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O PŘÍBRAMSKÉ NEMOCNICI
S ŘEDITELEM MUDR. ST. HOLOBRADOU

Častý návštěvník v krmítku.

V letošním roce začne sloužit veřejnosti nová část
příbramské nemocnice, ve které bude především
urgentní příjem a operační sály.
„Dokončovací práce nám nyní poněkud komplikuje
počasí. Vzhledem k zimním podmínkám není možné
dodavatelské firmy nutit, aby prováděly zemní práce
a budovaly komunikace,“ říká ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s., MUDr. Stanislav Holobrada.

V úvodu jednání Zastupitelstva
města Příbram 25. 1. složila slib
člena zastupitelstva do rukou starosty
MVDr. Josefa Řiháka nová zastupitelka města MUDr. Marie Valášková
(ODS). Nastoupila jako náhradnice
zvolená v komunálních volbách
v říjnu 2006 za zesnulého Mgr.
Václava Chvála.

Starosta MVDr. Josef Řihák, místostarosta MUDr. Ivan Šedivý, hejtman MUDr. David Rath a krajský
radní MVDr. Václav Beneš předali
odznaky novým zdravotním sestřičkám, které úspěšně ukončily svá
studia na příbramské Střední zdravotnické škole. Blahopřejeme.

A jinak výstavba nové části příbramské nemocnice pokračuje bez problémů?
„Ano. I když s malými komplikacemi, které ale
provázejí každou stavbu. Výjimkou v tomto směru
není ani dostavba areálu I Oblastní nemocnice
Příbram. Vnitřní prostory jsou již téměř připraveny
na kolaudaci. Stavební činnost uvnitř budov již
skončila. Nyní jsou dokončovány a vybavovány
jednotlivé místnosti.“
Kdy začne nová část nemocnice sloužit veřejnosti?
„Pokud vše půjde hladce, pak bychom měli
dostavbu zprovoznit v průběhu dubna až května
letošního roku.“
Příbramská nemocnice neinvestuje pouze
do areálu I, ale i do areálu II na Zdaboři.
Co nového je v této části vaší nemocnice?
„Před několika týdny jsme v areálu II na Zdaboři
otevřeli nové zubní ordinace. Zároveň zde bylo
uvedeno do provozu modernizované rehabilitační

INFORMACE
V úterý 16. 2. prošel Příbramí
tradiční masopustní průvod, který
organizovali dobrovolní hasiči
z Bohutína. Průvod se zastavil
také na radnici. Zde účastníky
přijal starosta MVDr. Josef Řihák.
Březen – Měsíc čtenářů
Knihovna Jana Drdy vyhlašuje soutěž
pro žáky příbramských ZŠ a ZUŠ:
Namaluj pohádku téma „Pohádky
J. Drdy“ - více na www.kjd.pb.cz
Oddělení pro dospělé –
hlavní budova – nám. TGM
Beseda s M. Olšanskou a V. Pistoriem
- představení nakladatelství „Pistorius
a Olšanská, s. r. o.“
- termín bude upřesněn na stránkách
knihovny www.kjd.pb.cz
Oddělení pro děti
hlavní budova – nám. TGM
3. 3. od 14 do 16 hod
Kniha-ha, ha, ha - nejveselejší čtení
doma i v knihovně, anketa a čtení ukázek
Odpoledne her a soutěží
10. 3. od 14 do 16 hod
Sbíráte něco?
Výměnná sběratelská burza. Přijďte
se pochlubit svou sbírkou!
17. 3. od 14 do 16 hod
Výtvarná dílna – Velikonoce
– zdobení vajec a pletení pomlázek
24. 3. od 14 do 16 hod.
26. 3. Noc s Andersenem - 10. ročník
Uvedli jsme pouze některé akce, přehled
všech akcí na www.kjd.pb.cz
Soubor dobových nástrojů Chairé,
SokA Příbram, Knihovna Jana Drdy,
Galerie Františka Drtikola Příbram
a Waldorfská škola Příbram
Vás zvou na komponovaný pořad
cyklu “Příbramsko - historie - hudba”

„Nuže, Šemíku, vzhůru“
aneb Kronika Česká Václava Hájka
z Libočan, faráře v Rožmitále, děkana
na Karlštejně a ve Staré Boleslavi.
účinkují: Soubor dobových nástrojů
Chairé a Alfred Strejček
Státní okresní archiv Příbram, 23.3.
v 19 hodin, vstupné 80,- Kč
Předprodej vstupenek: Informační
centrum Knihovny Jana Drdy, nám.
T. G. Masaryka 156, Příbram I

centrum. Tím ale naše investice do areálu II
nekončí. Chtěli bychom zateplit budovy, zaizolovat
střechy, vyměnit okna. Akci připravujeme tak, abychom se mohli ucházet o dotace na tyto projekty.“
Jaké využití chystáte pro zbývající, prozatím
méně vytížené objekty v areálu II na Zdaboři?
„Ve spolupráci s městem Příbram chceme využít
volné provozy v areálu II na zřízení tzv. sociálních
lůžek. Myslím si, že tato služba v současné době
v Příbrami nejvíce chybí.“
Jaká je spolupráce města a nemocnice?
„Není tajemstvím, že společně se Středočeským krajem
hledáme možnosti, jak směnit majetek města, který
kraj potřebuje. Jedná se především o budovy některých
příbramských středních škol, jichž je Středočeský
kraj zřizovatelem. Kraj naopak městu může nabídnout jiné objekty, které se městu hodí právě např.
na uspokojování sociálních služeb občanům.
Zdůrazňuji, že právě v oblasti sociálních služeb,
v péči o staré lidi, nemocné, město je pro Oblastní
nemocnici Příbram nejbližším partnerem. Spolupráce mezi městem a naší nemocnicí je vynikající
a já si velmi vážím zájmu a vstřícného jednání
ze strany představitelů města Příbrami.“
Změny v Oblastní nemocnici Příbram, a. s., pečlivě
sleduje i starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
„Příbramská nemocnice, která patří Středočeskému
kraji, je nejen největším zaměstnavatelem v Příbrami,
ale i jednou z nejdůležitějších institucí ve městě.
Pozitivně vnímám současné proměny v naší nemocnici a mám z toho velkou radost. Nové operační sály,
urgentní příjem, moderně vybavená lůžka i speciální
přístroje – to vše naší nemocnici citelně chybělo.
Jsem rád, že vedení Středočeského kraje věnuje
příbramské nemocnici pozornost a že k nám investuje
velké peníze. Velkou zásluhu na všech pozitivních
změnách v Oblastní nemocnici Příbram mají
hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath
a ředitel naší nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada,”
říká starosta MVDr. Josef Řihák.
jk

O MĚSTSKÉM ROZPOČTU

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Příbram
dne 22. 2. 2010 schválilo hlavní dokument města rozpočet na rok 2010. Garantem tohoto dokumentu
je 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
„Tvorba rozpočtu probíhala standardním způsobem.
Čekali jsme především na výsledky roku 2009, ale
práce probíhaly od listopadu roku 2009, kdy jsme
již měli k dispozici ukazatele vývoje. Po přípravě
rozpočtu Rada města dne 3. února doporučila
schválení tohoto rozpočtu zastupitelům. Následně
proběhlo předjednání se zastupiteli a také jeho
projednání ve finančním výboru a v příbramském
PERMu. Rada města doporučila schválit rozpočet
na straně příjmů ve výši 715 394 013 Kč a na straně
výdajů ve výši 701 540 509 Kč. Takto koncipovaný
rozpočet je tzv. přebytkový. Výdajovou částku ovšem
musíme ještě povýšit o 13 853 504 Kč, což je částka
určená na financování úvěrů. Takže ve své podstatě
je rozpočet vyrovnaný.
V letošním roce jsme museli vlivem ekonomické

krize přistoupit k výraznější restrikci v některých
položkách rozpočtu. Dotýká se to hlavně příspěvkových organizací města. Těm byly příspěvky
pokračování na str. 2

Výdaje

Příjmy

Kap. 710
Kap. 711
Kap. 714
Kap. 715
Kap. 716
Kap. 717
Kap. 718
Kap. 719
Kap. 721
Kap. 722
Kap. 723
Kap. 728
Kap. 734
Kap. 735
Kap. 736
Kap. 739
Kap. 740
Kap. 741
Kap. 749
Kap. 750
Celkem

Kap. 709
Kap. 715
Kap. 716
Kap. 728
Kap. 740
Kap. 741
Kap. 749
Celkem

Odbor správy silnic 78 440 700,- Kč
Dopravní úřad
262 000,- Kč
Odbor školství
35 454 579,- Kč
Zdravotnictví
6 751 500,- Kč
Odbor kultury, SIS 70 036 293,- Kč
Městská policie
25 701 000,- Kč
Odbor ochrany
2 834 000,- Kč
Odbor vnitřních věcí 110 041 042,31 Kč
Odbor inf. technologií 7 319 000,- Kč
Obecní živnost. úřad 1 208 000,- Kč
Odbor živ. prostředí 4 613 000,- Kč
Sociální věci
103 796 260,- Kč
Odbor právní
9 909 000,- Kč
Odbor koncepce
1 198 000,- Kč
Stavební úřad
80 000,- Kč
Technické služby
52 114 050,- Kč
Odbor invest. výst. 82 855 500,- Kč
Odbor ekonomický 71 434 738,69 Kč
Měst. realitní kancelář 33 535 500,- Kč
Samostatné odd. dotací 3 956 346,- Kč
701 540 509,- Kč

Městské lesy
700 000,- Kč
Zdravotnictví
124 000,- Kč
Odbor kultury, SIS
486 000,- Kč
Sociální věci
420 000,- Kč
Odbor invest. výst. 22 351 000,- Kč
Odbor ekonomický 664 513 013,- Kč
Měst. realitní kancelář 26 800 000,- Kč
715 394 013,- Kč

