roèník XV.

prosinec 2006

e - m a i l : k a h a n p r i b r a m - c i t y. c z

w w w. p r i b r a m - c i t y. c z

Kahan

reklama Dirtecho

Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram
STALO

S LOVO

SE

Adventní povídání s pøedsedou Poslanecké snìmovny
Ve ètvrtek 30. 11. byl v Pøíbrami
slavnostnì zahájen advent. V odpoledním programu zazpívali áci
pøíbramských základních kol.

Sváteèní atmosféru navozuje nádherná prodejní výstava, kterou
mùete vidìt v Galerii F. Drtikola
v Zámeèku - Ernestinu. Pøijïte
koupit svým blízkým originální
dárek, nebo se prostì pøijïte
jenom podívat. Nebudete litovat.

Vánoèní strom v Pøíbrami pøi
letoním slavnostním Zahájení
adventu
rozsvítil
pøedseda
Poslanecké snìmovny Parlamentu
Èeské republiky Ing. Miloslav
Vlèek. Vyuili jsme této pøíleitosti a poloili jsme mu nìkolik
otázek s vánoèní tématikou.
Co pro Vás znamená slovo
Vánoce?
Vánoce mám spojeny s adventním èasem - dobou zklidnìní, ztiení a ohlédnutí se za konèícím
rokem. Èlovìk mùe a moná by i
mìl zhodnotit vechno, co se mu
za ten rok povedlo, i to, co se
nezdaøilo. Mìl by si najít aspoò
trochu více èasu na své blízké.
A Vánoce jsou potom pro mne
takovým vyvrcholením této
èekací doby. tìdrý den mám
spojen s netrpìlivostí a radostí
dìtí u stromeèku. A také s tím, e
mohu svým blízkým projevit
lásku a vdìènost dárky a dáreèky,
které je potìí.
Jak si Vy osobnì pøedstavujete
ideální proití svátkù vánoèních?
Snaím se doma i v celé rodinì,
aby èas adventní a vánoèní svátky
byly dobou poklidnou a plnou
pohody. Jsem velmi èasovì a pracovnì zaneprázdnìn, proto se
snaím volnou kadou chvíli
proít s manelkou a dìtmi u rodinného krbu. A alespoò týden,
lépe vak 14 dní takto proitých
s rodinou, s dìtským oèekáváním
a pøíjemnými domácími pøípravami
na tìdrý den, tak si pøedstavuji
ideální proití vánoèních svátkù.

Tøeba se mi to jednou podaøí.
Které zvyky ve Vaí rodinì
stále dodrujete?
Dìti se pøi èekání na Vánoce
øídí adventním kalendáøem,
pochopitelnì kadou adventní
nedìli zapalujeme dalí svíèku
na adventním vìnci. Stromeèek,
ivý, strojíme na tìdrý den ráno,
celý den dríme pùst a dìti lákáme na zlaté prasátko. Na tìdroveèerní veèeøi máme tradièní
jídlo - rybí polévku a kapra.
O svátcích také navtìvujeme
prarodièe.
Co na Vánocích nemáte vùbec
rád?
Velmi se mi nelíbí komerèní
pojetí vánoèních svátkù. Kdy
na zaèátku øíjna v obchodních
centrech vidím vánoèní výzdobu
a z kadé strany slyím reklamní

masá na vánoèní slevy, nerozumím tomu. Nerozumím také
tomu, kdy se z vánoèních svátkù
stávají - také zásluhou reklamy svátky pøeplnìných stolù.
Jaký dárek byste si pøál pro
sebe a jaký pro Èeskou republiku?
Pøál bych si takové dárky, které
nelze ani objednat, ani nikde koupit. Pro sebe a celou svoji rodinu
bych si pøál klid, pohodu a pøedevím zdraví. Vím, o èem mluvím,
protoe jsem na vlastní kùi
poznal, jak vysokou hodnotou
zdraví pro èlovìka je. A naí
republice bych pod letoní stromeèek pøál vládu, odpovìdnou
vládu s dùvìrou Poslanecké snìmovny, která by vedla tuto zemi
celé 4 roky.
- str -

Mgr. Eva Èíhalová

kurtùm u Fialky (od té doby, kdy pan
Chmelík zakázal parkovat pøed restaurací Rosa, je pro obyvatele okolních domù získat volné parkovací
místo pøímo horrorem) nebo opìt
obnovit parkovitì v místì, kde se
buduje Penny market. Tìm, kteøí chodí pìky, by urèitì pøiel vhod tak
dlouho slibovaný pøechod pøes tra
u Junior klubu (zvlátì pro starí
obèany a pro maminky s dìtmi je pøekonat výkopy na obou stranách tratì
neøeitelným problémem - a pøitom
pìkné prostøedí areálu Nového rybníka èi Fialáku pøímo láká k procházkám). A zcela jistì by nebylo patné
prodlouit chodník od Flusárny kolem
finských domkù a ke Q klubu - chodí
tudy opravdu mnoho lidí a po kadém
deti se brodí po kotníky v blátì.
2. V Pøíbrami se ji vybudovalo nìkolik pìkných høi pro malé dìti.
Chybí vak høitì pro vìtí dìti a mláde. Je pøece známo, e kdo si hraje,
nezlobí. A mohli bychom i doplnit 
nic nenièí, nekouøí a nebere drogy.
Domnívám se, e by na vybudování
høitì mìsto mohlo získat granty
v rámci preventivního programu sociálnì patologických jevù z EU, MMT
nebo z kraje.
3. Zajitìní vìtí bezpeènosti dìtí,
mládee a starích obèanù. Je pravda,
e na pøechodech u kol postávají
mìsttí policisté, avak vìtinou si u
nevimnou, e dìti v okolí kol a na
veøejných prostranstvích kouøí nebo
dokonce pijí alkohol. Kritickou dobou je èas do zaèátku vyuèování (tj.
do 8 h) a potom po jeho skonèení (asi
od 14 h). Myslím, e by bylo dobré na
tìchto místech stráníky více vidìt.
- pokraèování na druhé stranì

Pøání pøíbramských zastupitelù

Praská ulice je ji také celá
ve slavnostním. Máme pøed sebou
bronzovou, støíbrnou a zlatou
nedìli. Pøejeme pøíjemný advent.

Zastupitelstvo mìsta
Pøíbrami
vyhlauje
1. výbìrové øízení v r. 2007
na poskytování pùjèek
vlastníkùm bytù a obytných
budov na území mìsta
Pøíbramipro rok 2007
z fondu oprav
a modernizace (FOM)
Podmínky výbìrového øízení:
1) 1. výbìrové øízení podaných ádostí probìhne dne
18. 1. 2007
2) lhùta pro podávání ádostí
je stanovena do dne 15. 1. 2007
3) obsah ádosti musí splòovat podmínky uvedené ve vyhláce mìsta Pøíbram è. 4/2004,
èl. IV, odst. 3., ve znìní vyhláky è. 10/2005
4) ádosti se podávají na formuláøi, který je k dispozici na
Mìstském úøadu Pøíbram,
ekonomickém odboru, a na internetových stránkách mìsta
Pøíbram: www.pribram-city.cz
MVDr. Josef Øihák
starosta

1. Kterou investièní akci byste
rád/a prosadil/a ve volebním
období 2006 - 2010?
2. Co podle Vaeho názoru v Pøíbrami nejvíce chybí ?
3. Co byste v tomto mìstì rád/a
zmìnil/a?
4. Co máte na vánoèním období
nejradìji?

Václav Èerný

1. Rád bych podpoøil investièní
akci týkající se areálu Nového rybníka, kde by mìlo vzniknout rekreaèní
centrum s celoroèním provozem a odpovídajícím zázemím.
2. Dostateèné mnoství parkovacích
míst pro auta. Urèitì bude nutné
budovat podzemní parkovitì a patrové parkovací domy.
3. Provoz mìstského kamerového
systému a zøízení dohledového centra
tak, aby byla okamitá reakce na podnìty z kamer a vysíláním hlídkových
vozù zajistit pachatele na místì èinu.
Nejfrekventovanìjí pøechody pro
pìí by se mìly osadit bílým svìtlem.
Chodec je na takovém pøechodu daleko lépe vidìt.
4. Vánoce nejsou jen o tom, kdo má
kolik dárkù, jídla a pití. Já je chápu
jako svátky klidu a pohody. Kadý
rok se na Vánoce tìím a uívám si
je. Letos ale vánoèní tradici trochu
poruím a zkusím proít Vánoce v zahranièí u moøe. Zároveò chci vyuít
této pøíleitosti popøát vem ètenáøùm, ale i obèanùm naeho mìsta
krásné proití vánoèních svátkù
a hodnì tìstí a zdraví v novém roce.

1. Pro mne budou trvale prioritou
investice, které pomohou dìtem
a mládei smysluplnì vyuívat volný
èas. Mám na mysli dokonèení
dìtských høi, areálu pro skauty
a pøedevím lyaøského svahu. Tím
nezpochybòuji nutnost obchvatu
mìsta, kanalizaèního sbìraèe ze spádových obcí do nové èistièky odpadních vod nebo modernizaci autobusového nádraí.
2. Kulturní a vzdìlávací centrum
spojené s Knihovnou Jana Drdy, které by odpovídalo úrovni 21. století
a nebylo pouhou pùjèovnou knih.
Pro kutily otevøení velkoprodejny
typu OBI nebo BAUMAX.
3. Moc bych si pøála, aby Pøíbramáci
nali cestu k naemu divadlu.
Kultivace divadlem je nesporná
a stejnì nesporná je i úroveò tohoto
divadla. Ráda bych potkávala policisty v ulicích. Nejsem pøesvìdèena, e
z automobilù mohou postihnout i pøestupky a nepoøádky z vedlejích
ulic a zákoutí.
4. Rodinnou sounáleitost, atmosféru
klidu a pocit vnitøního uspokojení.

