STALO

SE

S J IŘÍM O KTÁBCEM
O ŽIVOTĚ NEVIDOMÝCH

V lednu se město Příbram představilo
na veletrhu Regiontour 2008 v Brně.

Koncem ledna přijali starosta MVDr.
Josef Řihák a místostarosta MVDr.
Václav Beneš na radnici zástupce Cykloklubu Příbram a poděkovali jim
za dobrou reprezentaci města.

V lednu probíhaly zápisy dětí do 1. tříd
příbramských základních škol.

V úterý 5. 2. opět přijal starosta Josef
Řihák na radnici účastníky masopustního průvodu. Jako každým rokem to
byli členové SDH Bohutín.

Novým pomocníkem pro strážníky Městské policie Příbram je
policejní pes Brit. Pořízení čtyř
psů je dalším krokem ke zlepšení
bezpečnostní situace ve městě.
O. s. zdravotně postižených Březové Hory zve zájemce na kurz
zdravotního cvičení s prvky
jógy pro starší a zdravotně
postižené občany. Probíhá ve II.
pavilonu bývalé 8. ZŠ v 1. patře
ve čtvrtek od 9,30 do 11 hodin
nebo v úterý od 16,45 do 18,15
hodin, 10 lekcí stojí 300,- Kč.
Karimatky a pohodlné oblečení
s sebou. Kontakt: Květa Havlíková, tel. 737 431 999.
Město Příbram - MěRK
zveřejňuje záměr prodeje:
a) bytů:
Příbram VII, nám. 17. listopadu 293
byt č. 2 o velikosti 2+1
Příbram VII, nám. 17. listopadu 297
- byt č. 8 o velikosti 1+1
b) nebytových prostor:
Příbram II, Fantova Louka 580
č. NP 580/102 - dvougaráž
Příbram VII, Boční 480
č. NP 480/101 - 32,20 m2
Město Příbram pořádá
ve spolupráci se zákl. organizacemi Českého svazu bojovníků
za svobodu v Příbrami
PI E T N Í S H R O M Á Ž D Ě N Í
k uctění obětí 2. světové války
u příležitosti výročí popravy
16 příbr. občanů v Brandenburgu.
19. února 2008 ve 13 hodin
v obřadní síni MěÚ v Zámečku –
Ernestinu v Příbrami I

S nevidomým masérem Jiřím Oktábcem jsem dělala
rozhovor před pěti lety. Tehdy i přes svůj velký životní
handicap působil jako pohodový člověk s obrovským
pozitivním přístupem k životu. Skvěle se přizpůsobil
novým okolnostem, vyrovnal se svým postižením, naučil
se zcela novou práci a plně se jí věnoval.
Jak se za tu dobu změnil, jaký je nyní jeho přístup k životu,
jak se potýká se svým postižením, ale i třeba o jeho
názorech na současné reformy ve zdravotnictví, o tom
jsme si s Jiřím Oktábcem povídali v jeho „masérské dílně“
v poliklinice RAVAK.
Jak se žije a pracuje nevidomým v Příbrami?
„Z mého pohledu úplně normálně, tak jako každému jinému.
Život je možná malinko složitější a těžší, ale vždy záleží
na každém jednotlivci. Já jsem věčný optimista. Mně prakticky nic kromě zraku nechybí – jsem mladý, silný, mám
kde bydlet, mám co jíst, mám práci, mám přátele, kamarády. Co víc si přát? Jsem šťastný člověk. To říkám i svým
klientům. Když se jich zeptáte, jak se mají, většinou slyším,
že by to mohlo být lepší. A když se zeptají mě a já říkám,
že se mám dobře, cítím ten nejistý pohled. Jak se může mít
dobře nevidomý? Ale já mám přece vše důležité k životu!
Lidé dnes na spoustu věcí pohlížejí spíše negativně. Objeví
se nějaký problém a už slyšíte nářky – no, to je život, a jak
na to a co s tím? Z toho pak vzniká i spousta zdravotních
problémů. To jsou bohužel ty tzv. psychosomatické příčiny.
I ke mně chodí hodně zákazníků, kteří mají třeba bolesti
zad, jejichž příčinou je právě trvalý stres, trvalé napětí.“
Myslíte si tedy, že od podobných problémů by pomohla
třeba změna životního postoje?
„To v každém případě ano. Trvalý spěch, rovná se trvalý
stres a ten vyústí v to, že člověk není schopen řešit byť
třeba mnohdy banální problémy, které se kumulují a najednou je velký problém na světě.“
Vy tedy musíte být i trošku psycholog?
„Samozřejmě. Já lidem dávám kus sebe, svých zkušeností.
Na některých klientech poznáte, že se nedokáží „vyhrabat“
ze svých životních problémů. A leckdy se ukáže, že jde
o naprostou malichernost. Nabídnu jim kus svého životního příběhu, aby se jim otevřely oči a nebáli se udělat
radikální řez.“
Někteří lidé jsou ale životními pesimisty od narození,
co pak?
„To je možné, libují si v problémech a navíc je ještě
vyhledávají. Pusťte si rádio, televizi, otevřete si noviny –
jsou plné negativních zpráv. Jakoby společnost tyto negace
vyhledávala! Lidé asi chtějí vědět, že je na tom někdo ještě
hůř. A to je špatně! My bychom spíše potřebovali do lidí
nalít optimismus, aby slyšeli i dobré zprávy, ne stále jenom
vraždy, loupeže, dopravní nehody, korupce. A tyto zprávy
plní všechna média, nejenom bulvár. Média by neměla
fungovat pouze jako obchod, ale měla by mít spíše prvek
výchovný, který ukazuje cestu. Vraždy a násilí se ale dobře
prodávají a jakoby měly za hlavní cíl vytvořit náladu
ve společnosti ještě pesimističtější a negativnější!
Vezměme třeba téma: politik. Jakákoliv titěrnost je hned
probírána ze všech stran, ale nikde už se nedozvíte, že se
schvalují třeba i dobré zákony, že politici nedělají pouze
špatné věci. Vytváříme si tak iluzi, že ONI jsou ti špatní,
a MY ti dobří. Ale tak to vůbec není! Politici jsou jenom
vzorkem naší společnosti. Než začneme kritizovat druhého,
měli bychom si sami zamést před svým prahem a podívat
se do svého svědomí!“
Jakou cestu z toho vidíte Vy sám? Jak to změnit?
„Těžko říct. Když si tady s lidmi povídám a oni spustí, jak
je to zase špatné, tak to vidím trochu jinak. Snažím se
chovat tak, abych obstál před svým svědomím. Změnit
postoj pesimisty je hodně těžké a vždy je třeba začít u sebe.
Je třeba umět za sebe převzít odpovědnost, nemít natažené
ruce a čekat, že to za vás někdo udělá! A to platí i ve vztahu
občan a stát, a také občan a zdraví. Nyní je hodně aktuální téma poplatek u lékaře. Lidé nadávají, samozřejmě, kdo

