Stalo se

Díky dotaci ze Středočeského kraje
město dalo na budovu Zámečku Ernestina novou střešní krytinu.

Děti z MŠ pod Svatou Horou mají radost
z nové mašinky, která byla pořízena
na školní zahradu z grantu města.

Město Příbram se zúčastnilo veletrhu
v polské Poznani. Také touto cestou se
město snaží přilákat nové turisty.

Přijďte se podívat do Q-klubu v Příbrami na výstavu paní Vítězslavy
Klimtové. Děti budou nadšené.

Putování se světýlky za sv. Martinem
11. 11. skončilo tradičně jeho příjezdem na bílém koni.

Slovo starosty

Starosta MVDr. Josef Řihák

je hejtmanem Středočeského kraje

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák byl dne 20. listopadu 2012 na ustavujícím zasedání nového krajského
zastupitelstva zvolen hejtmanem Středočeského kraje.
Zároveň zastupitelé zvolili nové krajské radní.
ČSSD, která zvítězila v říjnových krajských volbách,
bude mít ve středních Čechách v příštích čtyřech
letech hejtmana a šest radních, další čtyři radní bude
mít KSČM, která skončila ve volbách druhá.
Josefa Řiháka, který byl jediným kandidátem na středočeského hejtmana, ve veřejné volbě podpořilo 38 z 63
přítomných zastupitelů, proti bylo 24. Jeden se zdržel
hlasování.
Již dříve MVDr. Josef Řihák oznámil, že pokud se stane
hejtmanem Středočeského kraje, odstoupí z funkce

starosty Příbrami. Učiní tak v souladu s platnou legislativou na nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva
města Příbrami.
Příští řádné zasedání zastupitelstva v Příbrami se
uskuteční 10. prosince 2012 od 15 hodin. „Nemá proto
cenu svolávat mimořádné jednání zastupitelstva, které
by volbu nového starosty Příbrami při dodržení zákonem
stanovených termínů urychlilo maximálně o pět dnů,“
řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
MVDr. Josef Řihák je nyní hejtmanem Středočeského
kraje i starostou našeho města.
V projevu ke krajským zastupitelům Josef Řihák
připomněl, že má zkušenosti z komunální i parlamentní
politiky, které by rád zúročil. Přislíbil, že se zasadí o lepší
vztahy s opozičními stranami. “Opozice, to je někdy
rozum zadarmo,” podotkl.
Po zvolení hejtmanem předal veřejně květiny své
matce, která jednání sledovala spolu s dalšími členy
Řihákovy rodiny a řadou příbramských politiků,
a poděkoval za práci své předchůdkyni Zuzaně
Moravčíkové (ČSSD).
ČSSD původně vyjednávala s KSČM a ODS jen o podpoře pro svou menšinovou vládu. ODS ale zůstala
v opozici. Komunisté trvali na místech v krajské radě.
Socialisté je nakonec do vlády přizvali, přenechali jim
čtyři křesla. Sami jich budou mít sedm. KSČM připadne
nově zřízený resort finanční kontroly, dále oblast
majetku, kultury a zdravotnictví. ČSSD bude řídit
dopravu, životní prostředí, školství, regionální rozvoj,
finance a sociální věci.
jk

Město Příbram pořádá seminář v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště.
Seminář se bude konat dne 10. 1. 2013 od 15,30 hodin v jednacím sále v Příbrami I,
nám. T. G. Masaryka, č. p. 121 (bývalá budova RD Příbram).
Seminář bude zaměřen na problematiku podávání žádostí o dotace v rámci další plánované
výzvy na aktivitu 5.2 b) Regenerace bytových domů.
Na seminář se prosím zaregistrujte na tel. 318 402 221, e-mail: jana.janikova@pribram-city.cz

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor organizační a vnitřních věcí MěÚ Příbram informuje:
Volba prezidenta České republiky byla vyhlášena
na dny 11. a 12. ledna 2013.
Podrobné informace budou zveřejněny v Kahanu č. 1/2013.

Vážení spoluobčané,
nastanou v životě lidském situace, při kterých
dojde k zásadní změně. A taková situace
nastala i v mém případě. I Vaší zásluhou jsem
byl před několika dny zvolen hejtmanem
Středočeského kraje. Je to pro mě osobně
i pro naše město Příbram významná událost.
Nesmírně si toho vážím a věřím, že se mi
v kraji podaří zúročit zkušenosti, které jsem
až dosud v politice získal. A přestože
odcházím pracovat do Prahy, srdcem
zůstávám v Příbrami. Navíc se do našeho
města budu každý den vracet domů.
Ještě pár dnů zůstávám i starostou Příbrami.
Funkci předám svému nástupci na příštím veřejném zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční 10. prosince 2012. Věřím, že
se mému nástupci bude dařit. Děkuji za krásné roky všem, se kterými
jsem ve vedení města Příbrami spolupracoval.
V těchto dnech začíná advent. Období očekávání, ale také příležitostí k bilancování a ohlédnutí. Pro mě je letošní adventní období
jedinečné. Je příležitostí zrekapitulovat si nejen uplynulý rok, ale
i předchozích šest roků, kdy jsem měl tu čest být starostou Příbrami.
A byly to krásné roky, během kterých se nám povedla v našem
městě spousta věcí.
Kdo z Vás si například ještě vzpomene, jak vypadalo staré
autobusové nádraží? Stovky cestujících, kteří tu denně v čistém
a příjemném prostředí čekají na své autobusy, už berou současnou
podobu zmodernizovaného nádraží jako samozřejmost. A to je dobře.
A pamatujete, že ještě před několika roky jezdila po Dvořákově
nábřeží auta? Dnes je zde pěší zóna a Hořejší Obora a její okolí se
stalo vyhledávaným místem k procházkám a odpočinku.
Ozdobou našeho města se stala i obě hlavní náměstí, na kterých
letos skončily rekonstrukce. Na náměstí TGM v nové podobě se letos
opět vrátilo tradiční příbramské zahájení adventu, vánoční atmosféra zdobí i náměstí 17. listopadu na sídlišti.
I když už u toho nebudu přímo, budu pozorně sledovat, jak bude
naše město pokračovat v příštích letech v dalších proměnách, které
nám všem zlepší život. V příštím roce by měly být dokončeny dvě
nové mateřské školy v Žežické ulici. Bude pokračovat zateplování
mateřských škol. A v neposlední řadě by měla být zahájena i výstavba
nového odpočinkového a relaxačního centra Ryneček. Pokračovat
bude i letos zahájený projekt Čistá Litavka, v rámci něhož bude
v první etapě odkanalizována osada Orlov. Připravených projektů je
celá řada a jsem přesvědčen, že se je v Příbrami podaří realizovat.
Vážení příbramští sousedé,
v období adventu Vám všem přeji hodně klidu, zdraví a pohody.
Až se budete se svými nejbližšími během nedělních večerů scházet
nad adventním věncem a zapalovat svíčky, připomeňte si společně,
co hezkého a milého jste během roku prožili.
Na závěr Vám přeji hezké Vánoce plné štěstí, dětem hodně radosti
z dárků a nám starším radost z dětí a hodně zdraví.
MVDr. Josef Řihák
V neděli 6. ledna 2013 do Příbrami opět přijedou Tři králové
na živých velbloudech. Průvod vyjde ve 14 hodin z Tyršovy ulice.
Oznamujeme všem zájemcům o farmářské trhy, že se v sobotu dne
15. 12. 2012 od 8 do 12 hod. uskuteční v letošním roce poslední
Vánoční Farmářské trhy s obvyklým sortimentem nabízeného zboží, a to
v areálu Hořejší Obory, Příbram I. Pokud bude příznivé počasí, můžete si
ještě zakoupit poslední čerstvé ovoce a zeleninu.
Dále oznamujeme občanům, že se v prosinci uskuteční předvánoční nedělní
trhy, a to v neděli: 9. prosince – bronzová neděle, 16. prosince – stříbrná
neděle, 23. prosince – zlatá neděle, vždy od 8 do 14 hod. Trhy se uskuteční
v prostorách Václavského náměstí a horní části Pražské ulice.
Doprovodný program zajištěn. Přijďte si nakoupit dárečky pro své blízké.
Ing. Ota Hauptmann, vedoucí OŽÚ MěÚ Příbram

INFORMACE Z RADNICE
Město dobře hospodaří
Město Příbram obhájilo na základě podrobné analýzy provedené
firmou Moody´s Investors Service i v letošním roce národní rating
Aa1.cz, s výhledem stabilní. Toto ratingové ohodnocení bylo Příbrami
uděleno i v předchozích letech.
Národní ratingy českých měst se pohybují od stupně Aa1.cz do Aa2.cz,
přičemž druhým stupněm je v současnosti hodnocen pouze jeden
subjekt. Rating města Příbrami se tak neliší od většiny českých měst
s uděleným národním ratingem, přestože mezi nimi existují rozdíly
na úrovni základního úvěrového hodnocení (BCA).
„Město Příbram si nechává pravidelně provést nezávislé ratingové hodnocení od renomované nezávislé agentury i přesto, že v poslední době o něm
neradi slyší i mnozí vysocí představitelé z nejrůznějších zemí. Hospodaření
města Příbrami je natolik dobré, že nemusíme mít strach nechat si je
posoudit nezávislými hodnotiteli. Jsem rád, že se nám trvale daří udržet si
nejvyšší rating, který města v České republice mohou obdržet,“ řekl
MVDr. Josef Řihák.
Mezi silné stránky města Příbrami podle ratingové analýzy patří nízké
zadlužení a obezřetná rozpočtová politika a silná politická podpora
vedení města v zastupitelstvu.
Naopak k slabým stránkám Příbrami patří zhoršování provozních
výsledků, tradičně nízké hotovostní rezervy a omezená flexibilita
provozních příjmů a rigidita provozních výdajů.
„Obecně se dá konstatovat, že na hospodaření města se negativně projevují především důsledky špatné hospodářské situace v České republice
a v celé Evropské unii. My ale na rozdíl od státu si nemůžeme dovolit
hospodařit s deficitním rozpočtem. Proto jsem rád, že městu Příbram se
ekonomicky poměrně dobře daří i v této velmi nejisté době,“ konstatoval
Josef Řihák.
Podle ratingové agentury by zlepšení provozního hospodaření města
společně s udržením jeho nízké zadluženosti mohlo vést ke zvýšení
ratingu. Naopak, pokud by vedení města upustilo od své obezřetné
investiční politiky, což by vedlo k podstatnému nárůstu dluhu, mohlo
by to mít v budoucnu negativní vliv na rating.
Relativní blízkost hlavního města stimuluje lokální trh práce v Příbrami,
i když v menším rozsahu než v jiných městech. Míra nezaměstnanosti
v Příbrami dosáhla v červenci 2012 9 procent oproti 6,8 procentům
na úrovni kraje. Ke zlepšování situace podle agentury Moody´s
Investors Service bude docházet jen pozvolna, a to z důvodu stále
křehkého hospodářského zotavování.
„Bohužel na většinu vnějších faktorů negativně ovlivňující hospodaření
města nemá vedení města vliv. Mám na mysli například špatné dopravní
spojení na západ a na jih, které má vliv na to, že se k nám příliš nehrnou
velcí investoři. Existuje ale řada faktorů, které můžeme příznivě ovlivnit.
Například chceme i nadále zodpovědně a bez dluhů hospodařit. A pokud
to půjde, budeme na naše rozvojové projekty rozumně využívat dotační
prostředky z fondů Evropské unie. V neposlední řadě počítáme i s podporou od státu. Občané Příbrami si zaslouží, aby již konečně začala
výstavba jihovýchodního obchvatu města,“ doplnil starosta.

Návrh na snížení poplatku
Vedení města Příbram hodlá navrhnout zastupitelům, aby od příštího
roku snížili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a likvidace komunálního odpadu. O novele
příslušné vyhlášky by zastupitelé měli jednat a rozhodovat na veřejném zasedání v prosinci. „V současné době obyvatelé Příbrami platí
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a likvidace komunálního odpadu poplatek ve výši 500 Kč za osobu a rok.
Od příštího roku došlo ke zvýšení horní hranice sazby tohoto poplatku až
na 1 000 Kč za občana na rok. V nové vyhlášce, která by měla platit
od 1. ledna 2013, navrhneme schválit poplatek ve výši 480 Kč za občana
na rok,“ informoval MVDr. Josef Řihák.
Město Příbram chce podle starosty Řiháka alespoň symbolickým
snížením poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a likvidace komunálního odpadu vyjít vstříc svým
občanům, kterým neustále z roku na rok rostou životní náklady.
„Vláda prosazuje v Parlamentu další úsporný balíček, který nejhůře
dopadne především na ty nejchudší a sociálně slabé spoluobčany. K tomu
se od příštího roku chystá další vlna růstu cen energií a služeb. Chceme
zlevněním poplatku za svoz odpadů alespoň trochu snížit dopady
všeobecného zdražování na občany,“ vysvětlil starosta.

Další poskytnuté dotace
Rada města Příbrami schválila příspěvek Místní skupině Vodní záchranné
služby Českého Červeného kříže Příbram ve výši 10 tisíc korun. Peníze
jsou určeny na výcvik členů. „Práce příbramských vodních záchranářů je
velmi prospěšná. V létě působí v letoviscích na Orlické přehradě, kde
pomáhají nejen při záchraně tonoucích, ale i při ošetřování drobných
zranění rekreantů. Proto jsme se rozhodli přispět jim především
na plavecký a další odborný výcvik,“ komentoval rozhodnutí starosta
MVDr. Josef Řihák.
Dále rada města poskytla dotaci sportovnímu florbalovému oddílu
FBC Žraloci Příbram ve výši 10 tisíc korun. Klub peníze použije
na pronájem tréninkových a zápasových prostor. „Město Příbram podle
svých možností podporuje všechny sportovní oddíly, které se zaměřují
na výchovu mládeže. Naši florbalisté jsou velmi úspěšní. V letošním roce
od města ještě žádnou dotaci nedostali. Rozhodli jsme se proto podpořit
je a přispět jim na pronájem tělocvičny,“ vysvětlil starosta.

