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S L AV Í V Ý Z N A M N Á V Ý R O Č Í
Příznivci sportu a tělovýchovy v Příbrami si
v letošním roce připomenou dvě významná
výročí. Před pěti roky vznikla příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram
(SZM). Ještě dříve, před 35 lety, byla založena
předchůdkyně dnešních SZM – organizace
s názvem Tělovýchovná a rekreační zařízení
okresu Příbram, tzv. TěReZa.
Těmito dvěma snímky se vracíme
k vánočním svátkům. Spousta dětí
měla možnost podívat se do Prokopské štoly a u ozdobeného stromečku si
zazpívat koledy. Hornické muzeum
zase vítalo po celý prosinec návštěvníky v hornické chalupě. Zde si všichni
mohli připomenout tradiční vánoční
zvyky našich předků.

V úterý 6. ledna přijeli do Příbrami
Tři králové na živých velbloudech.
Tato akce měla opět velký úspěch, a to
hlavně u dětí.

Město předalo dobrovolným hasičům
nové čerpadlo, nafukovací zdvihací
vaky a záchranný člun.
Městské lesy Příbram, s. r. o.,
ukončily výběrové řízení na těžbu
dřeva harvestorem, nebo jinými
těžebními postupy pro I. pololetí roku
2009. Jako nejlépe vyhovující podmínkám výběrového řízení byla vyhodnocena firma Pavel Hanko. Těžba by
měla být realizována během ledna
a února 2009 v porostech na Padáku,
jižně od trasy lyžařského svahu.
To znamená, že užívání svahu nebude
těžbou dřeva omezeno, avšak toto se
netýká části lesa, kde budou těžební
práce probíhat. Při této příležitosti se
obracím s žádostí na návštěvníky lesa
na Padáku, aby z bezpečnostních
důvodů nevstupovali do těžených
porostů. Rovněž je žádám o dodržování
bezpečné vzdálenosti od odvozních
souprav při nakládce a následném
odvozu vytěžené hmoty.
Případní zájemci o koupi palivového
dřeva či s dotazy týkající se výše
uvedeného se mohou obrátit na vedoucího polesí p. V. Švarce, 604 210 065.
Městské lesy Příbram, s. r. o.

Parkování u divadla
Město Příbram po dohodě s ředitelem
Divadla A. Dvořáka vyšlo vstříc požadavkům občanů a umožní po dobu
konání představení v divadle a kině
parkování vozidel přímo na prostranství před kulturním domem. Nové
parkoviště bude označeno dopravní
značkou P – RESERVÉ s dodatkovou
tabulkou „Pro držitele povolení - zóna
D“. Povolení do této zóny bude mít
každý držitel vstupenky do kina a divadla. Na každé vstupence je útržek
„Povolení k parkování“. Řidič vozidla
je povinen pro kontrolu tento útržek
umístit na viditelném místě za přední
sklo u auta. Parkování před kulturním
domem je povoleno pouze v den představení v době od 17 do 24 hodin.
Nový systém parkování byl zahájen
1. ledna 2009.

O minulosti a současnosti příbramských sportovišť při příležitosti těchto výročí hovoří
ředitelé obou organizací – Karel Kalát a Ing.
Pavel Pikrt.
Je tomu již pět let od chvíle, kdy vznikla
příspěvková organizace Sportovní zařízení
města (SZM) Příbram. „Naše organizace
vznikla dne 1. července 2007 osamostatněním
středisek zajišťujících sportovní a rekreační
služby a s nimi spojené aktivity. Sportovní
zařízení města Příbrami nabízejí a zajišťují
služby nejen pro obyvatele celého regionu
Příbram, ale i regionům sousedním.
V současné době naše organizace zaměstnává
celkem 70 pracovníků,“ říká Ing. Pavel Pikrt,
ředitel SZM Příbram.
Příspěvková organizace Sportovní zařízení
města Příbrami zajišťuje provozování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování
tělovýchovných a sportovních zařízení
sloužících k regeneraci a k rekondici, a ubytovací činnost. Organizace je rozdělena do tří
středisek: Aquapark – Plavecký bazén, Zimní
stadion, Nový rybník.
Největším objektem, který SZM Příbram
spravuje, je zimní stadion. Jeho součástí jsou
2 kryté ledové plochy se zázemím. Hlediště
ve velké hale pojme 3 700 sedících diváků,
malá hala má kapacitu 1 200 stojících diváků.
Součástí komplexu je restaurace se salónkem,
prodejna sportovních potřeb, tenisový kurt,
zrcadlový sál a samostatná klubovna s 25 místy
k sezení. V areálu zimního stadionu je i ubytovací zařízení hotelového typu.
Sportovní a rekreační areál Nový rybník je
využíván zejména k volné rekreaci, k procházkám, ke koupání v přírodním koupališti.
Pro sportovní vyžití je možno využívat
horolezecké stěny Jakub a skateparku. V letním

ZMĚNY

období je zde v provozu camp a minigolf.
K nejnavštěvovanějším a nejoblíbenějším
sportovním zařízením ve správě SZM Příbram
patří Aquapark. Jeho součástí je vnitřní
a venkovní plavecký bazén a sportovní hala.
Bazény slouží nejen jako místo aktivního
odpočinku a relaxace běžným návštěvníkům,
ale i ke sportovní činnosti oddílů plavání
a v neposlední řadě
i k výuce plavání
pro předškolní a školou
povinné děti.
Návštěvníkům Aquaparku
jsou dále k dispozici
i dětský bazén s chrličem
vody, bazénky s vířivkami, dětské brouzdaliště,
dva tobogany Black Out
a Turbo, nově zmodernizovaná sauna a parní
lázně.
Podobně, jako dnes SZM
Příbram, spravovala dříve
sportovní zařízení i tzv.
TěReZa, neboli organizace s názvem Tělovýchovná a rekreační zařízení okresu Příbram.
„Ovšem s tím rozdílem,
že my jsme tehdy měli na starosti i kempy
na Slapské a Orlické přehradě a například
i fotbalový Stadion u Litavky v Příbrami,“
vzpomíná Karel Kalát, bývalý ředitel dnes již
neexistující organizace TěReZa.
„Pracoval jsem v TěReZe od jejího začátku, až
do konce, který přišel počátkem 90. let minulého století. Nejraději vzpomínám na výbornou
partu nadšených lidí, kteří měli zájem dělat
pro lidi. Uspořádali jsme řadu skvělých
sportovních a kulturních akcí. Dodnes se určitě
v Příbrami najdou pamětníci, kteří si vzpomenou, že u nás hrály hokej takové hvězdy, jako
třeba Jiří Holeček, Vladimír Martinec, bratři
Holíkové, Ivan Hlinka, František Pospíšil, nebo
rodáci z Rožmitálu pod Třemšínem Josef Černý
a Ladislav Šmíd. Na Stadionu u Litavky jsme
kromě skvělých fotbalistů viděli i nejlepší cyklisty při dojezdu etapy Závodu míru.
V neposlední řadě moc vzpomínám na krásné
koncerty, které jsme pořádali na zimním stadionu. K mým největším zážitkům patřilo
například vystoupení Karla Gotta v Příbrami,“
říká Karel Kalát.
Nejen na koncert legendárního zlatého slavíka,
ale i na další úspěšné akce si zavzpomínají
pracovníci TěReZa Příbram a SZM Příbram
při společné oslavě, která se uskuteční 22. ledna 2009 od 15 hodin v restauraci U Simony
v Příbrami. Oslava se koná pod patronací
starosty města MVDr. Josefa Řiháka.
Pořadatelé pozvali na vzpomínkové setkání
i dva z mnoha úspěšných sportovců, kteří
začínali svoji sportovní kariéru v Příbrami:
plavkyni – olympioničku Janu Pechanovou
a hokejistu Drahomíra Kadlece.
- jk -

VE VEDENÍ MĚSTA
Dne 22. 12. 2008 na svém jednání
zvolili členové zastupitelstva města
MUDr. Ivana Šedivého (ODS) prvním
místostarostou - za Ing. Petra Kareše,
a p. Václava Černého (ODS) místostarostou - za MVDr. Václava Beneše.
Členem rady města za JUDr. Vladimíra
Kyseláka byl zvolen p. Svatopluk
Chrastina (ODS).
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Vážení spoluobčané.
Na prahu nového
roku 2009 přeji
každému z Vás vše
nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Přeji Vám všem hodně
úspěchů v osobním
životě i v práci, či
podnikání.
Rok, který je před
námi, nebude jednoduchý. Věřím však,
že problémy, které
přijdou, budeme umět
řešit. Očekávám, že
město Příbram bude
nyní naplno pokračovat v rozvojových projektech,
které jsme v uplynulém období odstartovali.
Závěr minulého roku byl pro mne osobně i pro mé
spolupracovníky velmi náročný. Ve vedení příbramské radnice došlo k významným změnám. Poté, co
došlo k rozpadu menšinové koalice, stala se situace
na radnici neudržitelnou. Jsem proto rád, že jsme
po dvou letech opět našli ve vedení města společnou
řeč s bývalým koaličním partnerem, se kterým jsme
v Příbrami úspěšně spolupracovali v předchozím
volebním období. Věřím, že změny, které se odehrály
ve vedení města v závěru loňského roku, budou
pro naše město přínosem. Blíží se ekonomická krize.
A to mimo jiné znamená, že už není čas na politikaření.
Před vedením města nyní stojí úkol zabrat a ze všech
sil pracovat ve prospěch svých spoluobčanů. Zbývá
nám již jen několik let, kdy můžeme čerpat výraznou
pomoc z rozvojových fondů Evropské unie.
S pomocí evropských peněz již začala rekonstrukce
a modernizace našeho autobusového nádraží. Máme
připraveny i další projekty, se kterými se chceme
ucházet o další dotace z evropských strukturálních
fondů. Je to především Integrovaný plán rozvoje
města, který jsme vypracovali vloni. Pokud s tímto
projektem uspějeme, pak budeme moci využít až
300 milionů korun na opravy a modernizaci domů
a jejich okolí na Březohorském sídlišti.
Podobně chceme uspět s projektem Čistá Litavka.
V rámci realizace tohoto plánu dojde k odkanalizování obcí na horním toku Litavky a k jejich připojení na příbramskou čistírnu odpadních vod.
Při pohledu zpátky za rokem 2008 rád konstatuji,
že město Příbram vloni velmi dobře hospodařilo.
V současné době dokončujeme účetní uzávěrku. Již
nyní je ale jasné, že rozpočet města Příbrami skončí
přebytkem. Vloni jsme v Příbrami hospodařili
s příjmy v celkové výši asi 750 milionů korun.
Na velké opravy a investice šlo téměř 300 milionů.
S pomocí těchto peněz jsme dokončili i výstavbu
kanalizace a dalších inženýrských sítí v ulicích
Hrabákova, Mariánské údolí a na náměstí Dr. Theurera. Na tuto akci jsme dostali dotaci od Evropské
unie. Velmi si této pomoci cením. Další dotaci jsme
obdrželi od Státního fondu životního prostředí České
republiky na odbahnění a revitalizaci rybníka Hořejší
Obora v centru Příbrami. Tuto stavbu dokončíme
v první polovině letošního roku.
Jsem rád, že se nám vloni konečně podařilo zlomit
nepříznivý trend vývoje kriminality. Podle předběžných údajů se počet trestných činů vloni
meziročně snížil. Boj s kriminalitou, spolu s čerpáním peněz z dotačních titulů, je i nadále pro mne
hlavní prioritou mé práce v čele města Příbrami.
Chci se nadále věnovat především preventivní činnosti. Hledáme nyní ve vedení města cesty, jak
rozšířit pochůzkové služby strážníků – okrskářů
i do odpoledních a večerních hodin. Bohužel naši
městští strážníci i nadále v mnoha případech suplují
hlídkovou činnost, kterou by měla vykonávat Policie
ČR. Jenže policistů je stále málo, a tak v ulicích
chybí. Město Příbram na činnost městské policie
vynakládá nemalé prostředky, které nám pak chybí
jinde. Věřím, že se v nejbližší době podaří stabilizovat personální situaci v Policii ČR a že se do ulic
Příbrami pořádkové hlídky opět vrátí v počtech,
na jaké jsme v minulosti byli zvyklí.
Spoléhám také na dobrou spolupráci se Středočeským krajem. Věřím, že společným úsilím letos
dosáhneme pokračování výstavby rychlostní silnice
R 4 směrem na jih, či zahájení výstavby jihovýchodního obchvatu Příbrami a kruhového objezdu
na křižovatce ulic Evropská a Jinecká.
Vážení spoluobčané, přeji Vám ještě jednou úspěšný
rok 2009.
MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Zlepšení
podmínek na Drkolnově
Město Příbram připravilo studii řešení území sídliště
Drkolnov. „Sídliště Drkolnov v poslední době výrazně
mění tvář k lepšímu. Noví vlastníci si opravují své domy,
staví se tu nové, moderní bytové domy, stěhují se sem mladí
lidé. Rozhodli jsme se pomoci lidem zlepšit prostředí,
ve kterém žijí, a proto jsme nechali zpracovat studii rozvoje
území Drkolnova,“ informoval starosta Josef Řihák.
Cílem studie je zvýšit počet parkovacích míst, řešit
bezpečnostní plochy pro nástup požární a záchranářské
techniky, zpříjemnit prostředí rozšířením veřejné zeleně
a výstavbou odpočinkových prvků, vyřešit sběrná místa
pro svoz komunálního odpadu.
„Studie počítá se zvýšením parkovacích míst o 550. Plán
jsme nyní dali architektům k dopracování a do konce roku
jej chceme představit veřejnosti,“ řekl starosta.
Náklady na realizaci studie jsou odhadovány na 30 - 35
milionů korun. Město Příbram na základě připomínek
od veřejnosti nechá zpracovat projekt a poté se pokusí
získat dotaci z rozvojových fondů EU. V současné době již
na sídlišti Drkolnov probíhá dílčí rekonstrukce a výstavba
parkovacích míst. Město za cca 3,8 milionu korun buduje
asi 80 nových parkovacích míst. Rychlost výstavby je
závislá na počasí.

