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I takové překvapení můžeme zažít
na svém balkoně.

Starosta MVDr. Josef Řihák s novou
členkou Zastupitelstva města Příbram
Janou Dědečkovou (ODS).

Dne 6. ledna opět přijeli do Příbrami
Tři králové na živých velbloudech.

Zástupci Cechu příbramských horníků
a hutníků a současně statutární zástupci
Sdružení hornických a hutnických
spolků ČR se v úterý 11. ledna 2011
na pozvání prezidenta Slovenské
republiky Ivana Gašparoviče zúčastnili
jako jediní zahraniční hosté přijetí
zástupců slovenských hornických
spolků a cechů. Perkmistr Cechu
Ing. Miroslav Šťastný v přátelském
rozhovoru poděkoval panu prezidentovi za pozvání, předal mu drobné dary
typické pro Příbram (švancaru, olejový
kahan, CD s písněmi Cechu PHH,
vzorek minerálu) a zároveň ho pozval
k návštěvě Příbrami.
Pan prezident Gašparovič se trvale
zajímá o problematiku hornictví a hutnictví na Slovensku, což dokládá např.
i jeho pravidelná účast na setkáních
slovenských hornických měst a obcí.
Závěrem přijetí si s námi zazpíval
hornickou píseň Stávaj, Jano.
Ocenili jsme milou, přátelskou a bezprostřední atmosféru celého setkání.

Centrum neziskových organizací
v Příbrami VII/193 zve srdečně
na SPOLEČENSKÝ VEČER,
který se koná ve čtvrtek 9. března
od 16 hodin v Estrádním sále
Kulturního domu v Příbrami VII.
Živá kapela - tombola - předtančení.
Město Příbram pořádá
ve spolupráci se základními
organizacemi Českého svazu
bojovníků za svobodu v Příbrami
PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
k uctění obětí 2. světové války
u příležitosti výročí popravy
16 příbramských občanů
v Brandenburgu, a to
17. února 2011 ve 13,00 hodin
v městské obřadní síni
v Zámečku - Ernestinu v Příbrami.

Upozorňujeme občany, že
splatnost poplatku za provoz
systému
shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok
2011 je 31. 3. 2011. Sazba
poplatku: 500,- Kč za osobu.

MAJITELÉ

PSŮ

MUSÍ DODRŽOVAT VYHLÁŠKU

Sníh opět na chvilku schoval tuny psích exkrementů. Lednové tání způsobilo, že se v plné „kráse“
objevily doslova tuny psích exkrementů na příbramských ulicích, trávnících a chodnících. Naštěstí
tuto pohromu znovu zakryl čistý, bílý sníh.
Ale je jasné, že tato čistota nepotrvá příliš dlouho.
Žalostný pohled na tisíce „hromádek“ nás opět čeká.
„Vnímám stížnosti občanů k této problematice.
Podle mě je řešení jednoznačně na majitelích psů,
poté následuje městská policie a nakonec úklid,
který zajišťují Technické služby Příbram,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.
Začátkem trošku počítání: Každý majitel svého psa
venčí 3x denně. To je 90 psích hromádek za jeden
měsíc. Z jednoho jediného psa. Kolik majitelů
po svém psovi uklidí? Podle odhadu ředitele Technických služeb Příbram L. Michvocíka je to jen asi
deset procent. „Například v prostoru dvou velkopaneláků na Rynečku, kde žije téměř 300 rodin, je
asi 10 tisíc metrů čtverečních zeleně. Celkem zde
chovají asi 30 psů. Za měsíc tak tito psi vytvoří 3,3
exkrementů na jeden metr čtvereční,“ upřesnil
Ing. Michvocík. Ve městě Příbram je přihlášeno
3 153 psů. To je téměř deset tisíc psích „bobků“
za jeden měsíc.
Takové množství samozřejmě nejsou Technické
služby schopny uklízet. Ani ručně, ani strojem
na principu vysavače.
„Po svém psovi to tedy rozhodně uklízet nebudu.
Platím za něj dost peněz, takže mě to nezajímá,“
prohlásila razantně majitelka psa, která nechtěla
uvést své jméno. A tento názor sdílí celá řada dalších
majitelů. Obecně závazná vyhláška o čistotě ulic
a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné
zeleně a pohybu psů na veřejném prostranství však mluví jasně:
1) Každý je povinen se chovat tak, aby
nezpůsoboval znečištění veřejného
prostranství.
2) Za znečištění veřejného prostranství
způsobené zvířaty odpovídá chovatel
nebo osoba doprovázející toto zvíře.
Vyhláška také upravuje volný pohyb psů
na veřejném prostranství.
Pes je pro spoustu lidí společníkem, mazlíčkem, hlídačem. Ale ať je malý nebo
velký, pro jeho zdravý vývoj je třeba s ním
chodit ven, a je třeba počítat s tím, že
každý pes alespoň třikrát za den udělá
hromádku, ale nejen ji. Moč sice není tolik
vidět, ale „vypálí“ trávník, poškodí zeleň,
znečistí třeba dětské pískoviště. Pořídit si
zvíře je prostě velká zodpovědnost. Jeho
majitelům přináší spoustu radosti, ale
i velké starosti a povinnosti. A povinností se jeho
majitel nemůže zbavit prohlášením: „Platím, a tak
mě nic nezajímá!“
Příbramská Městská policie 17. ledna od časných
ranních hodin provedla preventivní kontrolu nad dodržováním vyhlášky týkající se právě čistoty ulic
a veřejných prostranství. „Celkem 12 strážníků se
zaměřilo na nejvíce problematické lokality po celé
Příbrami. V průběhu akce bylo zkontrolováno 62
občanů venčících své čtyřnohé miláčky. Porušení
uvedené vyhlášky strážníci na místě vyřešili
uložením blokové pokuty, případně domluvou.
Povinností majitele psa je podle uvedených vyhlášek
také zajistit, aby pes nosil známku, případně byl

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice
uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem,
ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26.
března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny
země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný
rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice
přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 eur na jednoho
obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka
v Evropské unii obvyklá).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou
řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také se zkušenostmi
z předchozích sčítání:
- Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti
a s tím související legislativní opatření, nově tak
přibude např. dotaz na registrované partnerství.
- Český statistický úřad při sčítání lidu 2011
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích
formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví

označen čipem, a vodit psy pouze na vodítku.
Kromě malých plemen musí být pes opatřen
náhubkem,“ uvedl zástupce velitelky Městské
policie Příbram Ladislav Hadrbolec.
„Psy mám rád, ale nikdy bych si psa do bytu
nepořídil. Hlavně velcí psi podle mého názoru jednoznačně patří ven, v bytě jde o trápení těchto
zvířat. Jsem pro zpřísnění sankcí ze strany městské
policie, jiné řešení není. I když pár „pejskařů“, kteří
nosí sáček a po svém psovi uklízí, jsem viděl,“ uvedl
místostarosta Václav Černý.
Podle slov místostarosty MUDr. Ivana Šedivého je
v tom pes zcela nevinně. „Problém je v jeho
majiteli. Problematika psích exkrementů se v největší míře objeví vždy po zimě. Řešení? Výchova,
represe, ale současně musí následovat úklid a s tím
se musí vypořádat Technické služby Příbram.
Ty také zajišťují vyvážení košů a doplnění sáčků.“
Na webových stránkách města (Městský úřad Odbory MěÚ - Ekonomický - Seznam plátců místních poplatků ze psů) se každý může podívat, kolik
a v kterém bytě je přihlášeno psů. V loňském roce
Městský úřad Příbram vybral 1 102 598,- korun
za tyto poplatky. V letošním roce je poplatek nutné
zaplatit do 31. března 2011.
Morální apel na majitele psů nemá téměř žádný
účinek. Všichni o tom, že si po svém psovi musí
uklidit, vědí. Jenom tak prostě nečiní. Jediný možný
prostředek k řešení je sankce. Městská policie
Příbram by měla být v tomto směru od letošního
roku nekompromisní. Za vybrané pokuty pak bude
třeba možné nakoupit další vysavače. Ale třeba
nebudou vůbec nutné. Třeba se majitelé psů naučí
uklízet po svém „miláčkovi“. Jistě, není to nic

příjemného, ale je to Váš pes a Vaše odpovědnost.
Závěrem jenom malá osobní zkušenost: Mám také
psa. Velkého. A velké jsou tedy i jeho „bobky“.
Kolem našeho domku je jenom docela malá zahrádka.
Takže naprosto přesně vím, co všechno pes dokáže.
Nejen bobky, moč, ale i hrabání děr, podupaná tráva
– to všechno můj pes dělá. Bessy bude dvanáct let,
takže i mé psí zkušenosti jsou letité. Ale je to můj
pes, po kterém musím každý jeho bobek uklidit
(i když někdy je to fakt dost odporné!). A když odtaje
sníh, to je pak nadělení! Ale škodí jenom mně
a mojí zahrádce! A radost z její živelné a radostné
povahy mám také jenom já a moje rodina!
str
ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku
důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat
osobní počítač a připojení k internetu.
- Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání
informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
- Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
- Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů
posílat domovní a bytové listy prostřednictvím
datových schránek.
- V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří
budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
- Na podzim 2010 se ve školách v celé republice
uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci
a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné
a zajímavé.