Příbramské jesle slavily
Malé oslavy pořádané k 50. výročí vzniku Městských jeslí a stacionáře
se zúčastnili oba místostarostové – Ivan Šedivý s Václavem Černým
a radní Juraj Molnár. „Měli jsme možnost prohlédnout si celé zařízení
a děti si pro nás připravily naprosto úžasný program. Zároveň byla
příležitost, abychom si popovídali se všemi zaměstnanci jeslí. Vzpomínali
jsme na začátky, na historii jeslí v Příbrami. V současné době tyto jesle plně
pokrývají poptávku,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý a Václav Černý jeho slova doplnil: „Nedávno jsme sem vzali na návštěvu hosty z partnerského holandského města Hoorn a ti byli zařízením úplně nadšeni. Sami
by chtěli podobné jesle mít u nich doma, takže jsme pro ně jakýmsi vzorem
a to potěší.“

Mariánská ulice zatím průjezdná

Práce na rekonstrukci komunikace Mariánské ulice budou přes zimní
období přerušeny. „Nyní jsme na rozvodí. To znamená, že v části, která je
ve spádu směrem k Příbrami, budou práce ukončeny, a jarní práce, které
budou následovat, povedou odpadní vodu směrem k náměstí J. A. Alise. Jsou nově provedené chodníky, veřejné osvětlení a první živičná vrstva tak,
aby se komunikace dala v zimě udržovat, aby bylo možné zásobovat, aby
se zde dalo jezdit, kromě MHD. K určitému zpoždění došlo hlavně proto, že
jsme narazili na jiné geologické složení, než projekt předpokládal. Druhým
důvodem byla zdejší stará kanalizace, která byla obetonovaná a bourání
železné armatury bylo hodně náročné. Takže likvidace staré kanalizace trvala mnohem déle, než byl předpoklad. Všechny domy u trasy jsou nyní
napojeny na dešťovou kanalizaci a všechny domy jsou také napojeny na splaškovou kanalizaci. Na jaře budeme pokračovat hned, jakmile to dovolí
klimatické podmínky. Stavbu jsme ještě stihli stabilizovat v poměrně dobrých podmínkách. Vzhledem k velkému zastoupení jílových půd tady byla uložena i geotextilie, abychom zpevnili povrchy,“ informoval I. Šedivý.
K tomuto tématu, tedy rekonstrukci Mariánské ulice, bylo březo-
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horskými občany uspořádáno setkání, na kterém byl i místostarosta V.
Černý: „Na chvíli se diskuze dostala úplně někam jinam, ale to byla záležitost dvou lidí, kteří si sem asi přišli řešit nějaké své problémy s radnicí. Ale
jinak ostatním bych rád poděkoval, protože jejich dotazy byly věcné,
konkrétní a hlavně je zajímalo, jak bude po dobu přerušení tato komunikace fungovat.“ Na schůzce byli i zástupci firmy Veolia a prováděcí
firmy. Setkání bylo podle názoru V. Černého velice prospěšné.

Překvapení pro Příbramáky

Zhruba v polovině měsíce prosince bude svoláno jednání festivalového výboru. Jeho členem je i místostarosta Ivan Šedivý: „Festivalový
výbor je poradním orgánem starosty. Hlavně bychom měli projednat
dramaturgii chystaného 45. ročníku Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka. Měli bychom zároveň stanovit všechna místa, kde se budou
koncerty odehrávat. Vzhledem k významnosti i kulatému výročí bude
festival trvat od 30. dubna až do 14. června. Zatím předpokládáme třináct
koncertů s tím, že máme pro Příbramáky velké překvapení! Ale víc zatím
nemohu prozradit.“

V Orlově začala stavba
Stavební práce na vlastní realizaci projektu odkanalizování městské
části Orlov již 22. listopadu začaly. „Součástí prací je i stavba zcela
nového vodovodního řadu. O realizaci tohoto projektu usilujeme již
hodně let i v rámci akce Čistá Litavka. Projekt je dotován 65 procenty
uznatelných nákladů z Ministerstva zemědělství,“ uvedl Ivan Šedivý.
Konec prací je plánován na říjen roku 2013.

Svatby v podzemí
Od roku 2007 oddal místostarosta Václav Černý přes 500 manželských
párů. Ne každá svatba se ale odehrává v klasických prostorách
příbramské oddací síně. „Právě nedávno jsem oddával v drsném
prostředí Prokopské štoly. Úplně nejzajímavějším místem pro svatbu bylo,
alespoň z mého pohledu, Drkolnovské vodní kolo. Oddával jsem ve spodní
části této historické památky a někteří svatebčané sem ani nechtěli
vstoupit. Obě tato důlní díla mají velkou vlhkost, je tady bláto a průvan
a do toho nevěsta celá v bílém a svatebčané v oblecích. U těchto
výjimečných míst nikdy nevíte, co vás právě čeká, a často je třeba improvizovat. Romantické svatby jsou bezesporu na Zámečku Vysoká.“ Zpětnou
vazbu, zda má místo svatby vliv na kvalitu a délku vztahu, ale místostarosta nemá. Za velké plus považuje V. Černý fakt, že v klasické
obřadní síni v příbramském Zámečku – Ernestinu zní po dobu obřadu
pouze živá hudba. K dalším zajímavým místům svateb v Příbrami patří
třeba altánek na Hořejší Oboře nebo Svatá Hora, kde se obřady
odehrávají buď v altánku ve višňovém sadu, nebo na loučce
pod křížem. Několik svateb zažil V. Černý i na letišti Dlouhá Lhota.

Miss Příbramsko
V porotě MISS Příbramsko usedl i Václav Černý. „V této porotě jsem již
potřetí, ale tentokrát musím říct, že akce byla manažersky, organizačně
i umělecky nejlépe zvládnutá. Měli jsme těžké rozhodování, protože
výkony všech účastnic byly výborné! Celkem rozhoduje dvanáct porotců
a myslím, že jsme vybrali dobře,“ řekl místostarosta Černý.

Pohádkové království
V příbramském Q-klubu byla minulý čtvrtek zahájena výstava
Vítězslavy Klimtové. Akci zahájil V. Černý a zúčastnila se jí i sama autorka.
V. Klimtová by ráda v Příbrami v příštím roce uspořádala Rok
evropských pohádkových zemí.

Příbramsko a profese

FRANTIŠEK GELLNER

BÁSNÍK, NOVINÁŘ A ANARCHISTA
1881 - 1914
František Gellner patří mezi proslulé literáty, kteří v Příbrami
nějaký čas žili. Jeho životní příběh se podobá osudu
rockových hvězd a koneckonců jej dodnes mnozí bohémové považují za svůj vzor.
František Gellner se narodil v Mladé Boleslavi, jako šesté
dítě v pořadí v rodině zabezpečeného a bohémského
židovského obchodníka. Ten, ačkoliv rodina netrpěla
nouzí, vůči dětem vykazoval přehnanou šetrnost. Po otci
zdědil František lásku k alkoholu, po matce umělecké
vlohy. Dětské zážitky z harcování po trzích, střet s antisemitismem i rodinné poměry byly pak jedním z hlavních
zdrojů básníkovy inspirace. František vystudoval gymnázium v rodném městě a již tehdy nenašel s kantory společnou řeč, zato propadl tehdy módní dekadenci, psal první
verše a začínal s kreslením i hospodami. Navzdory tomu
ukončil gymnázium maturitou a v roce 1899 začal
studovat techniku ve Vídni.
Tehdy se však naplno projevila jeho bohémská povaha
a více než studiu se věnoval různým radostem života.
Za dva roky studia složil jedinou zkoušku – z kreslení.
Ve Vídni ještě stačil připravit první sbírku básní „Po nás ať
přijde potopa“, načež dostal v roce 1901 od rodičů poslední
šanci vystudovat seriózní školu - Báňskou akademii
v Příbrami. V Příbrami však také nalezl dostatek kumpánů
mezi ostatními akademiky, jedním z nich byl i Q. M.
Vyskočil, o kterém již zde byla řeč. Škola nebyla tím, co by
jej zde zaujalo.
A tak nejlepším výsledkem příbramského pobytu se stala
druhá sbírka básní Radosti života, která vyšla v roce 1903.
Gellner Příbram opustil na podzim roku 1904 a nastoupil
na 2letou vojenskou službu. Následně se pak pokoušel
studovat školy uměleckého charakteru – malířství v Mnichově, Paříži a Drážďanech. Od roku 1911 žil v Brně, kde
pracoval jako karikaturista v redakci Lidových novin
a později proslul také jako fejetonista a prozaik.
V srpnu 1914 narukoval do armády a byl odvelen na haličskou frontu. Při jednom přesunu se v září 1914 kvůli
vyčerpání při ruském útoku opozdil, zesláblý a unaven si
lehl u silnice a víc o jeho osudu nikdo neví. Po čase byl
prohlášen za nezvěstného, a proto není známo datum
jeho úmrtí.
Jeho dílo je charakterizováno jako programový odklon
od tehdejšího pojetí vysoké literatury. Básně se podobají
písničkám, jsou jednoduché, mají krátké verše, většinou
i krátké strofy. Gellnerovy verše jsou prosté, mají pravidelný
verš i rým a blíží se prozaickému sdělení. Námětem i formou bylo jeho dílo ve své době leckdy šokující. Sám
Gellner vystupuje jako cynik a outsider, čímž jen zastírá
své zklamání ze světa, ve kterém žil. Jeho dílo bylo výrazně
ovlivněno anarchistickými myšlenkami, ke kterým jej
přivedl jeho přítel S. K. Neumann.
Příbramská stopa v Gellnerově díle není příliš nijak dominantní, několik básní však příbramské reálie zmiňuje.
Nejznámější z nich, „Snad je to přece jen možná věc“,
dokonce zlidověla a stala se jednou z hornických písní.
Gellner během pobytu v Příbrami vystřídal několik
podnájmů, nejdelší dobu strávil v domě č. p. 103 ve Střelecké ulici, kde jeho pobyt připomíná pamětní deska.

Začátkem listopadu přijela v rámci projektu Comenius Regio do Příbrami
delegace z německého Idar Oberstein. Comenius Regio se zabývá
zmapováním profesí, historií a vývojem řemesel od 15. století
po současnost. V Příbrami se projektu zúčastňují ZŠ 28. října, Obchodní
akademie a Okresní hospodářská komora. Německou delegaci přivezl
tamní zemský rada. Podle slov radního J. Molnára jsou si naše oblasti
velice podobné, mají podobné problémy, stejnou výši nezaměstnanosti, u nás skončila důlní činnost, v Německu zase končily tamní
kamenolomy. „Je tedy o čem diskutovat. Výstupem toho projektu budou
programy, které doplní školní vzdělávací plány na základních školách.
Bude možné děti směrovat do určitých profesí, které by měly mít budoucnost. I proto do této problematiky má hodně co říct Okresní hospodářská
komora ve spolupráci s nejrůznějšími firmami. Především by mělo být
jasné, jaké potřeby a požadavky právě z hlediska profesí tyto firmy mají,“
informoval J. Molnár.

1. 12. 1942

do doby, "až se o její užitečnosti a nutnosti přesvědčí".

Jak na zloděje

Stanislav Novák z Kladna
byl ustanoven za kaplana
v Příbrami.

13. 12. 1912

Odborný seminář k zabezpečení majetku zahájil v Příbrami radní
J. Molnár. Přednesl zde i zahajovací slovo, ve kterém uvedl fakta, jak
město Příbram pracuje v oblasti prevence kriminality. Semináře, který
byl určen široké veřejnosti, se zúčastnili i zástupce Policie ČR a Městské
policie Příbram, kteří občany seznámili se svými zkušenostmi v této
oblasti od roku 2009. Zajímavým příspěvkem bylo vystoupení
zástupců Cechu mechanických zámkových systémů ČR, kteří i poradili
s konkrétními možnostmi zabezpečení domů.

Křest Knihy pohádek
Velice pěkná akce proběhla podle slov radního J. Molnára na Základní
škole Školní 75. „Šlo o křest Knihy pohádek. To je projekt, do kterého je
tato škola zapojena již třetím rokem. V předchozích letech bylo určitým
vyvrcholením čtení pohádek, které děti samy napsaly. V letošním roce
za přispění dalších subjektů včetně města Příbram byla vydána kniha.
Na křtu se sešla spousta dětí a rodičů a bylo to opravdu moc krásné! Držím
palce, aby projekt šel dál. A knihu už mám, i když jsou moje děti velké.“

Olympionici i v Příbrami
Organizace DECARO RMG kontaktovala město Příbram s nabídkou, aby
se příbramské základní školy zapojily do projektu Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. „Projekt je pod patronací minulých i současných
olympijských vítězů, např. Romana Šebrleho, Roberta Změlíka a Dany
Zátopkové. Prvním krokem, který školám organizátoři nabídli, jsou besedy
s těmito olympioniky, kde by dětem vysvětlili, co projekt obnáší. Vysvětlili
by jim, že sportování není jenom sedět u televize či počítače, ale jde o všestranný aktivní pohyb. Právě všestrannost, z mého pohledu, dětem nejvíce
chybí. V této soutěži půjde o desetiboj, který by olympionici na jednotlivých školách pomohli zorganizovat. Školská kola by v Příbrami mohla
proběhnout někdy v období únor – březen 2013, pak by následovalo kolo
krajské a nakonec republikové v atletickém prostředí Dukly Praha. Ohlasy
ze škol jsou, tak doufám, že se projekt povede i u nás. Do přípravy je možné
zapojit i rodiče. První besedy proběhnou na dvou příbramských školách již
4. prosince,“ uvedl J. Molnár.

jk, as

Daniel Doležal

P R O S I N CO V É K A L E N D Á R I U M
3. 12. 1672
bylo do svatohorské krypty
uloženo tělo Františka
Leopolda Račína z Račína,
hejtmana
podbrdského
kraje a pána na Hluboši,
jednoho z nejštědřejších
donátorů poutního místa.