Financování
Splátky úvěrů:
Kulturní dům
4 452 800,- Kč
Čistírna odpadních vod - ČMZRB 3 296 000,- Kč
Rožmitálská ulice
1 504 204,- Kč
Zdabořská ulice
4 600 500,- Kč
Celkem
13 853 504,- Kč
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LOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané,
před několika dny
schválilo Zastupitelstvo města rozpočet
Příbrami na letošní
rok. Po mnoha letech,
kdy částky na straně
příjmů i výdajů jenom
rostly, je letošní
rozpočet ve srovnání
s předchozím rokem
nižší.
Na straně příjmů
předpokládáme, že
letos do rozpočtu
města přijde asi o 60
milionů méně než
vloni. A protože
rozpočet musíme mít vyrovnaný, na výdajové
straně rozpočtu je rovněž o přibližně stejnou sumu
nižší částka.
Na Vaši logickou otázku, proč se musíme letos
spokojit s menším objemem peněz, je zdánlivě
jednoduchá odpověď. Důsledky ekonomické krize
se nepříznivě projeví i na hospodaření měst a obcí.
Vloni touto dobou, když jsme pracovali na rozpočtu na rok 2009, ještě nikdo netušil, jak hluboká
recese naši ekonomiku zasáhne. První varování
přišlo až začátkem druhého pololetí roku 2009,
kdy daňové příjmy města meziročně velmi prudce
poklesly. A další drtivé dopady krize na města
a obce vloni následovaly.
I proto bylo letos obzvláště náročné připravit
kvalitní rozpočet. Na rozdíl od státu si totiž města
a obce nemohou dovolit utrácet více peněz, než
kolik mají k dispozici. Myslím si, že letošní
rozpočet je kvalitně a zodpovědně připraven.
Očekávám, že nám pomůže překonat krizové
období. Vážím si toho, že rozpočet našel podporu
v městském zastupitelstvu. O to víc mě tato
podpora těší, že pro rozpočet hlasovali zástupci
všech stran, které dostaly ve volbách důvěru
spoluobčanů.
A co konkrétně rozpočet znamená pro občany
Příbrami? Zjednodušeně řečeno - budeme hledat
úspory všude tam, kde ještě jsou rezervy.
Na druhou stranu to ale neznamená, že budeme
omezovat služby a servis, které město poskytuje
svým obyvatelům.
Městské organizace (až na výjimky) musí počítat
s tím, že letos dostanou od města menší příspěvek,
než tomu bylo vloni. Restrikce se netýkají jen
Galerie Františka Drtikola a městských jeslí, kde
téměř celý příspěvek od města jde na platy
zaměstnanců. Rovněž naše školy se letos budou
muset uskrovnit v neinvestičních nákladech.
Naopak stejný objem peněz půjde např. na městské
granty pro oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, sportovní, kulturní, ochrany životního
prostředí a další.
I s nižším rozpočtem plánujeme také celou řadu
investičních akcí. Ale naší prioritou je získávat
na naše projekty dotace z rozpočtů kraje, státu
a především Evropské unie.
Naším cílem je, abychom na každou korunu
investovanou z pokladny města Příbrami získali
6 i více korun z dalších zdrojů. Tak, jako je tomu
např. v Integrovaném plánu rozvoje města
pro Březohorské sídliště, který bude i letos
pokračovat. Získali jsme také peníze na zateplení
a rekonstrukce našich škol a domů s pečovatelskou
službou. O dotace na celou řadu dalších projektů
žádáme.
Za několik dnů přivítáme jaro. Po dlouhé a tuhé
zimě řada z Vás jistě teplé jarní dny letos vyhlíží
obzvláště netrpělivě. Musím se ale ještě vrátit
k zimnímu období. Ač nerad, musím bohužel
konstatovat, že úklid sněhu z ulic a chodníků
nebyl zodpovědnými pracovníky zvládnut tak, jak
bychom si přáli. Na celé řadě míst v Příbrami
i v okolních osadách se prostě sníh neuklízel tak,
aby za to občané mohli jen chválit a tleskat. Vím,
že letošní zima byla velmi náročná a sněhu bylo
více než v jiných letech. Také technika a nasazení
pracovníků mají své limity. Ale úklid sněhu se dal
zvládnout lépe. A za to, že jsme to lépe nezvládli,
mi nezbývá, než se spoluobčanům omluvit.
Čeká nás nyní jarní úklid spojený s blokovým
čištěním ulic. Pracovníci Technických služeb
Příbram musí mimo jiné z města vyvézt tuny
posypového materiálu. Apeluji proto na každého
majitele auta, aby sledoval, kdy se bude v jeho
ulici uklízet, a včas si odvezl svoje vozidlo jinam.
Prosím, neztěžujte práci těm, kteří se starají
o čistotu a pořádek v našem městě.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem hodně jarní
pohody a mnoho radosti při pohledu na první
jarní květy.

MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
který jednal s německy mluvícími zájemci o informace.
Zaměstnanec Hornického muzea Příbram Ing. Milan Karda zval
zájemce k návštěvě muzea a zároveň rozdával propagační
materiály příbramského regionu a kousky hlušiny z odvalu Lill.
Představena byla samozřejmě také Svatá Hora, Galerie Františka
Drtikola a další. Na širokoúhlém monitoru v expozici našeho
města byly promítány filmy „Svatá Hora v čase i nad časem“,
„Antonín Dvořák na Vysoké“, „Muzea a hornictví ve středních
Čechách“ a byly prezentovány fotografie nejen z města Příbrami,
ale i z obcí Podbrdského regionu.
Po loňské úspěšné premiéře opět v našem stánku vystoupila
skupina Ginevra.
„Účastnit se veletrhu Holiday World v Praze, stejně jako podobné
akce Regiontour v Brně, považuji za velmi důležité. Jde o dvě
nejdůležitější výstavy cestovního ruchu v České republice.
Pro naše město je důležité, aby se o nás vědělo. Aby majitelé
cestovních kanceláří, agentur a touroperátoři věděli, že naše
město má co nabídnout, že stojí za to k nám do Příbrami
vycestovat. O tom, že se investice do propagace města a našeho
regionu vyplácí, svědčí i skutečnost, že Hornické muzeum
Příbram mělo už dva roky za sebou návštěvnost vyšší než
100 tisíc turistů ročně. Očekávám, že příliv návštěvníků do našeho
města bude pokračovat,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák, který
se ve čtvrtek 4. února zúčastnil zahajovacího dne na veletrhu
Holiday World.

Odpis poplatků z prodlení
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo odpis poplatků
z prodlení ve výši 1 913 189,90 korun. Tyto poplatky z prodlení
byly příslušenstvím dluhů, které dlužníci uhradili na účet města
v období tzv. penálových prázdnin v minulém roce. „Penálové
prázdniny, během kterých měli dlužníci možnost vypořádat své
závazky vůči městu, byly jedním z opatření, která jsme přijali
na zmírnění krize v minulém roce. V průběhu „penálových prázdnin“ bylo uhrazeno nájemné bytů a nebytových prostor
v celkové výši 236 006 korun. Každý dlužník, který nevyužil
možnosti splatit závazky v době penálových prázdnin, musí nyní
počítat s tím, že dluhy po něm budou vymáhány včetně
příslušenství,“ informoval starosta MVDr. Josef Řihák.

Další pozemky od Diama
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo
bezúplatný převod
2
pozemků o celkové výměře 15 153 m v katastrálním území Březové Hory z vlastnictví státního podniku Diamo do vlastnictví
města Příbram. Zároveň zastupitelé schválili, že město Příbram
nebude uvedené nemovitosti využívat ke komerčním účelům.
„Požádali jsme Diamo, s. p., o bezúplatný převod pozemků
v katastrálním území Březové Hory z důvodu podání žádosti
o dotaci v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Příbram“.
Jedná se převážně o místní komunikace, chodníky a veřejnou
zeleň v Příbrami VII. Velmi si vážím toho, že nám státní podnik
Diamo vyhověl. V minulosti jsme již od Diama rovněž bezúplatně
získali řadu pozemků v Příbrami a dále jsme od Diama za symbolickou jednu korunu koupili objekt bývalého ředitelství Rudných
dolů na náměstí TGM. Tento objekt nyní rekonstruujeme. Státní
podnik Diamo je vůči městu Příbram velmi vstřícný, a navazuje
tak na dobré vztahy, které město Příbram v minulosti s těžaři
uranu vždy mělo,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Dotace pro les Koráb
Město Příbram dokončilo v těchto dnech projekt s názvem “Péče
o Významný krajinný prvek - Les Koráb”. Na tuto akci město
získalo dotaci z prostředků Středočeského kraje z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Výše dotace činila 276 tisíc
korun, což je asi 80 procent všech vynaložených nákladů.
Zbývajícími dvaceti procenty (asi 70 tis. Kč) se na obnově
lesoparku Koráb podílelo město Příbram.
Za výše zmíněné peníze bylo mimo jiné odborně ošetřeno 113
vzrostlých stromů, odstraněno 23 kusů dřevin, které byly podle
názoru odborníků nevyhovující z pěstebních a zdravotních
důvodů. U deseti stromů provedli pracovníci odborné arboristické firmy konzervační ošetření dutin a poranění. Tímto
zásahem stromům prodloužili život. Úpravy v lese Koráb se
uskutečnily v listopadu a prosinci 2009.
„Ošetřením byly zabezpečeny vhodné podmínky pro budoucí
zdravý vývoj stromů. Zároveň, a to je mimořádně důležité, byla
zvýšena bezpečnost stromů, které rostou v rekreačně hojně využívané oblasti. Jsem rád, že nám Středočeský kraj opět přispěl
na péči o životní prostředí v našem městě. Věřím, že se nám
podaří uspět i s dalšími projekty, které povedou ke zlepšení stavu
přírody v Příbrami a jejím bezprostředním okolí,“ řekl starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Příbram na Holiday World
Ve dnech 4. až 7. 2. se město Příbram představilo na 19. ročníku
Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World,
který se již tradičně koná na pražském Výstavišti. Naše město
vystavovalo v samostatné expozici č. 810 ve veletržní hale.
V rámci našeho stánku, který je ve stylu hornické hospůdky, se
kromě města Příbrami představili také spoluvystavovatelé:
Hornické muzeum Příbram a Svazek obcí Podbrdského regionu.
Catering pro hosty stánku i částečně pro kolemjdoucí zdarma
zajišťoval hotel Belvedere Příbram.
Město Příbram na veletrhu zastupovali pracovníci Obecního
živnostenského úřadu Ing. Ota Hauptmann, Hana Měráková
a Radka Fiebigerová. Ve stánku Příbrami byl také p. Ulrich Haag,

