prostøedky EU, zbytek je kryt
z prostøedkù Amavetu a pøeklenovacího
úvìru. Q-klubu chybí jetì asi 300 tisíc
korun. Rada mìsta se pøiklonila k poskytnutí krátkodobé bezúroèné pùjèky, která
by mohla být v pøítím roce èásteènì uhrazena z grantových penìz.
Z rozborù hospodaøení pøíspìvkových organizací mìsta vyplynulo, e zøízení
Mìstské realitní kanceláøe bylo dobrým
rozhodnutím. Ekonomické výsledky jsou
mnohem pøíznivìjí, hospodaøení je prùhlednìjí a zlepil se i výbìr nájemného.
Z autobusové zastávky u II. polikliniky
byly odstranìny stánky s nejrùznìjím sortimentem. Nyní by se tady mìly objevit
prosklené autobusové èekárny stejného
typu jako napø. v Jiráskových sadech,
zároveò s prodejnou novin a èasopisù.
Jednání komise pro cestovní ruch
Støedoèeského kraje se zúèastnil i starosta
Ivan Fuksa, který je jejím èlenem. Komise
tentokrát vyhodnocovala ádosti o granty,
které se v tomto kole týkají pøedevím
vyznaèování cyklostezek a propagace kulturních památek. Do cyklostezek podalo

mìsta pøipravil zdejí osadní výbor.
Obèané se zajímali napøíklad o zimní
údrbu komunikací, MHD, rozvojové
lokality v této oblasti a podobnì. V závìru
se shodli na prioritách pro pøítí rok:
pokraèování odkanalizování obce a vybudování chodníku, který by spojoval supermarket Hypernova s obcí.
Celostátní setkání starostù s pøedstaviteli finanèní správy zorganizoval Svaz
mìst a obcí v prostorách Rádia Svobodná
Evropa. Pøíbram zde zastupoval starosta
Ivan Fuksa.
Na výroèní zasedání Cechu horníkù
a hutníkù byli pozváni i pøedstavitelé mìsta
Pøíbram, Hornického muzea, Spolku
Prokop a senátor Jaromír Volný.
V sídle spoleènosti Diamo na praském Barrandovì se setkal starosta Fuksa
s generálním øeditelem J. Jeem, J.
Vandasem, C. Zapletalem a starostou saského mìsta Schlema. Pozván byl i starosta
Jáchymova, který by se mìl spoleènì
s Pøíbramí stát dalí zastávkou na tzv.
Støíbrné stezce, která zaèíná právì
v Sasku.
V nedávno zrekonstruované hasièské
zbrojnici na Bøezových Horách se setkali
Bøezohoráci se zástupci mìsta. Spoleènì
se shodli na prioritì pøítího roku, tedy
vydládìní námìstí Msgre. Korejse a
chodníku v Mariánské ulici.
Na pozvání ruského velvyslance
Fedotova se pøíbramský starosta zúèastnil
21. listopadu setkání na ruské ambasádì.
Dùvodem bylo vytitìní knihy o Stalingradu, která je z dílny pøíbramské firmy
PB Tisk. Kniha vychází ve ètyøjazyèné
mutaci. Starosta mìl monost se zde setkat
napøíklad i s 84letým veteránem II. svìtové
války, úèastníkem bitvy o Stalingrad.
Dalí setkání starostù obcí a mìst
podél jinecké silnice, zástupce Støedoèeského krajského úøadu K. Vyehradského
a zástupcù Øeditelství silnic a dálnic zorganizoval pøedseda OHK Pøíbram Pavel
Oktábec. Starostové obdreli dvì moné
varianty øeení této komunikace, která ji
dávno nestaèí dnenímu provozu. První
varianta, tedy
vedení komunikace údolím
Litavky,
je
nepøijatelná
nejen z ekologického, ale i
ekonomického
hlediska. Druhá
poèítá s odstranìním nebezpeèných úsekù
silnice, narovnáním nìkterých úsekù a
pøedevím s jejím rozíøením.
Starostové by
mìli tato místa
vytipovat
Na autobusové zastávce v Jerusalémì byla osazena nová a pøedloit je
èekárna. Pro mìsto ji vyrobila firma p. Wimera. Do konce majiteli komunikace,
tedy
roku bude vymìnìna i èekárna na druhé stranì.
Krajskému úøapøihláky jenom nìkolik mìst, a tak bylo du. Nejvìtí problémy s prùjezdy aut mají
vyèerpáno pouze asi 20 procent z celkové v souèasné dobì dvì obce  Jince a
èástky. Do propagace kulturních památek Hlubo, které potøebují pøedevím chodníse mìsto Pøíbram pøipravuje spoleènì ky a zábrany. Poslední dopravní prùzkumy
se Svatou Horou, Hornickým muzeem ukazují na mimoøádný nárùst dopravy za
a Památníkem ve Vysoké a pro pøítí rok. posledních pìt let.
Setkání obèanù eic se zástupci