4. 12. 1962
Jáchymovské doly, závod
Konětopy, splnily s předstihem celoroční plán a tento
výsledek věnovaly k poctě
12. sjezdu KSČ.

8. 12. 1712
se narodil v Odolenově
P. Václav Záběhlický, jezuita,
v roce 1757 hlavní kněz
na Svaté Hoře.

11. 12. 1862
Městská rada rozhodla
odložit na neurčito žádost
o zřízení učitelské knihovny
Horní školy (pozdější VŠB)

se na Příbramsku strhla
třídenní vichřice, která napáchala značné škody, zejména
na střechách a oknech.

15. 12. 1932
se v příbramské Sokolovně
konal koncert houslisty
Romana Wišaty.

16. 12. 1922
Alois Jirásek osobním
dopisem dovolil příbramským skautům nést název
Jiráskův oddíl.

19. 12. 1992
byl na příbramskou radnici
zakoupen první stolní počítač (PC-AT/286).

22. 12. 1902
se narodil v Písku Bedřich
Bělohlávek, hudební kritik,
redaktor a skladatel, který
dlohodobě žil v Příbrami.

Daniel Doležal

F

O T O K R O N I K A

Starosta MVDr. Josef Řihák jednal s podnikateli z Pražské ulice o prosincových akcích, které
město a podnikatelé společně uspořádají.

Po zvolení hejtmanem předal MVDr. Josef Řihák kytici své mamince.

Slavnostního setkání u příležitosti výročí založení republiky se zúčastnil MUDr. Ivan Šedivý,
Václav Černý a Ing. Juraj Molnár.

Semináře k zabezpečení majetku se za město zúčastnil Ing. Juraj Molnár.

Ing. Juraj Molnár se sešel s účastníky setkání v rámci projektu Comenius Regio.

Členové Rady města Příbram jednali s novým ředitelem TS Příbram Ing. Máchou.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý si prohlédl těsně před zakonzervováním Mariánskou ulici. Práce
budou zahájeny znovu na jaře.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý a Ing. Juraj Molnár se zúčastnili oslavy v příbramských
jeslích.

Den otevřených dveří na Gymnáziu pod Svatou Horou
Přijďte si zdarma zabruslit společně se studenty
Gymnázia pod Svatou Horou.

Kdy a kam? Ve čtvrtek 13. 12. od 8 do 9 h na Zimní
stadion. Bude-li se Vám hodina tělesné výchovy líbit,
určitě neodoláte možnosti přesunout se s našimi
studenty do budovy školy a tam se zúčastnit Dne
otevřených dveří.
Dne 10. 1. 2013 můžete navštívit naši školu a od 16
do 18 h se pak můžete stát na pár chvil gymnazistou
a vyzkoušet si své znalosti a vědomosti. Budete moci
navštívit hodinu angličtiny, dějepisu, českého jazyka
a přírodních věd. Po oba dny budete seznámeni
se studijními obory, školními projekty i s vybavením
školy. Průvodce uchazečům a rodičům budou dělat
stávající studenti, odborné dotazy rádi zodpoví vyučující.
Gymnázium pod Svatou Horou nabízí pro žáky
základních škol následující obory:
Šestiletý obor Brána k vysoké škole

Všeobecné zaměření je určeno pro žáky ze sedmých
tříd ZŠ. Je vhodné pro zájemce o další studium, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu rozhodnout
již v páté třídě, případně pro ty žáky, u kterých se
studijní předpoklady projevily až později, případně
pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které je dojíždění
v šesté a sedmé třídě náročné. Studenti získají
všeobecný základ pro studium na VŠ. Zvládnutí internetu, práce v síti a moderního programového
vybavení je jednou z důležitých náplní předmětu
informatika. Široká volba volitelných předmětů

umožní zaměření s ohledem na zájmy a budoucí
profesní orientaci. Počet přijímaných žáků: 30.
Při přijetí se přihlíží k prospěchu za 1. pololetí sedmé
třídy, součástí přijímacího řízení je přijímací pohovor.
Čtyřletý obor Živé jazyky
V našem regionu se jedná o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia pro žáky z 9. tříd ZŠ. První cizí jazyk
(zpravidla angličtina) je vyučován pětkrát týdně českými
učiteli i zahraničními lektory. Druhým jazykem je pak
němčina, ruština či francouzština, dobrovolně i španělština.
Kromě výběrových hodin konverzací zažijí naši studenti
cizí jazyk i v jednom z vybraných předmětů, nabízíme
zeměpis, biologii, společenské vědy a dějiny umění v anglickém jazyce. Kvalitní všeobecný základ, nadstandardní
výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení je dobrým předpokladem pro studium
na VŠ nejen v ČR, ale i v zahraničí i pro uplatnění v praxi.
Počet přijímaných žáků: 30. Přijetí bez přijímacích
zkoušek, jen na základě výsledků studia v deváté třídě.
Gymnázium organizuje sportovní kurzy, výměnné pobyty,
biologicko ekologický kurz, a tematické pobyty v přírodě.
Žáci mají možnost prohloubeného jazykového vzdělávání
formou kroužků.
Samozřejmostí jsou studentské výměny do zahraničních
partnerských škol v rámci programu Comenius. Škola
pořádá rovněž videokonference do partnerských zemí.
Gymnázium pod Svatou Horou,
Balbínova 328, Příbram II, 261 01, tel.: 318 679 020,
fax: 318 679 022, internet: www.gshpb.cz

Novinky v MŠ Školní 131, Příbram VIII
Keramická dílna
Dobrý den všem, kteří se zajímáte o to, co Vaše děti prožívají v naší mateřské škole, co poznávají a jak se rozvíjejí.
Chceme, aby děti měly dostatek příležitostí poznávat, zkoumat a tvořit. Jinak řečeno: chceme rozvíjet celou osobnost
malého človíčka. Předškolním dětem jsou fantazie a představivost vlastní, často prostupuje fantazie do reality a dítě
prožívá věci, které jsou nám dospělým již cizí, už jsme je zapomněli. Proto je dětství nejkrásnějším, neopakovatelným
a nejdůležitějším obdobím života. Proč tedy dětem nenabízet další nové podněty a materiály pro jejich rozvoj
a tvořivost.
Je známo, že návraty k přírodě jsou těmi nejlepšími nápady. Přírodní materiály jsou těmi nejlepšími prostředky
pro rozvíjení dětské představivosti, fantazie a estetického cítění. K těmto materiálům patří i hrnčířská hlína, materiál
velice tvárný, podporující pracovní dovednosti, tvůrčí schopnosti, ale i uvolnění. Práce s hlínou je důležitá pro rozvoj
jemné motoriky, propojuje myšlení se zrakovou percepcí a koordinací rukou. Práce s hlínou však vyžaduje některá
specifika, odkládací prostor, čas, pomůcky a pec. V běžné třídě uskutečnitelné s obtížemi. Nápad bychom měli. Najít
vhodný prostor, kde by nevadilo, že hliněné výrobky vysychají, nevadí, že chladnou, když byly vyjmuty z pece, a nevadí,
že pec vypaluje. Vhodný prostor jsme si našli. Sousedil s naší mateřskou školou, vchod je z Atria školy, ale! Prostory
mělo pronajaté Divadlo A. Dvořáka.
Víte, jak vše dopadlo? Skvěle. Ředitel divadla MgA. Petr Bednář postoupil pronájem dvou méně využívaných místností
ve prospěch naší školy. Uvolněný radní Ing. Juraj Molnár spolu s místostarostou MUDr. Ivanem Šedivým náš nápad
podpořili a po krátké době jsme mohli zařizovat naši novou keramickou dílnu. Hurá! Máme prostor, pec i hlínu pro naše
další tvoření. A tak nezbývá než poděkovat paní ředitelce Evě Kočendové z MŠ Bratří Čapků za ochotu a pomoc
při vypalování našich výrobků v předchozích letech.

Spolupráce MŠ Školní se ZŠ Školní
Již mnoho let se společně o děti starají dvě školy v jedné ulici. Nejdříve škola mateřská a když malé děti dorostou, pak
škola základní. V loňském roce jsme se rozhodli naši mnohaletou vzájemnou tradiční spolupráci více rozšířit. Ptáte se
jak? Je to docela jednoduché. Stačí velice málo, zapálení kantoři, skvělé nápady, tvořivé děti a spolupráce je na světě.
Pravidelně navštěvujeme s budoucími školáčky školní knihovnu nebo Den otevřených dveří. Tyto aktivity provádíme
léta, jenže my si představovali spolupráci ještě i jinak. Po prvním setkání paní ředitelek obou institucí se začal rýsovat
plán společných aktivit. Kamarádi ze základky v rámci svých zájmových aktivit pro nás z mateřinky připravili pohádková
vystoupení, školáci z vyšších tříd zase soutěže s pohádkovými postavami a děti hudebního kroužku mikulášskou
nadílku, na konci roku pak setkání s bubínky a bubeníky. Některé akce probíhaly v mateřince, na některá vystoupení
jsme se šli s předškoláčky podívat do školy.
Musíme konstatovat, že děti se na akce vždy moc těšily a nám pedagogům se činnosti také velice líbily. Navíc budoucí
předškoláci měli možnost vidět i své bývalé kamarády ze školky při vyučování, mohli se ještě před zápisem seznámit
s prostředím základní školy i s některými paní učitelkami. Co nás však těší nejvíce, je skutečnost, že naše spolupráce
bude pokračovat i v letošním školním roce. A co plánujeme? O tom zase někdy příště.
Velké poděkování patří paní ředitelce Mgr. Daně Křápkové, pedagogickým pracovníkům ZŠ i všem školákům.

Za MŠ Školní Jana Bečvářová, vedoucí odloučeného pracoviště
Děkujeme uvolněnému radnímu Ing. J. Molnárovi, místostarostovi MUDr. I. Šedivému a řediteli Divadla A. Dvořáka
MgA. P. Bednářovi za aktivní přístup a celou realizaci spojenou s pronájmem prostor naší Mateřské škole.

Kolektiv Mateřské školy a děti

Městské lesy Příbram, s. r. o., nabízejí prodej palivového dřeva
Palivové dřevo: SM, BOR, MD: 684 Kč/1 prm; bříza: 855 Kč/1 prm
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Palivové dřevo je prodáváno v 2 m délkách.
Ceny jsou uvedeny bez dopravy.
Bližší informace: Václav Švarc 604 210 065, Ing. František Chytka 604 210 064

Vodoměry je třeba připravit na zimu
V souvislosti s nástupem chladného počasí se vyplatí věnovat pozornost zabezpečení vodovodních přípojek. Mrazivé teploty totiž mohou odběratelům vody způsobit nemalé komplikace, jejichž rozsah může být
od prasknutého víčka vodoměru, až po vytopený prostor, ve kterém je měřící zařízení zabudováno.
Prevence proti případným škodám přitom spočívá v jednoduchých opatřeních.
„S příchodem chladného počasí je dobré myslet na zabezpečení vodoměru proti zamrznutí. Lidé tak mohou
předejít výdajům s tím spojeným. Výměnu nezabezpečeného zařízení totiž hradí zákazník,“ upozornila Kristina
Blaszczyková, tisková mluvčí vodohospodářské společnosti 1. SčV a.s.
Prasklý vodoměr však nemusí být tím jediným problémem. Vytékající voda může způsobit mnohem větší
a nákladnější škody. K zamezení jejich vzniku je zapotřebí udržovat teplotu v místnosti, kde je vodoměr,
nad nulou. „Je nutné zkontrolovat, zda jsou zavřená okna, obalit potrubí nesavým izolačním materiálem,“
dodala Kristina Blaszczyková s tím, že pokud máme vodoměr mimo objekt, například ve vodoměrné šachtě,
je třeba jej zabezpečit polystyrénovou deskou nebo pytlem s drceným polystyrénem.
Náchylné k zamrznutí jsou vodovodní přípojky zejména v místě, kde potrubí vychází z objektu. Často se
stává, že při stavbě objektu nebyla dodržena potřebná hloubka pro její uložení, a zamrznutí vody je tak
při silnějších mrazech velice pravděpodobné.
Vyplatí se průběžně kontrolovat i vodovodní zařízení, které máme na chatách a chalupách.

