PROJEKT STRÁŽNÍCI DO ULIC

V

PŘÍBRAMI

O D S T A R T O VA L

Cílem tohoto nového projektu Městské policie Příbram je,
aby každý občan znal svého strážníka “okrskáře” a s důvěrou
se na něj obracel, kdykoliv bude potřebovat jeho pomoc.
K tomuto účelu mohou občané využít nejen osobního kontaktu
se strážníkem přímo v ulicích města, ale i bezplatné telefonní linky.
Dále své podněty mohou občané zasílat i elektronicky.
Tento projekt byl spuštěn 2. ledna 2008, kdy ve městě Příbrami
začalo působit osm strážníků tzv. “okrskářů” Městské policie
Příbram. Město Příbram bylo v první fázi rozděleno pouze do sedmi
okrsků, přičemž v každém působí jeden strážník “okrskář”.
Výjimkou je okrsek č. 6 v Příbrami VII, kde vzhledem k velkému
počtu obyvatel působí okrskáři dva.
Pracovní doba okrskářů je následující:
Pondělí až pátek: od 7.00 hodin do 15.30 hodin v ulicích ve svém
okrsku a od 15.30 hodin do 22.00 hodin jsou “okrskáři” k zastižení
na mobilním telefonu. Každý občan města Příbram se může obrátit
na svého strážníka, který mu v uvedené době pomůže, případně poradí.
Volání na linku začínající číslicí 800 je zdarma.
Některé z činností strážníka “okrskáře”:
- kontroluje osvětlení města,
- kontroluje řádnou úpravu vozovek, chodníků, jiných veřejných
cest, jakož i stav dopravního značení, a nahlašuje závady,
- odhaluje černé skládky, vraky, špatné dopravní značení, vylepování
plakátů mimo plochy k tomuto účelu určené,
- přijímá stížnosti a podněty občanů,
- aktivně spolupracuje se školskými zařízeními a působí preventivně
na nezletilé a mladistvé u škol (kouření, alkohol, záškoláctví apod.),
provádí dohled nad rizikovými přechody pro chodce,
- dohlíží, aby byl dodržován pořádek, čistota v ulicích, dále aby byl
dodržován zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let a podnapilým, a prodeje tabákových výrobků osobám
mladším 18 let,
- kontroluje dodržování všeobecně závazných právních předpisů
a předpisů města.
Strážník “okrskář” vykonává službu v určeném okrsku města
Příbram, plní úkoly k zajištění veřejného pořádku s důrazem na místní a osobní znalost. Strážník “okrskář” bude v nejtěsnějším styku
s občany. Získané poznatky, informace a požadavky předává svým
nadřízeným. Kromě této úzké spolupráce a součinnosti s občany se
další úkoly strážníka “okrskáře” příliš neliší od činnosti, kterou až
dosud strážníci Městské policie Příbram vykonávali.
Strážník “okrskář” dále úzce spolupracuje s Policií České republiky
a orgány města.

Okrsek č. 1 - Příbram I

Okrsek č. 2 - Příbram II

2. 1. 2008

Strážníci “okrskáři” pomohou zlepšit bezpečnost ve městě,
říká starosta města.
Projekt „Strážníci do ulic“ v Příbrami začal o čtyři měsíce později než
bylo plánováno. „Omlouvám se všem občanům za zdržení, ke kterému
došlo. Museli jsme ale nejdříve vyřešit personální problémy i otázku
vybavení strážníků. Nechtěl jsem, v nadsázce řečeno, vyslat do ulic
strážníky bosé, špatně oblečené a nepřipravené,“ vysvětlil starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Co je cílem projektu “Strážníci do ulic”?
„Jednoznačně hlavním úkolem nás všech - strážníků, nového vedení
Městské policie Příbram i představitelů města - je snížit kriminalitu
v Příbrami. Podle statistik je v našem městě třetí největší kriminalita
v České republice. Vím dobře, co občany nejvíce trápí - vykradená auta,
vylámané dveře a vykradené sklepy, vloupání do bytů, drobné krádeže,
vandalství, sprejerství a další drobná kriminalita, se kterou se dnes
a denně setkáváme. A právě tomu by měla trvalá přítomnost strážníků
v ulicích zamezit.“
Jak konkrétně bude vypadat práce okrskářů?
„Kromě obecně stanovených úkolů chci, aby okrskáři byli v těsném
kontaktu s občany. Aby doslova každý obyvatel Příbrami znal svého
strážníka a věděl, že se na něj kdykoliv může obrátit se žádostí o pomoc.
Vím, že pro strážníky “okrskáře” změna režimu práce nebude
jednoduchá. Ale já jim věřím. Očekávám, že společně změníme špatnou
bezpečnostní situaci v našem městě.“
Ve funkcích okrskářů začalo působit osm strážníků. Je toto číslo
konečné?
„Ne. Projekt jsme od 2. ledna spustili zkušebně na půl roku. Potom
společně s vedením Městské policie, v městské radě a v zastupitelstvu
města vyhodnotíme první poznatky a případně i učiníme změny. Důležité
bylo začít. Samozřejmě očekávám, že vše nepůjde hladce. Ale když je elán
a dobrá vůle, chyby a problémy se dají vyřešit.“
Připravujete další projekty ke snížení kriminality v Příbrami?
“Ano, chceme se zapojit do Městského programu prevence kriminality
na léta 2008 až 2011, který je pro města s více než 25 tisíci obyvateli.
Města, která se v letošním roce do uvedeného programu zapojí, mohou
získat v následujících čtyřech letech státní dotace na jednotlivé realizované projekty prevence kriminality (na rok 2008 je vyčleněna na tyto
dotace částka 32 mil. korun). K tomuto účelu byla zřízena v prosinci 2007
pracovní skupina prevence kriminiality, která se již 2x sešla a připravuje
Městský program prevenci kriminality na rok 2008.”
Jaké další změny čekají Městskou polici Příbram?
„Především letos na jaře se policisté přestěhují z nevyhovujících prostor
do budovy bývalého ředitelství Rudných dolů na náměstí T. G. Masaryka.
Od této změny si slibuji nejen lepší zázemí pro práci strážníků, ale i to, že
policisté budou blíže lidem. Budou tzv. občanům lépe na očích.“
- jk -
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Vážení spoluobčané.
Na začátku roku
2008 Vám přeji
vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a štěstí
v osobním, rodinném i pracovním
životě.
Dovolte mi, abych
se nejprve krátce
ohlédl za tím, co
jsme zažili v Příbrami vloni.
Při pohledu zpátky
za rokem 2007 rád konstatuji, že město Příbram
vloni hospodařilo velmi dobře. V současné době
dokončujeme účetní uzávěrku. Již nyní je ale
jasné, že rozpočet města Příbrami v roce 2007
skončí přebytkem. Vloni jsme v Příbrami počítali s příjmy v celkové výši asi 820 milionů
korun. Z toho téměř 300 milionů jsme získali
z dotací ze státního rozpočtu a ze strukturálních
a rozvojových fondů Evropské unie. Podařilo se
nám také získat peníze z tak zvaných Norských
fondů. S pomocí těchto peněz jsme dokončili
několik investičních akcí. Z toho dvě stavby
jsou velké a město Příbram do těchto projektů
investovalo desítky milionů korun.
Tou první a nejvýznamnější dokončenou
investiční akcí loňského roku je komplexní
rekonstrukce čistírny odpadních vod. Slavnostní zahájení provozu modernizované čističky se
uskuteční 18. ledna 2008. Již od loňského
prosince je zařízení ve zkušebním provozu.
Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod je
významným příspěvkem města Příbrami ke zlepšení životního prostředí v celém našem regionu.
Velmi si vážím pomoci od Evropské unie i
České republiky, neboť bez dotací bychom sami
tuto stavbu nebyli schopni zaplatit. Generální
přestavba naší čistírny odpadních vod byla
největší investiční akcí v historii města Příbrami.
Druhou velkou dokončenou stavbou loňského
roku byla oprava Zdabořské silnice. Na této
stavbě se s námi finančně podílel Středočeský
kraj. Vážím si této spolupráce a děkuji za ni.
Věřím, že v podobné spolupráci se Středočeským krajem budeme pokračovat i letos.
Například při výstavbě kruhového objezdu
na křižovatce ulic Evropská a Jinecká.
Tím jsem se dostal k tomu, jaké akce plánujeme
na letošní rok. V připravovaném rozpočtu
města Příbrami letos na investice počítáme
z městské pokladny s částkou přibližně 70 milionů korun. Chceme za tyto peníze například
opravovat školy a školky v majetku města,
rekonstruovat silnice a chodníky a další občanskou vybavenost. I letos chceme investovat
peníze především tam, kde uspějeme se žádostmi o dotace z evropských rozvojových
fondů. Bohužel vzhledem k rozložení politických sil v čele jednotlivých ministerstev
a ve vládě nemohu jako sociální demokrat počítat se vstřícným přístupem a pomocí k rozvoji
našeho města z vedení našeho státu. Proto
spoléhám na pomoc z Evropy. Před naší zemí se
otevírá jedinečná možnost získat peníze na investice do po léta zanedbávané infrastruktury.
Vím, že tato možnost nebude trvat dlouho.
Pouze do roku 2013. Vedení města a tým mých
spolupracovníků na radnici jsme připraveni tuto
jedinečnou šanci využít. Očekávám, že
v Evropské unii se prosadí vždy jen kvalita
předložených projektů a nikoliv partikulární
politické zájmy.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
ještě jednou popřál co nejlepší vstup do roku
2008. Věřím, že pro město Příbram, a tím i pro
Vás pro všechny, bude letošní rok neméně tak
úspěšný, jako byl ten předchozí.

