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V neděli 11. 11. opravdu přijel Martin
na bílém koni. Kam? Na náměstí T. G.
Masaryka, kde se sešly díky Spolku
Prokop děti, které sv. Martina přišly
přivítat se svými lampiony.

Starosta Josef Řihák přijal na radnici
úspěšné automobilové závodníky,
mezi nimi také Emila Trinera.

Ve čtvrtek 29. 11. byl na náměstí T. G.
Masaryka slavnostně zahájen advent
a rozsvícen vánoční strom.

V sobotu 1. 12. navštívilo Příbram
25 zahraničních novinářů - z USA,
Kanady, Brazílie, Itálie, Nizozemí,
Korey, Peru, Španělska, Německa,
Belgie a Rakouska. Jednalo se o tzv.
presstrip, který byl uspořádán v rámci
poskytnutí dotace ze SROP - Příbram
- marketing cestovního ruchu.
Novináři si prohlédli Hornické
muzeum a seznámili se s vánočními
tradicemi - pečením perníčků, výrobou
slaměných ozdob, malováním figurek
betlému, řezbářstvím, drátkováním,
paličkováním. Příjemnou atmosféru
dokreslovaly tři houslistky. Jménem
města novináře přivítal 1. místostarosta
Ing. Petr Kareš, přítomen byl také
ředitel Hornického muzea PaedDr.
Josef Velfl.

Přijďte koupit svým blízkým originální
dárek do Galerie F. Drtikola, kde je
výstava uměleckých řemesel.
Do konce roku zde také bude výstava
TINGATINGA - umění z Tanzánie.

http://www.galerie-drtikol.com
Zastupitelstvo města Příbram
vyhlašuje
1. výběrové řízení v roce 2008
na poskytování půjček vlastníkům bytů a obytných budov
na území města Příbram
pro rok 2008 z fondu oprav
a modernizace (FOM)
Podmínky výběrového řízení:
1) 1. výběrové řízení podaných
žádostí proběhne dne 10. 1. 2008
2) lhůta pro podávání žádostí je
stanovena do 31. 12. 2007
3) obsah žádosti musí splňovat
podmínky uvedené ve vyhlášce
města Příbram č. 4/2004, čl. IV,
odst. 3., ve znění vyhlášky č. 10/2005
4) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, ekonomickém
odboru, a na internetových stránkách
města www.pribram-city.cz

Příbram je z výšky velmi krásná
Na této stránce rádi představujeme úspěšné příbramské
sportovce, osobnosti, občany se zajímavými koníčky
i lidi, kteří úspěšně prezentovali naše město. Tentokrát
sáhneme do vlastních řad. Skutečně skvělého úspěchu
dosáhla pracovnice Městského úřadu Příbram, vedoucí
odboru správy budov Ing. Eva Černá, která se v červenci na Mistrovství světa ve Francii umístila na výborném
pátém místě v plachtění.
Jak jste se k tomuto neobvyklému koníčku dostala?
„Zdědila jsem jej po otci. Když jsem se narodila, otec se
již aktivně tomuto sportu nevěnoval, ale v minulosti létal
na větroních i motorových letadlech tady v Příbrami, ale
i v Hořovicích, Rakovníku, Benešově. On mi lásku k létání
jakoby symbolicky předal. Začínala jsem létat v patnácti
letech a od té doby se tomu vlastně stále věnuju. Kolem
devatenácti let jsem začala létat motorově, ale potom jsem
se opět vrátila k bezmotorovému létání. Nelze dělat dvě
věci naplno a mě táhlo hlavně plachtění. To mě bavilo
opravdu hodně a baví dodnes. Velmi mě chytlo soutěžní
létání, protože na závodech je úplně jiná atmosféra než
při běžném létání na letišti.“
Která vlastnost je důležitá pro tento sport? Co v sobě
musíte mít – odvahu, fyzičku nebo co?
„Fyzická kondice je potřeba, ale nejde o silový sport. Sílu
potřebujete hlavně při skládání letadla. Jinak v letadle
sedíte, nebo spíše ležíte a hlavně musíte několik hodin
vydržet v jedné poloze. Průměrný let při závodech trvá
čtyři a více hodin a další den zase. Takže únava se
nasčítává, a tak určitě je potřeba i vytrvalost. Tento sport
není o síle, ale hlavně o znalostech. Základem je meteorologie, dále je třeba dokonale znát letadlo, se kterým
létáte. V dnešní době u soutěžního létání je hodně důležité
umět pracovat s přístroji, které máte v kabině, vyhodnotit
naměřené údaje, vložit správná data. Za posledních pár
let v této oblasti nastal veliký skok. Kromě klasických
mechanických přístrojů je dnes při soutěži nezbytnost mít
letadlo vybavené zapisovací GPS, akustickým variometrem, kvalitní radiostanicí. Čtyři roky jsem měla
v závodění přestávku a to byl hodně velký rozdíl!“
Jakých úspěchů jste v tomto sportu letos dosáhla?
„V květnu na Mistrovství republiky jsem se umístila na 3.
místě mezi ženami a v červenci na Mistrovství světa jsem
byla pátá. Jsem spokojená právě proto, že jsem měla
čtyřletou pauzu a byla ráda, že vůbec létám a závodím.
Možná i to byl důvod, že jsem byla zcela klidná a nic mě
nesvazovalo jako kolegyně, které obhajovaly své předchozí pozice.“
Jak se s Vaším koníčkem vyrovnala rodina?
„Řekla bych, že létání je prostě životní styl. Jak do toho
jednou člověk vstoupí, je ztracen. Můj manžel tento sport
dělá také a seznámili jsme se samozřejmě na letišti.
Plachtění se také aktivně věnuje a se mnou jezdí na závody
i jako pomocník k nezaplacení. Tím, že ví, co závodník
potřebuje, tak je prostě vždy na správném místě ve správném čase. Na závody bereme i naše dvě děti, takže
plachtěním žije celá rodina.“
Děti tedy tráví svůj volný čas na letišti, nebo se tomu
brání?
„Pokud jsou závody, a ty vždy trvají tak čtrnáct dní, pak
jsou děti s námi, aktivně se zapojují a docela je to i baví.
Ale není to tak, že bychom každý víkend jeli na letiště. Mají
své kamarády mimo letiště a těm se také chtějí věnovat.“
Jak vypadá soutěžní den?
„Každé ráno si složíte letadlo a každý večer jej naopak
ukládáte do transportního vozu. Uložíte akumulátory,
doplňky k přístrojům a vybavíte se vším, co k letu potřebujete. Naplníte letadlo vodou, aby mělo větší plošné
zatížení a tím jste mohli na trati dosáhnout větší rychlosti.
Každý den ráno je briefing, kde ředitel soutěže vyhlásí

disciplinu, meteorolog nás seznámí s počasím, odtáhneme
si letadlo na start, “nacpeme” do přístrojů trať a pak už
jenom čekáme na vzlet. Naším cílem je obletět stanovenou
trať co nejrychleji. Vítěz bere nejvíce bodů a součet bodů
jednotlivých letových dnů určí vítěze celé soutěže. Je
dobré mít s sebou i teplé oblečení, protože se může stát, že
se na letiště nevrátíte zpátky, protože se vám nepodaří
doletět a budete dlouho do noci sedět někde na poli. To se
také stává. Na závodech letíte, ať je jakékoliv počasí,
a potom samozřejmě tato možnost může nastat. V dnešní
době mobilů to není tak velký problém: zavoláte, zadáte
souřadnice a už si vás jednoduše najdou. Kdysi se
skutečně stávalo, že jsem nocovala na poli.“
Co Vy osobně považujete při tomto sportu za riziko?
„Pokud má v sobě člověk pokoru, respekt a zbytečně
neriskuje, tak si myslím, že by nemělo dojít k ničemu
mimořádnému, co by vás ohrozilo. Samozřejmě, že technickou závadu nikdo nikdy nemůže vyloučit, ale u větroně
není tolik možností. Pilot může mít třeba navigační problémy, ale do letadla usedá člověk s pilotním průkazem,
a musí tedy mít znalosti z navigace, meteorologie, aerodynamiky, mechaniky letu. A než začnete létat samostatně,
jste prověřeni i z toho, jak zvládáte mimořádné situace.
Třeba právě to, že přistanete na poli. Musíte bezpečně
vědět, jak fouká vítr, musíte si přesně stanovit přistávací
manévr, hlavně nesmíte zmatkovat a neměnit rozhodnutí.
Vše si důkladně promyslet a pak by se nemělo nic stát.“
V jaké výšce se pohybujete?
„Ve výšce 200 metrů už musíte mít přesně stanovený
přistávací manévr. Ale běžná výška je 600 až 2 000 metrů.
Na závodech se létají vzdálenosti asi 150 kilometrů, ale
někdy i 500 až 600 kilometrů. Při závodech je velké napětí,
ale jinak hrozně ráda létám tady nad Příbramí. Nežene mě
čas, můžu se „kochat“ krajinou. Příbram je z výšky velmi
krásná a o jejím okolí to platí také. Krásné jsou z výšky
Brdy, Vltava, Svatá Hora, ale třeba i příbramské náměstí,
sídliště, Březové Hory. Od určité výšky rozlišujete auta
a lidi na zemi. Když je dobrá dohlednost, všechno vám
připadá hrozně blízko. Ale tyto pocity se nedají popsat,
to se musí vyzkoušet.”
- str -