Záchytná stanice města Příbram
Protialkoholní záchytná stanice (dále jen ZS) v Příbrami plní funkci ochrany občanů
a majetku před lidmi, kteří požili alkohol nebo jiné návykové látky a projevují agresivní sklony vůči sobě a okolí.
Provoz zařízení je celoroční od 20 do 8 hod. (ve všední dny i o svátcích). Je zajištěn
čtyřmi stálými pracovníky. Za pobyt na ZS je zachyceným lidem účtován poplatek
ve výši 1 500,- Kč. Tento poplatek je možné uhradit v hotovosti na ZS, v pokladně
Městského úřadu Příbram nebo složenkou, kterou zachycený obdrží na ZS.
Pro rok 2012 byl pro provoz ZS schválen rozpočet ve výši 2 416 500,- Kč dle předpokládaných výdajů.
Krajský úřad Středočeského kraje poskytl na provoz dotaci ve výši 1 000 000,- Kč. Na úhradě nákladů se také
podílela tato města: Statutární město Kladno částkou 10 000,- Kč, město Beroun částkou 15 000,- Kč,
město Březnice částkou 5 000,- Kč, město Dobříš částkou 5 000,- Kč, Městys Jince částkou 10 000,- Kč,
město Králův Dvůr částkou 5 000,- Kč, obec Milín částkou 10 000,- Kč, obec Obecnice částkou 5 000,- Kč,
obec Petrovice částkou 5 000,- Kč, město Rožmitál pod Třemšínem částkou 5 000,- Kč a město Vlašim
částkou 3 000,- Kč. Zbývající finanční prostředky poskytuje město Příbram ze svého rozpočtu.
K dnešnímu dni bylo zachyceno 281 osob, z toho některé i opakovaně. Protialkoholní záchytná stanice
v Příbrami neslouží jen pro potřeby města Příbram, ale poskytuje služby i pro občany z jiných regionů,
převážně ze Středočeského kraje, vzhledem ke skutečnosti, že v tomto regionu tyto služby poskytují pouze
další 2 ZS.
Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Blahopřejeme dalším výherkyním,
kterým firma Ekokom zaplatí poplatky
za odpady pro rok 2013: Jsou to: Jiřina
Adamová, Jana Bučilová, Hana Pokorná,
Milena Prágrová.
www.trideni.cz
Středočeský kraj a společnost EKO-KOM, a. s., připravili pro občany jedinečný projekt
na podporu třídění odpadu.
Jaký je smysl celého projektu?
Ve spolupráci Středočeského kraje a autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, a. s., se na podzim tohoto roku začal realizovat ve městě Příbram jedinečný
projekt, jehož cílem je podpora třídění odpadu a zapojení do aktivního třídění odpadu co
nevyššího počtu obyvatel.
Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že se společnost EKO-KOM, a. s.,
rozhodla cíleně kontaktovat přímo domácnosti a nabídnout jim pomocnou ruku
při třídění odpadu.
Jak projekt „U nás doma třídíme!“ probíhá?
Všechny domácnosti ve městě Příbram v září obdrželi první sadu barevných pytlů
určených k usnadnění třídění odpadu v domácnostech. V sadě občané nalezli čtyři žluté
pytle na plast, dva modré pytle na papír, jeden zelený na sklo a jeden oranžový na nápojové kartony. Spolu s touto první sadou pytlů byl občanům také doručen informační leták
o celé kampani a samolepka s maskoty kampaně tzv. kontíky. Tuto samolepku si občané,
kteří se chtěli nebo stále chtějí zapojit do projektu, vylepili na svoji poštovní schránku,
a budou jim tak pravidelně každý měsíc až do března roku 2013 docházet sady
barevných pytlů. Pokud by se občané chtěli do projektu zapojit později, je možné si tuto
samolepku vyzvednout v Infocentru MěÚ Příbram v Zámečku - Ernestinu.
Zároveň každý z aktivních účastníků projektu „U nás doma třídíme!“ vyplní přihlašovací
formulář na stránce www.trideni.cz a tím pádem bude automaticky zařazen do soutěže
o zaplacení poplatků za odpady pro rok 2013. Každý měsíc společnost EKO-KOM, a. s.,
vylosuje čtveřici šťastlivců, jejichž jména jsou uveřejněna na stránkách projektu.
K dnešnímu dni je do projektu zapojeno již celkem 1971 příbramských domácností,
které se hlásí k tomu, že „U nás doma třídíme!“.
Třídění odpadu má smysl!
Projekt „U nás doma třídíme!“ je cíleně zaměřen především na rodiny s dětmi, mladé lidi
ale také všechny, kterým není lhostejné životní prostředí a okolí, v němž žijí. „Naučit
občany dobrovolně třídit odpad není jednoduché. V podstatě se dá hovořit o určité
převýchově či změně myšlení,“ vysvětluje Ing. Michal Jurda, manažer společnosti
EKO-KOM, a.s., pro Středočeský kraj-západ. „Práce s dětmi ve školách a vysvětlování
potřeby třídění odpadu musí mít hlavní pilíře doma v rodinách. Proto jsme se rozhodli touto
formou kontaktovat občany Kolína, Kutné Hory a Příbrami. Rádi bychom, aby se třídění
odpadu stalo samozřejmou součástí jejich životů a ne povinností, k níž je někdo nutí. Čím více
je vyseparovaného odpadu, tím nižší může JEDNOU být například poplatek za komunální
odpad, méně černých skládek, nebo hezčí a čistší naše okolí. Občané by měli pochopit, že
třídění odpadu slouží především jim,“ vysvětluje Ing. Jurda.
Nedílnou součástí projektu „U nás doma třídíme!“ je webový portál www.trideni.cz,
kde se mohou občané dozvědět informace nejen o průběhu celého projektu, ale také
zajímavé informace o třídění odpadu. Mohou například zjistit, že průměrná česká domácnost vytřídí za jeden rok až 25 kg plastů, nebo že z 0,5 kg vytříděného skla může
vzniknout nová sklenice. Za zmínku stojí jistě také informace, že Česká republika má
jednu z nejhustších sběrných sítí v Evropě a občané tak mají k dispozici již 214 000
barevných kontejnerů. Průměrná docházková vzdálenost k nim je 106 metrů a každým
rokem se zkracuje. „Pokud „u vás doma třídíte“, napište o tom nebo se vyfotografujte,
namalujte s dětmi obrázek a to vše pošlete na e-mailovou adresu info@trideni.cz. Nejhezčí
příspěvky budou na stránkách www.trideni.cz zveřejněny a také věcně odměněny,“ dodává
Ing. K. Půlpánová, manažerka společnosti EKO-KOM, a. s., pro Středočeský kraj-východ.
Výstava výtvarných prací žáků Základní školy, 28. října 1,
v Knihovně Jana Drdy
Žáci ZŠ 28. října 1, Příbram VII, školy s rozšířenou výukou výtvarné
a hudební výchovy, vystavují ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy
Příbram své výtvarné práce v hlavní budově knihovny. Výstava pod
názvem „Příběhy barev“ přivádí návštěvníky k zamyšlení, jaké by to
asi bylo, kdyby ze světa zmizely barvy. Obrázky divákům vypráví
o barvách a o tom, jak na nás mohou působit, promlouvat k nám,
i když nemusí vždy zobrazovat konkrétní věci, rostliny nebo zvířata.
Vydat se s námi na cestu fantazie můžete od 24. 10. do 31. 12. 2012.
Alena Smotlachová, Mgr. Hana Vitásková,
vyučující výtvarné výchovy, a žáci školy
Do Prahy za hudbou
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, je škola, která se dlouhodobě specializuje
na hudební a výtvarnou výchovu. Pořádáme koncerty, účastníme se přehlídek a vystavujeme své výtvarné práce.
Kromě toho také jezdíme do Prahy. Již v loňském roce jsme navštěvovali cyklus „Čtyři
doteky hudby“, letos to jsou generální zkoušky České filharmonie v Rudolfinu.
První návštěva tohoto úžasného koncertního sálu se uskutečnila ve středu 31. října 2012
dopoledne. Zcela vyprodaný sál naslouchal programu složeného ze symfonií J. Haydna,
S. Barbera a P. I. Čajkovského. Českou filharmonii řídil věhlasný americký dirigent Leonard
Slatkin. Pro nás všechny to byl obrovský kulturní zážitek, na který budeme dlouho
vzpomínat. Děkujeme paní učitelce Káčerkové, že pro nás tuto akci zorganizovala.
Žáci z hudebních tříd

ZŠ Příbram VI - Březové Hory
Jako každým rokem jsme 15. listopadu otevřeli dveře naší školy široké veřejnosti. Mezi
pozvané zájemce o náš Den otevřené školy patřili i předškoláci z Mateřské školy
Klubíčko. Jsme velice rádi, že mezi nás zavítali, a mohli tak s námi strávit alespoň kousek
z dopoledního programu vyučování. V průběhu návštěvy si děti nejenom prohlédly
všechna zajímavá místa v naší škole, ale zúčastnily se i klasické výuky. Pro mnohé
z malých návštěvníků to byl vůbec první kontakt se školní třídou, což byl pro ně asi ten
největší zážitek. Během jedné vyučovací hodiny se tak malí návštěvníci mohli posadit
do školních lavic a seznámit se se školním prostředím.
Děti i žáci si užili vzájemnou spolupráci v hodině anglického jazyka. Výuka probíhala
česko-anglicky a jako velký pomocník se ukázala interaktivní tabule, díky níž se budoucí
školáci mohli aktivně zapojit do výuky. Největší úspěch však zaznamenala křída. Tu sice
zná každý, ale naši hosté ji úplně poprvé použili k psaní a kreslení na školní tabuli. Je třeba
poznamenat, že jim to opravdu moc šlo. Jako velicí pomocníci se ukázali právě naši školáci.
Ti k úloze hostitelů přistoupili velice zodpovědně a jistě byli předškolákům velice nápomocni v novém, pro ně neznámém prostředí. V programu, který jsme pro děti připravili,
aktivita střídala aktivitu, a tak nám velice rychle hodina utekla.
Všechny nás závěrem mrzelo, že vyučovací hodina má jen čtyřicet pět minut, a že se
s malými návštěvníky musíme tak brzy rozloučit. Doufáme, že se těmto velice šikovným
předškolákům v naší škole líbilo a že se s některými setkáme už jako s žáky naší školy
v září ve školních lavicích. Závěrem bychom rádi poděkovali dětem i paní učitelkám
z Mateřské školy Klubíčko za velice milou návštěvu. Těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Martina Cvrková, Základní škola Příbram – Březové Hory
Ještě dovětek:
V rámci Dne otevřené školy proběhla i řada dalších akcí pro veřejnost („Slavnost
Slabikáře“ v 1. třídách, divadelní a kulturní vystoupení žáků 2. - 4. tříd, ukázky činnosti
zájmových kroužků, školního klubu apod.). Pokud se některým zájemcům z časových či
jiných důvodů nepodařilo využít k návštěvě školy tento den, mají možnost i individuální
návštěvy a prohlídky školy po předchozí vzájemné domluvě v jakémkoliv jiném termínu.
Mgr. Jan Pechlák, ředitel školy
Součástí celoročního plánu naší školní družiny je mimo jiné i spolupráce
s Hornickým muzeem Příbram.
Každoročně si objednáváme již řadu let v přípravném týdnu před zahájením nového
školního roku návštěvy jednotlivých expozic muzea.
Vzhledem k velkému počtu dětí jsme šli na vodní kolo ve dvou termínech, a to 5. a 12. 11.
2012. Tam nás již očekával průvodce Ing. Milan Karda. Přivítal nás a přiměřeně věku dětí
vyprávěl o historii této expozice.
Dozvěděli jsme se, že na dole Drkolnov se těžilo stříbro a olovo. Vodní kolo bylo původně
převážně dřevěné, až počátkem 90. let 19. století bylo nahrazeno železným kolem. Kolo
se využívalo po skončení těžby k čerpání pitné vody pro město Příbram.
Potom jsme vyfasovali hornické helmy a vydali se šikmou štolou k samotnému vodnímu
kolu. Jeho průměr přes 12 metrů a výška jako několikapatrový dům nás fascinovaly.
Při zpáteční cestě jsme obdivovali velké množství krápníků, které se tam časem vytvořily.
Na vodním kole se nám líbilo a my se těšíme na další návštěvu Hornického muzea.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.

Systém Thunderbeat
v Oblastní nemocnici
Příbram
V pátek 16. listopadu
provedli lékaři urologického oddělení příbramské
nemocnice operaci velmi
pokročilého nádoru ledviny
u pacientky, která do nemocnice přišla na vyšetření
s jediným příznakem – přítomností krve v moči.
Navzdory velkému rozsahu nádorového
postižení se lékařům podařilo odstranění
ledviny provést šetrnou laparoskopickou
metodou. Významnou pomocí při operaci byl
nový nástroj oblastní nemocnice Thunderbeat.
Jedná se o nástroj kombinující ultrazvukovou
a bipolární energii zároveň. Tato kombinace
v jednom přístroji dává systému Thunderbeat
jedinečné vlastnosti. Nástroj vyniká vysokou
rychlostí řezu, účinnou kontrolou krvácejících
cév a možností velmi jemné preparace tkání.
Pro nemocné přináší použití nástroje především zkrácení operačního času a menší krevní
ztráty. Obojí pro pacienta znamená výrazné
snížení jeho zátěže, kterou operace vždy představuje. Pro operující skupinu pak znamená
komfortní průběh operace, s minimální nutností
výměn nástrojů během výkonu.
Oblastní nemocnice Příbram je první oblastní
nemocnicí, která začala používat tuto novou
technologii. Techniku Thunderbeat má v ČR
v současné době k dispozici pouze 8 nemocnic
včetně té příbramské, zpravidla jde přitom

o nemocnice fakultní. Ale i u nich číslo 7 představuje velmi malé procento z jejich celkového
počtu v republice. Ani v Evropě nejde v tuto
chvíli o příliš rozšířenou metodu. Thunderbeat
je totiž skutečně novinkou, a to i v rámci
světové medicíny. Dokonce můžeme říci, že
tentokrát Evropa předběhla Ameriku, neboť
v Evropě byl Thunderbeat použit dříve než
v USA. Systém budou v Příbrami využívat
pro své pacienty operační obory a zcela jasně
povede k dalšímu zkvalitnění materiálního
vybavení příbramských centrálních operačních
sálů, které již dnes patří mezi špičkově
vybavená pracoviště tohoto druhu.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
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Benefiční koncert pro svatohorské varhany
Dne 12. 12. 2012 od 19 hodin rozezní svatohorskou
baziliku tóny zpěvu, trubky a varhan v podání barytonisty Vratislava Kříže, trumpetisty Prof. Vladimíra Rejlka
a varhaníka Prof. Josefa Popelky. Svou beneficí tak
podpoří stavbu velkých svatohorských varhan, která
zdárně pokračuje a na kterou k 31. říjnu 2012 dárci
přispěli celkovou částkou 5 358 284 Kč.
Tento benefiční koncert pořádá příbramský rodák
Ing. Ivan Fuksa ve spolupráci s Maticí svatohorskou.
Vstupenky v ceně 250 Kč jsou k zakoupení ve Svatohorském poutním muzeu, k objednání na adrese
matice@svata-hora.cz nebo v předsíni baziliky před koncertem. Veškerý výtěžek ze vstupného bude poukázán
na účet veřejné sbírky stavby svatohorských varhan.