Mgr. Jarmila Potùèková

1. V prvé øadì budu podporovat
investice do kolství a snait se prosazovat finanèní poadavky vznesené
øediteli jednotlivých kolských zaøízení. A samozøejmì mì zajímají
i drobné nedostatky v bìném ivotì, které nás ovem dovedou poøádnì
otrávit  napø. málo parkovacích míst
nebo stav nìkterých pøíbramských
chodníkù. Urèitì by obèané pøivítali
úpravu parkovitì naproti tenisovým

S TA R O S T Y

Váení obèané,
zbývá nám poslední mìsíc letoního roku. Jenom
v krátkosti Vás chci
informovat o nìkterých
konkrétních listopadových událostech na pøíbramské radnici.
Obèané mohou vyuít
dalího kola vyhláeného
výbìrového øízení Fondu
oprav a modernizace.
Ve fondu je cca 15 milionù a lidé mohou od mìsta
získat výhodné úvìry
na opravy a rekonstrukce
svých domù a bytù.
Koncem listopadu byla
pøedána do zkuebního provozu èistièka odpadních vod.
Nebylo jednoduché na tuto stavbu získat finanèní prostøedky.
Její dokonèení je plánováno na 31. prosinec pøítího roku.
Jsem pøesvìdèen, e 1. místostarosta Petr Kare, do jeho
pùsobnosti tato problematika patøí, ve perfektnì zvládne.
Lyaøský svah bude dokonèen. Kolaudace by mìla být
11. prosince a pak zaène jeho zkuební provoz. Nyní zbývá
najít finanèní prostøedky na tuto stavbu. Jsme rádi, e
po problémech, které tady byly, bude stavba dokonèena,
i kdy jsme pùvodnì mìli jinou pøedstavu o její realizaci.
V listopadu jsme pøedávali klíèe od nových bytù
v bývalém objektu Simply klubu. V pùvodnì velice
zdevastovaném domì nalo nyní domov celkem sedmnáct
nových nájemníkù a dalích devìt bytù je v areálu
Spartaku. Chystáme výstavbu dalích bytù v bývalých
armádních objektech na Zdaboøi. Tady by mohlo být a
sedmdesát nových bytù. I na nì chceme získat státní dotaci.
V tìchto dnech právì pøebíráme na Drkolnovì 94 bytù
od Armády ÈR. Èást jich je v dobrém stavu, èást naopak
zdevastovaná, protoe do nich Armáda ÈR dlouhá léta
ádné finanèní prostøedky neinvestovala. Ale i tak bude
cena, za kterou je zastupitelé budou prodávat, dost zajímavá.
Výstavbu nových bytù v naem mìstì povaujeme za správnou cestu, kterou se chceme vydat. V areálu Spartaku
chceme podpoøit i výstavbu dalích doplòujících staveb,
napøíklad turistické ubytovny. Podobné zaøízení v naem
mìstì stále hodnì chybí.
Ji tradiènì probìhlo poslední listopadový ètvrtek dalí
kolo vítání pøíbramských obèánkù. Dìti od radnice dostaly
nejen medailónek, ale navíc i støíbrný øetízek. Tentokrát
jsme pøivítali osm nových Pøíbramáèkù. Od bøezna, kdy
jsme tuto tradici opìt obnovili, jsme ji uvítali 150 dìtí.
Na pøíbramské radnici probìhla informativní schùzka
se zástupcem FK Marila a právním zástupcem pan Starky.
Obì problematiky øeíme tak, jak nám to zákony ÈR ukládají. Trváme na tom, aby kadý vdy zaplatil to, co mìstu
dluí. Není moné si pronajmout mìstský majetek
a neplatit za nìj. V tom rozhodnì chceme udìlat poøádek.
Jiná vìc je penále z dluhu, tady zastupitelé rozhodli
o uputìní od vykonání platebního rozkazu.
Problém kolem neplatné kandidatury Frantika Kubaly
povauji za obrovské selhání jedince. Jeho poèínání novému
vedení radnice zpùsobilo celou øadu problémù. V této
souvislosti musím ocenit dobrý pøístup opozice na mimoøádném jednání zastupitelstva. Oceòuji, e komunální
politici jsou ochotni øeit pøedevím problémy obèanù.
Kdyby podobná situace nastala ve snìmovnì, obávám se,
e by pøístup k øeení byl o nìèem zcela jiném.
Pøedvánoèní atmosféru jsme v naem mìstì zahájili
tradiènì - slavnostním zahájením adventu na námìstí T. G.
Masaryka. Letos tato akce, na kterou se sjídìjí lidé
z celého regionu, mìla ji své desáté pokraèování. Setkání
bylo o to slavnostnìjí, e nae pozvání pøijal i pøedseda
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky
Ing. Miloslav Vlèek a symbolicky rozsvítil pøíbramský
vánoèní strom. Tímto dnem tedy pro nás vechny zaèalo
období klidu, pohody, vzájemného setkávání. Mìli
bychom si najít èas zastavit se a popøemýlet nad tím, co
se nám v uplynulém roce podaøilo, co bychom mìli zlepit
èi napravit.
Dalí akcí v adventním èase je i napøíklad pøíjezd
Vánoèního kamionu Coca Coly. V Galerii Frantika
Drtikola ji tradiènì je vánoèní prodejní výstava a nechybìjí ani betlémy Pøíbramska, jejich výstavu pøipravilo
Hornické muzeum s pøíbramskými Betlémáøi. Hornické
muzeum nabízí i celou øadu dalích akcí pøímo ve svých
objektech. I ty se ji dávno staly vyhledávanými místy
návtìvníkù. V pøíbramském Divadle A. Dvoøáka bude
celá øada vánoèních koncertù. Spoustu pøedvánoèních
výstav, jarmarkù a koncertù pøipravily i pøíbramské koly
a kolky, pozadu nezùstávají ani spolky. Vìøím, e
vechny tyto akce pøispìjí k pøíjemné pøedvánoèní
atmosféøe v naem mìstì.
Závìrem mi dovolte, abych Vám vem osobnì popøál
hodnì vánoèní pohody, tìstí a zdraví. Do nového roku
pøeji vem pøíbramským obèanùm zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspìchù.
Rád bych Vás vechny jetì pozval na sobotu 6. ledna,
kdy v deset hodin dopoledne probìhne v poøadí ji ètvrtý
Tøíkrálový prùvod s ivými velbloudy.

Pøání pøíbramských zastupitelù Zlatá medaile patøí medu z brdských lesù

pokraèování z 1. strany

Dalím problémem je chování mladých po skonèení jejich kulturních akcí. Napøíklad cesta
od Junior klubu bývá lemovaná rozbitými lahvemi od piva èi vína. Od støepù se mohou zranit
malé dìti a vím, e chlapci, kteøí jezdí do skateparku, si nìkolikrát píchli kolo. Domnívám se, e
by se i v tìchto místech mìli stráníci v inkriminované dobì objevit.
4. Klid a pohodu. A e jsou lidé na sebe hodní - to by vak mìli být celý rok, ne?

Mgr. Václav Chvál

1. Výstavbu komunitního centra vèetnì nové knihovny.
2. Právì toto komunitní centrum, které by dokázalo pøipravit vynikající podmínky pro aktivní
pøíbramské spolky a neziskové organizace, vèetnì pøístupu k Internetu, a zároveò by mìlo dostatek pøednákových prostor pro aktivity malých forem.
3. Mylení lidí k aktivnímu chápání ivota, ale to chtìl u Sokrates, e...
4. Mystickou atmosféru oèekávání pøíchodu Mesiáe, to cítím uvnitø sama sebe.

Ing. Ivan Fuksa

1. Vechny projekty, které jsme obèanùm mìsta Pøíbrami pøedstavili ve volebním programu ODS
jako Plán pro mìsto (s mapou mìsta). Finanèní monosti mìsta a mé zkuenosti z øízení radnice
za pøedelých 14 let dávaly reálnou monost splnìní pøedstavených projektù.
2. Starosta, který se tomuto mìstu bude vìnovat alespoò 5 dní v týdnu, aby kromì øízení radnice mohl být hnacím motorem na pøípravu a realizaci nových projektù a shánìní finanèních prostøedkù i z fondù Evropské unie. Pan starosta a poslanec Øihák by se pøi starostování a zároveò
poslancování buï musel rozpùlit, nebo za nìj budou muset pracovat jiní.
3. Radu mìsta!
4. Rodinnou pohodu, pùlnoèní a lyování.

Ing. Jaroslav Vandas

1. Myslím, e je dùleité dokonèit akce zapoèaté v pøedchozím volebním období. U novì zahajovaných preferuji akce, které usnadní ivot co nejirí skupinì obyvatel.
2. Nejvíce chybí pøítomnost velkého prùmyslového podniku.
3. Mým pøáním je vstup velkého investora, který by zmìnil celou øadu vìcí, zamìstnaností
poèínaje a dalím rozvojem navazujících slueb konèe.
4. Volno a dovolená od tìdrého dne do Nového roku.

Aktivity Gymnázia pod Svatou Horou

- V záøí se uskuteènila první èást výmìny studentù naí koly a Gymnázia Hannover.
Nai kolu navtívilo 13 nìmeckých studentù a jeden doprovázející uèitel. Seznámili se
nejen s naí kolou, ale i se souèasnou podobou Pøíbrami a její historií. Pro nìmecké
studenty jsme pøipravili výlety na vybraná místa Støedoèeského kraje a nemohli jsme
vynechat hlavní mìsto Prahu.
- Záøí pro nás bylo rovnì mìsícem zkuebním. Testovali jsme znalosti ákù prostøednictvím programu Vektor.
- Ke Dni jazykù jsme pøipravili projektový den na téma Evropský strom. Uskuteènil se
29. záøí. áci vech tøíd pøepracovali vlastní návrhy do výtvarné podoby a v hodinách
jazykù do podoby slohové. Viz pøíloha.
- V øíjnu jsme uskuteènili exkurzi do Botanické zahrady v Praze. Zájemci o biologii
mìli monost vidìt celou øadu vzácných exponátù ve skleníku Fata Morgana. Dále si
prohlédli venkovní zahrady vèetnì zahrady japonské. Pro efektivní vyuití èasu i financí byla souèástí exkurze i návtìva zoologické zahrady v Tróji.
- Nae oèekávání byla vrchovatì naplnìna pøi exkurzi 2. 11. do Temelína. Fyzika v praxi; tak by se dal shrnout dojem z této návtìvy. Muzeum energetiky, promítání 3D filmù, makety strojù a profesionální výklad prùvodkynì  to ve vyvrcholilo hodinovou
projíïkou areálem elektrárny. Cennou zkueností byly pøísná osobní kontrola, kontrola
na radioaktivitu a také na alkohol.
- Dne 16. listopadu si chceme pøipomenout výroèí 17. listopadu jako Den boje za svobodu a demokracii. Pøipravili jsme pro studenty program, èlenìný dle jejich úrovnì,
a budeme v hodinách spoleèenských vìd, historie, èeského jazyka a cizích jazykù
diskutovat o odkazu 17. listopadu a zpracovávat toto téma formou literární i formou
prezentace. Ètyøi tøídy navtíví Památník tøetího odboje Vojna. Výstupem budou
studentské práce, které chceme prezentovat v následujícím týdnu.
- Po zkuenostech s chováním ákù k blízkému ivotnímu prostøed, s jejich vztahem
ke tøídìní a úklidu odpadkù pøipravujeme na den 21. 11. projektový den zamìøený
na problematiku výchovy k etrnosti k ivotnímu prostøedí. Chceme mapovat stávající
problémy, hledat øeení a nastartovat kritický pohled ákù ke vemu, co se jich bezprostøednì týká, a pøedevím je motivovat k dodrování zásad nutných k udrení kvalitního ivotního prostøedí.
- Ve dnech 11. - 18. 11. se realizuje druhá èást výmìny Pøíbram - Hannover. Nai
studenti se spoleènì s nìmeckými pøáteli seznamují s jejich kolou a také s historií
a souèasností Hannoveru. Nae delegace ve sloení PhDr. Miroslav Bodlák a 12 studentù návtìvou Gymnázia Hannover získá, kromì jiného, i cenné zkuenosti z oblasti
nìmecké výuky.
Mgr. Pavel Sedláèek
Informace o akci na odvoz autovrakù
Odbor ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram uskuteènil ve spolupráci s firmou KOCH
DIORIT, a. s., koncem listopadu tohoto roku dalí akci na odvoz a likvidaci autovrakù.
Slueb této firmy vyuilo 16 majitelù autovrakù. Opìt se potvrdilo, e tyto akce mají
smysl a e obèanùm mìsta není lhostejný stav ivotního prostøedí, kdy svá vyslouilá
auta pøedávali odborné firmì k likvidaci. Dalí obdobná akce se uskuteèní poèátkem
roku 2007 (v závislosti na poèasí) a o konkrétním termínu budeme veøejnost informovat
v mìsíèníku Kahan.
Marcel Strnad, odbor ivotního prostøedí