Vážení občané, připomínáme Vám, že do 31. 12. 2007 je nutné odevzdat vyplněné „Prohlášení osoby
odvádějící poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů“. Tiskopis můžete odeslat elektronicky nebo vyplněný odevzdat
např. v Infocentru MěÚ Příbram v Zámečku – Ernestinu, otevřeno denně od 9 do 17 hodin (kromě
24. - 26. 12., 1. 1.). Souhrnné informace naleznete na www.pribram.eu v odkazu Aktuality.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych
Vám v tomto adventním čase popřál
co nejvíce pohody
a klidu.
Nyní, na sklonku
roku, kdy se dny
krátí a noci jsou
dlouhé, nastává období, kdy bychom
se měli zastavit
a přemýšlet. Je to
doba, kdy s odstupem času můžeme
hodnotit své skutky.
Naši předkové, kteří si ještě neuměli tolik komplikovat život jako my, se právě v tomto období scházeli
v chalupách. V sednicích, v mihotavém světle svíček
či petrolejových lamp, si vyprávěli. Hovořili nejen
o tom, co během končícího roku prožili, ale předávali si i zkušenosti a příběhy vyslechnuté již dříve.
Sousedé mohli například společně drát peří, nebo jen
tak seděli pospolu. Do vyprávění praskal oheň
v kamnech, na peci či u kamen každé slovo
poslouchaly děti. Na těch bylo, aby se příběhy, které
slyší, dostaly i k uším příštích generací.
Ale tyto staré časy odnesl čas. Dnes už se lidé
pospolu nescházejí. A když, tak jen ve frontách
v supermarketech. Chybí nám nejen umění vyprávět,
ale i umění naslouchat. Je mi to líto. Přál bych si, aby
každý z Vás nejen o letošním adventu našel spřízněnou duši, se kterou si rád popovídá a která jej
vyslechne. Nezapomeňte prosím ani na svoje děti.
Jejich srdce si můžete získat ne drahým dárkem
pod stromečkem, ale tím, že si s nimi budete povídat,
že si na ně uděláte čas a že jim projevíte svou lásku.
Advent je také časem, kdy se těšíme na Vánoce.
Každý z nás prožíváme tyto svátky jinak. Křesťané
slaví narození Vykupitele. Někdo jiný třeba oslavuje
skutečnost, že Země na cestě kolem Slunce dosáhla
jižního vrcholu na ekliptické dráze a vrací se zpět
k severu. Den se tak začne opět prodlužovat. Ať už
slavíme Vánoce jakkoliv, jisté je to, že jsou to
zejména pro děti ty nejoblíbenější svátky roku. Čeká
je totiž Štědrý den, k jehož symbolům patří rozsvícený stromeček a dárky pod ním.
Stalo se, že čas adventu se v Příbrami v posledních
letech stal příležitostí k oslavě. Letos se oslava
adventu na náměstí TGM konala již po jedenácté.
Program byl velmi pestrý, líbila se mi zejména
vystoupení dětí z našich škol. Děkuji všem, kteří
letošní slavnost organizovali, a všem, kteří se přišli
podívat. Návštěvníci adventu mohli v závěru programu zhlédnout ohňostroj. Letos se konal již
po patnácté. Děkuji rodině Špínových, která, stejně
jako ve všech předchozích ročnících, i letošní
ohňostroj financovala. Mé poděkování patří i vzácným hostům, které jsme mohli v Příbrami na oslavě
přivítat. Velmi si vážím toho, že naše město navštívili
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Miloslav Vlček, hejtman Středočeského
kraje Petr Bendl a jeho dva náměstci Josef Vacek
a Josef Martinic. A v neposlední řadě děkuji též
provinciálu Řádu redemptoristů a svatohorskému
faráři P. Stanislavu Přibylovi, který účastníkům
setkání vysvětlil duchovní význam adventu.
Za několik dnů oslavíme Vánoce. Řada z Vás jistě
v tento den zavítá do kostela. Tak jako k Vánocům
neodmyslitelně patří koledy či betlémy, Vánoce
na Příbramsku mají ještě jeden zcela mimořádný
symbol. Je to jméno kantora a muzikanta Jakuba
Jana Ryby. Tento rodák z Přeštic hlavní část svého
života prožil v Rožmitále pod Třemšínem. Právě
tady napsal geniální Českou mši vánoční. Letos
uplynulo již 211 let od chvíle, kdy sedláci, řemeslníci,
měšťané a další obyvatelé Rožmitálu pod Třemšínem tuto nejčeštější vánoční skladbu zahráli a zazpívali poprvé. Od té doby každoročně zní tato
skladba v chrámech i koncertních síních po celém
světě. Troufnu si říci, že ale jen v rožmitálském
kostele Povýšení svatého Kříže na Štědrý den o půlnoci zní tak, jak si to Jakub Jan Ryba přál.
Vážení občané Příbrami,
dovolte mi, abych Vám všem v závěru roku popřál
vše dobré. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2008. Děkuji za práci odvedenou
ve prospěch města v letošním roce členům městské
rady, městského zastupitelstva a pracovníkům městského úřadu a městských organizací.
Je mi ctí, že mohu pracovat ve prospěch obyvatel
města Příbrami.

MVDr. Josef Řihák

Důležité informace z radnice
Ceny MHD v Příbrami

Dne 3. 12. se Rada města Příbrami zabývala financováním a tarifními podmínkami veřejné autobusové dopravy v Příbrami v roce 2008. Radní
vyslechli zprávu vypracovanou odborem správy
silnic o stavu MHD ve městě. Ve zprávě se mimo
jiné uvádí: Společnost CONNEX v Příbrami
provozuje pro město celkem 18 autobusových linek
městské hromadné dopravy. Celkem v roce 2006
najely autobusy MHD 1 258 000 kilometrů a převezly 3 058 000 cestujících.
Město v současné době dotuje společnosti Connex
městskou dopravu částkou 14 Kč za jeden ujetý
kilometr. Na jízdném se v roce 2006 v Příbrami
vybralo 19 200 000 korun, přičemž celkové náklady
na MHD činily 37 445 000,- Kč. Město Příbram
současně společnosti Connex pravidelně přispívá
na nákup nových autobusů. V letošním roce město
Příbram přispělo na obměnu vozového parku firmě
Connex částkou 200 tis. korun. V současné době
stojí jedna jízdenka v Příbrami 8 Kč při platbě
čipovou kartou a 12 korun při platbě v hotovosti
při nástupu. Senioři nad 70 let, dárci krve, držitelé
průkazu ZTP, přímí účastníci odboje jezdí v Příbrami MHD zdarma. Rada jednala o těchto variantách
vývoje ceny jízdného:
1. Cena jízdného se nebude zvyšovat:
- Zvýšené náklady dopravce, ke kterým objektivně
zvýšením cen vstupů dojde, uhradí město Příbram
zvýšením dotace o 2,- Kč za ujetý km.
2. Město Příbram vstoupí do středočeského integrovaného systému hromadné dopravy:
- cena základního jízdného se nezmění,
- budou zvýhodněny tzv. měsíční kupony,
- bude možné na jedno předplatné využívat za stejnou cenu linkové autobusy,
- ale budou zpoplatněny další kategorie podle
současných platných zákonů. Např. senioři nad 70
let, kteří nyní jezdí MHD zdarma, budou platit jízdné
2 Kč.
3. Město Příbram do integrovaného systému
nevstoupí, současně ale dojde ke zvýšení jízdného. To bude znamenat:
- senioři nad 70 let budou i nadále jezdit MHD
v Příbrami zdarma,
- zdražíme jízdné na cca 10/14 Kč za 1 jízdu,
- s ohledem na snižující se počet cestujících bude
nutné zároveň zvýšit dotaci na 1 km
- nebude možné snížit počet spojů na souběžných
linkách obsluhovaných integrovanou dopravou.
Rada města doporučila zastupitelstvu zvýšit
příspěvek dopravci o 2 koruny na kilometr
a neměnit tarifní podmínky. Současně radní uložili
odboru správy silnic MěÚ Příbram předložit radě
a zastupitelstvu města rozbor rentability
jednotlivých linek MHD v Příbrami. O případném
zdražení jízdného rozhodne zastupitelstvo.

Cena vodného a stočného

Rada nedoporučila zastupitelstvu ani jednu variantu
zvýšení ceny vodného a stočného. Rada města
Příbrami se 3. 12. na svém jednání zabývala kalkulací cen vodného a stočného v Příbrami na rok 2008.
Společnost 1. SčV, a. s., předložila v souladu se Smlouvou o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram, kterou má
uzavřenou s městem Příbram, kvalifikovaný odhad
nákladů, odhadovaného množství dodané pitné vody
a odvedené odpadní vody na rok 2008. Na základě
těchto odhadů společnost 1. SčV, a. s., navrhla
zastupitelstvu dvě varianty zvýšení ceny vodného
a stočného v roce 2008. Cenu vody podle představitelů 1. SčV, a. s., v příštím roce ovlivní nárůst
DPH z 5 na 9 %, zvýšení cen elektrické energie
a navýšení ceny vody předané, kterou provozovatel
infrastruktury nakupuje od Svazku obcí pro
vodovody a kanalizace. Dalším faktorem, který
působí na zvýšení ceny vodného a stočného, je
meziroční snížení spotřeby vody. V současné době

stojí v Příbrami vodné 34,50 Kč, stočné 15,90 Kč,
celkem 50,40 Kč. Ceny jsou za metr krychlový
vč. DPH. 1. SčV, a. s., navrhla dvě varianty
zvýšení cen: Varianta I: vodné 39,40 Kč, stočné

17,10 Kč, celkem 56,50 Kč; varianta II: vodné 40

Rada města Příbrami na jednání dne 3. prosince
doporučila městskému zastupitelstvu schválit
poskytnutí dotace na činnost Volejbalovému oddílu
Příbram ve výši 200 tisíc korun. „Volejbalový oddíl
dosahuje v současné době výborných výsledků
a skvěle reprezentuje naše město. Začátkem roku
při schvalování rozpočtu jsme slíbili, že když se bude
hospodaření města dobře vyvíjet, volejbalistům
nějaké peníze přidáme,“ komentoval rozhodnutí
rady starosta J. Řihák.