určovaná Českým statistickým úřadem. Návrh nových cen
schválili členové Zastupitelstva města Příbram. “Cena
vodného se zvýší o 2,30 Kč za metr krychlový a u stočného
o 0,80 Kč za metr krychlový oproti letošnímu roku. Nárůst
cen je způsoben navýšením ceny vody předané, kterou
provozovatel nakupuje od Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace. Dále cenu nepříznivě ovlivní předpokládaný
nárůst cen elektrické energie a chemikálií. Negativním
faktorem při stanovení cen vody je rovněž meziroční pokles
množství dodané pitné vody a odvedené odpadní vody,“
vysvětlil starosta Josef Řihák důvody, proč došlo ke zdražení vody v Příbrami. Vodné v Příbrami bude v roce 2009
stát 41,70 Kč/m3 (letos odběratelé platí 39,40 Kč/m3)
a stočné 17,90 Kč/m3 (dosud 17,10 Kč/m3).

Město čeká na jihovýchodní obchvat

Město Příbram neuplatňuje připomínky ke zveřejněnému
posudku o vlivech záměru na životní prostředí „Silnice
I/18 Příbram – jihovýchodní obchvat, 2. část“. Posudek byl
zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Středočeského
kraje 14. 11. 2008. „Jsem rád, že projekt výstavby jihovýchodního obchvatu Příbrami pokračuje. Věřím, že se co nejdříve začne stavět,“ řekl starosta J. Řihák.

Bytů
v DPS není dostatek
Bude
nový
sběrný
dvůr
Rada města se seznámila se seznamem přidělených bytů
Rada města schválila záměr vybudovat sběrný dvůr v domech s pečovatelskou službou (DPS) v Příbrami
na městském pozemku v rozvojové zóně Balonka nedaleko
od čistírny odpadních vod. „Naše Technické služby města
Příbrami (TS) v současné době provozují sběrný dvůr
v bývalém sídle TS v ulici Generála Tesaříka 125. Dvůr byl
vybudován před sedmi lety. Prostory sběrného dvora jsou
v současné době už nevyhovující nárokům na provoz
dvora,“ řekl starosta Josef Řihák.
Manipulační plocha, na které jsou v současném sběrném
dvoře umístěny předepsané odpadové nádoby, představuje
kolem 150 metrů čtverečních. Manipulace s odpady je
problematická. Není možné dovnitř vjet vozidlem, které
nebezpečné složky komunálního odpadu odváží (lednice,
elektrospotřebiče, velkoobjemový odpad). Není možné
dodržovat některé předepsané normy pro umístění konkrétních nádob (např. na kyseliny, zbytky barev, apod.).
Je nutné vybudovat sběrný dvůr na ploše, která bude
dostatečná pro manipulaci, rozmístění potřebných nádob,
a kde bude i odpovídající sociální zázemí. Vzhledem
k předpokládané výstavbě tělocvičny u sokolovny dojde
i k omezení možnosti skladování materiálu na zimní
údržbu komunikací, to je sůl a inert. V areálu současného
sběrného dvora bude nutné vybudovat přístřešek pro tento
materiál. Poté, co rada schválila záměr vybudovat sběrný
dvůr na pozemku města v lokalitě Balonka, je možné
zahájit přípravné práce k podání žádosti o příspěvek
z operačních fondů pro životní prostředí Evropské unie.
Nyní je nutné v rozpočtu města na rok 2009 vyčlenit částku
na náklady spojené s výstavbou. Bude nutné v rozpočtu
počítat s penězi na projekt, který je potřebný k podání
žádosti. Minimálně to bude 200 tisíc korun. V případě, že
by finanční prostředky z operačních fondů nebyly poskytnuty, rozhodne rada města, zda bude výstavba nového
sběrného dvora financována z vlastních zdrojů města.
Rada města uložila Ing. Hauptmanovi, vedoucímu Odboru
dotací a investiční výstavby Městského úřadu Příbram,
a řediteli Technických služeb města Příbrami Ing.
Michvocíkovi zpracovat a včas předložit potřebnou dokumentaci k přidělení finančních prostředků z operačních
fondů pro životní prostředí Evropské unie nebo jiných
dostupných fondů.

Elektronická
aukce byla úspěšná
Budovu bývalého sídla Městské policie Příbram v Mariánském údolí 423, včetně pozemků o výměře 165 m2, prodalo
město poprvé v historii v elektronické aukci. Záměr prodeje
byl vyvěšen dne 13. 10. 2008, aukce byla ukončena 29. 10.
2008. Přihlásil se jeden účastník aukce, který podal nabídku
na koupi domu za 3 miliony korun.

Vyšší
cena
vodného
a
stočného
Cena vodného a stočného se letos zvýší o 5,8 procenta.
To je méně, než kolik činí předpokládaná meziroční inflace

TISKOVÁ ZPRÁVA
Příbram: 29. prosince 2008
Územně analytické podklady ORP Příbram
Město Příbram podalo v září 2008 žádost o dotaci na zpracování
územně analytických podkladů (ÚAP) z Integrovaného operačního
programu pro oblast podpory 5.3a – podpora při zavádění územně
analytických podkladů obcí a krajů.
V prosinci 2008 obdrželo město Příbram od Ministerstva pro místní
rozvoj Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výše dotace byla schválena
v maximální možné výši 1,1 mil. Kč, z toho 85 % je financováno
ze strukturálního fondu ERDF a 15 % ze státního rozpočtu.
Pořizovatelem ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností je
úřad územního plánování Příbram, odbor koncepce a rozvoje města
MěÚ Příbram.
Město Příbram uzavřelo smlouvu o dílo na zpracování ÚAP s firmou
Gepro, spol. s r. o. Celkový rozpočet projektu je 2 369 000 Kč,
příspěvek z rozpočtu města činí 1 269 000 Kč.

a s nevyřízenými žádostmi evidovanými k 28. listopadu
2008. Z přehledů vyplývá, že Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram eviduje celkem 252 individuálních žádostí o přidělení bytu v DPS a 49 žádostí
manželských dvojic. Ve 4. čtvrtletí roku 2008 bylo žadatelům do současné doby přiděleno celkem 7 bytů v DPS.

Další
ročník hudebního festivalu
Rada města schválila smlouvu mezi městem Příbram
a Divadlem A. Dvořáka Příbram na zajištění dramaturgie
a organizace 41. ročníku Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka v roce 2009. Uskuteční se ve dnech 28. 4. – 28. 5.
2009 a návštěvníci uvidí a uslyší mimo jiné koncerty Evy
Urbanové, Petra Maláska a operu Jakobín.

Poplatek za odpad byl zvýšen

Zastupitelstvo města Příbrami schválilo Obecně závaznou
vyhlášku města Příbram č. 1/2008 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ve znění stávajícího návrhu. Podle této vyhlášky se v roce
2009 zvýší poplatek ze současných 480 Kč na maximální
možnou částku 500 Kč za každého obyvatele Příbrami.
„Jsme jedno z posledních měst, které ještě nestanovilo
poplatek v maximální možné výši. I po navýšení plateb
od občanů bude město Příbram v příštím roce doplácet
na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů asi
15 Kč za každého občana,“ řekl starosta Josef Řihák.

IPRM
pro Březohorské sídliště schválen
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo dokument „Integrovaný plán rozvoje města pro zónu Březohorského
sídliště“. Zároveň pověřilo manažera IPRM k případnému
dopracování Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu
Březohorského sídliště dle aktuálních metodik Ministerstva pro místní rozvoj. „Integrovaný plán rozvoje města
pro zónu Březohorského sídliště je velmi dobře zpracován.
Věřím, že se nám podaří uspět a že na obnovu sídliště
získáme dotaci z fondů Evropské unie,“ informoval starosta.

Bude
více městských strážníků?
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo navýšení počtu
zaměstnanců města Příbrami zařazených do Městské
policie Příbram na celkový počet 60. Dosud může mít
městská policie 50 zaměstnanců. Zvýšením možného
počtu byla vytvořena rezerva a podle peněz vyčleněných
v rozpočtu na městskou policii bude možné přijímat nové
zaměstnance.
- jk -

Dne 22. 12. 2008 byly ÚAP předány Krajskému úřadu Středočeského
kraje, poté budou dálkově zpřístupněny na webových stránkách města
Příbram (www.pribram.eu) a budou předány stavebním úřadům
v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti a rovněž poskytovatelům údajů na základě vyžádání.
„Zveřejněním na internetu umožníme občanům prohlédnout si například, zda jeho pozemek není dotčen ochranným pásmem energetického
nebo telekomunikačního vedení, zda se parcela nachází mimo ochranného pásma lesa, nebo je pozemek zasažen záplavovým územím. Tyto
možnosti získání informací o území má rovněž budoucí investor, tzn. že
zjistí, jaké inženýrské sítě a dopravní infrastruktura je v blízkosti
zájmového území“, sdělil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Kontaktní osoby:
Vladislav Rozmajzl, vedoucí odboru koncepce a rozvoje města
(tel. 318 402 254, vladislav.rozmajzl@pribram-city.cz),
Monika Škvor Filipová (tel. 318 402 200), monika.filipova@pribram-city.cz),
Dita Mottlová, (tel. 318 402 500, dita.mottlova@pribram-city.cz ).