Podzimní Pøíbram tentokrát mezinárodnì
Ve dnech 8.  10. listopadu navtívili nai kolu OA a VO Pøíbram zástupci Støední odborné
koly obchodní z nìmeckého mìsta Idar-Oberstein, leícího ve spolkové zemi Porýní-Falc.
Øeditel koly Fred Mildenberger a jeho zástupce Michael Pelke si prohlédli nai kolu a navtívili
veletrh fiktivních firem Podzimní Pøíbram, který jsme poøádali letos u podeváté.
Pìkného podzimního poèasí vyuili nai hosté také k prohlídce mìsta, Svaté Hory a Dvoøákova
muzea na Vysoké.
Hlavním cílem této návtìvy vak bylo dojednání spolupráce mezi naimi kolami a naplánování
spoleèného projektu pro áky obou kol. To se nám také podaøilo, a tak se nai áci i uèitelé
mohou tìit, e v pøítích dvou letech vznikne zajímavý projekt, který obìma kolám pøinese
nové zkuenosti a vzájemné poznání.
Mgr. Hana Ruferová, Obchodní akademie a Vyí odborná kola Pøíbram

Kovohutì Pøíbram rozjely Projekt koly
S cílem rozíøení spolupráce se kolami
z Pøíbrami a okolí dnes Kovohutì Pøíbram
nástupnická, a. s., oficiálnì pøedstavily
zástupcùm 19 kol pøíbramského regionu
svùj nový projekt.
Jde o projekt spolupráce se kolami v oblasti ekologie, tøídìní a sbìru odpadù.
Cílem je mj. výchova a pøesvìdèení mladé
generace o nutnosti recyklovat. Kovohutì
nabízejí ekologickou slubu v podobì
pomoci s odstranìním a vyuitím odpadù
a pracovní pøíleitost pro studenty.
Moností exkurzí, stáí, seminárních a jiných prací Kovohutì chtìjí motivovat
koly, jejich zamìstnance, studenty, áky
a pøíznivce, ke sbìru elektroodpadu,
olovìných baterií, polypropylenu, víèek
z PET lahví a baterií - suchých èlánkù
pro ekologické zpracování. Spolupracují
také s Ecobatem (baterie) a Asekolem
(elektroodpad). Dalí informace o projektu a nabídce pro koly se dozvíte
na http://www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html

nebo na e-mailové adrese kovohute@
kovopb.cz. V rámci rozíøení slueb
pøipravují také Projekt Obce.
Ji potøetí za sebou se spoleènost v roèním
obratu dostane pøes magickou jednu
miliardu korun, kterou letos pøekonala ji
ke konci øíjna. Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s., jsou významným zamìstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadù
s obsahem olova a cínu (zejména olovìných baterií), výrobcem olova, jeho slitin
a dalích výrobkù (pájky  vèetnì bezolovnatých, støelivo, plechy, atd.) a dále
zpracovatelem odpadù s obsahem drahých
kovù (zlato, støíbro, palladium, platina)
a odpadù elektrických a elektronických
zaøízení (elektroodpadu). Ve svém areálu
vykupují od obèanù olovìné baterie a novì také odebírají elektroodpad  tyto sluby nabízejí 24 hodin dennì a 7 dní v týdnu. V Pøíbrami do budoucna zvaují dalí
rozíøení ekologického servisu.

Èeský svaz vèelaøù Pøíbram si na své konto mùe pøipsat dalí skvìlý úspìch. Jeho letitý èlen
Václav Hoch získal opìt v soutìi O èeský med, kterou kadoroènì poøádá Èeský svaz vèelaøù spoleènì s Výzkumným ústavem vèelaøského svazu, zlatou medaili.
Této soutìe jsem se zúèastnil ji sedmým rokem a poslední dva roky jsem získal zlatou
medaili. Take mùj med se umísuje jako jeden z nejlepích medù v Èeské republice, uvedl
Václav Hoch.
Èím to je, e právì Vá med je nejlepí?
Musíte mít odpovídající vybavení a také
nebýt hamoun a netoèit med hned, kdy
máte úly plné, ale nechat jej vyzrát, aby
splòoval vekerá kvalitativní kritéria.
Hlavnì také záleí na vybavení. Med je hydrofilní a úasnì do sebe vtahuje vzdunou
vodu. Vekeré zaøízení by tedy mìlo být
z nerezu. Ve ostatní med znehodnocuje.
Jak jste se ke vèelaøství dostal? Ke vèelám jsem se dostal ji jako malý kluk. Zaèal
jsem vèelaøit s tátou. Pak jsem mìl pøestávku a kdy táta zemøel, tak jsem tuto práci
musel pøevzít. V posledních letech jsem se
vèelaøství vìnoval naplno.
Jak máme rozumìt slovu musel? Prostì
vèelíny i zaøízení tady bylo a to by mi bylo
líto jen tak nechat. Vèely by vlastnì pøily
vniveè. Take o vèely bylo tøeba se postarat. Co Vás na vèelaøství tìí? Je to Vá
koníèek? V mém vìku ji je to spí taková
láska. A je to také tradice. V naem domì to
tak bylo vdy. Vychováváte si ji svého
nástupce? Zatím se k tomu nikdo nemá,
take to asi dopadne stejnì jako se mnou.
Nìkdo se toho prostì ujme, protoe mu
bude líto, aby to zaniklo. Jste z Pøíbrami?
Ano, bydlím tady ve mìstì, ale pocházím
z Dominikálních Pasek. Tam mám chaloupku
a vèelíny rozmístìné pøímo ve vojenských
lesích. Take mùj med je opravdu brdský. Je dùleité konzumovat med z oblasti, ve které ijete,
protoe obsahuje pyly právì z této oblasti. Dovozový med vás pøipravuje na jinou pøírodu, ne
ve které ijete. Zvlátì alergikùm se doporuèuje med konzumovat v zimì, protoe pyly v medu je
pøipravují na nadcházející pylovou sezónu.
Je vèela opravdu pilná? Vèelí spoleèenství má urèitou hierarchii. Roj je sloen z matky,
trubcù a dìlnic. Matka bývá ve vèelstvu pøevánì jenom jedna. Trubec je nedílnou souèástí
a zajiuje vlastnì takovou harmonii vèelstva. I kdy na rozmnoování je trubcù tøeba jen málo.
Kdy je ve vèelstvu dostatek trubcù, pøevezmou úkoly dìlnic. Udrují klima úlu, kde je kadý
jeho èlánek dùleitý a nezastupitelný. Dìlnice prochází mnoha vývojovými obdobími a létavkou
se stává a na konci svého ivota. Vìk tìchto jedincù je velice rùznorodý. Trubec ije do spáøení,
nebo do zimy. Pak jej vyenou a nepustí k zásobám. I kdy v nìkterých vèelstvech pár trubcù
pøeívá do jara. Dìlnice se doívá tøí týdnù, kdy je naprosto zdravá. Ty, které mají ivot pøenést
pøes zimu, ijí i tøiètvrtì roku. Matka se doívá vìtinou tak 2  3 let. Vèely, kdy cítí, e je nìjaký
nedostatek nìèeho, tak se na matku vrhnou. Známé jsou údaje, e matka byla i est let stará. Ve
závisí na tom jedinci.
Co je pro vèelaøe nejdùleitìjí? Dùleité je udrovat dobrý genetický fond. Potom je práce
se vèelami snadnìjí a urèitì vás i víc baví. Vèely mùete potom obsluhovat i bez kukly, v trièku.
Obèas sice nìjaké ihadlo dostanete, ale záleí i na vaí ikovnosti.
Kde s v Pøíbrami mùeme s vaím medem setkat? V prodejnách Zdravé výivy. Mìli bychom
se ale nauèit chodit pro med pøímo ke vèelaøùm. Tím vèelaøùm pomùeme a mít med pøímo
od vèelaøe, to znamená krátkou cestu od vèel ke spotøebiteli. A pak je to samozøejmì i o kvalitì.
Cesta od vèelaøe a do supermarketu je hodnì dlouhá a sloitá a navíc si spotøebitel poøídí med
z hodnì vzdálených míst.
- str -