Veškeré informace na www.scitani.cz
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Vážení spoluobčané,
když se podíváte
z okna, určitě Vás
ihned nenapadne, že
jaro už se pomalu,
ale jistě blíží. Děti
a studenti ve školách
již dostali pololetní
vysvědčení a za několik dnů jim začnou
jarní prázdniny.
Zima se ovšem ještě
zdaleka nevzdala své
vlády a to znamená,
že i nadále se pracovníci příbramských Technických služeb musí
soustředit na zabezpečení zimní údržby ulic
a chodníků.
Staré české přísloví říká, že na Hromnice se
zima půlí. Čeká nás tedy ještě druhá polovina
zimního období, kdy se musíme vypořádat
se sněhem a ledem ve městě. Doufám, že k nám
bude počasí již přívětivější a že se v Příbrami
podaří zabezpečit sjízdnost silnic a schůdnost
chodníku lépe než v předchozím období.
Se zimou souvisí dva problémy, které nyní trápí
obyvatele našeho města. Tím prvním jsou
výtluky ve vozovkách silnic, druhým velké
množství psích exkrementů, které se s mizejícím
sněhem objevují na chodnících a veřejných
prostranstvích. Oba problémy se snažíme řešit.
V uplynulých dnech jsme v našem městě vyzkoušeli
nový stroj na opravy výtluků ve vozovkách,
který umí kvalitně opravit díry i ve velmi
nepříznivých klimatických podmínkách.
Chceme tento stroj pořídit, abychom si mohli
poškozené silnice ve městě co nejrychleji
opravit sami a nemuseli jsme čekat až na jaro,
kdy se rozběhnou výrobny asfaltových směsí.
Pokud jde o úklid psích exkrementů, apeluji
tímto na všechny chovatele a majitele psů, aby
po svých svěřencích důsledně uklízeli výkaly.
Hromady psího trusu, které se objeví poté, co
sleze sníh, vrhají špatný stín na všechny
pejskaře v našem městě. Udržet pořádek
a čistotu v ulicích by mělo být v zájmu nás
všech, kteří ve městě žijeme.
Vyzývám tímto všechny obyvatele Příbrami,
aby nebyli lhostejní k tomu, jak vypadá
prostředí v okolí jejich bydliště. Apelujte
zejména na ty pejskaře, kteří nerespektují
městské vyhlášky a pravidla slušného chování.
V případě, že se výzvy Vás - slušných občanů
města - minou účinkem, obraťte se na městskou
policii.
Strážníci městské policie dostali příkaz, aby se
více soustředili na kontroly chovatelů psů. A to
zejména na dodržování městské vyhlášky
o udržování čistoty a pořádku na veřejných
prostranstvích. Věřím, že společným úsilím se
nám podaří přesvědčit těch pár nezodpovědných pejskařů, kteří kazí dobré jméno ostatním,
aby se začali chovat ohleduplně vůči svým
spoluobčanům.
Měsíc únor je každoročně také obdobím, kdy
vrcholí příprava rozpočtu na celý rok. Letos
bude městské zastupitelstvo projednávat
a schvalovat rozpočet města Příbrami na rok
2011 v poslední únorový den.
A jaký bude letošní rozpočet? Podobně jako
vloni musíme samozřejmě šetřit peníze, kde se
dá. Ovšem to neznamená, že bychom kvůli
úsporám zastavili rozvoj města. Naopak.
Protože jsme v předchozím roce hospodařili
velmi dobře a město jsme nezadlužili, můžeme
si dovolit investovat do celé řady projektů,
na které chceme využít dotační peníze
od Evropské unie a z dalších zdrojů. Podle
prvních odhadů skončilo hospodaření města
Příbrami v roce 2010 velkým přebytkem.
Peníze, které jsme ušetřili, ale rozhodně neprojíme. Chceme je letos a v příštích letech
investovat do zlepšení života všech občanů
našeho města. Velkou výzvou je pro nás např.
výstavba parku uprostřed města podél Příbramského potoka. Věřím, že se nám zde podaří
vybudovat oázu klidu a odpočinku v centru města.
Vážení obyvatelé Příbrami,
přeji Vám všem hezký zbytek zimy. Dětem
a studentům přeji příjemné prožití jarních
prázdnin.

MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice

Dotace pro církve

Rada města Příbrami uložila vedoucí Odbory kultury, sportu a informačních služeb Městského úřadu Příbram připravit návrh
na zřízení nového grantu města Příbrami, který bude určen
pro rozdělování peněz církvím v Příbrami. Tento nový grant
chtějí radní následně po projednání předložit ke schválení
Zastupitelstvu města Příbrami. Nový grant určený pro církve by
měl být začleněn již do rozpočtu města na letošní rok.
„Vytvořením nového grantu chceme koncepčně řešit nejrůznější
žádosti o podporu a dotace, které od církevních institucí pravidelně
dostáváme. Grantový systém podpory od města se velmi osvědčil
například v oblastech sportu, kultury, životního prostředí, školství
a v dalších oblastech. Věřím, že podobně transparentně, přehledně
a spravedlivě, jako rozdělujeme peníze na podporu sportovních
organizací, pořadatelům kulturních akcí a dalším žadatelům,
budeme dělit příspěvky i církvím působícím v našem městě,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.
Sumu peněz učenou pro „církevní“ grant ani další podrobnosti
rada města zatím nenavrhla. Podle příbramského starosty se
o konkrétní podobě grantu bude dále jednat.

Nový ředitel SZM Příbram

Rada města Příbrami s účinností od 1. února 2011 jmenovala
ředitelem příspěvkové organizace Sportovní zařízení města
Příbram Ing. Jiřího Holobradu.
Do výběrového řízení, které bylo vyhlášeno 27. 12. 2010 a ukončeno 11. 1. 2011, se přihlásilo celkem 11 uchazečů.
„Děkuji Ing. Fiřtíkovi, který byl dosud pověřen řízením SZM
Příbram, za vykonanou práci. Očekávám, že nový ředitel se brzy
stane všeobecně uznávaným odborníkem, který zajistí zkvalitnění
služeb poskytovaných v SZM Příbram. Věřím, že všechna
sportovní zařízení v našem městě budou pod novým ředitelem co
nejlépe sloužit všem aktivním sportovcům. A to jak špičkovým, tak
i rekreačním sportovcům z řad široké veřejnosti,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.

Bezúročné půjčky sportovcům

Zastupitelstvo města Příbrami schválilo poskytnutí mimořádných
bezúročných půjček třem sportovním organizacím: Tělocvičné
jednotě SOKOL Příbram 200 000,- Kč, Cyklistickému klubu
Windoor´s PŘÍBRAM, o. s., 200 000,- Kč a 1.FK PŘÍBRAM,
a. s., 3 000 000,- Kč. Všechny půjčky jsou splatné do 31. 12. 2011.
Současně zastupitelé pověřili úředníky Městského úřadu Příbram
zpracováním návrhu kritérií pro udělování bezúročných půjček
od města, a to s termínem do 30. června 2011. „Zastupitelé se
rozhodli podpořit tři sportovní organizace, které působí na území
města a které se dostaly do finančních těžkostí. Zároveň jsme
deklarovali, že napříště chceme podobné žádosti řešit systémově.
Proto si necháme zpracovat kritéria, podle kterých budeme
postupovat v případě podobných žádostí. Půjčit peníze
sportovcům si můžeme dovolit, neboť město Příbram velmi dobře
hospodaří,“ odůvodnil rozhodnutí starosta MVDr. Josef Řihák.

Zdražení jízdného MHD

Zastupitelstvo města Příbrami schválilo změny tarifních podmínek
Městské hromadné dopravy (MHD) Příbram. Nové tarify platí
od 1. února 2011. „Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2011 došlo
ke změně tarifních podmínek Středočeské integrované dopravy
(SID), je pro zachování integrace a možnosti občanů Příbrami
využívat linky SID v zóně 64 jako MHD nutno sladit tarifní
podmínky MHD Příbram a SID. V praxi to znamená provést
změnu stávajících tarifních podmínek MHD Příbram, a to jak
v části jednotlivého jízdného, tak v části měsíčních kupónů,“
vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
Změny v jízdném:
- Jednotlivé základní jízdné bude nově činit 10,- Kč (zvýšeno
ze stávajících 8,- Kč) při platbě čipovou kartou, hotovostní jízdné
zůstává nezměněno, tedy 12,- Kč.
- V tarifu měsíčního jízdného dojde v MHD Příbram naopak
ke zlevnění jízdného ze stávajících 320,- Kč na 300,- Kč.
Od změn provedených v cenách základního plného jízdného se
samozřejmě odvíjí i změny v jízdném zlevněném (50% jízdné poloviční a 75% jízdné - studentské).
„Změně tarifu jízdného MHD v Příbrami předcházela dlouhá
a složitá jednání s představiteli Středočeského kraje. Především
jsme trvali na tom, že restrikce linek a spojů, kterou Středočeský
kraj v SID od letošního roku realizoval, se nedotkne města
Příbram a především osad, které jsou součástí našeho města.
Tento požadavek se nám nakonec podařilo prosadit.
Pokud jde o zdražení jednotlivého jízdného, museli jsme naopak
kraji ustoupit a tarif sladit s SID. Druhou možností by bylo
odstoupení města Příbrami ze systému SID. To by ale pro občany
našeho města bylo nevýhodné, neboť by linky SID (tzv. modré
autobusy) nemohli využívat k dopravě po městě,“ doplnil
starosta MVDr. Josef Řihák.