by rád platil něco
navíc. Ale na druhou
stranu do čeho
jiného, než svého
vlastního zdraví
investovat? Lidé
platí za drahá auta,
za parkování, za alkohol, za cigarety a 30
korun u lékaře je
problém? Nad věcmi, které jejich
zdraví nic nepřinesou, nad tím se
nikdo nepozastaví!
Samozřejmě že argument, že si přece
platí zdravotní pojištění, moc neobstojí. Oni i jejich
blízcí se mohou
dostat do skutečně
vážných zdravotních
problémů
a pak budou třeba
hodně velké peníze
právě ze zdravotního pojištění. Tady
už může jít o desítky
a stovky tisíc a ty
bychom ze svého
těžko uhradili.
S banalitou, jako je např. drobné nachlazení, bychom si
měli poradit sami a koupit si volně dostupné prostředky,
kterých je na trhu dost a dost. Dosavadní systém nás vlastně
vůbec nenutil se o sebe starat, a tak jsme plnili čekárny
ordinací lékařů s kdejakým kýchnutím a píchnutím. Na to
tady máte doktory, hlásil tehdy stát. Klobouk dolů před
spoustou lékařů! Mně zachránili život a já si jich moc
vážím. Ale rozhodně bychom neměli zdravotnictví zneužívat, ale měli bychom se naučit se o sebe starat – prevence,
prevence a zase prevence. To je vždy levnější než akutní
řešení problémů!“
A co Vy a práce, a co Váš osobní život?
„Já a práce. Mám svoji práci rád. Nedělám ji z nějakého
donucení, ale protože chci. Já do své ordinace chodím
s radostí a nejenom pro ten výdělek, ale i proto, že tu každý
den něco nového od svých zákazníků získám a také se
naučím. A i to je ten můj hnací motor mé chuti do života.
Víte, když slyšíte pochvalu od spokojeného zákazníka, to je
ta nejlepší odměna za práci. A tak chci být mezi lidmi, rád
si s nimi povídám, předávám jim své zkušenosti, snažím se
jim poradit. Třeba právě s lékařskou zprávou, kde bývá
pro ně spousta neznámých údajů a lékař dosud právě pro
velký nápor „prkotin“ na ně neměl moc čas. Takže se jim
snažím vysvětlit, co jim vlastně je. Tak, aby to pochopili.
A za to jsou moc rádi. Svým klientům chci prostě dávat
i něco navíc. Nejen dobře odvedenou masáž, ale ještě
něco k tomu. Mohu předávat své vlastní zkušenosti, když se
mladý, zdravý člověk bez problémů během vteřiny dostane
na úplné dno! A odrazit se od něj stálo hodně úsilí, píle
a skvělých lidí kolem sebe. A to je hodně, hodně důležité!“
A osobní cíle?
„Chtěl bych být stále dobrým člověkem i masérem, časem
si rozšířit kvalifikaci a plně se integrovat do společnosti.
Tak, aby mě brali všichni jako každého jiného. To jsou
slabiny naší majoritní společnosti, raději vás litují, než aby
vás přijali mezi sebe. Další cíl je najít si dobrou partnerku.
Žiju sám a zatím jsem tu „pravou“ partnerku nenašel .“
Takže máte před sebou hezký cíl – najít partnerku!
A tak rovnou sdělujeme: Jiří Oktábec je velice milý,
inteligentní a pohledný mladý muž. Je hodně pracovitý,
pohodový, s hezkým vztahem k dětem. A vzhledem
k tomu, že sám nevidí a má málo možností si dívku
najít, bude si jej muset asi jeho případná budoucí partnerka najít sama. Ale pozor! Jiří je chytrý a náročný
muž, který má v životních hodnotách zcela jasno.
„Podřídit svůj život penězům, to je cesta do pekel! Umět
vydělat peníze je fajn, ale umět s nimi dobře naložit, to je
věc, která každého prověří. Dávat peníze do zbytečných
a mnohdy nepotřebných věcí, protože jsou zrovna in?
Nebo s nimi umět pomoci druhým, dát je do vzdělání,
zdravotnictví, kultury, opuštěným dětem a podobně? To je
přece taková spousta skvělých možností!
A závěrem bych ještě rád poprosil, aby se lidé ke zdravotně postiženým chovali maximálně vstřícně a ohleduplně.
Nic víc, nic míň! Když chtějí pomoci, je důležité oslovení.
Stává se mi, že ke mně někdo přiběhne, popadne mě
za ruku a někam mě vleče! Tak takhle ne. Stačí, když přijdou, pozdraví a zeptají se, zda chci pomoci, a já už se
s nimi domluvím. Pokud pomoc potřebuji, jsem za ni moc
rád! Lidé si musí uvědomit, že pomůžou-li dobře ostatním,
pomůžou tak i sami sobě. A ještě něco: Vážení spoluobčané, známe-li se a potkáte-li mě někde na ulici nebo
kdekoliv jinde a chcete mě pozdravit, tak při pozdravu
řekněte moje jméno. Já Vás nevidím a po hlase málokoho
poznám, zvlášť, když je kolem velký hluk. Vyhneme se tak
oba nepříjemné situaci. Nevím, zda je daný pozdrav určen
mně, nebo člověku za mnou. Potom se může stát, že neodpovím a Vy si budete myslet, že jsem neslušný. A to bych
nechtěl.“
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Vážení spoluobčané.
Před měsícem jsem
Vám na tomto místě
přál vše nejlepší v roce
2008. Tehdy jsem ještě
netušil, jaká smutná
událost se odehraje
v našem městě hned
na prahu nového roku.
Potyčka dvou extremistických skupin skončila
vraždou mladého člověka. Byl zmařen lidský
život. Myslím v této
chvíli především na rodiče zabitého chlapce
a soucítím s nimi.
Při této smutné příležitosti se v médiích mezi veřejností
opět začalo diskutovat o tom, jak bezpečné je naše město.
Ač nerad, musím konstatovat, že situace není dobrá. Nejen
kvůli výše zmíněné události. Nechal jsem si v závěru
loňského roku zpracovat statistiku kriminality na Příbramsku v r. 2007. Z údajů, které mi poslal příbramský policejní ředitel pan plukovník Drábek, jasně vyplývá, že
ve všech ukazatelích došlo k nárůstu počtu trestných činů.
Zvýšil se počet především majetkových, ale i násilných
trestných činů. Zajímavé je, že ve zprávě se vůbec
neuvádí, že by v Příbrami působily nějaké neonacistické či
extremistické skupiny. A přitom jsem se nyní, po vraždě
mladého muže, od policistů dozvěděl, že tyto party
na území města Příbrami existují a že působí problémy.
Domnívám se, že řešení tohoto problému je v rukou Policie ČR. Právě státní policie, případně i Bezpečnostní a informační služba, mají kompetence a prostředky, aby
dokázaly řešit rostoucí nebezpečí neonacismu nejen
v Příbrami, ale i v celé České republice.
Mohu zodpovědně prohlásit, že vedení města Příbrami se
nesmíří se současnou špatnou bezpečnostní situací u nás.
Podle našich možností budeme tvrdě postupovat proti těm
lidem, kteří nedodržují zákony, páchají přestupky a trestnou činnost, a obtěžují tak spořádané spoluobčany.
Jaká opatření ke snížení kriminality jsme zatím udělali?
V loňském roce začala reforma Městské policie Příbram.
Změnilo se velení, zvýšili jsme počet aktivně působících
policistů z 35 na současných 44 strážníků. Již druhý měsíc
pokračuje projekt Strážníci do ulic. V jeho rámci je město
Příbram rozděleno do osmi rajonů. V každém tomto rajonu
každý všední den působí jeden strážník – okrskář. Ten je
v přímém kontaktu s občany. Letos v dubnu se sídlo městské policie přestěhuje blíže k občanům – do nově rekonstruované budovy bývalého ředitelství Rudných dolů
Příbram na náměstí T. G. Masaryka. Městské policii
rovněž pořizujeme strážní psy. V nejbližší době začnou
naši strážníci využívat novou mobilní kameru, která bude
monitorovat bezpečnostní situaci na různých místech
v Příbrami. Chystáme se rovněž rozšířit síť monitorovacích kamer ze současných osmi na deset. Město
Příbram se letos rovněž zapojilo do Programu prevence
kriminality. Všechna tato zmíněná opatření znamenají
i navýšení rozpočtu na městskou policii. Ten byl zvýšen
z 18 milionů korun v roce 2007 na 25 milionů v roce 2008.
Vím, jak kriminalita v Příbrami Vás, mé spoluobčany
trápí. Svědčí o tom velké množství dopisů, ve kterých se
na mne obracíte, abych nepříznivý stav řešil. I když
děláme ve vedení města vše pro zlepšení situace, nejsme
všemocní. K tomu, abychom skutečně dosáhli změny,
potřebujeme i pomoc veřejnosti. Chci slyšet názory spoluobčanů na problematiku kriminality v Příbrami. Proto
chystám v následujících měsících besedy s občany. O času
a místě konání Vás budu informovat v TV Fonka, v městském zpravodaji Kahan a dalších periodikách. Vyzývám
rovněž občany Příbrami, aby nebyli lhostejní k tomu, co se
kolem nich děje. Je smutné, že se jako starosta města
dozvím až z televize, že se u nás scházejí neonacisté, že
napadají spořádané občany, nebo že hajlují. Každý, komu
záleží na bezpečnosti města, by se neměl bát tyto škodlivé
jevy oznámit na policii.
Závěrem mi ještě dovolte, abych se vrátil k dalším
důležitým událostem, které se v našem městě minulý
měsíc odehrály. V lednu 2008 jsme slavnostně zahájili
zkušební provoz nově rekonstruované čistírny odpadních
vod. Věřím, že tato stavba ze tří čtvrtin financovaná
z dotací od Evropské unie a ze Státního fondu životního
prostředí přispěje ke zlepšení kvality života v celém
podbrdském regionu.
Mám radost také z toho, že se podařilo dokončit výstavbu
nového hřiště s umělou trávou v areálu SK Spartak
Příbram. Také na realizaci této stavby nám významně pomohly peníze, které jsme získali prostřednictvím dotace
z Ministerstva vnitra ČR. Očekávám, že hřiště bude sloužit
nejen fotbalistům z SK Spartak Příbram, ale i všem dalším
sportovcům, především dětem a dorostencům z příbramských základních a středních škol.
Vážení spoluobčané, za několik dnů končí masopust a to
znamená, že do svátků jara - Velikonoc nám zbývají jen
čtyři desítky dnů.
Přeji Vám, abyste tyto zimní dny prožili v klidu
a ve zdraví.

MVDr. Josef Řihák

Důležité informace z radnice

Nová vedoucí oddělení kontroly

Novou vedoucí samostatného oddělení kontroly
a vnitřního auditu Městského úřadu Příbram je
od 1. 2. 2008 Ing. Jiřina Dubcová. Do funkce ji
jmenovala rada města na základě výsledku výběrového řízení. „Ing. Dubcová splnila všechny
podmínky výběrového řízení a komisí byla
vybrána jako vhodná uchazečka. Věřím, že Ing.
Dubcová v nové funkci zúročí zkušenosti, které
získala v předchozím zaměstnání na finančním
úřadě, a bude dobrou posilou kolektivu
zaměstnanců městského úřadu,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák. Do výběrového řízení se
přihlásili dva zájemci.

VŘ na úklid budov radnice

Město Příbram vypíše výběrové řízení na firmu,
která bude uklízet budovy městského úřadu.
Stávající smlouva s úklidovou firmou končí 28. 2.
2008. Dosavadní jednoroční smlouva bude
změněna na čtyřletou. Firmu vybere komise,
jejíž složení schválila městská rada. Radní také
určili, že hlavním hodnotícím kritériem v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, bude ekonomická výhodnost nabídky.

Prodej dalších bytů

Radní města Příbram doporučili zastupitelům,
aby schválili prodej tří volných bytů. Záměr
prodeje na úřední desce zveřejnila Městská realitní
kancelář Příbram. Nabídky na koupi bytu 2+1
v Příbrami VII v ulici Ve Dvoře 74 podalo 5 zájemců. Rada doporučila zastupitelům prodat
byt za nejvyšší nabídku, která činí 953 tisíc korun. Dalším prodávaným bytem je 1+0 ve stejném
domě. Tady se o byt o vel. 24 m2 ucházelo 8 zájemců. Rada doporučuje prodat byt za nejvyšší
nabídku 456 600 korun. Třetí volný byt 3+1 je
velký 121 m2. Nachází se v Příbrami VIII v ulici
Brodská č. 93. Nabídku podalo 6 zájemců.
Rada doporučila prodat byt za nejvyšší nabídku,
která činí 2 201 112 korun.

Kam s domovním odpadem?

Radní města projednali návrh na prodloužení
smlouvy uzavřené mezi městem Příbram a firmou Rumpold-P, spol. s r. o., o ukládání odpadů
na skládku Chrást. Rada města revokovala své
usnesení z prosince minulého roku, na základě
kterého město Příbram mělo prodloužit smlouvu
se zmíněnou společností o dva roky. Rada města
zároveň schválila uzavření dvou dodatků
ke smlouvě, na základě kterých bude smlouva
mezi městem Příbram a firmou Rumpold-P,
spol. s r. o., o ukládání odpadů na skládku
Chrást prodloužena o 5 let. Stávající smlouva
s firmou Rumpold-P končí 30. 6. 2008.
„Poté, co jsme k tomu byli vyzváni zastupiteli,
jednal jsem spolu s místostarosty v minulých
dnech s ředitelem společnosti Rumpold-P.
Podařilo se nám dojednat pro naše spoluobčany daleko lepší podmínky k ukládání
odpadu na skládku Chrást, než jaké bychom
měli jen ve dvouleté smlouvě. Díky tomu
nebudeme muset letos zvyšovat poplatek
za svoz, třídění a likvidaci komunálního
odpadu,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Uvedený poplatek v Příbrami v současné době
činí 480 Kč. Musí jej platit každý občan Příbrami. Maximální možná částka činí 500 korun.