Podpora stavby varhan
Vážení dárci, pokud máte v úmyslu podpořit stavbu
varhan pro Svatou Horu koncem tohoto roku, prosíme
Vás, abyste tak učinili do 16. prosince 2012:
- poukázáním daru na číslo účtu:
050016-0523967309/0800,
- složením daru v hotovosti v sakristii na Svaté Hoře,
- zakoupením bronzové pamětní medaile.
Z důvodu předložení vyúčtování veřejné sbírky
Krajskému úřadu Středočeského kraje k 16. 12. 2012
nebude po tomto datu dočasně možné podpořit
stavbu varhan prostřednictvím účtu veřejné sbírky.
Stavět s námi budete moci opět začátkem roku 2013.
Děkujeme Vám za pochopení a nadále věříme ve Vaši
přízeň a štědrost!
K 31. říjnu 2012 jste na stavbu varhan přispěli
5 358 284 Kč. Tato částka představuje cca 35 %
celkových nákladů. Děkujeme Vám! Více informací
najdete na www.svata-hora.cz/varhany.

Soutěž dětí o nejhezčí šatičky
Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže o návrh
šatů pro sošku Panny Marie Svatohorské během
letošního léta. Měli jste jedinečnou šanci stát se nejnápaditějším návrhářem.
„Chtěli jsme nadchnout co nejvíce malých dětí a školáků.
Byli jsme překvapeni, s jakým zaujetím a zájmem se děti
věnovaly navrhování šatů pro sošku Panny Marie Svatohorské. Porota vybírala v užším finále z více než 540
obrázků, celkem jich bylo doručeno 2000 a o to těžší bylo
vybrat ten nejlepší,“ říká jeden z organizátorů soutěže.
Do soutěže se zapojily děti z různých zemí, i Velké
Británie, Německa nebo Slovenska. Nejvíce bylo účastníků samozřejmě z České republiky, a to z Prahy
a Středočeského kraje. Z větších měst to byly Příbram,
Plzeň, Kladno, Ústí nad Labem nebo Brno.
- Vítězný návrh nakreslila Anežka, 11 let, z Prahy 5
(motiv plodů země), tento návrh bude vyroben
dle nakreslené předlohy a zároveň výherkyně obdrží
DVD film o Svaté Hoře.
- Na druhém místě skončil návrh Terezy, 13 let,
Milevsko (detailní ornament), výherkyně získá
poukázku na nákup zboží v hodnotě 200,- Kč ve Svatohorském poutním muzeu a poukázku na netradiční
prohlídku Svaté Hory.
- Na třetím místě skončila Tereza, 10 let, Praha 6 (modrobílý motiv), výherkyně obdrží dárkový koš se Svatohorskými oplatky a poukázku na netradiční prohlídku
Svaté Hory.
Vítězné obrázky si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.svata-hora.cz.

Varhany a struny
Dne 13. prosince 2012 proběhne od 19 hodin v refektáři na Svaté Hoře Varhanní koncert Pavla Šmolíka
v rámci cyklu 10x varhany pokaždé jinak. Hostem bude
soubor Musica Podberdensis.
Vstupenky v předprodeji na pavelsmolik@seznam.cz.

Příbramští občánci narození v říjnu a listopadu
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INFORMUJE
Vážení čtenáři Kahanu,
zdá se to neuvěřitelné, ale rok 2012
se nenávratně chýlí ke svému konci.
Současně se blíží nejkrásnější období

v roce, předvánoční období a Vánoce.
Já se vrátím k listopadovému kuželkovému klání a poté Vás seznámím
s připravovanými akcemi na nejbližší období.
Letošní kuželkový turnaj byl ve znamení dvou „devítek“, a to co se týče
pořadí ročníku i listopadového data, které připadlo na pátek 9. listopadu.
Devítky přinesly štěstí nejen vítězům turnaje, ale všem zúčastněným v podobě dobré zábavy.
Ve velké konkurenci 41 hráčů si prvenství vybojoval Ing. Stanislav Horák (Tiskárna Elefant),
2. místo patřilo Ing. Jánu Pajtaiovi (CVP Galvanika, s. r. o.) a 3. místo si zasloužil Ing. Petr Chytil
(Jatky Rosovice, s. r. o.). Vítězové si odnesli poháry a absolutní vítěz i stříbrnou minci. Nikdo
ale neodešel domů s prázdnou, neboť každý účastník na naší akci je současně sponzorem
a dle pořadí si každý může vybrat dárek, který ho potěší.
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim hlavním partnerům, a to firmě ELSTAV JK, s. r. o.,
za finanční příspěvek a firmě Příbramská uzenina, a. s., která poskytla suroviny do rautu. Již
čtvrtým rokem firma Světelná reklama Hrkal a Greiner, s. r. o., věnuje do doplňkové soutěže
o nejvyšší počet bodů za 1 hod vyhlídkový let nad Příbramí s majitelem této firmy Ing. Janem
Hrkalem. V letošním roce tuto doplňkovou soutěž vyhrál s osmi body Ing. Ján Pajtai, který se
umístil v celkovém pořadí na 2. místě. Atmosféra této akce bývá velmi přátelská až rodinná,
a proto je o ni ze strany členů komory velký zájem. V roce 2013 se bude konat již jubilejní
10. ročník kuželkového turnaje a termín nám vychází na pátek 8. listopadu.
Připravované akce pro nejbližší období jsem již zmiňovala v listopadovém čísle, ale raději je
připomenu znovu.
12. prosince 2012 organizujeme „Konzultační seminář o praktickém provádění
INTRASTATU“ s renomovaným lektorem JUDr. Otakarem Krátkým, metodikem Intrastatu
Českého statistického úřadu. Seminář proběhne v zasedací místnosti České spořitelny.
V průběhu semináře bude podán výklad o základních ustanoveních příslušných předpisů EU
o provádění Intrastatu a vyhlášky 201/2005 Sb., zvláštní pozornost bude věnována zejména
do Intrastatu vykazovaným kódům povahy transakcí a hodnotě zboží a mnoho dalších
pravidel ohledně problematiky Intrastatu. Na semináři bude velký prostor věnován dotazům
účastníků. Je to zřejmě poslední seminář s JUDr. Krátkým, neboť se chystá na odchod do důchodu.
Na leden a únor 2013 připravujeme:
21. ledna 2013 „Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení k 1. 1. 2013“,
přednášející JUDr. František Vlasák z MPSV.
24. ledna 2013 „Novela zákona o DPH od 1. 1. 2013“, přednášející Jana Bakovská, metodik
daně z přidané hodnoty Finančního ředitelství Praha.
30. ledna 2013 „Zásadní změny pracovního práva a zákoníku práce od 1. 1. 2013 a aplikační dopady předchozích změn do práce personalisty, včetně řešení švarcsystému“,
přednášející JUDr. Pavel Říčka, advokát.
7. února 2013 „Daň z příjmu a další zákony 2013“, přednášející Ing. Václav Dvořák, daňový
poradce a certifikovaný účetní.
Programy k jednotlivým seminářům naleznete postupně na našich webových stránkách.
Ze života členské základny:
Na Obchodní akademii a VOŠ v Příbrami proběhl již 15. ročník veletrhu fiktivních firem. Já
jsem se za OHK Příbram zúčastnila jako členka hodnotící komise v neveřejné části veletrhu.
Firmy byly letos v projevu i prezentacích dost vyrovnané a bylo velmi těžké určit z nich vítěze.
První ročník veletrhu Fiktivních firem uspořádala i Praktická škola a odborné učiliště
Pod Šachtami, a to v rámci projektu „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků.“ Zde byly fiktivní firmy přímo zakládány na základě jejich učebního oboru, takže
výsledek byl pro mě zajímavý. Nejvíce mě zaujala zámečnická firma a prodejna sýrů, kde
studenti na svých stáncích dokázali obhájit a prodat své výrobky s nadšením. Určitě je to
možnost, jak získat v praxi zaujetí pro vybrané řemeslo.
Do konce roku, tj. 31. 12. 2012 můžete hlasovat pro firmy v příbramském regionu až do konce
roku 2012 v internetové anketě „TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO 2012.“ Tato anketa probíhá na
webových stránkách www.topfirmapribramsko.cz.
Představenstvo OHK Příbram schválilo nového člena od 1. 1. 2013.
SUPERSKI, s. r. o. – prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení.
Krásné prožití vánočních svátků Vám přeje

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
www.ohkpb.cz
Okresní organizace svazu postižených civilizačními chorobami přeje všem svým
členům a příznivcům i jejich rodinám příjemné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví, hodně štěstí a úspěchů pro celý rok 2013.
Dále informujeme klienty, že vzhledem k čerpání dovolených bude naše
Komunitní centrum – Žežická 193, Příbram VII, od 17. 12. do 6. 1. 2013 zavřené.
Alena Kasíková, předsedkyně OO SPCCH, vedoucí KC Příbram

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram si Vás
dovoluje pozvat na Dny otevřených dveří.
Dne 13. 12. 2012 proběhne v naší škole Den pro zdravý životní styl.
Na této akci se spolupodílí Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Krajská
hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a Územní
středisko Záchranné služby Středočeského kraje Příbram. Den pro zdravý
životní styl není určen pouze zájemcům o studium, ale i široké veřejnosti.
Kromě prezentace jednotlivých oborů střední a vyšší školy budou moci
návštěvníci nahlédnout do vozu záchranné služby, seznámit se s bylinkami
a jejich využitím, s ožehavým problémem metylalkoholové aféry, nechat si
změřit hladiny cholesterolu a tuku či si nechat sestavit plán, jak ozdravit
svoji stravu. Již tradiční součástí programu je módní přehlídka zdravotnických a společenských oděvů. Akce bude realizována od 9:00 do 16:30.
Ve čtvrtek 10. 1. 2013 se naše škola naposledy v tomto školním roce
oficiálně představí zájemcům o studium. V rámci Dne otevřených dveří
budou moci návštěvníci nahlédnout do výuky, prohlédnout si prostory
školy a Domova mládeže. Dále budou seznámeni s podmínkami přijetí
na naši školu, s průběhem studia na střední a vyšší škole a s možnostmi
uplatnění budoucích absolventů. Nahlédnutí do výuky proběhne od 9
do 12 hodin a prohlídka školy začne ve 12 a skončí v 16:30 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší všichni zaměstnanci Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113.

Waldorfská škola Pøíbram Vás zve
na Den otevøených dveøí 15. ledna 9 – 16 hod.

Střední průmyslová škola a VOŠ Příbram
pro školní rok 2013/14 otevírá tyto čtyřleté maturitní obory:
26-41-M/01
ELEKTROTECHNIKA – Počítačové technologie
26-41-M/01
ELEKTROTECHNIKA – Multimédia a informatika
36-47-M/01
STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství
36-47-M/01
STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství a architektura
23-41-M/01
STROJÍRENSTVÍ – Strojírenství počítačové
Zveme všechny zájemce a rodiče žáků, vycházejících ze základních škol na
Den otevřených dveří, který se uskuteční:
v sobotu 8. 12. 2012 od 10 do 13 h, v úterý 8. 1. 2013 od 15,30 do 17 h.
Zde si budete moci prohlédnout učebny a zařízení školy, budete seznámeni
se 4letými studijními obory, které naše škola nabízí, s informacemi o přijímacím řízení.

SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271, Příbram II, tel.: 326 551 611- 4,
fax 326 551 617, e-mail: sekret@ spspb.cz, www.spspb.cz
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PROJEKT COMENIUS REGIO
Ve dnech 10. až 13. října se dvě vyučující naší školy OA a VOŠ Příbram
zúčastnily úvodního setkání česko-německého projektu v rámci
programu Comenius Regio.
Cílem projektu nazvaného „Ekonomicko-sociální změny ve strukturálně slabších regionech jako šance pro budoucnost – propojení
systému vzdělávání a zaměstnání“ je zmapování současné situace na trhu práce s výhledem do blízké budoucnosti.
Předpokládá spolupráci nejen středních škol a firem, ale počítá již také s účastí základní školy v oblasti směrování žáků
k volbě povolání podle požadavků a možností regionu.
Na české straně se na projektu podílejí město
Příbram, na setkání reprezentované zastupitelem
Jiřím Řehkou, Okresní hospodářská komora
reprezentovaná Ing. Irenou Karpíškovou, Základní
škola Příbram VII, 28. října 1, a OA a VOŠ Příbram,
na německé straně naše partnerská škola BBSWirtschaft a Svaz zpracovatelů drahokamů se sídlem
ve městě Idar-Oberstein a město Birkenfeld.
Při prvním setkání byli všichni partneři přijati na Zemském úřadu spolkové země Porýní-Falc (ADD) se
sídlem v Trevíru, který je obdobou našeho krajského
úřadu, a na střední odborné škole BBS-Wirtschaft se
seznámili se současným vzdělávacím systémem
Porýní Falce.
Na přelomu října a listopadu navštívili všichni naši
němečtí partneři Příbram. Na slavnostní večeři byli
přivítáni radním pro školství Ing. Jurajem Molnárem
a ředitelkou Obchodní akademie RNDr. Marcelou
Blažkovou. Společně s českými partnery navštívili
Prahu. Na Krajském úřadu Středočeského kraje byli
přijati hejtmankou Ing. Zuzanou Moravčíkovou, potom si prohlédli Pražský hrad a Staré Město. Druhý den si naši hosté
prohlédli základní školu, na příbramské radnici je přivítal Ing. Molnár a poté následovala pracovní část setkání v prostorách Obchodní akademie – diskuse o konkrétních úkolech společného projektu.
Obě setkání, jak v Německu, tak v České republice, probíhala ve velmi příjemné a neformální atmosféře a zahájila
dvouletou spolupráci, která přinese jistě mnoho zajímavých zkušeností a podnětů všem zúčastněným.
Mgr. Hana Ruferová

S Comeniem Evropou a regionem
Projekt Comenius zahájil letos v září desátou sezónu svého trvání na Gymnáziu Příbram. Nový dvouletý projekt
v anglickém jazyce, hrazený z grantu EU s názvem „Naše cesta do Evropy s využitím kreativního přístupu k literatuře,
hudbě a umění“ bude založen na spolupráci pěti evropských středních škol z Německa, Polska, Norska, Itálie a České
republiky. Projektová práce se bude opírat o studium regionální kultury a literatury.
První pracovní schůzka týmu učitelů proběhla od 5. do 10. 11. 2012 v partnerské škole v norském Vollenu. Toto město
je umístěno do malebné krajiny Oslo fjordu asi 23 km od hlavního města Osla. Partnerská škola patří v Norsku do tzv.
„middle schools“, které vzdělávají děti ve věku 12-14 let.
Během projektové schůzky učitelé
rozpracovali celý projektový kalendář
na letošní školní rok, dohodli se na termínech zveřejňování jednotlivých
dílčích výstupů projektu a dohodli
termíny bilaterálních schůzek a ředitelských návštěv.
V dubnu 2013 proběhne mezinárodní
projektová schůzka, jejímž organizátorem bude Gymnázium Příbram.
Vedoucí projektu Comenius Mgr. Hana
Štufková a Mgr. Bedřich Roth přijeli
do Volenu s návrhem programu
a aktivit, které představili v krátké
prezentaci. S ostatními učiteli program
upřesnili a dohodli další činnosti
v rámci schůzky. Počet účastníků se
momentálně pohybuje kolem čísla sto,
což svědčí o tom, že se program líbil.
Projektová práce „Na cestě do Evropy“
začne kreativním psaním příběhu,
jehož hlavní postavou je význačná
historická osobnost regionu. První část
momentálně vytváří studenti příbramského gymnázia. Po čtrnácti dnech bude vždycky jedna ze zúčastněných zemí pokračovat. Po sepsání příběhu
v angličtině nastane práce pro jednotlivé facebookové skupiny. Drama skupina rozpracuje scénář pro divadelní
ztvárnění příběhu, hudební skupina vybere a nacvičí vhodnou hudbu a výtvarná skupina doprovodí příběh obrázky.
Na této skupině bude záviset celkový vzhled elektronické knihy a také příprava kulis k divadelní hře.
Ke zdařilým akcím učitelské schůzky patřila beseda se starostkou regionu Asker, návštěva zasedání norského Parlamentu v Oslu nebo prohlídka bohatě zdobených interiérů radnice v Oslu. Jak porozumět umění v angličtině si učitelé
vyzkoušeli v Munchově muzeu, kde se zúčastnili komentované prohlídky Munchových obrazů. Za poznáním hornické
minulostí se vypravil celý tým důlním vláčkem do stříbrných dolů v Kongsbergu. Největší zážitek přinesla návštěva
baletního vystoupení v moderní budově norské opery.
Máme hodně společného, ale i odlišného. To je důležitý poznatek, který si odnese každý návštěvník po schůzce domů.
Tým učitelů ve Vollenu si zasluhuje pochvalu za přípravu zajímavého programu a za vytvoření příjemné atmosféry
v průběhu schůzky.
Mgr. Hana Štufková, Gymnázium Příbram

Česká televize obsadila příbramské gymnázium
Devět školních televizí z celé České republiky, studenti gymnázia i široká veřejnost – ti všichni nahlédli do “kuchařské
knihy” reportérů, moderátorů, kameramanů, střihačů a zvukařů. Zkrátka zjistili, jak se dělá televize, a to při třetím
ročníku projektu Jak se dělá televize aneb Setkání školních televizí z ČR pod záštitou České televize.
Program začal v pátek 19. října v devět hodin ráno besedou s Danielem Kučerou a Jaroslavem Růžičkou. Oba společně
přiblížili zúčastněným historii a současnost České televize. O hodinu později pak začala beseda, která se shledala snad
s největším zájmem studentů. V průběhu následujících dvou hodin totiž mluvil známý sportovní komentátor Robert
Záruba o práci novináře obecně, přiblížil svůj běžný pracovní den, doporučil, co by měl ovládat a jak by měl začít ten,
kdo by se chtěl ubírat stejným směrem jako on, a zodpověděl mnoho zajímavých dotazů. Po besedě rozdal mnoho
podpisů i rozhovorů a ochotně se se všemi fanoušky vyfotil.
V této době již probíhala také beseda s Barborou Černoškovou – mladou sportovní komentátorkou. Ve 13 hodin
na gymnázium dorazil generální ředitel České televize Petr Dvořák. Následující hodina patřila jeho přednášce. Po této
inspirativní besedě už vypuklo slavnostní zahájení. Pohledy posluchačů se upřely na některou ze tří televizí, které byly
v hudebním sále nainstalovány, a se zaujetím sledovaly krátké představení gymnázia. Poté přišel čas na prezentace
školních televizí. Jmenovitě se tohoto projektu zúčastnily tyto školní televize: Dvojka 2 TV z Litomyšli, HeyTV a TV
OMEGA z Chomutova, ŠKIT GB z Broumova, ZŠ TGM Borohrádek, Televize Kolín, Televize T.G.M. ze Zlína, TV GSHPB
z Příbrami a hostitelská školní televize Gymnázia Příbram – GymTV.
Večerní besedy patřily meteoroložce Taťáně Míkové, která velmi sympaticky představila přípravu a průběh předpovědi
počasí, a Dalimilu Novákovi, který mluvil o nových médiích v České televizi.
Sobotní program zahájilo setkání se známým moderátorem interaktivního pořadu Hyde Park Danielem Takáčem. Hned
ve dvou besedách zodpověděl moderátor všechny položené otázky týkající se práce v televizi i rozhlasu. Zároveň se
představil projekt Digináves, o kterém hovořil ve vedlejší učebně Pavel Beneš.
Milovníci techniky později vyrazili na besedu Antonína Dekoje, který s nadšením vyprávěl o všech technických parametrech televizního vysílání. Další známou osobností, která vnesla na gymnázium trochu své profesionality, byl
Miroslav Vaňura – autor pořadu Tísňová linka. Dále pak od 14. hodiny vypukl zvláštní program nazvaný „Simulovaný
přímý přenos“, kdy se na hřišti odehrál fotbalový zápas, který byl snímán profesionálními kamerami, komentován a živě
stříhán a přenášen na internet. Toto profesionální technické zpracování tentokrát však nebylo na odbornících, ale právě
na studentech a redaktorech školních televizí.
Před gymnáziem byl totiž po celé dva dny programu přistaven dvanáctimetrový přenosový vůz České televize, který
byl po celou dobu otevřen pro veřejnost. U mnoha obrazovek se tak
každý mohl vžít do role střihače,
zvukaře, či režiséra. Tento vůz byl pro
všechny velkou atrakcí a jeho využití
jedinečnou zkušeností.
Celé setkání proběhlo v přátelském
duchu. V rekordním počtu zúčastněných školních televizí vzniklo
spoustu prostoru a příležitostí pro
vyměňování vzájemných zkušeností
a bylo vidět studentské nadšení pro
to, čemu se věnují. Po chodbách školy
se neustále pohybovali lidé s kamerami a mikrofony, stále se něco dělo
a celková atmosféra obou dnů byla
perfektní. To vše připravilo půdu
pro konání čtvrtého ročníku v r. 2015,
opět na půdě Gymnázia Příbram.
Michaela Synková,
Gymnázium Příbram, Legionářů

Co je ALKA, o.p.s.
ALKA, o.p.s., je příbramská nezisková organizace, která dlouhodobě
pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co
nejvíce „normální“ život svých klientů i jejich rodin.
ALKA, o.p.s., provozuje Centrum péče o handicapované ALKA
a poskytuje ucelenou rehabilitaci (tj. zdravotní, sociální a speciálně
pedagogické služby) osobám s kombinovaným postižením v regionu Příbram, a to
na principu sdílené péče (klient je v domácím prostředí a rodinám s péčí pomáhají
odborníci, což je sociálně i ekonomicky výhodnější než ústavní péče).
ALKA, o.p.s., je nestátním zdravotnickým zařízením a uzavřela smlouvy se zdravotními
pojišťovnami. Je registrovaným členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
a dále je na seznamu ergoterapeutických pracovišť.
Komu ALKA pomáhá
V současné době pomáháme 51 rodinám s handicapovanými osobami ve věku od 2
do 53 let z Příbrami a širokého okolí, kteří mají více postižení najednou, tzv. kombinovaná
postižení, tj. fyzické nebo mentální, zrakové, sluchové, řečové či jiné postižení. Nejčastěji
se jedná o diagnózy Dětská mozková obrna, Downův syndrom (a jiné syndromy), ataxie,
autismus atd.
Jaké služby ALKA poskytuje
ALKA nabízí sociálně aktivizační služby (muzikoterapie, hiporehabilitace na koních,
řemeslné dílničky), ambulantní a terénní sociální rehabilitaci (nácvik sebeobsluhy
a soběstačnosti), odborné sociální poradenství, speciálně pedagogické poradenství,
zdravotní služby (fyzioterapie, ergoterapie, Therasuit, odbornou lékařku), odlehčovací
služby a denní stacionář pro klienty od 15 do 64 let.
Jak ALKA pomáhá
Služby pomáhají klientům (zlepšení fyzického i psychického stavu, zvyšování soběstačnosti). Stejně významná je pomoc jejich rodinám. Jednak díky ohlídání klienta přes
den, jako když zdravé děti chodí do školy/družiny a rodiče pracují – rodina má možnost
pracovat, ale třeba si jen odpočinout po celonoční péči o těžce postiženého člena domácnosti. Jednak také zvýšením soběstačnosti klienta, čímž se rodině uleví v každodenní péči
– klient se učí dle svých možností pít z lahvičky, jíst, uvařit si, obléknout se, dojít si
na toaletu, postavit se, chodit, pracovat. Veškerá podpora probíhá na základě individuálního plánu. Více informací o ALKA, o.p.s., najdete na našich webových stránkách
Ludmila Šamšulová, DiS.

Příbramští školáci v anglické škole
První říjnové dny se pro některé žáky Základní školy Jiráskovy sady v Příbrami odvíjely
jinak než v předchozích letech. Zatímco jejich spolužáci ze šestého ročníku trávili první
říjnový týden na Škole v přírodě na Šumavě, podnikli čtyři šesťáci cestu podstatně delší.
V rámci projektu Comenius, do něhož je naše škola zapojena, se Jolana Petáková, Helena
Novotná, Jakub Marek z 6.A a Tomáš Plecitý z 6.B zúčastnili se svými pedagogy 3. až 7. října
partnerské schůzky v Anglii.
Norwich představoval pro žáky z Příbrami tři dny plné neobvyklých zážitků. Jedním
z nejsilnějších byl den strávený ve škole Wicklewood, kterou lze přirovnat k našemu prvnímu
stupni základní školy spojenému s mateřskou školou. Spolu s Angličany absolvovali
běžnou výuku včetně sportu. „Nejvíc se mi líbil kriket, to byla velká sranda,“ prozradil Jakub.
„Ale do anglické školy bysme chodit nechtěli, u nás je lepší,“ dodala Jolana. Další program se
lišil podle rodin, v nichž byly děti ubytovány. Rodina pečující o Jakuba a Tomáše připravila
pro chlapce návštěvu zámku královny nebo výlet k moři a do muzea.
„Líbily se nám veterány a šachy domorodců, v zámku zbraně, možná patřily Vikingům,“
vzpomínal Jakub na expozice. „V zahradě zámku jsem se schoval, že mě nemohli najít. Táta
z mé rodiny se pak na mě zlobil,“ svěřil se ještě Kuba. Dívky si odpoledne s rodinou užily
v lesoparku, největší úspěch sklidily prolézačky. „Ale radši bysme jely do zámku jako kluci,“
posteskla si Helena.
A jak na tom byli příbramští školáci se svou angličtinou, kterou si mohli ve škole
a v domácím prostředí mezi rodilými mluvčími vyzkoušet? „V rodině jsme se domluvily
dobře,“ zhodnotila za obě dívky Jolana, „ale radost nám udělali Růžovým panterem v češtině.“
„Většinu jsem rozuměl,“ dodal Jakub, „my jsme je zase učili česky. Naučili se ahoj,
na shledanou, kamarád nebo bratr a sestra.“ „Dokonce jsme je naučili jazykolam
333 stříbrných stříkaček, ale ř stejně nezvládli,“ přidala s trochou pýchy v hlase Helena.
Petr Ryšlavý, učitel, a žáci ZŠ Jiráskovy sady Příbram

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

IV.

Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...
Vážená paní, jmenuji se Petr a jsem studentem prvního ročníku OA a VOŠ
v Příbrami, je mi patnáct let. Velice mě zaujala Vaše přednáška, na které jste velice
poutavě vyprávěla o životě našich seniorů, kteří tráví svůj podzim života v domově
důchodců.
Přednáška mě zaujala natolik, že jsem přivítal dotaz, zda není zájem těmto našim
občanům zpestřit denní program a dobrovolně jim pomoci zvládnout stereotyp
jejich dnů. Třeba jen komunikací a svojí přítomností.
Tato dobrovolná činnost je přesně to pravé pro mě, rád pomáhám starším lidem,
neboť si velice dobře uvědomuji, že každý z nich ve svém životě měl a má své místo
a udělal pro společnost maximum. Osudy jsou někdy nevyzpytatelné a tito lidé, kteří
se ocitli osamoceni, jsou vděční za každé slovo.
Myslím si, že jsem příjemný, komunikativní člověk a s lidmi si rozumím. Pro mě tato
dobrovolná činnost bude mít nezanedbatelný přínos, neboť rád naslouchám a mám
ke starším občanům úctu a porozumění.
Závěrem chci poděkovat za tuto šanci, které si velice vážím, a jsem rád, že mohu být
prospěšný a budu moci vnést do života seniorů trochu zpestření a radosti.
S vřelým pozdravem Petr
Dobrý den, jsem bývalá učitelka mateřské školky (36 let), následně tři roky jsem
pracovala jako instruktorka Azylového domu pro matky s dětmi.
Jako důchodkyně se snažím využívat možné kulturní a společenské aktivity.
Proto mě zaujala Vaše nabídka a pokud by byl oboustranný zájem, ráda bych se
zapojila. Práce dobrovolníků si vážím a obdivuji, ale nikdy mě nenapadlo, že bych
toto dělala.
Já sama mám představu, pokud bych byla bohatá, což nejsem, přála bych si mít
společnici, která by mi předčítala apod. Proto mě napadlo obrácené pořadí.
Marie
Na stránkách “Zpravodaje” budou pravidelně vycházet příběhy (nejen našich)
dobrovolníků a informace o dobrovolnictví samotném.
Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.
Nejbližší dobrovolnický výcvik se koná v sobotu 8. prosince 2012.
Petra Michvocíková, Dis.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram
tel. č. 731 554 974

VELKÁ

irena vítková
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PRAŽSKÁ

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

PŘÍBRAM

Zprávy z oblasti prevence kriminality

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 10. 11. v 20.33 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP anonym, že v Prokopské ulici v Příbrami I leží na vozovce nějaká osoba. Na místo neprodleně vyjela hlídka
a zde nalezla muže sedícího u krajnice vozovky. Dále si
strážníci všimli, že jmenovaný má krvavé poranění
v oblasti obličeje. Z tohoto důvodu přivolali záchrannou
zdravotnickou službu. Následným ztotožněním
zraněného bylo zjištěno, že jde o muže ve věku 38 let.
Strážníci shora uvedeného muže předali do péče posádce
záchranné zdravotnické služby, která ho převezla
do nemocnice k dalšímu ošetření.
Dne 11. 11. v 16.20 hod. oznámila telefonicky žena
z Příbrami VII, že její dceru napadl soused. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Zde kontaktovala oznamovatelku, která na dotaz uvedla, že její 43letou dceru
napadl v chodbě domu verbálně i fyzicky jejich soused.
Jmenovaný 36letý muž k tomu sdělil, že s ostatními
obyvateli domu neustále upozorňuje tuto ženu, že se
na chodbě domu nekouří. Uvedl, že dotyčnou nenapadl,
pouze když si všiml, že opětovně na chodbě kouří,
popotáhl ji k otevřenému oknu. Pravdivost jeho slov
potvrdila i 33letá svědkyně události. Jelikož si strážníci
všimli, že napadená žena má na krku malé zranění, chtěli
přivolat záchrannou zdravotnickou službu. Jmenovaná
však lékařské ošetření odmítla s tím, že sama navštíví
svého lékaře. Vzhledem k tomu, že věc nešlo na místě
vyřídit, neboť obě zúčastněné strany popisovaly celý
konflikt jinak, přivolali strážníci hlídku Policie ČR.
Dne 16. 11. v 22.00 hod. si převzala hlídka MP 15letého
mladíka, kterého zajistila hlídka psovodů před Sokolovnou
v Příbrami z důvodu, že byl pod vlivem nějaké návykové
látky, zřejmě alkoholu. Hlídka chlapce dovedla
do nemocnice. Poté kontaktovala jeho 41letého otce
a ten si syna v nemocnici vyzvedl.
Dne 16. 11. v 23.58 hod. zahlédl strážník MP při sledování městského kamerového dohlížecího systému

v Pražské ulici několik osob, které se mezi sebou
dohadovaly. Z tohoto důvodu vyslal do uvedené ulice
hlídku MP společně s hlídkou psovodů. Ještě před příjezdem hlídek na místo bylo na monitoru vidět, že se některé
osoby začaly vzájemně napadat. Po příjezdu hlídky
ztotožnily všechny přítomné. Zjistily, že na místě se
nachází 20letá žena a 23letý muž. Druhou skupinu tvořili
čtyři mladíci ve věku 21 – 23 let. Dále strážníci zjistili, že
prvně uvedený 23letý muž byl napaden některým z ostatních
čtyř mladíků. Napadený na otázky hlídky neodpovídal, ale
odmítal lékařské ošetření i přivolání policie. Rovněž ostatní
čtyři muži shodně tvrdili, že nechtějí podat trestní oznámení ani nepotřebují ošetření lékařem. Vzhledem k uvedeným skutečnostem strážníci všechny přítomné poučili
o chování na veřejnosti. Následně všichni místo opustili
a strážníci se vrátili k plnění dalších pracovních povinností.
Dne 17. 11. v 16.37 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram muž, že v ulici Husova v objektu zdravotního
střediska a knihovny je u vchodových dveří vylomená
vložka zámku a v objektu se pohybuje nějaká osoba.
Na místo okamžitě vyjela hlídka MP. Zde následně zjistila,
že oznámení se zakládá na pravdě a rozhodla se k průzkumu
objektu. V prvním patře budovy si strážníci všimli další
vylomené vložky zámku na dveřích. Dveře místnosti byly
pootevřené a zevnitř se ozývaly zvuky, jako kdyby se
někdo snažil otevřít nějakou skříň. Na výzvu k opuštění
místnosti však nikdo nereagoval. Hlídka MP tedy vstoupila
dovnitř a za posuvnými dveřmi zahlédla osobu v kšiltovce,
která se schovávala v koutě místnosti. Jakmile spatřila
strážníky, vyskočila z úkrytu a chtěla utéci. Strážníci však
osobu zadrželi a jejím ztotožněním zjistili, že se jedná
o muže ve věku 24 let. Vzhledem k tomu, že zjištěné
skutečnosti nasvědčovaly tomu, že došlo ke spáchání
trestného činu, přivolali strážníci na místo hlídku Policie
ČR. Policisté si celý případ i se zadrženou osobou převzali
za účelem dalšího vyšetřování.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Anketa k Městskému kamerovému dohlížecímu systému
Vážení spoluobčané, jednou z možností, jak
dále zvyšovat bezpečnost ve městě, je rozšíření
Městského kamerového dohlížecího systému
(dále jen MKDS). Abychom měli možnost dále
získávat na vybudování nových kamerových
bodů finanční dotaci z MV ČR jako v letech
2008 až 2012, kdy byl za dotační prostředky
MKDS modernizován a rozšířen o 8 kamer, je
nutné mít zjištěn názor Vás, občanů města,
na toto důležité opatření v rámci situační
prevence.
Níže uvedený anketní lístek je možno vyplnit již
od 1. prosince 2012 elektronicky na webových
stránkách města www.pribram.eu. 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,
případně na služebně Městské policie Příbram
nebo “svému“ strážníku - okrskáři. Anketa bude
ukončena dne 5. ledna 2013. Pevně věříme, že
se Vás do této ankety zapojí co nejvíce.

zakroužkujte) jednu odpověď.

U každé otázky označte (zaškrtněte nebo

Děkujeme za spolupráci.

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

Obnova pozdně barokní kašny v Příbrami na náměstí TGM
V roce 1792 od 1. října začal fungovat nový magistrát dosazený podle regulí, tj. s vysokoškolskými diplomy.
Ten začal šetřit peníze a nepodléhal korupci, zlikvidoval dluhy
a investoval do veřejných staveb.
V druhé polovině 17. a první polovině 18. století - obestavuje se Dubnovská, nynější Pražská ulice (první záznam změny jména z nebližší
obce na cílové místo Prahu v roce 1725), tato zástavba spolu
s dvorcem rytíře Tzabizera z Tzabizeru (po svém majiteli nese jeho
počeštělé jméno “Cabicar či Cabryk” - dnešní Hornické náměstí) měla
za následek, že potok Lušťov byl používán jako kanalizační stoka,
od rybníčku Cabicaru po ulici V Brance v létech 1831/2 zaklenut.
Voda v obecní studni na dolní, jižní straně Rynku měla na konci
18. století špatnou kvalitu a nedostatečný přítok. Pro lepší vodu
chodili lidé ke studni Na Valešince, ta vyvěrala z puklin hornin Svaté Hory.
Někdo poradil měšťanostům, aby využili vodu vytékající z odvodňovací štoly uzavřeného železorudného dolu u Brodu a vybudovali
městský vodovod.
V roce 1839 rozhodl magistrát o investici pro přívod kvalitní dobré
vody do města „brodským vodovodem“.
V roce 1840 - 1842 byl z Brodu do Příbrami vybudován dřevěný
Vodovodní potrubí
vodovod a obecní kašna na jižní straně
Rynku. Díry do kmenů borovic se vrtaly až
2 m dlouhými nebozezy o průměru 80 mm.
Potrubí se spojovalo 20 cm štuclovými
železnými spojkami. Před městem byl
vodovod vedený ve štole.
Z brodského vodovodu byly napájeny čtyři
kašny (v Dlouhé ul. cca 50 m před Provaznickou ul., později druhou před Zahradnickou
ul., dnes cukrárna U Kašny – bez kašny,
na Rynečku a na Rynku).
Kašna – nádrž se stálým průtokem vody,
na Rynku, byla největší, postavena
na místě zasypané studny z kamenných,
pískovcových kvádrů na mírném svahu.
Ze tří stran byly dva stupně kamenných
schodů, pro přístupnost nabírání vody
z kašny na všech čtyřech stranách. Kolem kašny stávaly povozy a vozkové koňům nabírali vodu do beček,
aby je napojili. Voda do městských domů se rozvážela v sudech na vozících. Pro čerstvou vodu na pití
a vaření chodily služky se džbánky. Kašny měly také účel požárních nádrží k hašení začínajících ohňů.
Studna Ing. Josef Podlaha