Oprava výtluků na silnicích

Poté, co v Příbrami po téměř dvou měsících slezl sníh, objevilo se
na vozovkách v ulicích Příbrami velké množství výtluků. I když
pracovníci Technických služeb Příbram ihned začali díry v silnicích provizorně opravovat, výtluky se objevují po několika
dnech znovu, a poškozené vozovky tak velmi trápí příbramské
motoristy. „Vím, že kvalitně opravovat asfaltové vozovky během
zimy je technologicky velmi složité. Ovšem zároveň nechceme,
aby se příbramské ulice staly jedním velkým tankodromem plným
děr. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet na opravy nový stroj, který
umí rychle a zároveň kvalitně opravovat díry v silnicích i v zimě,“
říká starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Město Příbram si zapůjčilo nový stroj na opravu asfaltových
vozovek značky Silkot. Jak toto zařízení funguje? Oprava výtluku
pomocí stroje Silkot probíhá jednoduše a rychle. Výtluk a jeho
okolí se nahřeje sálavým teplem ze zadního nahřívacího čela.
Po nahřátí obsluha stroje ocelovými hráběmi rozruší nahřátou
plochu a přidá na místo opravy předem připravený asfaltový
recyklát. Ten se připravuje v zásobníku, který je součástí stroje.
Po pečlivém urovnání opravovaného místa následuje zhutnění

asfaltového povrchu vibračním válcem. Na opravované místo je
možné vjet autem už po 10 – 15 minutách. „K výhodám této nové
technologie oprav silnic je, že k opravě využívá odpad z frézování
vozovek – tzv. recyklát. Dále o stroj umí výtluky vyspravovat
při nízkých teplotách až do -15 C. Cena opravy je ve srovnání
s jinými technologiemi až 2,5x levnější. A v neposlední řadě je
obsluha stroje velmi jednoduchá a po zaškolení opravy silnic
se Silkotem zvládnou dva pracovníci. Pořizovací cena stroje je
2 miliony korun. Uvažujeme o tom, že nákup zařízení zařadíme
do rozpočtu na letošní rok,“ doplnil starosta Josef Řihák.

Vzpomínka na lékaře

Sdružení praktických dětských lékařů uspořádalo odborný
lékařský seminář na počest výročí nedožitých 90. narozenin
primáře MUDr. Miroslava Krejzy. Lékaři si připomněli i jeho
spolupracovnici MUDr. Olgu Zichovou. V odborné části semináře přednášeli známí pražští odborníci. O této události, která se
uskutečnila v nové zasedací síni v budově bývalých Rudných
dolů, informoval místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
„Semináře jsem se zúčastnil nejen jako zástupce města Příbram,
ale i proto, že jsem stále aktivní lékař a s těmito lékařskými
kapacitami jsem měl možnost pracovat. Nejvíce si vážím faktu, že
na ně lékaři a zdravotníci nezapomněli. Při této příležitosti jsme
i vzpomínali na jejich morálně-etické vlastnosti, které už
v současné době nejsou samozřejmostí. Shodou okolností dva dny
před tímto setkáním proběhl další odborný seminář, který
připravili internisté z příbramské Oblastní nemocnice. Sešli se
tady bývalí i současní zaměstnanci, kteří si připomněli primáře
Františka Kadeřábka u příležitosti jeho nedožitých 100 let.“

Příprava městského rozpočtu

Podle slov hlavního garanta rozpočtu města Příbram místostarosty
Ivana Šedivého probíhá závěrečná fáze přípravy rozpočtu na rok
2011. „Koncem února by jej zastupitelé měli projednat a schválit.
Současně s rozpočtem zveřejníme i předběžný výsledek hospodaření města Příbram za rok 2010.“ I v letošním nejdůležitějším
dokumentu města Příbram by místostarosta Václav Černý rád
prosadil, aby částka v kapitole Kultura zůstala na stejné úrovni
jako v loňském roce. I o tom podle jeho slov jednali členové
kulturní komise města, kteří se sešli ke svému jednání 25. ledna.
Mimo jiné projednávali i zásady grantové politiky v oblasti kultury.

Odmítnutí dotace

Dotaci na stavbu parkovacího domu, který by měl stát v blízkosti
Oblastní nemocnice Příbram, město odmítlo. „Podmínky dané
přidělenou dotací tak, jak byly nastaveny, jsou pro nás nepřijatelné.
Parkovací dům by měl například fungovat formou P+R (zaparkuj
a jeď). Podobný systém funguje třeba u pražských terminálů, kde
řidič své auto zaparkuje a dále pak pokračuje městskou dopravou
– metrem, autobusem, tramvají. Takže jde o jakési záchytné
parkoviště a podle toho jsou i nastaveny ceny k celodennímu
parkování. To by neřešilo náš problém s parkováním v okolí
nemocnice a souvisela by s tím i nutnost zpoplatnit všechna
parkoviště. Zastupitelé se shodli na tom, že dotaci odmítneme.
V současné době máme připravený projekt včetně stavebního
povolení, máme i pozemky, takže výstavba parkovacího domu je
dobrou příležitostí pro soukromého investora, který by objekt
postavil a také provozoval,“ informoval místostarosta I. Šedivý.
Původní záměr postavit tento objekt ve spolupráci s Oblastní
nemocnicí Příbram, a. s., ztroskotal na finančních prostředcích.

Dárek pro seniory

Zaměstnanci příbramské firmy DISA vybrali na svém firemním
předvánočním setkání finanční částku 5 505,- korun. Tento obnos
věnovali Pečovatelské službě města Příbram na podporu aktivit
seniorů, klientů Pečovatelské služby. „Jménem všech uživatelů
sociálních služeb zaměstnancům firmy DISA děkuji,“ dodal
MUDr. Ivan Šedivý, ředitel PS města Příbram.

Pasportizace soch

O pasportizaci soch v majetku města informoval místostarosta
Václav Černý: „Po městě je rozmístěno 23 soch, z nichž některé
jsou skutečně ve velice špatném stavu a jejichž rekonstrukce
v nejbližší době bude nutná. To se týká nejen soch, ale i pomníčků
po městě, které nejsou v pasportizačním seznamu uvedeny. Třeba
sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Jakuba se budou
opravovat již nyní. V seznamu nenajdeme ani sochy umístěné
na příbramských hřbitovech.“ Oprava jedné sochy vyjde město
v průměru na 50 tisíc korun.

Regiontour Brno

Na mezinárodní výstavě Regiontour v Brně zastupoval město
Příbram Václav Černý. Město se ve stánku ve stylu „Hornická
hospůdka“ prezentovalo společně s Hornickým muzeem a Svazkem
obcí Podbrdského regionu. „Jedná se o veletrh cestovního ruchu.
Návštěvnost nebyla v letošním roce tak silná. Důvodem je určitě
šetření v mnoha firmách. Město Příbram pro tyto účely obdrželo
dotaci z OPR ve výši 2,4 milionu korun s tím, že budeme prezentovat celé Příbramsko na minimálně pěti výstavách. Ještě nás
čeká Holiday World v Praze, výstava v polské Poznani, německém
Freibergu a v Maďarsku. Naši expozici chceme ještě oživit.
Se Svazkem obcí Podbrdského regionu něco zajímavého
připravíme,“ uvedl místostarosta Černý.