Axis4  Pomocná ruka podnikatelùm

Axis4, projekt zamìøený na podporu podnikatelù a probíhající pod zátitou Hospodáøské komory ÈR,
rozíøil pùsobnost i do naeho regionu. Projekt Axis4 se velice úspìnì rozvíjí ji øadu let a do dneního dne se do nìj zapojily desítky tisíc podnikatelských subjektù. Vzhledem k pøínosùm v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspìchùm a dùvìryhodnosti mùeme podnikatelùm úèast v tomto projektu
doporuèit.
Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je aktivita Hospodáøské komory ÈR, cílem které je vybudování
celorepublikového internetového katalogu výrobkù a èinností podnikatelských subjektù a institucí
ze vech oborù prùmyslu, obchodu a slueb.
Podrobné údaje o Vaí firmì jsou tak k dispozici Vaim potencionálním zákazníkùm nebo partnerùm.
Úèastí v projektu tak podnikatel získá monost iroké propagace, na kterou by musel jinak vynaloit
znaèné finanèní prostøedky.
Co konkrétnì pøináí projekt Axis4 Vaí firmì:
Vstupem do registru podnikatelských subjektù Axis4 se údaje o Vaí firmì a nabízeném sortimentu
stávají souèástí informací, které Hospodáøská komora ÈR spolu s regionální samosprávou krajù a mìst
prezentují v tuzemsku i v zahranièí.
Vstupem do registru umoníte Vaim stávajícím i potencionálním zákazníkùm získávat aktuální informace o Vaich produktech a slubách. Jak vyplývá z údajù Hospodáøské komory ÈR, stále více podnikatelù pouívá k vyhledávání svých dodavatelù právì systém Axis4.
Axis4 není pouze seznamem. Vstupem do registru získáte také monost své údaje kdykoli upravovat
nebo doplòovat. Tyto informace o Vás mùete vyuít i jako plnohodnotnou internetovou stránku, která
slouí k prezentaci Vaí spoleènosti.
Axis4 umoòuje rychlé získávání informací o Vaich zákaznících, dodavatelích i konkurentech.
Vzhledem k pøínosùm k rozvoji podnikání v regionu se mìsto Pøíbram rozhodlo projekt Axis4 podpoøit. Informace obsaené v katalogu budou propojené na internetové stránky regionu. Toto propojení
pøinese dalí výhody: Vae spoleènost se zaøazením do registru a zobrazením sídla v podrobných mapách stane souèástí podnikatelského prostøedí a celkové infrastruktury v naem mìstì.
Více informací o projektu Axis4 získáte na adrese www.axis4.cz, informaèních centrech Hospodáøské
komory nebo na zelené lince Axis4 è. 800 900 501.
S radostí Vám tímto oznamujeme, e Státní okresní archiv Pøíbram ve spolupráci s Hornickým muzeem Pøíbram
a Etnologickým ústavem Akademie vìd ÈR vydaly ètvrté èíslo edièní øady Fontes sborníku Podbrdsko, které pøináí
unikátní biografický slovník Markéty Holubové a Anny Fechtnerové, Catalogus personarum et officiorum residentii
ad S. Motnem (1647-1773) [Biografický slovník èlenù Tovarystva Jeíova pùsobících na Svaté Hoøe u Pøíbrami
v letech 1647-1773]. Svatá Hora u Pøíbrami je dodnes nejnavtìvovanìjím èeským poutním místem, který tvoøí
dominantu nad starým hornickým mìstem Pøíbramí ji déle ne 330 let. V roce 1647 získal toto poutní místo do správy øád Tovarytvo Jeíovo (jezuité), který zde setrval a do roku 1773, tedy do svého zruení. Základem práce
Markéty Holubové a Anny Fechtnerové je biografický katalog, který je tvoøen hesly, øazenými abecednì (latinsky)
podle pøíjmení jednotlivých osobností, èlenù jezuitského øádu. O kadé osobì se lze doèíst, jaký akademický titul
získala (dosaená magisterská studia, doktorát teologie - Th.Dr. a doktorát filozofie - Phil.Dr. V pøípadì laických bratrù jsou uvádìny profese, jejich dovednost dokládali pøi vstupu do øádu. Dále jsou zmínìny datum a místo narození,
datum a místo úmrtí, vstup do øádu a sloení pøísluných slibù. V neposlední øadì je zaznamenán rok pùsobení ve svatohorské rezidenci a zde zastávané funkce. Podchyceny jsou jazykové znalosti a hudební schopnosti, informativnì
pøípadná literární èinnost i hudební tvorba s dochovanými hudebními prameny. Katalog je doplnìn vysvìtlujícím
úvodem, výkladovým slovníkem, seznamy hodnostáøù, rejstøíky, soupisem literatury a pramenù, anglickým resumé
a obrazovou pøílohou.
Knihu je moné získat ve Státním okresním archivu v Pøíbrami, Hornickém muzeum v Pøíbrami, Knihkupectví Mária
Olanská Pøíbram, na Svaté Hoøe u Pøíbrami a posléze i v knihkupectví Academia na Václavském námìstí v Praze,
popøípadì u dalích seriózních knihkupcù.
V úctì PhDr. Daniel Doleal, Ph.D., Státní okresní archiv Pøíbram

Město Příbram pořádá

v sobotu 6. ledna 2007 v 10 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ
PRŮVOD
Průvod vykročí
od Městského úřadu Příbram – Tyršova 108
a bude procházet těmito ulicemi:
Hailova, Jiráskovy sady, Lázeňská, Pražská,
náměstí T. G. Masaryka.

V čele průvodu pojedou

TŘI KRÁLOVÉ
NA ŽIVÝCH VELBLOUDECH
Průvod bude zakončen na náměstí T. G. Masaryka,
kde bude na pódiu živý betlém.

Po skončení průvodu budou rozeslány kolednické skupiny Tříkrálové sbírky.

KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve
vaší domácnosti, na zahrádce či chatě mohou vznikat.
Využitelné složky odpadu jsou:
plast, papír, sklo, nápojové kartony, železo, barevné kovy, aku baterie.
Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do kontejnerů na tříděný odpad.

PATŘÍ

NEPATŘÍ

PAPÍR

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice
roztrhané na menší kusy, balicí papír,
lepenka, kancelářský papír, sešity

do kontejneru nepatří papír s vrstvou
plastové nebo hliníkové fólie (např. tetrapakové krabice od mléka), mokrý,
mastný či jinak znečištěný papír

PLASTY

PET lahve, plastové nádoby a lahve,
plastové sáčky a fólie, čisté plastové
obaly od mléka a ostatních mléčných
výrobků, plastové tašky, čisté kelímky
od jogurtů, výrobky z plastů

do kontejneru nepatří bakelit, guma,
PVC, linoleum, pneumatiky

SKLO

bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken

do kontejneru nepatří zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové
uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo,
zrcadla, plné nebo znečistěné láhve
a nádoby

NÁPOJOVÉ
KARTONY

všechny nápojové kartony (tetrapack)

do kontejneru nebo stojanu nepatří
různě znečištěné kartony, např. nebezpečnými odpady – oleji, barvami
atd.

Další využitelný odpad, jako je železo, barevné kovy, papír či aku baterie, odevzdávejte do sběren
surovin.
Sběrny surovin:
• ALMECO – provozovna Příbram I – areál Senco, tel.: 602 236 796
– vykupují železo, barevné kovy
• Metallica s.r.o. – provozovna Příbram, Za Balonkou 270, tel.: 318 628 404
– vykupují železo, barevné kovy, aku baterie
• Kovohutě Příbram a.s., Post box 76, 261 01 Příbram VI, tel.: 318 470 111
– vykupují olověné baterie
• Ligmet a.s. – Lazsko 50, 262 31 Milín, tel.: 318 691 421–2
– vykupují železo, barevné kovy, aku baterie
• Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. – provozovna Zdabořská 25, Příbram V,
tel.: 318 630 934 - vykupují železo, barevné kovy, papír
• Havlín & Havlínová – provozovna Příbram V – Zdaboř, tel.: 318 634 600, 318 621 475
– vykupují železo, barevné kovy i jiné odpadové suroviny

Nebezpečný odpad
neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném dvoře (adresa a otevírací
hodiny viz níže) nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu.

Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové
sklo, vany, různé přístroje, zařízení (pračky, televize atd.) apod. odevzdávejte do sběrného dvora,
kde je rovněž možno odevzdat použitý potravinářský olej (po smažení a fritování).
Provozovatel: Technické služby, ul. Gen. R. Tesaříka, Příbram I, (za sokolovnou)
Dispečink: 777 705 600, zelená linka 800 162 354
Provozní doba: pondělí–pátek: od 12.00 do 18.00 hodin
sobota: od 9.00 do 13.00 hodin
neděle: zavřeno
Sběrný dvůr slouží občanům města, kteří prokážou dokladem své bydliště v Příbrami. Ostatní, včetně právnických osob, mohou SD využít po domluvě s obsluhou za poplatek.

Zbytkový odpad a kam s ním?
Odpad z domácnosti po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu, tj. např., kuchyňské
odpadky, smetí, konzervy, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty, papírové pleny, apod.,
patří do popelnic na komunální odpad, které je možné pořídit si na vlastní náklady nebo si je za
poplatek pronajmout u TS Příbram.
Zbytkový odpad lze také odkládat do igelitových pytlů zakoupených u TS Příbram.
Veškerý zbytkový odpad je odstraňován na skládce Chrást u Březnice, kterou provozuje společnost RUMPOLD – P s.r.o., provoz Příbram, tel.: 318 633 054.
Od roku 2002 je platba za odvoz odpadů stanovena podle počtu členů domácnosti dle vyhlášky
číslo 4/2001 ,,O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Podnikatelé musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu
komunálních odpadů s oprávněnou osobou (např. TS Příbram).

Stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina
a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.
Možnosti:
• recyklační středisko Čenkov (bývalá skládka) – p. Lojín 602 481 600
• skládka odpadů Chrást u Březnice, kterou provozuje společnost RUMPOLD – P s.r.o.,
provoz Příbram, tel.: 318 633 054

Rostlinný odpad ze zahrádek?
Odpad ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce;
• odkládat do přistavených kontejnerů (např. po objednání zahrádkáři);
• spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností a s přihlédnutím k místním
a povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy).
Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je zakázáno.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru?
Použité výrobky, jako jsou elektrozařízení pocházející z domácností, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje, lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře.

Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), ledničky, upotřebené motorové
a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné
akumulátory, spotřební elektronika (počítače, rozhlasové i televizní přijímače atd.)

Praktické rady
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně apod.?
Technické služby Příbram, U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV, p. Bílek mob. 777 705 605,
tel.: 318 624 191

Prošlé léky a obaly od léků
odebírají bezplatně všechny lékárny ve městě.

Co dělat když?

Autovrak a kam s ním?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat jej pouze osobám, které jsou provozovateli
schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Ke schváleným výkupnám autovraků patří např.:
• Koch Diort, Lety u Orlíka nad Vltavou, tel.: 382 274 204, 604 161 327
• Kovošrot Praha a.s., tel.: 271 085 201
• Kovošrot Kladno a.s., tel: 312 685 603

Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:
• Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 318 402 355
Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156 nebo 318 620 162 nebo 318 624 245
Jinak ohlaste na:
• Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 318 402 355
• Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, tel.: 266 793 340
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte
fotodokumentaci.

Seznam stanovišť „hnízd“ na tříděný odpad
stanoviště ulice

upřesnění místa

21.

Pb III – Dlouhá ul.

u školy

42.

Pb V – Slunná

obchod – občerstvení

obchod

22.

Pb III – Milínská

parkoviště

43.

Pb V – Zdabořská

restaurace „U Pletánků“

Pb VI – Mariánská

parkoviště u pizzerie

23.

Pb III – Sázky

obchod Smíšené zboží

44.

Kozičín

náves

Pb VI – Jarolímkovy sady

u rest. „Třemošná“

24.

Pb II – Fibichova

„U Skopčáka“

45.

Zavržice

náves

4.

Pb V – Drkolnovská

u DELVITY

25.

Pb II – Hrabákova

průmyslovka

46.

Žežice

zastávka MHD,otočka

5.

Pb V – Šachetní

u parkoviště

26.

Pb VII – Ve Dvoře

„Šálkův dvůr“

47.

Pb IV – ČS. Armády

ve dvoře před Simply

6.

Pb V – Strakonická

před čp. 316

27.

Pb VII – Osvobození

dvůr za drogerií

48.

Pb I – Gen. Tesaříka

parkoviště u hřbitova

7.

Pb VIII – Fialka

parkoviště u č.p. 106-věžák

28.

Pb I – Charvátova

parkoviště

49.

Pb II – Hlinomazova

křižovatka u čp. 570

8.

Pb VIII – Fialka „2“

ul. U školy

29.

Pb II – kpt. Olesinského

parkoviště SPARTAK

50.

Pb II – Jir. sady

bývalé ONV

1.

Pb IX – Ke Kocábě

2.
3.

9.

Pb VII – Žežická

restaurace „SPORT“

30.

Pb VII – Mariánská

rozcestí – Mariánská: Pod Haldou

51.