Pøíbramská jména

(31.)

Významnou skupinou veøejných budov v naem mìstì jsou
objekty spjaté s hornickou èinností. Jména dolù a achet
jsme ji probírali, a tak se zastavíme u zbylých objektù.
Jednou z nejmajestátnìjích pøíbramských staveb je tzv.
báòské øeditelství na námìstí T. G. Masaryka. Budova
postavená v empírovém slohu v roce 1846 slouila potøebám státní báòské správy i vedení pøíbramských dùlních
provozù a do konce existence podniku Rudné doly, s. p.,
v roce 2001. V letoním roce bude tato památka pøevedena
do vlastnictví mìsta a o jejím vyuití se teprve rozhodne.
Lapidární oznaèení budovy báòské øeditelství je geniální
zkratkou, kterou je moné se vypoøádat se vemi názvy
institucí, které zde sídlily. Mezi lidem se v posledních
desetiletích ustálilo oznaèení budovy také jako rudòáky,
podle posledního názvu zde sídlícího podniku.
Uranové hornictví mìlo své sídlo v ulici 28. øíjna na Sídliti
v budovì, která si do souèasnosti udrela lidový název
ústøední správa, opìt velmi výstiné zjednoduení
situace, které vychází ze zkráceného názvu øídící organizace
uranové tìby u nás v letech 1955 - 1965 (1967) - Ústøední
správy výzkumu a tìby radioaktivních surovin. Tato
budova z pøelomu 50. a 60. let 20. století (do které bylo vedení
podniku v roce 1960 pøeveleno z Jáchymova) slouila
potøebám vedení a do konce tìby uranu na Pøíbramsku.
Nástupci uranových dolù  Diamu, s. p., slouí tato
budova dodnes. Na Bøezových Horách je moné nalézt
jetì dalí budovy, které kdysi slouily potøebám øízení
a správy horních provozù (napø. mìøický úøad), jejich názvy
vak byly odvozeny od zamìøení èinnosti, a proto vysvìtlení
jejich názvù je jednoduché a není je tøeba zvlá pøipomínat.
Spojitost s hornictví mìla Vysoká kola báòská, která
sídlila v Pøíbrami v pìti budovách. Vyuèování zahájila v roce
1849 v Zámeèku - Ernestinu a pozdìji se rozíøila do budov,
které dnes obývá Støední prùmyslová kola v Hrabákovì
ulici, a také do jednoho objektu na námìstí dr. J. Theurera.
Právì na této budovì byla pùvodnì umístìna Alova sgrafita o ivotì pøíbramských havíøù, která dnes zdobí
budovu starého soudu. Vysoká kola báòská opustila nae
mìsto v roce 1945, ani by své budovy obdaøila nìjakými
stabilními názvy.
Základní koly se v Pøíbrami oznaèují èísly podle poøadí
vzniku (po tzv. Nejedlého reformì v roce 1953). Výjimkou
se stala nìkdejí Základní kola Josefa Strejce (øeditel
kolského úøadu v Pøíbrami) v Dlouhé ulici, pùvodnì
2. Z, ale toto jméno nesla kola pouze nìkolik let pøed
svým slouèením se 4. Z. Nová kola (2. + 4. Z) nese
jméno Základní kola Jiráskovy sady podle své adresy.
Jméno podle osobnosti má jetì 1. Základní umìlecká kola A. Dvoøáka. Støední koly jména nemají, respektive jejich názvy vycházejí z jejich zamìøení a popøípadì adresy.
V Pøíbrami se v souèasné dobì nachází jediná nemocnice
a nìkolik samostatných zdravotnických zaøízení. Nemocnice
se nyní jmenuje Oblastní nemocnice Pøíbram (pøièem
není vysvìtleno, o jakou oblast se zde jedná), a skládá se
pùvodnì ze staré okresní nemocnice, zaloené v roce 1881,
pozdìji OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) a ze ZÚNZ
(Závodní ústav národního zdraví [Uranového prùmyslu]).
Tyto názvy pocházejí z doby socialistického zdravotnictví,
kdy kadé zaøízení mìlo vyhrazený okruh pacientù i územní
pùsobnost. Zbylá zdravotnická zaøízení (polikliniky) buï
pouívají èíslování z dob státního OÚNZ (napø. 1. poliklinika), nebo si po privatizaci upravila název podle majitele
(Poliklinika Ravak). Èíslování poliklinik vykazuje vysokou trvanlivost, a to i kdy napø. v dané budovì ádná
poliklinika není (2. poliklinika je jedním ze základních
orientaèních bodù v Pøíbrami a køiovatkou autobusových
linek). Napøítì nám zùstávají budovy a objekty soukromé.
Daniel Doleal