Hudební festival A. Dvořáka

Hudební festival Antonína Dvořáka má již připravený svůj letošní
program. Od 1. února jsou v prodeji vstupenky. Tentokrát se
představí i zahraniční hudebníci, například z USA a Německa
za doprovodu komorního orchestru vedeného Janem Talichem.
„Téměř všechny české hudební hvězdy jsme na festivalu již představili, takže tentokrát jsme sáhli i do zahraničí,“ informoval
V. Černý.
jk, as

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VAVŘINEC ŠLIK Z HOLÍČE,
HRABĚ Z PAZOUNU
ZÁSTAVNÍ PÁN MĚSTA

1505 ? - 1585

V předminulém čísle jsme se rozloučili s rodem hrabat
z Gutštejna, který naše město ovládal s přestávkami téměř
sto let. Když však v roce 1560 Jindřich Albrecht z Gutštejna
převedl zástavní panství Příbram na svou matku Elišku,
fakticky se mnoho nezměnilo. Ona je pak navíc obratem
převedla na svého nového manžela Vavřince Šlika.
V dnešním díle se proto zastavíme u tohoto reprezentanta
mocného a rovněž hraběcího rodu naší šlechty.
Vavřinec Šlik byl bratrem nám již známého Jeronýma
Šlika, který Příbram držel krátkou dobu v letech 1540 1541. Vavřinec byl mladší a svého bratra přežil o výraznou
dobu, o 35 let. Jejich životní osudy probíhaly zpočátku
podobně. Oba byli hlavními reprezentanty rodu v dobách
největšího rozkvětu, tedy krátce po objevení jáchymovských nalezišť stříbra. Až do roku 1545 se bohatí
a pyšní Šlikové pokoušeli o nezávislou politiku a snad
pomýšleli i na vytvoření samostatného územního celku
bez podřízenosti českému králi. Přesto se jménem českého
krále účastnili tažení proti Turkům v roce 1543. Teprve
horká fáze stavovského pnutí v Českém království v letech
1545 - 1547 způsobila, že králi došla trpělivost a mj. se i se
Šliky rázně vypořádal. Před úplnou zkázou rodu je
zachránila jen králova milost a úvaha o tom, že je lepší se
dohodnout než odbojníky zcela zničit. Šlikové sice přišli
o Jáchymov a král si vynutil mincovní monopol,
ale zachránili si život a také jim zůstal nějaký majetek,
ze kterého mohli nadále žít.
V případě našeho Vavřince pak nastala změna, které
bychom se původně nenadáli, a sice že vstoupil
do králových služeb. Dokonce na místo, skrze které se
Ferdinand I. angažoval v potlačení povstalců. Vavřinec se
totiž stal královským radou a hejtmanem Starého Města
Pražského. Tato funkce spočívala v podstatě v dohledu
nad městskou radou a jejím rozhodováním a sloužila především k prosazování zájmů krále v nejdůležitějším městě
království. Vavřinec ji vykonával po více než dvacet let,
vzdal se jí až 5 let před smrtí v roce 1580.
Vavřinec Šlik byl třikrát ženatý a měl nejméně tři syny.
Za své sídlo považoval Rabštejn nad Střelou, který několikrát stavebně zvelebil a kde nakonec zemřel on i jeho
bratr Jeroným. Vavřinec byl v bratrské dvojici spíše tím,
který se držel v pozadí a zřejmě se více věnoval
hospodářskému podnikání. Postupně ve svých rukou
soustředil panství Rabštejn, Jablonná, Nejdek, Přísečnice
a Roztoky u Prahy. Skrze svou manželku Elišku pak ještě
ovládal Vraní, Pětipsy, Nepomyšl, Dašice a nakonec krátký
čas i Příbram. Příbram však byla pro něj geograficky
nevýhodně položena, nehodila se do jeho severo a západočeských plánů, a proto ji v roce 1564 prodal Ladislavovi
ze Šternberka, pánovi na Zelené hoře.
Počátek vlády Vavřince Šlika v Příbrami byl poznamenán
velkým požárem města, při kterém zahynulo několik
příbramských obyvatel, řada z nich přišla o veškerý
majetek, shořelo 26 hlavních domů a špitální kostel
sv. Jana. Pro ten to byla fatální rána, po které již nebyl
tento svědek smělých plánů z časů Arnošta z Pardubic
obnoven. Vavřinec Šlik tak vlastně spravoval město
v ruinách, s nevyrovnanou těžbou stříbra a s problematickými výnosy, to vše pouze v zástavním vlastnictví,
a proto není divu, že se jej při první příležitosti zbavil.

Daniel Doležal

Ú NOROVÉ KALENDÁRIUM

1. 2. 1836

se při otvírání žíly mezi
Vojtěšským a Mariánským
dolem vylomil kus skály,
vyvalila se voda a zahynuli zde dva horníci.

5. 2. 1931

se konala v poslanecké sněmovně pracovní porada komise
poslanců, senátorů a zástupců
okresního a městského úřadu
v Příbrami ohledně hospodářského rozvoje Příbramska.

10. 2. 1881

byl na Březových Horách
otevřen poštovní úřad.

21. 2. 1911

otevřela v Příbrami svoji provozovnu Středočeská banka.

22. 2. 1891

byla rozprášena tajná noční
schůze sociální demokracie
v Příbrami.

22. 2. 1886

zemřel Jiljí Jarolímek, ředitel
báňského závodu a c. k.
dvorní rada.

26. 2. 1921

navštívil Příbram Dr. Karel
Farský a absolvoval zde
několik bouřlivých setkání
s občany. Později se stal
prvním patriarchou Československé církve (husitské).

26. 2. 1961

se v domě kultury konala
12. konference městského
výboru KSČ.

26. 2. 1851

došlo na dole Vojtěch k závalu,
ve kterém zahynuli 4 horníci.

28. 2. 1861

využila skupina březohorských občanů uvolnění politické situace a požádala
o obnovení čtenářského spolku.

Daniel Doležal

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

TEL.

318 624 245, 156

Dne 4. 1. v průběhu pravidelné pochůzkové činnosti byl
strážník MP telefonicky požádán správcovou OD Ravak,
aby se dostavil do objektu prodejny v Pražské ulici. Na místě
strážník zjistil, že v prodejně v prvním patře je již jeho
kolega. Dotazem dále zjistil, že v provozovně zadržela
prodavačka 29letého muže, který chtěl odcizit trezor
s penězi a mobilní telefon. Protože na základě zjištěných
skutečností pojali strážníci podezření, že v uvedené věci
došlo ke spáchání trestného činu, přivolali hlídku Policie
ČR, které celou věc předali do vyšetřování.
Dne 5. 1. v 18.57 hod. oznámil telefonicky na služebnu MP
Příbram muž, že před potravinami Žabka napadly tři osoby
nožem podnapilého muže (který předtím obtěžoval obsluhu
prodejny) a z místa události utekly. Na místo byla ihned
vyslána hlídka MP a zároveň pěší hlídka. Hlídka MP se služebním vozidlem projížděla okolí Pražské ulice, aby
zjistila, zda se zde shora uvedení tři útočníci nenacházejí.
V ulici Palackého hlídka zastihla 27letého muže, který
odpovídal popisu napadeného před prodejnou Žabka. Ten
na dotaz strážníků uvedl, že se mu nic nestalo, odmítal
celou věc oznámit policii a rovněž odmítl lékařské ošetření.
Strážníci poté kontaktovali oznamovatele, který sdělil, že
napadení shora jmenovaného opravdu viděl a uvedl, že
útočníci utíkali směrem dolů Pražskou ulicí. Protože uvedené skutečnosti nasvědčovaly tomu, že došlo ke spáchání
trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR.
Dne 8. 1. 2011 v 23.20 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu MP Příbram operační důstojník Policie ČR a požádal o součinnost v záležitosti, kdy na ubytovně v Příbrami VII
došlo k potyčce mezi obyvateli ubytovny. Na místo
okamžitě vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP společně s hlídkou psovodů MP. Po příjezdu na místo hlídky zjistily, že
v 1. patře shora uvedené ubytovny stojí skupina osob, které
mezi sebou hovoří, ale k žádnému slovnímu ani fyzickému
napadání nedochází. Ztotožněním osob strážníci následně
zjistili, že se jedná o dvě ženy ve věku 33 a 48 let a muže
ve věku 35 let. Přítomná hlídka Policie ČR provedla lustraci
osob, přičemž policista zjistil, že dotyčný 35letý muž je
celostátně hledanou osobou a je na něj vydán příkaz
k zatčení. Po poskytnutí nezbytné pomoci hlídce Policie ČR
strážníci místo opustili. Policie ČR případ dále šetří.
Dne 9. 1. v 20.30 hod. oznámil telefonicky na služebnu MP
muž, že v ubytovně Stavus v Příbrami V se v jednom z bytů
zdržuje cizí osoba. Na místo ihned vyjela hlídka MP a hlídka

psovodů. V ubytovně se na chodbě zdržovali dva muži
ve věku 45 a 62 let, kteří strážníkům označili 48letého
muže. Dotazem u shora jmenovaných strážníci zjistili, že
muž byl v bytě na návštěvě, ale po vypití několika alkoholických nápojů nechtěl z bytu odejít. Strážníci dotyčného
vyzvali, aby objekt ubytovny opustil. Muž jejich výzvu
respektoval a z místa následně odešel.
Dne 19. 1. v 16.11 hod. oznámil na tísňovou linku 156 muž,
že ulicí S. K. Neumanna se potácí nějaký muž v doprovodu
mladíka s batohem. Na místo ihned vyjela hlídka MP, která
v uvedené ulici zastihla dva muže ve věku 37 a 21 let. Starší
z mužů byl značně opilý. Protože několikrát upadl na zem,
hlavou na chodník, přivolali strážníci záchrannou zdravotnickou službu. Vzhledem k tomu, že byl muž během
ošetření agresivní, poskytla hlídka zaměstnancům záchranné
zdravotnické služby pomoc při jeho převozu do Oblastní
nemocnice Příbram, kde muže přenechala v péči lékaře.
Dne 23. 1. v 14.20 hod. oznámil telefonicky muž, že u OD
Tesco nějací mladíci odcizili přepravky na lahvové pivo
a směřují k Základní škole ve Školní ulici. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP, která mladíky zahlédla ve Školní
ulici naproti jídelně. Dále si strážníci všimli, že nesou tři
červené přepravky a rychle se vzdalují. Hlídka oba mladíky
dostihla a vyzvala je k podání vysvětlení. Ti se na dotaz
strážníků přiznali, že přepravky odcizili u prodejny Tesco.
Strážníci poté oba pachatele odvezli do OD Tesco, kde
byly přepravky vráceny majiteli. Protože ani jeden
z mladíků u sebe neměl žádný doklad totožnosti, převezla je
hlídka MP na Obvodní oddělení Policie ČR za účelem
zjištění totožnosti. Zde bylo následně zjištěno, že se jedná
o mladíky ve věku 15 let, kterým strážníci uložili pokutu.
Dne 26. 1. v 20.34 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram muž, že ve sběrném dvoře Technických služeb leží
na zemi u prodejny potravin opilý muž. Na uvedené místo
neprodleně vyjela hlídka MP. Zde nalezla spícího muže.
Strážníci se pokoušeli muže probudit. Ten však v důsledku
silné opilosti nebyl schopen samostatného pohybu a špatně
komunikoval. Vzhledem k jeho stavu převezla hlídka MP
shora jmenovaného do nemocnice, kde bylo poté zjištěno,
že se jedná o muže ve věku 55 let. Po prohlídce rozhodl
ošetřující lékař o umístění dotyčného do protialkoholní
záchytné stanice, kam byl následně strážníky převezen.