Pb VIII – Čechovská

proti III. Poliklinice

10.

Pb VII – Žežická

restaurace „DRUŽBA“

31.

Pb VII – Čechovská

věžák č.p. 125

52.

Pb VIII – Pod Č.pahorkem

u věžáku čp. 444

11.

Pb VII – Polit. vězňů

před prodejnou SPAR

32.

Lazec

náves

53.

Brod

náves

12.

Pb VII – B. Němcové

za prodejnou potravin „C“

33.

Orlov

náves

54.

Jeruzalém

náves

13.

Pb VIII – Čechovská

křižák - pošta

34.

Pb I – Hradební

věžák u nemocnice

55.

Pb III – Jungmannova

u 2. MŠ

14.

Pb VIII – Čechovská

věžák č.p. 135

35.

Pb V – Hanuše Jelínka

parkoviště u č.p. 404,405

56.

Pb VI – K Dolu Marie

u DPS

15.

Pb VII – Edvarda Beneše

restaurace „Malý kotel“

36.

Pb VII – ul. 28. října

parkoviště Ústřední správa

57.

Pb IV – U Trati

u Telecomu

16.

Pb VII – Legionářů

obchody

37.

Pb VII – gen. Kholla

u č.p. 190

58.

Pb V – Družstevní

u čp. 274 - u hřbitova

17.

Pb IV – Petra Bezruče

obchod

38.

Pb VII – Brodská

dům pečovatelské služby

59.

Pb III – Mixova

křiž. Mixova/Nad Kaňkou

18.

Pb I – Riegrova

obchodní stř. URAN

39.

Pb VII – Legionářů

parkoviště - Zimní stadion

60.

Pb VII – Okružní

před čp. 202

19.

Pb VII – Březohorská

obchod Smíšené zboží

40.

Pb VII – tř. Osvobození

II. poliklinika -kotelna

61.

Třebská

u sjezdu ze Zdabořské

20.

Pb III – Ryneček

koloniál

41.

Pb VIII – Sportovní

parkoviště věžák č.p. 107

V Příbrami postupně přibývá míst, kde je možné odložit tříděný odpad. A budeme rádi, když nám napíšete, kam by bylo vhodné umístnit další „hnízda“.
Napište nám své návrhy na e-mail: tsspb@volny.cz, Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
V jednom bytì na sídliti se
hádala manelská dvojice.
Paní si na pomoc pøivolala
stráníky. Vìc nebylo mono
vyøeit na místì, a proto stráníci paní doporuèili, aby tento
incident ohlásila na pøísluných místech.
Neznámá ena oznámila dne
19. 11. v 8,35 hod., e z oken
jednoho bytu ve 2. patøe hází
nìkdo nábytek. Po nìkolikeré
výzvì otevøela byt jeho obyvatelka a sdìlila stráníkùm, e
neví nic o zákazu házet vìci
ven. e si prý myslí, e odpad
nìkdo odveze a e to tak dìlají
i ostatní sousedé. Stráníci ve
zdokumentovali a oznámili
enì, e pokud nepoøádek
neuklidí, uklidí ho Technické
sluby na její náklady.
Opilý mu obtìoval personál
Discontu Plus, slovnì napadal
zákazníky, take stráníci

museli pøijet zjednat nápravu 
opilci domluvili, vyzvali ho
k okamitému oputìní místa
a po jeho odchodu odjeli.
Ruení noèního klidu oznámila dne 21. 11. ve 23 hodin
jedna ena. Z baru na námìstí
Hynka Klièky na Bøezových
Horách se ozývala velice hlasitá hudba. Stráníci pøijeli na
místo a s obsluhujícím personálem se dohodli, e bude
hned zjednána náprava. V baru
byla uzavøená spoleènost a jeden host slavil narození dítìte.
Po pùlnoci 24. 11. museli
stráníci odvézt na záchytku
silnì podnapilého mue. Mu
leel na schoditi u autobusového nádraí.
Správce Nového rybníka
spatøil v jedné chatce svìtlo,
a proto pøivolal stráníky. Ti
prohlédli vechny chatky, ale
bohuel ji pachatele nechytili.

SLOUPEK

Dne 28. øíjna 2006 udìlil
prezident republiky, jako
obvykle v tento øíjnový
den, státní vyznamenání
významným osobnostem
naí souèasnosti i nedávné
historie.
Ji po nìkolikáté za sebou
vak i tento rok nerespektoval návrh na vyznamenání
protikomunistické odbojové skupiny bratøí Maínù,
který je mu pravidelnì
podáván, a já s panem
prezidentem v této vìci
naprosto souhlasím, nebo
skupina bratøí Maínù se
pøi své odbojové èinnosti
dopustila èinù, je nelze
schvalovat.
Pøi posuzování této otázky je v prvé øadì nutno uvést na pravou
míru nesprávnou pøedstavu, s ní se obèas setkávám, podle ní
protikomunistické vystoupení bratøí Maínù spoèívalo v tom, e
se v první polovinì 50. let minulého století hrdinnì prostøíleli
z tehdy nesvobodného Èeskoslovenska na Západ, pøièem zastøelili nìkolik pøísluníkù tehdejí Pohranièní stráe, kteøí se jim
v pøechodu hranice snaili zabránit. Pokud by tomu tak opravdu
bývalo bylo, pak by mìl takový postup skupiny bratøí Maínù
vysokou míru legitimity, nebo i tehdejí Èeskoslovensko bylo
èlenem Organizace spojených národù (OSN) a mìlo tedy dodrovat závazky vyplývající z èlenství v této organizaci, pøièem
Charta OSN mj. uvádìla (a uvádí dodnes), e obèan má právo
opustit svou zemi a vrátit se do své zemì. Tehdejí èeskosloven-

Pøípad byl pøedán Policii ÈR.
Dne 28. 11. v 16 hodin zavolal
na sluebnu jeden obèan
a oznámil, e se pøed jeho
bytem schovávají tøi dívky
a stìují si, e je nìkdo obtìoval. Dívky postupnì vypovìdìli, e je ji delí dobu pronásleduje asi 23letý mu. Stále je
nìkam zve a rùzným zpùsobem
je sleduje. Protoe vzniklo
podezøení ze spáchání trestného èinu, pøevezli je stráníci
na Policii ÈR.
Tøi nezletilí pokozovali majetek v areálu Nového rybníka.
Proto správce pøivolal stráníky. Ve se odehrálo krátce pøed
pùlnocí 1. 12. Stráníci je
vykázali ven areálu.
Láhev whisky Tulamore
v hodnotì 399 korun odcizil
v Kauflandu 36letý mu.
Stráníci mu na místì uloili
blokovou pokutu.

Dne 3. 12. v 19,47 hod. si motohlídka vimla auta, kterému
chybìla zadní pneumatika
a od disku mu odletovaly
jiskry. Øidiè cestou popíjel
krabicové víno. Hlídka se
pokusila pomocí svìtelných
a zvukových signálù auto zastavit, ale øidiè nereagoval a jel
dál k Dolejí Oboøe. Zde se
otoèil a vracel se zpìt na námìstí TGM. Bìhem jízdy opakovanì najídìl na sluební
vozidlo Mìstské policie. Díky
øidièskému umìní stráníka
nedolo k ádné kodì.
Vozidlo s útoèníkem nakonec
zastavilo pøed budovou Úøadu
práce na námìstí TGM.
Stráníci museli øidièi nakonec
nasadit pouta a poté pøivolali
Policii ÈR. Mu je trvale
bytem v Praze a po této rychlojízdì nadýchal 1,77 promile.

SENÁTORA
ské státní orgány tedy nemìly ádné právo stavìt na hranicích
s tzv. západními kapitalistickými státy zátarasy z ostnatého
drátu nabitého elektrickým proudem a støílet po lidech, kteøí se
pokoueli hranice smìrem ven pøejít, jak to celá desetiletí èinily.
To vak nebyl pøípad skupiny bratøí Maínù, kteøí nakonec
pøi opoutìní republiky pøeli bez jakéhokoliv boje hranici do
tehdejí Nìmecké demokratické republiky, která v tomto smyslu
nebyla vùbec hlídána.
Problematiènost jejich poèínání spoèívá v odbojové èinnosti
uvnitø republiky, za kterou povaovali sabotá hospodáøství, èi
jetì spíe ve vedlejích dùsledcích této èinnosti. Kdy napøíklad
potøebovali na svou èinnost peníze, zastøelili pokladníka pøeváejícího peníze na výplaty zamìstnancù jednoho závodu, kdy jim
je nechtìl dobrovolnì vydat. Kdy v rámci sabotání akce zapálili stohy, pokusili se zastøelit velitele hasièù, který se dostavil
na místo, co se jim nepovedlo a pouze mu vystøelili oko a prostøelili plíce. Kdy potøebovali ke svému pøesunu auta, pod nìjakou záminkou je zastavili, øidièe odvedli do lesa, omámili je,
pøivázali v lese ke stromu a ujeli, ani se starali o jejich dalí
osud. To jsou jen nìkteré pøíklady èinù, které nelze schvalovat,
nebo to nebyly èiny namíøené proti totalitní moci, ale proti prostým obèanùm, kteøí se shodou náhod objevili v nesprávný èas
na nesprávném místì a s totalitní mocí nemìli nic spoleèného.
Státní vyznamenání je v podstatì kulturní vzorec chování, kterým
se ostatním obèanùm øíká, aby se chovali také tak, co v tomto
pøípadì podle mého názoru nelze vùbec uèinit. Z výe uvedených
dùvodù plnì podporuji dlouhodobý postoj prezidenta republiky
k této vìci a v Senátu, je má právo kandidáty na státní vyznamenání prezidentu republiky navrhovat, jsem pro udìlení státního
vyznamenání skupinì bratøí Maínù nikdy nehlasoval a v budoucnu ani hlasovat nebudu.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Pøíbram