organizace Sportovní zařízení města Příbrami
nechala kompletně zmodernizovat a vybavit zázemí
pro sportující veřejnost. Dvoje šatny byly opraveny
a nově vybaveny. Jsou zde nové sprchy, umyvadla,
dveře a v neposlední řadě i nové osvětlení, které
je ovládáno bezdotykově na fotobuňku. “Opravu
jsme hradili z vlastních peněz. V dalších letech
chceme podobným způsobem zmodernizovat další
čtyři šatny ve druhé části sportovní haly,” řekl
Pavel Pikrt, ředitel Sportovních zařízení města
Příbrami. Nově zrekonstruované šatny si prohlédl
starosta Josef Řihák. “Jsem rád, že naše organizace
Sportovní zařízení města Příbrami tak dobře hospodaří s přiděleným rozpočtem, že si může dovolit
investovat půl milionu do rekonstrukce šaten. Byl
bych rád, kdyby i ostatní městem zřizované organizace tak dobře dovedly hospodařit s částkou, kterou
jim městské zastupitelstvo v rozpočtu vyčlení,” konstatoval starosta. Kromě zmodernizovaných šaten si
starosta prohlédl i místo před Aquaparkem,
kde nedávno došlo k havárii plynovodního potrubí.
Montéři v současné době již dokončují opravu této
rozsáhlé poruchy, při které naštěstí nedošlo
k výbuchu plynu. Rekonstrukce poškozené části
plynovodu bude stát přibližně 100 tisíc korun.
Opravu uhradila rovněž organizace Sportovní
zařízení města Příbrami. Starosta J. Řihák slíbil, že
vedení města se pokusí tyto nenadálé výdaje nějak
kompenzovat zvýšením příspěvku z městské pokladny.

Poděkování hasičům

Mateřská škola V Zahradě

Kč, stočné 18,50 Kč, celkem 58,50 Kč.
Radní města Příbrami nedoporučili zastupitelstvu
města žádnou z variant. Pokud zastupitelstvo
neschválí navrhované zvýšení cen vodného a stočného, což se mimochodem stalo i v letošním roce,
nastoupí mechanismus stanovení ceny vodného
a stočného, který vyplývá ze Smlouvy o pronájmu
a komplexním provozování infrastrukturního
majetku města Příbram mezi městem Příbram
a 1. SčV, a. s. „Jsem proti zdražování, ale podle
smlouvy s provozovatelem budeme muset v příštím
roce cenu vody zvýšit. Obávám se, že zvýšení DPH
na vodu, potraviny, elektrickou energii a další zboží
a služby tak, jak to prosadila vláda vedená ODS,
na občany v příštím roce dopadne přímo drtivě,“
prohlásil starosta Josef Řihák.

Dotace volejbalistům

Příbramští dobrovolní hasiči dostanou na základě
rozhodnutí městské rady mimořádné odměny.
Celkem si hasiči rozdělí 38 tisíc korun. Odměny
dostanou členové jednotek Sboru dobrovolných
hasičů Příbram - Březové Hory, Příbram 1 a Příbram
- Zdaboř. „Mimořádné odměny hasičům dáváme
za činnost v roce 2007, zejména je to za účast na výjezdech, na akcích propagujících město a činnost
hasičů a za vlastní práce při opravách a údržbě
svěřené techniky a vybavení,“ vysvětlil starosta
Josef Řihák.

Mimořádné odměny ředitelům

Rada města Příbrami schválila mimořádné odměny
pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných
městem Příbram. Celkem si ředitelé rozdělí 134 tisíc
korun. „Peníze dostanou ředitelé za hospodárné
nakládání s penězi města a za dobré spravování
městského majetku. Mimořádné odměny půjdou
z rozpočtu města Příbram,“ řekl starosta.

Radní nedoporučují vyšší poplatek

Radní města Příbrami se na svém pondělním jednání
zabývali mimo jiné i stanovením poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
na území města Příbrami. Radní nedoporučili
zastupitelstvu města schválit zvýšení místního
poplatku v roce 2008. V současné době platí občané
Příbrami za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 480 korun ročně. Firma Rumpold-P
spol., s r. o., navrhuje zastupitelstvu zvýšit tento
poplatek v příštím roce na 497 korun. „Myslím si, že
v roce 2008 nás čeká tak velké zdražení všech životních potřeb, že alespoň my ve městě bychom měli
našim spoluobčanům co nejméně komplikovat život.
Proto chci, abychom zdražovali co nejméně,“ řekl
starosta Josef Řihák. Současně rada města souhlasí
s prodloužením smlouvy na provozování systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu mezi městem
Příbram a firmou Rumpold-P spol., s r. o. o další dva
roky – to je do 30. 6. 2010.

Opravy ve sportovní hale

Ve sportovní hale v objektu Aquaparku byly v těchto dnech otevřeny dvě nově zrekonstruované šatny.
Nákladem půl milionu korun zde městská příspěvková

Město Příbram v letošním roce přispělo z fondu
oprav odboru správy budov částkou 100 tisíc korun
na výměnu podlahových krytin. “Tyto peníze jsme
použili na výměnu staré podlahy v šatnách,
na schodišti a v dalších prostorách školky. V dalších
letech bychom chtěli podobným způsobem vyměnit
podlahy v hernách,” řekla Eva Řezníčková, která je
pověřena řízením Mateřské školy V Zahradě (dříve
1. mateřská škola). Vedle rekonstrukce podlah se
letos v Mateřské škole V Zahradě uskutečnila také
výměna umyvadel, záchodů a obložení sociálních
zařízení. Tuto investici v celkové hodnotě 270 tisíc
korun hradila výše zmíněná školka z vlastních
prostředků. “Je to velmi pěkně opravené. Líbí se mi,
jak je zde všude uklizeno a čisto. Je vidět, jak pracovníci školky velmi pečlivě dbají na pořádek.
A netýká se to jen mateřské školy V Zahradě. Pěkné
prostředí, čistota a nádherná výzdoba mě zaujme
v každé příbramské školce, kterou navštívím,” řekl
starosta Josef Řihák. “Vím, že na rekonstrukce by
bylo potřeba dát ještě více peněz. Chceme v opravách našich školských zařízení v příštích letech
pokračovat. Budeme přitom usilovat o získání dotací
z evropských rozvojových fondů. Například tak, jako
se nám to povedlo při rekonstrukci Základní školy
Jiráskovy sady, kde jsme získali výraznou pomoc
z tzv. norských fondů,” doplnil starosta J. Řihák.
Mateřskou školu V Zahradě navštěvuje ve dvou
odděleních celkem 48 dětí. Malým Příbramákům
tady kromě obvyklého vybavení slouží i specializované pracoviště pro děti s vadami zraku, které školka
provozuje ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Příbram.

Zdabořský koridor

O tom, jak by měla vypadat budoucí spojovací
komunikace, která by měla propojit jihovýchodní
obchvat města s obcí Bohutín, jednal 1. místostarosta
Ing. Petr Kareš se zástupci Osadního výboru
Zdaboř. „Územní plán v této části počítá s cca
dvacetimetrovým koridorem a některým vlastníkům
těchto pozemků to brání v realizaci staveb na tomto
území. Z pochopitelných důvodů chtějí znát
přesnější parametry. Když nyní budeme definovat
přesnou šířku tohoto koridoru, občané mohou počítat
s tím, že od nich město eventuálně vykoupí pozemky
10 – 20 metrové délky. Dohodli jsme se tedy, že
v příštím roce zadáme zpracování této dokumentace,
aby byl definitivně znám její rozměr, rozměry chodníků, zelených pásů, cyklotrasy. Aby bylo zcela
jasné, o jaký možný zábor by se jednalo. To je
dle mého názoru velice důležitá problematika.,“
informoval P. Kareš. Na otázku, kdy přijde na řadu

Popis: pozemky jsou určeny k zástavbě rodinnými
domy, pozemky jsou bez inž. sítí - město Příbram
uzavřelo smlouvu budoucí s ČEZ Distribuce, a. s.,
na umístění přípojkových a rozpojovacích skříní pro
kabelové vedení NN na uvedených pozemcích
Cenové podmínky: min. prodejní cena 250,- Kč/m2
Cenu uvede zájemce v korunách českých .
Žádosti je nutné podávat jednotlivě na každý pozemek
Informace:
- Obec Trhové Dušníky bude zřizovat vodovod
a kanalizaci za jednotný jednorázový příspěvek
ke každé parcele ve výši 70 000,- Kč. Tento
poplatek bude obec Trhové Dušníky požadovat
od každého majitele parcely.
- Dále obec Trhové Dušníky informuje, že do konce
roku 2007 budou v této lokalitě vybudovány
rozvody NN el. vedení a bude požadovat od každého majitele parcely 12 500,- Kč (za jističe).
Forma podání nabídek: Nabídky se podávají osobně
nebo doporučeně poštou v písemné formě a v zapečetěných obálkách označených „Prodej pozemků
k.ú. Trhové Dušníky“ a výrazným heslem
“NEOTVÍRAT“, opatřených na uzavření podpisem
nebo razítkem uchazeče.