MVDr. Josef Řihák

Důležité informace z radnice
Komise prevence kriminality

udělaly moderní technologický celek,
který splňuje náročné požadavky na parametry v kvalitě vyčištěné odpadní vody
vypouštěné do recipientu, v tomto případě
do Příbramského potoka.
Původní čistírna odpadních vod byla vybudována v první polovině 60. let minulého
století. Rozšíření ČOV proběhlo na počátku let 80., jednalo se však především
o zvýšení hydraulické kapacity, nikoli
o zlepšení kvality čištění odpadních vod.
Čistírna v této podobě pochopitelně
nemohla vyhovět požadavkům, které jsou
na čistotu vypouštěných vod kladeny
v současné době.
Město Příbram zajistilo v roce 1999 vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV společností Centroprojekt,
a. s. Při jejím zpracování byl kladen důraz
především na zlepšení kvality vypouštěných vod do recipientu, zlepšení
využitelnosti kalu a v neposlední řadě také
snížení emisí bioplynu, který je jedním
z plynů přispívajících ke vzniku skleníkového efektu.
Provedením rekonstrukce a modernizace
ČOV došlo u vod vypouštěných z ČOV
Příbram do Příbramského potoka k podstatnému snížení dusíkatého znečištění
a znečištění fosforem. Rovněž u ostatních
ukazatelů znečištění sledovaných legislativou dojde ke zlepšení. V rámci kalového
hospodářství bude instalována technologie
hygienizace kalu, která umožňuje jeho
další využití například v zemědělství, nebo
jeho použití jako materiálu při rekultivacích a terénních úpravách. Dále došlo
k instalaci zařízení na jímání bioplynu
vznikajícího při zpracování kalu. Bioplyn
je následně využit v technologickém procesu samotné ČOV, a to jednak k zajištění
dodávky tepelné energie pro technologii
vyhnívací nádrže a jednak k výrobě elektrické energie prostřednictvím kogenerační

jednotky.
Celkové náklady stavby včetně stavebního
dozoru činily 6,950 milionu EUR. Z těchto nákladů bylo 71 % financováno z dotace
poskytnuté Fondem soudržnosti EU a 4 %
z dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí EU. Zbylé náklady byly
financovány městem Příbram, které na jejich
krytí získalo bezúročný úvěr od Českomoravské rozvojové a záruční banky.

Významné výročí Příbramské filharmonie

Vánoční setkání spartakovských veteránů

Již dvakrát se sešli členové pracovní
komise prevence kriminality. Stanovili si
úkoly, statut a jednací řád, zhodnotili
bezpečnostní situaci ve městě a navrhli
projekty, které se budou realizovat v roce
2008.
Úkoly pro letošní rok jsou následující:
1. Rozšíření stávajícího kamerového systému o dva nové kamerové body.
2. Propojení dalších objektů v majetku
města Příbrami – základních a mateřských
škol – s pultem centrální ochrany.
3. Zhotovení informačních tiskovin pro občany – sešitku se základními kontaktními
údaji, samolepek s informacemi pro
občany, jak se chovat v případě neohlášené
návštěvy neznámé osoby, a dalších.

Kontrola čerpání dotací
Komise pro kontrolu čerpání tzv. Norských fondů přijela v uplynulém týdnu
i na příbramskou radnici. Zabývala se kontrolou projektu ZŠ Jiráskovy sady.
„Členové komise si prohlédli veškerou
dokumentaci, navštívili školu a proběhlo
i jednání za účasti zástupců této komise,
agentury, která nám zpracovávala žádost
o dotaci, byl zde i zástupce firmy, která
připravovala výběrová řízení,“ informoval
místostarosta Petr Kareš. Zároveň uvedl,
že komise vyslovila maximální spokojenost s realizací celého projektu. „Velmi
mě potěšilo, že komise považovala celý
tento projekt za ukázkový. O tom ostatně
svědčí fakt, že ještě ten den odpoledne
přišlo na radnici potvrzení, že naše další
žádost ohledně Norských fondů již byla
odeslána do Bruselu a i tam jsme již
postoupili do předposledního jednacího
kola. V Čechách bylo podáno osm podobných žádostí a pouze naše byla zcela bez
připomínek,“ pochvaloval si Petr Kareš

a dodal: „Považuji to za skutečně velký úspěch
a také dobrou práci odboru školství.“

Med a investice pro mateřské školy
Příbramští včelaři již tradičně uspořádali
společně s vedením radnice malou slavnost
pro ředitelky příbramských mateřských škol,
na které jim předali med. Při této příležitosti
místostarosta Petr Kareš upozornil na skutečnost, že např. v roce 2005 bylo do rekonstrukcí mateřských školek investováno
607 190 korun, v roce 2006 již přes milion
korun a v roce 2007 to bylo více nez tři milióny
korun.

Sdružení Doprava 99
Valná hromada sdružení Doprava 99
odsouhlasila své zrušení. Pro tento krok
hlasovala většina členů tohoto sdružení.
„Důvodem je zbytečná administrativa,
placení příspěvků, hospodaření samozřejmě
podléhá auditu a to jsou další zbytečné
výdaje a nebyl v podstatě jediný důvod,
proč činnost této instituce zachovat. Původní
smysl pominul,“ uvedl 1. místostarosta
Petr Kareš. O zrušení tohoto svazku požádaly některé členské obce již na jaře, ale
pak došlo k dohodě, že činnost zůstane
zachována ještě do konce roku 2007
pro případ, že by byl vyhlášen některý
dotační titul, který by mohlo toto sdružení
čerpat. Nic takového se nestalo, a proto
bylo sdružení valnou hromadou rozpuštěno.

Čistírna odpadních vod Příbram je
již zrekonstruována
Rekonstrukce a modernizace čistírny
odpadních vod byla ukončena kolaudací
provedených staveb. Téměř přesně na datum skončily dva roky trvající práce, které
ze zhruba čtyřicet let staré čistírny s účinností odpovídající tehdejším znalostem
a technologiím čistění odpadních vod

Příbramská filharmonie oslaví letos 100. výročí svého trvání. Za tuto dobu
se podílela výraznou měrou na kulturním životě našeho města a její význam
byl nejvýraznější, když byla jediným interpretem vážné hudby v prvním
svém padesátiletí. Téměř sedmdesát let spojil jsem svůj život s tímto symfonickým amatérským souborem, a tak mne to nutí k zavzpomínání.
Filharmonie doplňovala kulturní život staré desetitisícové Příbrami s aktivitami mnoha středních škol včetně vysoké školy báňské, bohaté činnosti
Pěveckého sboru Lumír a Dobromila, výrazné kulturní činnosti místního
Sokola a hornické kapely i hudby duchovní. V roce 1934 – 35 začal jsem
zde studovat a poznávat charakter města, kdy se tu spojovala sláva, bohatství i chudoba tohoto města s výrazným kulturním životem „Podbrdských
Athén“. Od roku 1908 tu působila Příbramská filharmonie a lákala mne také
ke spolupráci. Brzy jsem poznal, jak sdružuje milovníky vážné hudby,
profesionály, ale především lidi různých profesí, kteří se již od založení
orchestru scházeli na své pravidelné zkoušky a koncerty. Již tehdy v roce
1908, kdy byla Příbramská filharmonie založena, si zakladatelé kladli
vysoké cíle, pod taktovkou Bohumila Fidlera již za rok (1909) uvedli
Dvořákovu „Stabat Mater“.
Nechtěl jsem věřit, že tak brzo se stanu jako student součástí tohoto tělesa
a budu také poznávat nejen významná díla hudebních skladatelů, ale
i potíže, za kterých tehdy PF tehdy pracovala. Nejen to, že ve městě nebyl
koncertní sál a hrálo se buď v sále hostince „Brožek“, nebo v tělocvičně
místní sokolovny, ale zkoušky se konaly v přízemní třídě bývalé dívčí školy
(za „Zámečkem“). Na každou zkoušku bylo třeba vystěhovat ze třídy lavice,
nastěhovat pulty, přinést z kabinetu bicí hudební nástroje, kontrabasy
a židle včetně dirigentského stupínku a pultu. To se pak opět po zkoušce
opakovalo.
Tehdy dirigoval pan profesor František Forst, náš profesor učitelského
ústavu, a my, mladí studenti, jsme si spolupráce s filharmonií velice
považovali. Většina z nás byla u pultu 2. houslí, ale měla možnost
seznamovat se s jinými hudebními nástroji a vnikat do nácviku skladeb,
sledovat i jednotlivá témata a motivy ostatních nástrojů. Jak výborná to
byla škola pro nás, budoucí učitele! (Tehdy každý absolvent učitelského
ústavu musil umět alespoň zpívat a zahrát na housle!).
Když orchestr potřeboval doplnit jiné nástrojové skupiny, byli jsme jako
studenti vedení k tomu, abychom se na potřebné nástroje naučili hrát. Sám
pan profesor Rudolf Kaňkovský, výtečný organizátor a jednatel PF, nám šel
příkladem. Naučil se hrát na hoboj a anglický roh. Pokud si pamatuji, i studenti se naučili hrát na další nástroje (na čelo – Nevařil, Falc, na fagot –
Borovička, Šnajdr, u prvních houslí se osvědčili Štverák a hlavně Saxl, několik z nás pak u lesního rohu.).
Tehdy v určitou dobu bylo třeba doplnit před koncertem populárních
skladeb lesní rohy. Pan profesor nám rozdal čtyři lesní rohy s notami
a za měsíc jsme hráli s orchestrem v populárním koncertu u „Brožka“.
(Nechce se ani věřit, jak nouze naučila tehdy nás „Dalibory – rychle
housti“.) Tehdy v naší čtyřce hornistů byl i můj bratr Jaroslav, teprve žák
poslední třídy měšťanské školy a také budoucí student. Lesní roh mu byl asi
přisouzen. Později ho studoval na konzervatoři. Jak se bratr pro studium
rozhodl? Asi po dvou letech nacvičoval v roce 1938 u nás s filharmonií svou
koncertní mši „Missa solemnis“ houslový virtuos (a také skladatel) Jaroslav
Kocián. Tehdy zřejmě svou mší chtěl zvýraznit nebezpečí fašismu, vždyť
rok nato nás obsadila fašistická vojska. Jen ojediněle se dostalo několika
hráčům od Kociána po koncertu tohoto vyznamenání – fotografie
s věnováním: „Milému a znamenitému hornistovi Jaroslavu Kofroňovi
k upomínce na 12. IV. 1938 v Příbrami Jar. Kocián.“
Vzpomínám, že při nedostatku sálů se hrálo někdy s velkými problémy.
V sále sokolovny bylo jednou nutno na koncert PF připravit prkenné pódium, které bylo zrádné při koncertu pro koncertního mistra – houslistu
Vacka. Doprovázeli jsme mu tehdy Houslový koncert od Josefa Slavíka.
Při nástupu na pódium zakopl o prkno, housle musil pak za scénou přeladit