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VÁCLAV

Z

RADČE

PRAŽSKÝ KANOVNÍK
* ? PO ROCE 1418

Na konci minulého textu jsem sliboval rozbor významného
privilegia arcibiskupa Zbyňka z roku 1409. Z řady svědků,
vesměs členů pražské kapituly, kteří jsou v listině jmenováni, jsem vybral nejznámějšího z nich, pražského
kanovníka Václava z Radče, dávného příbuzného geniálního polního maršálka Radeckého z 19. století.
Václav z Radče pocházel z rodu drobné šlechty na Jičínsku. Přestože vystudoval práva, věnoval se duchovní
kariéře. Působil jako kanovník v Řezně, kaplan v Olomouci, oltářník v Praze a od roku 1379 jako kanovník
v pražské kapitule. Přestože získal další funkce v církevní
hierarchii (boleslavský arcijáhen, děkan v kapitule u sv.
Apolináře na Novém Městě pražském), do dějin se
výrazněji než jiní zapsal díky kapitule pražské (u sv. Víta).
Stal se totiž pátým ředitelem stavby katedrály sv. Víta
na Pražském hradě, což byl úkol náročný a komplikovaný.
Přestože stavba nebyla ve středověku nikdy dokončena,
právě za ředitelování Václava z Radče postupovala rychlým tempem. Vrcholem jeho působení v této funkci se stalo přenesení ostatků sv. Vojtěcha do katedrály roku 1396.
Jako odměnu pak Václav získal právo nechat se vypodobnit ve svatovítském triforiu (ochoz), po boku arcibiskupů
i králů je dodnes vidět jeho busta. Narozdíl od většiny
osobností českého středověku tak známe i jeho skutečnou
podobu. Arcibiskupové využívali zjevně schopného Václava
ke správě arcibiskupského majetku. V kapitulní knihovně
na Pražském hradě se dochovala Václavem zakoupená
kniha z roku 1397. Václav z Radče žil ještě v roce 1418,
po nástupu husitství jeho stopa v historii mizí. Do vztahu
k Příbrami prokazatelně vstoupil pouze v roce 1409, kdy je
jmenován mezi svědky, dosvědčujícími pravost privilegia
pro naše město, ale jako správce arcibiskupského majetku
o Příbrami musel přinejmenším vědět.
Privilegium (listina obsahující právní výsady) je to velmi
významné, protože potvrzením dosavadních svobod se
Příbram definitivně zařadila mezi města. Příbram totiž
do té doby žádné takové privilegium s největší
pravděpodobností neměla a veškeré výsady získala pouze
ústně. Další zajímavostí je, že stejné svobody jako
příbramští obdrželi i obyvatelé vesnice Lazec, což je
poněkud paradoxní. Snad se tehdy uvažovalo o přenesení
města do výhodnější polohy, snad se v okolí Lazce
kumulovala nějaká činnost, která potřebovala podpořit
touto formou (např. železářství nebo hornictví). Některé
svobody však byly vtaženy na všechny poddané příbramského panství. K nim patřilo zejména právo nakládat
svobodně se svým movitým i nemovitým majetkem, konat
svobodné poslední vůle, dědické právo pro nejbližší
příbuzné a právo dcer, vdov a sirotků ženit a vdávat se
bez ohledu na vůli vrchnosti.
Samotná Příbram získala právo řídit se právem Starého
Města pražského, což byl krok směrem k ustálení právních
zvyklostí. Staré Město bylo vzorem a pokud někdo nebyl
spokojen s rozhodnutím příbramské rady, mohl se odvolat
k pražskému magistrátu. Ostatní ustanovení pak uvádí
nejen práva měšťanů, ale i jejich povinnosti vůči vrchnosti,
tedy arcibiskupovi. Originál listiny měl ještě v rukou
Bohuslav Balbín v 17. století, později se však ztratil. Text
listiny známe díky konfirmaci (potvrzení platnosti) krále
Vladislava II. v roce 1497.
Daniel Doležal

L EDNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 1. 1979

kostel sv. Vojtěcha od malíře
Jana Umlaufa.

V noci ze Silvestra na Nový
rok došlo k prudkému
ochlazení z 10 na -20 stupňů
Celsia, načež došlo ke kolapsu dopravy i výroby.

15. 1. 1894

1. 1. 1794
Příbramský magistrát (městský úřad) se přestěhoval
ze staré rychty (stávala
na místě bývalého okresního
úřadu) do budovy tzv.
starého soudu na náměstí.

Byla v Rakousku zestátněna
pošta, poslední privátní poštmistr v Příbrami byl Karel
Hail, který byl zároveň starostou.

16. 1. 1784
Byly zrušeny tělesné tresty
v hornictví a nahrazeny
bezplatnou prací.

9. 1. 1909

18. 1. 1959

Zemřel Josef Kadečka, majitel a vydavatel týdeníku
Horymír a majitel tiskárny
v Příbrami.

Byla zahájena výstava
obrazů Karla Kobrleho
při příležitosti jeho 80.
narozenin.

10. 1. 1671

25. 1. 1874

Pražský arcibiskup Sobek
z Bílenberka potvrdil městu
Příbrami, že si nebude činit
žádný nárok na bývalý
arcibiskupský majetek v Příbrami, s výjimkou Zámečku,
dnešního Ernestina. Na to
císař daroval Zámeček
arcibiskupovi a ten jej přestavěl na svoji občasnou rezidenci.

Za 50 let věrných služeb
při místních dolech obdrželi
od císaře Františka Josefa I.
stříbrný záslužný kříž s korunou naddůlní Jan Káš a Jan
Kudrna.

10. 1. 1884
Byly objednány obrazy
křížové cesty pro budovaný

31. 1. 1854
Hodnota bankovek ve srovnání s cenou jistiny
v drahých kovech klesla
v lednu tohoto roku o 40 %.

Daniel Doležal

y Červenou barvou plnou čárou ( ) jsou vyznačeny
ulice, po kterých se budou moci vozíčkáři pohybovat
na invalidním vozíku.
y Některá místa vyžadují menší opravy v rámci údržby
chodníků.
y Na všech trasách budou instalovány WC pro vozíčkáře.
y Většina ulic po trasách je sjízdná.
y V mapě jsou zakresleny ulice, po kterých se vozíčkáři
nejčastěji pohybují.
y Na projektu spolupracovalo pět vozíčkářů jako konzultanti.
y Tímto projektem dojde k propojení Svaté Hory, staré
Příbrami, starého původního sídliště (Příbram IV),
Březových Hor, Průmyslové oblasti, nového sídliště
(Příbram VII), Drkolnova, Zdaboře a Žežic.
y Na Svaté Hoře bude instalován výtah pro možnost
bezbariérového přístupu vozíčkářů do Baziliky.
y Je zohledněn stav u veřejných budov, škol, zdravotnických zařízení, obchodních domů i malých obchodů.

TRASY BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU
PRO VOZÍČKÁŘE

1. Nová Hospoda – čerpací stanice + Auto Škoda
2. Stadion Spartak Příbram
3. Restaurace U Sebastopolu
4. Restaurace Pod Lipou, Východní nám.
5. Restaurace U Dvou volů, ul. Mariánské údolí
6. Restaurace Český dvůr, Václavské nám.
7. Veřejné WC, Jiráskovy sady
8. Restaurace Zlatý soudek, nám. T. G. Masaryka
9. Hotel Modrý hrozen, nám. T. G. Masaryka
10. Veřejné WC Svatá hora + Svatá hora klášter
11. Veřejné WC parkoviště Balbínova ul.
12. Vinárna U Lampy, Hrabákova ul.
13. Restaurace U Pelikánů, Spojovací ul.
14. Restaurace U Švejka, ul. Na Příkopech
15. MÚ Příbram, ul. Generála Tesaříka
16. Nemocnice, areál I., U nemocnice
17. MÚ OSVaZ Příbram
18. Úřad práce, Potoční ul.
19. Čerpací stanice Evropská ul. u supermarketu Lidl
20. Železniční stanice Příbram

21. Supermarket Kaufland, Husova ul.
22. Čerpací stanice Drkolnov +
Supermarket Billa, ul. Jana Drdy
23. Supermarket Billa, Milínská ul.
24. OC Dvořáček, Prokopská ul.
25. Q club, Březnická ul.
26. Na Flusárně – Drupol + čerpací stanice
27. Hotel Aquapark, plavecký bazén +
hotel Zimní stadion, ul. Legionářů
28. Rekreační zóna Nový Rybník + letní kino
29. Hotel Kulturní dům Belveder + estrádní sál +
restaurace (přízemí i 1. patro) + divadlo
A. Dvořáka+kino Mír
30. 2. poliklinika, tř. Osvobození
31. Veřejné WC, náměstí 17. listopadu +
restaurace Horník, ul Politických vězňů
32. Katastrální úřad, ul. Pod Šachtami
33. Dům mládeže, ul. Pod Šachtami
34. Vinárna U Simony, Mariánská ul.
35. Veřejné WC, nám. Hynka Kličky

SEZNAM WC VHODNÝCH PRO VOZÍČKÁŘE
36. Restaurace U Modré kočky, Heyrovského ul.
37. Restaurace Na Vršíčku, Havlíčkova ul. +
restaurace Březohorka, nám. J. A. Alise
38. Hotel Mineral, Mariánská ul.
39. Stadion 1. FK Příbram
40. Čerpací stanice, ul. K Drkolnovu
41. Restaurace U Pletánků, Zdabořská ul.
42. Komunitní centrum MÚ Příbram OSVaZ
43. Hotel Asia, Žežická ul.
44. Restaurace Družba, Žežická ul.
45. Parkoviště STE, Seifertova ul.
46. Zdravotní středisko, Čechovská ul.
47. Supermarket Penny Market, Seifertova ul.
48. Supermarket Albert, Seifertova ul.
49. Nemocnice, areál II., Žežická ul.
50. Poliklinika RAVAK, Čechovská ul.
51. Supermarket Fialka, Brodská ul.
52. Hypermarket Hypernova, Brodská ul.
53. Hypermarket TESCO + OBI, Žežická ul.