Stipendijní program pro strojaře
a geotechniky - ekology

tvoří nosnou část vzdělávání a dávají velké možnosti absolventům při plánování dalšího profesního života.
Stejný pohled je i na obor GEOTECHNIKA - Ekologie,
který se již v současné době stal jedinečným oborem
v České republice a unikátně spojuje oblast přírodních
a technických věd. Kombinace přírodovědných disciplin
s poznatky z geodézie, nízkoenergetického stavitelství,
alternativních zdrojů energie a ekologie vytváří vynikající
základy pro studium na vysokých školách i pro výkon praxe
v široké škále typových pozic v odborných firmách i ve státní
sféře. Zájemci o studium uvedených oborů budou finančně
podporováni ze studijního stipendijního fondu. Bližší informace naleznete na webových stránkách školy:
www.spspb.cz

Na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Příbrami
se začíná rozbíhat nový náborový program. Je určen pro zájemce oborů Strojírenství a Geotechniky - Ekologie.
Společně se strojírenskými a odbornými podniky našeho
regionu chceme oslovit mladou generaci nabídkou studia
na průmyslovce v Příbrami v oborech, které mají vysokou
přidanou hodnotu a velkou perspektivu právě v našem
regionu. Počítačové strojírenství je univerzálním technickým
oborem s dlouhodobou tradicí českého průmyslu i perspektivou společných zahraničních průmyslových podniků našeho
regionu. Tento obor je obohacen velkým podílem výpočetní techniky ve všech sférách strojírenské výroby. Grafické
programy, konstrukční systémy i programové řízení výroby
Na pátek 25. února 2011 chystá Divadelní soubor
Gymnázia Příbram premiéru nové hry Panorama V+W.
Pro veřejnost ji poprvé zahraje v příbramském Divadle
A. Dvořáka od 19 hodin. Jak název napovídá, jde o divadelní pásmo složené z her pánů Voskovce a Wericha.
„Představení, které náš soubor vytvořil společně s jazzovým
orchestrem GYMband a Baletní školou Ivany Bouší, je koncipované od Vest pocket revue až po Divotvorný hrnec,“
říká vedoucí divadelního souboru Martin Johanna.
Ve zhruba devadesátiminutovém představení zazní písně
Život je jen náhoda, Stonožka, David a Goliáš a mnoho
dalších. „Poslední jmenovanou píseň diváci uslyší v pěti
různých textech, které V+W napsali. Divákům se tak
naskytne unikátní příležitost připomenout, či alespoň
částečně poznat - pokud jde o mladší generace - atmosféru
Osvobozeného divadla,“ prozrazuje o nové hře Martin
Johanna. Vstupenky na představení jsou k zakoupení
v kanceláři Gymnázia Příbram.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

PaedDr. Tomáš Hlaváč,
ředitel školy

Vest pocket revue byla určena pro bývalé studenty a přátele
francouzských škol, kde studoval Jiří Voskovec. Není tedy
náhoda, že hereckou stránku zajišťují právě studenti –
Divadelní soubor Gymnázia Příbram. Jak ale přišli mladí
divadelníci právě na nápad, vytvořit hru podle Voskovce
a Wericha, jsem se zeptala jejich vedoucího, studenta
čtvrtého ročníku Martina Johanny: „Minulý rok uplynulo
třicet let od smrti Jana Wericha a letos uplyne třicet let
od smrti Jiřího Voskovce. Jak tedy lépe vzdát hold těmto
velkým mužům české kultury než na divadelním jevišti?
Myslím, že naše nové představení má i svou dokumentární
hodnotu, neboť Archiv B&M CHOCHOLA nám poskytl
autentické fotografie J. Wericha a J. Voskovce.
Celá výprava je navíc vytvářena podle archivních dokumentů Osvobozeného divadla a vstupenky jsou vytvořeny
podle původních vstupenek OD z roku 1934.“

Michaela Rozšafná

Zrušení kontaktního místa RWE

V rámci optimalizace sítě kontaktních míst společnosti RWE bylo k 31. 1. 2011 uzavřeno smluvní kontaktní místo v Příbrami
(firma COMONT v Husově ul.), které v poslední době patřilo mezi méně využívané pobočky. Z údajů, které má RWE k dispozici, vyplývá, že zákazníci RWE využívají stále častěji řadu nových a pohodlných způsobů, jak vyřídit své záležitosti
spojené s odběrem zemního plynu a elektrické energie. K optimalizaci našich kontaktních míst ve všech regionech působnosti RWE přistupujeme ve chvíli, kdy si většinu běžných záležitostí zákazník může pohodlně zajistit sám, bez pomoci
zaměstnance RWE za přepážkou zákaznického centra či pracovníka kontaktního místa. Veškeré záležitosti spojené
s odběrem zemního plynu či elektrické energie mohou naši zákazníci vyřídit po telefonu (840 11 33 55 – non stop
zákaznická linka), přes e-mail (info@rwe.cz) nebo klasickou poštou. Na internetových stránkách www.rwe.cz naleznou
také zákazníci přístup do bezplatné aplikace RWE ONLINE SERVIS, která umožňuje správu zákaznického účtu
z jakéhokoliv počítače. Dovolat se do RWE lze i prostřednictvím internetové aplikace Skype. Nejbližší kontaktní místo
RWE nyní naši zákazníci z Příbrami naleznou v obchodním centru Eden, U Slavie 1527, Praha 10 – Vršovice, kde je
pro ně připravena rozšířená provozní doba Po – So 9 – 21 hod. a Ne 9 – 19 hod. a pohodlné parkování zdarma.

Příbramští občánci narození v prosinci a lednu

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010
Osvětlování rizikových míst v Příbrami bude pokračovat

V roce 2009 a 2010 bylo město Příbram úspěšné, když se mu podařilo prostřednictvím Městského programu prevence kriminality získat z Ministerstva vnitra ČR dotace na osvětlení
rizikových míst. Podobný záměr má město i v letošním roce. V současné době se zpracovává
Městský program prevence kriminality na rok 2011, který bude začátkem února schválen
Radou města a poté zaslán s žádostí o dotace na Ministerstvo vnitra. Součástí Městského programu bude i projekt prevence kriminality zaměřený na osvětlování rizikových míst ve městě.
V roce 2009 jsme za pomoci dotace osvětlili 3 lokality. Podchody ve Školní ulici, spojovací
chodník od ZŠ ve Školní ulici směrem k pečovatelskému domu v Brodské ulici a jedno světlo
bylo umístěno na Rynečku, v Prokopské ulici. V loňském roce to bylo již 5 lokalit, jedná se
o průchod na třídě Osvobození a průchod v Brodské ulici, dále je umístěno jedno světlo
na parkovišti u malé haly Zimního stadionu, dvě světla byla nově instalována v Komenského
ulici směrem k dopravnímu hřišti a stavební práce byly také již dokončeny při osvětlování
spojovacího chodníku mezi Březovými Horami a Podlesím. V roce 2009 město získalo z dotace
na projekty prevence kriminality na osvětlování rizikových míst 160 000,- Kč, v roce 2010 to
bylo 196 000,- Kč.
V roce 2011 by město rádo osvětlilo další riziková místa, která byla vybírána na základě
statistik trestné činnosti, poznatků strážníků městské policie a návrhů osadních výborů. Dále
jsou brány v úvahu podněty od občanů. Letos se námětů na osvětlení sešla velká řada a bylo
velice složité vybrat lokality, na jejichž osvětlení se město pokusí obdržet finanční prostředky.
Výběr míst je po odborné stránce konzultován také s Technickými službami města Příbram,
které provozují veřejné osvětlení ve městě. Návrhy posuzuje i pracovní skupina prevence
kriminality a Policie ČR.
Na základě výše uvedeného chce město získat dotaci na osvětlení chodníku od vlakového
nádraží směrem do centra Příbrami (křižovatka ulic Čs. armády a Dvořákovo nábřeží). Tato
lokalita je dlouhodobě považována za rizikovou jak na základě statistik trestné činnosti, tak
byla označena za nebezpečnou samotnými občany v rámci sociologického šetření zaměřeného
na kriminalitu a bezpečnost ve městě prováděného v roce 2008. Další lokalitou, která je zařazena do projektu, je osvětlení komunikace v Poštovní ulici, vPříbrami V – Zdaboř. Tuto komunikaci,
která je používána i jako chodník pro pěší, chce město opatřit čtyřmi světelnými body.
Předpokládáme také osvětlení 3 rizikových parkovacích ploch. Jedná se o parkoviště v ulici
Fibichova, Příbram II. Zde bychom rádi instalovali 1 ks osvětlení. Toto velmi rozlehlé
parkoviště je v současné době osvětleno pouze jedním světlem, což je z pohledu bezpečnosti
zde zaparkovaných vozidel absolutně nedostačující. Parkoviště je neplacené, a proto je velmi
využíváno jak v denních, tak i nočních hodinách. Dalším vytipovaným parkovištěm je parkovací plocha nedaleko vchodu do hřbitova, která se nachází přímo naproti smuteční obřadní síni
Hvězdička. Parkoviště je využíváno především návštěvníky výše uvedených objektů.
Osvětlením (1 světelný bod) se stane parkoviště přehlednějším a předpokládáme, že odradí
případné pachatele od páchání trestné činnosti.
Poslední parkovací plochou, kterou by město chtělo v roce 2011 osvětlit, je parkoviště v Příbrami VII, mezi domy čp. 484 a 485. V letošním roce je v rámci tohoto projektu navržena
na osvětlení také lokalita, která se nachází v Příbrami VII. Jedná se o zatravněnou plochu mezi domy
čp. 214 – 216 v Ostravské a čp. 217 – 219 v Okružní ulici.