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM

1. 12. 1908

V pøedveèer 60. výroèí nastoupení na trùn císaøe a krále
Frantika Josefa I. byl v Pøíbrami uspoøádán pochodòový prùvod hasièù s vekerým náèiním a hudební
zastaveníèko pøed budovou
c. k. okresního hejtmanství.

7. 12. 1991

Týdeník Pøíbramsko (dnes
Pøíbramský deník) byl privatizován vydavatelstvím
Vltava.

2. 12. 1955

V tzv. Klánovì pasái
v Praské ulici byla otevøena první samoobsluha
v Pøíbrami.

6. 12. 1866

Mìsteèko Bøezové Hory
udìlilo èestné mìanství
Janu Novákovi, c. k. nadstrojmistru na Bøez. Horách.

9. 12. 1933

Dr. Alois Parma se stal
rektorem Vysoké koly
báòské v Pøíbrami.

11. 12. 1525

Je znám jménem první pøíbramský hormistr Pavel
Zweifalder.

19. 12. 1875

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.

31. 12. 1896

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

31. 12. 1876

Bylo na Bøezových Horách
napoèítáno 2 787 obyvatel
a 23 hostincù.
Daniel Doleal

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 7. 11.
SCHVÁLILA

- povolení splátek dluných èástek
evidovaných v pohledávkách
mìsta, a to: a) do Kè 10 000,- ve
dvou splátkách do dvou mìsícù,
b) nad Kè 10 000,- ve tøech splátkách do ètyø mìsícù

NESCHVÁLILA

povolení splátek dluných èástek
za pokuty, které byly uloeny
za poití alkoholu a jsou evidovány
v pohledávkách mìsta

RADA MÌSTA 14. 11.
SCHVÁLILA

- uzavøení provozu Mateøské koly,
kolní 131, od 27. do 30. 12.
- uzavøení Mìstských jeslí Pøíbram
od 27. do 30. 12.

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

A

- tematické zadání grantového
øízení v oblasti ivotního prostøedí
na rok 2006, s koneèným termínem podání ádostí na 31. leden
2006
- pøedloená kritéria pro osvobození rodièù od úhrady pøíspìvku
na provoz Mìstských jeslí
Pøíbram s úèinností od 1. 1. 2006
- pøijetí jednoho pracovníka
na spoleèensky úèelné pracovní
místo v Knihovnì J. Drdy  informaèní oddìlení