Místo a doba pro podání nabídek: Nabídky je nutno
zaslat doporučeně na adresu Městský úřad Příbram,
Tyršova ul. 108, 261 19 Příbram I, nebo doručit
osobně do Informací (podatelny) – hlavní budova
MěÚ Příbram – přízemí, a to nejpozději do 8. 1.
2008 do 15.00 hodin. Nabídky došlé po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
Uchazečem může být podána pouze jedna nabídka!
V obálce musí být uvedeny minimálně tyto
skutečnosti: jméno a příjmení, rodné číslo (jedná-li
se o koupi do SJM, uvést u obou manželů, příp. jedná-li se o koupi do podílového spoluvlastnictví),
příp. název společnosti, IČO, trvalé bydliště, příp.
sídlo firmy a výpis z Obchodního rejstříku, státní
příslušnost, pevná nabídková cena v Kč, způsob
úhrady ceny, termín úhrady ceny, vlastnoruční
podpisy!!!
Hodnocení nabídek: Nabídky budou předloženy
k projednání v Radě a Zastupitelstvu města Příbram.
Hodnocení je zejména dle následných kritérií: výše
nabídkové ceny, termín úhrady ceny, způsob úhrady
ceny.
Výběrové řízení: Bude zahájeno otevřením obálek
dne 10. 1. 2008 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Příbram (2. patro hlavní budovy). Tohoto aktu
se mohou účastnit účastníci řízení – zasilatelé
nabídek. O výsledku výběrového řízení budou
účastníci řízení informováni písemně po jeho
schválení Zastupitelstvem města Příbram.
Zadavatel si vyhrazuje právo veškeré přijaté nabídky odmítnout.
Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce MěÚ
Příbram od 27. 11. 2007 do 31. 12. 2007 včetně.
Informace podá odbor právní MěÚ Příbram, tel.:
318 402 339, 318 402 311.
Mgr. Marie Doležalová, vedoucí právního odboru

Nové podmínky pro převzetí
vodohospodářského majetku

Jednání se zástupci provozovatele městského
vodohospodářského majetku, odborem investic
a právním odborem, které proběhlo za účasti 1. místostarosty Petra Kareše a mělo dořešit podmínky
a kritéria pro převzetí nově vybudovaného vodohospodářského majetku, skončilo úspěšně. „Nyní
máme tedy tento proces standardizovaný a kdokoliv
bude chtít vodovodní nebo kanalizační část předat
městu za jednu korunu, tak jsme připravení jej převzít
za jednotných podmínek. Týká se to samozřejmě i projekčních prací. Podstatné je, jak ostatně vyplynulo
i z diskuze, že tento převod je plně v kompetenci městské rady. Ta zasedá daleko častěji než zastupitelé,
a celý proces tak může být rychlejší a operativnější.
Toto předání je pro občany dost důležité, protože
k tomu, aby toto zařízení mohli spravovat, potřebují
mít odbornou firmu, a to je pro ně hodně finančně
nákladné,“ uzavřel informaci místostarosta.

Řešení problematiky parkování

Koncept řešení statické dopravy, tedy parkování
po městě, začal zpracovávat tým vedený místostarostou Petrem Karešem. „Intenzivně získáváme
veškeré informace. V minulém týdnu jsme například
objížděli jednotlivé části města, jednotlivé ulice
a posuzovali možnosti, kde by v budoucnu nová
parkoviště mohla vzniknout. V tomto týdnu se ještě
zajedeme podívat do Liberce a Mladé Boleslavi,
abychom se inspirovali, jakým způsobem se s touto
problematikou vypořádali v těchto městech. Odbor
správy silnic nechává zpracovat studii o možnosti
realizace například patrových garážových stání.
Této problematice se nyní hodně věnujeme. Aut
ve městě stále přibývá a my na to musíme reagovat,“
uvedl Petr Kareš. Podle jeho slov jsou v některých
částech města parkovací problémy více dramatické,
někde je stav vyhovující.
„Samozřejmě závěry předložíme radě města a pak
uvidíme, co se dá zakomponovat do rozpočtu. Jsou
lokality, jako například Příbram VII nebo oblast
Drkolnova, kde je skutečně vysoká koncentrace
parkujících aut a parkoviště tady prostě vybudovat
musíme, ale zatím je vše ve fázi hledání a inspirování se!“

Zastupitelé o plánu zimní údržby

Zastupitelé města měli v nedávných dnech šanci
seznámit se podrobně se zimním plánem údržby
města. „Je třeba, aby všichni věděli, jakým způsobem
se při zimní údržbě postupuje a zároveň měli možnost
předložit k této problematice své připomínky,“
informoval 1. místostarosta. Setkání se zúčastnili
tito zastupitelé: Ing. Kareš, MVDr. Beneš, Mgr.
Potůčková, p. Růžička, Ing. Králíček.

Sportovní zařízení zvýší ceny

Rada města Příbrami schválila nový ceník služeb
Sportovních zařízení města Příbrami na rok 2008.
Návrh nového ceníku předložil ředitel příspěvkové
organizace Sportovní zařízení města Příbrami Ing.
Pavel Pikrt. Podle nového ceníku se zvyšuje většina
sazeb za poskytování služeb a pronájem prostor.
Ing. Pikrt toto zdražení odůvodnil tím, že od r. 2008
se očekává zvýšení hlavních nákladových položek
rozpočtu Sportovních zařízení města Příbrami a také
změna sazby DPH z 5 na 9 procent. Nový ceník
bude zveřejněn na vývěsce Sportovních zařízení
města Příbrami a na internetových stránkách.

Nájemné v obecních bytech se zvýší

Prodej pozemků v Trhových Dušníkách
Město Příbram – Městský úřad Příbram
oznamuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1)
zákona ČNR č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků
záměr prodeje pozemků v katastrálním území
Trhové Dušníky:
p. č. 392/2 o výměře 884 m2, 392/15 o výměře 982 m2,
392/3 o výměře 890 m2, 392/17 o výměře 1069 m2,
392/5 o výměře 1267 m2, 392/20 o výměře 1 324 m2,
392/19 o výměře 1 435 m2, 387/10 o výměře 1 604 m2,
387/11 o výměře 1 626 m2, 392/21 o výměře 775 m2,
392/7 o výměře 923 m2, 387/12 o výměře 1 539 m2.

vlastní realizace této stavby, místostarosta Kareš
říká: „Ta by měla přijít až ve II. fázi celého projektu,
takže za dost dlouho. Pokud bychom viděli nějaký
vážný důvod, proč začít právě touto částí komunikace, tak bychom samozřejmě mohli začít i dříve
za podmínky dostatku finančních prostředků.
V současné době by samotná stavba této části
neměla žádný význam.“

Hasiči dostali nové vybavení

Členové Jednotky SDH Příbram 1 byli vybaveni
dvěma novými speciálními obleky a jedním motorovým vysavačem k odchytu a hubení obtížného hmyzu
(vosy, sršni apod.). Jak uvedl velitel jednotky
Miroslav Veverka, rozšiřuje se tak spektrum poskytovaných zásahů a služeb občanům města, které
bude nebezpečný hmyz ohrožovat. Nyní se členové
seznamují s použitím tohoto vybavení, předpisy
a postupy. Během zimy bude probíhat několik
cvičení zaměřených na odchyt obtížného hmyzu,
abychom byli řádně připraveni na jarní a letní
měsíce, ve kterých se obtížný hmyz vyskytuje.
Martin Poulíček, starosta sboru

Rada města Příbrami rozhodla o zvýšení
nájemného v obecních bytech v majetku města
Příbrami. Od 1. 7. 2008 bude nájemné v obecních bytech s výjimkou bytů v domech s pečovatelskou službou zvýšeno ze současných 15,21
Kč za metr čtvereční na 18,09 Kč za metr
čtvereční. V bytech bývalé II. kategorie bude
nájemné zvýšeno ze současných 11,41 Kč
za metr čtvereční na 13 Kč za metr čtvereční.
V bytech se sníženou kvalitou zaplatí nájemníci
místo současných 8,86 Kč za metr čtvereční
10 korun za metr čtvereční. V nejbližší době
předá Městská realitní kancelář nájemníkům
oznámení o jednostranném zvýšení nájemného.
I po tomto zvýšení zůstane nájemné v obecních
bytech v Příbrami jedno z nejnižších v České
republice. Až dosud měla Příbram podle údajů
uvedených nedávno v přehledu v MF Dnes
vůbec nejnižší nájemné u nás. Podle zákona
č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, mohlo vedení města Příbrami
zvýšit nájemné pro rok 2008 až na 23,08 Kč
za metr čtvereční. „Návrhy na razantnější
zvýšení nájemného v radě byly. Já jsem pro
zvýšení nájemného nehlasoval. Ale většinová
vůle v městské radě byla, abychom zdražili.
Výsledek hlasování respektuji, i když s ním
vnitřně nesouhlasím,“ uvedl starosta MVDr.
Josef Řihák.

Město Příbram - Městská realitní kancelář oznamuje záměr pronájmu nebytového
prostoru v Příbrami VIII, Brodská č.p. 100 (kantýna v Domě s pečovatelskou službou).
Podmínky výběrového řízení – viz úřední deska MěÚ, Tyršova 108, Příbram I nebo
www.pribram.eu. Případné dotazy zodpoví pí Čebrová, tel. 318 498 295.

Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, P. Stanislav Přibyl – varhany
Svatohorský chrámový sbor, sbormistr Pavel Šmolík
Sóla: Kateřina Falcníková, Marie Štefaniková,
Radek Prügl, Zdeněk Fous
Komorní orchestr

Účinkují:

zazní tato díla:
• Barokní varhanní hudba pro jedny a dvoje varhany
• Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
„Hej, mistře“

Po nešporách následuje koncert, na němž



kterým bude předsedat pražský arcibiskup kardinál
Miloslav Vlk. Promluvu přednese apoštolský nuncius
v České republice, arcibiskup Diego Causero.

Požehnání varhan při slavnostních nešporách,

Program:

ve středu 26. prosince 2007
v 16.30 hodin ve svatohorské bazilice.

kardinálem Miloslavem Vlkem

chórových varhan

Slavnost požehnání

si Vás s velkou radostí dovolují pozvat na

Římskokatolická farnost Svatá Hora
a Matice Svatohorská

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

OHK

V

PŘÍBRAMI

INFORMUJE

Obchodní firma R- PRODUKT s. r. o.
Obchodní firma R- PRODUKT s. r. o. vznikla
v roce 1995 a začala podnikat v následujících
oborech: Provozování čerpacích stanic s palivy
a mazivy, Zprostředkovatelská činnost v rámci živnosti volné, Koupě zboží za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej zboží, Zednictví, Hostinská činnost, Plnění nádob plyny.
V roce 1998 firma vybudovala ve spolupráci s firmou OMW ČR v obci Zalužany druhou
čerpací stanici. Od roku 2000 začala postupně rozšiřovat svoji činnost i v oblasti zemědělství, a to konkrétně pěstováním technického konopí, sklizní konopí (za tímto účelem byl zakoupen speciální kombajn), zpracováním a prodejem konopí a poradenstvím.