Podnikatelé získají zpět DPH

Město umožní podnikatelům získat zpět DPH
za energie. Podnikatelé, kteří mají od města
v Příbrami pronajaté nebytové prostory, si letos
poprvé v historii budou moci uplatnit odpočet
DPH za dodávky energií. Až dosud jim město
Příbram účtovalo energie v balíku služeb
spojených s pronájmem nebytových prostor
a podnikatelé si tak nemohli DPH odečíst.
V současné době má město asi 320 nájemců
nebytových prostor. S osmdesáti osmi z nich už
byl podepsán dodatek ke smlouvě, na základě
kterého si podnikatelé budou moci odečíst

DPH. Mechanismus bude následující: Město si
uplatní DPH na vstupu a následně uplatní DPH
i na výstupu. Při vyúčtování (přefakturaci)
město DPH svým nájemcům vyfakturuje.
Město nepřijde o žádné peníze a nájemcům –
plátcům DPH - se DPH vrací. Dříve nájemci
o tuto DPH přicházeli. Pro nájemce, kteří
nejsou plátci DPH, se nic nezmění. Jde o velmi
vstřícný krok ze strany města, který může
ušetřit podnikatelům desítky tisíc korun.

Dotace z EU

Rada města Příbrami schválila zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce a výstavba oddílné kanalizace
a vodovodu v ulic Hrabákova, nám. Dr. J.
Theurera a Mariánské údolí.“ Stavba je
rozšířením projektu „Příbram - úprava čistírny
odpadních vod“, který je financován s přispěním Fondu soudržnosti Evropské unie.
Dokumentaci zpracovala společnost Veřejné
zakázky, spol. s r. o., která bude organizátorem
obchodní soutěže na dodavatele stavby. Výše
zmíněný projekt je jedním z řady, které chce
město Příbram s pomocí peněz ze strukturálních fondů EU v nejbližší době realizovat.
V současné době se intenzivně pracuje
na následujících projektech:
1. „Revitalizace ulice Březnická“ – projekt
má rozpočet 23 milionů korun. Cílem je
provést celkovou revitalizaci Březnické ulice
od křižovatky s ulicí Osvobození, podél
Příbramského potoka až k restauraci U Burdů.
Revitalizace zahrnuje opravu opěrné zdi podél
potoka, přeložku sítí, rozšíření vozovky, vybudování nové zastávky MHD, nový povrch
komunikace i chodníku a další stavby. Na realizaci projektu může město Příbram získat
dotaci z regionálního operačního programu EU
až 85 %. Žádost bude podána pravděpodobně
v květnu 2008.
2. „Modernizace autobusového nádraží“ projekt má rozpočet 60 milionů korun. Cílem
je komplexní přestavba a modernizace autobusového nádraží. Z regionálního operačního
programu EU můžeme získat dotaci až 85 procent. Žádost bude podána do 29. 2. 2008.
3. „Zateplení školských zařízení“ - projekt
má rozpočet 72 milionů korun. Cílem je snížit
energetickou náročnost provozu škol. Z operačního programu EU životní prostředí
můžeme získat dotaci až 90 procent. Žádost
byla podána do 31. 1. 2008.
4. „Vybudování kanalizace a napojení
na čistírnu odpadních vod“ - projekt má
rozpočet 120 milionů korun. Cílem je zlepšení
životního prostředí. Na městskou kanalizaci se
v rámci projektu napojí městské části Lazec,
Kozičín a Orlov. Dále se na příbramskou ČOV
připojí obce v povodí Litavky Bohutín, Láz
a Trhové Dušníky. Územní rozhodnutí by mělo
být vydané v únoru 2008. Z operačního programu EU životní prostředí můžeme získat
dotaci až 90 procent. Žádost bude podána
do 30. 4. 2008.
5. „Výstavba sportovního areálu při ZŠ pod
Svatou Horou“ – projekt má rozpočet 40
milionů korun. Cílem je vybudovat moderní
sportovní areál na místě současného – nevyhovujícího hřiště. Z regionálního operačního
programu EU můžeme získat dotaci až 85
procent. Žádost bude podána pravděpodobně
v květnu 2008.
6. „Výstavba a rekonstrukce Knihovny Jana
Drdy“ – projekt má rozpočet 100 milionů
korun. Je zpracována studie rekonstrukce
stávající budovy a výstavba nové včetně
návrhu provozní fáze s využitím moderních
technologií pro knihovny. Nyní je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Příprava
žádosti bude probíhat v roce 2008. Z regionálního operačního programu EU můžeme získat
dotaci až 85 procent.

Rekonstrukce ČOV ukončena

Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních
vod byla v prosinci 2007 ukončena kolaudací

Jak zabránit zamrznutí vodoměru a přípojek

provedených staveb. Téměř přesně na den
skončily dva roky trvající práce, které ze zhruba čtyřicet let staré čistírny s účinností odpovídající tehdejším znalostem a technologiím
čistění odpadních vod udělaly moderní technologický celek, který splňuje náročné požadavky na parametry v kvalitě vyčištěné odpadní vody vypouštěné do recipientu, v tomto
případě do Příbramského potoka.
Původní čistírna odpadních vod byla vybudována v první polovině 60. let minulého
století. Rozšíření ČOV proběhlo na počátku let
osmdesátých, jednalo se však především
o zvýšení hydraulické kapacity, nikoli
o zlepšení kvality čištění odpadních vod.
Čistírna v této podobě pochopitelně nemohla
vyhovět požadavkům, které jsou na čistotu
vypouštěných vod kladeny v současné době.
Město Příbram zajistilo v roce 1999 vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
ČOV společností Centroprojekt, a. s. Při jejím
zpracování byl kladen důraz především
na zlepšení kvality vypouštěných vod do recipientu, zlepšení využitelnosti kalu a v neposlední řadě také snížení emisí bioplynu, který
je jedním z plynů přispívajících ke vzniku
skleníkového efektu.
Provedením rekonstrukce a modernizace ČOV
došlo u vod vypouštěných z ČOV Příbram
do Příbramského potoka k podstatnému snížení
dusíkatého znečištění a znečištění fosforem.
Rovněž u ostatních ukazatelů znečištění sledovaných legislativou dojde ke zlepšení.
V rámci kalového hospodářství bude instalována technologie hygienizace kalu, která
umožňuje jeho další využití například
v zemědělství, nebo jeho použití jako materiálu
při rekultivacích a terénních úpravách. Dále
došlo k instalaci zařízení na jímání bioplynu
vznikajícího při zpracování kalu. Bioplyn je
následně využit v technologickém procesu
samotné ČOV, a to jednak k zajištění dodávky
tepelné energie pro technologii vyhnívací
nádrže a jednak k výrobě elektrické energie
prostřednictvím kogenerační jednotky.
Celkové náklady stavby včetně stavebního
dozoru činily 6,950 milionu EUR. Z těchto
nákladů bylo 71 % financováno z dotace
poskytnuté Fondem soudržnosti EU a 4 %
z dotace poskytnuté Státním fondem životního
prostředí EU. Zbylé náklady byly financovány
městem Příbram, které na jejich krytí získalo
bezúročný úvěr od Českomoravské rozvojové
a záruční banky. „Jsem rád, že se podařilo tak
velkou stavbu dokončit. Dílčí problémy, které
se na tak velké stavbě vždy vyskytnou, se dařilo
úspěšně řešit. Děkuji všem, kteří se podíleli
na úspěšném dokončení díla. Nesmírně si
vážím především přístupu Evropské unie.
Bez peněz ze strukturálních fondů EU bychom
sami nemohli stavbu tak velkého rozsahu
realizovat,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Nový povrch na hřišti SK Spartak

V neděli 27. ledna 2008 bylo v areálu SK
Spartak Příbram v Příbrami slavnostně
otevřeno nové fotbalové hřiště s umělým
povrchem. Výstavba hřiště stála přibližně
8 milionů korun. Z toho město Příbram na akci
přispělo částkou 1,8 milionu korun. Zbylých
více než 6 milionů korun Příbramští získali
jako dotaci ze státního rozpočtu. Nové hřiště
využívají vedle sportovců z řad členů SK Spartak Příbram také žáci a učitelé z příbramských
škol. Nové hřiště na Spartaku tak přispěje
ke zlepšení podmínek pro výuku tělesné
výchovy v celém městě.
Slavnostního otevření nového hřiště se zúčastnili starosta Příbrami a poslanec Parlamentu
ČR MVDr. Josef Řihák, 1. náměstek ministra
financí Ing. Ivan Fuksa, poslanci Parlamentu
ČR JUDr. Eva Dundáčková a Michal Doktor,
a prezident SK Spartak Příbram Ing. Vladimír
Králíček. Po skončení slavnostního zahájení se
na novém hřišti uskutečnil 1. ročník zimního
fotbalového turnaje o putovní pohár starosty
města Příbrami. Turnaje se zúčastnila tato
mužstva: SK Spartak Příbram, TJ Podlesí,

Výměna vodoměru přijde zákazníka až na patnáct set korun. Zabezpečit zařízení lze často jen několika jednoduchými kroky, přesto každý rok v zimě mnoho lidí
zjistí, že vodoměr zničil mráz. Prasklý vodoměr může navíc vytopit prostor, ve kterém je umístěn, a náklady tak často prostou výměnu mnohonásobně překročí.
„Jako každý rok naši zákazníci podceňují zabezpečení vodoměru v zimním období. Neuvědomují si, že za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečným
zabezpečením proti zamrznutí, plně odpovídá zákazník. Případná výměna vodoměru stojí zákazníka jako osoby odpovědné za jeho zabezpečení až patnáct set
korun“, varoval. technický ředitel 1. SčV, a. s., Alexej Převrátil.
Podle jeho slov je třeba mít na paměti, že již při teplotách kolem nuly nebo lehce pod bodem mrazu a při oteplení po déle trvajícím mrazivém období vodoměry
snadno zamrznou. „V lepším případě praskne jen vrchní sklíčko, v horším prasklý vodoměr vytopí prostor, kde je umístěn,“ vysvětlil Alexej Převrátil. Pokud chcete
vodoměr ochránit před nízkými teplotami, je třeba udržet v prostorách, kde je umístěn, teplotu nad nulou. Většinou stačí zkontrolovat, zda je zavřené okno,
případně zkontrolovat utěsnění. Odhalené trubky vnitřních rozvodů vodohospodáři doporučují obalit izolačním materiálem. Tam, kde by mohla izolace navlhnout,
je lepší použít nesavý materiál. Nachází-li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné pod víko šachty umístit polystyrénovou desku, izolační vatu
nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem.
Velké problémy mohou způsobit také zamrzlé vodovodní přípojky. Citlivým místem jsou zejména úseky, kdy přípojka přechází z objektu ven. Pokud není dům
vytápěný nebo při uložení potrubí přípojky stavebníci nedodrželi doporučenou hloubku, je takřka nemožné zamrznutí zabránit. „Vodovodní přípojku doporučujeme
před zamrznutím ochránit dostatečnou vrstvou zeminy a nesavou izolací,“ dodal ředitel Převrátil. Pro vodovodní přípojku doporučují odborníci minimální krytí
120 cm.
Předchozí rady by si měli vzít k srdci nejen majitelé domů, ale i chat a chalup. Právě u rekreačních zařízení, kam lidé v zimě jezdí nepravidelně nebo vůbec, se
na zabezpečení vodoměru i vodovodního potrubí často zapomíná. Na jaře jsou potom mnozí chalupáři velmi nemile překvapeni.