RADA MÌSTA 21. 11.
SCHVÁLILA

- poøadí nabídek na zhotovitele
stavby Hornický vláèek Bøezové
Hory stanovené hodnotící komisí
a uzavøení smlouvy o dílo s firmou
VIAMONT DSP, a. s., za nabídkovou cenu 5 816 622,09 Kè

vè. DPH
- poøadí nabídek na zhotovitele
stavby Pøíbram - Bøezové Hory Hornické muzeum - Rekonstrukce
pøístupových komunikací a vybudování parkovacích ploch stanovené hodnotící komisí a uzavøení
smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a. s., o. z., Praha, za nabídkovou cenu 6 291 738,15 Kè bez
DPH

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 16. 11.
VYHLÁSILO

I. výbìrové øízení na poskytování
pùjèek vlastníkùm bytù a obytných budov na území mìsta
Pøíbrami pro rok 2006 z fondu
FOM

Mìsto Pøíbram - Mìstská realitní kanceláø oznamuje zámìr pronájmu:
- nebytového prostoru v Pøíbrami VI, U Dolu Anna 26 (gará)
- nebytových prostorù v Pøíbrami VIII, Èechovská 65 (býv. koèárkárna)
- nebytového prostoru v Pøíbrami VIII, Èechovská 113 (býv. textil)
- nebytového prostoru STOÚ *) v Pøíbrami VII, nám.17. listopadu 303
- nebytového prostoru STOÚ *) v Pøíbrami VII, Osvobození 315
- nebytového prostoru STOÚ *) v Pøíbrami VII, E. Benee 321
Podmínky výbìrového øízení  viz úøední deska MìÚ, Tyrova 108, Pøíbram I
(od 21. 11. do 20. 12. 2005) nebo www.pribram-city.cz
Pøípadné dotazy zodpoví pí ebková, tel. 318 629 815.
*) STOÚ = stále tlakovì odolný úkryt
Mìsto Pøíbram - Mìstská realitní kanceláø oznamuje zámìr prodeje:
- nebytového prostoru  dvougaráe v Pøíbrami II, Fantova louka 588
- nebytového prostoru v Pøíbrami III, Ryneèek 131
- nebytového prostoru v Pøíbrami V, Slunná 292
- nebytového prostoru v Pøíbrami VII, Obráncù míru 70
Podmínky výbìrového øízení  viz úøední deska MìÚ, Tyrova 108, Pøíbram I
(od 21. 11. do 20. 12. 2005) nebo www.pribram-city.cz
Pøípadné dotazy zodpoví pí ebková, tel. 318 629 815.

Významné prosincové výroèí

Dne 26. prosince uplyne
95 let od narození MUDr.
Frantika
Kadeøábka.
Vy s t u d o v a l
Gymnázium
v Beneovì a
po absolutoriu
lékaøské
f a k u l t y
Univerzity
Karlovy zaèínal v nemocnici v Praze
Motole, zkuenosti pak získával v Èáslavi a Strakonicích. V dubnu 1946
nastoupil do Okresní nemocnice
v Pøíbrami jako primáø interního
oddìlení, kde v této funkci pracoval
do roku 1981, tedy plných 35 let.
Vdy usiloval o co nejmodernìjí
trendy v medicínì a s jeho jménem je

N AVÝENÍ

spojeno i vybudování jedné z prvních
koronárních jednotek v okresní nemocnici. Souèasnì se podílel na výuce zdravotních sester na Støední zdravotnické
kole, pøednáel a besedoval velmi
èasto s obèany. Byl zakladatelem
a dlouholetým pøedsedou Spolku
lékaøù. Za svoji práci byl vyznamenán
titulem zaslouilý lékaø, byla mu udìlena medaile Jana Evangelisty Purkynì.
Byl znám jako milovník myslivosti,
pøírody, literatury a divadla.
Mnoho generací jeho pacientù na nìj
vzpomíná jako na neúnavného, velmi
dobrého lékaøe. Vychoval celou øadu
pièkových lékaøù a zdravotních sester
nejen po odborné, ale i po lidské stránce.
Èest Vaí památce, pane primáøi!
MUDr. Ivan edivý