Společnost HEMP PRODUCTION CZ, s. r. o.
České konopí

V renesanci pěstování technického konopí v České republice má svůj díl firma HEMP
PRODUCTION CZ, s. r. o. Pěstování konopí má v lidské historii dlouhou tradici – z konopného vlákna vyráběli lidé oděvy, tětivy luků, provazy, rybářské sítě i lodní plachty.
Pazdeří bylo využíváno jako stelivo pro dobytek, stavební materiál a topivo.
Semeno je cennou potravinou – olej se využívá v kosmetikách a potravinářském průmyslu.
Na Příbramsku se z konopí peče chleba (k dostání v pekařství ZONA) a lisuje se zde olej
pro potravinářské účely. Stonky konopí mají širokou škálu zpracování od ekologického paliva (pelety, brikety) k stavebním materiálům (zateplovací panely), po automobilový průmysl
– výplně dveří apod., textilní průmysl a i pro papírenský průmysl.
Celkově lze říci, že z konopí je možno vyrobit cca 25 000 různých druhů výrobků.
O historii konopí a přehledu o výrobcích je možno se dozvědět více v expozici Chraštického ekocentra nazvaného ZELENÁ PUMPA a různé výrobky je možno zakoupit na čerpací stanici OMV v Chrašticích. Pokud soukromé zemědělce, družstva, zemědělské
společnosti zaujme pěstování technického konopí, rádi jim zašleme podmínky spolupráce.
Srdečně zveme všechny zájemce.
Za firmu Václav Říha

Den otevřených dveří na Gymnáziu pod Svatou Horou
Přijďte si zdarma zabruslit společně se studenty
Gymnázia pod Svatou Horou.
Kdy a kam? Ve čtvrtek 13. 12. od 8 do 9 hodin na Zimní
stadion. Bude-li se Vám hodina tělesné výchovy líbit,
určitě neodoláte možnosti přesunout se s našimi studenty
do budovy školy a tam se zúčastnit Dne otevřených dveří.
Dne 10. 1. 2008 od 16 do 18 hodin se pak můžete stát na pár
chvil gymnazistou a vyzkoušet si své znalosti a vědomosti.
Budete moci navštívit hodinu angličtiny, dějepisu, českého
jazyka a přírodních věd. Po oba dny budete seznámeni se
studijními obory, školními projekty i s vybavením školy.
Průvodce uchazečům a rodičům budou dělat stávající
studenti, odborné dotazy rádi zodpoví vyučující.
Gymnázium pod Svatou Horou nabízí pro žáky ZŠ
následující obory:
Zaměření všeobecné - šestiletý obor
Všeobecné zaměření je určeno pro žáky ze sedmých tříd
ZŠ. Je vhodné pro zájemce o další studium, především
pro ty, kteří se nedokázali ke studiu rozhodnout již v páté
třídě, případně pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších
obcí, pro které je dojíždění v šesté a sedmé třídě náročné.
Studenti získají všeobecný základ pro studium na VŠ.
Zvládnutí internetu, práce v síti a moderního programového
vybavení je jednou z důležitých náplní předmětu informatika.
Široká volba volitelných předmětů umožní zaměření s ohledem na zájmy a budoucí profesní orientaci.
Počet přijímaných žáků: 30.
Při přijetí se přihlíží k prospěchu za 1. pololetí sedmé třídy

(ČJL, MAT, 1. cizí jazyk, CHE, FYZ, ZEM, DEJ, PRI)
Zaměření na živé jazyky-čtyřletý obor
V našem regionu se jedná o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia pro žáky z 9. tříd ZŠ. První cizí jazyk (zpravidla
angličtina) je vyučován pětkrát týdně českými učiteli
i zahraničními lektory. Druhým jazykem je pak němčina, či
francouzština, dobrovolně i španělština a latina. Kromě
výběrových hodin konverzací zažijí naši studenti cizí jazyk
i v jednom z vybraných předmětů největší zájem je o biologii v anglickém jazyce). Kvalitní všeobecný základ,
nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního
programového vybavení je dobrým předpokladem pro studium na VŠ nejen v ČR, ale i v zahraničí i pro uplatnění
v praxi. Počet přijímaných žáků: 30.
Přijetí bez přijímacích zkoušek do průměru 1.50 za 1. pololetí 9. třídy a maximálně jednou 3 (dobrou) z předmětů CJL,
MAT, 1. cizí jazyk, CHE, FYZ, ZEM, DEJ, PŘI.
Gymnázium organizuje sportovní kurzy, výměnné pobyty
s Angličany a Němci, biologicko ekologický kurz v Černé
Hoře a tematické pobyty v přírodě. Žáci mají možnost
prohloubeného jazykového vzdělávání formou kroužků.
Škola pořádá videokonference do Anglie.
Přijímací zkoušky pro oba obory formou vlastních testů
český jazyk a matematika.
Gymnázium pod Svatou Horou,
Balbínova 328, Příbram II, 261 01,
tel.: 318 621 935, 318 679 020, fax: 318 679 022,
internet: www.gshpb.cz