jk
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sníženy o 15 %, s výjimkou Galerie Františka Drtikola a Městských jeslí. Příspěvky od města těmto organizacím tvoří hlavně
mzdové složky, a jejich restrikce je tedy nemožná. Dále pak jsme
snížili provozní příspěvky školám. Ani školy by toto snížení neměly
nijak výrazně pocítit. V roce 2009 totiž byly všechny školy dovybaveny jak v investiční, tak i v neinvestiční kapitole o velké
finanční prostředky, a tak není jejich potřeba v letošním roce.
Nesahali jsme na dotace kulturní, sportovní, ekologické, sociální
a další.
Největší polemika a diskuze na jednání zastupitelů byla kolem
daru pro 1.FK PŘÍBRAM, a. s. To mě, přiznávám, udivilo především proto, že stejná situace byla i v loňském roce a tehdy s tím
žádné problémy nebyly. Bohužel, v letošním roce je celá
problematika kolem rozpočtu zpolitizovaná, takže hrstka
zastupitelů se podivovala, proč podporujeme 1.FK PŘÍBRAM.
Pokud bychom se rozhodli, že nebudeme sport v Příbrami
v letošním roce podporovat, je zcela zřejmé, že v dalších letech
už nebude možné navázat na tuto sportovní tradici a sport
z našeho města zmizí. Sport i kulturu obecně podporují všechna
města. Tyto oblasti nemohou bez této podpory existovat v žádné
obci či městě.
Možná ještě krátce k dluhům, tedy splátkám úvěrů. Tady je
důležité říci, že dluhy nám postupně klesají a nejhorší stav, což
byl loňský rok (38 milionů korun), máme za sebou. V letošním
roce nás již čeká pouhých 13,5 milionů korun. Tento stav bude
postupně klesat i v roce 2011. Pokud si město nevezme další úvěr,
tak by mělo jít o částku kolem sedmi milionů korun. Vše je patrné
z přiloženého grafu.
A které investiční akce nás čekají v letošním roce? Důležitou
investiční akcí bude Integrovaný plán rozvoje města pro zónu
splátky úvĢrƽ dle jednotlivých rokƽ
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Březohorského sídliště. V letošním roce se akce týká hlavně ulic
Bratří Čapků, Ve Dvoře, Boženy Němcové, Prof. Skupy a vnitrobloku Malý Kotel. To je akce zhruba za 20 milionů korun.
Do roku 2015 musíme vyčerpat všechny finanční prostředky
z tohoto programu.
Další velkou investiční akcí je první etapa revitalizace náměstí
T. G. Masaryka. I tento projekt v letošním roce předpokládá
investici zhruba kolem 20 milionů.
Pak jsou to také projekty související s bydlením. Např. přestavba
domu, který jsme získali od Armády ČR (naproti OD TESCO).
Mělo by zde vzniknout 18 sociálních bytů. Očekáváme příspěvek
od státu ve výši 550 tisíc korun na jeden byt. Jmenovat ještě
můžeme i již schválený projekt na zateplení ZŠ Březové Hory
(16,6 milionů Kč), zateplení Domu s pečovatelskou službou
v Průběžné ulici (8 mil. Kč) a zateplení DPS v ulici Jana Drdy
(4,5 mil. Kč). Nyní jsme ještě podávali žádosti, které mají
poměrně velkou šanci uspět ve schvalovacím řízení, a to je
zateplení DPS v Brodské ulici (26 milionů Kč), zateplení školních
objektů v areálu ul. Bratří Čapků (bývalá 6. ZŠ, jesle, MŠ,
školní jídelna) a zateplení bývalé 2. ZŠ v Dlouhé ulici.
Rovněž předpokládáme, že v letošním roce začneme s rekultivací
skládky Květná (55 mil. Kč), pokud uspějeme v dotačním řízení.
Žádost byla dobře podána, a tedy není důvod k jejímu vyřazení.
To jsou asi základní investiční akce města Příbram v roce 2010.
Jde o projekty finančně i organizačně velice náročné a také tyto
akce budou zcela jistě po určitou dobu občany našeho města
obtěžovat. Když např. bude rozkopaná celá ulice Bratří Čapků,
přinese to samozřejmě zde bydlícím občanům problémy. Ale
výsledek by měl být pěkný. A stejné je to třeba i s náměstím TGM.
To bude dopravně hodně komplikovaná situace. Budeme se
snažit dopravní zatížení maximálně snížit, ale ne vždy je možné
vše realizovat bez komplikací.
Spousta nejrůznějších fám a dohadů se
točila kolem příjmové částky 109 milionů
korun. O co tedy jde? Jedná se o tzv.
zbytný majetek města. Tedy majetek,
který musí město spravovat a nemá
z něj prakticky žádné výnosy. Vyjmenovali jsme, co to není: Nejde o prodej
Technických služeb Příbram, ani např.
o prodej Kulturního domu (tato verze
jako zcela zaručená již kolovala),
neprodáváme ani stadion Spartaku, ani
Městské lesy. V nejbližší době se k této
problematice na zastupitelstvu vrátíme
a zastupitelé rozhodnou.
Závěrem bych chtěl všem konstruktivním zastupitelům poděkovat za to,
že rozpočet podpořili. Jde o základní
dokument tohoto města a je vidět, že
většina zastupitelů k této problematice
i zodpovědně přistoupila. Závěrečný účet
hospodaření města Příbram za r. 2009
bude, tak jako tomu bylo i v předchozích letech, projednán v dubnu nebo
květnu, tedy až po všech rozborových
jednáních.“
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P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
ZDENĚK LEV Z ROŽMITÁLA
NEJVYŠŠÍ PURKRABÍ

1470 ? - 1535
Zdeněk Lev z Rožmitála patří mezi nejvýznamnější
postavy české historie doby jagellonské. Do příbramských
dějin se sice zapsal jen při úspěšné snaze měšťanů o změnu
robotních povinností, v dějinách země i příbramského
okolí je však jeho stopa nesrovnatelně větší. Rod Pánů
z Rožmitála pocházel ze zdejší končiny, psal se po hradu
Rožmitálu pod Třemšínem. Za Zdeňka Lva dosáhl rod
svého mocenského vrcholu, rozsahem pozemkových držav
neměl v té době konkurenci, zanechal daleko za sebou
i slavné Rožmberky. Zdeňkovým sídlem se stala nedaleká
Blatná. Sám Zdeněk ve funkci nejvyššího purkrabího
vykonával faktickou vládu v zemi (dnes bychom jej mohli
přirovnat k předsedovi vlády). V zemi však mezi sebou
soupeřily skupiny šlechty, rozdělené náboženstvím i majetkovými zájmy, a také znesvářené zemské stavy, zejména
měšťané a páni. Tím vším dokázal Zdeněk Lev úspěšně
proplouvat.
Moc Zdeňka Lva byla založena na ovládnutí krále i dalších
osob pomocí složitého systému půjček a zástav. Král Vladislav II. měl velmi malou mocenskou základnu a ve všech
důležitých rozhodnutích byl odkázán na souhlas zemského
sněmu. Zoufalý nedostatek financí tak řešil půjčkami
a následným rozdáváním královských statků. Tímto
způsobem pán z Rožmitálu získal rozsáhlý pozemkový
majetek, který sahal od Ploskovic a Krupky na severu
po Velhartice na jihu, od Chebu na západě až po Lysou
nad Labem na východě. Aby mohl králi půjčovat, sám se
zadlužoval a své dluhy vázal na svůj získaný majetek. Vše
bylo založeno na důvěře věřitelů, která byla zase vázána
na politickou moc Zdeňka Lva. Jakmile se jejich důvěra
narušila ztrátou moci v roce 1528, zhroutilo se celé
dominium jako domeček z karet. Zdeňkovi dědicové
museli nakonec v Čechách vše prodat, s málem, co zbylo,
opustili zemi a usadili se na Moravě. (Tak trochu děláme
dnes my všichni stejnou chybu.)
Zdeněk Lev zastával funkci nejvyššího purkrabího v letech
1507–1523 a 1525–1528. Po smrti krále Vladislava v roce
1516 nastoupil na trůn jeho syn Ludvík, který se snažil
o mnohem aktivnější politiku vůči zemské šlechtě. Situace
se vyhrotila v roce 1520 natolik, že hrozila dokonce občanská válka. Ludvík však přijel do Čech až v březnu 1522.
Během svého pobytu se snažil obnovit panovnickou moc
reorganizací správy země. Stavům odňal správu
královských financí a donutil je vrátit některé z rozchvácených královských majetků a hradů. Zemské úředníky
včetně Zdeňka Lva z Rožmitála přinutil král k abdikaci
a v březnu 1523 dosadil nové. Po Ludvíkově návratu
do Uher se však situace v Čechách vyhrotila znovu a král
kvůli válce s Turky nakonec raději povolal Zdeňka Lva
zpět do funkce. Nástupem Ferdinanda I. Zdeněk definitivně upadl v nemilost, opustil zemské funkce a stáhl se
z veřejného života. Prakticky do smrti pak řešil jen své
dluhy.
Do příbramských dějin Zdeněk pravděpodobně zasáhl
i svým zájmem o dolování. Počátkem 16. století začal první
vrchol zdejší stříbrorudné těžby a zdá se, že Zdeněk Lev
měl v tomto podnikání podíl. Vzhledem k nedostatku pramenů či jejich nezpracovanosti však neumíme posoudit,
jak velký tento podíl byl a zda mu přinesl kýžené zisky.

Daniel Doležal

B ŘEZNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 3. 1960
byla otevřena pošta na Zdaboři v dnešní Poštovní ulici.