KAPACITY

Váení ètenáøi èasopisu Kahan,
v minulém èísle tohoto pøíbramského zpravodaje
jste se v rubrice Krátce z tiskovek na radnici
doèetli, e nae kola navyuje kapacitu ákù.
Jsem nucena tuto zprávu uvést do patøièného
kontextu. Jsem ve funkci øeditelky koly od srpna
letoního roku a s potìením mohu konstatovat
neustále rostoucí zájem o výuku v hudebním i
výtvarném oboru. U v minulých letech zájem
uchazeèù o studium na naí kole pøerùstal
kapacitní monosti. Tato skuteènost mì vede
k pøemýlení a respektování zájmu rodièù, kteøí
zodpovìdnì vedou své dìti k umìlecké èinnosti.
Jejich zvýené poptávce po studiu ve kolách
naeho typu bych chtìla vyhovìt. Ráda bych také
rozíøila výuku na naí kole a realizovala literárnì - dramatický a výhledovì taneèní obor.
Fundovaní absolventi DAMU i Taneèní konzervatoøe pøenesou rádi své znalosti na nové áky.
Samotná ádost vak musí projít nelehkou
cestou, má-li se její obsah - navýení kapacity
ákù 2. ZU z pùvodních 300 na 500 k 1. záøí
2006 - úspìnì realizovat. S vyím poètem je

2. ZU

neodmyslitelnì spjato pøijetí nových pedagogù
a jejich zaplacení - co není ze souèasného
finanèního rozpoètu koly moné. Prvním
krokem je pøedestøení problému Radì mìsta
Pøíbram (mìstu, jakoto naemu zøizovateli).
Musím zdùraznit, e zde byla ádost schválena,
co kvituji s velkým povdìkem i za pedagogy
naí koly. Dalí schvalovací postup ádosti je
k Zastupitelstvu mìsta Pøíbram. Pevnì vìøím,
e i jeho rozhodnutí umoní dalí prùchodnost
ke kompetentním osobám Krajského úøadu
v Praze a dále na MMT. Jejich rozhodnutí
bude nejdùleitìjí. Dnes ádný resort pøi ádosti o finance nemá lehkou cestu a jednání
kraje i ministerstva není jistì bez problémù.
A schválením ádosti nejvyím úøadem se
dostane odpovìdi nám vem, samozøejmì
i pøíbramské rodièovské veøejnosti. Proto vás
prosím, drte palce, a je v naem státì
dostateèná vùle k roziøování kulturního a umìleckého povìdomí naich dìtí.
Mgr. Petra Havlíková, øeditelka 2. ZU Pøíbram

M Ì S TA
SCHVÁLILO

- prodej a cenu bytù ve výi 800,Kè/m2 oprávnìným nájemcùm
bytù v Pøíbrami I, Plzeòská 53 
èást pozemku pod bytovým
domem není ve vlastnictví mìsta
- prodej a cenu bytù ve výi 800,Kè/m2 oprávnìným nájemcùm
bytù v Pøíbrami IV, P. Bezruèe
179  pozemek pod bytovým
domem není ve vlastnictví mìsta
- prodej a cenu bytù ve výi 800,Kè/m2 oprávnìným nájemcùm
bytù v Pøíbrami IV, A. Jiráska
242, 243 a 244  pozemky pod
bytovými domy jsou ve vlastnictví mìsta
- navýení kapacity 2. ZU, a to
ze 300 ákù na 500 ákù s úèinností od 1. 9. 2006
- cenu vodného na rok 2006 ve
výi 32,40 Kè/m3 vèetnì DPH,
cenu stoèného na rok 2006 ve výi
15,80 Kè/m3 vèetnì DPH