Přednášky o extremismu na příbramských školách

Město Příbram již více než tři roky spolupracuje v oblasti prevence kriminality s občanským
sdružením TILIUS. Vedle přednášek na téma „Zásady bezpečného chování“ s praktickými
ukázkami sebeobrany, které jsou nejen pro školy, ale i pro seniory, uspořádal Tilius, o. s.,
společně s městskou policií několik kurzů sebeobrany pro ženy. Na podzim loňského roku
na tyto aktivity navázaly dvouhodinové přednášky na téma „Zábavná pyrotechnika a její
bezpečné použití“, o které byl velký zájem, takže předpokládáme jejich další realizaci na konci
letošního roku. V průběhu listopadu a prosince se na příbramských školách těchto přednášek
uskutečnilo celkem 14, tak aby byli uspokojeni všichni zájemce o tyto přednášky. Výše
uvedené přednášky jsou vždy pro příbramské školy zdarma, finanční náklady na jejich realizaci
hradí město Příbram. Obdobně budou financovány i přednášky na téma Extremismus v České
republice. Realizaci těchto přednášek pro příbramské školy schválila v srpnu roku 2010 Rada
města. Cílem těchto 120minutových multimediálních prezentací je seznámit mládež ve věku
12 – 18 let s problematikou extremismu, a to jak pravicového, tak i levicového. Realizátorům
z Tilius, o. s., jde především o to, aby účastníci získali základní informace o extremistických
hnutích v České republice (jejich vzniku, symbolech, subkultuře, cílech, aktivitách apod.).
Po zhlédnutí této prezentace by účastníci měli rozeznat nebezpečnost těchto hnutí a případně
odolat zapojení se do těchto aktivit. Velmi často se totiž stává, že někteří mladí lidé sympatizují
s některým z extremistických hnutí, aniž by věděli, co vlastně propagují a co je jejich cílem.
Protože není jednoduché předávat tyto informace tak, aby nebyly návodné, byl celý program
přednášky konzultován s odborníky. Realizátoři přednášek společně s manažerem prevence
kriminality JUDr. Fárou navštívili Mgr. Holase z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci,
který velmi pozorně sleduje aktuální situaci v oblasti extremismu v ČR a sám o této problematice přednáší. Mgr. Holasovi se prezentace velmi líbila, a to jak po stránce vizuální, tak
po stránce odborné. Předpokládáme, že s realizací těchto přednášek se na příbramských
základních a středních školách začne v průběhu druhého pololetí školního roku.

Na provozování bezplatného poradenství v roce 2011 obdrželo město dotaci

Město Příbram má od června loňského roku zaregistrovanou další sociální službu, a to odborné
sociální poradenství. Právě od června mohou nejen občané města, ale celého příbramského
regionu, bezplatně využívat naše služby zaměřené na sociální poradenství a pomoc obětem
trestné činnosti a domácího násilí. Na sociální pracovníky poskytující toto bezplatné poradenství se obrací stále více a více občanů. Statistická data o počtu klientů, kteří Poradnu od zahájení jejího provozu navštívili, dokládají, že se jich na naše pracovníky obrátilo za necelých
7 měsíců fungování (Poradna byla otevřena 14. června) celkem 171. Z toho osobních návštěv
v Poradně bylo 122, telefonických dotazů bylo 29 a e-mailových dotazů pracovníci vyřídili 22.
Činnost Poradny byla v roce 2010 financována především z dotačních zdrojů, a to z grantu
přiděleného prostřednictvím Humanitárního fondu Středočeského kraje a dotací poskytnutých
MV ČR na projekty prevence kriminality. Za účelem pokrytí velké části nákladů na provoz
v roce 2011 jsme podali na podzim loňského roku žádost o dotaci na MPSV, která nám byla
v lednu letošního roku schválena, čímž je z velké části finančně provoz bezplatné poradny
zajištěn. Poradna bude v roce 2011 tedy provozována ve stejném rozsahu a pokud budeme
úspěšní i v dalším dotačním řízení, budou bezplatné služby ještě rozšířeny o dluhové poradenství, protože velká část osob v loňském roce přišla do poradny řešit právě své finanční
problémy. Z tohoto důvodu bychom rádi v Příbrami těmto občanům zajistili speciální dluhové
poradenství, které by poskytovalo Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s. Jednalo by se
o individuální poradenství zaměřené na pomoc při řešení problémů s nezvládnutými dluhy,
nízkou finanční gramotností atd. Poradenství bude obsahovat pomoc při mapování dluhů,
jednání s věřiteli, řešení exekucí, zpracování žádosti o tzv. osobní bankrot, pomoc při soudních
přích a také posilování finanční gramotnosti klientů. Část poradenství se bude odehrávat
v poradně a část terénní prací (tzv. mobilní formou) pro klienty, pro něž je návštěva poradny
nedostupná. Na zajištění dluhového poradenství chceme získat dotaci z MV ČR prostřednictvím grantů určených pro prevenci kriminality.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Znak města - úspěch žáků ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

V měsíci listopadu jsme se zapojili do soutěže „Znaky měst
a obcí“, kterou vyhlásila společnost EKO-KOM, a. s.
Úkolem škol bylo vytvoření znaku města nebo obce, ve které
škola sídlí, pouze z odpadového materiálu. Cílem akce je informovat veřejnost o nutnosti třídění odpadu a možnostech jeho dalšího
zpracování. Soutěž je zároveň součástí pokusu o vytvoření
světového rekordu v počtu vyrobených znaků.
Ve všech krajích ČR bylo vyrobeno 1 025 znaků měst a obcí.
Na veletrhu GO a REGION TOUR 2011 v Brně (leden) bylo
vystaveno 400 nejzdařilejších prací. Účast v soutěži skončila
pěkným úspěchem naší školy, když jsme obsadili celkové 4. místo
ze všech zúčastněných škol Středočeského kraje a zároveň byl námi vytvořený znak města
Příbram zařazen mezi vystavené práce na uvedeném veletrhu. Znak vidíte pod článkem nebo
máte možnost si ho prohlédnout na webových stránkách naší školy www.1zs-pb.cz a společně
s dalšími znaky měst a obcí na www.znakymestaobci.cz.
Za velice povedené ztvárnění znaku města Příbram patří naše poděkování všem žákům,
především však třídy 6. E, kteří se, pod vedením paní učitelky Mgr. G. Baumrukové na jeho
tvorbě podíleli.

Mgr. Jaroslav Umlauf, zástupce ředitele ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

F

O T O K R O N I K A

Starosta MVDr. Josef Řihák se zúčastnil slavnostního otevření zmodernizovaných budov v areálu
firmy ZAT Příbram.

V pondělí 24. 1. se konalo již 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram v nových prostorech.

Na snímku vidíte stroj, se kterým je možné opravovat silnice i v mrazu. Město uvažuje o jeho koupi.
Předváděcí akce se zúčastnili starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Nová členka Zastupitelstva města Příbram Jana Dědečková (ODS) složila do rukou starosty
MVDr. Josefa Řiháka slib člena zastupitelstva. Získala svůj mandát po PhDr. Miroslavu Kocánovi,
který odstoupil.

Sdružení praktických dětských lékařů uspořádalo odborný lékařský seminář na počest výročí nedožitých
90. narozenin primáře Miroslava Krejzy. Zúčastnil se ho také místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil slavnostního setkání s příslušníky Městské policie
Příbram a příbramskými dobrovolnými hasiči. Akce se konala v Galerii F. Drtikola.