TJ Rosovice , TJ Tochovice.

Zima v Divadle A. Dvořáka

Starosta města Příbrami obdržel stížnost na nedostatečné vytápění prostor Divadla Příbram.
„Stěžovali si mi lidé, že jim je v prostorách
příbramského divadla zima. Nechal jsem
situaci prověřit a přijali jsme několik opatření
ke zlepšení stavu,“ řekl starosta MVDr. Josef
Řihák.
Opatření k nápravě jsou následující:
1. Zhotovitel díla, který prostory divadla modernizoval, zajistí předání manuálu na obsluhu,
provoz a servis instalovaných vzduchotechnických zařízení.
2. Divadlo Příbram si zajistí servis u odborné
firmy, která rovněž zajistí proměření parametrů
topné vody, teploty a množství vzduchu a jeho
rozdělení do jednotlivých zón.
3. Dodavatelská firma následně zajistí
komplexní seřízení vytápění na základě
naměřených hodnot, popřípadě provede úpravy
a navrhne jiný způsob režimu vytápění.
4. Odbor správy budov Městského úřadu
Příbram zajistí přepojení strojovny na samostatný jistič.
„Při řešení problému, který trápí občany
a se kterým se na mne obrátili, vyplynulo, že
bychom měli uvažovat o zefektivnění práce
Městského úřadu Příbram. V praxi to znamená, že uvažujeme o sloučení odboru investic
a odboru správy budov,“ řekl starosta J. Řihák.

Údržba stromů a keřů

V těchto měsících, tedy v době vegetačního
klidu, probíhají po městě údržbové práce týkající se veřejné zeleně. Dřevní hmota je
deponována v areálu Nového rybníka a v bývalých kasárnách Brod. V březnu budou větve
zpracovány na štěpkovači a dále využity. Další
biologicky kompostovatelný odpad (trávu,
listí) odebírá soukromá fima na výrobu
kompostu.

Sběrný dvůr

Současný sběrný dvůr, který provozují Technické služby Příbram v ulici Gen. Tesaříka, je
zatím funkční a základní požadavky na toto
zařízení splňuje. Sběrný dvůr je otevřen
ve všední dny od 10 do 17 hodin, v sobotu
od 8 do 12 hodin. Telef. kontakt: 603 254 491.

Finance dle nových kritérií

Finanční prostředky, které jdou z rozpočtu
města příbramským školám a školským zařízením, jsou v letošním roce rozdělovány
podle zcela nových kritérií. Hlavním cílem
bylo, aby školy dostávaly finanční prostředky,
které budou plně odpovídat realitě – počet
žáků, plocha vnitřních prostor, určitá část se
odvíjí i od potřeby údržby venkovních ploch.
Příkladem může být Základní škola pod Svatou
Horou, která má na starosti poměrně velké
zelené plochy, které k této škole patří, na rozdíl
třeba od ZŠ Jiráskovy sady. Tento model je
objektivní a ztotožnili se s ním i ředitelé škol
a školských zařízení.

Město přispělo nemocnici na nový 3D ultrazvuk.

Plesová sezóna 2008
15. 2. Rybářský ples
16. 2. Šibřinky v Sokolovně
16. 2. 5. společenský charitativní
večer Kiwanis klubu
17. 2. Dětský karneval v Sokolovně
8. 3. 6. podnikatelský ples(OHK)

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Vítejte v království sít – motto, jímž zve příbramská
společnost Euro Sitex s.r.o. již třináct let své zákazníky
z řad velkých firem i maloodběratelů. Euro Sitex nyní
v Příbrami otevírá novou maloobchodní prodejnu.
Vhodná příležitost pro to, abychom Vám přiblížili, čím se
firma zabývá, něco málo z její historie a co může nabídnout právě Vám.
„Jak a kdy Euro Sitex vznikl?“ To je první otázka pro
Ing. Miroslava Gjašika, jednatele společnosti.
„V roce 1994 výrobci sít (firmy SITOS IS Heřmanice,
Hutter & Schrantz Vídeň a Ludwig Krieger Karlsruhe)
zakládají společnost Sitos Trading. Vzniká profesionální
poradensko-obchodní firma, která má za úkol prodávat
na trzích východní Evropy veškerá síta. Sitos Trading
v krátkém čase získává ve svém oboru rozhodující podíl
na českém a slovenském trhu s průmyslovými síty.“
Ale byla řeč o trzích východní Evropy…
„To je úkol, na kterém jsme začali pracovat od roku 1997.
V současné době je vybudována síť exkluzivních obchodních zastoupení ve čtrnácti zemích. Se zavedením vlastní
výroby a rostoucí obchodní sítí jsme změnili název
společnosti na Euro Sitex s.r.o. Vznikl třicetičlenný tým
profesionálních obchodníků, který představuje ve své
oblasti špičku.“
Ještě něco důležitého v historii firmy?
„Milníkem v dějinách společnosti je březen 2003, kdy do firmy
vstupuje skupina Hein-Lehmann. Tento gigant v oblasti
výroby průmyslových sít a dopravních pásů doplňuje
výrobní kapacity a vzniká nabídka výrobků, která nemá
ve Východní Evropě obdoby. V září 2003 je dokončena
výstavba obchodního a logistického centra v Příbrami,
v ulici K Podlesí, kde naše společností sídlí.“
Pojďme ke konkrétním výrobkům, které Euro SITEX
svým zákazníkům nabízí…
„V současné době máme pět základních druhů sortimentu.
Průmyslová síta jsou určena především pro třídění hrubých
sypkých materiálů v kamenolomech, pískovnách apod.
Technické tkaniny (jemná kovová síta) mají použití velmi
široké. Uplatňují se rovněž v oblasti třídění na prosívání
různých sypkých hmot (např. jemných keramických materiálů), ale také při výrobě filtrů, v architektuře, zemědělství,
v domácnostech. Sortiment perforovaných materiálů,
podlahové rošty, tahokovy a děrované plechy si oblíbili
zejména architekti, výrobci vzduchotechniky, zámečníci

Koncert věnovaný zakladateli sboru

V pondělí 21. ledna v 19 hodin proběhl v sále příbramského
Ernestina vzpomínkový sborový koncert u příležitosti 30 let,
která uplynula od smrti jednoho z nejvýznačnějších českých
sbormistrů Antonína Vepřeka.
Koncert byl zahájen krátkým úvodem organizátorky akce Zuzany
Vepřekové – Horské, která přivítala posluchače, mezi nimiž byli
převážně bývalí zpěváci a zpěvačky i tři zakládající členky dětského sboru. Následoval projev hudebního skladatele a Vepřekova
blízkého spolupracovníka Stanislava Jelínka. Ten velmi zasvěceným způsobem zhodnotil činnost Příbramského dětského sboru
pod vedením Antonína Vepřeka. Zejména vyzdvihl kvalitní
dramaturgii sboru, založenou na spolupráci s mnoha soudobými
autory, kteří pro sbor rovněž komponovali (J. Hanuš, J. Křička,
P. Eben a další). Ostatně dostatečnou vizitkou Příbramského dětského sboru pod Vepřekovým vedením je například fakt, že tento
byl ve své době jediným mimopražským pěveckým sborem, který
vystupoval živě v Českém rozhlasu. Přínos sboru pro celý příbramský region spočíval nejen ve formování hudebnosti mládeže, ale
rovněž v širším dosahu této činnosti, jejímž plodem byly mj. též
desítky nových pěvců pro příbramské smíšené sbory. Skladatelův
projev byl po zásluze odměněn frenetickým potleskem.
Vlastní koncert byl zahájen několika sólovými a ansámblovými
čísly. Nejprve zazpívala bývalá členka dětského sboru Zuzana
Horská, její provedení i přes drobné zakolísání paměti působilo
velmi přirozeným a milým dojmem, který podpořila svým
klavírním doprovodem, podobně jako i většinu ostatních skladeb
koncertu, klavíristka Vladimíra Štěpánová. Následovaly dvě
kratičké skladby v provedení současné členky Příbramského
dětského sboru Elišky Kovalské. Její vystoupení ukázalo velmi
dobrou úroveň hlasového projevu současných sboristek, která je
hlavní zásluhou nynější sbormistryně Michaely Rybicke, sólistky
Divadla J. K. Tyla v Plzni. První část koncertu uzavřelo provedení
tří vybraných Nokturen Wolfganga Amadea Mozarta v provedení