Aby bylo na zemi milo

S tímto pøáním pøichází dvojice Vanda a Standa
a také je to název jejich hudebního, ale zároveò
výchovného poøadu pro dìti od 4 do 10 let.
Program vystoupení je zamìøen na ekologická,
ale i etická témata souèasnosti, napø. tøídìní
odpadù, ochrana vody, lesù, ochrana zvíøat,
péèe o své vlastní zvíøe, vzájemná komunikace,
solidarita a tøeba i humanita. To jsou jen nìkteré
pøíklady. V poøadu dìti s úèinkujícími vzájemnì
komunikují, mohou si zatanèit i zasoutìit.
Písnièky mají moderní aranmá a dìti tak
nenásilnou formou vnímají v písòových textech
problémy, které nás obklopují a dotýkají se
kadého z nás, uvedla Vlaïka Vohralíková,
jinak Vanda, která spoleènì s Lukáem Èermákem projekt pøipravila. Poøad je tedy urèen
mateøským kolkám a základním kolám, ale i
pro nejrùznìjí akce pro dìti. Skupina má
na svém kontì ji také nové CD, které si mùete zakoupit v Infocentru Mìstského úøadu.

Nové øeení provozu dìtských høi

Rada mìsta na svých jednáních 1. 11. 2004 a 6. 9. 2005 schválila koncepci výstavby, provozování
a údrby dìtských høi ve mìstì Pøíbram. Podstatou koncepce je zabezpeèení dodrování zákonných
norem uvedených v zákonì è. 22/1997 Sb., o technických poadavcích na výrobky, konkretizované
v Naøízení vlády 173/1997 Sb., a dále dodrování bezpeènostních a hygienických poadavkù stanovených
evropskými technickými normami, které byly pøevzaty do èeského systému (napø. ÈSN EN 1176 - zaøízení dìtských høi, ÈSN EN 1177, ENV 1991 - 2 - 3, ENV 1991 - 2 - 2, ENV - 1 - 2 - 4 a dalích). Nedodrení
tìchto norem je sankcionováno vysokými pokutami.
Podle schválené koncepce provedla komise, která byla stanovená na poradì starosty mìsta, komplexní
fyzické posouzení vech dìtských høi. Byl zmapován pøesný
fyzický stav jednotlivých prvkù dìtských høi, jejich povrch a stav pískovi. elezné a døevìné prvky dìtských
høi jsou ve stavu odpovídajícímu dobì poøízení a intenzitì
oetøování. Naprostá vìtina prvkù je funkèní, èást pokozená
a pouze malá èást nefunkèní. Nejhorí situace je ve stavu
pískovi. V èásti pískovi (zejména vìtích rozmìrù) je
nìkolik let nevymìnìný písek, nìkterá pískovitì jsou
zarostlá, neoetøovaná. Do pískovi se doplòoval v posledních pìti  esti letech písek jen v omezeném mnoství
(do 1 rohu asi 1m3). Pomìrnì patný je povrch dìtských
høi, pøedevím v okolí døevìných a elezných konstrukcí.
Aby bylo moné dodrovat velice nároèné normy, rozhodla rada mìsta realizovat tato opatøení:
- Do konce r. 2006 zredukovat poèet pískovi na dìtských høitích z dosavadních 77 na 10. Vzhledem k povinnosti vymìnit jednou a dvakrát za rok vekerý
písek v pískoviti a k povinnosti zamezit zneèiování písku rùznými zvíøaty, rozhodla rada mìsta upravit
tìchto 10 pískovi na rozmìry 3 x 3 m a vrstvu písku na 30 cm. Tato pískovitì zabezpeèit ohrazením
a zakrytím s moností zamykání pro noèní dobu. Ostatní pískovitì odstranit (zasypat, betonové obrubníky
odstranit).
- V prùbìhu roku 2005 a do konce roku 2006 provést úpravy povrchù vech dìtských høi (v okolí
jednotlivých prvkù) a opravy prvkù. Dvì dìtská høitì, která ji neslouí svému úèelu, zruit. Je to v ulici
Na Vyhlídce (bezprostøední blízkost centrálního høitì) a v ulici Nad Jatkami (nevyuíváno a umístìno
na cizím pozemku).
- Od 1. 6. 2005 zahájit èinnost správce dìtských høi na Technických slubách a do konce roku 2005
zabezpeèit jeho prokolení na provádìní revizí a prohlídek.
- Do 21. 10. 2005 vybudovat dalí centrální dìtské høitì na svahu ve kolní ulici.
- V letech 2006 - 2007 vybudovat tøetí a poslední centrální høitì. Dalí dìtská høitì ve mìstì Pøíbram
v nejbliích letech nebudovat.
- Technické sluby mìsta Pøíbram budou zabezpeèovat provoz, opravy a oetøování dìtských høi
v souladu s novými poadavky (zejména pískovitì). Rada mìsta pøistoupila k tìmto opatøením pøedevím
z dùvodù dodrování nových nároèných podmínek bezpeènosti a hygieny. Nezanedbatelné jsou rovnì
finanèní náklady na údrbu velkého mnoství pískovi. Pøi prùmìrném rozmìru pískovitì 5 x 5 m a vrstvì písku 40 cm pøedstavují finanèní náklady jen za nákup písku pøi jeho poadované výmìnì 1 - 2x za rok
u stávajících sedmdesáti sedmi pískovi èástku 380 a 760 tis. Kè. Øada pískovi má vak rozmìry
vìtí. Nejsou výjimkou ani pískovitì o rozmìru 10 x 12 m! Dalí náklady vznikají na opravy a údrbu
jednotlivých prvkù dìtských høi. Bylo rozhodnuto, e v dalím období se upraví, ohradí a budou se udrovat pískovitì na tìchto dìtských høitích :
Na Støelovnì (Jiráskovy sady), Plzeòská 54, Ryneèek u Trnice, Komenského námìstí, Dvùr - Fr. Kuèery
361, kolní 75 - proti hasièùm, Brodská - Fialka, Gen. Kholla 190 - 233, Drdova 489, Drkolnov Drustevní (za bývalými kasárnami), Centrální dìtské høitì - kolní, Centrální dìtské høitì - Mariánská.
Na ostatních dìtských høitích budou pískovitì zruena.
Ostatní vybavení kadého dìtského høitì bude Technickými slubami mìsta Pøíbram nadále udrováno
a opravováno. Vlastníci bytù (sdruení vlastníkù, bytové drustvo, real. kanceláø apod.) kteøí nechtìjí, aby
se pískovitì na dìtském høiti v jejich prostoru ruilo, mohou po projednání se správcem dìtských høi
(Technické sluby mìsta Pøíbram, tel. 777 705 600) zabezpeèit ohrazení pískovitì, výmìny písku
a udrování pískovi na vlastní náklady.
Závìrem chci vyzvat spoluobèany naeho mìsta, aby nenièili spoleèný majetek, který má slouit pøedevím naim dìtem. Vybudování dvou centrálních dìtských høi pøedstavuje náklady pøes milion korun.
Náklady na opravy vandaly pokozených prvkù na dìtských høitích jsou rovnì nemalé. Za tyto finanèní
prostøedky by bylo moné nakupovat moderní, bezpeèné a pro nae dìti zajímavé vybavení dìtských høi.
Ing. Ladislav Michvocík, øeditel TS Pøíbram