Letošního veletrhu Regiontour v Brně se zúčastnili také členové Zastupitelstva města Příbram
v čele s místostarostou Václavem Černým.

Snímek ze slavnostního setkání členů příbramského Cechu horníků a hutníků se slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
2. Kadeřábkův den – dobu monitorovací technikou. Na tuto jednotku byli
přijímáni především pacienti s kardiovaskulárními
nová tradice

Dne 12. ledna 2011 se konal
v Oblastní nemocnici Příbram
celodenní blok odborných přednášek nazvaný 2. Kadeřábkův
den. Proč Kadeřábkův?
MUDr. František Kadeřábek
byl významným lékařem, který
byl prvním primářem interního
oddělení v tehdejší příbramské nemocnici.
Primář František Kadeřábek se narodil 26. prosince1910 v Semovicích
v okrese Benešov u Prahy. Promoval
na Karlově univerzitě v Praze 27. 11.
1936. V roce 1945 získal titul
odborného lékaře. Od prosince 1936
do konce března 1937 pracoval jako
sekundář v čáslavské nemocnici.
Během vojenské služby pracoval jako
sekundář interního oddělení posádkové nemocnice v Praze. Od 1. 4. 1939 do 21. 12.
1945 byl sekundářem nemocnice ve Strakonicích
a od 1. 1. do 31. 3. 1946 pracoval na plicním oddělení
v nemocnici v Praze – Motole. Dne 1. dubna 1946
nastoupil konečně do příbramské nemocnice, a to
na pozici primáře interního oddělení. Protože se
osvědčil, získal od vedení nemocnice po roce definitivu. Na interním oddělení v této pozici setrval až
do svého odchodu do důchodu, tj. do roku 1985, kdy
na jeho místo nastoupil jeho nástupce primář Brandtl.
V době svého působení vedl MUDr. Kadeřábek
interní oddělení v Příbrami na tehdejší dobu vskutku
vizionářsky – vedl své sekundáře ke specializaci
v dalších oborech, jako je kardiologie, nefrologie,
revmatologie, endokrinologie, gastroenterologie, diabetologie a další. Co však v této době bylo naprosto
převratné, je vybudování první koronární jednotky
v nemocnici okresního formátu v roce 1977, tehdy
ve spolupráci s II. interní klinikou VFN Praha. Nová
koronární jednotka byla přebudována z prostor standardní lůžkové jednotky. Byla vybavena na tehdejší

chorobami. Jako první vedoucí lékařka této jednotky
byla jmenována paní Dr. Růžena Holečková,
špičková odbornice, která před tím působila v nemocnici v Českých Budějovicích.
Primář Kadeřábek byl mezi pacienty a kolektivem
velmi oblíben. To vše nás vedlo k založení tradice
Kadeřábkových dnů, coby vzdání pocty tomuto
významnému lékaři a člověku.
V letošním roce, tj. ke 100. výročí narození MUDr.
Františka Kadeřábka, byli vyzváni odborníci
ze spřátelených pracovišť, z II. interní kliniky VFN,
Interní kliniky FN Plzeň, Interní kliniky FN Motol,
Pneumologické kliniky FN Motol, Oddělení chronické resuscitace FN Motol, Interní kliniky ÚVN,
Kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce
a Revmatologického ústavu v Praze k přednesení
novinek ve svém oboru. Jejich 20minutové přednášky
byly excelentní. Pokrývaly všechna důležitá témata
akutní medicíny, se kterými se mohou setkat jak praktičtí lékaři, tak
lékaři a sestry
nemocniční.
Přednáškového
dne se kromě
našich současných
kolegů
a kolegyň z řad
lékařů nemocničních i praktických a zdravotních sester zúčastnili také lékaři a sestry, kteří
v době primáře Kadeřábka na interním oddělení
působili.
2. Kadeřábkův den byl nejen důstojnou poctou
a oslavou významné příbramské osobnosti, ale také
první z řady akcí ke 130. výročí založení příbramské
nemocnice.
MUDr. Martin Polák,
vedoucí lékař JIP interního oddělení
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

MO č. 2 Příbram Svazu tělesně postižených
bilancuje svoji činnost za uplynulý rok

zastávkách na sídlišti u věžáku nad náměstím, pod
Uranem (skříňka vojenských důchodců) a na bývalé
8. ZŠ ve 2. pavilonu hned za vstupními dveřmi.
V prosinci jsme uskutečnili Mikulášskou zábavu
s tancem v restauraci Ravak. Všichni se dobře bavili
a spoustu dárků přinesli Mikuláš s čertem a andělem.
Před Vánocemi si ženy vyráběly krásné vánoční svícny.
Také Silvestr v Soběšicích byl velmi vydařený. Silvestrovské koupání ve venkovním bazénu bylo při teplotě -6 oC
jen pro otužilé. Večerní program vyvrcholil pyžamovým
plesem.
Jestliže se i Vy chcete dobře bavit, přijďte mezi nás.
Těšíme se i na spolupráci všech složek v Centru
neziskových organizací v Příbrami VII.
Do nového roku jsme vstoupili s dobrou náladou a chutí
do další práce. Přejeme všem lidem dobré vůle mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2011.
Výroční členská schůze naší organizace se koná dne
17. 2. 2011 od 15 hodin v restauraci Ravak na Poliklinice
Ravak (bývalá III. poliklinika).
František Kubín, předseda

Naše organizace vznikla 14. února 2010. Zaměřili jsme
se převážně na akce společenského a kulturního charakteru, které našim členům přinášejí radost.
Již v březnu jsme se velkou měrou podíleli na organizování „Společenského večera pro seniory“ v Kulturním
domě v Příbrami. Akce se setkala s dobrým ohlasem.
Založili jsme pěvecký soubor „Přátelství“ – 15 členů se
pravidelně schází a nacvičuje vesměs lidové písně. Není
zanedbatelné, že náš soubor již 18x vystupoval při
různých příležitostech. Reprezentovali jsme i naše
neziskové organizace na krajské konferenci Svazu
postižených civilními chorobami v Mladé Boleslavi.
Další náplní práce je poskytování ozdravných pobytů.
Loni se uskutečnily tři, a to v Sezimově Ústí v hotelu
MAS, ve Stráži pod Ralskem a v Soběšicích. O zájmu
členů svědčí to, že všechny pobyty byly zaplněny.
V létě jsme využili pěkného počasí a areálu bývalé 8. ZŠ
ke grilování v přírodě. Nechyběla dobrá nálada a zpěv.
Na konci každého čtvrtletí (tj. 4x do roka) se konají
přátelská posezení. Členové dostávají k významným
narozeninám drobné dárky, vyslechnou si zajímavé informace od představitelů města a dalších hostů. O občerstvení je postaráno – ženy se předhánějí v tom, která
přinese lepší kulinářský výrobek.
Za pomoci Městské realitní kanceláře a osobně PhDr.
Věry Černé se nám podařilo dát do pořádku místnost
v suterénu bývalé 8. ZŠ, kde máme svou klubovnu.
Na úpravě místnosti bylo odpracováno nemálo hodin
a všem, kteří se na práci podíleli, patří velký dík. Tato
místnost slouží od Nového roku každou středu od 10
do 12 hodin k informování členů o všech akcích, které
pořádá organizace.
Také tři vývěsní tabule každý měsíc podávají zprávu
o všem, co se chystá. Jsou umístěny na autobusových

OHK

Hudba francouzského baroka
V pátek 11. února 2011 od 17:00 při bohoslužbě
ve svatohorské bazilice na památku P. Marie Lurdské
zazní hudba pro zpěv a varhany francouzských autorů
převážně doby baroka. Sopránového partu se ujme
bývalá členka svatohorského chrámového sboru
Kateřina Falcníková, která v současné době působí
v opeře Jihočeského divadla. Na varhany ji doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík.