2. 3. 1753
byla zřízena královská
komise, která měla urovnat
spor mezi příbramskými
voskáři a jezuity o prodeji
zboží na Svaté Hoře.

8. 3. 1560
vypukl v Příbrami rozsáhlý
požár, kterému padlo za oběť
více než 60 domů.

10. 3. 1910
se v sále hotelu Buchar (Podařil) konala protestní schůze
obou příbramských obchodních grémií (cosi na způsob
dnešní živnostenské komory)
proti propouštění horníků.

16. 3. 1675

císař Leopold I. formálně
potvrdil darování Svaté Hory
jezuitům.

20. 3. 1980
měla v příbramském divadle

premiéru hra Petera Shaffera
Komedie ve tmě, kterou
režíroval Jiří Nesvatba.

20. 3. 2000
navštívil Příbram ministr
pro místní rozvoj Jaromír
Císař a jednal zde o vzniku
průmyslových zón ve městě.

22. 3. 1695
Příbramská rada vynesla rozsudek, ve kterém zakázala
jezuitům klást překážky
proti prodeji chleba a pečiva
v okolí Svaté Hory na městských pozemcích.

25. 3. 1955
zemřel Karel Valta (*28. 2.
1883), významný příbramský
kulturní a vlastivědný pracovník, spisovatel a novinář.

28. 3. 1885
byl nahrazen starý puklý zvon
Prokop (z r. 1580) z kostela
sv. Prokopa novým zvonem
stejného jména.

Daniel Doležal

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 1. 2. v 20.57 hod. oznámil telefonicky na služebnu MP
muž, že v domě v Příbrami VII se fyzicky napadá skupina
čtyř mužů. Na uvedenou adresu ihned vyjela hlídka MP,
která na určeném místě nalezla pouze jednoho z výtržníků.
Strážníci ho vyzvali k předložení průkazu totožnosti. Na výzvu
však dotyčný reagoval agresivně, vyhrožoval násilím
a odmítal prokázat svou totožnost. Proto ho strážníci převezli
na Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami, kde byl poté
ztotožněn, a bylo zjištěno, že se jedná o 25letého muže.
Jelikož bylo zjevné, že je pod vlivem alkoholu a není schopen
ovládat své chování, odvezli ho strážníci na lékařské
vyšetření do nemocnice, kde lékař rozhodl o jeho umístění
do Protialkoholní záchytné stanice Příbram.
Dne 5. 2. v 18.55 hod. požádala ostraha Oblastní nemocnice Příbram služebnu o zásah u vchodu do nemocnice, kde
se na zemi nachází neznámá osoba. Hlídka zde nalezla
silně podnapilého muže, který nebyl schopen ani komunikace, ani samostatného pohybu. Dotyčný u sebe neměl
žádný průkaz totožnosti. Strážníci ho převezli na Policii
ČR, kde byl ztotožněn. Po vyšetření v nemocnici byl tento
52letý muž umístěn na záchytku.
Dne 5. 2. v 22.40 hod. oznámila na tísňovou linku 156 barmanka z baru na Rynečku, že se hosté fyzicky napadají.
Na místo ihned vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP. V baru je
kontaktovaly přítomné osoby a uvedly, že dva mladíci, kteří
se v uvedené provozovně fyzicky napadali, odešli směrem
k parkovišti na Rynečku. Velitel směny následně za pomoci
kamerového systému vyhledal uvedené mladíky a zjistil, že
se nacházejí v Milínské ulici. Strážníci se vydali udaným
směrem a dostihli dvě osoby odpovídající popisu. Jednalo
se o muže ve věku 26 a 29 let. Hlídka MP k místu poté přivolala
hlídku Policie ČR, která věc převzala do vyšetřování.

TEL.

318 624 245, 156

Dne 6. 2. v 00.25 hod. prováděla hlídka MP kontrolu
zaparkovaných vozidel v ulici Legionářů. Při obchůzce si
všimla podnapilých mladíků, kteří se pohybovali ulicí Legionářů směrem k ulici E. Beneše a chovali se velmi hlučně.
Strážníci se na ně zaměřili a po chvíli zahlédli, jak jeden
z mladíků kopl do zpětného zrcátka u vozidla Mazda.
Druhý mladík ho hlasitými výkřiky v jeho jednání povzbuzoval, poté se k němu přidal a kopnutím urazil zpětné
zrcátko u vozidla Opel. Hlídka oba zkontrolovala a ztotožněním zjistila, že se jedná o muže ve věku 23 a 21 let.
Strážníci přivolali hlídku Policie ČR, které předali ke konání
dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 12. 2. požádal telefonicky operační důstojník Policie
ČR služebnu MP Příbram o vyslání hlídky do okolí ulice
Fibichova, kde napadl větší pes ženu. Přestože byl pes dost
neodbytný a agresivní, podařilo se nakonec paní uniknout.
Na místo neprodleně vyjela hlídka MP, psa nalezla a pokoušela se ho odchytit. Pes však utíkal a při přebíhání silnice
ohrožoval dopravu. Následně se strážníkům podařilo psa
odchytit a převézt do útulku v Lazci.
Dne 17. 2. v 12.30 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena, že v chodbě domu v Příbrami V se zdržuje zřejmě
opilý nájemník a kopáním do dveří bytu působí hluk.
Hlídka zastihla 57letého muže u dveří jeho bytu, kde ležel
na podlaze. Na dotaz strážníků uvedl, že se vrací z protialkoholní záchytné stanice, kam ho včera večer převezla
hlídka Policie ČR, a dále uváděl, že mu někdo odcizil
peníze. Strážníci ho poučili o nevhodnosti jeho chování
a vyzvali ho ke klidu. Muž výzvu respektoval a strážníci se
poté vrátili k plnění dalších pracovních povinností.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Nová vesnice vyrůstá uprostřed města
Zdá se Vám tento název nějaký podivný, či snad dokonce
mírně řečeno nesmyslný? Není. V jedné z městských částí
takováto vesnice právě vyrůstá. Vesnici tvoří především
domy a jejich obyvatelé a hlavně vzájemné sousedské
vztahy. A přesně toto lze najít v novém zástavbovém území
v okolí zdabořského statku.
Prvním impulsem ke vzniku této zajímavé komunity byla
restituce zdabořského statku. „Mého dědu, kterému statek
patřil, měli místní lidé rádi. Podle tehdejších měřítek to byl
vlastně „kulak“, takže to bylo hodně neobvyklé. Ale
skutečně se tento fakt objevuje ve všech dokumentech
z tehdejší doby. Dokonce jej i přes vyvlastnění tady nechali
s babičkou bydlet a statek i řídil. To rozhodně nebylo
obvyklé, vždycky byli původní majitelé ze svých statků
vyhnáni,“ říká vnuk původního vlastníka zdabořského
statku Jiří Holý. Statek i s okolními polnostmi byl rodině
vrácen, ale znamenalo to, že zde bude pokračovat zemědělská výroba. „Tři roky jsem se tady trápil. Nebylo to jako
dnes, kdy zemědělci mají spoustu nejrůznějších dotací,“
doplnil vystudovaný ekonom J. Holý. Statek již v té době
sousedil s Příbramí a bylo jasné, že dříve nebo později
nebude zemědělská výroba takhle blízko města možná.
„Přemýšlel jsem, jak s tímto problémem naložit. Spolupracoval jsem s městem na tvorbě územního plánu, takže se
celé toto území postupně vyvíjelo s určitou vizí. Tuto vizi
s odborem koncepce a rozvoje města držíme léta. Pak do toho
ještě vstoupil projekt Jihovýchodního obchvatu města, a tak
komunikuji i s Ředitelstvím silnic a dálnic. Všechna řešení
jsou vždycky o komunikaci a vzájemných dohodách, takže
postupně se daří dohodnout celou řadu požadavků.
Příkladem může být zachování průchodu do lesa, studánky
i Hořejšího rybníka. Nemyslím, že se vše vždy povede,
hydrologické poměry jsou prostě dané, ale uvidíme. V rámci
tohoto projektu byla prozkoumána i Florentýnská štola,
která studánku zásobuje vodou.“
A jak se stalo, že se v této oblasti vůbec začalo stavět
a hlavně, že se tady staví řadové domy? „Vůbec se mi
do této výstavby nechtělo. Spousta lidí mě odrazovala: Kdo
dneska chce řadovku? Buď jsem v bytě a jsem spokojený,
nebo si koupím barák. Jenže na dům v dnešní době málokdo má a mít bude. Představa, že si postaví sám dům za 2,5
milionů, je úplně lichá. To dneska nejde. Základní myšlenka
byla postavit kvalitní bydlení za relativně dostupnou cenu.
Vyměnit byt v paneláku za „řadovku“ a připlatit si nějakou
hypotékou. Začal jsem na tom pracovat se svými kamarády.
Na nich jsem testoval, jestli by měli zájem. V určité fázi jsem
od tohoto záměru začal ustupovat – je to moc práce, je to
velké riziko. Ale pak kluci přišli s tím, zda začnu, jestliže
dají dohromady pět zájemců. Ano, když mi přinesete pět
smluv, tak já začnu. Bral jsem to tak trochu napůl žertem,
ale když opravdu přišli s pěti smlouvami, začal jsem. A to
byl vlastně ten základ budoucí vesnice. Pět lidí se shodlo, že

spolu budou žít v jedné lokalitě. Pak se postupně vše rozšířilo,
ale základní sousedský vztah byl postaven a na něj se už
jenom navazovalo. Když jsem se přestěhoval na statek, byl
jsem tam téměř sám. Nejbližším domem byla hospoda
U Pletánků, jinak kolem samá pole. Takže jsem rád, že se
podařilo sem dostat lidi, kteří mají opravdu dobré sousedské
vztahy,“ říká Jiří Holý.
Řadovky se ukázaly jako úspěšný projekt. Všichni z první
etapy už bydlí od poloviny loňského roku. V současné době
se již staví druhá etapa. Budoucí vlastníci by se sem měli
nastěhovat na podzim letošního roku. „Každý, kdo se přijde
na byty v těchto domech podívat, je hodně překvapený,
kolik je tady místa. Od samého začátku jsem bojoval
s architekty, že nikdo nepotřebuje velké chodby a průchody.
Tady nic takového není. Schodiště „visí“ v obýváku –
je vzdušné, v kombinaci dřeva se železem. Otevřené