Příbramští občánci narození v listopadu

Vážení čtenáři,
závěr roku se blíží závratnou rychlostí a všichni máme ještě v tomto
roce jistě nějaké resty, se kterými se musíme vypořádat. V závěru
roku má i OHK v Příbrami spoustu aktivit.
Dne 14. listopadu byli zástupci Okresní hospodářské komory v Příbrami Ing. Pavel Oktábec
a Irena Karpíšková pozváni na jednání poradního sboru ředitele Věznice Příbram.
Hlavním programem jednání byla možnost zaměstnávání odsouzených, probační a mediační
služba a prohlídka výrobní zóny Věznice Příbram. Jedním z hlavním důvodů pozvání
zástupců OHK Příbram bylo hledání nových možných forem spolupráce zvláště v zaměstnávání odsouzených v příbramských firmách. Věznice má ve svém areálu i volné prostory
a hledá možnost využití těchto prostor a současně zaměstnání odsouzených v nich, např.
formou jednoduché výroby, montáže, balení výrobků atd. Další možností je i vybudování
nových prostor uvnitř areálu nebo zaměstnání několika odsouzených přímo ve firmách.
Zkušenosti s prací uvnitř vězeňského areálu má již několik firem a my jsme se přesvědčili
o tom, že je to realizovatelné. Pokud by měla nějaká firma odpovídající a vhodný program
pro zaměstnávání odsouzených, může prostřednictvím OHK Příbram kontaktovat vedení
Věznice Příbram a domluvit konkrétní podmínky.
V polovině listopadu jsme v příbramském regionu přivítali významnou zahraniční návštěvu.
Maršálek polského Mazowieckého vojvodství pan Adam Struzik byl s dalšími kolegy
oficiální návštěvou středočeského hejtmanství a Okresní hospodářská komora v Příbrami
byla požádána o spolupráci v přípravě programu pro polskou delegaci v příbramském
regionu. Návštěvy dne 15. 11. se zúčastnil i náměstek hejtmana Mgr. Josef Vacek a za KHK
Střední Čechy Ing. Ivana Chottová.
Vybrali jsme k návštěvě dvě členské firmy, které se o polskou spolupráci zajímají.
Jako první jsme navštívili rodinnou firmu Keramika Celina, s. r. o. – Aureta Figural,
která vyrábí zvláště figurální keramiku s náboženským podtextem. Tato firma má velký
zájem exportovat své výrobky právě do Polska a pan maršálek přislíbil svou pomoc
v umožnění příslušných kontaktů.
Druhou navštívenou firmou byl jeden z největších zaměstnavatelů v regionu, firma
RAVAK, a. s. Výrobní program delegaci představil generální ředitel pan Josef Stibor a poté
se pan maršálek s doprovodem sešel též s předsedou představenstva firmy panem Jindřichem
Vařekou. Firma RAVAK má mnoho poboček po celém světě a první zahraniční pobočkou
vůbec byla pobočka právě v Polsku v Mazowieckém vojvodství. Pan Vařeka zmínil, že podnikání v Polsku je příznivé a firma se zde nesetkává s žádnými překážkami podnikání, což
pan maršálek velice ocenil. Příjemný byl i oběd ve stylové restauraci Šatlava, kde pan
maršálek zanechal příznivou zprávu v knize hostů. Ředitelka komory pí Karpíšková předala
panu maršálkovi za OHK Příbram Regionální adresář firem a institucí okresu Příbram a knihu
České řeky a říčky, kterou vydala Knihovna Jana Drdy v Příbrami. Poté se delegace vydala
ještě na prohlídku Hornického muzea a Svaté Hory. Troufám si zhodnotit, že příbramský
region byl vhodně zvolen, návštěva probíhala v přátelském duchu a snad naplní i očekávání
hostitelských firem.
Ze zahraniční spolupráce trvá možnost prodejní výstavy v Dijonu v Burgundském regionu
ve Francii pro drobné výrobce vánočního sortimentu a nově nám přišla nabídka pro podnikatele na možnost využití 3týdenní stáže pro francouzské studenty (SOŠ v Burgundsku
věnující se logistice) v termínu od 10. do 30. ledna 2008. Bližší informace rádi poskytneme
na našem úřadě OHK Příbram.
Listopadové představenstvo OHK se sešlo 16. 11. téměř tradičně ve firmě Kovohutě Příbram
nástupnická, a. s., jelikož hned poté se v téže firmě konala sportovně společensky laděná
akce, a to kuželkový turnaj pro členy OHK Příbram a jejich hosty, který byl již v pořadí
čtvrtý. Z hostů mohu jmenovat starostu města Příbram MVDr. Josefa Řiháka, starostu města
Dobříš Mgr. Jaroslava Melšu, poslance Parlamentu ČR JUDr. Evu Dundáčkovou a Michala
Doktora a jejich hosta nově zvoleného finančního arbitra Ing. Františka Klufu. Za představenstvo OHK budu jmenovat jejího předsedu Ing. Pavla Oktábce a také samozřejmě již
tradičního partnera akce Českou spořitelnu, a. s., pobočku Příbram, zastoupenou ředitelem
JUDr. Lubomírem Kroupou. Kuželkového turnaje se zúčastnilo zhruba čtyřicet zástupců
členské základny, což nás samozřejmě velice těší a což svědčí o vzrůstajícím zájmu o tuto
sportovně společenskou akci, na které se mohou společně sejít zástupci podnikatelské i politické sféry. Poté, co všichni účastníci turnaje předvedli své sportovní výkony, došlo k vyhlášení výsledků.
Třetí místo patřilo jednomu z favoritů turnaje Ing. Stanislavu Horákovi – Tiskárna Elefant.
Druhé místo překvapivě zaujala drobná, ale cílevědomá podnikatelka Alena Šlencová –
ASOFT Computer, která se turnaje zúčastnila poprvé a hned velice úspěšně. První místo již
podruhé ve čtyřleté historii obhájil Jan Ježek – Energon Dobříš, s. r. o. Na vítěze turnaje
čekala zlatá pamětní mince Ševčínského dolu z cyklu „Kulturní památky technického
dědictví“ od ČS, a. s., a pro všechny finalisty byly připraveny medaile a hodnotné knihy.
Večerem vládla velmi příjemná atmosféra a nikdo nešel domů s prázdnou, odnesl si malý
dárek a vzpomínku na pěkný večer.
Dne 20. listopadu se konal seminář na téma „Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu
usazování v EU“ a 28. listopadu firmou EUROVISION prezentace Dotačních programů
v oblasti podpory podnikání – OPPI, Programy v oblasti cestovního ruchu pro podnikatele, a Programy na podporu lidských zdrojů (vzdělávání zaměstnanců). Zde se
podnikatelé mohou dozvědět více o čerpání peněz z evropských fondů v novém
programovacím období 2007 - 2013.
OHK Příbram nadále spolupracuje s KHK Stč. na projektech EU:
„Systém permanentního mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního
potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V současné době budeme
seznámeni s novým Databázovým informačním systémem KHK StČ, do kterého se
v dohledné době zapojí pilotní firmy.
OHK Příbram zapojena jako účastník projektu „Znalostmi k prosperitě “, který patří do priority Rozvoj celoživotního učení. Jedná se o grantové schéma: Rozvoj kapacit dalšího
profesního vzdělávání. Modul V projektu se opět bude konat v Příbrami, a to v prvním
týdnu měsíce prosince.
Dne 22. listopadu proběhla slavnostní akce k 30. výročí existence firmy Masna Příbram,
které se zúčastnilo mnoho významných hostů. Za OHK Příbram byl přítomen předseda představenstva Ing. Oktábec. Přejeme tomuto významnému zaměstnavateli v našem regionu další
úspěchy i v letech dalších.
Závěrečné představenstvo v tomto roce se bude konat 13. prosince a zde se rozhodne
i o vyloučení několika neplatičů z řad naší členské základny.
Na závěr bych chtěla popřát všem firmám pěkný závěr roku 2007, abychom se v roce 2008
opět sešli ve zdraví a nabiti novou energií.
Všechny informace ohledně našich akcí i výše uvedených informací najdete na našich
webových stránkách.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele, Příbram I,
Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje
Městský úřad Příbram, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oznamuje,
že od 1. 1. 2008 se ruší příspěvek na zvýšené náklady související
s používáním ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky na základě
zákona č. 261/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1988 Sb.,
o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
právních předpisů. V průběhu měsíce ledna a února 2008 obdrží všichni
příjemci této dávky rozhodnutí o odejmutí příspěvku, který se tímto
ruší, a nadále již nebude dle výše uvedeného zákona poskytován.
Upozorňujeme všechny žadatele o příspěvek na provoz motorového
vozidla, že formuláře žádosti o příspěvek na rok 2008 budou k dispozici
od ledna 2008 a bude možné si je vyzvednout na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Příbram. Při podání žádosti je nutné doložit originál
velkého technického průkazu, platnou průkazku ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a doklady potvrzující příbuzenský vztah k dopravované osobě
(tj. rodné listy, oddací listy apod.). Řádně vyplněnou žádost je možné
podat v úřední dny v pondělí a středu od 8 do13 a od 13 do 17 hodin
během celého roku 2008.
JUDr. Antonín Hejduk, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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Ve čtvrtek 29. 11. jsme společně na náměstí T. G. Masaryka zahájili slavnostní adventní čas.

Poslanci Eva Dundáčková a Josef Řihák přijali pozvání ředitelky OA a VOŠ Příbram Marcely
Blažkové a zúčastnili se Veletrhu fiktivních firem, který připravují učitelé a žáci této školy.

Sportovní zařízení města Příbram ze svého rozpočtu zrekonstruovala šatny ve sportovní hale.

Členové rady města pozvali p. Františka Zahrádku na přátelské setkání na radnici a blahopřáli mu
k získání významného státního ocenění, které převzal 28. 10. 2007 z rukou prezidenta ČR.

Na snímku je starosta Josef Řihák a pověř. ředitelka Mateřské školy V Zahradě Eva Řezníčková
při prohlídce zrekonstruovaných prostor v této škole.

Dne 29. 11. přijal starosta J. Řihák v obřadní síni učitele, kteří se zúčastnili Týdne škol UNESCO.

Poslední listopadový čtvrtek patřil v Zámečku - Ernestinu malým Příbramákům. V tento den zde opět
probíhalo vítání občánků, slavnostní obřad vykonal místostarosta Václav Beneš.

Klub tanečního sportu (p. Fr. Mochán) uspořádal v estrádním sále Divadla A. Dvořáka taneční soutěž.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 1. 11. v podvečerních hodinách
volal na služebnu MP občan, že
v Jiráskových sadech u stánku s občerstvením rozbíjí mladík sklenice. Stálá
služba MP vyslala na místo motohlídku, za pomoci kamerového systému
monitorovala chování mladíka a zaznamenala, že kope do skleněné výplně
stánku. Strážníci po příjezdu viděli
mladíka odcházet k průchodu do Hailovy ulice. Zde jej zastihli, jak
vykopává skleněnou výlohu provozovny cestovní kanceláře. Strážníci
zjistili jeho totožnost, zajistili svědky
události a celou věc předali Policii ČR.
Dne 6. 11. požádal telefonicky operační
důstojník Policie ČR o spolupráci
strážníky. Na náměstí TGM zadržel
občan zloděje. Na místo vyslaná hlídka
strážníků zjistila, že se nezletilý
mladík pokoušel s dalšími třemi dětmi
ukrást věci z garáže oznamovatele.
Strážníci MP naložili nezletilého do služebního vozidla a převezli jej na Policii ČR, kde byl předán ke zjištění
totožnosti.
Dne 9. 11. nalezla hlídka strážníků MP

při pochůzkové činnosti na Svaté Hoře
občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz. Dotazem na Policii ČR bylo
zjištěno, že se jedná o doklady hledané
osoby. Krátce nato se na služebnu MP
dostavila žena s dotazem, zda někdo
nenalezl a nepředal na MP doklady jejího
bratra, který je někde ztratil. Ženě bylo
oznámeno, že doklady byly nalezeny
a dále byla poučena, že doklady lze
předat pouze jejich majiteli po sepsání
protokolu o předání věci. Následně se
na služebnu dostavila hledaná osoba,
aby si převzala ztracené doklady.
Strážníci MP ihned přivolali Policii
ČR a hledanou osobu předali.
Dne 16. 11. zjistil strážník MP, který
obsluhoval kamerový systém, že
v Pražské ulici dvě ženy prodávají
zboží přímo na ulici. Na místo se
dostavila dvoučlenná hlídka strážníků,
zjistila totožnost obou žen, vysvětlila
ženám, že prodávaly zboží způsobem,
který odporuje obecně závazné vyhlášce města a uložila každé z žen
blokovou pokutu, kterou ženy na místě
zaplatily.

Dne 16. 11. v odpoledních hodinách
bylo anonymně oznámeno na služebnu
MP, že v baru v Příbrami II obsluha
nalévá alkoholické nápoje mladistvým. Na místo se dostavila hlídka
strážníků, která zjistila že anonymní
oznámení se zakládá na pravdě. V baru
seděla skupinka mladých lidí, kteří
popíjeli pivo. Při zjišťování totožnosti
strážníci zjistili, že pivo pili i tři mladiství. Strážníci také zjistili totožnost
ženy, která mladistvé obsluhovala.
Strážníci celou věc předali příslušnému správnímu orgánu MěÚ Příbram.
Protože je zde podezření ze spáchání
přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Dne 20. 11. ve večerních hodinách
pěší hlídka strážníků spatřila v horní
časti Pražské ulice dva mladíky
s náčiním na vylepování plakátů.
Strážníci zpovzdáli činnost mladíků
pozorovali a následně je přistihli při vylepování reklamních plakátu na dvířka
el. rozvaděče v Dlouhé ulici. Strážníci
zjistili totožnost mladíků a upozornili
je, že výlep plakátů mimo místa k tomu

určená je v rozporu s obecně závaznou
vyhláškou města Příbrami. Jelikož
mladíci sami odstranili nalepené
plakáty, byl jejich přestupek vyřešen
uložením blokové pokuty na místě.
Dne 22. 11. bylo oznámeno telefonicky
prodavačem z prodejny sportovních
potřeb, že zajistil zloděje dvou cyklistických dresů v hodnotě cca 3000 Kč.
Vyslaná hlídka MP na místě zjistila
totožnost pachatele, který se doznal
ke svému činu, a proto mu byla
na místě uložena bloková pokuta
za přestupek proti majetku.
Dne 24. 11. volala na služebnu MP
žena, že v ul. Nad Valdekem řidič VW
Golf nezvládl řízení a vrazil do plotu,
kde poškodil sloupek a několik planěk
a z místa dopravní nehody se pokouší
ujet. Stálá služba MP na místo nehody
ihned vyslala motohlídku, která na
místě zjistila, že oznámení se zakládá
na pravdě. Strážníci po ujištění, že
řidič vozidla není zraněn, požádali
řidiče o prokázání totožnosti a zavolali
hlídku Dopravního inspektorátu Policie ČR, které celý případ předali.