ZŠ Jiráskovy sady informuje
Historická školní budova oslavila letos sto let od svého založení. Škola je držitelkou Evropské ceny
kvality a je certifikována v síti Zdravých škol. V povědomí veřejnosti je především školou rozvíjející
schopnosti žáků talentovaných na matematiku, přírodovědné předměty a informatiku, absolventi si
vedou velmi dobře při studiu na středních i vysokých školách.
Škola je garantem mnoha soutěží – matematických, chemické olympiády a olympiády v Aj, jakož
i regionální přírodovědné soutěže „Tady jsem doma“ (vítězství Anny-Gabriely Lukšanové).
Neopomenutelné jsou projektové vyučování a metody kritického myšlení ve výuce, jakož i zapojení žáků
a učitelů do vzdělávacích projektů EU. Spolupracují s partnerskými školami v Evropě v rámci projektu
Socrates–Comenius. Svoji práci a město Příbram reprezentovali nedávno v Bulharsku, Polsku, Portugalsku a Lotyšsku, přičemž tam ve sportovní olympiádě a v soutěži výtvarných prací vždy zvítězili.
Loni obsadili žáci školy přední místa i v několika dalších významných soutěžích. V okresní matematické
olympiádě zvítězil Tadeáš Holý, druhá byla A.-G. Lukšanová a třetí Jiří Pechar. Velká byla úspěšnost
i v mezinárodní matematické soutěži Klokan. Žáci, díky úsilí ve výuce a profilované zájmové činnosti
ve školní družině (jejíž tři oddělení jsou dětem k dispozici od 6.15 do 17.00 hodin), si vítězstvím v národním kole výtvarné soutěže „Města kolem světa“ vybojovali pobyt v Paříži, dále zvítězili v celorepublikové soutěži „Vánoce v Evropě“, získali 15 nejlepších umístění v soutěži „Nejhezčí místa mého kraje“,
byli 3. v celorepublikovém kole soutěže „Kůň terapeut“ a 3. v regionálním kole „Pískání pro zdraví“.
V okresní výtvarné soutěži „Hasiči“ zvítězil Martin Polák, v soutěži „Vodníci a čerti“ pak Monika
Hovorková. Mohou se pochlubit i vítězstvími v soutěžích z oblasti literární tvorby: Klára Kolářová,
Nikol Rezková a Monika Krylová v regionální soutěži „Napiš básničku“ a žáci Jana Pecková, Adam Ekl
a Tomáš Krajčír v republikovém kole soutěže „Píšu ti, tati“. V celostátní soutěži školních časopisů
zvítězil soutěžní příspěvek Jessicy Babjakové „Jen slovy se zlu čelit nedá“. V regionálním kole recitační
soutěže ve Strži byli druzí Stanislav Kamenický, Petr Záluský a Štěpán Valter. Vít Havelka zvítězil v okr.
kole ve sportovní gymnastice a byl 2. v přespolním běhu, florbalisté okresní kolo vyhráli, v atletickém
Poháru rozhlasu byli starší žáci druzí a starší žákyně třetí. Mladší žáci byli 2. v okresním a 5. v krajském
kole v šachu, Huyen Nguyen Thanh skončila 2. v okresním kole Aj, Eliška Suchá 2. v krajském kole Nj,
družstva získala v dopravní soutěži mladých cyklistů 2. a 3. místo.
Žáci mohou absolvovat plavecký a bruslařský výcvik, vyjíždět na školy v přírodě, na exkurze a výlety,
na lyžařsko-snowboardingové kurzy, na poznávací a vzdělávací výjezdy do Anglie a Německa či na divadelní představení v rámci Klubu mladého diváka. Do výuky je začleněn preventivní program společensky nežádoucích jevů. Ve spolupráci s jídelnou je zabezpečena problematika zdravých potravin a pitného
režimu žáků, včetně prodeje dotovaných mléčných výrobků. Ve škole je samozřejmostí ekologické
třídění odpadu.
Mimoškolní aktivity žáků jsou organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Paleta zájmových
útvarů se sportovním (zařazení i zdravotní Tv), uměleckým, hudebním a výchovně vzdělávacím
zaměřením navazuje na vlastní školní vzdělávací program „Moje škola“ a rozšiřuje možnosti vzdělávání
v oblasti zájmů jednotlivých žáků. Podle koncepční vize školy jsou zde k tomu vytvořeny vynikající
podmínky: vedle široké spolupráce rodičů, učitelů a žáků (např. projekt „Když rodiče chodí zase
do školy“) i nadstandardní materiálně technické zázemí školy, vybudované díky investicím zřizovatele
a „Norským fondům“. Velká je úspěšnost školy v získávání i dalších finančních grantů a v jejím
neustálém vylepšování.
Zrekonstruovaný a zmodernizovaný areál školy, vč. relaxačních prvků na školním dvoře, multifunkčního
hřiště a venkovní učebny, je otevřen žákům pro veškeré školní i mimoškolní aktivity, stejně jako mobilní počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu kdekoli v areálu. Aula - jako další chlouba
školy - slouží po své rekonstrukci nejen žákům a studentům okolních škol, ale též kulturnímu a hudebnímu životu regionu. Další informace a foto na www.skoly.pb.cz/zsjs, dotazy na tel. 318 624 626.
ZÁPIS DO 1. TŘÍD se koná v pátek 16. 1. 2009 od 14 do 18 hodin a v sobotu 17. 1. od 9 do 11 hodin.
Je možné domluvit i individuální termín.
Za pedagogický sbor M. Přibyl, ředitel školy

GYMNÁZIUM PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402
Vás srdečně zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aneb ŠKOLA V NOVÉM
dne 16. ledna 2009
Prohlídka nových prostor školy se uskuteční v době od 14 do 20 hodin.

Gymnázium pod Svatou Horou aneb Proč bych neměnil
Konec kalendářního roku vždy tak trochu svádí k bilancování. Proto se v některých třídách naši studenti
zamýšleli nad tím, co jim jejich škola dává a zda nelitují svého rozhodnutí studovat právě na ní.
Ze spousty odpovědí vybíráme jen některé.
Před vstupem sem jsem měla ze všeho strašný strach, že nebudu zapadat do nové třídy, nebudu zvládat učení
ap. Po čtrnácti dnech tyhle obavy ze mě spadly. Zatím učení zvládám a třída je báječná. Myslím, že vyučující nám vycházejí hodně vstříc. Vůbec to není nějak těžké, jak si každý myslí. Jsem ráda, že jsem se sem
dostala a vůbec toho nelituji. Myslím, že každý zájemce by to měl zkusit.
(Adriana Zajíčková, 1. A)
Jsem tu už čtyři měsíce, stále mě to baví, dávám za pravdu mamince: „Gympl je to pravý!“
(Natálie Cmíralová, 1.A)
Na této škole mi vyhovuje prostředí, ve kterém se učím. Nemluvím o nábytku apod., ale o přístupu učitelů
k žákům. Myslím si, že málokterá škola vychází svým studentům tak vstříc jako tato. Je zde vůle řešit
problémy, poctivost,... a největším plusem je přátelské prostředí.
(Do Hang Diep, 2. A)
Tahle škola mi vyhovuje. Líbí se mi, že se snaží zvelebovat prostředí, ve kterém „sedíme“ celý den. Každá
škola má své klady a zápory, ale tady je víc kladů. Škola se snaží zaujmout studenty např. různými soutěžemi,
pedagogové vycházejí nám i sobě vstříc. Myslím si, že je to dobrá škola pro všechny, kteří mají chuť se
něco naučit a hodně dokázat.
(Barbora Bukovcová, 2.A)
Líbí se mi přátelské prostředí, lidi jsou tu normální, takže žádná šikana, výběr jazyků i kroužků dostačující.
Delší čas pro výběr budoucího povolání (v devítce člověk většinou neví, co by chtěl dělat)... Neměnil bych!
(Honza Cvačka, 2.A)
Tahle škola je super. Řekl bych, že je to jedna z nejlepších, možná nejlepší. Je malá, ale co je malé, to je hezké.
A tady to platí dvojnásob. Není sice hezká vzhledem, ale povahou a atmosférou. Každý se tu s každým zná.
Je tu sice pár „much“, které je třeba zabít, jako např. lepší vybavení tříd a nové učebnice, ale to se časem
vychytá. Jelikož nevím, komu tohle píšu, tak potenciálnímu zájemci rozhodně doporučuji sem jít. Je to tu moc
fajn, ale ne tak, jako jinde, kde je to fajn jen pro přilákání lidí. Tady je to totiž fakt fajn.
(Martin Lang, 2.A)
Neměnila bych... Prvním důvodem je moje skříňka. Má sice zámek i petlici, ale ani jedno řádně nefunguje,
a to mi umožňuje snadný přístup k mým věcem. Druhým důvodem jsou svačiny mých spolužáků…ano,
na jiných školách mají studenti také svačinu, ale žádná z nich určitě není jako houska se sýrem a šunkou
od Markéty! A poslední, co mě motivuje k chození do školy, je bezpochyby můj češtinář. Ti, co (ho) znají,
chápou. A proto bych neměnila!
(Kateřina Gažová, 4. A)

V souladu s ustanovením § 46 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanovují ředitelé příbramských základních škol místo a dobu
zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání v roce 2009 takto:
Zápis do 1. ročníků základních škol dětí narozených
od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003, 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
23. 1.
14.00 - 18.00 h.
Příbram VI - Březové Hory, Prokopská 337 24. 1.
8.00 - 12.00 h.
Základní škola, Příbram II,
16. 1.
14.00 - 18.00 h.
Jiráskovy sady 273
17. 1.
9.00 - 11.00 h.
Základní škola, Příbram VII,
17. 1.
8.00 - 14.00 h.
28. října 1
Základní škola, Příbram VII,
22. 1.
14.00 - 18.00 h.
Bratří Čapků 279
23. 1.
14.00 - 17.00 h.
(na pracovišti Žežická 193 bude zápis probíhat pouze 22. 1., na pracovišti Bratří
Čapků 279 bude zápis probíhat oba dny v uvedený čas)
Základní škola, Příbram VIII,
24. 1.
8.00 - 14.00 h.
Školní 75
Waldorfská škola Příbram - ZŠ, G a SOU
16. 1.
14.00 - 17.00 h.
Hornická 327, Příbram II
17. 1.
9.00 - 11.00 h.
náhradní termín
3. 2.
9.00 - 11.00 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.