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010
Při přípravě Městského programu prevence kriminality na rok 2010 (schválen Radou města
1. 2. 2010), který zpracoval manažer prevence kriminality ve spolupráci s členy pracovní
skupiny prevence kriminality, jsme využili zkušeností ze zpracování a realizace Městského
programu prevence kriminality na rok 2008 a na rok 2009, odborných rad získaných
při konzultacích s pracovníky Odboru prevence kriminality MV ČR, příkladů dobré praxe atd.
Městský program prevence kriminality na rok 2010 obsahuje 6 projektů, které navrhují komplexní přístup k řešení bezpečnostních problémů, a zahrnuje projekty z oblasti situační a sociální prevence. Jedním z projektů je i pilotní projekt dalšího odborného profesního
vzdělávání strážníků městské policie. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny, na základě
stanovených priorit v Koncepci prevence kriminality města na léta 2009 až 2011 a aktuální
analýzy trestné činnosti na území města, na snížení majetkové trestné činnosti (především
krádeží věcí z motorových vozidel), ke zvýšení bezpečnosti ve městě (především v nočních
a večerních hodinách), na práci s dětmi a mladistvými (pachateli protiprávního jednání nebo
jako potencionálními pachateli trestné činnosti) a poradenství pro oběti trestné činnosti
a odborné sociální poradenství pro osoby v tíživé životní situaci.
Na základě dlouhodobých analýz kriminality je největším bezpečnostním problémem
ve městě majetková trestná činnost (především krádeže věcí z vozidel). Právě na tuto problematiku jsou zaměřeny první 2 projekty, které by měly zároveň výrazně přispět ke zvýšení
bezpečnosti ve městě. Prvním projektem je rozšíření Městského kamerového dohlížecího
systému o 1 kamerový bod. Novou kamerou budou monitorována veřejná prostranství
(především parkovací plochy), kde často dochází k této trestné činnosti a kde je zároveň velký
pohyb osob. Kamera také bude monitorovat jeden z dopravních uzlů ve městě (kruhový
objezd u Státního okresního archivu).
Dalším projektem v oblasti situační prevence je projekt osvětlení rizikových míst, která
nejsou v současnosti dostatečně osvětlena a která byla vytipována na základě analýzy trestné
činnosti, zkušeností strážníků a policistů při hlídkové činnosti a výsledků dotazníkového
šetření zaměřeného na pocit bezpečí prováděného v roce 2008 mezi občany Příbrami, a podnětů občanů podaných vedení města a pracovní skupině prevence kriminality, a informací
získaných od obyvatel města prostřednictvím elektronické rubriky „Otázky a odpovědi
s městskou policií“. V rámci tohoto projektu budou nově osvětleny dvě parkovací plochy
(jedna z nich bude zároveň monitorována novou kamerou), dále se umístí do dvou rizikových
průchodů osvětlení typu antivandal a v případě poskytnutí dotace z MV ČR bude také
osvětlen spojovací chodník mezi Příbramí VI - Březové Hory a Podlesím. Jedná se o chodník
v délce cca 150 m, který využívají především děti z Podlesí při cestě na ZŠ Březové Hory.
V Městském programu prevence kriminality na rok 2010 jsou také projekty zaměřené
na cílovou skupinu děti a mládež. Jedním z nich je desetidenní letní sociálně-rehabilitační
pobyt (tábor) pro 20 dětí, které jsou zařazeny do již druhým rokem probíhajícího projektu
„Provázení“. Tábor bude plynule navazovat na celoroční systematickou odbornou práci
v rámci volnočasového preventivního programu využívajícího přátelského vztahu
proškoleného studenta-dobrovolníka a ohroženého dítěte.
Vybavení pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je druhým projektem zaměřeným na cílovou skupinu děti a mládež. V únoru 2010 začalo občanské sdružení
Ponton za podpory města provozovat v Příbrami NZDM Bednu. Potřeba vzniku tohoto typu
zařízení vycházela zejména z dlouhodobě zvýšené kriminality a zvýšeného výskytu
rizikového chování u mladých neorganizovaných lidí v ulicích Příbrami. Ze stran dětí,
mládeže a odborníků pracujících s touto věkovou skupinou byl prokázán velký zájem o existenci takové služby. Projekt má pomoci vybavit stávají prostor pro klienty tak, aby byl
pro ně podnětný, motivující a aby se do něj rádi vraceli. Jedná se o vybavení pro volnočasové
aktivity klientů – kulečník, šipky, deskové hry, knihy apod.
Další projekt se týká odborného profesního vzdělávání strážníků. Projekt bude realizován
ve spolupráci a pod odborným dohledem OPK MV ČR. Na strážníky městských a obecních
policií jsou při výkonu služby kladeny stále větší nároky. Strážníci sice každé 3 roky absolvují zkoušky odborné způsobilosti, které mají za cíl prověřit znalost jednotlivých právních
předpisů vztahujících se k činnosti obecních policií, ale pro plně profesionální výkon služby
to není vždy zcela dostačující. Sebelepší teoretická znalost právních předpisů není bez umění
komunikace, empatie, asertivity a dalších psychosociálních dovedností zárukou profesionálního jednání a korektního jednání s občany. Vedle rozvoje těchto dovedností se kurz zaměří
na prohloubení právního minima, a na informace z oblasti systému prevence kriminality v ČR.
Posledním projektem je poradenství pro oběti trestné činnosti a odborné sociální poradenství
pro osoby v tíživé životní situaci. Protože v Příbrami a jeho blízkém okolí není žádná nestátní
nezisková organizace či jiná instituce, která by tuto službu poskytovala, nebo by projevila
zájem o její poskytování, rozhodlo se město Příbram poskytovat tuto službu samo. Na tento
projekt, jehož realizace je pro město velmi finančně náročná, žádáme vedle dotace z MV ČR
především finanční prostředky z Humanitárního fondu z KÚ Středočeského kraje. Právě
obdržení dotací je podmínkou pro realizaci tohoto projektu.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

O pohár starosty města Příbram
schodiště umožňuje využívat celý prostor s kuchyní a jídelnou.
Život rodiny se odehrává na jednom společném místě. Celé
léto žijí venku - obývák je propojený s terasou. Původní
záměr všech byl, nestavět ploty. Teď už je postupně budují,
ale důvod je velmi prostý – mizí děti. Každou chvilku někdo
u sebe našel dítě od sousedů. Právě, že se tady všichni
navzájem dobře znají, je lokalita bezpečná. Pokud by se
tady objevil někdo cizí, všichni to budou vědět a budou
dávat pozor. To je hodně důležité, neexistuje tady anonymita,
která je rájem zlodějů. Takže ploty nejsou obrana proti
zlodějům, ale opatření, které dětem vymezuje území.“
Možná, že právě absence anonymity je dobrým řešením
a skvělým bezpečnostním opatřením. Nic nestojí, nejsou
potřeba žádné nákladné projekty, nákup kamerových
systémů a podobně. Stačí si všímat svého okolí a hlavně
dobře znát své sousedy.
Dobré sousedské vztahy jsou asi největší předností
zdabořské lokality.
str

Příbramští občánci narození v lednu a únoru

Pátý nejstarší klub v Čechách Spartak Příbram uspořádal na perfektně připravené umělé
travnaté ploše zimní turnaj, kterého se zúčastnila tato mužstva: Slavia Praha B – národní liga,
1.FK Příbram – divize, Jiskra Domažlice – divize, Spartak Příbram – I. A. třída.
V prvním utkání domácí Spartak pod vedením trenérů Josefa Bláhy a Víta Kratochvíla se
střetl s Jiskrou Domažlice. Hosté se ujali vedení Bublíkovou brankou, ale ještě do poločasu
srovnal skóre Voříšek. V normální hrací době skončilo utkání 1:1 a došlo na penalty,
ve kterých byl úspěšnější Spartak 8:7. Rozhodující penaltu proměnil Havrlík. Mužstvo
Domažlic na turnaji vedl bývalý prvoligový trenér Plzně Zdeněk Michálek.
Ve druhém utkání rezerva prvoligového 1.FK Příbram vedená trenérem Františkem Barátem
se střetla se slávistickou rezervou. Po dramatickém průběhu zápasu se více štěstí přiklonilo
ke slávistům, kteří Pázlerovou brankou zvítězili 1:0. Slavia byla koučována trenéry
Miroslavem Janů a Ivo Knoflíčkem.
V utkání o 3. místo porazila 1.FK Příbram 1:0 Jiskru Domažlice, branku vstřelil Mojdl.
Ve finále se střetl domácí Spartak s favorizovanou Slavií. Hosté snaživé fotbalisty Spartaku
herně převyšovali a po zásluze se stali vítězi zimního turnaje, když zvítězili 4:1, branky
vstřelili: Novotný 2, Vyhnal a Pázler. Zúčastněným celkům předali ceny starosta města
MVDr. Josef Řihák, místostarosta Václav Černý, poslankyně Parlamentu JUDr. Eva
Dundáčková a prezident SK Spartak Příbram Ing. Vladimír Králíček.
(bac)