SLOUPEK SENÁTORA

Waldorfská škola Příbram

Již před časem jsem na tomto místě na příkladu zákona o evropské družstevní
společnosti psal o tom, jakým způsobem
orgány Evropské unie zasahují do našeho
zákonodárství tím, že musíme aplikovat
některé jejich postoje či myšlenky, které
jsou, mírně řečeno, přinejmenším na pováženou. V současné době byl oběma komorám našeho Parlamentu předložen návrh
na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935
o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech
všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne
18. října 1961, které jsme v minulosti ratifikovali. Podle těchto
mezinárodních ujednání žádná osoba ženského pohlaví, ať
kteréhokoliv věku, nesmí být zaměstnána pracemi pod zemí
v dolech. Vnitrostátním zákonodárstvím pak lze z tohoto zákazu
vyjmout jen ženy, které zaujímají vedoucí postavení a neprovádějí ruční práci, ženy zaměstnané zdravotnickými a sociálními
službami, ženy, které v průběhu jejich studia prodělávají výcvik
v podzemních částech dolu, a všechny ostatní ženy, které příležitostně musí sestoupit do podzemních částí dolů k výkonu
povolání nikoliv ručního (zejména práce spojené s dozorčí,
kontrolní nebo studijní činností).
Nyní budeme muset tato mezinárodní ujednání zakazující práci
žen v dolech vypovědět, přičemž důvodem k jejich vypovězení
je skutečnost, že závazky z nich vyplývající pro Českou
republiku jsou v rozporu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z předpisů Evropských společenství.
Z předpisů Evropských společenství totiž vyplývá zákaz
diskriminace z důvodů pohlaví, zejména pokud jde o zavedení
zásady rovného zacházení pro muže a ženy. Příslušná směrnice
pak stanoví, že „uplatňování zásady rovného zacházení znamená
vyloučení jakékoliv přímé nebo nepřímé diskriminace na základě
pohlaví, pokud jde o podmínky přístupu k zaměstnání“, a dále že
„k tomuto účelu přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly zrušeny všechny právní předpisy, které
odporují zásadě rovného zacházení“. Vezmeme-li v úvahu právní
postupy při vypovídání výše zmíněných mezinárodních ujednání, pak lze konstatovat, že nestane-li se něco mimořádného,
přestane zákaz práce žen v dolech v naší zemi platit nejpozději
ke dni 30. května 2009, a kromě horníků budou tedy moci
v dolech pracovat i hornice.
Je samozřejmé, že byl-li se někdo alespoň jednou podívat v nějakém podzemním dole, dospěje k závěru, že se tam ženy
do práce nijak nepohrnou. Přesto se však podle mého názoru
otevře prostor různým aktivistkám, které tam pod praporem
ženské emancipace budou chtít být zaměstnány i při těžkých
manuálních pracích, což samozřejmě přinese nejrůznější
provozní potíže. Příkladem budiž jistá anglická aktivistka, která
se domáhala zaměstnání nikoliv v dolech, ale v hutích, a to
při manuálně velmi namáhavých pracích přímo u vysoké pece.
Když byla jako žena zaměstnavatelem odmítnuta, obrátila se
na soud, který zaměstnavateli uložil, že ji na tomto místě
zaměstnat musí. Zaměstnavateli tedy nezbylo, než se rozhodnutí
soudu podřídit. Dotyčná dáma však zapomněla na vnitřní pracovní předpis, podle něhož, z důvodu vysokých teplot u pece,
museli zaměstnanci u pece pracovat do pasu svlečeni. Tomu se
však nechtěla podrobit, neboť podle jejího názoru princip
rovného zacházení pro muže a ženy v tomto případě najednou
platit neměl. Doufejme tedy, že podobných případů u nás bude
co nejméně.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

pořádá pro uchazeče o studium ve šk. roce 2008/09
8. ledna 2008 (úterý) od 14 do 17 hodin

Provozní doba Aquaparku o Vánocích
Bazén:
Sauna:
23. 12. 10 – 19,45 h.
23. 12. 10 – 19,45 h.
24. 12.
zavřeno
24. 12.
zavřeno
25. 12. 10 – 19,45 h.
25. 12. 10 – 19,45 h.
26. 12. 10 – 19,45 h.
26. 12. 10 – 19,45 h.
27. 12. 6 – 21,45 h.
27. 12. 13 – 20,45 h.
28. 12. 6 – 21,45 h.
28. 12. 13 – 20,45 h.
29. 12. 6 – 21,45 h.
29. 12. 13 – 20,45 h.
30. 12. 10 – 19,45 h.
30. 12. 10 – 19,45 h.
31. 12. 10 – 14,45 h.
31. 12. 10 – 14,45 h.
1. 1. 10 – 19,45 h.
1. 1. 10 – 19,45 h.
2. 1. 6 – 19,45 h.
2. 1. 13 – 19,45 h.
Veřejné bruslení:
každé úterý a pátek: 18 – 20 hodin
každou sobotu a neděli: 14 – 16 hodin
Navíc 26. 12., 27. 12., 2. 1.: 10 – 12 hodin

Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Seznámíme žáky, rodiče, pedagogy a další zájemce
se vzdělávacími programy jednotlivých oborů,
s požadavky k přijímacím zkouškám, mohou si
prohlédnout práce studentů či hovořit se zástupci
školy z řad pedagogů i studentů.
Hornická 327, 261 01 Příbram II, tel.: 318 623 306

Učíme se žít s přírodou
V červnu 2007 vyhlásilo Ministerstvo školství Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
ve školách v roce 2007. Na naší škole (Základní škola, Příbram VII,
Bratří Čapků 279) pracujeme již dlouhodobě na programu rozvoje
EVVO pod zkušenou taktovkou pana zástupce Ing. Pavla Lukáška.
Jako certifikovaný koordinátor EVVO využil svých zkušeností, skvělých
vizí a vypracoval originální projekt, který do výše uvedeného programu
přihlásil. Nyní můžeme našim žákům gratulovat. Díky kantorovi, který
dokázal proměnit myšlenky v podrobně propracovaný plán, byl projekt
přijatý – tedy dotovaný.
Naše škola dostane od MŠMT dotaci ve výši 94 668,- Kč, v souladu
s finančními nároky projektu a škola sama přispěje částkou min. 32 000,- Kč.
A tak nás čeká milé období, investování a přestavba školní zahrady
v multifunkční učebnu. Ojedinělý prostor pro naše žáky, kde jim budeme
moci nabídnout nejenom venkovní posezení k výuce, ale i malou botanickou zahradu a řadu dalších prvků, které budou využívány i v ostatních
předmětech. Přeji nám všem tedy jediné, úspěšné zvládnutí celého
projektu a šťastnou cestu do školy, ve které se děti učí žít s přírodou.
Mgr. Dagmar Kredbová, ředitelka školy

Adventní zamyšlení nad azylovým zákonem
aneb konečně Schengen!

Advent je doba očekávání, Vánoce dobou splněných přání.
S trochou nadsázky lze říci, že letošní advent je po 18 svobodných letech, které nás dělí od sametové revoluce, spojen
i s očekáváním příchodu či naplnění našeho plnoprávného
členství v Evropské unii. S napětím očekáváme rozhodnutí
Rady EU o určení data zrušení kontrol na vnitřních
hranicích a vstup české republiky do tzv. Schengenského
prostoru. Tím dojde k dlouho očekávanému zavedení
volného pohybu osob a realizaci jedné ze základních
svobod, jíž je vyjádřena sama idea evropské integrace.
Svoboda a volný pohyb osob není samozřejmostí a naše
nedávná minulost je toho dokladem. Bez ohledu na přesné
stanovení konkrétného data proběhnou v předvečerech
Vánoc, přesně 21. a 22. 12., společné oslavy rozšíření
schengenského prostoru, a naplní se tak naše přání.
Náročný proces příprav na plné začlenění České republiky
do schengenského prostoru volného pohybu osob byl v Parlamentu ČR dovršen přijetím rozsáhlé novely zákona o azylu.
Novela byla kritizována některými zástupci neziskového
sektoru. I oni však připouštěli, že její přijetí je vyjádřením
odhodlání České republiky sdílet společnou odpovědnost
za vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
Azylová politika byla tedy zpřísněna, a to s ohledem
na fakt, že získáním víza do jednoho z členských států je
cizinci umožněno pohybovat se v celém schengenském
prostoru.
Patřím jednoznačně k těm, kteří se radují z úspěšného
dokončení procesu začlenění naší země do tzv. Schengenu.
Neraduji se ale z těch ustanovení zákona, která nad rámec
komunitárního práva zpřísňují podmínky pro pobyt cizinců
v ČR. Pod rouškou boje proti fingovaným manželstvím tak
například dochází k diskriminaci smíšených manželství,
kterým je upírán nárok na některé dávky a další zvýhodnění
cílená pro rodiny s dětmi po dobu dvou let od sňatku.
Cizinci je po tuto dobu odpíráno přiznání občanství. Vede to
ke zbytečné diskriminaci jejich manželských partnerů
i dětí, z manželství narozených. Dovoluji si proto vyjádřit
také naději, že tato kaňka na jinak čistoskvoucím listě bude
časem odstraněna.
Již bez nadsázky přeji všem čtenářům Kahanu, aby advent
prožili v očekávání vlastního duchovního prožitku a pohody Vánoc, v lásce, porozumění a lidské vstřícnosti…
aby se nebáli otevřít svá srdce.
JUDr. Eva Dundáčková, poslankyně Parlamentu ČR