SLOUPEK
Z naich kalendáøù odpadával list
za listem a my jsme ani nepostøehli,
e jich do konce roku 2005 zbývá jen
nìkolik.To období pøed Vánocemi
a na konci roku vak má své nemìnné
kouzlo a také svou tradici. Pøichází
advent  èas pokory a zamylení,
následují Vánoce  èas lásky, pohody a tìstí, pøijde
ale také konec roku, kdy je tøeba se zastavit a obrátit pozornost k uplynulým mìsícùm.
Toto zastavení a hodnocení uplynulého èasu je pro
nás, politiky, pøíleitostí k zamylení nad tím, co
jsme udìlali, kolik jsme splnili ze svých politických
programù a pøedvolebních slibù a co nám jetì zbývá.
Osobnì jsem moc rád, e za uplynulý rok, ale i
za roky pøedelé, se v naem mìstì podaøilo nìco
neuvìøitelného: vytvoøit akceschopnou koalici sociálních a obèanských demokratù na pøíbramské radnici a také to, e bez vìtích problémù tato koalice
zvládla tøi ètvrtiny svého mandátu. I kdy kritikù,
stejnì jako nedùvìøivých, bylo mnoho, podaøilo se
nám najít rozumnou shodu a tuto shodu vyuít
k prospìchu mìsta a jeho obèanù. Víme vichni, e
mnohá jednání se neobela bez jiskøení, mnohdy
také docházelo k dost tvrdému obruování pøedstav
a protichùdných názorù, èasto jsme se na sebe
pøíli neusmívali  na druhé stranì vak je tøeba vzít
na vìdomí, e rozum a odpovìdnost vdy vedly