Výstava ZŠ 28. října v divadle zahájena
V roce 2009 začala Základní škola 28. října úzce spolupracovat s Divadlem A. Dvořáka
Příbram. Po domluvě obou vedení, jak školy, tak divadla, byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci, jež umožňuje našim žákům navštěvovat ve vybraných skupinách divadelní
představení, která většinou ihned okomentují ústně nebo krátkou písemnou recenzí „Staré
Blažkové“. Žákům jsou v rámci spolupráce umožněny exkurze do zákulisí divadla, besedy
s herci. S napětím jsme čekali na zpětnou reakci, hlavně u starších pubertálních žáků, kteří
jsou ke každé akci velice kritičtí. K původně desetičlenné skupině žáků, členů Klubu mladého
diváka, se dobrovolně hlásí další žáci, takže počet již přesahuje třicet. Naši žáci tak navštěvují
divadelní představení nejen v rámci vyučování, ale také představení odpolední a večerní. Učí
se slušnému chování ve společnosti a my věříme, že ke vztahu ke kultuře jednou budou vést
i své vlastní děti.
Vedením divadla nám byl v rámci smlouvy také poskytnut prostor pro výstavy výtvarných
prací žáků. V těchto dnech byla instalována první výstava v prostorách divadla, takže práce
našich žáků mohli již zhlédnout první návštěvníci v úterý 9. února 2010 před večerním představením. Instalaci zajistili vyučující výtvarné výchovy Mgr. Hana Vitásková a Mgr. Monika
Žemličková. Dne 23. února je pozváno padesát žáků výtvarných tříd, pedagogové a vedení
školy do divadla na oficiální zahájení výstavy a prohlídku divadla, což bude pro žáky také
velký zážitek. Myslíme si, že v dnešní uspěchané a chaotické době je tato činnost velice
prospěšná pro další rozvoj našich žáků i užší sepětí s regionem a doufáme, že takto nastavená
spolupráce s divadlem bude pokračovat i v dalších letech.
Mgr. Milada Ernstová, koordinátorka projektu

Vážení zákazníci,
na základě výpovědi nájemní smlouvy ze strany pronajímatele bude dne 24. 2. 2010
dočasně ukončen provoz pošty 261 03 Příbram 3, Mariánská 5.
V současné době intenzivně hledáme ve spolupráci s Městským úřadem Příbram
vhodné prostory v dané lokalitě, tj. v městské části Březové Hory, aby tato pobočka
mohla být otevřena co nejdříve. Po dobu dočasného uzavření pošty Příbram 3
můžete využít služeb dalších poboček, které jsou vám k dispozici na následujících
adresách s uvedeným rozsahem hodin pro veřejnost.
Pošta
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek sobota
Příbram 1, Gen. R. Tesaříka 179
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-12
Příbram 2, nám. 17. listopadu 305 8-11 13-18 8-11 13-18 8-11 13-18 8-11 13-18 8-11 13-18 8-10
Příbram 4, Poštovní 28
8-12 15-17
8-12
8-12 15-17 8-12 13-15 8-12 13-15 zavř.
Příbram 5, Čechovská 137
8-11 13-18 8-11 13-18 8-11 13-18 8-11 13-18 8-11 13-18 8-10
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O T O K R O N I K A

Starosta MVDr. Josef Řihák se na radnici setkal se studenty Obchodní akademie Příbram a diskutoval s nimi na téma “státní správa a samospráva”.

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta Václav Černý se zúčastnili slavnostního otevření
nových prostor K-Centra Magdaléna v Příbrami VII - v prostorách bývalé 8. ZŠ.

Slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor rehabilitace v příbramské nemocnici se zúčastnil
se starostou MVDr. Josefem Řihákem také hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath.

Veletrh Holiday World navštívili také starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta Václav Černý.
Na snímku s Ing. Otou Hauptmannem, vedoucím Obecního živnostenského úřadu, který jako vždy
připravoval a zajišťoval příbramskou expozici.

První místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil besedy s příbramskými důchodci. Společně si
povídali o věcech, které jsou pro občany důležité a mohou jim pomoci v dalším životě.

V Galerii Františka Drtikola Příbram v Zámečku - Ernestinu probíhá výstava krásných fotografií
pod názvem “Objektivem cestovatelů”. Na snímku z vernisáže je ředitelka Hana Ročňáková
se všemi třemi autory: Petrem Bambouskem, Ondřejem Jeřábkem a Martinem Andrlem.

Místostarosta Václav Černý se pravidelně schází s rómským koordinátorem a společně jednají
o problémech, které mají rómští občané.

Ve čtvrtek 18. 2. se v obřadní síni v Zámečku - Ernestinu konal pietní akt k připomenutí příbramských občanů zavražděných v německém Brandenburgu. Obřad vedl místostarosta Václav Černý.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Firma František Hejnal – Turismo slaví 20 let

Firma začala v roce 1991 vozit zájezdy se třemi autobusy
Volvo a Daf. Pak otevřela v té době ojedinělou pravidelnou autobusovou linku Příbram - Praha - Košice, jejíž
první spoj vyjel 29. února 1992 a která se po rozpadu
Československa stala mezinárodní.
Postupem času přešla kompletně na vozy značky
NEOPLAN. V současné době provozuje sedm patrových
autobusů SKYLINER s kapacitou 69 – 83 míst a tři
polopatrové autobusy TOURLINER nové generace
s kapacitou 57 míst. Všechny své autobusy pronajímá
cestovním kancelářím, podnikům, školám apod. na cesty
do celé Evropy. Konfiguraci sedadel má uzpůsobenou
tak, aby dálkové cestování bylo co nejpohodlnější.
Samozřejmostí je perfektní palubní servis, plně klimatizovaný prostor vybavený nejmodernější audio a videotechnikou, toaleta, kuchyňka pro ohřev teplého jídla
a nápojů, a dvě lednice.
Zeptali jsme se majitele firmy pana Františka Hejnala
na pár otázek:
Proč jste svou firmu nazval Turismo?
Protože Itálii a Italy mám rád. Italštinu trochu ovládám
a mám tam hodně přátel. Turismo znamená v italštině
cestovní ruch. A protože mí přátelé byli dobří přátelé,
umožnili mi pořídit si tři autobusy tak výhodně, že jsem
je dokázal rychle splatit, úspěšně provozovat a ještě
dobře prodat. Pak jsem nakoupil autobusy Neoplan, což
byla v tehdejším Československu bomba. V roce 1991
jsem už brázdil Evropu se špičkovými patrovými autobusy a rozšiřoval svoji flotilu Neoplanů. Měl jsem jich
pět, pak šest a nakonec deset, a turistická Evropa mi
začala být malá. Proto jsem se v roce 1992 vrhl na linku
do Košic. Byl to vstup na panenskou půdu, protože mezi
Košicemi a Prahou nikdy nejezdil žádný autobus, pouze

vlaky. Realizoval jsem podle tzv. odborníků svoji šílenou
myšlenku, linku Příbram (protože kousek od ní bydlím) –
Praha – Košice. Jak jsem podotkl, každý, kdo tomu
rozuměl, mi říkal, že jdu hlavou proti zdi. A já tomu
opravdu moc nerozuměl, protože před tím jsem byl „jen“
horníkem, motokrosovým závodníkem a organizátorem
mezinárodních motokrosových závodů. Avšak právě
tahle pravidelná autobusová linka se ukázala jako spásná
věc. Tzv. zeď jsme prorazili a hlava mi zůstal celá. První
příjezd do Košic se změnil v obrovskou slávu. Najednou
patrové autobusy! Košice byly auf. Tato linka je dodnes
nosným pilířem mého podnikání. Bez pravidelné linky
nemůže žádný dopravce dlouhodobě vzkvétat a nakupovat špičkové autobusy, protože pro ně nemá stálou práci.
Zájezdové autobusy obvykle jezdí šest měsíců v roce
a potom paběrkují nebo mají problémy. Pravidelná linka
je pro mne základ a zájezdy jsou na přilepšenou.
Čím jsou Vaše autobusy tak výjimečné?
Určitě lidmi, kteří je řídí a kteří pečují o naše pasažéry.
Ale vy jste se ptali na vozy. I ony jsou určitě výjimečné
svou velikostí – v tomto případě by se ale spíš hodilo říct,
svými rozměry. Byl jsem první podnikající fyzickou
osobou, která do Československa přivezla Megaliner.
V turistické třídě největší autobus na světě. Pro devadesát
šest lidí. Čtyři osy,
patnáct
metrů.
V Česku byly čtyři,
z toho já vlastnil
tři a jeden měl Čedok. Dneska už je
nemám, protože
vývoj pokročil.
Současné autobusy
jsou sice o trochu
kratší, avšak pro
dnešní Evropu účelnější. Ale tehdy to
byla bomba. Mně
se vždycky líbily
velké patráky. Je
v nich pohodlí, restaurace, toaleta, která je už dnes
samozřejmou součástí autobusů každého seriózního
dopravce. Je tam všechno a navíc ty moje se vyjímají
kanárkově žlutou barvou.
Co budoucnost firmy František Hejnal – Turismo?
Je mi sedmašedesát a i když se cítím být mladý, mladý
nejsem. Ale firmu mám komu předat. Mám dvě dcery
a báječného, pracovitého zeťáka. Firmu jsem, coby
fyzická osoba, budoval jako čistě rodinný podnik. Máme
pětadvacet zaměstnanců. A rodinu, tu vedu já. Byť jsem
se nenarodil v Ouběnicích, ale v porodnici v Příbrami,
jsem Ouběničák a nikdy bych Ouběnice neopustil.
Na našem ranči teď žije deset Hejnalů. Máme tam lesy,
vodu a klid. Do Prahy blízko a i do Příbrami. Jsme
regionálně dobře položení. Ouběnice jsou mojí láskou.
A nikdo se tam nepohoršuje, když přijedu do hospody
na koni.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů
v dalším podnikání.
Kontakt: www.hejnal-turismo.cz