a domácí kutilové. Tyto architektonicky velmi zajímavé
prvky se využívají k opláštění budov, na výplně zábradlí,
stavbu plotů, atd. Co se týče kovových dopravních pásů,
ty nacházejí uplatnění v pekárnách, sklárnách, slévárnách
a opět v architektuře. Náš laboratorní sortiment je rovněž
zaměřen na síta, na analýzu velikosti částic. Zahrnuje laboratorní síta, prosévačky, váhy, sušárny aj. Naším standardem u všech druhů sortimentu je bezplatné poradenství
a doručení zboží (prostřednictvím spediční služby)
až k zákazníkovi.”
A co nová podniková prodejna?
„To je náš poslední
počin, kterým chceme vyjít vstříc především drobným zákazníkům ze středních
Čech. Ti si k nám
mohou přijít koupit
např. tabuli tahokovu nebo děrovaného plechu do krbu či na různé okrasné
mřížky na kryty radiátorů, výplně zábradlí, příp. tuning
masky svého automobilu. V kombinaci se dřevem je tento
materiál vhodný také jako doplněk při výrobě nábytku.
Na ochranné a čistící mřížky před vchody soukromých
objektů apod. se využívají pochozí rošty. V budoucnu
budeme schopni dělit tahokovy a děrované plechy na přesné rozměry dle zákazníka. Z dalšího sortimentu si u nás
můžete vybrat kovové tkaniny a ochranné sítě proti hmyzu
do oken. K dispozici budou svařovaná síta v rolích nebo
tabulích a pozinkované tkaniny pro nejrůznější využití.
Touto nabídkou chceme oslovit drobné maloodběratele jako
jsou zahrádkáři, chovatelé zvířat, včelaři a kutilové. Dále
také zámečnické nebo kovářské dílny, zemědělská družstva,
apod. Prodejna se nachází v areálu naší firmy, tj. v Příbrami
VI, K Podlesí 630 (poslední budova v Příbrami před vjezdem do Podlesí). Otevřeno je od pondělí do pátku od 8
do 16 hodin. V současnosti je zde možné platit hotově,
do budoucna připravujeme terminál pro platbu kartou.“
A ještě něco na závěr?
„Snad poděkování těm, bez kterých by Euro SITEX neexistoval, našim zákazníkům…
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň.
Nebereme ji jako samozřejmost. Jsme rádi, že jsme si
získali Vaši důvěru a uděláme všechno pro to, abychom si ji
udrželi i nadále. Těšíme se rovněž na ty z Vás, kteří jste
pro sebe náš sortiment teprve objevili… Můžeme-li pro Vás
něco udělat, neváhejte se na nás obrátit.
Informace naleznete na webových stránkách , příp. můžete
zavolat na telefon 318 494 111. Budeme se těšit!
Jaroslava Křížová
Michaely Rybicke, Zuzany Horské a Radka Štědronského.
Druhou částí koncertu, ač nebyla oddělena přestávkou, byla vystoupení dvou sborů, jejichž byl Antonín Vepřek sbormistrem. Jako
první vystoupil Příbramský dětský sbor se snahou předvést něco
ze svého klasického repertoáru. V úvodu zaznělo Gloria Antonia
Vivaldiho, následovala vánoční árie Adolpha Charlese Adama
s názvem Le Chant noel. Výkon sólistky, jíž byla Kateřina
Váchová, byl uspokojivý. Skladby Písnička, Čáp sedí pod dubem
a Povídám pohádku Zdeňka Lukáše přednesl sbor plný zájmem
o hudbu, kterou zpívá, sbor disponující velmi kontrastními hudebními náladami.
Dětský sbor byl poté vystřídán Příbramským smíšeným sborem.
Jeho sbormistr Zdeněk Fous (mimochodem dirigujícím tento sbor
30 let – za což se mu dostalo poděkování přítomným místostarostou MVDr. Václavem Benešem) celé vystoupení sboru vhodně
glosoval slovem o Antonínu Vepřekovi i jednotlivých skladbách.
Na programu byl Sbor židů z opery Nabucco Giuseppe Verdiho,
dále Tebe poem Dmitrije Bortňanského a Malá noční hudba, III.
část. W. A. Mozarta. Dále zazněly i Vepřekovy oblíbené skladby
Aká si mi krásná Eugena Suchoně a lidová Hvězdičky dobrou noc.
Přesto, že vystoupení sboru bylo zcela pochopitelně poznamenáno
věkovým průměrem členů a účastí pouze čtyř mužů z celkového
počtu asi dvaceti sboristů, jako pozitivní se projevila především
zkušenost členů a jejich sbormistra. Fousovo úsporné dirigování
bylo velmi výstižné a účinné, a sbor tak skutečně mohl být a byl
veden. Po krátkém odpočinku, který dětskému sboru poskytlo
vystoupení sboru smíšeného, následovalo závěrečné penzum čtyř
skladeb amerického muzikálu (A. L. Weber) a spirituálů. Skladby
byly nacvičeny poctivě a provedeny velmi solidně. Přídavek
v podobě Smetanovy skladby Má hvězda, provedené společně
s ženskou částí smíšeného sboru a sborem dětským, byl tečkou
za celým koncertem. Skladba se udržuje v repertoáru obou sborů,
v případě toho dětského to bude v příštím roce 70 let.
Uzavřeme parafrází poslední věty úvodního projevu Stanislava
Jelínka: Čest památce Antonína Vepřeka a sílu jeho následovníkům! A těmto následovníkům přejme lepší podmínky k práci.
Pavel Šmolík

Příbramští občánci narození v lednu
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Vážení čtenáři,
moje dnešní první informace bude patřit naší malé oslavě narozenin.
Dne 17. února 2008 se naše Okresní hospodářská komora
v Příbrami stane patnáctiletou slečnou.
Narodila se tedy 17. února 1993 jako jedna z prvních komor v republice po sametové revoluci a první ve Středočeském kraji. Prodělala
dětské nemoci, potýkala se s řadou překážek v prvních krůčcích
jejího života. Stále více se však začala stavět na vlastní nohy, měla podporu podnikatelů
v regionu i místních samospráv. Samozřejmě prošla pubertou, prosazovala si své názory a své
místo na slunci. Já sama jsem při její výchově přítomna již dvanáct let, tak vím, že to s ní
nikdy nebylo jednoduché. Na druhou stranu dává člověku hodně radosti a uspokojení.
No, a najednou je z ní krásná, patnáctiletá slečna, která už ví, co chce, má své místo
a je respektována nejen v našem příbramském regionu.
Má v současné době stabilní členskou základnu (s cca dvěma sty členy) významných firem
i menších firmiček a tvoří nedílnou součást našeho regionu. Mé poděkování patří všem, kteří
se za těch patnáct let jakkoliv podíleli na fungování naší komory a vždy nechali svůj otisk
na jejím vývoji. Ať zakladatelům Dr. Jiřímu Černému, prvnímu řediteli této instituce,
Václavu Velátovi, prvnímu předsedovi představenstva OHK, Ing. Mileně Prokopové, druhé
ředitelce komory, současnému v pořadí druhému předsedovi představenstva Ing. Pavlu
Oktábcovi, všem členům představenstva, kteří se zapsali do historie komory a samozřejmě
všem členům, kteří kdy prošli členskou základnou a která je již několik let dá se říci stabilní.
Poděkování patří samozřejmě i výkonnému úřadu, zaměstnancům, kteří přišli jako nezkušení
absolventi z úřadu práce a u nás se naučili, jak vstoupit do pracovního života a mají v něm
úspěch, a samozřejmě i těm, kteří zůstávají a tvoří stabilizovaný tým , který může poskytovat podnikatelům služby na dnešní vynikající úrovni.
15. narozeniny oslavíme na 6. podnikatelském plese v příbramské Sokolovně dne
8. března 2008, kde se budeme těšit na všechny spřízněné podnikatelské duše. Slavnostní
večer bude naladěn „v rytmu salsy“ v podání nefalšovaných kubánských tanečníků a můžete
se zapojit i do malé školy salsy. Večerem bude provázet taneční mistr Jiří Dohnal, při zahajovacím drinku bude hrát Rytmika příbramského BIG BANDU a k tanci a poslechu hudební
skupina MIX. Naši sponzoři připravili opět krásné ceny včetně již tradičních zahraničních
zájezdů.
Ze slavnostního ladění přejdu trochu k tomu pracovnějšímu. V průběhu ledna jsme uspořádali již dva semináře, a to na téma „INCOTERMS a praxe“ a „Daňová reforma od 1. 1.
2008“. OHK Příbram nadále spolupracuje s KHK Stč. na projektu EU„Systém permanentního mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Aktuálně je k dispozici již vytvořen nový Databázový informační systém KHK StČ, do kterého se v dohledné době zapojí pilotní firmy –
Novadus, s. r. o., Halex Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o., Disa Industries, s. r. o.,
a Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Představenstvo OHK ke konci ledna vyhlásí již 8. ročník soutěže o „Nejlepší firmy okresu
Příbram za rok 2007“. Podmínky soutěže budou zveřejněny na našich webových stránkách
a vyhlášení nejlepších firem proběhne na valné hromadě dne 8. dubna 2008.
Blahopřejeme panu předsedovi Ing. Pavlu Oktábcovi k významnému životnímu jubileu,
které oslavíme na představenstvu koncem ledna, a za úřad i představenstvo si dovolím popřát
hlavně pevné zdraví, úspěchy v práci a hodně pohody v rodině i kruhu přátel. Děkujeme
za dlouholeté působení ve vrcholném orgánu OHK Příbram a za spoustu práce a osobního
času pro příbramskou komoru.
V lednu schvalujeme též nového člena: firmu FILAMOS, s. r. o. – výroba stavebních strojů,
strojů na dopravu a míchání betonu a zakázková výroba kovových konstrukcí. V lednu také
vstoupilo v platnost členství paní Blanky Volákové – Vinotéka u kamenného sloupu.
Všechny informace ohledně našich akcí i výše uvedených informací najdete na našich
webových stránkách
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Městské autobusy jezdí půl století

Před půl stoletím začala v Příbrami jezdit Městská hromadná doprava.
To je doba, která vybízí k bilancování. Jak to vlastně před těmi padesáti lety
začalo? Kolik autobusů po městě jezdilo? Na tyto i další otázky můžete najít
odpovědi v jednoduché statistice, kterou nám poskytl pan Daniel Doležal
z Okresního archivu Příbram.
Provoz byl zahájen dne 2. 1. 1958 v 5 hodin ráno. Do užívání byly tehdy dány
dvě linky. První vedla z Nové Hospody na Březové Hory (celkem 13 zastávek)
a druhá ze Sídliště přes Flusárnu a náměstí opět na Novou Hospodu (11 zastávek). Linky se křižovaly u kostela sv. Jakuba, kde byla možnost přestupu.
První den provozu bylo přepraveno přes 3 500 osob. V provozu byly linky
od 5:00 do 24:00 hodin (tedy déle než dnes!), ve špičce jezdily autobusy po 10
minutách. K dispozici měl dopravce 8 autobusů, jízdenky prodával průvodčí
přímo v autobuse.
V roce 1958 byla zahájena výstavba garáží pro ČSAD, které od té doby jsou
umístěny v ulici K Podlesí a kde je dodnes sídlo firmy.
Při územních úpravách státu v roce 1960 bylo několik dalších obcí spojeno
s Příbramí. Zavedla se proto linka č. 3 ze Lhoty přes centrum Příbrami
do Trhových Dušníků. Zvyšující se počet obyvatel si vyžádal postupné
rozšiřování linek MHD, nové linky byly zaváděny i do tehdy nově připojených
čtvrtí Podlesí, Lhota, Bytíz, Dubno, Lazec, Vysoká Pec. Dopravu obstarávaly
vozy Škoda 706 RO a 706 RTO.
V roce 1972 jezdilo po městě pět linek MHD, jejichž vozy bývaly neustále
přeplněny. Cestování se zlepšilo s novými autobusy ŠM 11 a kloubovými Ikary.
V roce 2002 byla doprava provozována na 15 linkách se 32 autobusy, z nichž
denně jezdí 29 vozů na 500 spojích. Na linkách se objevily typy Karosa a SOR.
Linka č. 2 si po dlouhá léta zachovala nejkratší intervaly (průměr od 5 do 22
hod. je 10 minut). Provozovatelem bylo od počátku ČSAD Příbram, což byla
součást ČSAD Praha, podniku Krajského národního výboru Praha. Posledně
platný oficiální název zněl ČSAD KNV Praha, dopravní závod číslo 115. Závod
115 byl po roce 1989 rozdělen na tři samostatné provozy, přičemž příbramský
provoz byl v roce 1997 privatizován jako Česká silniční automobilová doprava
Příbram, s. r. o., (za účasti sdružení obcí Doprava 99 a tří fyzických osob),
v roce 2004 společnost odkoupil zahraniční investor, změnil se název na Connex Příbram, s. r. o., a firma se stala součástí nadnárodního koncernu Veolia
transport, což platí dodnes.