a koncert již nedopadl, jak jsme se všichni těšili!
V době okupace musila filharmonie přeměnit svůj název na Hudební spolek
Antonína Dvořáka a činnost zaměřit spíš na komorní hudbu. Pečovala také
o svůj cenný archiv. Někteří členové byli i zatčeni, jako např. jednatel Rudolf Kaňkovský. V roce 1944 byla činnost dokonce zastavena. Naplno pak
byla obnovena po osvobození od fašistů. I Národní divadlo si tehdy půjčovalo z našeho archivu partituru „Libuše“.
Optimismus a radost ze svobody byla asi nejlépe vyjádřena u nás nastudováním Dvořákových „Slovanských tanců“ ve spolupráci s příbramským
Sokolem. Choreografii promýšlel již s předstihem v koncentračním táboře
J. Klán a v režii Dr. Jeníka pod taktovkou Františka Forsta bylo v přírodním
prostředí „U Jana“ (za nemocnicí) provedeno mimořádné dílo, které bylo
nutno opakovat a bylo navštíveno hosty z širokého okolí a také z Prahy.
Nejen společnosti, ale i hudebních těles se dotýkaly politické události.
Málokdo asi ví, že právě v letech 1948 – 9 pod taktovkou Jaroslava Kofroně
byla činnost PF nejintenzivnější a s mimořádně náročnými programy. Za rok
bylo uspořádáno 19 úspěšných koncertů i se zájezdy do okolí (Hořovice,
Beroun atd.). Po letech se mi vybavují typy jednotlivých hráčů, obětavě
dojíždějících z okolí (jako Chlumecký z Dobříše, Bejček z Obecnice atd.)
a také četní místní dirigenti. Ty filharmonie inspirovala též k vlastní tvorbě
– jako Františka Forsa, již uvedeného Jaroslava Kofroně, Dr. Václava
Dražana, profesora Jana Karla, Jiřího Richtra a další….
I hudební tělesa mají svá období vzestupu a útlumu. Pokud byla PF jediným
interpretem významných hudebních děl u nás, měla perspektivní rozvoj.
Vždyť v té době nebyla ještě televize, rozhlas se teprve rozvíjel, stará
Příbram neměla sice pořádný sál, ale filharmonie neměla konkurenci.
Nečekaný rozvoj uranového průmyslu však v krátké době vytvořil z Příbrami skutečné město a v roce 1959 byl postaven i Kulturní dům se vším, co
ke kultuře patří (včetně divadelního a koncertního sálu, estrádního sálu),
do Příbrami měla otevřené dveře přední koncertní tělesa. To již filharmonie
měla sice vlastní důstojnější umístění v aule v Jiráskových sadech, měla
i dalšího výtečného jednatele a organizátora profesora Jiřího Valtu, ale lidé
měli příležitost již naslouchati vystoupení jiných, předních hudebních těles.
Přesto si filharmonie udržela své tradiční posluchače, ale ubývalo členů
orchestru.
Významným předělem v kultuře byl rok 1968 – 69, kdy za pomoci státu,
Uranových dolů i městských a okresních orgánů položil ředitel Okresního
kulturního střediska František Černý základ konání Hudebních festivalů
Antonína Dvořáka. Byl zajištěn koncertní klavír s opusovým číslem
2120009, hlavně byly navázány dobré kontakty s organizátory „Pražského
jara“. Vždyť za prvních deset let těchto festivalů okřtila svou účastí náš
moderní koncertní sál v Kulturním domě nejpřednější světová hudební
tělesa, která již těžko kdy zas do Příbrami zavítají. Za deset let tu u nás
vystoupily kromě České filharmonie i dalších některých našich orchestrů
především tyto zahraniční soubory: Leningradská státní filharmonie,
Moskevská státní filharmonie, Londýnská filharmonie Orchestra Royal,
Sofijská státní filharmonie (2x), Státní akademický orchestr SSSR (2x),
Státní symfonický orchestr SSSR (2x), Varšavská státní filharmonie, Velký
symfonický orchestr rozhlasu a televize SSSR a kromě toho bezpočet nejen
našich, ale i cizích předních sólistů. Proto nutno toto období označit jako
„zlaté desetiletí“ festivalu i s poděkováním hlavnímu organizátoru festivalů,
exřediteli Františku Černému. Zatím byla jeho práce nedoceněna.
K 90. výročí Příbramské filharmonie byla vydána brožura s historií
orchestru. To ještě vypomáhali filharmonii členové vojenské Posádkové
hudby, ale i po jejím zrušení hráčů ubylo. Je kladem, že činnost orchestru
PF neustala a pokračuje dál v menším obsazení jako „Komorní soubor
Příbramské filharmonie“. Ten také oslaví 100. výročí filharmonie a jistě si
zaslouží poblahopřání, aby si do další stovky udržel hodně optimismu a podpory i zájmu naší kulturní veřejnosti.

Stanislav Kofroň

Z výstavy betlémů na Svaté Hoře

Ve čtvrtek 27. prosince se v areálu Spartaku Příbram
uskutečnilo první vánoční setkání bývalých fotbalistů Spartaku, kteří oblékali dresy pátého nejstaršího klubu v Čechách – v padesátých, šedesátých
a sedmdesátých letech minulého století. Nejvzácnější byla účast legendy tohoto klubu – Jiřího Tůmy,
který oblékal dres bývalého Horymíru již od 16 let,
a to od roku 1942. Zúčastnili se i další fotbalisté,
kteří mají na Spartaku odkopáno více než deset
soutěžních ročníků – Václav Havelka, Václav
Dvořák, Jan Hulínek, Rudolf Burda, Viktor Kareš,
Josef Mára a další fotbalisté, kteří toho mají na
Spartaku odkopáno o něco méně. Průběh zdařilého
sezení natáčela kabelová televize a vedení Spartaku
připravilo pro přítomné bohatý raut. Konala se
i prohlídka klubového zázemí a celého areálu.
V úvodu sezení přivítal přítomné prezident klubu
Ing. Králíček, který hráčům poděkoval za vše, co
v minulosti v dresech Horymíru, či Spartaku
odvedli, a že ani po letech na Spartak nezanevřeli.
Obšírně se zmínil o tom, co bylo v posledním
desítiletí na Spartaku vykonáno ke zkrásnění a lepšímu využití tohoto areálu. Byly zcela přebudovány
a zmodernizovány kabiny, včetně sociálního
vybavení. Hráči i veřejnost mají k dispozici saunu
a tělocvičnu. Na hlavní hrací ploše se provedla
rekonstrukce travnaté plochy a škvárové hřiště
na horní ploše bylo přebudováno na travnaté.
Na obou hracích plochách bylo instalováno automatické zavlažování. V nedávných dnech byla
dokončena umělá travnatá hrací plocha v zadním
traktu stadionu s řádným osvětlením. Při nepřízni
počasí se zde budou moci hrát i mistrovské zápasy.
V areálu stadionu bylo vybudováno hřiště
pro plážový fotbal, či volejbal a také klubová
restaurace, která slouží i veřejnosti. K dokončení
prací v areálu zbývá postavit penzion s přibližnou
kapacitou kolem 40 lůžek.
V dalším průběhu sezení hráči zavzpomínali na staré
časy, kdy na mistrovské zápasy chodilo kolem
dvoutisícovek diváků. Když se hrálo derby
s Baníkem Příbram, či s Dobříší, tak přišlo i okolo
čtyřtisícovek diváků. Rekord byl vytvořen v roce
1959, kdy na utkání s národním mužstvem Etiopie
přišlo 5 000 diváků. Fotbalisté hrávali tehdy
na škvárových hřištích a pro dnešek je již úsměvné,
že těsně před samotným zápasem přijeli hasiči s cisternou a prašné hřiště museli pokropit, aby se
na něm mohlo hrát. Spartakovští veteráni si přislíbili, že se budou o Vánocích scházet každoročně,
a že vydatně pomohou s rozšířením členské základny.
Ke zlepšení návštěvnosti by zajisté pomohla lepší
propagace ve městě formou plakátů a také vhodných
poutačů. Možná, že by stálo za úvahu změnit i hrací
den. Na Spartaku se hrál v minulosti fotbal o nedělním odpoledni. Pro chalupáře, chataře i podnikatele
je sobotní dopoledne nevhodným termínem.
I po sportovní stránce se letos fotbalistům dařilo.
A mužstvo po více než 25 letech postoupilo do krajského přeboru, který zřejmě nebude pro hráče
konečnou stanicí. V letošním roce se postup již
ne-zdaří, ale v příští sezóně by to již mohlo vyjít.
A dorost do divize letos postoupil a pohybuje se
v přední části tabulky. Úspěšná jsou i žákovská
družstva a také přípravky. Kladem, je že v mužstvech dospělých hrají převážně naši odchovanci.
Ing. Vladimír Králíček

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Dějiny hornické činnosti na Příbramsku sahají do pradávných dob, těžba a zpracování stříbroolovnatých rud se
na březohorských lokalitách provozovala od nepaměti.
Rozmach hornictví provázel i rozvoj řemesel, hornické činnosti zajištovaly kovárna a mechanické dílny, i další tzv. pomocné provozy, od roku 1962 přejmenované na Základnu
technického rozvoje Rudných dolů Příbram. V 80. letech
20. století došlo k dalšímu rozšíření, vznikl nový výrobní
areál, tzv. ZTR 1. Těžištěm výroby zde se postupně stala
výroba lehkých ocelových svařovaných hal typové řady A,
později modernější typové řady S. Převážná část produkce
směřovala v té době do Vietnamu, největší objem dodávek
byl uskutečněn v roce 1990, kdy bylo exportováno 265 ks
ocelových hal. Zaměření na jeden typ výrobku a jediný trh
znamenalo po řadu let existenční jistotu pro výrobní činnost
ZTR 1, ale znamenalo ztrátu kontaktu s trhy ostatními.
To se projevilo plně po roce 1991 po ukončení dodávek
do Vietnamu. Základna technického rozvoje státního podniku RD Příbram nedokázala najít nové výrobní programy
a nová odbytiště, výroba ocelových hal byla výrazně
omezena a do privatizace vstupoval ZTR 1 ve stavu útlumu
většiny činností.
K 1. červenci 1993 získává v privatizaci areál ZTR 1 česká
firma Halex Příbram, s. r. o., která po cca ročním působení
vstupuje do Joint-Venture s německým producentem
ocelových konstrukcí - firmou Stahlbau Schauenberg.
A tak v polovině roku 1994 začíná zcela nová etapa. Je
zahájena praktická činnost firmy nové, firmy HALEXSCHAUENBERG, ocelové konstrukce, s. r. o., Příbram.
Spojení se strategickým partnerem přináší potřebný kapitál
na modernizaci výrobní základny, přináší jistotu zakázkovou a otevírá dveře na trhy západního světa. Období
1994 - 1996 bylo těžké období transferu know-how,
a souběžně realizace modernizačního investičního programu. Došlo k pořízení NC-strojů, zvýšení kapacity jeřábové
techniky, byla postavena nová hala povrchových úprav.
V konci roku 1996 je dokončen investiční program, je také
ukončen transfer know-how.
V období 1997 - 2007 je firma konsolidovaným výrobcem
ocelových konstrukcí, spolehlivým výrobním závodem
firemní skupiny Schauenberg. Firma v tomto období má