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
Nový příslib pro brdské obce
Ačkoli se toto téma přímo netýká města Příbrami, ale jeho širšího okolí,
domnívám se, že bychom mu v Kahanu měli věnovat několik řádků.
Obce, rozkládající se v oblasti bývalého Vojenského újezdu v Brdech,
dostaly v únoru 2010 slib ministra financí Eduarda Janoty, že se vláda
pokusí najít další prostředky na dotační projekty, které mají pomoci této
méně rozvinuté a dlouhá léta podfinancované oblasti.
Topolánkova vláda měla pro tyto obce připravenu značnou sumu
prostředků, přesahující miliardu korun. Že k jejich vyčerpání nedošlo,
zavinily tři hlavní faktory. Zaprvé: obce nedokázaly v roce 2008 čerpat
prostředky na spolufinancování a požádaly pouze o přidělení 13,2 mil.
Kč na projektové dokumentace. Nicméně, nevyčerpané prostředky
z roku 2008 se vázaly ve vládní rozpočtové rezervě k použití v roce
2009. Zadruhé: uprostřed předsednictví v Evropské unii byla
Topolánkově vládě v březnu 2009 nesmyslně vyslovena nedůvěra.
V nastalém zmatku a vyjednávání o nové vládě se problematice Brdska
nikdo nevěnoval a s pádem vlády přestala existovat i Komise pro rozvoj
Brdska. Na mé urgence, coby bývalého předsedy komise, Fischerova
vláda nereagovala. Zatřetí: hospodářská krize způsobila ve druhé
polovině roku 2009 hluboký propad daňových příjmů a prudký růst deficitu státního rozpočtu. Za této situace
se prostředky na dotace shánějí velmi obtížně.
Nová vláda se záležitostí zabývala až v prosinci 2009, kdy z rezervy uvolnila 22 milionů korun na kofinancování projektů sedmi obcí. Na počátku února 2010 pak došlo ke schůzce zástupců obcí a Středočeského
i Plzeňského kraje s ministrem Janotou. Ten potvrdil, že smysluplné projekty, na které si obce sehnaly nebo
seženou dotace z různých evropských i národních zdrojů, podpoří. Tato podpora se bude týkat kofinancování,
které by si jinak obce musely zajistit z vlastních zdrojů.
Výše uvedené považuji v podmínkách současné krizové rozpočtové situace za malý úspěch. Kritikům, kteří
vykřikují, že Topolánkova vláda nedodržela sliby, pouze vzkazuji, že nebyla to Topolánkova vláda, která si
vyslovila nedůvěru. Stěžujte si u svých stranických kolegů - poslanců, kteří pád vlády způsobili.

Jak dál při financování samospráv (2.)
V minulém Kahanu jsme se zamýšleli nad vývojem financování samospráv v posledních dvaceti letech
a poukázali jsme na určité problémy, které současný systém má. Než navrhneme zlepšující opatření,
podívejme se nejprve, jak řeší tuto problematiku jiné státy.
Co máme s jinými vyspělými státy společné, je skutečnost, že výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí. Tím
ale veškerá podobnost končí. Z mezinárodního srovnání mezi státy OECD vyplývá, že územní samosprávy
České republiky mají po Mexiku nejmenší podíl daní, které mohou ovlivňovat z hlediska stanovování sazeb
nebo daňového základu, na celkových i daňových příjmech. Pro ilustraci, u nás jsou to pouze asi 3 %
celkových příjmů obcí, zatímco jinde třetina až polovina, přičemž u některých zemí je tento podíl ještě vyšší.
Upozorněme také na fakt, že většina zemí zohledňuje v příjmech samospráv ekonomickou aktivitu na území
této samosprávy. To u nás až na drobné výjimky nefunguje.
Jak se u zahraničních samospráv projevuje jejich nezávislost? Tak především si mohou určovat přirážky
k některým příjmovým i spotřebním daním. Ve státech jako Dánsko, Finsko i Švédsko mají samosprávy
úplnou volnost ve zdanění příjmů fyzických osob. Jinde stát zasahuje pouze mírně, tj. určuje maximální
sazbu, kterou mohou samosprávy stanovit. V dalších státech – Finsku, Itálii, Portugalsku – mohou obce
určovat zdanění podniků působících na jejich území. V Irsku a Velké Británii si mohou samosprávy samy
ovlivňovat daň z nemovitosti a ta zde tvoří dominantní složku jejich daňových příjmů.
V příštím Kahanu tuto problematiku uzavřeme návrhy, jak by se financování obcí mělo do budoucnosti
změnit.

Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí
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Vážení čtenáři,
ač je to neuvěřitelné, pomalu se
budeme připravovat na jaro. Po tak
zmrzlé, bílé a dlouhé zimě to bude
opravdová příjemná změna.
V průběhu ledna a února jsme uspořádali již pět seminářů na témata „Nemocenské
pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v praxi zaměstnavatelů včetně změn
účinných od 1. 1. 2010“, „Konzultační seminář o praktickém provádění
INTRASTATU v roce 2010“, „Novela zákona o DPH od 1. 1. 2010“, Programy podpory malých
a středních podniků v roce 2010“ a „Daň z příjmů a další zákony 2010“.
Začátkem února 2010 jsme vyhlásili již 10. jubilejní ročník soutěže „Nejlepší firma okresu
Příbram za rok 2009“. Soutěž probíhá jako tradičně ve dvou kategoriích, a to do 50 zaměstnanců
a nad 50 zaměstnanců. Podmínky soutěže a přihláška jsou umístěny na našich webových stránkách
nebo je zájemcům rádi zašleme e-mailem. Uzávěrka soutěže je 31. března a vyhlášení výsledků
proběhne jaký každým rokem na shromáždění delegátů OHK Příbram dne 20. dubna 2010.
Blíží se 13. březen, a to pro nás znamená velkou událost v podobě Podnikatelského plesu. Bude
to již osmý ročník a program bude jako každoročně pestrý. Od 19 hodin si hosté mohou poslechnout slavné světové melodie v podání skupiny GOLD TIMES a poté bude hrát celý večer taneční
skupina Horváth Band. Součástí programu budou i ukázky latinskoamerických tanců a akrobatická show v rytmu rock and rollu. A před půlnocí možná přijde i kouzelník…. Dále bude
probíhat dražba rukavic a kopaček Petra Čecha, jejíž výtěžek půjde letos na Dětský domov Pepa
v Lazci. Další výtěžek půjde na DD Solenice a Dětskou ozdravovnu Bukovany. Každoročním
problémem jsou vstupenky na ples, o které je obrovský zájem. Dá se říci, že již dva měsíce dopředu
máme vše rezervováno, a to zvláště pro sponzory plesu a naše členy, pro které je ples určen. Jsme
velmi rádi, že se daří naplnit právě tu myšlenku, že se na společenské akci sejdou podnikatelé,
živnostníci a lidé, kteří se každoročně rádi vidí. Proto se velmi omlouvám dalším zájemcům,
na které se z větší části nedostane.
Asi Vás bude zajímat, co připravujeme na letošní jaro. Ihned po Velikonocích 6. dubna chystáme
opět přednášku makroekonoma ČSOB Tomáše Sedláčka společně s ČSOB. V těchto dnech
čekáme na potvrzení termínu. Co nejdříve bychom měli mít k dispozici pozvánku - na minulé
přednášce v říjnu 2009 se sešlo cca 130 podnikatelů.
Též máme rozjednánu přednášku Finančního arbitra České republiky Dr. Ing. Františka Klufy,
který by podnikatele seznámil s tématy jako: reklamace a řešení sporů, role arbitra mezi bankou
a klientem, ochrana spotřebitele v českém prostředí, co přináší nový zákon o platebním styku a další.
Rovněž uvažujeme o přednášce německé advokátky Marcely Pawelky o obchodním právu
v EU. Na 20. dubna 2010 je naplánováno shromáždění delegátů OHK Příbram.
V každém čísle Kahanu zvu podnikatele i občany do našeho kontaktního místa Czech POINT,
kde Vám potvrdíme ověřené výpisy z registrů státní správy jako je obchodní a živnostenský
rejstřík, trestní rejstřík, výpis z katastru nemovitostí, z registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, insolvenčního rejstříku. Ověřujeme též podpisy a listiny a od 1. 11. 2009 Vám
provedeme autorizovanou konverzi dokumentů v souvislosti s datovými schránkami. Naši klienti
mohou zaparkovat na vyhrazeném stání ze zadní strany Zámečku – Ernestina na parkovací kartu,
kterou si u nás zapůjčí.
Blahopřání členům: V minulém čísle jsem blahopřála několika členům, kteří úspěšně podnikají již
20 let. Proto chci také poblahopřát paní Janě Slezákové, která určitě k těm prvním příbramským podnikatelům právem patří.
Noví členové od 1. 1. 2010: PROMISE BROKER, s. r. o. - poradenství v oblasti financí;
Petr Pintner - reality; Oldřich Vančát - Van druck - polygrafická výroba
Ing. Vít Kučera - architekt; Pavel Šimáček - dovoz a prodej havar. a předváděcích vozů
Vyloučení členové z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2009:

Jazyková škola Soňa Diartová; František Pečený - Selling
Irena Karpíšková, ředitelka
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz
Gymnázium Příbram: rok v novém
Rokem 2009 vstupovala budova příbramského gymnázia symbolicky do druhé padesátky svého života,
ale především také do prvního roku své nové etapy, která díky rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci
umožnila zkvalitnění výuky, přinesla nevídané zázemí pro studentský život a znamenala i nadstandardní
prostorové vybavení. Jak studenti a pedagogický sbor této nabídky využili, je možné posoudit právě
po roce od otevření zrekonstruované školy.
Studenti, nejvýznamnější složka každé školy, dostali k dispozici prostory bývalé kotelny, nyní přeměněné
na školní klub, kde mohou trávit čas o přestávkách a po vyučování. Využívají jej nejen k relaxaci, ale díky
pingpongovému a kulečníkovému stolu také k zábavě. Prostory studentského klubu hostily i unikátní
anglicko-českou výstavu Darwin Now či výtvarně-literární expozici studentských prací Tváře. Další nová
část, knihovna a počítačová studovna, je studenty hojně využívána jak k práci na PC, tak čtenáři.
Knihovna se rozrostla na více než 5000 svazků a její nejžhavější novinkou je online katalog, který je
k dispozici na webu školy. Právě internetové stránky poskytují veřejnosti úplné informace o škole
i aktuality z jejího života. V jejich rámci funguje už 6 let vzdálený přístup pro rodiče ke známkám.
S rozšířením budovy o dvě patra dostali studenti a pedagogové k dispozici především řadu nových
odborných učeben. Vedle těch původních pro chemii, biologii, zeměpis, fyziku a informatiku jsou to nyní
především specializované učebny pro každý ze čyř cizích jazyků, které se na škole standardně vyučují,
dále prostorný výtvarný ateliér s keramickou dílnou či učebna dějepisu. Všechny tyto místnosti byly
vybaveny dataprojektory či plazmovými televizemi, DVD technikou a vizuálními pomůckami. Najdeme
zde také interaktivní tabule. Obrovský přínos pro školu znamenal hudební sál, který je se svými 150 místy
kromě výuky hudební výchovy určen pro přednášky, besedy a další akce. Za rok své existence zde přednášeli hosté jako překladatel celého Shakespearova díla Martin Hilský, ekonom Tomáš Sedláček, britský
vědec Michael Londesborough, ruský velvyslanec Alexej Fedotov či středočeský hejtman David Rath.
Sál se před Vánoci stal i dějištěm úspěšného představení dramatického souboru a orchestru gymnázia
s názvem Vánoční revue. Vylepšené zázemí mají nyní i uživatelé školní posilovny a stálé působiště v bývalých učebnách estetické výchovny našla rovněž školní televize GymTV, která už 5. rokem pravidelně
informuje studenty i veřejnost o dění ve škole. Nové prostorové možnosti se za rok své existence
osvědčily a po vyléčení počátečních porodních bolestí (zatemnění či podlahy) teď plnohodnotně odpovídají potřebám moderní školy. Vyhovují požadavkům Školního vzdělávacího programu, v němž má
Gymnázium Příbram díky svému pilotnímu statutu tříletý náskok a jehož čtyřletý cyklus, zahrnující
kromě jiného čtyřicítku volitelných předmětů, se právě dokončuje. Z každé novinky se po čase stane
samozřejmost. Je to tak s technickými vymoženostmi, učebními metodami, novými předměty. A tak
i na gymnáziu nové prostory přestávají být novinkou, ale stávají se standardem. Po roce je možné říct, že
škola zase žije svým životem, životem kvalitnějším a bohatším.