Redakce časopisu Kahan ve spolupráci se Státním okresním archivem Příbram
vyhlašuje projekt „50 let MHD v Příbrami“
V letošním roce si připomínáme 50 let od první jízdy autobusu MHD v Příbrami
(2. 1. 1958). Rádi bychom toto výročí připomněli originálním způsobem a zároveň
více zapojili obyvatele našeho města do zdejšího dění. Prosíme proto všechny, kteří
mají nebo budou ochotni vytvořit nějaké psané vzpomínky, vylíčit své zážitky či
zkušenosti s příbramskou MHD v dobách minulých (dejme tomu z let 1958 – 2000),
aby je poskytli našemu měsíčníku k otištění, popřípadě je věnovali státnímu okresnímu archivu k trvalému uložení. Prosím též o zapůjčení či darování jakékoliv
písemné a obrazové dokumentace k dějinám MHD v Příbrami. Z dodaných materiálů bude učiněn výběr, který bude pravidelně otiskován v Kahanu, popřípadě může
být z dodaných materiálů vytvořena menší výstava. Poskytnutý materiál může být
obrazový (fotografie), filmové nebo zvukové nahrávky, text (např. vlastní
vzpomínky zaměstnanců – řidičů, průvodčích, lidí z vedení podniku, ale i cestujících nebo jen kolemjdoucích obyvatel), zpracovaná studie, i materiál hmotný
(jízdenky, jízdní řády, čísla z autobusů, kleštičky průvodčího, strojky na označení
jízdenek, další vybavení starých autobusů apod.).
Materiály zasílejte poštou nebo e-mailem nebo osobně doneste na adresu Kahanu.
Ve Vaší korespondenci nezapomeňte uvést, jestli materiál darujete nebo zapůjčujete
a především kontakt na Vás.
Kahan – redakce: Městský úřad, odbor kultury, sportu a informačních služeb,
Tyršova 108, 261 19 Příbram, e-mail: kahan@pribram-city.cz
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Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod byla slavnostně uvedena do provozu 18. 1. 2008.

Herecký soubor Divadla A. Dvořáka se připravuje na únorovou premiéru hry “Malované na skle”.

Starosta Josef Řihák se zúčastnil výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Příbrami I
a na Březových Horách.

Na hřišti SK Spartak je nový umělý povrch. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili
poslanci Parlamentu ČR JUDr. E. Dundáčková, MVDr. J. Řihák a Michal Doktor.

V Žižkově ulici proti stadionu SK Spartak byla uvedena do provozu nová zastávka MHD.

V příbramské Sokolovně vznikl po rekonstrukci krásný gymnastický sál.

Tradiční vítání občánků proběhlo v Zámečku - Ernestinu v poslední lednový čtvrtek.

Na snímku je starosta J. Řihák s 1. místostarostou P. Karešem při zahajování veletrhu Regiontour
2008 v Brně. Město Příbram zde mělo svůj samostatný stánek.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 2. 1. zavolala na tísňovou
linku MP Příbram zaměstnankyně interního oddělení
Oblastní nemocnice Příbram,
že z jejich oddělení utekl
směrem k autobusovému
nádraží pacient. Strážníci,
kteří ihned vyjeli udaným
směrem, uviděli v Riegrově
ulici muže odpovídajícího
popisu. Strážníci muže zadrželi a převezli zpět na interní
oddělení Oblastní nemocnice
Příbram, kde byl předán
ošetřujícímu personálu.
Dne 4. 1. strážníci-okrskáři
při své pochůzkové činnosti
v Příbrami VII potkali muže,
který silně krvácel z obličeje
a měl problémy s koordinací.
Strážníci muži poskytli první
pomoc a na místo přivolali
RZS Příbram. Po příjezdu
RZS muže předali přítomnému lékaři a dále pokračovali
ve své činnosti.
Dne 4. 1. zavolala na služebnu žena, že před jedním
z domů v ulici K. H. Máchy
leží injekční stříkačka. Na
místo vyslaná hlídka strážníků kontaktovala oznamovatelku, která jim ukázala
místo, kde se stříkačka
nachází.
Strážníci
ještě
prohlédli okolí a nalezli další
tři použité injekční stříkačky.
Všechny nalezené stříkačky
strážníci odborně zajistili
a
předali
příslušnému
zdravotnickému pracovišti
k likvidaci.
Dne 9. 1. zjistil strážníkokrskář při své pochůzkové
činnosti v Příbrami III
na parkovišti u Koloniálu
Ryneček, že se zde nachází

SLOUPEK

osobní automobil, u kterého je
otevřené okénko u spolujezdce a uvnitř automobilu je
taška pravděpodobně s osobními věcmi. Strážník-okrskář
zjistil za pomoci stálé služby
MP Příbram a operačního
střediska Policie ČR majitelku vozidla, kontaktoval ji
a do jejího příchodu vyčkal
u vozidla.
Dne 10. 1. požádal telefonicky na tísňovou linku 156
o pomoc občan, který nalezl
psa v kanalizaci. Na místo se
dostavila hlídka strážníků,
která za pomoci odchytové
tyče vytáhla psa asi z hloubky
1,5 m. Strážníci poté psa
naložili do služebního vozidla
a odvezli jej do psího útulku.
Dne 12. 1. oznámil občan
telefonicky stálé službě MP
Příbram informaci o zadržení
pachatele trestného činu
v Příbrami IV, kde muž házel
popelnice na zaparkované
vozy a čtyři z nich poškodil.
Na místo byla ihned vyslána
motohlídka strážníků, která
zde po příjezdu zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě.
Mezitím na místo přijela
i hlídka Policie ČR, které
strážníci případ předali.
Dne 14. 1. strážník-okrskář
při pochůzkové činnosti
ve svém okrsku Příbrami VII
objevil v ulici Bratří Čapků
u kontejneru skládku většího
rozsahu, obsahující stavební
materiál, staré koberce a komunální odpad. Celá skládka
byla zdokumentována a předána příslušnému odboru
MěU Příbram.
Dne 14. 1. v ul. Husova,

SENÁTORA

Dne 1. prosince 2007 se na mne obrátila
ředitelka Agentury GAIA, o. s., paní Marie
Haisová, a to s písemnou žádostí o jazykovou
korekci Ústavy České republiky. Nelíbí se jí,
že v Ústavě jsou popsány funkce jen
v mužském rodě (např. „prezident“, „generál“, atd.), což má (podle ní) velmi negativní
dopad na život v naší společnosti. Dle jejího
názoru „ryba zavání od hlavy“ a nelze prý
dosáhnout rovnoprávnosti mezi muži a ženami v naší zemi, dokud budou v základním
zákoně státu funkce popsány jen v mužském rodě.
Tento závěr prý vyplynul z první etapy jejich projektu „Quo vadis,
femina?“, a proto se v této záležitosti obrátila už také na veřejného
ochránce práv.
Paní Haisová by si tedy přála, aby např. čl. 63 odst.1 písm. g)
Ústavy místo dosavadního znění „prezident republiky jmenuje
a povyšuje generály“ nově zněl přinejmenším „prezident nebo
prezidentka republiky jmenuje a povyšuje generály nebo
generálky“. Aby však nevznikly spory o to, zda má být na prvním
místě tvar v mužském či naopak v ženském rodě, bylo by vůbec
nejlepší, kdyby zmíněný článek Ústavy zněl „prezidentská osoba
republiky jmenuje a povyšuje generálské osoby“.
Pokud si snad někdo myslí, že to nemůže být pravda, pak se mýlí.
V některých státech se do toho již pustili, a to, co z toho vzniká,
mě naplňuje smutkem. Neskončilo to totiž u toho, že byly upraveny jen politické dokumenty typu Ústavy. Začaly se přepisovat
nejznámější knihy, a to nejen z toho hlediska, aby byla nastolena
rovnoprávnost v mluvnickém rodě, ale i z hlediska tzv. „politické
korektnosti“, což je důraz na to, aby v textech nedocházelo
k jakékoliv nerovnosti např. v označování povolání mužů a žen
nebo v jejich schopnosti konat dobro či páchat zlo, apod. Prý proč
se má psát v bibli o Bohu jako o muži? Nahradili ho tedy termínem „Božská osoba“. Přepisovat začali také pohádky, například
i tu „O Červené Karkulce“. Proč by to měla být jen holčička, která
nesla babičce, zesláblé po nemoci, jídlo a pití, a proč by to dobro
nemohl vykonat i chlapeček? Z děvčátka se tedy stala „dětská
osoba“. Proč by to měl být jen vlk, co sežral nejprve babičku a potom i Karkulku, a ne také vlčice? Z vlka proto udělali „vlčí zvíře“.
Proč by to měl být jen dřevorubec (v některých zemích vystupuje
v pohádce místo našeho myslivce, kterého tam v našem významu
neznají), který babičku a Karkulku vytáhne z vlčího břicha,
a ne žena – dřevorubkyně? Použili proto termínu „dřevorubající
osoba“. V rámci objektivity musím uvést, že v některých jazycích,
např. v angličtině, jsou slovní spojení s podstatným jménem
„osoba“ o něco méně nepřirozené než v češtině, což však nic
nemění na tom, že dochází ke „zpotvoření“ stále většího množství
textů. Musím se však přiznat, že bych byl na dopis paní Haisové
od 1. prosince 2007 již zapomněl, nebýt novoročního projevu
prezidenta republiky. V něm pan prezident prohlásil něco v tom
smyslu, že v současné době se u nás máme zatím nejlépe, jak jsme
se kdy měli. Přemýšlel jsem nějakou dobu o tom, jak na to pan
prezident přišel či z jakých kritérií vycházel. Pak mě napadlo, že
možná paní Haisová poslala začátkem prosince svůj dopis také
jemu jako nej-vyššímu ústavnímu činiteli v naší zemi, a pan prezident dospěl k závěru, že se lidé asi mají opravdu dobře jako nikdy
předtím, když se už i u nás začínají zabývat takovými „ptákovinami“.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