ZŠ Příbram - Březové Hory
Opět se přiblížila doba zápisu dětí do budoucích prvních tříd a řada rodičů stojí před rozhodnutím,
kterou školu pro svého předškoláka vybrat, která bude pro něj nejvhodnější, kde se asi bude cítit nejlépe.
Záměrně neužívám obecného přirovnání „která škola je nejlepší“, protože taková škola podle mého
názoru neexistuje. Každé dítě si přece přináší z domova do školy určité návyky, stereotypy chování
a způsoby komunikace, a každému dítěti tedy také vyhovuje jiný přístup při jejich dalším utváření,
zdokonalování a používání jak při vzdělávání ve škole, tak i v běžném životě. Stejně tak každá škola se
neustále vyvíjí, zejména v současném období postupného zavádění školních vzdělávacích programů
v rámci školské reformy.
Co by tedy mělo rodiče především zajímat při výběru školy pro svého „předškoláka“? Pro řadu rodičů
je stále ještě hlavním kritériem blízkost školy a bezpečná cesta do školy, což je jistě pochopitelné, ale
myslím si, že v dnešní době už by to jako hlavní kritérium sloužit nemělo. Rodič má přece ze zákona
právo vybrat si pro své dítě školu, o které je přesvědčen, že je pro jeho dítě nejvhodnější. Proto by se
rodiče měli zajímat spíše o to, jakým způsobem probíhá vzdělávání ve třídách, jaké má škola podmínky
pro vzdělávání, jaká je vzdělávací nabídka školy (a to i ve vyšších ročnících – zajímat se o obsah
školního vzdělávacího programu), jaká jsou případná specifika a zaměření školy, jaká je úroveň
a otevřenost vzájemné komunikace školy s rodiči, zda je škola ochotna a schopna účinně řešit případné
problémy (opět v úzké spolupráci s rodiči), jakou mají rodiče možnost umístit své dítě ve školní družině,
jaká je školní nabídka volnočasových aktivit pro žáky apod.
A co nabízí rodičům a jejich předškolákům naše škola?
Dlouhodobě považujeme úzkou spolupráci s rodiči za nezbytný předpoklad pro úspěšnost každého dítěte
ve škole. Proto i v mottu našeho školního řádu máme uvedeno: „Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými
partnery, kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za výsledky tohoto
procesu.“ V tomto partnerství má škola především nezastupitelnou úlohu vzdělávací. Ze strany rodičů je
důležité, aby dítěti vytvořili příznivé domácí podmínky pro vzdělávání, udělali si na své děti čas a bavili
se s nimi o dění ve škole, dohlédli na dodržování určitého denního režimu dítěte i s dostatkem času
na odpočinek a také spánek, zajímali se o to, kde, s kým a jak tráví jejich dítě volný čas, a v neposlední
řadě postupně ve spolupráci se školou vytvářeli u dítěte pozitivní hodnotový žebříček zejména v oblasti
mezilidských vztahů. Důležité je také naše společné postupné utváření vědomí vlastní spoluzodpovědnosti za své vzdělání u každého dítěte.
Důraz na utváření příznivého klimatu ve škole a otevřenost školy vůči rodičům i dalším partnerům jsme
si již před řadou let vyjádřili ve vizi školy, která se stala i motivačním názvem našeho školního vzdělávacího programu: Naše škola jako místo setkávání při učení, zábavě a sportování.
Tady je klíčové především slovo setkávání. Dá se to parafrázovat i tak, že se chceme ve škole setkávat
a ne „utkávat“, čili opět snaha o otevřenou vzájemnou komunikaci a spolupráci ve známém klíčovém
trojúhelníku učitel – žák – rodič. V případě potřeby i za účinné pomoci a spolupráce výchovného
poradce a vedení školy.
Naše škola, stejně jako ostatní základní školy, má zákonnou povinnost poskytovat žákům základní
vzdělávání, jehož obsah a závazné výstupy jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu, podle
kterého si každá škola vytvořila vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). V tomto vlastním ŠVP má
každá škola v rámci dostatečného množství disponibilních hodin (zjednodušeně řečeno - hodin volně
využitelných na rozšíření časové dotace některých předmětů) možnost vlastní profilace na základě
dosavadních specifik nebo zaměření. Nejinak je tomu i v naší škole. Částí příbramské veřejnosti je naše
škola chápána jako škola sportovní - fotbalová. Ve skutečnosti je to pouze jedno ze specifik a zaměření
školy. Je pravda, že na druhém stupni je zřízena vždy jedna třída v ročníku se sportovním zaměřením
a podmínky pro kvalitní sportovní růst se snažíme vytvořit i talentovaným žákům z nižších tříd. Kromě
toho je však dalším dlouhodobým a významným specifikem školy zaměření na environmentální výchovu
(ekologie, poznávání a ochrana přírody a životního prostředí). Naše škola je dlouholetým členem Klubu
ekologické výchovy, již několik let je pilotní školou tohoto klubu a od loňského roku nám byl za kvalitní
dlouholetou výchovně vzdělávací činnost v této oblasti propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje.
Významnou součástí výchovně vzdělávacího systému naší školy je také tradiční celoroční projekt
spolupráce s Hornickým muzeem Příbram. V rámci snahy obohatit výuku, zkvalitnit a zpestřit obsah
probíraného učiva, zejména ve vztahu k regionu, je každoročně uzavřena dohoda o celoroční spolupráci
mezi naší školou a Hornickým muzeem Příbram. Díky vstřícnosti a zájmu ředitele i pracovníků muzea
mají tedy žáci naší školy další možnost obohacení probíraného učiva, které se pro ně při orientaci
na „místo, kde bydlí“ stalo určitě přístupnější a zajímavější. V průběhu školního roku navštíví žáci
3. - 9. tříd a nejmenší školáci společně se školní družinou, podle předem zpracovaného celoročního plánu,
více než třicet besed a exkurzí na různá témata od přírodních podmínek regionu až po regionální
literaturu a třeba i historii třetího odboje. Kromě toho probíhají společné akce v rámci tradičních lidových
svátků – Vánoce, Masopust, Velikonoce.
Pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče organizujeme každoročně Zábavná odpoledne pro budoucí
prvňáčky. Rodičům, a hlavně jejich dětem, nabízíme možnost seznámit se formou her a zábavných
činností v průběhu tří odpolední v měsíci květnu s prostorami školy, s budoucí paní učitelkou, a také mezi
sebou navzájem. Děti poznají nenásilnou formou budoucí školní prostředí a 1. září přicházejí už s daleko
menší nedůvěrou případně i strachem z neznámého. U rodičů i dětí má tato akce veliký ohlas a tato
odpoledne každoročně navštěvuje většina zapsaných žáků. Rodiče mají také možnost aktivně se
zúčastňovat některých specifických činností přímo ve výuce (především na 1. stupni), práce v zájmových
kroužcích nebo společných akcí se žáky.
Rodičům, kteří uvažují o zapsání svého dítěte na naši školu a nestihli z různých důvodů využít nabídky
našeho listopadového „Dne otevřené školy“, nabízíme poskytnutí informací na našich webových
stránkách, případně rádi odpovíme na Vaše dotazy, jak telefonicky, mailem nebo při Vaší osobní návštěvě
školy. Zápis na naši školu proběhne v pátek 23. ledna od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna od 8 do 12
hodin. V odůvodněných případech i v jiném termínu po předchozí domluvě.
Vstup do 1. třídy a zahájení povinné školní docházky je pro každé dítě významným mezníkem v jeho
životě. Proto přeji všem rodičům a především jejich „předškolákům“ šťastnou volbu při rozhodování
o budoucí škole.
Jan Pechlák, ředitel ZŠ Příbram – Březové Hory

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve středu 14. ledna 2009 od 14,30 do 16,30 hodin zveme všechny příznivce a přátele naší školy na Den
otevřených dveří. Stejně jako v letech minulých budete mít možnost podívat se do všech učeben, projít
celou školu a hovořit s vedením i pedagogy školy. Tentokrát dostane Den otevřených dveří nový kabát
s kapsami plnými překvapení. Pro děti i dospělé budou připraveny hry a soutěže a keramická i výtvarná
dílna budou připraveny ke společnému tvoření. Těšíme se nejen na budoucí prvňáčky, ale i na všechny
naše kamarády, které zajímá to, co se u nás ve škole děje.
Krásné zimní dny přejí žáci a učitelé Základní školy Bratří Čapků.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 5. listopadu v 17.52 hod. požádal operační důstojník OŘ Policie ČR Příbram telefonicky strážníky
Městské police Příbram o spolupráci, a to v souvislosti s fyzickým napadením, ke kterému došlo
v Jiráskových sadech. Svědci strážníkům sdělili,
že společně se svým kamarádem seděli na jedné z laviček v Jiráskových sadech, když k jejich kamarádovi
přistoupili dva neznámí muži ve věku asi dvaceti let,
kamaráda fyzicky napadli a následně jej násilně
odvlekli k vozidlu Škoda Favorit tmavé barvy v ulici
Gen. Tesaříka. Muži zde naložili jejich kamaráda
do vozidla a odjeli směrem k Oblastní nemocnici
Příbram. Svědci dále strážníkům sdělili jméno,
bydliště a popis oběti a popis pachatelů. Strážníci
okamžitě zjištěné informace telefonicky oznámili
Policii ČR, které také po příjezdu na místo činu celý
případ předali. Mezitím provedly hlídky MP Příbram
pátrání ve směru odjezdu vozidla, ale bezvýsledně.
Celý případ je nyní v šetření Policie ČR.
Dne 9. listopadu ve 2.54 hod. zatelefonoval muž, že
v ulici Politických vězňů skupinka mladých osob
vysypává odpadkové koše a ničí zařízení autobusové
zastávky. Na místo byly okamžitě vyslány dvě hlídky
strážníků. Strážníci spatřili skupinu čtyř mladíků
ve věku 17 - 18 let. Strážníci dále zaregistrovali jednoho z nich, jak kope do skleněné výplně novinového
stánku umístěného poblíž autobusové zastávky. Dva
ze čtyř mladíků byli strážníky zadrženi na místě činu,
další dva, kteří se před strážníky dali na útěk, byli
strážníky zadrženi následně. Strážníci po bližším
ohledání zjistili nejen vysypané odpadkové koše, ale
i rozbitou skleněnou výplň novinového stánku,
a proto na místo přivolali hlídku Policie ČR, které
po jejím příjezdu případ předali.
Dne 9. listopadu ve 14.23 hod. oznámila telefonicky
paní, že v ul. Čs. armády skupinka pěti osob demoluje
zařízení telefonní budky. Strážníkům se po příjezdu
podařilo zadržet skupinku osob odpovídající popisu.
Ani jeden z pětice mladík ve věku 17 – 18 let nebyl
schopen hodnověrně prokázat svoji totožnost, a tak
byli předvedeni na Obvodní oddělení PČR. Případ má
nyní v řešení Policie ČR.
Dne 9. listopadu v 17.47 hod. oznámila na tísňovou
linku paní, že parta čtyř mladíků rozbíjí stánek před
II. poliklinikou. Oznamovatelka dále strážníkům
sdělila popis osob a informaci, že osoby odchází
směrem k Aquaparku. Strážníkům se podařilo dva
ze čtveřice mladíků odpovídající popisu zadržet
nedaleko železničního mostu. Protože mladící nebyli
schopni hodnověrně prokázat svoji totožnost, byli
strážníky převezeni k dalším služebním úkonům
na Obvodní oddělení Policie ČR. Městská policie
celý případ předala Policii ČR k dalšímu šetření.
Dne 15. listopadu v 10.40 hod. zavolal anonymně
občan na tísňovou linku, že na dětském hřišti

TEL.

318 624 245, 156

v Příbrami VII se pohybuje opilý muž a obtěžuje zde
přítomné rodiče s dětmi. Strážníci po příjezdu na místo
zjistili totožnost výše zmiňovaného muže, upozornili
ho na nevhodnost jednání, zákaz kouření a požívaní
alkoholických nápojů v prostoru dětského hřiště
a z dětského hřiště jej vykázali.
Dne 17. listopadu v 16.18 hod. zavolala strážníkům
ostraha supermarketu OBI, že zdrželi zloděje.
Na místo se ihned dostavila hlídka strážníků, která
zjistila, že 36letý muž ukryl v batohu zboží v hodnotě
cca 1 800,- Kč a prošel s ním přes pokladnu
bez zaplacení. Protože muž již byl za obdobný trestný
čin v posledních třech letech odsouzen, předali jej
strážníci Policii ČR, která jeho protiprávní jednání
řeší ve zkráceném přípravném řízení.
Dne 19. listopadu ve 21.55 hod. zavolal muž
a oznámil, že v ulici K Dolu Marie hoří kontejner.
Na místo okamžitě vyjela hlídka strážníků, která se
po příjezdu k hořícímu kontejneru zapojila do hašení
požáru, které již prováděl čtyřicetiletý muž. V krátké
době na místo také přijelo vozidlo hasičského
záchranného sboru a požár byl zlikvidován.
Dne 24. listopadu ve 12.19 hod. požádal telefonicky
o spolupráci strážníky Městské policie Příbram
ve věci krádeže v obchodním domě PENNY operační
důstojník Okresního ředitelství Policie ČR. Strážníci
po příjezdu na místo kontaktovali oznamovatelku
události, zaměstnankyni PENNY marketu, která
strážníkům sdělila, že přistihla dva mladíky ve věku
asi 18 let při krádeži elektroniky v hodnotě 1 399,- Kč.
Když se jim pokusila zabránit v krádeži, byla mladíky
fyzicky napadena, stejně jako její kolegyně, která se
mladíky snažila s kradeným zbožím zadržet u východu z prodejny. Strážníci ihned zjistili přibližný
popis pachatelů, který předali ostatním hlídkám
Městské policie Příbram a Policie ČR. Následně se
na místo dostavila hlídka Policie ČR, které strážníci
celý případ předali. Pátrání po pachatelích trestného
činu v okolí prodejny bylo neúspěšné a v současnosti
má případ v šetření Policie ČR.
Dne 26. listopadu v 16.45 hod. přišla na služebnu
paní, která byla společně se svým synem pokousána
psem. Paní strážníkům sdělila, že nechce podat trestní
oznámení na majitelku psa a odmítla i lékařské
ošetření pro sebe a svého syna. Paní pouze požádala
strážníky o pomoc, při zjištění, zda je pes, který je
pokousal, zdravý. Strážníci kontaktovali majitelku
psa, která slíbila, že nechá psa co nejdříve vyšetřit
veterinářem a o výsledku vyšetření bude informovat.
Dne 27. listopadu dopoledne přinesla na Městskou
policii Příbram majitelka psa potvrzení, že pes je
zdravý a tuto informaci předala telefonicky i oznamovatelce.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Příbramští občánci narození v listopadu a prosinci