Krátce z tiskovek na radnici
Na prvním jednání pøíbramských zastupitelù, které bylo 4. prosince, byli stanoveni
oddávající pro nastávající ètyøi roky. Rada
zastupitelùm pøedloila návrh. Do této doby
oddával starosta a oba místostarostové, kteøí
tuto èinnost vykonávají ze zákona.
Dalí termín jednání pøíbramských zastupitelù stanovila rada mìsta na 15. ledna od 15
hodin. Jednání by se ji v pøítím roce mohla
odehrávat v bývalé budovì øeditelství Rudných
dolù, kde je daleko vìtí prostor. V novém prostoru by v budoucnu také mìlo být instalováno
hlasovací zaøízení, které ji mìsto zakoupilo.
Na ádost jedné z pøísedících okresního
soudu dolo k jejímu odvolání. Dalí pøísedící
bude stanoven dle pøipraveného seznamu.
Rada mìsta musí ze zákona zøídit dva
výbory  finanèní a kontrolní. Pøedsednictví obou
chce pøenechat opozièním stranám, tedy ODS
a KSÈM, a zároveò jim chce zaruèit plný servis. Stávající komise by mìly být rozíøeny
o dalí komisi  komisi pro handicapované
obèany. Rada v této souvislosti oslovila vechny
politické strany, které kandidovaly do zastupitelstva mìsta, osadní výbory a Okresní hospodáøskou komoru, aby dodaly své zástupce
do tìchto komisí. O jejich dalím sloení pak
rada rozhodne.
V souèasné dobì pøipravují èlenové rady
mìsta Programové prohláení, do kterého chtìjí
zapracovat i námìty ostatních politických
stran.
Organizaèní øád bude mít v novém volebním období nìkteré zmìny. 1. místostarosta
Petr Kare (SNK ED) pøevzal vedení vech odborù po I. edivém, kromì odboru sociálních
vìcí a zdravotnictví, který povede místostarosta
Václav Bene. Mgr. Kare naopak pøevzal do
své pùsobnosti vedení kolského odboru. Rada
mìsta uvauje také o zøízení speciálního tiskového odboru, který by podléhal pøímo
starostovi.
Rada mìsta doporuèuje zastupitelùm
vyhlásit dalí kolo výbìrového øízení z Fondu

oprav a modernizace na rok 2007. ádosti
bude moné podávat do 15. 1. 2007 a výbìrové
øízení probìhne 18. ledna 2007. Ve fondu je
v souèasné dobì k dispozici cca 15 milionù Kè.
Probíhající rekonstrukce Divadla Ant.
Dvoøáka zpùsobila propad finanèních prostøedkù v pøíjmové èásti rozpoètu této pøíspìvkové
organizace mìsta. Rada rozhodla o pokrytí
tohoto propadu ve výi 2,5 milionu korun.
Návrhem na pøijetí revolvingového úvìru
ve výi 50 milionù korun se zabývali pøíbramtí
zastupitelé na svém jednání 4. prosince 2006.
Jedná se o finanèní prostøedky na rekonstrukci
èistièky odpadních vod. Tyto peníze musí
mìsto nejprve investovat a následnì je pak
obdrí od evropských fondù.
Manaerem stavby ÈOV by mìl být i
nadále MUDr. Ivan edivý. Mìsto Pøíbram
s ním ji podepsalo smlouvu.
Z deseti firem pøihláených do výbìrového
øízení na rekonstrukci dopravního terminálu
jich bylo pìt vyøazeno. Zbývající firmy budou
nyní vyzvány k pøedloení nabídek a 18. prosince rada rozhodne o vítìzi této zakázky.
Havárie v pøíbramském kinì bude stát
oproti pùvodní èástce o více ne 4 milióny
korun víc. V souèasné dobì ji byly ukonèeny
zajiovací práce a zaèínají práce na vlastní
rekonstrukci. Podle harmonogramu by vekeré
úpravy mìly být dokonèeny k 9. bøeznu.
Slavnostní otevøení pøíbramského kina je plánováno na 1. 4. 2007.
Sedmnáct bytù v bývalém Simply klubu
ji má své uivatele. Náklady na tuto rekonstrukci dosáhly 20,2 mil. korun a práce provádìla firma Alva. Dalích devìt bytù èeká jetì
v rekonstruovaném areálu Spartaku. Ty by mìly být pøedány nejpozdìji do 15. prosince. Tato
stavba stála kolem 15 milionù a zároveò tady
vzniklo i sportovní zázemí. V souèasné dobì se
zde øeí problém s pøíkonem elektrické energie,
ale Vánoce by ji noví obyvatelé mohli proít
v nových bytech. I na tuto stavbu byla vyuita
státní dotace, která èiní 550 tisíc korun na jeden

byt, a 80 tisíc na infrastrukturu.
V tìchto dnech mìsto Pøíbram pøebírá
94 bytù od Armády ÈR. Osmdesát bytù velikosti 3+1, 14 bytù 1+1 a 27 nebytových prostor
má hodnotu 52 milionù korun. Od pondìlí
27. listopadu probíhala fyzická kontrola tìchto
bytù za úèasti zástupce správce vojenského
bytového fondu a Mìstské realitní kanceláøe
Pøíbram. Tyto byty mají své nájemníky a o tom,
zda budou byty jejich oprávnìným uivatelùm
prodány, nebo zùstanou v majetku mìsta,
rozhodou pøíbramtí zastupitelé. Starosta Josef
Øihák se jetì pøed tím chce se vemi nájemníky setkat.
Ve ètvrtek 23. listopadu dolo na èistírnì
odpadních vod v Pøíbrami na pøepojení na zkuební provoz.
Budovaný lyaøský svah si prohlédli s
tarosta i oba místostarostové. Po jednání s firmou, která práce provádí a následnì by mìla
i svah provozovat, by mìli rozhodnout o dalím
postupu v této záleitosti.
Ve støedu 15. listopadu byl starosta Josef
Øihák úøedníky pøíbramské radnice informován, e zastupitel a radní Ing. Kubala nesplòuje základní podmínku, to je trvalé bydlitì, a e
jej uvedl chybnì. Ing. Kubala následující den
pøedal rezignaci ze zastupitelstva a rady mìsta.
Mimoøádné jednání rady rozhodlo o tom, e
bude na pondìlí 27. listopadu svoláno mimoøádné zastupitelstvo. Podle starosty Josefa
Øiháka jde o velké selhání jednotlivce.
Zastupitelstvo bylo doplnìno o náhradníka paní Brigitu Rùièkovou. Ta sloila na mimoøádném jednání slib. Starosta J. Øihák, místostarosta V. Bene a èlenové rady B. Kortus a J.
Krèek na tomto jednání pøedali svoji rezignaci.
Proto bylo nutné znovu volit starostu, místostarosty a zbývající èleny rady. Starostou byl opìt
zvolen J. Øihák, místostarostou V. Bene, èleny
rady B. Kortus, J. Krèek a S. Rùièka.

P ØÍBRAMSKÁ JMÉNA
J AN A UER

STAROSTA

(1815 - 1882)

Dalí díl naeho seriálu nám pøiblíí opìt postavu z øady
pøíbramských starostù, tentokrát zároveò i pøedstavitele
významné skupiny èeské inteligence, uèitele Jana Auera.
Období jeho pùsobení spadá do závìreèné etapy tzv.
Bachova absolutismu a právì s Janem Auerem v èele
mìsta byla tato etapa uzavøena.
Jan Auer se narodil v Pøíbrami v rodinì koeníka. Dnes ji
nezjistíme, proè se rozhodl pro zamìstnání uèitele, jisté
ovem je, e se zajímal i o dìní v obci a byl zvolen do vùbec prvního pøíbramského zastupitelstva. Po abdikaci
starosty Frantika Kollera na poèátku roku 1858 se stal Jan
Auer jeho nástupcem v èele mìsta a vykonával tuto funkci
a do øádných voleb v roce 1861. V podstatì se jednalo
o funkci doèasnou, dnes bychom øekli pøeklenovací, vak
také uíval titul prozatímní mìanosta. V tehdejí situaci
vak nebylo vùbec jasné, jakou dobu takový pøechodný
stav potrvá. Za Auerovy vlády nad mìstem bylo zøejmì
nejvýznamnìjí událostí zavedení ivnostenského øádu
v roce 1859, kdy byly zrueny cechy a vùbec vechna
poslední støedovìká hospodáøská omezení a v podstatì
definitivnì v Rakousku zvítìzil kapitalismus. Jan Auer
sice ve volbách v roce 1861 znovu kandidoval a byl zvolen
do zastupitelstva, ale starostou se ji stal nìkdo jiný. Zdá
se, e tehdy pøednost v jeho ivotì definitivnì dostala
kariéra uèitele. Po volbách v roce 1865 ji dále politickou
èinnost nevykonával.
Jan Auer vyuèoval celý ivot na pøíbramských kolách, a to
od roku 1837. Nejprve to byla kola hlavní, pozdìji, od roku 1853, kola chlapecká a od roku 1869 obecná kola
chlapecká, kde setrval a do roku 1879. V èinné slubì
tedy pùsobil plných 42 let, co je jistì úctyhodný výkon.
Jan Auer uèil v dobách pøevratných kolských reforem.
V poèátcích jeho uèitelování byla kola øízena pøedevím
místním faráøem a financována z obecní pokladny. Po celou dobu jeho pùsobení probíhaly rùzné reorganizace kol,
které posilovaly státní dozor nad kolami a které vyvrcholily vydáním nìkolika zákonù v letech 1867/68, kdy dolo
k úplnému postátnìní kol v Rakousku, pøièem povinnost
financovat koly zùstala obcím. Své kolské pùsobení
zakonèil Jan Auer ji na Obecné kole Chlapecké A, jejím
nástupcem je dnení 1. základní kola v Balbínovì ulici.
V profesi uèitele pak pokraèovali jeho synové Jan mladí
a Karel a pozdìji i jeho vnukové, dá se tedy hovoøit o tradièní pøíbramské uèitelské rodinì.
V Pøíbrami vlastnil dùm, vìtí majetek vak nemìl. Po celý ivot jej trápily rùzné choroby, nìkolikrát na delí èas
musel pøeruit svoji práci, co samozøejmì v té dobì
znamenalo ztrátu pøíjmù a dluhy. V roce 1850 napø. byl
donucen ádat mìstský výbor (radu) o finanèní výpomoc
z dùvody tøímìsíèní nemoci celé rodiny (tehdy mu dokonce zemøelo i jedno ze tøí dìtí), a to pøesto, e byl ji tehdy
èlenem vedení mìsta. Natìstí mu bylo vyhovìno a finanèní výpomoc obdrel. Kvùli dlouhodobé nemoci byl také
nakonec v roce 1879 penzionován. Zemøel o tøi roky
pozdìji ranìn mrtvicí, pohøbu se zúèastnilo uèitelstvo i actvo v hojné míøe, o úèasti pøedstavitelù obce není nic
známo. Ani za ivota, ani po smrti se starosta Auer nedoèkal ádné významnìjí veøejné pocty, ulice Auerova
v Pøíbrami zatím není.

Daniel Doleal

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM

5. 12. 1526

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

6. 12. 1926

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

8. 12. 1876

níka do Protivína.

19. 12. 1925

Byla kolaudována sekundární sí a tím de facto
provedena elektrifikace
Pøíbramì.

28. 12. 1861

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

Bøezohorská obec vstoupila jako øádný èlen do
Jugmanova nadání (nadace) s pøíspìvkem 30 zlatých roènì. Nadace mìla
podporovat chudé studenty pøíbramského gymnázia.

31. 12. 1876

14. 12. 1873

K tomuto dni mìla
Pøíbram 22 234 obyvatel.

Narodil se v Pøíbrami Václav
Hlinomaz, øídící uèitel, hudebník a otec herce Josefa
Hlinomaze.

19. 12. 1875

Slavnostnì zahájen provoz na eleznici z Rakov-

Bylo
na
Bøezových
Horách napoèítáno 2787
obyvatel a 23 hostincù.

31. 12. 1956
31. 12. 1876

Zemøel P. Jan Karel koda, pøíbramský rodák,
knìz, pedagog a národní
buditel.