Příbram VI - Březové Hory,
strážník-okrskář při své
pochůzkové činnosti převzal
od pracovníka České pošty
peněženku, která obsahovala
občanský průkaz a zdravotní
kartu pojištěnce. Strážníkokrskář sepsal o věci úřední
záznam a předal nalezené věci
na příslušný odbor Městského
úřadu.
Dne 22. 1. na tísňovou linku
MP Příbram oznámil soukromý detektiv jedné z prodejen v Pražské ulici, že v obchodě, kde působí, došlo
ke krádeži zboží. Pachatel
uprchl a v současnosti se prý
nachází v blízké restauraci
(kam byl detektivem sledován). Hlídka MP Příbram
byla před restaurací kontaktována oznamovatelem, který
uvnitř restaurace označil
osobu podezřelou z krádeže.
Pachatel se ke krádeži zboží
v hodnotě cca 830,- Kč přiznal a zboží zaměstnanci
prodejny vrátil. Strážníci věc
na místě vyřešili uložením
blokové pokuty.
Dne 24. 1. ráno oznámil
občan telefonicky strážníkovi
-okrskáři, že dům v Pražské
ulici, v kterém se nachází jeho
provozovna, je poškozen graffiti a požádal strážníka, aby se
dostavil na uvedenou adresu.
Strážník-okrskář na místě
zjistil, že oznámení se zakládá
na pravdě a že se nejedná
pouze o dům oznamovatele,
který je poškozen. Strážníkokrskář prošel celou Pražskou
ulici a zjistil, že takto
poškozených je 11 domů.
Kontaktoval majitele těchto

nemovitostí a všichni ho
požádali o vyšetření události.
Strážník zdokumentoval poškození a společně se seznamem poškozených osob
celý případ předal Policii ČR,
protože zde bylo podezření
z trestného činu.
Dne 27. 1. telefonoval
v brzkých ranních hodinách
anonymně občan, který upozornil stálou službu na skutečnost, že v Čechovské ulici
na parkovišti se pohybuje
osoba, která pomocí baterky
nahlíží do zaparkovaných
vozidel. Hlídka strážníků,
která neprodleně na inkriminované místo přijela, nenašla
na parkovišti žádnou osobu.
Strážníci započali kontrolu
okolí a po chvíli objevili
osobu, která je nakloněna
do vozidla a svítí do něj baterkou. Osoba nebyla schopna
hodnověrně prokázat svoji
totožnost, a tak byla předvedena strážníky na obvodní
oddělení Policie ČR a předána
policistům.
Dne 28. 1. nalezl strážníkokrskář při své pravidelné
pochůzkové činnosti ve svém
okrsku v Příbrami III, ul.
Zahradnická In-kartu ČD. Dotazem na MěÚ Příbram, evidenci obyvatel, bylo zjištěno,
že majitelka této karty nemá
bydliště v Příbrami. Strážník
předal nalezenou kartu na Informační centrum ČD, kde
pracovníci ČD zajistili, aby
majitelka karty byla vyrozuměna o jejím nalezení.
JUDr. Milan Fára
zástupce velitelky MP Příbram

Den otevřených dveří na příbramské
Vysoké škole evropských a regionálních studií

„Budoucí studenti si mohu vybrat v případě tříletého bakalářského studijního
programu Mezinárodní teritoriální studia (kód 67-02-R), studijní obor Regionální
studia, ze dvou forem: prezenční a kombinované, v případě programu Bezpečnostně
právní činnost (kód 68-42-R), studijní obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné
správě, pak nabízíme pouze kombinovanou formu,“ uvedl ředitel detašovaného
pracoviště PaedDr. Vladimír Kříž.
Program Mezinárodní teritoriální studia přibližuje případným zájemcům prorektorka pro studium RNDr. Růžena Ferebauerová: „Cílem bakalářského studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, v jehož rámci budou
řešit standardní i nestandardní úkoly v oblasti státní správy a samosprávy na nižší
až středně vysoké řídící úrovni. Předností absolventů bude, že jejich příprava není
zaměřena na úzký okruh činnosti pouze jednoho oboru. Příprava vychází z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Vedle základní
oblasti studijního programu, kterou tvoří politologie a práva, jsou silně zastoupeny oblasti informatiky a jazykové přípravy.“
A jaké bude mít absolvent oboru uplatnění? Odpovídá Růžena Ferebauerová:
„Koncepce tohoto studijního oboru vychází z předpokladu, že absolventi budou
připraveni pro výkon volených funkcí, výkon funkcí odborných pracovníků
a referentů zejména v oblasti veřejné správy, především pak samosprávy. Pro lepší představu, jedná se např. o pozice: sekretář (tajemník), organizační pracovník,
referent zahraničních vztahů, tiskový mluvčí, referent samosprávy obecního, městského, magistrátního, krajského úřadu, průvodce cestovního ruchu, lektor
odborných kurzů, produkční a programový pracovník kulturních zařízení či
sekretář redakce regionálního deníku, týdeníku, rozhlasu, televize, agentury.“
Program Bezpečnostně právní činnost se podle Růženy Ferebauerové „specializuje na předměty všeobecného zaměření, právní předměty a bezpečnostní předměty
orientované na procesy fungování a rozvoje veřejné správy.“ Po úspěšném zvládnutí studia absolvent disponuje souhrnem teoretických znalostí a praktických
dovedností z oblasti veřejné správy, zejména jejich regionálních forem, z oblasti
integračních procesů a jejich evropských specifik.
A kde se může uplatnit? „Souhrn takto nabytých znalostí a dovedností vytvoří
dobré předpoklady pro uplatnění absolventů oboru ve veřejné správě, politických
stranách, společenských a zájmových organizacích, podnikatelských subjektech,
ve sféře poradenství, ale především ve všech sférách krajské, magistrátní, městské
či obecní samosprávy a státní správy,“ vysvětluje Růžena Ferebauerová. Jedná se
tak např. o pozice bezpečnostní referent, pracovník obecní policie, komisař
požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany
obyvatel a civilního nouzového plánování, komisař, vrchní komisař, pracovník
bezpečnostní agentury či rada vězeňské služby.
Cena studia je 42 tisíc korun. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací řízení je založeno
na ústním motivačním pohovoru. Součástí přijímacího řízení je test všeobecných
znalostí a studijních předpokladů a jazykový test, který bude použit při zařazení
studentů do jazykových skupin.
Přihláška ke studiu je k dispozici na www.vsers.cz. Vyplněnou přihlášku spolu
s životopisem, fotografií, kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopií
dokladu o zaplaceném správním poplatku doručí uchazeč poštou nebo osobně
na adresu školy.
Termín pro podání přihlášek je 30. března a 22. srpna. Přijímací řízení se
uskuteční 18. června, 16. července a 20. srpna.
Rektor VŠERS prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., doufá, že i v rámci
pětiletého výročí založení školy se podaří udržet trend vzrůstajícího počtu
studentů: „Nyní v r. 2008 slavíme 5. výročí vzniku školy. Celých 5 let jsme viděli,
že každým rokem se zvyšoval počet zájemců o školu, to nás samozřejmě velmi těší.
Doufáme, že tomu tak bude i nadále.“ Nyní má škola včetně detašovaného pracoviště v Příbrami 575 studentů, z toho v Příbrami studuje 179 studentů. Minulý
akademický rok stoupl v Příbrami i počet zájemců o studium, z 80 prváků v akad.
roce 2006/2007 na 84.
Tento trend však není jednoduché udržet při stávající legislativní úpravě, která
výrazně zvýhodňuje stále se rozrůstající veřejné vysoké školy. „Veřejné vysoké
školy mají výhody, které soukromé vysoké školy nemají. Současně si uvědomujeme, že i soukromé vysoké školy mají výhody. Nejsou to finanční prostředky, ale
v našem prostředí na VŠERS je to osobní přístup ke studentům a dobré klima mezi
vedením školy a učiteli, mezi učiteli a studenty. Ne všechno se dá jen finančně
ohodnotit. Existují i jiné hodnoty,“ snaží se optimisticky vidět i to pozitivní
rektor VŠERS Josef Dolista.
Mgr. Martin Volný, asistent PR a tiskový mluvčí
VŠERS, o. p. s., České Budějovice, tel. 608 537 410

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
PŘEMYSL,

LOKÁTOR A RYCHTÁŘ
*? + ? (KONEC 13. STOLETÍ)