Závěr roku na ZŠ v Příbrami VIII, Školní 75
Na naší škole je konec kalendářního roku vždy spojen s několika tradičními
akcemi, ke kterým se tentokrát přidaly i některé záležitosti netradiční.
Ještě v říjnu a listopadu pracovali žáci 4. ročníků na dvou projektech
s názvem Balónkový den a Halloween. Při Balónkovém dnu se točilo vše
kolem kulatých věcí, které si děti do školy přinesly a s kterými pracovaly.
Samozřejmě že hitem byly balónky. Pokud někdo například zavítal do tělocvičny, mohl spatřit celou řadu nádherně zbarvených balónků, s kterými
děti hrály nejrůznější hry. Ale děti nebyly jen v tělocvičnách. Plnily ve třídě
v rámci skupin nejrůznější úkoly, aby potom na závěr svému kamarádovi
předaly na důkaz svého kamarádství svůj ručně malovaný balónek.
Stejně tak i na Halloween budou děti, ale i jejich rodiče, které vydatně
pomohli, dlouho vzpomínat. Tento starý keltský zvyk si děti opravdu užily.
Přišly do školy v nejrůznějších maskách, kdy z některých šel opravdu strach.
Ale strašení, to bylo jenom jako. Nejdůležitější byla Halloweenská párty,
kterou si všechny „masky“ opravdu užily. Nakonec všichni rozsvítili lampiony a vydali se na pozdní odpolední procházku kolem školy, kde byly
připraveny pro děti další úkoly, ale především na konci cesty sladká odměna.
Dne 20. 11. navštívila školní družina v rámci projektu „Poznáváme naše
město“ příbramskou pobočku Hasičské záchranné služby. Průvodcovské role
se ujal pan František Polák, který prošel s dětmi celý areál, seznámil je s fungováním požární zbrojnice, ukázal jim požární techniku a poutavě dětem
vylíčil práci požárníků. Předvedl i pracovní oděv hasičů. Děti si mohly
dokonce vyzkoušet cvičební přístroje, na nichž si hasiči udržují a zvyšují
tělesnou kondici. Návštěva hasičů se dětem líbila, získaly nové poznatky
o jejich práci. Rádi bychom tímto poděkovali průvodci po hasičské zbrojnici panu Františku Polákovi za hezký výklad přiměřený věku dětí.
Dne 29. 11. proběhlo na náměstí T.G.M. adventní zpívání pod záštitou
města Příbram a Rádia Blaník. Naše škola rovněž přispěla svými koledami
k pohodové vánoční atmosféře, za což patří dík zejména žákům 5. a 6.
ročníku a jejich paní učitelce P. Fabianové, která vánoční vystoupení
při příležitosti zahájení adventu připravila.

okolo 90 zaměstnanců, výrobní prostory tvoří 4 výrobní
haly v ploše cca 5 500 m2. Roční objemy výroby v tomto
období se pohybovaly, v závislosti na charakteru a sortimentu, okolo 3500 - 5000 tun konstrukcí. Základ technologického vybavení tvoří průběžný tryskač Schlick, NC-řezací a vrtací soustrojí Wagner-Kaltenbach, ,,NC-pálicí stroj
pro tvarové pálení Zinzer“, tryskací kabina Klein a airlesspřístroje pro nástřik konstrukcí. Svařování je prováděno
s užitím směsného plynu. V roce 2001 byl stávající počítačový systém aplikován až na výrobní pracoviště, což
umožnilo zkrácení doby výroby a vyšší flexibilitu. Více
nežli 90 % produkce tohoto období představovala výroba
svařovaných konstrukcí exportovaných mimo území ČR,
pro petrochemické investiční celky v SRN, západní Evropě
ale i do zemí Latinské Ameriky, Afriky, Asie, dokonce i
Austrálie.
Již několik let je činnost firmy doprovázena existencí menší
firmy dceřiné „Halex-Schauenberg, ocelové stavby“, která
se zaměřuje na dodávky ocelových staveb na území ČR.
Vyšší poptávka v oblasti petrochemických investic žádá
zvýšit dodavatelské možnosti firemní skupiny. Proto
v počátku roku 2007 je rozhodnuto o dalším navýšení
výrobní kapacity výrobního závodu v Příbrami cestou další
investiční činnosti. Následně byly zahájeny práce přípravné
a projekční a v druhé polovině roku probíhá fáze realizační.
Je připravováno vyšší kapacitní využití stávají tzv. HALY
4 posílením a modernizací jeřábové techniky a zabudováním dalšího velmi moderního NC-vrtacího a řezacího
soustrojí Kaltenbach. Byla dokončena výstavba další nové
výrobní haly, tzv HALY 5, kde je umístěn další NC-řezací
a palicí stroj ZINZER a 14 svařovacích či sestavovacích
pracovišť, svářečkami ESAB. Nový výrobní komplex je dovybaven o další NC-stroj, razicí a vrtací zařízení Voortman
V 250 z Nizozemska.
Slavnostní zahájení provozu nové části areálu proběhlo
v pátek 7. prosince 2007. Po úvodním vystoupení ředitele
firmy Ing. Pavla Oktábce a projevu zástupce německé firmy
Schauenberg Dr. Guntrama Winterhaltera, starosta města
MVDr. Josef Řihák slavnostně provedl první pracovní operaci na NC-vrtacím a řezacím soustrojí Kaltenbach v rekonstruované tzv. Hale 4. Poté starosta města MVDr. Řihák
a Dr. Harald Schauenberg, generální manažer firmy
Schauenberg, a zástupkyně KB Příbram Ing. Jindřiška
Němcová slavnostně přestřižením pásky otevřeli provoz
nově vybudované Haly 5.
Firemní akce pokračovala v restaurantu PIZERIA CLUB
Příbram - Březové Hory, kde mimo jiné byl jako nejlepší
pracovník firmy za rok 2007 vyhodnocen svářeč - sestavovač
pan Jan Žůček. Součástí programu bylo, jak již je tradicí,
i vystoupení skupiny dětí z Dětského domova Solenice.
Dalším příjemným překvapením večera bylo vystoupení
tanečního páru Michaela Grossmanová a Daniel Vlas, kteří
tančí za Klub tanečního sportu Příbram, vedený panem
Františkem Mochánem. Tito desetiletí tanečníci předvedli
kvalitní ukázku latinskoamerických tanců.
Ing. Pavel Oktábec, ředitel firmy
Dne 4. prosince vypukl dlouho očekávaný Vánoční jarmark. Celkem 22
stánků bylo naplněno vánočním zbožím až k prasknutí. Úderem druhé
hodiny odpolední vše začalo a bylo se opravdu na co dívat. Davy rodičů i dětí
proudily k naší škole, aby se mohly podívat na své děti, které se svých rolí
prodejců zhostily s naprostou profesionalitou. A opravdu se prodávalo. Svícny, ozdoby, cukroví, přáníčka, zkrátka všechny ty nádherné věci, které k tomuto nejkrásnějšímu svátku v roce patří. Otevírací doba jarmarku utekla
velice rychle a také na prodejních stolech stánků toho příliš mnoho nezůstalo. Všichni odcházeli domů spokojeni a už se těší na příští rok.
O den později měli svůj svátek žáci 1. stupně, neboť je navštívil Mikuláš.
Připravené mikulášské a čertovské vystoupení pod taktovkou p. uč. Heráka,
p. uč. Průchové a školního hudebního souboru Jásan se stalo pro děti
neopakovatelným zážitkem. V hudebně, která se na dopoledne proměnila
v „peklo“, zazněly v rámci programu pro děti úplně nové písně s čertovskou
tématikou, jejichž autory byli sami žáci. Každý si přišel na své. Někdo se
nemohl vynadívat na čerty, někdo obdivoval Mikuláše a anděly a někdo si
zase třeba rád zazpíval. A to ještě všichni odcházeli s naučenou zbrusu novou
písničkou, kterou vyučoval sám Lucifer. Ve dnech 6. 12. a 11. 12. se u nás
na škole opět zpívalo. To si své vystoupení pro své spolužáky a také
pro rodiče připravili žáci 2. ročníků společně s p. uč. Pavláskovou, p. uč.
Kubalovou a p. uč. Drmlovou. Druháčci měli připravené pásmo vánočních
písniček, básniček a zapískali i na flétničky. U vánočního stromku, který
zdobí prostory zimní zahrady, se všichni dostali do pravé předvánoční nálady.
Hudební soubor Jásan pod vedením p. uč. Heráka nezapomněl ani na naše
nejstarší spoluobčany a 12. prosince navštívil dva domy s pečovatelskou
službou (pod Delvitou a na Březových Horách). Ve vánoční atmosféře děti
zazpívaly a zahrály babičkám, dědečkům a také ošetřovatelkám krásné
vánoční koledy a na konci vystoupení předaly dárečky, které pro ně samy
připravily. Pro samotné děti byl potom potlesk a úsměv (někdy i slzy) tím
nejhezčím dárkem.
Chtěli bychom pozvat všechny předškoláky do naší školy 19. ledna 2008
(sobota), kdy u nás proběhne zápis dětí do 1. ročníků.
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