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
TOBIÁŠ Z BECHYNĚ
BISKUP PRAŽSKÝ
*?, +1296, VLÁDL 1278 - 1296
Roku 1278 nalezl v bitvě na Moravském poli nalezl smrt
nejen český král Přemysl Otakar II., ale spolu s ním i ambice
českého státu na hegemonii ve střední Evropě. Na podzim
téhož roku zemřel i biskup Jan III. a pražská kapitula musela
řešit, kdo jej zastoupí. Volba padla na představitele významného šlechtického rodu Benešoviců Tobiáše z Bechyně, který
také někdy vystupoval s predikátem z Benešova.
Tobiáš se předtím věnoval církevní dráze jako člen pražské,
mělnické a vyšehradské kapituly, kde vždy dosáhl funkce
probošta, tedy hlavního představeného. Po volbě biskupem se
naplno zapojil do české politiky. Zemi z vůle císaře spravoval
zemský správce Ota Braniborský. Ten se choval čistě kořistnicky, následníka trůnu držel v zajetí a pražský biskup, který
reprezentoval domácí šlechtu, s ním byl od počátku v konfliktu.
Ke smíru došlo až v roce 1281, kdy byl Ota donucen přijmout
biskupa za svého zástupce. Tobiáš se zasadil o návrat budoucího krále Václava II. z braniborského zajetí (1283), ale
ani to situaci v zemi neuklidnilo. Tobiášovu pozici při správě
země totiž převzal Záviš z Falkenštejna z rodu Vítkovců,
došlo tím k rozkolu mezi dosud jednotnou šlechtou a v zemi
vypukla domácí válka. Tobiášovým spojencem se nakonec stal
i původce všeho zla římský císař Rudolf. Tobiášovi se
nakonec podařilo vypudit Záviše od královského dvora
a dosáhnout jeho pádu. V roce 1289 byl Záviš zajat
a v Čechách se znovu rozzuřila domácí válka, při které byla
srovnána se zemí i naše Příbram. Domácí válku ukončil až
zásah císaře Rudolfa. Vítkovci byli poraženi a Záviš
popraven. Tobiáš z Bechyně získal náhradou za utrpěné škody
řadu statků konfiskovaných Závišovým příbuzným a rozšířil
tak majetek pražských biskupů. Obdržel také právo opevnit
biskupská města, zřejmě i pod dojmem zničení bezbranné
Příbramě. Po roce 1294 Tobiáš ustoupil do pozadí, zemřel
v roce 1296.
Přestože celé desetiletí v Čechách byly politické poměry velmi neurovnané, věnoval se Tobiáš i církevním povinnostem.
Za jeho vlády byla zahájena reforma církevní správy vznikem
děkanátů (jakýchsi krajů pod vedením děkana, který byl přímo
podřízen biskupovi). Z doby biskupa Tobiáše se dochoval také
první správa o církevní synodě v Čechách, tedy o jakémsi
církevním zemském sněmu. Doba Tobiášova je již bohatší
na dochované prameny, kromě 35 biskupských listin se
dochoval i tzv. Formulář Tobiáše z Bechyně, jakýsi soubor
vzorů pro různé typy písemností, který obsahuje řadu cenných
historických faktů, mj. i o Příbrami. Známe tak i podrobnosti
o vyplenění Příbramě v dubnu 1289. Posádka hradu Orlíka,
který patřil Vítkovcům, napadla biskupské statky v okolí.
Řádění orlické posádky na Příbramsku trvalo 4 dny, v červnu
téhož roku byla akce zopakována. Výsledkem bylo naprosté
zničení městečka a 13 okolních vesnic a vyvraždění většiny
obyvatelstva, tedy stejný osud, který stihl o téměř 650 let
později Lidice. V letech 1290-1 byla proto Příbram založena
znovu, a to již moderním emfyteutickým způsobem, a zároveň
byla ohrazena dřevěnou palisádou a příkopem, aby již nebyla
tak snadnou kořistí. Z této doby známe také jménem prvního
skutečného Příbramáka. Stal se jím lokátor Přemysl, tedy
jakýsi podnikatel, který za majetkové výhody (vlastnictví
rychty, osvobození od daní apod.) slíbil založit město, sehnat
do něj obyvatele a ku prospěchu vrchnosti jej nadále spravovat.

Daniel Doležal

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM
1. 12. 1942

Stanislav Novák z Kladna
byl ustanoven za kaplana
v Příbrami.

2. 12. 1920

Došlo k dohodě mezi příbramským děkanstvím a svatohorským probošstvím
ohledně vzájemného vymezení duchovní správy.

6. 12. 1866

Městečko Březové Hory
udělilo čestné měšťanství
Janu Novákovi, c. k. nadstrojmistrovi na Březových
Horách.

třídenní mohutná oslava
75.
výročí
založení
Báňské akademie - Vysoké
školy báňské.

14. 12. 1957
Na Flusárně se konal trh
na užitkový dobytek.

15. 12. 1877
Zemřel František Koller,
první příbramský starosta,
zakladatel nadace pro ošacení chudých školáků.

28. 12. 1861

9. 12. 1933

Dr. Alois Parma se stal
rektorem Vysoké školy
báňské v Příbrami.

V Příbrami na Střelnici
bylo uspořádáno slavnostní hlavní shromáždění
Hospodářského spolku
pražského kraje, které
bylo zakončeno večerním
plesem.

11. 12. 1525

31. 12. 1907

Je znám jménem první
příbramský hormistr Pavel Zweifalder.

13. 12. 1914

Konala se v Příbrami

Během měsíce prosince
navštívilo
příbramskou
veřejnou knihovnu 460
čtenářů, kteří si vypůjčili
1 030 knih.
Daniel Doležal

Integrovaná doprava Příbram - Praha

A je to tady:
PŘEDPLATNÉ PRO SEZONU 2008
je již v prodeji v obchodním oddělení
divadla, tel.: 318 625 691, 326 531 250
Mějte rádi své divadlo!
VÁNOCE V DIVADLE
22. prosince od 14 do 18 hodin
- pohádka Sněhová královna
- vánoční program, lití olova,
zdobení perníčků, malování, zpívání
tel: 318 625 691, 326 531 250
POZVÁNKA NA SILVESTRA
31. prosince od 20.30 hodin
estrádní sál, hraje A JE TO!
- možnost zakoupení menu
- vstupenky jsou v předprodeji divadla
tel: 318 625 691, 326 531 250
www.http://divadlopribram.eu/

Od 9. 12. 2007 bude na trase Příbram - Praha platit nový společný jízdní řád dopravců BOSÁK BUS, Cup Tour Bus
a Connex Příbram. Stávající linky Příbram - Praha a Příbram - Dobříš - Praha budou zrušeny a nahrazeny nově
vzniklými linkami 302 097, 302 098 a 302 099. Tyto nové linky budou provozovány v režimu Středočeské integrované
dopravy (SID).
Všichni zainteresovaní dopravci budou navzájem uznávat čipové karty a budou mít sjednocené jízdné podle tarifu SID.
Linky budou odjíždět z Prahy ze stejných stanovišť (č. 6 a 7), společná výchozí zastávka v Příbrami bude na Drkolnově u Delvity. Dále pojedou autobusy městem po dvou trasách:
• Školní ulicí - blíže Zdaboři a
• ulicí Politických vězňů - blíže Březovým Horám.
Pokračovat budou k II. poliklinice a dále buď Milínskou ulicí, nebo přes autobusové nádraží do Jiráskových sadů
a pak přes Novou Hospodu do Prahy.
Část linek pojede přes Dobříš (víkendové spoje všechny), část mimo Dobříš (přímý spoj). Spoje, které pojedou přes
Dobříš, pojedou z náměstí opět dvěma možnými trasami - buď přes Větrník, nebo přes železniční stanici.
Jízdní řády naleznete na adrese: www.pribram.eu/Doprava.
Informativní ceník jízdného na linkách Příbram – Praha v režimu Středočeské integrované dopravy (v Kč)
Obyčejné jízdné
hotově
Příbram - Praha
62,Příbram - Dobříš
26,Dobříš - Praha
44,Mníšek - Příbram
38,Mníšek - Dobříš
20,-

Obyčejné jízdné Časový kupón
Časový kupón
Časový kupón
el. peněženka
7 dní
30 dní (z toho 1 jízda) 90 dní (z toho 1 jízda)
60,600,1 840,- (43,80)
5 000,- (39,70)
24,240,760,- (18,10)
2 000,- (15,90)
42,420,1 300,- (30,95)
3 500,- (27,78)
36,360,1 120,- (26,67)
3 000,- (23,80)
18,180,580,- (13,80)
1 500,- (11,90)

Časové kupóny jsou elektronickou aplikací na čipových kartách (uložené „vedle“ aplikace elektronické peněženky).
Karty s časovými kupóny jsou personifikované, tedy na jméno a s fotografií držitele.
Z
•
•
•
•
•

tohoto základního jízdného jsou odvozeny slevy podle Smluvních přepravních podmínek SID:
Děti od 6 do 15 let – sleva 50 % (mezi 10. a 15. rokem věku nutný průkaz s fotografií nebo pas)
Držitelé průkazů ZTP – sleva 75 %
Studenti od 15 do 26 let – sleva 25 % z bydliště do místa školy a zpět (neplatí v červenci a srpnu)
Žáci do 15 let – sleva 62,5 % z bydliště do místa školy a zpět (neplatí v červenci a srpnu)
Další slevy dle Cenového výměru Ministerstva financí pro příslušný rok.
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