PŘÍBRAMI

INFORMUJE

Vážení čtenáři Kahanu,
do roku 2011 jsme opět propluli
na pracovní vlně a já Vás znovu
pozvu na semináře a akce, které
pro Vás přichystala Okresní hospodářská komora v Příbrami na letošní zimu
a blížící se jaro. V lednu jsme uskutečnili již tři semináře a to:
6. ledna seminář „Změny v provádění INTRASTATU v roce 2011“, lektor
JUDr. Otakar Krátký, metodik Intrastatu ČSÚ,
13. ledna „Problematika změn v nemocenském pojištění od 1. 1. 2011“, lektorka Jaroslava
Kodrová, pracovnice MPSV ČR, spoluautorka přednášeného zákona,
20. ledna „Změny v pracovním právu od 1. 1. 2011“, lektor JUDr. Pavel Říčka.
Další dávku novel zákonů a informací jsme připravili i na únor.
1. února seminář „INCOTERMS 2010“, což jsou obchodní a dodací podmínky v mezinárodním
obchodě. Seminář se tentokrát bude konat ve firmě Buzuluk Komárov, jelikož firma projevila
zájem o proškolení většího množství zaměstnanců. Organizátorem akce je však OHK Příbram,
a proto nabízíme i ostatním firmám, že se mohou semináře zúčastnit. Také upozorňujeme, že
vyšla nová publikace INCOTERMS 2010, kterou si můžete objednat u nás na OHK v Příbrami.
16. února „Nejdůležitější změny v uplatňování DPH v roce 2011 a jejich praktické dopady“,
lektorka Jana Bakovská, metodik DPH Finančního ředitelství Praha
24. února „Daň z příjmu v roce a další zákony 2011“, lektor Ing. Václav Dvořák, daňový poradce
Také na březen připravujeme řadu akcí.
2. března máme předběžně domluvenu zajímavou besedu s prezidentem HK ČR Petrem
Kuželem a dvěma členy poradního orgánu vlády NERV. Beseda je v současné době v jednání,
takže ještě nemáme podrobné informace.
3. března „Programy podpory malých a středních podniků v r. 2011 – aktuálně z ČMZRB“
Máme k dispozici tiskovou zprávu z Okresní správy sociálního zabezpečení „Jaké změny čekají
platby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011“ a z Úřadu práce v Příbrami informaci
o tzv. „překlenovacím příspěvku“ jako novém typu nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Obě
informace si zájemci mohou vyžádat na OHK v Příbrami nebo je naleznou na našem webu.
V těchto dnech pracujeme aktivně na přípravě 9. ročníku Podnikatelského plesu, který se bude
konat v sobotu 12. března 2011 v prostorách příbramské Sokolovny. V současné době oslovujeme hlavní sponzory, abychom mohli jejich loga zveřejnit na plakátech. A už mohu více prozradit i k programu akce. Při uvítacím drinku zahraje swingové kvarteto KING SWING a po celý
večer k tanci a poslechu bude hrát pražská kapela Čejka band. Součástí programu bude taneční
show a ukázky latinskoamerických tanců, vystoupení breakdancové skupiny ZIK ZAK a před
půlnocí zábavu oživí bubenická show skupiny Marimba Junior Club. Tato skupina se úspěšně
zúčastnila i soutěže Talentmania. Na plese chceme podpořit i handicapovaného sportovce
Honzu Tománka, který je reprezentantem ČR v handbike. Samozřejmě nebude chybět spousta
lákavých cen, které mohou vyhrát účastníci plesu na základě slosovatelné vstupenky.
Ze života členské základny:
U plesové sezóny ještě chvilku zůstaneme. Koncem ledna pořádala III. reprezentační ples
stavebníků firma Saint- Gobain Building Distribution CZ, provozovatel sítě obchodních středisek
Raab Karcher. Ples se konal v nádherných prostorách na Žofíně, kde byl připraven velmi bohatý program.
František Hejnal - Turismo pořádá již tradiční ples firmy ve Staré Huti u Dobříše, a to 5. února. Firma J.K.R., s. r. o., pořádá již 15. reprezentační ples 19. února v Národním domě na Vinohradech.
A teď trochu z budovatelského soudku. Firma ZAT, a. s., ukončila 21. ledna 2011 „slavnostním
přípitkem“ první etapu rekonstrukce výrobně-kancelářských budov A a B ve svém areálu
v Příbrami. Cílem této etapy přestavby bylo zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance
a úspora energií. Je tak zrealizována první etapa dlouhodobého záměru rozvoje firmy směřující
ke zvýšení prestiže firmy ZAT na trhu a ke zvýšení objemu výkonů pro zákazníky v dalších
letech.
Irena Karpíšková, ředitelka

Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz
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Zvolení nového provinciála
redemptoristů
Dne 12. ledna 2011 byl
provinciálem Pražské provincie redemptoristů na období
4 let, tj. do ledna 2015,
zvolen P. Josef Michalčík,
CSsR, nynější svatohorský
administrátor.
Kongregace redemptoristů
(Kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele), byla založena
roku 1732 svatým Alfonsem de Liguori jako
společenství kněží a laiků, kteří chtěli zmírnit
obrovskou duchovní bídu venkovského obyvatelstva
Neapolského království. První redemptoristický
klášter v Čechách vznikl roku 1855. V roce 1861
dostali redemptoristé do své správy i významné
poutní mariánské místo Svatou Horu, kde působí
dodnes. Úkolem redemptoristů je zejména misijní
činnost mezi lidmi.
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Kytarový recitál v klášterní rezidenci
Tento rok zazní 1. koncert cyklu Hudba v nezvyklých
souvislostech již v úterý 22. února od 19 hodin.
V komorní atmosféře nově zrestaurovaného biskupského pokoje v klášterní rezidenci na Svaté Hoře
uslyšíme kytarový recitál v podání mladého absolventa pražské AMU Ivana Boreše, který zahraje
kromě skladeb světových autorů i své vlastní skladby.
Kvůli omezenému počtu míst v biskupském pokoji
(nejvýše 35 posluchačů) je možné zakoupit vstupenky
pouze v předprodeji ve svatohorském poutním
muzeu od 1. února 2011.
Popeleční středa
Dne 9. března začíná tzv. „Popeleční středou“ postní
doba, tedy čtyřicetidenní příprava na největší křesťanské svátky v roce - Velikonoce. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení
kříže na čelo, tzv. popelec s formulí: „Pamatuj, že
prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo „Obraťte se
a věřte evangeliu“. Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným
v církvi až do dnešní doby. Popel, symbol smrti
a nicotnosti, se získává ze spálených palmových
a olivových ratolestí (ev. “kočiček” - v našich krajích)
posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.
Popeleční středa je dnem přísného postu.
Popelec bude na Svaté Hoře udělován při všech
mších, tzn. v 7, 9 a 17 hodin. Bohoslužbu v 17 hodin
bude zpěvy J. Olejníka doprovázet Svatohorský
chrámový sbor.
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DDM Příbram: únor

4. 2. Muzeum Policie ČR a Muzeum hl. města Prahy
5., 12., 19. 2. Deskové hry (9 - 12 hod.)
10., 24. 2. Keramické semináře pro dospělé (19 - 22 hod.)
12. 2. Valentýnské dopoledne (9 - 12 hod.)
19. 2. Státní opera v Praze - Tosca (odjezd v 17 hod.)
23. 2. Tvořivé odpoledne - výroba masek (15 - 17 hod.)
25. - 26. 2. Přespání s Karnevalem

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram
ve��spolupráci��s��Galerií��Franti š ka��Drtikola��Příbram��a��Hornickým��muzeem��Příbram
si��Vás��dovolují��pozvat��na��výstavu

PŘÍBĚHY Z HRÁDKU
aneb��Po č átek��zkázy��staré��Příbrami
Výstava��se��koná��v��budově Státního��okresního��archivu��Příbram,��E.��Bene š e��337

od 17. února 2011 do 30. listopadu 2011
Otevřeno��v��pondělí,��v��úterý��a��ve��středu��od��8.00��do��17.00��hodin,
ve č tvrtek��a��v��pátek��od��9.00��hodin��do��14.30��hodin.
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Příměstský tábor o jarních prázdninách 2011
pro děti od 5 do 15 let: 28. února – 4. března 2011
Program: pondělí – pátek 7,30 – 16,00 hod.
Výtvarná dílna, Keramická dílna, Výlet na koňskou farmu
Orlov, Den se Zálesákem, Deskové hry, Sportovní
odpoledne, Hry a soutěže o drobné ceny, atd.
Cena: 150,- Kč na jeden den zahrnuje: Oběd a pitný
režim, organizace jednotlivých akcí a výletů pod vedením
zkušených pedagogických pracovníků, materiál pro pracovní a výtvarnou činnost, drobné odměny pro účastníky.
Vybavení: Vhodné sportovní oblečení a především
pohodlná obuv, přezůvky, psací potřeby, pastelky,
plastová láhev na pití, svačina.
Závazné přihlášky včetně platby v hotovosti: do 25. 2.
Bližší informace: Dům dětí a mládeže, Příbram IV – 294,
tel./fax: 318 623 12, 601 1234 425, 608 522 677
e-mail: bednarikova@ddm.pb.cz

www.ddmpribram.kvalitne.cz

Sportovní zařízení města Příbram, p. o., pořádá pro děti
od prvních tříd pod vedením kvalifikovaných instruktorek
plavání PRÁZDNINOVÝ KEMP v době jarních prázdnin
28. 2. – 4. 3. 2011, a to od 8 do 12 hodin.
Sraz účastníků: v 8.00 hod na recepci plaveckého bazénu (vchod
pod schody do Snack baru)
Program: hry a soutěže v tělocvičně a v bazénu, návštěva sauny,
bruslení (úterý a čtvrtek), prohlídka strojovny plaveckého
bazénu
S sebou: pití, svačinu, oblečení, obuv se světlou podrážkou
do tělocvičny, plavky, ručník, mýdlo; v úterý a čtvrtek brusle.
Cena: 200 Kč za dítě a den, celý týden (5 dní) 900 Kč. Předání
dětí rodičům bude probíhat ve 12 hod opět na recepci. V případě
samostatného odchodu dětí je nutný písemný souhlas rodičů.
Informace a přihlášky: Z. Nová, tel. 608 173 154, 318 621 384
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