Příbramští občánci narození v prosinci
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Vážení čtenáři,
tyto řádky budete číst už v prvních dnech roku 2008. Já se ještě
vrátím k malé rekapitulaci činnosti Okresní hospodářské komory
Příbram v roce 2007.
Uspořádali jsme cca 10 seminářů pro podnikatele na aktuální
témata, jako např. „První zkušenosti s novým zákoníkem práce platným od 1. 1. 2007“, „Změny v programech podpor MS od ČMZRB
a CZECH TRADE v roce 2007“, „Příležitosti čerpání evropských fondů na léta 2007-2013“,
„E-vývoz v ČR“, „INCOTERMS a praxe“, „Nový stavební zákon od 1. 1. 2007“, „Pravidla
pro volný pohyb služeb a svoboda usazování v EU“ a další témata.
Vyhlásili a zhodnotili jsme „Nejlepší firmy okresu Příbram za rok 2006“, kterými se staly
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., a firma Roman Horký. Naši členové se mohli potkat
na společenském 5. Podnikatelském plese a na tradičních sportovních akcích, jako je
tenisový a kuželkový turnaj. Podíleli jsme se i na charitativní činnosti – část výtěžku plesu
pro dětské domovy v regionu a rádi jsme zaštítili červnový Den otevřených dveří v Dětské
odborné léčebně v Bukovanech. Naši podnikatelé se mohli potkat s prezidentem HK ČR
Ing. Jaromírem Drábkem, uspořádali jsme besedu s poslancem a bývalým ministrem
průmyslu a obchodu Ing. Milanem Urbanem, pravidelně se zástupci OHK setkávají
se starostou města Příbram MVDr. Řihákem a větší setkání podnikatelů se starostou
Mgr. Melšou proběhlo v zámecké restauraci na Dobříši.
S Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a Krajským úřadem Středočeského kraje
spolupracujeme na rozvoji zahraničních aktivit. Několik podnikatelů i za našeho regionu
navštívilo Čínu, Rumunsko, Polsko. V polovině listopadu jsme v příbramském regionu přivítali významnou zahraniční návštěvu, maršálka polského mazowieckého vojvodství pana
Adama Stružika, pro kterého jsme zprostředkovali návštěvu firmy RAVAK, a. s., a Keramika Celina, s. r. o., v Lešticích. Několik místních živnostníků zaslalo své výrobky na vánoční
prodejní výstavu ve francouzském Dijonu.
Spolupracujeme trvale s Úřadem práce, začali jsme spolupracovat i s příbramskou Věznicí
při otázce možnosti zaměstnávání odsouzených ve firmách. Vydali jsme již patnáct ročníků
Regionálního adresáře firem a institucí a nový adresář na rok 2008 v této době distribuujeme do firem jako novoroční dárek a bude k dispozici na úřadě OHK. Průběžně pracujeme
na zkvalitňování našich webových stránek, které navštíví denně 200 - 300 návštěvníků
a za dva roky se počet návštěv blíží 80 000.
S KHK Střední Čechy spolupracujeme na dvou projektech EU. Jako partner jsme zapojeni
do projektu „Systém permanentního mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V současné
době budou moci pilotní firmy testovat nový Databázový informační systém KHK StČ,
a zapojit se do jeho zkvalitnění. Jako účastník jsme zapojeni do projektu „Znalostmi k prosperitě “, který patří do priority Rozvoj celoživotního učení. Jedná se o grantové schéma:
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. Již dva vzdělávací moduly ze šesti
probíhaly v Příbrami.
Nad všemi aktivitami a činnostmi OHK bdí jedenáctičlenné představenstvo OHK
a tříčlenná dozorčí rada, která se schází desetkrát do roka. Dne 13. prosince se konala předvánoční schůzka představenstva v baru penzionu COUPÉ v Příbrami. Mezi podnikatele přišli
i hosté, jako pan starosta Josef Řihák s vedoucím odboru správy silnic Zdeňkem Škaloudem,
a ředitel ČS, a. s., JUDr. Lubomír Kroupa. Všichni zúčastnění si popřáli příjemné vánoční
svátky, šťastný start do roku 2008 a dobití energie pro další spolupráci a připravované aktivity. Mé poděkování patří představenstvu za činorodou spolupráci a nápady, které jsou
užitečné pro všechny podnikatele v příbramském regionu.
Pro rok 2008, kdy oslavíme již 15. výročí založení OHK Příbram, budou naše aktivity
podobného charakteru, ale budeme hledat i nové cesty, abychom mohli pomoci rozvoji našich
podnikatelů. V tuto chvíli bych chtěla upozornit na „Konzultační seminář k praktickému
provádění INTRASTATU“ s JUDr. Otakarem Krátkým, který se koná již 15. 1. v ČS, a. s.
Pár řádků bych chtěla věnovat aktivitám našich firem.
Velké blahopřání patří firmě HALEX.SCHAUENBERG, ocelové konstrukce, s. r. o.,
k zahájení provozu nové části areálu – vybudování nové haly 5 a k vytvoření cca dvaceti
až třiceti nových pracovních míst.
Firma TIMCO, s. r. o., pravidelně otvírá dveře své firmy novým kvalitním kopírovacím strojům, které jsou již velice nadčasové.
Řada firem v průběhu prosince našla čas na setkání svých pracovníků, obchodních partnerů
jako např.firma J.K.R., s. r. o., ZAT, a. s., GS Partner, s. r. o., důstojným kulturním zážitkem
ve formě divadelního představení. Firma ZAT, a. s., pravidelně zahajuje nový rok tradičním
novoročním přípitkem, tentokrát ve španělském stylu, na který navazuje odborně zaměřený
zákaznický den.
Od 1. ledna 2008 představenstvo OHK přijalo nového člena paní Blanku Volákovou –
Vinotéka U Kamenného sloupu, takže do roku 2008 vstupujeme s 205 členy.
Na závěr bych chtěla popřát všem firmám i čtenářům úspěšný vstup do roku 2008, hodně
zdraví, štěstí, lásky, pohody a vzájemné tolerance.
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

Automatizace výpůjčního systému v Knihovně Jana Drdy
Ve středu 2. ledna došlo ke spuštění automatizované evidence čtenářů a výpůjček v poslední
pobočce, kde byl dosud využíván lístkový evidenční systém. Je to pobočka na Březových
Horách. I zde byl návštěvníkům již po několik let nabízen lokální on-line katalog a internet,
jehož prostřednictvím bylo možno nahlédnout do centrálního katalogu knihovny. Nyní dojde
k rozšíření služeb návštěvníkům nejen Březových Hor, ale i ústřední knihovny na náměstí
T. G. Masaryka. Tato pobočka bude pro evidenci připojena prostřednictvím internetu jako terminál centrální databáze knihovny. Čtenáři tak budou mít možnost na Březových Horách
prostřednictvím internetového katalogu sledovat, které knihy jsou půjčeny nejen na této
pobočce, ale i v odděleních v hlavní budově na náměstí T. G. Masaryka. A nejen na Březových Horách, prostřednictvím webových stránek knihovny na adrese mohou nahlédnout
do katalogu i do svého čtenářského konta v podstatě z kteréhokoli počítače připojeného k internetu. Mohou si tak sami výpůjčky prodloužit, případně si rezervovat vybraný, ale právě
půjčený titul, což bylo dosud umožněno pouze čtenářům, registrovaným v odděleních
v ústřední knihovně. Systém byl zakoupen a instalován za pomoci grantu Ministerstva kultury ČR z programu VISK (veřejné informační služby knihoven).

ZŠ Jiráskovy sady informuje rodiče budoucích prvňáčků
Škola, patřící ke klenotům mezi historickými budovami v Příbrami, oslaví v r. 2008 sto let od svého
založení. Je držitelkou Evropské ceny kvality a je certifikována v síti Zdravých škol. V povědomí
veřejnosti je zapsána hlavně jako škola rozvíjející schopnosti žáků talentovaných na matematiku,
přírodovědné předměty a informatiku. Její žáci obsazují v soutěžích pravidelně přední místa
a vedou si také velmi dobře při dalším studiu na středních i vysokých školách. Neopomenutelné je
zapojení žáků i učitelů do vzdělávacích projektů EU. Spolupracují s partnerskými školami
v Evropě v rámci projektu Socrates–Comenius. V posledních 3 letech reprezentovali město
Příbram a svoji práci v Bulharsku, Polsku, Portugalsku a Lotyšsku, přičemž se tam ve sportovní
olympiádě a v soutěži výtvarných prací vždy umístili na 1. místě. Žáci, díky úsilí ve výuce a profilované zájmové činnosti ve školní družině (jejíž 3 oddělení jsou dětem 1. stupně ZŠ k dispozici
denně od 6.15 do 17.00 hodin), zvítězili v regionálních kolech výtvarných soutěží Masky kolem
světa, Nejhezčí novoročenka, Jezdit můžeš i ekologicky a Vím, kdo jsou hasiči. Mohou se pochlubit i vítězstvími v soutěžích z oblasti literární tvorby: Klára Kolářová v regionální soutěži Napiš
básničku a žáci Jana Pecková, Adam Ekl a Tomáš Krajčír v republikovém kole soutěže Píšu ti, tati.
Pravidelně vyhrávají i v šachových a jazykových soutěžích. Škola organizuje školy v přírodě
a vyjíždí na lyžařské kurzy, rozšířené o výcvik na snowboardech.
Široká paleta zájmových mimoškolních útvarů se sportovním, uměleckým, hudebním a výchovně
vzdělávacím zaměřením navazuje na vlastní školní vzdělávací program Moje škola a rozšiřuje
možnosti vzdělávání v oblasti zájmů jednotlivých žáků. Mimoškolní aktivity žáků nejsou odděleny od výchovně vzdělávacího procesu, ale jsou jeho organickou součástí. Podle koncepční vize
školy, vytvořené v rámci sloučení bývalých 2. a 4. ZŠ Příbram, jsou zde k tomu vytvořeny vynikající podmínky: jak široká spolupráce rodičů, učitelů a žáků (např. projekt Když rodiče chodí zase
do školy) a neustálé zvyšování počtu vedoucích zájmových útvarů z řad veřejnosti, tak fantastické
materiálně technické zázemí školy, které bylo vybudováno díky investicím zřizovatele a evropským dotacím z EHP finančních mechanizmů Norského království. Zrekonstruovaný a zmodernizovaný areál školy, včetně relaxačních prvků na školním dvoře, multifunkčního hřiště a venkovní
učebny je otevřen žákům pro veš-keré školní i mimoškolní aktivity, stejně jako bezdrátové připojení k internetu a mobilní počítačová učebna. Aula školy s mimořádnou akustikou slouží po své
rekonstrukci nejen žákům všech příbramských škol, ale svým multifunkčním pojetím se stává centrem kulturního a hudebního života regionu. Další informace na telefonním čísle 318 624 626.
Zápis do 1. tříd se koná v pátek 18. 1. od 14 do 18 hodin a v sobotu 19. 1. od 9 do 11 hodin. Je
samozřejmě možno domluvit i individuální termín zápisu.