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
1. Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)
Začátkem prosince 2008 byl zahájen zkušební provoz dvou nových kamerových bodů
(Příbram VII - náměstí 17. listopadu, Příbram VIII - Čechovská 111) a město Příbram má
v současnosti 10 kamerových bodů (vedle již výše uvedených dvou kamerových bodů jsou
kamery dále umístěny na těchto místech: Příbram II - Václavské náměstí 104; Příbram I náměstí T. G. Masaryka 145; Příbram I - náměstí T. G. Masaryka 1; Příbram II - Generála
Tesaříka 117; Příbram VII - náměstí 17. listopadu 288; Příbram VII - Legionářů 400;
Příbram I - Generála Tesaříka 114; Příbram II - Dlouhá 106).
V roce 2009 plánujeme vybudování dalších dvou kamerových bodů. Nové kamerové body
byly vybudovány v rámci projektu prevence kriminality „Rozšíření MKDS“, který byl
zařazen do Městského programu prevence kriminality. Předběžný rozpočet projektu byl
880 000,- Kč. Město na projekt obdrželo požadovanou dotaci 680 000,- Kč a celý projekt byl
zrealizován za 878 000,- Kč. V rámci projektu došlo, vedle již zmíněného vybudování dvou
nových kamerových bodů, k propojení výstupu z MKDS na městské policii s obvodním
oddělením Policie ČR (policisté mají možnost nejen záběr z kamer sledovat, ale i s kamerami
dle potřeby pohybovat, a mají přístup k archivním záznamům), bylo nakoupeno 10 ks LCD
monitorů a proběhla digitalizace stávajícího systému včetně záznamového zařízení. Pro nízkou
kapacitu internetového propojení se spojení mezi Městskou policií a Policií ČR řešilo bezdrátově. Police ČR v rámci projektu obdržela kompletně potřebné vybavení a protože příjemcem
státní dotace je město Příbram, je vše řešeno smlouvou o zápůjčce od města Příbram.
V rámci projektu bylo také doplněno řídící pracoviště MP o digitální záznamový a přenosový
systém Omnicast s integrovaným nadstavbovým SW firmy Genetec Information Systems.
Tento systém představuje v současnosti jeden z nejmodernějších systémů, který je nasazován
do městských kamerových systémů v ČR. Jeho instalace má výhodu v tom, že Městská policie Příbram bude mít možnost připojit ke svému systému i další kamery (možnost rozšíření
ze současných 10 kamer až na 24 kamer) bez ztráty kvality pořizovaného záznamu. Velmi
důležité je vybavení podružného pracoviště Policie ČR plnohodnotným klient-serverem,
které přinese okamžité zefektivnění celého systému. Významnou předností navrhovaného
systému je tzv. vzdálený přístup do systému. Ten mimo jiné umožňuje optimalizovat
nastavení některých parametrů systému přímo ze sídla servisní firmy, dále například i sledování stavu systému a detekování, lokalizování či upřesnění potenciálních závad. Provedené
rozšíření MKDS města Příbram přinese zkvalitnění celého systému ve smyslu nejen zvýšení
vypovídací schopnosti pořizovaného záznamu, ale i otevření dalších cest pro využití jeho
nových vlastností. Současně je zaručeno, že řídící pracoviště nebude nutné modernizovat
minimálně 8 až 10 let. Vstup do systému přes heslo umožní získat informace, kdo s kterou
kamerou pracoval a jak (návaznost na ochranu osobních údajů).
2. Projekt „Bezpečné chování a sebeobrana při napadení“
První z patnácti plánovaných přednášek projektu prevence kriminality „Bezpečné chování
při napadení a sebeobrana“ se uskutečnila ve čtvrtek 18. prosince 2008 od 8 hod. v ZŠ Bratří
Čapků. Cílem tohoto projektu, který je zaměřen na žáky 8. a 9. tříd příbramských základních
škol a příbramské střední školy a učiliště, je naučit účastníky přednášek předcházet krizovým
situacím, a pokud již nastanou, seznámit je s možnostmi, jak tyto konfliktní situace řešit tak,
aby byli schopni ochránit si svůj život a zdraví.
Všichni účastníci přednášky obdrželi sešitek „Nevíš si rady“ s kontakty na jednotlivé instituce (sociální, zdravotnické a další odborné služby, které mu mohou napomoci v řešení
konkrétního problému) a letáček se zásadami bezpečného chování a možnostmi, jak předcházet situaci, kdy se mohou stát obětí trestného činu (Při návratu domů v noci se vyhýbej
tmavým a nepřehledným místům, Nechoď za tmy po městě osamoceně, Vždy dej vědět
rodičům, kam jdeš a kdy se vrátíš atd.). V rámci projektu „Bezpečné chování při napadení
a sebeobrana“ se také uskuteční anonymní dotazníkové šetření u osob ve věku 14 až 20 let.
Dotazníky jsou zaměřeny na zjištění, jakým způsobem děti a mladiství tráví svůj volný čas,
zda a případně jak často užívají návykové látky, v jakých rodinných poměrech se nacházejí,
zda se již dopustili protiprávního jednání atd. Výsledky dotazníkového šetření, které budou
známy po skončení celého projektu (červenec 2009), budou zdrojem cenných informací
pro stanovení dalších priorit při práci s mládeží v rámci prevence sociálně-patologických
jevů. Projekt realizuje TILIUS, o. s., za finanční podpory města Příbram a ve spolupráci
s Městskou policií Příbram.
3. Sešitek s kontakty v případě řešení obtížné životní situace „Nevíš si rady“
Předběžný rozpočet projektu, který byl zařazen do Městského programu prevence kriminality na rok 2008, byl 18 000,- Kč. Město na projekt obdrželo požadovanou státní dotaci
od MV ČR ve výši 12 000,- Kč a celý projekt byl zrealizován za necelých 23 000,- Kč
(zbývajících cca 11 000,- Kč investovalo město). Výsledkem projektu je vytištění 10 000 ks
brožur, které budou jednotlivé subjekty distribuovat v rámci svých preventivních aktivit
a dále budou volně k dispozici u institucí v brožuře uvedených.
Komplexní cíle – vize projektu:
- komplexní informace o všech organizacích (státních i neziskových) působících v Příbrami
a blízkém okolí, na které se mohou děti a mládež, popřípadě jejich učitelé, rodiče a další
z komunity obrátit v případě nutnosti řešení některého ze závažných problémů, které
aktuálně vnímají,
- orientace v kontaktech a informacích o nabízených službách,
- možnost včasné intervence u jedinců, kteří jsou frustrováni a nejsou schopni bez odborné
pomoci vzniklou krizovou situaci řešit,
- prevence vzniku patologických závislostí na drogách, gamblerství apod.,
- prevence prohlubování zdravotních ad. problémů, pomoc při určování vlastní sexuální
identity, prevence AIDS,
- prevence prohlubování problémů v oblasti mezilidských vztahů, zejména v partnerství,
rodinném prostředí, škole (domácí násilí, šikana),
- podpora při hledání uplatnění ve studijním, příp. profesním životě,
- poradenství v oblasti problémů týkající se trestné činnosti – pachatel, oběť,
- podnět ke smysluplnému trávení volného času a tím omezení projevů vandalismu,
výtržností, agresivních projevů part dětí a mladistvých,
- snížení kriminality.
Cílovou skupinou projektu jsou vedle dětí a mladistvých i jejich rodiče, kteří nemají
povědomí o tom, kde získat odbornou radu, jak svým dětem, popřípadě vnoučatům pomoci,
kde a s kým konkrétní problém řešit. Materiál by měl také pomoci organizacím působícím
v oblasti prevence a krizového poradenství (sociálních služeb) pro případ, že jsou osloveny
klientem a pro řešení dané problematiky nejsou dostatečně kompetentní (je odborně způsobilý jiný subjekt).

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Waldorfská škola Příbram, Základní škola,
Gymnázium a Střední odborné učiliště
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rádi bychom
Vás krátce seznámili s waldorfskou pedagogikou,
jejími význačnými pedagogickými rysy a také Vám
představili Waldorfskou školu Příbram v její
současné podobě.
Školní léta jsou jen kouskem lidského života, ale
mohou se stát základem pro celoživotní sebezdokonalování a rozvíjení. Ačkoliv se žák ve škole
seznamuje se spoustou poznatků, může v ní získat
jen zlomek informací, které bude v životě potřebovat.
Proto je třeba, aby se zde také naučil, jak získávat
další poznatky a jak vytvářet nové: pozorováním,
analyzováním problémů, hledáním řešení… Pouze
něco vědět ale pro život nestačí. Člověk by měl
umět se svými poznatky něco udělat, orientovat se
v nich, zasazovat je do souvislostí, tvořivě s nimi
pracovat. V dnešní společnosti je rovněž důležité
porozumět potřebám druhých, umět s ostatními
komunikovat a spolupracovat. Avšak k tomu, aby
člověk vůbec něco dokázal, potřebuje vůli – vůli
něco začít a dotáhnout to do konce.
Výchova pro život tedy zdaleka není jen výchovou
hlavy. Člověk potřebuje stejně tak dobře i cit a vůli.
Proto waldorfská škola nabízí vyváženou a vzájemně
se doplňující výchovu rozumu, citu a vůle. Rozsah
vyučovacích předmětů na waldorfské škole je širší
než na škole běžné. Přináší promyšlenou a na rozvoj
osobnosti dítěte orientovanou výuku jazyků, hudby,
výtvarného a dramatického umění, základů řemesel
a ručních prací. Výuka běžných naukových předmětů je utvářena tak, aby žáky zaměstnávala jak
intelektuálně, tak umělecky a prakticky a aby
respektovala jednotlivá vývojová období dětí.
Realizace individuality dítěte: Normy, kterými je
formovaná naše kultura, dnes příliš silně zasahují
do výchovy a společenského života jedince. Jeho
schopnosti a vlohy se mohou rozvíjet jen v rámci
těchto norem, které jsou ale utvářeny uměle, a tak
často nerespektují individualitu dítěte. Způsob
utváření učebního plánu podle zásad waldorfské
pedagogiky umožňuje vytvoření podnětného
prostředí pro děti s nejrůznějším nadáním.
Nejdůležitějším kritériem pro výuku jsou děti samy.
Základní charakteristika waldorfských škol v ČR:
- práce ve škole vychází ze školních vzdělávacích

programů a vzdělávacího programu pro české školy
waldorfského typu,
- platí možnost přestupu ve vztahu k ostatním
základním a středním školám,
- vzdělávací program respektuje vývoj dítěte
a rozvoj jeho kompetencí. Proto uplatňujeme
zásadu: „Nic příliš brzy, nic příliš pozdě, vše ve správný
okamžik.“,
- těsně se prolínají umělecké, intelektuální,
řemeslné a pohybové činnosti,
- od 1. třídy vyučujeme dva cizí jazyky – anglický,
německý nebo ruský jazyk,
- výuka naukových předmětů probíhá koncentrovaně v epochách, kdy se děti věnují vždy jednomu
předmětu, jejich pozornost tak není rozmělňována,
- hodnocení v 1. – 7. třídě probíhá pouze formou
slovního hodnocení,
- žáci jsou v úzkém osobním vztahu s jedním třídním učitelem po celých devět let,
- úspěch vzdělávání a práce školy závisí na těsné
spolupráci rodičů se školou,
- škola spolupracuje se školami v zahraničí
(Německo, Holandsko, Švýcarsko).
Waldorfská škola Příbram
První třída Waldorfské školy Příbram byla otevřena
v roce 1991. Dnes je již škola uceleným devítiletým
základním stupněm a střední školou, která umožňuje
pokračování v rámci jednoho pedagogického systému.
Provází dospívající až k prahu dospělosti.
O kvalitě výuky svědčí nejenom úspěšné přijímací
zkoušky žáků 9. třídy na střední školy, ale hlavně
rozsáhlé výzkumy zabývající se psychickým
zdravím dětí, jejich sociálními dovednostmi,
vystupováním a všeobecným uplatněním. V naší
škole mohou žáci pokračovat studiem středního
stupně, kde otevíráme studijní obor gymnázium –
estetickovýchovné předměty a učební obory
umělecký truhlář, umělecký kovář a zámečník,
krejčí.
Na podzim roku 2003 byla dokončena rekonstrukce
a dostavba celého areálu školy. Kromě kmenových
tříd zde najdete odbornou učebnu pro výuku
chemie, přednáškový sál, výtvarný ateliér,
tělocvičnu s polyfunkčním využitím, školní družinu
a jídelnu.
Kolegium Waldorfské školy Příbram
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V závěru loňského roku byla dokončena rekonstrukce kanalizace v Hrabákově ulici a okolí.