Město Příbram v letošním roce obdrželo dotaci od MV ČR na projekt prevence
kriminality „Osvětlení rizikových míst“. V rámci tohoto projektu bylo vybudováno 5 nových světelných bodů, a to u dvou rizikových garážových komplexů
v ulicích Pod Haldou a Pod Čertovým pahorkem. Dne 13. 11. proběhla kolaudace
této stavby a nové osvětlení již přispívá ke zvýšení bezpečnosti občanů ve městě.
Ve středu 7. listopadu město společně s Městskou policií Příbram uspořádalo
seminář pro veřejnost k zabezpečení majetku. Seminář se uskutečnil z toho
důvodu, že Příbram stále nejvíce trápí majetková trestná činnost a z tohoto důvodu
je důležité předat našim občanům prostřednictvím odborných rad informace,
jakým způsobem si vhodně zabezpečit svůj majetek a tím snížit riziko krádeže.
Na semináři přednášela řada odborníků, mimo jiné i z Odboru prevence kriminality
MV ČR nebo z Cechu mechanických zámkových systémů ČR. Přítomní také obdrželi
informace o ještě ne zcela v České republice známé metodě označování předmětů
proti krádeži. Principem této metody je, že cenný předmět je nezaměnitelným
způsobem označen, aniž by byl poškozen, a zároveň zloděj pouhým okem toto
označení neodhalí. Označení je viditelné pouze pod UV zářením a v případě
odcizení je takto odcizený předmět pro policii snadno identifikovatelný.
Ve čtvrtek 29. listopadu byl předáním osvědčení ukončen dlouhodobý vzdělávací
kurz seniorů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality s názvem „Bezpečný
život seniorů“. Kurzu se zúčastnilo celkem 37 seniorů z Příbrami a blízkého okolí,
kteří během sedmi setkání obdrželi informace, jak si zabezpečit svůj vlastní
majetek, jak snížit riziko přepadení, jak se chovat v silničním provozu atd. Součástí
semináře byla i přednáška o finanční gramotnosti a ukázky spojené s nácvikem
sebeobrany. I tento projekt byl realizován z dotace Ministerstva vnitra ČR.
V průběhu měsíce listopadu opět probíhaly v příbramských školách besedy jak
s fotbalisty z 1.FK Příbram, tak s volejbalisty z příbramského extraligového klubu.
Fotbalisté navštívili deváťáky na Základní škole v ulici 28. října a diskutovali s nimi
o násilí na fotbalových stadionech a o násilí ve společnosti obecně. Spolu s žáky se
snažili najít způsob, jak vyřešit řádění tzv. fotbalových fanoušků, kteří se dopouštějí
násilí a vandalismu ve spojitosti s fotbalovými utkáními. Volejbalisté nejprve na ZŠ
Pod Svatou Horou měli ukázkový trénink a následně besedovali ve třech čtvrtých
třídách o rizicích kouření, závislosti na cigaretách, pasivním kouření atd.
Město Příbram již třetím rokem provozuje bezplatnou Poradnu, zaměřenou
na dluhové poradenství, na pomoc obětem trestné činnosti a domácího násilí
a poradenství v oblasti bydlení, rodinného práva, přestupkového práva, diskriminace, ochrany v právním systému apod. Protože se jedná o registrovanou sociální
službu, město požádalo na provozování Poradny v příštím roce o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. O služby této Poradny je stále velký zájem a město
předpokládá, že ji bude provozovat i v následujícím roce.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Mezinárodní zkoušky English for Business a German for Business
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram navázala spolupráci s mezinárodním centrem pro vzdělávání cizích jazyků (Education Development International) Londýnské obchodní a průmyslové komory (LCCI) se sídlem v Pardubicích
a nabízí možnost skládat na OA a VOŠ Příbram mezinárodně platné zkoušky
English for Business a German for Business, a to nejen pro své studenty, ale
i pro studenty gymnázií, středních odborných škol nebo pro zájemce z veřejnosti.
Mezinárodní jazykové zkoušky English for Business a German for Business ověřují
dovednost uchazeče porozumět a orientovat se v oblasti anglické a německé
obchodní komunikace. Současně s odbornou angličtinou a němčinou je v rámci
zkoušek testována také znalost mluvnice. Kandidát prokazuje úroveň schopností
pracovat s textem, tzn. porozumět odbornému textu a přiměřeně na něj reagovat.
Dále pracovat s informacemi, shromažďovat je, uspořádat do celku a provádět
jejich výběr dle zadání. Dalším cílem zkoušky je interpretovat informaci, pracovat
s obchodní korespondencí, vhodně se vyjadřovat v obchodním kontextu a správně
užívat obchodní frazeologii. Zájemce o zkoušku by tedy měl znát vybraný cizí jazyk
na úrovni B1 a orientovat se v obchodní korespondenci v tomto jazyce.
Studenti OA a VOŠ Příbram se připravují k mezinárodní zkoušce v rámci výuky
cizích jazyků podle učebních osnov OA a VOŠ a mohou získat mezinárodní certifikát v této odbornosti ve čtvrtém ročníku ještě před maturitní zkouškou nebo
během studia na vyšší odborné škole. Mezinárodně platné certifikáty jsou
uznávány jak státními institucemi, bankami, obchodními a průmyslovými korporacemi, tak i univerzitami po celém světě. Dosažený stupeň certifikátu je celoživotně
platný a slouží jako doklad o odborné jazykové způsobilosti studenta pro další
studium nebo praxi.
Pro zájemce o zkoušku z řad veřejnosti pořádá OA a VOŠ Příbram přípravný kurz
obchodní korespondence, který bude zahájen v lednu 2013. Kurz bude probíhat
v odpoledních hodinách, má rozsah 40 lekcí, cena kurzu je 1 200,- Kč. Přihlášku
ke kurzu a přihlášku ke zkoušce najdete na www.oapb.cz. Vyplněnou přihlášku
mohou zájemci zaslat na adresu OA a VOŠ, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram I
nebo e-mailem na adresu oapb@oapb.cz do 15. 12. 2012, přihlášku ke zkoušce
do 3. 12. 2012.

RNDr. Marcela Blažková, ředitelka OA a VOŠ Příbram

Na Zimním stadionu Příbram začala „Rekonstrukce strojovny
chlazení“. Zakázku ve výběrovém řízení získala společnost
ČKD chlazení, s. r. o., Choceň, za nabídkovou cenu 3 157 000,- Kč
bez DPH. V důsledku rekonstrukce je nyní zavřena vedlejší hala.
Hlavní plocha na zimním stadionu je v provozu. Rekonstrukce by
měla probíhat přibližně do poloviny prosince 2012. O otevření malé
haly a obnovení veřejného bruslení budeme informovat.

Sporťáci z Oxygenu zakončili sezónu zlatem!
Minulý víkend probíhal v Děčíně poslední závod soutěže “Mistry s Mistry”, kterého
se zúčastnily i závodnice Sportklubu Oxygen. Soutěžilo se ve sportovním aerobiku
a děvčata pod vedením trenérky Lucie Chlebnové dosáhla na příčky nejvyšší vybojovala dvě zlaté medaile. Juniorský sportovní tým ve složení Michaela
Kvasnicová, Michaela Větrovská a Lenka Grosmanová závodil hned ve dvou
kategoriích – dvojic a týmů – v obou zazářil a na krku se děvčatům blýskalo zlato
hned 2x. V nejmladší kategorii jednotlivců zazářila Kristýnka Pacovská (8 let),
pro kterou to byla premiéra a svou závodní kariéru zahájila bronzovou medailí.

BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ!
Zkusme doma prohledat šuplíky, kolik v nich najdeme vybitých, nepoužívaných baterií? V tuto chvíli se někde
takto povaluje 38 milionů kusů, což si můžeme představit jako 10 baterií v každé domácnosti.
I když bychom do odpadkového koše nejspíš nehodili monitor či rtuťový teploměr, jedna či dvě baterie se tam
přece snadno ztratí.
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované
s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit životní
prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky,
zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo
spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich
recyklaci, tj. k opětovnému použití. Z vybitých baterií
se získávají zejména kovy, případně i plasty a další
suroviny. Čím více vybitých baterií se do recyklačního
procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno
vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály,
které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím
recyklace podaří zachytit a omezit jejich negativní
dopady.
Zpětný odběr baterií zajišťuje nezisková společnost
Ecobat, s. r. o., prostřednictvím více než 16 000
sběrných míst, kde můžete své přenosné baterie
zdarma odevzdat. Z těchto míst baterie putují
do centrálního skladu v Kladně, kde se pečlivě třídí
podle velikosti a chemického složení. V poslední
fázi se v recyklačních závodech metalurgickými
a chemickými procesy oddělí kovové sloučeniny,
ze kterých se vyrobí nové výrobky, a to i baterie.
V roce 2011 se společnosti Ecobat podařilo odebrat
769 tun baterií, což je v porovnání s množstvím
prodaných baterií více než 26,2 %.
Jak se můžete i Vy aktivně zapojit do sběru a recyklace baterií? Začněte třídit baterie v rámci své
domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou
krabičku ECOCHEESE, která svým designem
připomíná ementál a hodí se do každého interiéru.
Na výběr je hned několik barevných variant.
Objednejte si ji zdarma na www.ecocheese.cz nebo
si pro ni přijďte do Infocentra v Zámečku Ernestinu. Nashromážděné baterie pak můžete
nebo si pro ni přijďte
bezplatně odevzdat na kterémkoli sběrném místě.
do Infocentra
Aktuální seznam najdete na www.ecobat.cz.
v Zámečku - Ernestinu
Chcete se dozvědět více?
Navštivte www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz

DIVADLO

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 pro školní rok 2013/14 takto:

Zápis do 1. ročníků základních škol dětí narozených
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007,
vč. dětí s odloženou docházkou:
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
Balbínova 328, Příbram II

Základní škola, Příbram - Březové Hory
18. 1. 14.00 - 18.00 h
pracoviště Prokopská 337, Pb VI - Břez. Hory 19. 1. 8.00 - 12.00 h
Základní škola, Příbram - Březové Hory
pracoviště Bratří Čapků 279, Příbram VII

18. 1. 14.00 - 18.00 h
19. 1. 8.00 - 12.00 h

Základní škola, Příbram II,
Jiráskovy sady 273

18. 1. 14.00 - 18.00 h
19. 1. 9.00 - 11.00 h

Základní škola, Příbram VII,
28. října 1

17. 1. 13.00 - 17.00 h
18. 1. 13.00 - 17.00 h

Základní škola, Příbram VIII,
Školní 75

19. 1.

Waldorfská škola Příbram - ZŠ, G a SOU
Hornická 327, Příbram II

22. 1. 14.00 - 18.00 h
26. 1. 9.00 - 12.00 h

8.00 - 13.00 h

V odůvodněných případech je možné domluvit s ředitelstvím školy jiný termín.
K zápisu vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

VELKÁ scéna

21. 1. 13.00 - 18.00 h
22. 1. 13.00 - 18.00 h

KINO
animované

|CZ| 100 Kč

horor

|TIT| 100 Kč

animované

|CZ| 100 Kč

horor

|TIT| 100 Kč

so

1./10:00+16:00 LEGENDÁRNÍ PARTA

so

1./19:00

ne

2./10:00+16:00 LEGENDÁRNÍ PARTA

ne

2./19:00

SINISTER

st

5./17:00

MIKULÁŠ V KINĚ Mikuláš, Čert a Anděl předají dětem
mikulášskou nadílku od jejich rodičů

čt

6./19:00

SKYFALL

bondovka

|TIT| 100 Kč

pá

7./20:00

SKYFALL

bondovka

|TIT| 100 Kč

so

8./19:00

ARGO

thriller

|TIT| 100 Kč

SINISTER

ne 2. | 17:00

ADVENTNÍ KONCERT

st

DŮM BERNARDY ALBY | sk. S

 50 Kč

ne 9. | 15:00

KINO: KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM | sk. D

 80 Kč

st 12. | 10:00

BEZ ROUCHA (za scénou) | sk. G veřejná generálka  50 Kč

čt 13. | 19:00

BEZ ROUCHA (za scénou) | sk. P premiéra

so 15. | 10:00-17.00

VÁNOCE V DIVADLE

ne 16. | 19:00

VÁNOCE S GINEVROU A JEJÍMI HOSTY

 190, 170 Kč

ne

9./15:00

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (sk. D)

animované

|CZ| 80 Kč

po 17. | 19:00

VÁNOCE S GINEVROU A JEJÍMI HOSTY

 190, 170 Kč

ne

9./19:00

ARGO

thriller

|TIT| 100 Kč

út 18. | 19:00

VÁNOCE S GINEVROU A JEJÍMI HOSTY

 190, 170 Kč

út 11./17:00

TAKŽE AHOJ

drama

|CZ| 50 Kč

st 19. | 19:00

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

 120, 100 Kč

pá 14./20:00

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

fantasy

|CZ| 100 Kč

čt 20. | 19:00

BEZ ROUCHA (za scénou) | sk. A

 150, 110 Kč

so 15./11:00,
14:00, 15:30

Vánoce v divadle

pá 21. | 16:30

VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ 28. ŘÍJNA

so 15./19:00

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

fantasy

|CZ| 100 Kč

so 22. | 19:00

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU PŘÍBRAM

 220, 200 Kč

ne 16./15:00+19:00 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

fantasy

|CZ| 100 Kč

ne 23. | 19:00

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU PŘÍBRAM

 220, 200 Kč

čt 20./19:00

NÁVRAT DO SILENT HILL

horor

|TIT| 100 Kč

po 31. | 17:00

STRÁŽE! STRÁŽE!

pá 21./20:00

NÁVRAT DO SILENT HILL

horor

|TIT| 100 Kč

so 22./19:00

LADÍME!

komedie

|TIT| 100 Kč

ne 23./16:00

ANNA KARENINA

historické

|TIT| 100 Kč

ne 23./19:00

LADÍME!

komedie

|TIT| 100 Kč

út 25./19:00

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. část romantika

|TIT| 100 Kč

st 26./19:00

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. část romantika

|TIT| 100 Kč

čt 27./16:00

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2

animované

|CZ| 100 Kč

čt 27./19:00

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

fantasy

|CZ| 100 Kč

pá 28./16:00

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2

animované

|CZ| 100 Kč

pá 28./19:00

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

fantasy

|CZ| 100 Kč

so 29./16:00

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2

animované

|CZ| 100 Kč

so 29./19:00

PÍ A JEHO ŽIVOT

rodinný

|CZ| 100 Kč

ne 30./16:00

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2

animované

|CZ| 100 Kč

ne 30./19:00

PÍ A JEHO ŽIVOT

rodinný

|CZ| 100 Kč

út 1.1.2013 /16:00

PÍ A JEHO ŽIVOT

rodinný

|CZ| 100 Kč

5. | 16:00

 150, 110 Kč

 jednotné celodenní vstupné 60 Kč

 150, 110 Kč

Filmy, na které se zapomnělo

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL

celodenní vstupné 60 Kč

malá SCÉNA

út

4. | 17:00

MIKULÁŠSKÝ KONCERT

st 12. | 19:00

UDĚLÁTE MĚ TO ZNOVA?

 120 Kč

po 31. | 14:00

RYCHLÉ ŠÍPY 2 - SNĚHOVÁ MISE

 120 Kč

estrádní sál

čt

6. | 9:00

VÁNOČNÍ VEČÍREK PEČOVATELSKÉ SLUžBY

so 8. | 19:00

TANEČNÍ - VĚNEČEK

ne 9. | 12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA

so 15. | 10:00-17:00

VÁNOCE V DIVADLE

po 17., út 18. | 9:00

PRODEJNÍ TRHY
D–KLUB

po 10. | 19:00

JAZZování

 vstupné 100,- Kč

| 30 Kč

 Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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