Mgr. Miloš Přibyl, ředitel školy
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V prosinci loňského roku byla slavnostně uvedena do provozu nová výrobní hala v továrně HalexSchauenberg Příbram.

Hornické muzeum opět vystavovalo v Galerii F. Drtikola betlémy. Výstavu zahájil místostarosta Petr
Kareš. Na snímku společně s ředitelem muzea Josefem Velflem.

Český rozhlas vysílal 15. 12. z Příbrami. Starosta Josef Řihák se tohoto přímého přenosu také
zúčastnil a představil posluchačům rádia naše město.

V prosinci byl spuštěn zkušební provoz ve zrekonstruované čistírně odpadních vod v Příbrami.

V průběhu vánočních svátků se konal Fotbalový turnaj v tělocvičně na Březových Horách.
Ceny vítězům předal starosta Josef Řihák společně s náměstkem hejtmana Středočeského kraje
Josefem Martincem (SNK).

Rekonstrukce Zdabořské ulice byla úspěšně dokončena. Investorem celé akce bylo město Příbram
spolu se Středočeským krajem. Na snímku je starosta Josef Řihák s hejtmanem Petrem Bendlem
při slavnostním stříhání pásky.

V neděli 6. ledna přijeli do Příbrami Tři králové na živých velbloudech. Tato akce se v Příbrami stala
již tradicí a těší se na ni především ti nejmenší. Velbloudi jsou z cirkusu pana Kopeckého a účastní
se každoročního také Tříkrálového průvodu v Praze.

Starosta Josef Řihák se důkladně zabýval přípravou projektu “Strážníci do ulic”. Projekt byl zahájen
2. ledna a podrobně se mu věnujeme na titulní straně.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 1. 12. bylo v 1.50 na služebnu MP telefonicky oznámeno podezření z rušení
nočního klidu v Příbrami
VII. Vyslaná hlídka MP zjistila, že z baru je slyšet velmi hlasitá hudba. Strážníci
zjistili totožnost obsluhy
baru a upozornili ji na skutečnost, že svým jednáním
ruší noční klid. Obsluha
baru přislíbila zjednání
nápravy. Následnou kontrolou strážníci MP Příbram
zjistili, že k nápravě nedošlo.
MP Příbram předala celý
případ příslušnému odboru
MěÚ Příbram, protože se
jedná o opakované rušení
nočního klidu a nedodržení
otevírací doby.
Dne 5. 12. bylo na služebnu
MP telefonicky oznámeno,
že v Příbrami VII vedle
popelnic někdo uložil větší
počet kusů staršího nábytku.
Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele a ten
strážníkům sdělil i informace o tom, kdo zde tento
nábytek zanechal. Strážníci
se neúspěšně pokusili osobu
podezřelou ze spáchání
přestupku kontaktovat, a tak
celý případ zdokumentovali
a předali Odboru životního
prostředí MěÚ Příbram
k dalšímu řešení.
Dne 7. 12. volala služebnu
MP prodavačka supermarketu v Příbrami VII, že
v prodejně došlo ke krádeži.
Na místo byla ihned vyslána
hlídka MP, která po příjezdu
zjistila, že jedna zákaznice

si odložila kabelku s peněžní
hotovostí cca 6000 Kč, doklady a kreditní kartou do nákupního vozíku. Kabelku jí
však v nestřeženém okamžiku někdo odcizil. Strážníci
ihned zavolali Policii ČR,
zajistili svědky události a po
příjezdu hlídky jí celý
případ předali.
Dne 13. 12. požádal majitel
restaurace telefonicky o zásah
hlídku MP, protože zde podnapilá žena obviňuje další
hosty z krádeže finanční
hotovosti. Strážníci na místě
zjistili totožnost ženy a dvou
mužů, které žena obvinila
z odcizení 1000 Kč. Jelikož
zde bylo podezření z trestného činu, byla přivolána
hlídka Policie ČR, která si
případ převzala.
Dne 14. 12. v nočních hodinách stálá služba MP
Příbram, která nepřetržitě
sleduje kamerový systém,
pojala podezření, že na
náměstí T. G. Masaryka se
někdo pokouší vloupat
do vozidla. Když se na vozidle
spustil alarm, muž začal
utíkat do Pražské ulice.
Stálá služba pomocí radiostanice kontaktovala hlídku
MP, která po krátké chvíli
muže zadržela. Při prokazování totožnosti mladíkovi
vypadl z kapsy 100 mm
dlouhý šroubovák, speciálně upravený hřebík, teleskopický obušek a baterka.
Poté se strážníci společně
s mužem vrátili k vozidlu,
do které se pokusil muž

SLOUPEK SENÁTORA
Na začátku prosince 2007 se v Rusku konaly
parlamentní volby, které ruská opozice
označila za „bakchanálie nezákonností
a podvodů“. Jako pozorovatel Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, který
se voleb zúčastnil, jsem takový dojem
nezískal, alespoň tedy ne pokud jde o průběh
vlastního volebního procesu a v těch volebních místnostech, které jsem navštívil.
Za celý volební den jsem navštívil 15 volebních místností, přičemž v té poslední jsem
setrval až do konce závěrečného sčítání hlasů a vyplnění příslušných protokolů o hlasování. V průběhu hlasování jsem zjistil
za celý den jen 2 závady, při sčítání hlasů a vyplňování protokolů
pak žádnou. Zmíněné 2 závady spočívaly v tom, že ve 2 volebních místnostech byly kromě několika kabin pro tajné hlasování
vždy také 2 stoly s tužkami přivázanými na provázku, u nichž
mohli voliči volební lístky vyplnit, aniž by museli jít do kabiny
pro tajné hlasování. V obou volebních místnostech jsem se zeptal předsedy volební komise, proč tomu tak je. Prý že kdyby
byla fronta a někdo nechtěl čekat a netrval na tom, že chce jít
do kabiny pro tajné hlasování, tak aby si to mohl vyplnit na těch
stolech. To je samozřejmě krajně nesprávná úvaha, volební
komise měly trvat na tom, aby se každý volič odebral do kabiny
pro tajné hlasování, a nikoliv tímto způsobem přispívat
k „pohodlí“ voličů. Pro zajímavost uvádím, že v naší republice
zákon výslovně říká, že tomu, kdo by se neodebral do prostoru
pro tajné hlasování, volební komise volit neumožní. Na druhé
straně takové „vylepšení“ volebních místností bylo spíše dílem
„lidové tvořivosti“ volebních komisí a nikoliv řízeno nějak centrálně, pokud to tak bylo jen ve 2 z celkového počtu 15
navštívených volebních místností. Přítomným pozorovatelům
místních politických stran i nevládních organizací to nijak
nevadilo, voliči ve své drtivé většině stejně chodili do kabin
pro tajné hlasování, a pokud ne, tak nikdo u zmíněných stolů
nesledoval, kterou stranu kdo volí, i když by samozřejmě mohl,
což však bylo takovýmto voličům jedno.
Já jsem toho využil a stál jsem u takového stolu tak dlouho,
dokud si k němu postupně nesedlo 10 voličů, kterým nestálo
za to udělat pár kroků navíc ke kabinám pro tajné hlasování,
neboť fronty se tam netvořily. Mohl jsem proto vidět, že z těchto
10 voličů jich 6 volilo politickou stranu, v čele jejíž kandidátky
stál prezident Putin, a 4 voliči volili jiné strany. Je až s podivem,
jak toto moje pozorování i na tak malém vzorku voličů pak
nakonec v podstatě přesně odpovídalo celkovým výsledkům
po skončení voleb. V zásadě lze tedy říci, že až na zmíněné 2 závady probíhalo hlasování i závěrečné sčítání hlasů po uzavření
volebních místností standardním způsobem, proti němuž nikdo
nemohl nic namítat, a výsledek voleb pak odpovídal předvolebním náladám v ruské společnosti, kde je prezident Putin velmi
populární, čemuž se, po dobách chaosu a nestability za prezidenta
Jelcina, nelze ani divit. Jinou věcí však mohou být poměry
v předvolebním období, kde i podle mezinárodních organizací
mělo docházet k různým nesprávnostem, nespravedlnostem či
nerovnému přístupu k těm, kteří stáli v opozici vůči prezidentu
Putinovi, což však tak zvaní krátkodobí pozorovatelé, sledující
jen vlastní volební proces v den voleb, nemohou posoudit.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

vloupat a zjistili, že automobil má odřený lak u kliky
a zámku pravých předních
dveří. Z důvodu podezření
ze spáchání trestného činu
hlídka MP zavolala Policii
ČR a případ jí předala.
Dne 14. 12. bylo anonymně
oznámeno, že v Příbrami VII
u popelnic leží dělostřelecký granát. Na místo byla
ihned vyslána hlídka MP,
která zjistila, že oznámení je
pravdivé. Strážníci ihned
zabezpečili okolní prostor
tak, aby nebyl ohrožen život
a zdraví občanů, zavolali
Policii ČR a zjistili totožnost svědka. Pyrotechnik
odborným způsobem munici zneškodnil a odstranil
z veřejného prostranství.
Dne 15. 12. večer bylo
na tísňovou linku MP oznámeno, že pětice mladíků
převrátila odpadkový kontejner. Stálá služba na místo
ihned vyslala motohlídku,
která zastihla mladíky
ve věku 8 až 14 let nedaleko
místa události. Mladíci se
k činu přiznali, vrátili se
k převrácenému kontejneru
a za dohledu strážníků
uklidili nepořádek.
Dne 17. 12. strážníci během
kontrolní činnosti v prodejně
v Příbrami VII zjistili, že
muž stojící vedle pokladny
žádá prodavačku o prosvětlovací tužku, aby zjistil, zda
bankovka v hodnotě 1000
Kč, kterou obdržel jako vyrovnání dluhu, je pravá.
Po prověření bankovky