Osobnost rychtáře Přemysla nás na chvíli vzdálí světu pražských
biskupů a přenese mezi nižší společenské vrstvy. O osobě Přemysla nevíme téměř nic. Nevíme, kdy a kde se narodil, kdy a jak
zemřel, ani co dělal před příchodem do Příbramě. Přesto bylo
jeho působení v Příbrami zásadní a jeho práce je patrná dodnes.
Po osudném vyplenění Příbramě roku 1289 byl totiž pověřen
biskupem Tobiášem vysadit Příbram znovu. Tato funkce se nazývala lokátor a mohly ji vykonávat pouze zkušené, schopné a podnikavé osoby. Úkolem lokátora bylo v podstatě shromáždit lidi,
ochotné odejít do neznámé končiny, tam nalézt vhodné místo
k založení vesnice (či města), rozvrhnout půdorys obce - a to
nejen ulice a domovní parcely, ale i polnosti - a přidělit je jednotlivým lidem. Je jisté, že k takovýmto úkolům se nabízeli lidé
schopní zvládnout kdejakou napjatou situaci, kteří však museli
být poněkud hrubšího zrna. Vždyť osadit nové končiny se chtělo
jen lidem doma neúspěšným nebo těm, kteří prchali před nějakým
vroubkem z minulosti. Pro lepší čtenářovu představu je možné
použít příměr s obecně známější situací při kolonizaci Ameriky.
Středověká kolonizace byla velkým zlomem v hustotě osídlení
i správy krajiny. Zasáhla téměř do každé lidské činnosti té doby.
Kolonizace znamenala i zcela nový způsob právního postavení
půdy a poddaných, kteří na ní hospodařili. Změna přišla během
13. století ze západní Evropy, a proto se právnímu zaštítění způsobu provedení kolonizace někdy říká také německé (správně
však emfyteutické či purkrechtní) právo. Kolonizace neznamenala jen osazení dosud volné půdy kolonisty, ale často byla tímto
způsobem znovu upravována půda již obhospodařovaná a další
majetek. Bylo to totiž výhodné pro obě strany, pro vrchnost i poddané. Poddaným přinesla emfyteuze změnu v právním postavení.
Získali dosud volnou půdu do dědičného nájmu. Mohli tak půdu
dědit a relativně volně i prodávat. Vrchnost lepší motivací poddaných získala naopak vyšší příjmy. Dříve poddaní měli půdu
propůjčenou jen do vůle svého pána, bez něhož nemohli odkázat
hospodářství ani svým dětem. Výhody emfyteutického práva
byly tak markantní, že se na něj záhy převedla většina poddanské
půdy u nás.
Lokátor většinou získal pro svého pána nové příjmy, a byl proto
většinou za své úsilí štědře odměněn. Ne každá kolonizace se
však podařila, řada nově vzniklých vsí i měst záhy zanikla. Lokátor se většinou stal v nově vysazené vsi rychtářem, a to dědičně.
K rychtě často patřilo právo šenkování vína a kořalky a rychtář
obhospodařoval zpravidla nejúrodnější a největší pozemky. Za to
byl i nadále zástupce vrchnosti a místním soudcem. I náš Přemysl
nepohrdl slušným postavením rychtáře v Příbrami, ale co se s ním
dálo potom, již nevíme.
Přemyslovo dílo však přežilo věky. Jím rozvržená ves (později
město) - náves a ulice, parcely domů i polí - se měnila jen
výjimečně, např. když nějaký dům vyhořel, bylo možné spojit
parcely a postavit dům větší. Až teprve asanační běsnění v 60.
letech zničilo od středověku uchovávaný urbanismus našeho
města a nabídlo novým pokolením jen chaotické shluky domů
bez respektu k okolí. Pouze část hlavního náměstí a Pražská ulice
ještě připomínají tvůrčí počin Přemyslův.

Daniel Doležal

Ú NOROVÉ KALENDÁRIUM

1. 2. 1888

V únoru tohoto roku bylo
započato s osvětlením příbramského náměstí pomocí
elektrické energie.

4. 2. 1933

Při konání hasičského
bálu v hospodě U Beranů
na Drkolnově vznikl požár,
který musel zlikvidovat
hasičský sbor ze Zdaboře.

4. 2. 1888

Březohorská městská rada
se usnesla, že tamní
sirotčinec ponese jméno
císaře Františka Josefa I.

9. 2. 1933

Vzhledem k mírné zimě
bylo možné zahájit orbu
v okolí Příbramě.

14. 2. 1933

V Příbrami přednášel
P. Albert Florián o misijích v Africe.

15. 2. 1958

K 10. výročí “Vítězného
února” přijal kolektiv
pracovníků České státní
pojišťovny závazek, že
bude v mimopracovní

době vypomáhat při evidenci zabraného majetku
zemědělcům.

15. 2. 1908

Na příbramském náměstí
se konala jarní prohlídka
erárních koní, chovaných
v soukromí pro dragounské pluky č. 2 a 14.

18. 2. 1888

Zavítal na Březové Hory
český cestovatel Emil Holub
a prohlédl si zdejší doly.

23. 2. 1968

Provedena demolice historické lékárny U Bílého lva.

26. 2. 1921

Dr. Karel Farský, pozdější
první patriarcha Československé církve (husitské)
navštívil Příbram a absolvoval několik bouřlivých
setkání s občany.

28. 2. 1948

Uvalena národní správa
na většinu příbramských
soukromých podniků.
Daniel Doležal

TyfloCentrum Praha, o. p. s., pracoviště Příbram, Waldorfská škola Příbram
a Galerie Františka Drtikola Příbram pořádají výstavu

DIASHOW LEOŠE ŠIMÁNKA
NA KANADSKÉM SEVERU
Ve čtvrtek 13. března v 19 hodin v Estrádním sále
Divadla A. Dvořáka uvede L. Šimánek nově sestavenou velkoplošnou panoramatickou live – diashow,
která navazuje na jeho bestseller KANADA:
Život v divočině. Diashow doplňuje vydání
stejnojmenné knihy Na kanadském severu:
Zpátky do divočiny. Předprodej vstupenek:
pokladna Divadla A. Dvořáka
Obchodní oddělení Divadla A. Dvořáka
Informační středisko KJD, nám. TGM 156

SETKÁNÍ SVĚTŮ

(…vidět svět bez zraku…)
Výstava představí činnost TyfloCentra Praha, o. p. s., pracoviště Příbram, které pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem. Výstava je interaktivní, umožní Vám vyzkoušet
si, jaké je to dívat se hmatem, přečíst si text v Braillovu
písmu, podívat se přes simulační brýle imitující různé
zrakové postižení. Dále si můžete vyzkoušet kompenzační pomůcky, které používají lidé s těžkým zrakovým
postižením, seznámit se s tím, jak správně pomoci nevidomému, můžete se projít s bílou holí, zahrát si showdown
(pingpong pro nevidomé) a stolní hry poslepu (člověče
nezlob se nebo karty).
Setkání se světem lidí s těžkým zrakovým postižením Vám
přiblíží jejich možnosti v různých oblastech (práce, sport,
kultura i běžné činnosti).

Vystaveny jsou reliéfy a plastiky z řezbářského sympózia,
které uspořádala Waldorfská škola Příbram s nevidomými a pro nevidomé.
Součástí prohlídky je promítání filmu

„Vidíme ty, kteří nevidí“

KONTAKT : Kateřina Slavíčková, DiS,
tel. 774 068 330, e-mail: slavickova@tyflocentrum.cz

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
ZÁMEČEK – ERNESTINUM

30. 1. – 29. 2. 2008
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Schola Gregoriana Pragensis v Příbrami

Jistě je mezi námi málo těch, kdo neznají uskupení Schola
Gregoriana Pragensis pod vedením pana Davida Ebena.
Podařilo se nám v naprosto plném programovém diáři
„gregoriánů“ najít skulinku, a tak máme radostnou zprávu:
ve čtvrtek 28. února 2008 bude Divadlo A. Dvořáka v Příbrami patřit této jedinečné hudební formaci, která sklízí úspěchy
prakticky po celém světě.
Malá vizitka: Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. První dva roky existence mohla
zpívat pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně
věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí
(Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Ra
kousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko,
Polsko, Izrael). CD nahrávky souboru vznikají výhlradně
ve spolupráci s největším českým hudebním vydavatelem firmou Supraphon a získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de
la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá harmonie“ za nejlepší
českou nahrávku roku). Soubor zároveň natáčí i pro Český
rozhlas – zde již seznam nahrávek dosáhl úctyhodného počtu
319 skladeb. Schola v různých projektech spolupracovala
s celou řadou špičkových českých i zahraničních interpretů
(Prof. Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Iva Bittová, Choeur
grégorien de Paris, Boni pueri, Musica Florea, sbor japonských
buddhistických mnichů Óhara Gjosan šomjó kenkjú-kai,
Varmužova cimbálová muzika, Jenaer Philharmonie, atd.) Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní
hudby. Vstupenky na koncert je možné zakoupit v obvyklých
předprodejích Divadla A. Dvořáka.

Desátý Hornický ples opět v Sokolovně
Letos se již podesáté konal Hornický ples, jehož hlavním
organizátorem je Cech příbramských horníků a hutníků. Ples
probíhá tradičně v příbramské Sokolovně, čímž Cech navazuje na tradice příbramských akademiků. Program desátého
Hornického plesu byl, kromě běžné plesové náplně – předtančení, rautu, atd., obohacen o řadu soutěží. Oceněni byli ti,
kteří se zúčastnili všech předchozích plesů, a to v kategoriích
dámy a páni. Z řad účastníků plesu byla vytipována nejlepší
tanečnice a tanečník plesu. Oba byli po zásluze odměněni.
Po loňské premiéře se opět soutěžilo v házení šipek na terče.
Velmi zajímavou částí plesového programu byla soutěž
o získání obrázku, který namaloval klient Husitského dětského domova s chráněným bydlením v Dubenci, a keramického džbánku s hornickou tématikou. V soutěži o tyto trofeje zvítězil zástupce firmy CVP Galvanika, s. r. o. Ti, kteří
v soutěži neuspěli, měli možnost své příspěvky odevzdat
do pokladničky, která byla umístěna v místnosti, kde se pořádal raut. K překvapení pořadatele byl o předání příspěvku
zájem. Za všechny, kteří štědře přispěli, jmenujme společnost
Autobazar Aleš Pružina. Finanční zisk ze soutěže a příspěvků
do kasičky byl předán Ing. Michalu Rothovi, řediteli
společnosti.
Desátého Hornického plesu se zúčastnili také vzácní hosté:
zástupce hejtmana Středočeského kraje Mgr. Josef Vacek,
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák, místostarosta Ing. Petr
Kareš, představitelé významných podniků a společností, a to
nejen z Příbrami (Hanson, a. s., Veselí nad Lužnicí, Stavební
geologie – geotechnika, a. s., Praha, Sokolovská uhelná, a. s.,
Sokolov). Příbramské podniky a společnosti reprezentovali
zástupci SUL – odštěpný závod, Diamo, s. p., Stráž pod
Ralskem, Kovohutě, a. s., nástupnická Příbram a řada dalších.
Po celý plesový večer byla v sále příbramské Sokolovny velmi dobrá a přátelská atmosféra, kterou dotvářela také dobrá
kapela MIX a moderátor večera taneční mistr Jiří Dohnal.
Všem dárcům, sponzorům a spolupracovníkům organizátora
plesu patří velký dík. Hlavní organizátor plesu Cech příbramských horníků a hutníků vyslovuje touto cestou všem výše
jmenovaným kromě poděkování a uznání za jejich, v mnoha
případech letitou, spolupráci, také přání, aby tato spolupráce
nepolevovala a pokračovala i v příštích letech ku prospěchu
hodnotného společenského života v Královském horním
městě Příbram.
Představenstvo Cechu příbramských horníků a hutníků
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