POSLANCE
k oboustrannì pøijatelným a prùhledným kompromisùm. Díky této spolupráci je dnes Pøíbram bohatí
nejen o øadu objektù a pozemkù pøedaných státním
podnikem Diamo, obohacena je také o desítky bytù
pro nae obèany, zlepila se péèe o pøíbramské
seniory, mnoho se udìlalo pro nové pracovní pøíleitosti, pro kulturu a kolství, ale také pro sport
a zájmové organizace. Nelze pøehlédnout ani to, e
Pøíbram zùstává jedním z mála mìst, ve kterém
funguje kvalitní a pro obèany finanènì dostupná
mìstská doprava.
Koalice by zde mìla být oprávnìnì pochválena.
Nicménì tìchto úspìchù by nebylo dosaeno bez
vzájemné dùvìry a spolupráce vech mìstských
zastupitelù a radních, a to zprava doleva - jak jsme
si zvykli øíkat, napøíè politickým spektrem. Snad to
nebude znít pøíli osobnì, ale toto ve je podle
mého názoru jedním z dárkù, který dostávají nai
spoluobèané pod letoní vánoèní stromeèek.
Chtìl bych k tomu jetì dodat pár slov: radostné
a klidné Vánoce pro nás vechny, úspìný nový rok
2006 ve zdraví, pohodì a spokojenosti! A je
Pøíbram pro nás pro vechny domovem, kde sídlí
porozumìní, klid a prosperita, kde rádi ijeme
a na své podbrdské Mìsteèko na dlani jsme náleitì pyní.
MVDr. Josef Øihák
poslanec PÈR a pøíbramský radní

FOTOKRONIKA

Spolek Prokop pøipravil pro dìti tradièní Mikuláské nadílky v podzemí - v Mariánské tole. Také letos byl o tuto akci obrovský zájem.

Chodník podél restaurace U Simony byl zrekonstruován v bezbariérové úpravì s novým zábradlím. Náklady dosáhly cca 300 tis. Kè.
Akci provedla firma OÚK Dobøí.

Zrekonstruovaný most pøes Pøíbramský potok v Prokopské ulici byl
ji dán do provozu. Práce provedla firma STRABAG, celkové
náklady èinily cca 1,1 mil. korun.

V listopadu se konaly v obøadní síni dvì významné události. Na první fotografii vidíte manele tikovy, kteøí zde oslavili zlatou svatbu.
Na druhém snímku jsou manelé Èornyjovi, kteøí si pøipomnìli svatbu diamantovou. Vem pøejeme hodnì tìstí a zdraví.

Na zahájení adventu se podíleli také áci z nìkterých základních
kol. Postupnì vystoupily dìti z Waldorfské koly, 3. Z, Z
bratøí Èapkù a Z Jiráskovy sady.

V podveèer 24. 11. pøijel do Pøíbrami kardinál Miloslav Vlk, aby
zapálením první svíce na adventním vìnci symbolicky zahájil
krásný adventní èas.

Starosta Ivan Fuksa, místostarosta Ivan edivý a hejtman
Støedoèeského kraje Petr Bendl byli pøítomni slavnostnímu
podpisu kardinála Miloslava Vlka do Pamìtního listu mìsta.

Èlenové Kühnova dìtského sboru pod vedením prof. Chvály
navodili svým zpìvem sváteèní atmosféru.

Krásný ohòostroj zajistila opìt firma pina a synové Pøíbram.

V závìru akce si lidé pod rozsvíceným stromem jetì vyslechli
nìkolik písní Kühnova dìtského sboru.

V sobotu 19. 11. probìhla v Sokolovnì pod taktovkou obèanského
sdruení Salamandr Dìtská porta. Úspìch byl veliký.