světlem na prosvěcování
bankovek bylo zjištěno, že
se může jednat o padělek.
Protože zde bylo podezření
ze spáchání trestného činu,
strážnici zjistili totožnost
majitele bankovky a vyzvali
jej, aby s nimi jel na obvodní oddělení Policie ČR, kde
případ předali policistům.
Dne 18. 12. bylo oznámeno,
že ve Střelecké ulici na trávníku leží zraněný muž.
Na místo ihned přijela hlídka
MP, která zde nalezla
prochladlého staršího muže,
který krvácel z levé dolní
končetiny. Strážníci muži
poskytli neodkladně první
pomoc a zavolali RZS
Příbram, které následně
muže předali k dalšímu
ošetření.
Dne 19. 12. oznámila paní,
že v domě, kde bydlí, je
násilně otevřen byt. V bytě
prý bydlí muž, který je
dlouhodobě v zahraničí.
Hlídka MP, která se dostavila na místo, zkontaktovala
oznamovatelku a zjistila, že
dveře do bytu jsou vykopnuté a v bytě spí neznámý
muž.
Strážníci
muže
probudili a zjistili jeho totožnost. Muž nebyl schopen
hodnověrně doložit právo
k užívaní bytu a protože zde
bylo podezření ze spáchání
trestného činu, byla na místo zavolána hlídka Policie
ČR, které strážníci celou
věc předali.
- mf -

Rolničky z Gymnázia pod Svatou Horou
Je 20. prosince, mráz pokryl Příbram bílou krajkou a my jsme se zeptali
studentek a studentů Gymnázia pod Svatou Horou, jak se svými
spolužáky a učiteli prožívají předvánoční čas.
„Dnes, společně se základní školou, máme Vánoční taneční soutěž, ale
všechno už začalo happeningem 2. A. Chodíme dnes, zítra se nám to
nehodí,“ říká jeden z mladších studentů, „to jsme si netradičním způsobem připomněli mikulášskou tradici.“ „Dne 7. prosince jsme pak
pod patronací sekce německého jazyka jeli do Drážďan,“ svěřuje se nám
Katka Dobrovolná z 3. C, „podívali jsme se do Zwingeru, komplexu
muzeí a obrazáren, navštívili Frauenkirche a Hofkirche, obdivovali Semperovu operu.“ „Nás pro změnu zase fotili japonští turisté...,“ dodává se
smíchem Nikola Bulinová ze 3. A. „Obrazy světoznámých autorů byly
skvělé, ale drážďanský vánoční trh, to byla nádhera; miniaturní svíčky,
voňavý punč, tradiční štoly, a ty středověké šaty...,“ svorně zavzpomínají
Barbora Pilařová, Marcela Doubková a Markéta Milá.
„Dne 18. prosince se ve škole již tradičně soutěžilo v netradičních disciplínách; v anglickém bingu, jazykolamech, sudoku a logických hrách
na PC,“ připomíná další akci školy Josef Mašek, jeden z vítězů. „Byla
jen škoda, že si tentokrát s námi nepřišel změřit síly nikdo z jiných škol,“
posteskla si Martina Polesná. „Tak síly jsme si s ostatními změřili
ve volejbalu,“ rychle dodává Markéta Komancová. „A nedopadli jsme
nejhůře, družstvo dívek vyhrálo krajské kolo a postupuje na republiku.“
A co se bude dít zítra? „Na poslední školní den v roce 2007 jsme si
pro sebe přichystali vánoční zpívání, všichni se těšíme, až pod vedením
Mgr. Evy Roubové a za doprovodu rytmických nástrojů zazní méně
známé koledy, a dramatizaci několika Erbenových balad, tu si pro změnu
připravila s členy školního dramatického kroužku Mgr. Gabriela Baumgartnerová. Věřím, že naši žáci budou do svých domovů odcházet již
s pravou sváteční náladou,“ řekl na závěr ředitel školy Mgr. Pavel
Sedláček.

“KYOTO IN THE HOME”
Co to znamená?
Pod tímto názvem se skrývá vzdělávací program o obnovitelných zdrojích energie a úsporách energie. Jedná se o mezinárodní projekt, který
podpořila Evropská komise z programu Inteligent Energy Europe a který
je inspirován Kyotským protokolem, zabývajícím se globálním
oteplováním způsobeným hlavně skleníkovými plyny.
Součástí projektu je i soutěž pro žáky základních a středních škol, do níž
se zapojili i žáci Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, konkrétně devátý a sedmý ročník.
Žáci 9. ročníku se v rámci výuky fyziky seznamují s neobnovitelnými
i obnovitelnými zdroji energie a tento projekt je donutil se nad tématem
zamyslet trochu hlouběji. Už vědí, že hospodářství celého světa stojí
na ropě, zemním plynu a uhlí a že se blíží doba jejich vyčerpání. Už také
vědí, že nám celé roky dobře slouží, ale že nám všem zároveň škodí a že
je třeba hledat nové cesty. Ve skupinách si vybrali z několika nabízených
témat, vyhledali informace a konečnou fází je vytvoření velkých plakátů,
kterými bude vyzdobena škola.
V 7. ročníku jsme se zaměřili na úspory energie. Na začátku se žáci
seznámili s cíli projektu a diskutovali o tom, jak probíhá jejich běžný
den, kde by našli rezervy ve spotřebě energie a že i když je jim dvanáct,
mohou něco ovlivnit. Za týden jsme si zapálili svíčky a povídali si, co už
nedělají nebo co dělají jinak, jak se k tomu stavěli doma. Tímto bychom
chtěli poděkovat rodičům za trpělivost, protože některé děti to vzaly
opravdu srdíčkem a nebylo to s nimi asi lehké. Výsledkem jejich práce
jsou malé plakáty, které tvořily ve skupinách ve škole v hodinách fyziky
a přírodopisu.
Tání ledovců, nedostatek pitné vody v některých oblastech, povodně,
hurikány, tornáda, zatopení oblastí, kde žijí lidé nebo kde se pěstuje
obilí, hlad, vyhynutí tisíců druhů živočichů a rostlin už pro sedmáky
a deváťáky nejsou prázdné pojmy.
Ze zúčastněných škol bude vybráno a odměněno věcnými cenami 10 nejlepších tříd a nejlepší škola získá hlavní cenu, kterou věnuje firma
PHILIPS – energetický audit budovy. Moc bychom jim to přáli, ale
věříme, že to nedělali jen pro to. Práce našich žáků jsou uvedeny
na stránkách školy: www.zs-pribram.cz.
Za pracovní týmy Naděžda Kozáková

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
ŘEHOŘ ZAJÍC Z VALDEKA
BISKUP PRAŽSKÝ
*?, +1301, VLÁDL 1296 - 1301
Smrt zastihla biskupa Tobiáše v době dočasného uklidnění
poměrů, kdy zároveň nastal rozmach Českého království doby
posledních Přemyslovců. Volba nového biskupa padla na Tobiášova myšlenkově blízkého člověka, pražského kanovníka
a svatovítského děkana Řehoře.
Řehoř Zajíc z Valdeka patřil rodem k vysoké domácí šlechtě,
která měla své kořeny na Podbrdsku. Své hlavní sídlo měl rod
na hradě Valdeku, který se nachází nedaleko Příbrami. Páni
z Valdeku se řadili do rodu Buziců, jejichž společným
heraldickým znamením byla kančí hlava. Zajícové tak měli
společné předky s pány z Rožmitála, ze Šelmberka, z Třemšína, z Březnice a z Házmburka, jejich vzájemné příbuzenské
vztahy jsou však dodnes ne zcela jasné. Podle starých pověstí
českých, respektive kroniky Václava Hájka z Libočan měl být
zakladatelem rodu Buziců bájný Bivoj, první skutečné stopy
tohoto rodu lze však v dějinách nalézt až na počátku 12. století. Zakladatelem větve pánů z Valdeka se stal Oldřich, zvaný
Zaječec, snad podle Zaječova, kde měl své sídlo. Působil
ve službách Přemysla Otakara II. a také nechal vystavět hrad
Valdek a klášter Svatá Dobrotivá u Zaječova.
Námi sledovaný Řehoř byl nejmladším Oldřichovým synem.
Ačkoli o Řehořově raném životě nevíme skoro nic, je
pravděpodobné, že na Valdeku nějaký čas strávil, později
odešel do Prahy, kde se věnoval studiu a církevní dráze. Již
dospělý působil jako pražský kanovník ve funkci scholastika,
tedy měl na starost péči o kapitulní školu. Podle dochovaných
svědectví se mu podařilo zvýšit úroveň školy, jeho nejlepším
oborem měl být výklad Aristotelovy filozofie. Později, již jako
kapitulní děkan, hrál významnou roli v politických jednáních
po smrti Přemysla Otakara II., kdy byl pevnou oporou strany
biskupa Tobiáše. Po Tobiášově smrti byl v roce 1296 zvolen
jeho nástupcem. Právě on korunoval Václava II. na českého
krále a pokládal základní kámen zbraslavského kláštera.
Řehoř důsledně zachovával loajalitu ke králi a do světské politiky v době své vlády příliš nezasahoval.
V období Řehořovy vlády se poprvé objevil úřad biskupského
oficiála, což byl zpočátku dočasný biskupův zmocněnec
k řešení právních sporů, ze kterého se později vyvinul stálý
úřad. Řehoř také pravidelně sloužil mše v katedrále sv. Víta,
což byla v této době spíše výjimka, neboť již tehdy biskupa
vázalo množství správních a úředních povinností a sloužení
běžných mší nechával na děkanovi a jeho pomocnících.
Řehořovi bývá připisováno i důležité literární dílo, část tzv.
Druhého pokračování Kosmovy kroniky, nazývané „Zlá léta
po smrti krále Otakara“. Jeho autorství však dosud nebylo
jednoznačně prokázáno.
Řehoř Zajíc bohužel patří k těm osobnostem našeho seriálu,
u kterých je vztah k Příbrami nejasný. Z let 1296-1301 se
nedochoval o Příbrami žádný historický údaj, naproti tomu je
zřejmé, že Řehoř z Valdeka, který byl s největší pravděpodobností podbrdským rodákem, musel mít konkrétní představu
o tom, kde Příbram leží a jak asi vypadá. Je také pravděpodobné, že již v této době se začalo v příbramském okolí
s dolováním stříbra, o jehož existenci máme zprávy až o 10 let
později. Vždyť moc a sláva Václava II., na které byl Řehoř
spoluúčasten, byla odvozena od nebývalého rozmachu
stříbrného dolování.