Daniel Doleal

F

O T O K R O N I K A

Dne 23. 11. si starosta Josef Øihák spolu s 1. místostarostou
Petrem Kareem prohlédli èistírnu odpadních vod. V tento den
se pøedávala do zkuebního provozu.

Pøíbramtí vèelaøi pøedali mìstu zdarma 50 kg medu pro mateøské koly. Dne 30. 11. se oba místostarostové seli s øeditelkami M a med jim pøedali.

V pondìlí 4. 12. zazpíval v Divadle A. Dvoøáka chlapecký sbor
Boni Pueri. Za svùj výkon sklidili obrovský aplaus.

Starosta Josef Øihák poprvé vítal nové obèánky. Obøad se uskuteènil 30. 11. v obøadní síni v Zámeèku - Ernestinu.

V Galerii F. Drtikola vystavoval p. Frantiek Vais své fotografie.

Vánoèní kamion Coca-Cola pøijel na námìstí TGM v úterý 5. prosince. Dìti si zde pøíjemnì zkrátily èekání na Mikuláe a èerty.

Tento vzrostlý strom vìnovali Zavriètí mìstu, aby zdobil
námìstí TGM a pøipomínal vem krásný vánoèní èas.

Od ètvrtka 7. 12. vystavuje Hornické muzeum Pøíbram v Galerii
F. Drtikola v Zámeèku - Ernestinu betlémy pøíbramského regionu.

Dìti z 15. mateøské koly Pøíbram dostaly od firmy p. Vladimíra
Wimmera tuto krásnou døevìnou chaloupku. Dìkujeme.

Jetì nìkolika fotografiemi se vracíme k tradièní pøíbramské akci - k zahájení adventu. Letoní poslední pøedadventní ètvrtek pøipadl na 30. listopad. Mìsto pøipravilo ve spolupráci s Radiem Blaník
odpolední program. Zaèal v 15 hodin a v programu se støídala vystoupení ákù Z s programem Radia Blaník. Odpolední blok ukonèila zpìvaèka Petra Èernocká. Ji v tuto dobu bylo námìstí hodnì zaplnìné, ale pøesto jetì pøicházeli dalí lidé. Na vystoupení souboru Severáèek v 18 hodin ji bylo námìstí zcela zaplnìné. V úvodu oficiální èásti vystoupil starosta Josef Øihák. Poádal pøedsedu snìmovny p. Vlèka o rozsvícení vánoèního stromu. Dalím hostem, který pøivítal pøítomné, byl senátor J. Volný. První svíci na adventním vìnci rozsvítil P. St. Pøibyl ze Svaté Hory. Akce dále pokraèovala velkolepým ohòostrojem firmy pina a synové. Po ohòostroji jetì zazpíval Severáèek a skalní pøíznivci si poèkali i na vystoupení Big Bandu Pøíbram. Vìøíme, e byli úèastníci spokojeni.

OHK
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PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

L E T V Ý R O È Í  K O LY

Velmi krátce po nabytí svobody projevu a cestování
po roce 1989 byly v tehdejím Èeskoslovensku poøádané pøednáky o alternativních pedagogických proudech, pøedevím o waldorfské pedagogice. Tyto pøednáky v Pøíbrami organizoval Mgr. Vladimír Nejedlo,
který mylenky o svobodném vzdìlávání spolu se
svým bratrancem PhDr. Josefem Bartoem ze Semil
pøenesl pøes celou totalitní dobu. Tak se jetì v r. 1989
objevili v Pøíbrami pøednáející z Holandska,
Nìmecka i výcarska.
Hned po prvních pøednákách byly pro zájemce
o waldorfskou pedagogiku otevøeny první kurzy
(v Písku, tìdronínì), které vedli pan Ing, Dr. Tomá
Zuzák - uèitel waldorfské koly ve výcarsku, a paní
Ludmila Kuèerová z waldorfské koly v Nìmecku.
V r. 1990 byla zaloena Svobodná základní kola
v Písku a rok poté také v Pøíbrami a Ostravì. U zrodu
waldorfské koly v Pøíbrami stál jako její duchovní
otec pan Mgr. Nejedlo a prvním uèitelem se stal
Rostislav Riko, který zároveò vykonával funkci

ODKUD JE VÁNOÈNÍ STROM?
Strom pro letoní advent neputoval z daleka.
Na desetikilometrovou cestu se vydal v pondìlí 27. 11. ze Zavric. Strom mìstu nabídli
obèané Zavric prostøednictvím Osadního
výboru.
Dùvodem pro jeho pokácení byl fakt, e
mìlké koøeny pokozovaly zdivo historické
hasièské zbrojnice a také novì postavená
autobusová zastávka by mohla být pokozena, pokud by v krajním pøípadì dolo k vy-

øeditele, vychovatele i kolníka v jedné osobì.
Vlna nadení, které se nesla celou spoleèností, a hledání nového pohledu na vzdìlávání pøivedla do 1. tøídy Alternativní koly v Pøíbrami 25 dìtí. Název alternativní pøesnì vyjadøoval stupeò vývoje. Ve výuce
byly vyuívány waldorfské prvky, ale ke skuteèné
waldorfské pedagogice bylo jetì daleko.
Dnes u slavíme 15 let trvání koly, kterou tvoøí
základní kola, gymnázium a støední odborné uèilitì.
Se kolou jetì spolupracují 2 mateøská centra a jedna tøída mateøské koly s waldorfskou pedagogikou.
kola má po dlouhých letech èekání, rekonstrukcí
a dostaveb pìknou budovu koly i odborná pracovitì
pro uèební obory. Na kole mají své místo pøedevím
umìlecké aktivity (neznámìjí veøejnosti budou
loutkoherci, které vede ji øadu let p. Laanský jejich loutková pøedstavení pro dìti u vstoupila
do povìdomí pøíbramských obyvatel).
Máme velké pøání, aby se nae kola nadále rozrùstala
a stala se v regionu nejen dalím kulturním centrem,
ale pøedevím dílnou lidskosti a výchovy ke svobodì,
a naplnil se tak odkaz J. A. Komenského, Arnota
z Pardubic i Rudolfa Steinera, zakladatele waldorfské
pedagogiky.
Rostislav Riko, øeditel koly

vrácení stromu. S ohledem na obvyklý smìr
vìtru by pøípadný pád stromu polámal ji
vzrostlé lípy, boí muka a zvonièku. Po zhodnocení pro a proti se obèané usnesli strom
pokácet, a tak vznikl nápad tento krásný
smrk vyuít pro zkrálení v dobì adventu. Je
vdycky smutné, pokud se kácí strom a nikomu z nás to nepùsobí potìení, proto jsme se
rozhodli na jaøe zasadit mladý smrk, který je
ji pøipraven, sdìlila nám paní Jolana Øapková, pøedsedkynì OsV.

Mikuláská nadílka
v Mariánské tole

Èas Mikuláe se nezadritelnì blíí. V pátek 24. listopadu 2006 jsme byli se kolní druinou pøi 3. Z
Pøíbram  Bøezové Hory na Mikuláské nadílce
v Mariánské tole na Bøezových Horách, kterou
kadoroènì poøádá Spolek Prokop. Tato akce se
stala pro nás ji tradicí.
Pøi èekání na prùvodce mìly dìti monost si zakoupit drobné suvenýry v malebné hospùdce na Marii.
Pod jeho vedením jsme pak procházeli tajemnì
osvìtlenou tolou. Pøi cestì k peklu jsme vidìli
malé permoníèky, ochránce horníkù pøi jejich nároèné a namáhavé práci. Pøed branou pekla nás pøivítal
Velký Permon, samotný pán permoníkù.
Po hornickém pozdravu Zdaø Bùh se nám otevøelo samotné peklo. Objevili se èerti a èertice, poté
i vládce pekel, sám Lucifer. Dìti èertùm øekly básnièku a pak byly seznámeny s lahùdkou, kterou
mají èerti nejradìji. Souèástí této lahùdky je jeden
høíník, jeden netopýr, babské ucho, nìjaká uovka,
cibule a zelí. Proto se tak èerti pitvoøí, kdy je tam
domácí kyselé zelí. A to dìti mìly monost také
ochutnat.
Po návtìvì pekla jme li do hornického nebe, kde
na nás ji èekali Mikulá, sv.Petr a andìlé. Zde se
dìti dozvìdìly o svých prohøecích a dostaly mikuláskou nadílku.
Páteèní odpoledne se dìtem líbilo. Dìkujeme touto
cestou pánùm Kohutovi a Pìchotovi, kteøí se podíleli na zajitìní mikuláské nadílky pro nae dìti.
Øezáèová Zdenka, Benková Dana,
kolní druina pøi 3. Z Pøíbram