Od Silvestra je v provozu Lyžařský svah Padák. Současné chladné počasí mu zatím přeje.

Příbramští dobrovolní hasiči obdrželi od města další vybavení. Město koupilo nové čerpadlo, nafukovací zdvihací vaky a nafukovací záchranný člun. Hasiči mají již opravdu kvalitní výzbroj a výstroj.

O vánočních svátcích byly v Mníšecké kapli na Svaté Hoře vystaveny betlémy.

V pondělí 5. 1. proběhlo na Zámečku - Ernestinu tradiční setkání zástupců města s hasiči, městskými strážníky a policisty.

V úterý 6. ledna se v Příbrami konala tradiční akce - Tříkrálový průvod. Tři králové jeli na živých velbloudech a za nimi šel dlouhý průvod. Cílem bylo náměstí T. G. Masaryka, kde proběhl hlavní
program. Občané vyslechli poselství Tří králů, děti dostaly ovoce a na závěr byla zahájena Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Farní charita. Na shledanou v roce 2010!

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
15 let působení podlahářské firmy TOR-IN na českém trhu

Firma TOR-IN, spol. s r. o., byla založena v roce 1992, ale oficiálně byla
zapsaná v listopadu roku 1993. První tři roky firma fungovala jako obchod
s podlahovinami a spolupracovala s realizačními podlahářskými firmami.
V roce 1996 rozšířila svou činnost o podlahářství. Firma začínala s pěti
zaměstnanci a orientovala se především na drobné zákazníky a práce menšího
rozsahu. Díky kvalitě odváděné práce firma postupně navazovala spolupráci
se středně velkými stavebními firmami. Na začátku nového tisíciletí firma zaměstnávala dvojnásobný počet zaměstnanců
a rozšířila svou činnost o parketářské práce a tím získávala i zakázky na rekonstrukce a výměnu parket a ostatních
dřevěných podlahovin v historických budovách. Jednalo se převážně o zakázky v Praze a na Malé Straně. Rozvoj firmy
„přibrzdily“ povodně v roce 2002, které značně postihly i Prahu, a firma začínala téměř znovu od začátku. Dobré jméno
a kvalitu práce však povodně odnést nedokázaly a firma navázala spolupráci s velkými stavebními firmami, ke kterým patří
např. Unistav, a. s., Brno, PSJ, a. s., Jihlava, Metrostav, a. s., Praha, Skanska CZ, a. s., Praha a Hochtief CZ, a. s., Praha.
Postupně firma své působení rozšířila po celé ČR a započala i spolupráci s interiérovými architekty na řešení prostor
v hotelích, nemocnicích atd. Při práci
s dřevěnými podlahovými krytinami,
na které se firma převážně orientuje, často
narážela na problém s podlahovými konstrukcemi. Rozhodla se proto vyvinout
vlastní systém těchto konstrukcí s využitím
více druhů produktů. Zpočátku někteří
zákazníci těmto novým konstrukcím
nevěřili, ale postupem času se přesvědčili
o jejich kvalitě. Navíc firma spolupracuje
i se zkušebnami, které tyto konstrukce
prověřují, aby na ně mohly být poskytnuty
potřebné garance. Tyto podkladní konstrukce se používají převážně při rekonstrukcích a byly použity při rekonstrukcích
některých historických budov.
Firma TOR-IN, spol. s r. o., za svou 15letou
historii realizovala mnoho významných
Rezidence Dánského velvyslanectví, 2005
staveb. Např. na Malé Straně v Praze
Klášter sv. Tomáše, Kostel Máří Magdaleny (Muzeum hudby), Lobkovický palác (Velvyslanectví SRN), Palác Beethoven,
dále v Praze Justiční palác, administrativní budovy BASF, Mercedes Benz, Lidl, bytové komplexy, Zvonařka, Na Krutci,
Vítkov, nemocnice a školy. Firma má za sebou více jak tři tisíce zdařilých realizací a 400 tis m2 instalovaných podlahových
krytin, parket, koberců, PVC, plovoucích podlah a speciálních podlahovin. Firma TOR-IN, spol. s r. o., provádí také
poradenskou činnost a návrhy podlahových krytin v interiéru.
V roce 2007 byla firma TOR-IN oceněna AVDP a odbornými časopisy jako realizační firma roku – obor podlahářství v ČR
a v roce 2008 dostala firma TOR-IN ocenění za nejzdařilejší realizaci mezi podlahami v ČR za stavbu Domov pro seniory
Hagibor. Investorem této akce byla Židovská obec v Praze.
V roce 2006 se firma přestěhovala do vlastního areálu v obci Vysoká Pec, který v současné době rekonstruuje a areál
o rozloze 6 000 m2 postupně přebudovává v moderní podlahářské centrum a bude zde mít veškeré potřebné zázemí –
sklady, vzorkovnu, kanceláře a vlastní truhlářskou dílnu. V únoru 2009 bude zprovozněna první část – kanceláře
a vzorkovna dřevěných podlah na ploše 500 m2 a sklady o rozloze 1 000 m2.
Na nové zákazníky se těší a srdečně zvou zástupci firmy TOR-IN, spol. s r. o.
TOR-IN, spol. s r. o., Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín, tel. 318 632 744, fax 318 632 764, www.torin.cz

K-centrum Magdaléna Příbram
K-centrum Magdaléna Příbram působí ve městě Příbrami a jeho
okolí již od roku 2002. Díky podpoře pana starosty MVDr. Josefa
Řiháka a Rady města Příbram, kteří si uvědomovali a stále uvědomují potřebu služeb drogové prevence pro občany a ochrany jejich
zdraví snižováním rizik a dopadů užívání návykových látek
ve společnosti, se nám podařilo rozšířit a zkvalitnit naše služby.
Rádi bychom proto o našich službách informovali i co nejširší
veřejnost, pro kterou jsou naše služby určeny, a to jak formou
nových letáků připravených ve spolupráci s manažerem prevence
kriminality JUDr. Milanem Fárou, tak i tímto příspěvkem.
Hlavním cílem K-centra Magdaléna Příbram je minimalizovat
rizika a dopady užívání návykových látek a jejich užívání předcházet. Naše zařízení zastřešuje tři programy prevence užívání
návykových látek: Terénní program, Kontaktní centrum a Program primární prevence. Terénní program je mobilní sociální
služba, jejíž pracovníci se soustřeďují na vyhledávání uživatelů
drog přímo v jejich přirozeném prostředí (ulice, parky, kluby
apod.). Uživatele seznamují se systémem odborných sociálních
služeb a nabízí jim podporu v těžkých životních situacích
a při rozhodnutí pro pozitivní změnu způsobu života či krizovou a
situační intervenci. Prostřednictvím výměnného injekčního
programu a distribucí Harm Reduction materiálu minimalizujeme
zdravotní rizika a předcházíme šíření infekčních chorob (např.
hepatitid, HIV). Veřejné zdraví chráníme také prostřednictvím
sběru odhozeného injekčního materiálu (v případě nálezu inj.
stříkačky se na nás můžete obrátit a volat streetmobil:
737 603 698). Terénní program je poskytován v Příbrami (čtvrtek),
na Dobříši (úterý a pátek) a v Berouně (středa).
Kontaktní centrum kromě již vyjmenovaných nízkoprahových
služeb nabízí navíc také základní zdravotnické ošetření a potravinový servis uživatelům nelegálních drog. Důležitou součástí
programu je psychologické poradenství a příprava na léčbu.
Otvírací doba Kontaktního centra (zatím stále na adrese nám. T. G.
Masaryka 1, Příbram I) je následující: Po 10 -12, 13 – 17 hod.,
Út 13 – 17 hod., St 10 – 12, 13 – 17 hod., Čt 13 - 17 hod.,
Pá 12 – 16 hod. Telefon: 318 622 010.
Naše služby se však neomezují pouze na poskytování pomoci
uživatelům návykových látek, ale první dva programy (Terénní
program, Kontaktní centrum) poskytují zdarma a anonymně
služby také jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Ti vyhledávají
především služby odborného poradenství ve chvílích, kdy se
nacházejí v nelehké životní situaci po té, co se dozvěděli o užívání
drog jejich dětmi.
Prioritou naší činnosti je Program primární prevence, který
vychází z mezinárodně uznávaných konceptů, a je pro jeho přínosy
školskými zařízeními stále žádanější. Program si klade za cíl