Daniel Doležal

L EDNOVÉ KALENDÁRIUM

1. 1. 1953

Proběhlo sloučení měst
Příbrami a Březových Hor.

1. 1. 1873

Majitelem lékárny na Březových Horách se stal Jan
Baborovský.

1. 1. 1888

Městská rada na Březových Horách obdržela
8000 zlatých od hornické
bratrské pokladny na novostavbu kostela sv. Vojtěcha.

bramské farnosti a tím i
kostela.

15. 1. 1288
Posádka hradu Orlíka
vyplenila a vypálila
Příbram. Byla to odplata
Vítkovců biskupovi Tobiášovi v domácí válce
české šlechty.

24. 1. 1878
Březohorské obci byla
povolena výplata z úspor
za rok 1876 ve výši 1500
zlatých na stavbu školy.

1. 1. 1908

26. 1. 1786

2. 1. 1958

27. 1. 1888

Byla zahájena bruslařská
sezóna na Hořejší Oboře.

Byla v Příbrami zavedena
linková městská autobusová doprava, která
měla dvě trasy.

8. 1. 1298

K tomuto dni je poprvé
v písemných pramenech
doložena existence pří-

Uskutečnil se první pohřeb na dnešním tzv.
starém hřbitově (u 4. ZŠ).

Poprvé na Březových
Horách dostávaly ve škole
chudé děti zdarma teplou
polévku, aby byla usnadněna jejich školní docházka. Akci organizoval horní
úřad.
Daniel Doležal

Ředitelé příbramských základních škol stanovují v roce 2008 v souladu s § 46
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
místo a dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání takto:
Zápis do 1. ročníků základních škol pro děti narozené
od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002, vč. dětí s odloženou docházkou:
Základní škola pod Svatou Horou Příbram 15. 1.
13.00 - 18.00 h.
Balbínova 328, Příbram II
16. 1.
13.00 - 18.00 h.
Základní škola, Příbram - Březové Hory
25. 1.
14.00 - 18.00 h.
Příbram VI - Březové Hory, Prokopská 337 26. 1.
8.00 - 12.00 h.
Základní škola, Příbram II,
18. 1.
14.00 - 18.00 h.
Jiráskovy sady 273
19. 1.
9.00 - 11.00 h.
Základní škola, Příbram VII,
19. 1.
8.00 - 14.00 h.
28. října 1
Základní škola, Příbram VII,
17. 1.
15.00 - 18.00 h.
Bratří Čapků 279
18. 1.
14.00 - 17.00 h.
(zápis bude probíhat na pracovišti Bratří Čapků 279 i Žežická 193)
Základní škola, Příbram VIII,
19. 1.
8.00 - 14.00 h.
Školní 75
Waldorfská škola Příbram - ZŠ, G a SOU 18. 1.
14.00 - 17.00 h.
Hornická 327, Příbram II
19. 1.
9.00 - 11.00 h.
náhradní termín
5. 2.
14.00 - 17.00 h.
V odůvodněných případech je možné domluvit s ředitelstvím školy jiný termín.
K zápisu s sebou rodiče vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Galerie F. Drtikola pořádá výstavu “Setkání světů - vidět svět bez zraku”.

Výstava představí činnost Tyflocentra, o. p. s., které je specializovaným centrem služeb pro nevidomé a slabozraké. Seznámí Vás s kompenzačními pomůckami určenými pro lidi s těžkým zrakovým postižením (mluvící měřící přístroje, zvětšovací přístroje, spec. psací stroj), umožní prohlédnout si knihy v Braillově písmu, vyzkoušet si simulační brýle, chůzi s bílou holí, apod. Součástí
prohlídky je promítání filmu Vidíme ty, kteří nevidí. Výstava potrvá od 29. 1. do 29. 2. 2008.

Hana Charyparová vicemistryní ČR v krasobruslení
Příbramská krasobruslařka současně získala bronzovou medaili
na společném Mistrovství České a Slovenské republiky v krasobruslení a tancích na ledě v Trenčíně.
Ve dnech 14. - 16. 12. 2007 probíhalo v Trenčíně společné
Mistrovství České a Slovenské republiky v krasobruslení a tancích na ledě pro rok 2008.
Na pátečním losování soutěže žen se sešla kompletní špička
českého a slovenského krasobruslení, včetně nejlepších závodnic
juniorské kategorie, které měly tentokrát právo startovat na seniorském mistrovství. Mezi celkem 29 startujícími, z toho 22
z Čech a Moravy a 7 ze Slovenska, nechyběly ani zástupkyně
příbramského krasobruslení, dvě členky Sportovního klubu krasobruslení Příbram Tereza Topičová a Barbora Jechová, které si
pro krátký program vylosovaly startovní číslo 3, resp. 5. Třetí
příbramskou účastnicí mistrovského závodu byla Hana Charyparová, členka Bruslařského klubu Příbram, která v současné
době z důvodu studia na vysoké škole hostuje v USK Praha. Hana
si pro svůj krátký program vylosovala startovní číslo 9.
Sobotní krátké programy ve velmi chladné B.O.F. Leasing Aréně
se Tereze Topičové a Barboře Jechové příliš nevydařily, když
chybovaly nejen ve skocích, ale i v dalších předepsaných prvcích,
zejména při piruetách, a nekompromisní srážky nového systému
hodnocení Mezinárodní bruslařské federace (ISU) zařadily obě
závodnice na 24. a 28. místo v průběžném pořadí soutěže.
Hana Charyparová předvedla svůj krátký program na hudbu
G. Pucciniho Turandot v provedení houslové virtuosky Vanessy
Mae bez viditelného zakolísání a zejména díky výbornému předvedení piruet a spirál v nejvyšším stupni obtížnosti, ve kterých
dosáhla vysokého bodového zisku, téměř hodinu vévodila
průběžnému pořadí soutěže. Hančin bodový součet postupně
překonaly pouze několikanásobná mistryně Slovenska J. Belenyesiová a vicemistryně ČR z loňského mistrovství v Liberci
Nella Simaová. Ve výsledkové listině krátkého programu žen tak
Hanka figurovala na vynikajícím třetím místě, které bylo
výbornou pozicí pro nedělní volné jízdy.
V nedělním krásném a slunečném, ale mrazivém dopoledni pod
hradem Matúša Čáka byly zahájeny volné jízdy 29 účastnic
soutěže a v trenčínské aréně byla snad ještě větší zima než předchozí den. Barbora Jechová předvedla svou volnou jízdu
bez výraznějších chyb, průměrný výkon však stačil pouze na 25.
příčku v rámci volných jízd. Tereza Topičová, tak jako ve svém
krátkém programu, se opět nevyhnula některým chybám a předvedla volnou jízdu hodnocenou na 27. místě.
Atmosféra v trenčínské aréně v průběhu soutěže i přes již zmiňované velké chladno postupně houstla, jak se blížily volné jízdy
nejlepších závodnic bývalého federálního Československa.
Šest nejlepších krasobruslařek po krátkém programu z obou dnes
suverénních států, z toho čtyři z České republiky a dvě Slovenky,
nastoupily na rozbruslení před volnými jízdami, kolem 13.
hodiny odpolední. Jako první z nich se startovním číslem 24 se
ke své volné chystala Hanka Charyparová. Jindy nevýhodné
vylosování prvního pořadí po rozjížďce se v nepříjemné zimě

trenčínského stadionu ukázalo jako výhoda, když Hanka nastupovala k volnému programu rozehřátá z rozbruslení. Šok Hance
a všem přihlížejícím divákům však připravili slovenští pořadatelé, když Haně přestala hrát po několika vteřinách po zahájení
volné jízdy hudba. Těsně po předvedení výborné skokové
trojkombinace dvojitého Axela, dvojitého Toeloopa a dvojitého
Rittbergera, vrchní rozhodčí jízdu přerušila a po znovuspuštění
hudby mohla Hana pokračovat ve volné jízdě. Směs melodií
z muzikálu Karla Svobody Dracula již Hanu doprovodily až
do finále jejího volného programu. Hana se přerušením jízdy
nenechala vyvést z koncentrace a předvedla všechny další prvky
své volné jízdy bez chyby, snad jen nezařazení dvojitého
Toeloopa do kombinace za Lutza a tím využití třetí povolené
kombinace skoků ji připravilo o nějaký bodík navíc. Opět tak
jako v krátkém programu zejména díky piruetám provedeným
v nejvyšším stupni obtížnosti a skokům provedeným bez chyb,
bylo hodnocení volné jízdy technickým panelem a sborem
rozhodčích vysoké a zejména beze srážek.
Hanka se svým výkonem zaslouženě dostala do vedení soutěže.
Lepší volnou jízdu než příbramská studentka Fakulty tělesné
výchovy a sportu UK v Praze předvedla později už jen Nella
Simaová z Ostravy. Slovenka J. Belenyesiová, která vedla
po krátkém programu, měla svou volnou jízdu hodnocenou níže
než Hanka, avšak několikabodový náskok z krátkého programu jí
stačil k udržení celkového druhého místa v soutěži. Ostatní
krasobruslařky z poslední startující šestice již konečným pořadím
nejlepších nezamíchaly. Po skončení soutěže se Hana Charyparová mohla radovat z dalšího úspěchu na vrcholné soutěži.
Po stříbrné a bronzové medaili z mistrovství ČR v žákovských
kategoriích a třetím místě z předloňského mistrovství v Českých
Budějovicích mezi ženami dosáhla jednadvacetiletá studentka
znovu na medaile, tentokrát rovnou dvě, a to bronzovou v soutěži
společného mistrovství České a Slovenské republiky a zároveň
stříbrnou medaili jako vicemistryně České republiky v krasobruslení pro rok 2008.

Hana Charyparová, N. Simaová, K. Nováková
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