Pøíbramtí obèánci narození v listopadu
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PØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
mìsíc listopad byl hektický po vech stránkách a i hospodáøská komora
v Pøíbrami má pro Vás spoustu nových informací.
Na pøelomu mìsíce øíjna a listopadu realizovala Krajská hospodáøská
komora Støední Èechy studijní cestu do Burgundska, která byla
financována z projektu SROP 3.3. Cesta byla zamìøena na oblast
cestovního ruchu v Burgundském regionu, jeho hlavním mìstem je
Dijon. Studijního pobytu se zúèastnilo celkem patnáct úèastníkù z øad
podnikatelù, zástupci svazku mìst a obcí, kteøí se zabývají problematikou cestovního ruchu ve Støedoèeském kraji, a ètyøi zástupci OHK Pøíbram.
Absolvovali jsme øadu pøednáek na Regionální radì Burgundska (obdoba naeho Krajského
úøadu) a na informaèních centrech na dané téma, jako napø. hotelový rezervaèní systém, fungování informaèních kanceláøí cestovního ruchu v jednotlivých mìstech, mìli jsme monost
navtívit nìkolik hotelù, ubytovacích a restauraèních zaøízení a dozvìdìt se o jejich fungování, seznámit se s projektem cyklostezek na jihu Burgundska a dalími projekty hrazenými
ze strukturálních fondù EU, jako jsou rùzná ubytovací a kolící zaøízení. Hodnotím tento
pobyt jako velice významný nejen v naèerpání mnohých inspirací pro cestovní ruch
ve Støedoèeském kraji, ale i po stránce navazování partnerství s burgundskou stranou pro pøípadné spoleèné projekty.
Dalí studijní pobyt bude probíhat koncem listopadu v Bruselu a ten je zamìøen na fungování evropských institucí. Zúèastní se ho dva èlenové OHK Pøíbram.
Ji 3. VIP turnaj v kuelkách uspoøádala Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami spoleènì s generálním partnerem akce Èeskou spoøitelnou, a. s. Sela se zhruba tøicítka èlenù
pøíbramské komory v kuelkáøském klubu Kovohutí Pøíbram. Èlenové pøíbramské komory se
schází nejen proto, aby zmìøili své síly ve sportovním klání, ale zároveò tato akce slouí
k prohloubení vztahù mezi èleny a utváøení nových kontaktù.
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
Jaroslava Jeka a sklenìné trofeje od OHK a ÈS, a. s., a o mnoho dalích pìkných cen.
Na prvních tøech pøíèkách se umístili a ceny pro vítìze si odnesli pánové: Michal Gerèák 
Sdruení pøekladatelù a tlumoèníkù, Jan Jeek  Energon, s. r. o., Jan Moudrý Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s.
Co se týèe vzdìlávacích akcí, 6. prosince pøipravujeme semináø s názvem Jazyky
v obchodní praxi v Knihovnì J. Drdy v Pøíbram a 18. prosince semináø týkající se zmìn
ve vyplòování formuláøe INTRASTAT opìt s JUDr. Otakarem Krátkým v ÈS, a. s.
OHK v Pøíbrami byla jako v kadém volebním období vyzvána radnicí, aby podala návrhy
svých èlenù do komisí a výborù mìsta Pøíbram pro volební období 2006 - 2010. Jsme
velice rádi, e nai èlenové mohou v jednotlivých komisích mìsta zastávat i zájmy podnikatelské veøejnosti bez ohledu na politickou pøíslunost. Návrhy bude schvalovat rada mìsta
a zastupitelstvo a jakmile budeme znát oficielní výsledky, rádi je pøítì zveøejníme.
Zástupci komory mìli ji první schùzku s novým panem starostou Øihákem a vìøíme, e
dobøe nastartovaná spolupráce bude i nadále pokraèovat ve prospìch podnikatelské sféry
v Pøíbrami.
Dalí informace patøí naí èlenské základnì.
Obchodní akademie a VO v Pøíbrami uspoøádala i letos Regionální veletrh fiktivních
firem, kterého se úèastní øada fiktivních firem i z jiných kol ÈR. Já si velice váím pozvání
paní øeditelky ji na nìkolikátý roèník veletrhu a letos jsem byla pøizvána i do hodnotící komise, která vybírala nejlepí fiktivní firmu. Bylo zajímavé sledovat, jak mladí lidé se vívají
do role podnikatelù a prezentují své fiktivní firmy. Obsahovì i po technické stránce byly
vechny prezentace naprosto v poøádku, ale jen málo studentù si zatím uvìdomuje, e velmi
dùleitou souèást celkového dojmu tvoøí osobní prezentace. Vìøím, e v pøítích roènících se
výraznì zlepí i tato oblast a e øada studentù se zodpovìdnì vrhne i do podnikání reálného.
Se kolami a mladou generací souvisí i Projekt koly, který pøedstavila spoleènost
Kovohutì Pøíbram nástupnická a. s. zástupcùm 19 kol pøíbramského regionu. Jde o projekt spolupráce se kolami v oblasti ekologie, tøídìní a sbìru odpadù. Moností exkurzí,
stáí, seminárních a jiných prací Kovohutì chtìjí motivovat koly, jejich zamìstnance, studenty, áky a pøíznivce ke sbìru elektroodpadu, olovìných baterií, polypropylenu, víèek
z PET lahví a baterií  suchých èlánkù pro ekologické zpracování.
Poslední pøedstavenstvo OHK v roce 2006 se bude konat 11. prosince v salonku Pizzerie
Dvoøáèek (i pøi milé pøíleitosti ivotního jubilea pana Aloise Dvoøáèka) a s platností
od 1. 1. 2007 bude schvalovat za èlena TVF FONKU paní Natai Ptrossové, která se
zabývá regionálním televizním vysíláním a tvorbou videoprogramù.
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

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

Kalendáø akcí na prosinec - leden
7. 12. - 7. 1. Betlémy Pøíbramska v Galerii F. Drtikola, Zámeèek  Ernestinum
11. - 22. 12. Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské tole
12. - 31. 12. Pøíbramské hornictví oèima dìtí (výstava výtvarných prací ákù
3. Z v Hornickém muzeu, slavnostní zahájení 12. 12. v 17 hodin)
14. 12.
Vánoèní jarmark na 1. základní kole Pøíbram (od 12 do 15 h.)
15. 12.
Vánoèní koncert sboru Pueri gaudentes v Památníku A. Dvoøáka
16. 12.
Setkání sbìratelù  Burza na dole Marie od 8 do 10.30 hodin
16. - 17. 12. Staroèeské vánoèní trhy na Václavském námìstí
17. 12.
Vánoèní koncert Ginevry v Divadle A. Dvoøáka
18. 12.
Vánoèní koncert Pøíbramského smíeného sboru v Divadle
A. Dvoøáka, od 19 hodin
19. 12.
Spoleèný Vánoèní koncert pøíbramských sborù a Pøíbramské
filharmonie v Divadle A. Dvoøáka, od 19 hodin
20. 12.
Spoleèný Vánoèní koncert pøíbramských sborù a Pøíbramské
filharmonie v Divadle A. Dvoøáka, od 19 hodin
21. 12.
Vánoèní koncert Ginevry v Divadle A. Dvoøáka
21. 12.
Vernisá výstavy betlémù v Mníecké kapli na Svaté Hoøe od 15 h.
21. 12.
Vánoèní projektový den (vánoèní tancování - soutì mezi tøídami
1. základní koly Pøíbram)
21.12.
Dìti hrají dìtem pohádky (loutkové pøedstavení ákù 2. stupnì
Z Jiráskovy sady (aula Z Jiráskovy sady dopoledne)
22. 12.
Vánoèní koncert Ginevry v Divadle A. Dvoøáka, od 19 hodin
23. 12.
Vánoèní koncert Big Bandu Pøíbram v Divadle A. Dvoøáka
24. 12.
tìdroveèerní troubení u kostela sv. Vojtìcha na nám. J. A. Alise,
v 17.30 hod.
26. 12.
Vánoèní koncert Svatohorského chrámového sboru na Svaté Hoøe
od 16.30 hodin
26. 12.
Vánoèní pochod rodièù s dìtmi Mariánskou tolou, v 16 a 17.30 h.
27. 12.
Varhanní koncert Pavla Èerného v Divadle A. Dvoøáka, od 19 hodin
28. 12.
Vánoèní me J. J. Ryby v kostele sv. Vojtìcha na Bøezových Horách
od 18 hodin
29. - 30. 12 Turnaj HC Pøíbram (7. tøídy) na Zimním stadionu
30. 12.
Silvestrovský pochod, zaèátek v 9 hodin na dole Marie
6. 1.
Tøíkrálový prùvod s ivými velbloudy od 10 hodin
6. 1.
Karneval pro pøedkoláky a áky 1. základní koly Pøíbram
6. 1.
Tøíkrálový koncert pod Betlémem  Galerie F. Drtikola,
Zámeèek - Ernestinum, od 16 hodin (Chairé Pøíbram)
6. 1.
Tøíkrálový koncert na Svaté Hoøe od 18 hodin
15. - 16. 1. Zápis do 1.tøíd 1. základní koly Pøíbram, Balbínova 328
(13 - 18 hodin)

Právì vyla nová kniha Dvanáct osudù dvou staletí
V úterý 12. prosince v 17 hodin se bude ve stálé expozici Galerie Frantika Drtikola ve 2. poschodí Zámeèku
 Ernestina konat autogramiáda knihy Josefa Frye Dvanáct osudù dvou staletí.
Kniha pøibliuje ètenáøi dvanáct významných osobností, jejich ivotní osudy se nìjakým zpùsobem váí
k Pøíbrami (Zeyer, Ale, Vrchlický, Theurer, Gellner, Drtikol, Vyskoèil, ára, Hojden, Tesaøík, Drda
a Juráèek). Nìkteré informace a dokumenty jsou zde publikovány poprvé.
IRSKÁ TANEÈNÍ SHOW opìt v pøíbramském divadle !!!
Po loòském obrovském úspìchu, který slavila skupina irského tance RINCEOIRÍ v pøíbramském divadle,
pøijídí opìt 26. ledna 2007. Skupina taneèníkù irských lidových tancù, a u setových, quadrilly, èi
povìstného irského stepu, nás potìí novým programem a dramaturgií, která vychází z navázání úzké spolupráce se pièkovými irskými lektory a taneèníky, napø. ze skupiny LORD of DANCE, Dancing on
Dangerous Ground a dalími. Obohacujícím prvkem taneèního veèera jsou vstupy hostù. Loòský rok to
byla skupina Dún an Doras se zpìvaèkou K. Garciou, letos je to malé pøekvapení. Souèástí státního znaku
Irska je harfa. A právì hudební vstupy s keltskými harfami letos doplní nabitou choreografii taneèní. Na harfu se pøedstaví Jana loufová, pøední harfenistka na keltskou harfu. (Jana loufová je jednou z èlenek
slavného Harfového tria).
Vzhledem ke zkuenostem z loòského vystoupení a rychlého vyprodání vstupenek, upozoròujeme vechny
pøíznivce, kteøí chtìjí zhlédnout nový program RINCEOIRÍ, aby s objednávkou vstupenek neotáleli.
Objednávky pøijímá obchodní oddìlení divadla v Pøíbrami, lenka.hummlova@divadlopribram.eu, dále pak
je mono si vstupenky objednat pøímo pøes internet - na odkaze www.divadlopribram.eu
SKIBUSem na hory!
Zima u se ohlásila a vichni ji netrpìlivì èekáme a poprvé vyrazíme na hory. Dnes, kdy má vìtina z nás
tak málo èasu, mùe být jistì pøíjemné a hlavnì pohodlné vyuít na cestu za zimními radovánkami slueb
SKIBUSù! Pøedevím v období vánoèních svátkù, v období èastých kalamit je skvìlé nechat auto doma.
Linky SKIBUSù zaènou opìt jezdit z Pøíbrami do lyaøského areálu Kaperské Hory od poloviny
prosince pravidelnì kadou sobotu v 6:10 hod. na denní lyování.
Zastávka SKIBUSu bude v Pøíbrami u plaveckého bazénu.
Opravdu si staèí jen vybrat autobusovou linku na internetových stránkách www.skikasperky.cz a telefonicky si rezervovat místo na infolince +420 737 222 456. Co je dùleité, nic nemusíte platit pøedem!
A pokud nemáte pøístup na internet, nevadí, na infolince Vám poskytnout vechny potøebné informace
i kompletní jízdní øády. Pohodlný autobus Vás pak doveze bez zastávek pøímo do areálu pod sjezdovku.
Zaplatíte pouze cenu permanentky a dopravu máte ZDARMA.
A vìøte, e se máte na co tìit!
V areálu Vás pøekvapí: 3 moderní vleky, sjezdové tratì støední obtínosti, cvièná louèka a moderní zasnìovací systém, který pokrývá 94 % tratí! Snowboardisté jistì ocení rozíøení snowparkù, bìkaøi zase nové
a pøehledné znaèení lyaøských tratí a vichni návtìvníci pak nové pùjèovny a servis.
Tìíme se na Vás nashledanou v Kaperských Horách!

T R A D I È N Í V Á N O È N Í V Ì N E È E K G Y M N Á Z I A 
bude dne 26. prosince od 20 hod.v Kulturním domì Pøíbram. Poøádá T
Dohnal Dancing s hudební skupinou DYNAMIC. Vánoèní pøekvapení Vás èeká.
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