přecházet vzniku rizikového chování u dětí a mladistvých, zabránit
u nich první zkušenosti s drogou, anebo ji alespoň oddálit do co
nejpozdějšího věku. Drogovému problému se tedy snažíme
předcházet ještě před tím, než vznikne.
Stěžejní je proto naše spolupráce se základními školami v regionu,
v nichž provádí vyškolení lektoři dlouhodobý program primární
prevence užívání návykových látek v mnoha třídách druhého stupně.
S dětmi pracujeme systematicky čtyři roky od 6. do 9. třídy.
Při setkáních s žáky se zaměřujeme nejen na předávání objektivních a vyvážených informací o různých formách rizikového
chování, ale také na vytváření pozitivních životních postojů a hodnot a na získávání sociálních dovedností, které dětem pomůžou lépe
zvládat obtížné životní situace. Za minulý školní rok bylo v tomto
dlouhodobém programu zapojeno 688 dětí z našeho regionu. Téměř
stejný počet dětí/studentů/učňů se účastnil jednorázových
programů pro základní či střední školy.
Se vzrůstajícím zájmem o naše služby však dosavadní prostory
K-centra Magdaléna Příbram nedovolují již provádět programy
primární prevence, interaktivní semináře, besedy, školení apod.
v našem zařízení. Naši lektoři tedy mohou využívat jen zázemí
škol, které o naše programy žádají. Některé zájemce z řad školských zařízení musíme z kapacitních důvodů bohužel odmítat.
Proto jsme v uplynulém roce 2008 navázali dialog se starostou
města Příbram a s radou města o poskytnutí nových prostor v ulici
Žežické (dřívější pavilon dílen v bývalé 8. ZŠ), které umožní
zkvalitnění a rozšíření zázemí pro poskytování preventivních
programů, včetně zázemí pro školení pedagogů či dalších pracovníků v oblasti drogové problematiky. Prostory zároveň umožní
práci s jednotlivými třídami přímo v Centru prevence a tím se zvýší
i kapacita námi nabízených služeb.
Vyhovíme tak i Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
které v rámci dodržení standardů kvality poskytovaných služeb
požaduje oddělený vchod do zařízení pro uživatele a neuživatele
návykových látek. To objekt bývalého areálu školy také umožňuje.
Vchod v areálu školy a komunitního centra bude sloužit dětem,
pedagogům, rodičům. Vchod pro uživatele návykových látek bude
vybudován s přístupem přímo z ulice Žežické, a tak nepovede
přes areál školy.
Dosavadní jednání se starostou a Radou města Příbram vedou
k pozitivnímu výsledku, neboť jsou si vědomi potřeby drogové
prevence a poskytnutí vyhovujících prostor pro K-centrum
Magdaléna Příbram. Věříme, že i veřejnost ocení přínos tohoto
kroku a všem, kteří nás doposud podporovali a dále podporují,
tímto děkujeme - připojují se k našemu poslání snižování rizik
a dopadů užívání návykových látek ve společnosti.
V novém roce 2009 přejeme mnoho štěstí všem občanům regionu
Příbram.
Mgr. Michala Ročňáková, Dis.
vedoucí K-centra Magdaléna Příbram, Magdaléna, o. p. s.
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Vážení čtenáři,
právě se Vám dostalo do ruky první
číslo měsíčníku Kahan v roce 2009.
Já pevně věřím, že v tomto roce
plném očekávaných změn a obav
z hospodářské krize budeme žít srovnatelně s rokem minulým a přeji všem,
aby dopady hrozeb byly co nejmenší. Přejme si hlavně zdraví, toleranci
a lidskou snášenlivost, to ostatní už vše zvládneme.
Já bych se ještě krátce vrátila k činnosti hospodářské komory Příbram za rok 2008, který
patřil jistě k těm „lepším“. Uspořádali jsme tradičně spoustu vzdělávacích seminářů, např.
na daňová témata, Intrastat, veřejné zakázky, BOZP a možnost využití dotací z EU, dále
pět klubových setkání členů na různá témata vyhlašovaná měsíčně prezidentem HK ČR,
6. podnikatelský ples a tenisový a kuželkový turnaj. V průběhu roku jsme začali provozovat CZECH POINT a od nového roku budeme rozšiřovat služby v rámci kontaktního místa
Czech Point.
Vyhlásili a zhodnotili jsme již 8. ročník nejlepších firem za rok 2007, kterými se staly
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., a firma Windoor´s, s. r. o.
V závěru roku jsme vydali a distribuovali již 16. ročník Regionálního adresáře firem
a institucí okresu Příbram. Též jsme se zapojili jako partner do několika charitativních
akcí a převzali záštitu nad různými užitečnými projekty. Pravidelně též aktualizujeme
naše webové stránky, na kterých je návštěvnost cca 150 000 návštěv. Naše členská základna
čítá 205 menších i významných firem z příbramského regionu. V roce 2009 budeme
samozřejmě v naší činnosti pokračovat v daném tónu a budeme se snažit naši činnost i služby
rozvíjet a zkvalitňovat.
Na 1. pololetí roku 2009 již máme připraven bohatý program akcí, které bych Vám ráda
představila. Jelikož naši legislativci rozhodně nezahálí, chceme přiblížit některé důležité
legislativní změny našim podnikatelům v několika seminářích.
22. 1. „Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1. 1. 2009“, kde bude přednášet
Mgr. Eva Bolcková z odboru nemocenského pojištění z ústředí ČSSZ, 28. 1. „Novela zákona
o DPH od 1. 1. 2009“ – přednášející Jana Bakovská, metodik DPH z Finančního ředitelství
Praha, 12. 2. – „Zákoník práce v roce 2009“ – přednáší advokát Mgr. Pavel Říčka, 10. 3.
„Závislá činnost v příkladech“ – přednáší daňový poradce Ing. Václav Dvořák, 7. 3. se
na Vás budeme těšit na naší společenské akci, již 7. podnikatelském plese v příbramské
Sokolovně, který začneme připravovat hned po Novém roce. Představenstvo OHK vyhlásí již
9. ročník soutěže o nejlepší firmy za rok 2008 a výsledky se dozvíme na valné hromadě
dne 21. dubna 2009. Tato valná hromada členů bude volební, budou se po třech letech volit
statutární orgány OHK Příbram, představenstvo a dozorčí rada. V květnu jistě proběhne další
ročník tenisového turnaje, termín ještě upřesníme. Samozřejmě mezi plánované akce mohou přijít i nové aktuální záležitosti.
Jak jsem se zmínila výše, OHK Příbram je kontaktním místem CZECH POINT, v současné
době potvrzujeme výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku
a rejstříku trestů. Cena za první stránku výpisu je 70 Kč a za každou další stránku
50 Kč.
Úřední hodiny jsou pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 15 hodin a úterý od 8 do 12 hodin.
Od roku 2009 budeme nabízet další služby: podání do registrů Ministerstva životního
prostředí, výpis z registru řidičů (BODIS), výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
hlášení nesouladu dokladů a změnová data na ČSÚ. Od pololetí 2009 přibudou další služby: autorizovaná konverze dokumentů, ověřování shody podpisů nebo kopie s listinou (vidimace), ověřování pravosti podpisů (legalizace).
Nový člen od 1. 1. 2009:
Jakub Richter – internetový zásilkový prodej pneu, disků, autokosmetiky, olejů, náhradních
dílů, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

AREÍON - tísňová péče Život 90
Městský úřad Příbram, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oznamuje, že má v současné době několik volných mini ústředen AREÍON
– tísňové péče Život 90, které umožní získat rychlou lékařskou,
policejní, hasičskou i jinou pomoc ve svém domácím prostředí nebo
v DPS fungující nepřetržitě den - noc.
Kdo má o tuto službu zájem, může se přihlásit u koordinátora sociálních služeb Ing. Libora Špinara, který podá podrobnější informace
(Tyršova 107, vchod ve dvoře, číslo dveří 16, 17).
Úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 12, 14 – 16 hodin, pátek 9 – 12
hodin, tel. 318 402 404, 739 469 535.
Neváhejte a využijte dané možnosti! Službu už využilo 180 lidí,
máme 92 namontovaných terminálních stanic, zájem je dostačující, ale občané o těchto vymoženostech nevědí.
Montáže se provádějí každý měsíc, již se uskutečnilo 25 etap.

Sportovní zařízení města Příbram, stř. AQUAPARK,
zahajuje

AQUA AEROBIC
od 15. ledna 2009 v plaveckém bazénu v Příbrami,
vždy ve čtvrtek od 18 do 19 hodin a od 19 do 20 hodin
pod vedením kvalifikované instruktorky ve dvou vyhrazených
drahách. Cena za 1 hodinu je 90,- Kč.
Zájemci se mohou informovat v pokladně Aquaparku nebo
na tel. 318 621 384, 777 705 608. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Další projekty pro handicapované občany našeho města
Městský úřad Příbram, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vypracoval v rámci programu
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ několik projektů pro handicapované občany našeho
města.
1) Jedná se o trasu pro vozíčkáře ve městě, ke které je připojena legenda, obrazová část,
technický popis, řešení výtahu na Svaté Hoře, mapa Příbrami se zakreslenými trasami,
možné využití WC po doplnění madel nebo přenosných podpěr v různých objektech.
Postupně se budou upravovat detaily tak, aby odpovídaly normám pro zařízení využívané
zdravotně postiženými osobami. Mapa je zveřejněna v tomto vydání Kahanu.
2) Dalším zařízením je zdvihací plošina na I. poliklinice do ordinací dětských lékařů.
Projekt obsahuje technický popis, cenovou nabídku, zajištěného dodavatele na „klíč“,
fotografie současného stavu, výběr typu plošiny včetně projektového zpracování. Cena
vybudované zvedací plošiny je 232 000,- Kč. Maminky nebudou již muset vynášet s cizí
pomocí kočárky do mezipatra po 13 schodech, ale vyjedou s plošinou nahoru i dolů samy.
3) Třetím projektem je lehká duralová rampa zlamovací. Bude umístěna v přízemí
Infocentra MěÚ Příbram v Zámečku – Ernestinu. Rampa se bude po použití sklápět ke zdi,
aby nepřekážela provozu (svatby, vítání občánků, atd.). Usnadní zejména pracovnicím
Infocentra poskytovat potřebné materiály o našem městě pro zdravotně postižené občany.
Na zdi bude umístěn zvonek a po zazvonění přijde pracovnice rampu připravit k provozu.
Po použití se rampa opět upevní ve svislé poloze podél zdi.
4) Dalším z projektů je také instalace zvedací plošiny firmy Horizont – Nare do koncertního sálu ZUŠ A. Dvořáka v Příbrami III. Zde je třeba překonat 10 schodišťových
výšek na úroveň podlahy sálu. Jde o velmi potřebný způsob dopravy pohybově
postižených občanů, kteří buď sami na nějaký hudební nástroj hrají, nebo jdou koncerty

sledovat v roli diváků a rodičů, či se věnují výtvarné nebo jiné umělecké činnosti, kterou
škola vyučuje.
Tyto projekty již rada města schválila a jsou na ně zajištěny finanční prostředky. Protože
jde ale o několik aktivit z mnoha dalších uvedených ve schváleném komunitním plánu,
je možno na ně čerpat dotaci z fondu ROP Středočeského kraje nebo z fondu NRZP
MOBILITA PRO VŠECHNY.
5) V následujících etapách připravujeme další projekty, jako např. zvedací plošinu pro kino,
divadlo a estrádní sál v Kulturním domě v Příbrami. Umožní se mobilita pro občany,
kteří nemohou kvůli schodišti návštěvy těchto kulturních podniků absolvovat.
6) Příbram už má konečně v provozu ve II. areálu Oblastní nemocnice na Zdaboři
v budově G (3. patro) také oddělení dlouhodobě nemocných, jehož absence komplikuje
mnoha nemocným občanům život, zvláště těm v pokročilém stáří.
7) Současně se v budově G zprovoznilo a rozšířilo oddělení ošetřovatelské péče
SANCO.
8) V budově C II. areálu v přízemí je nově umístěno sídlo JK CLUBU F - rehabilitační
péče kolektivu MUDr. Kasperové.
9) Lehkou duralovou rampu širokou zlamovací chceme rovněž umístit jako přenosnou
ke hlavnímu vchodu historické budovy radnice. Ukládat se bude po použití v Informacích
u vchodu do budovy v Tyršově ulici 108. Také tam lze vybudovat v přízemí přijímací
salonek pro tělesně postižené občany.
Projekty zatím do rady města předloženy nebyly, ale počítá se s nimi v příštím období.
Tyto akce budou předmětem dalších jednání.
Ing. Libor Špinar, asistent koordinátora Komunitního plánování MěÚ Příbram

Anketa k Městskému kamerovému dohlížecímu systému
Vážení spoluobčané, jednou z možností, jak zvýšit bezpečnost ve městě, je rozšíření Městského
kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS). Chceme zjistit i názor občanů na toto důležitého
opatření v rámci situační prevence kriminality.
Níže uvedený anketní lístek je možno vyplnit již od 6. ledna 2009 elektronicky na webových stránkách
města. Jsme si vědomi, že všichni z Vás nemají možnost se vyjádřit k problematice elektronickou formou,
a proto jsme zvolili i tento způsob distribuce anketních lístků. Vystřižené a vyplněné anketní lístky prosím
odevzdejte ve vrátnici hlavní budovy Městského úřadu Příbram nebo v Infocentru MěÚ Příbram
v Zámečku - Ernestinu (denně 9 - 17 hodin), případně na služebně Městské policie Příbram nebo
“svému” strážníkovi - okrskáři. Anketa bude ukončena dne 29. ledna 2009.
Pevně věřím, že se do této ankety zapojí co největší počet z Vás.
MVDr. Josef Řihák, starosta

U každé otázky označte (zaškrtněte nebo zakroužkujte) jednu odpověď:
1. Jste dostatečně informován(a) o Městském kamerovém dohlížecím systému (dále jen
MKDS) a jednotlivých monitorovaných prostranstvích?
Ano
Ne
Nevím
2. Podporujete záměr města rozšířit MKDS a vybudovat další kamerové body?
Ano
Ne
Nevím
3. Myslíte si, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti ve městě?
Ano
Ne
Nevím
4. Přál(a) byste si rozšíření MKDS do okolí svého bydliště?
Ano
Ne
Nevím
5. Cítíte se na veřejných prostranstvích, která jsou monitorována MKDS, bezpečněji?
Ano
Ne
Nevím
6. Cítíte se v Příbrami bezpečně?
Ano
Ne
Nevím
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