PhDr. Josef Fryš

PROJEKT AREÍON – tísňové péče NA PRAHU ROKU 2010
Realizace tohoto projektu započala v roce 2004. Umožňuje zdravotně postiženým lidem
nepřetržitou možnost dovolat se téměř okamžité pomoci, a tak pomáhá občanům řešit
potřeby, na které již sami nestačí a chtějí zůstat i nadále ve svém prostředí, na něž jsou
zvyklí. Oddálí se tím nutnost umístit nemocného člověka do doprovodného zařízení (hospic,
léčebna dlouhodobě nemocných, ošetřovatelská péče, sanatorium, domov důchodců), protože
již dosavadní způsob bydlení nezvládnou. Je nutno podotknout, že instalace domácí ústředny
AREÍON neovlivní pořadník žadatelů např. umístění do domova důchodců, bytů v domech
s pečovatelskou službou a ani neomezí využít pomoci poskytovatelů sociálních doprovodných služeb.
Provozování tísňové péče spočívá ve vybavení domácnosti malou telefonní ústřednou
o velikosti formátu A4, normálním telefonem, tlačítkem o velikosti krabičky od zápalek
a dalším nezbytným příslušenstvím. Připojení domácí ústředny se nejčastěji provádí k pevné
lince účastníka nebo i k síti mobilních operátorů (T-Mobile, Vodafone, O2), pokud není zavedena pevná linka v bytě. Uživatel v případě potřeby stiskne na 5 vteřin tlačítko, které nosí
stále při sobě. Ostatní úkony jsou automatické a zabezpečuje je zařízení samo bez působení
jiné osoby. Odjíždí – li uživatel na déle než 1 den z bytu, požádá svůj doprovod (nebo udělá
sám) o přepojení jednoduchou manipulací z monitorování na hlídání bytu. Je třeba
zdůraznit, že v žádném případě v bytě není umístěna kamera a všichni, kdo v bytě jsou,
zůstávají v anonymitě a nejsou sledováni. Telefonní aparát je normální telefon, jen
po stisknutí tlačítka se propojí s centrálním dispečinkem, kde službu konající sestře řeknete
Váš problém. Spojení se nejdéle do 5 min samo ukončí a zařízení funguje zase jako normální
telefon. Spojení lze uskutečnit i v okolí bytu, ale musí se zmačknutí tlačítka provést opakovaně, aby bylo jasné, že nejste v bytě. Veškeré osobní údaje (k tomuto účelu potřebné) jsou
umístěny v programu počítače na heslo a znají ho jen 2 pracovníci (dispečink
a koordinátor MěÚ Příbram, pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví). Tím je
vyloučeno jejich zneužití.
Služby již využilo v Příbrami za 5,5 roku přes 600 osob a nyní je v provozu 82 ústředen.
Momentálně je jich několik okamžitě k dispozici. Poplatek na provoz centrálního dispečinku
AREÍON-tísňová péče, o. s., ŽIVOT 90 je 400,- Kč/měsíč. Město Příbram ale poskytuje
uživatelům příspěvek, který je závislý na výši příspěvku na péči pro klienta. Za použití
spojení pomocí tlačítka si operátor účtuje poplatek jako za místní hovor. Jde prakticky
o velmi malé finanční částky. Cena ústředny, její instalace a revize se neplatí. V případě
zájmu vyplní koordinátor s klientem zdravotní dotazník, který obsahuje i údaje o osobách
blízkých z důvodu kontaktu s nimi. Jsou totiž o dané situaci informováni z centrálního
dispečinku. Formulář potvrzuje i praktický lékař pacienta. Důležitým dokumentem je
i dohoda o uložení klíčů v trezoru Oblastního střediska Záchranné zdravotnické služby
v Příbrami VIII, Školní 70. Koordinátor je povinen okamžitě po montážích odevzdat
klíče v zapečetěné obálce do trezoru na OS ZZS Příbram. Kromě toho provádí kontroly
1 x týdně a ihned po každém výjezdu ke klientovi.
Závěrem lze konstatovat, že je tato služba velmi rychlou pomocí v obtížné situaci klientů a je
u nich oblíbena. Umožňuje dovolat se pomoci bez zvednutí sluchátka telefonu. U nás zachránila
po dobu své existence život 7 osobám a je nejen proto lékaři pacientům doporučována.

Bc. Ivana Novotná-Kuzmová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

PoĜádáno s pĜispČním z fondu
hejtmana StĜedoþeského kraje
MUDr. Davida Ratha

Město Příbram ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury
v Praze a Česko-ruskou společností, o. s. - Místní radou Příbram,
za podpory starosty MVDr. Josefa Řiháka,
Vás zvou 11. 3. v 18,30 hod. do Divadla A. Dvořáka na představení

EVŽEN ONĚGIN

Účinkují: Evžen Oněgin: Filip Bandžak - barytonista
Taťana Larinová: Tatiana Teslia - sopranistka, sólistka Opery Národního
divadla moravskoslezského
Vladimír Lenskij: Nikolaj Višnjakov - tenorista, sólista St. opery Praha
Olga Larinová: Taňa Janošová - mezzosopranistka
Kníže Gremin: Oleg Korotkov - basista, sólista Státní opery Praha
Básník: Eduard Treskin - barytonista, národní umělec Tatarstánu
Triquet: Vratislav Vonásek; Recitace: Natalia Volkova
Klavírní doprovod: Natalia Shonert; Režie: Eduard Treskin
Vstup volný
Počítačové kurzy pro veřejnost
budou probíhat ve studovně
v hlavní budově Knihovny Jana
Drdy na nám T. G. Masaryka 156,
vždy ve čtvrtek od 12.30 a 14.30
hodin. Délka jednotlivých lekcí je
90 minut s maximální kapacitou
tří osob. Zájemci si mohou vybrat
z jednotlivých úrovní.
Na jednotlivé kurzy se můžete
hlásit v Informačním centru KJD
na nám. T. G. Masaryka osobně

„160 L E T
S TGM“
HEJTMAN STŘEDOČESKÉHO KRAJE
MUDR. DAVID RATH
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
PRVNÍ JEZDECKÉ SOCHY

T. G. M A S A R Y K A
V Č ESKÉ REPUBLICE
A KCE PROBĚHNE 6. 3. 2010
O D 13.00 H O D I N P Ř E D
MUZEEM TGM V L ÁNECH
SOUČÁSTÍ

OSLAV JE

BOHATÝ PROGRAM
S OBČERSTVENÍM

nebo na č. 318 622 384. Kurzy
jsou bezplatné a jsou určeny
široké veřejnosti, přednostně
pro nezaměstnané a rodiče na rodičovské dovolené.
4. 3. Poprvé u počítače
11. 3. Práce se soubory
18. 3. Internet
25. 3. Internet pro pokročilé
1. 4. Text
8. 4. Tabulky
15. 4. Prezentace

Galerie Františka Drtikola Příbram
Pražský dům fotografie
pořádají výstavu
skupiny současných amerických fotografů

Connecting Pittsburgh
9.3 - 9.4.2010
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hod.
Zveme Vás na setkání s kurátorkou výstavy
a ředitelkou PHP Evou Heyd, která žila
a pracovala jako profesionální fotografka
dvacet let v New Yorku.
Povídání o Pittsburghu, české historii
v tomto městě, americké umělecké i profesionální
fotografii doplní dokumentární film Majesty of Man
/ Majestát člověka.
O slavném americkém fotografovi
Clydu Hare, který víc než padesát let
fotografoval Pittsburgh.

Středa 24. března od 18,00 hodin
Galerie Františka Drtikola Příbram

ZRUŠENO

ZRUŠENO

Kahan - Zpravodaj MěÚ Příbram, vychází měsíčně, slouží k informování občanů města Příbram.  Vydává: Městský úřad Příbram, Tyršova 108 (IČ: 00243132) pod reg. č. Ministerstva kultury ČR E 11726 v nákladu 15 500 výtisků. Do každé
domácnosti v Příbrami je doručen jeden výtisk zdarma.  Místo vydání: Městský úřad, odbor kultury, sportu a informačních služeb, Příbram I, Tyršova 108, tel. 318 402 381, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz  Grafická úprava,
sazba: Městský úřad Příbram, odbor kultury, sportu a informačních služeb  Foto: archiv redakce, Jiří Kubík, František Gahler  Předtisková příprava: Petr Šefr, ALFA reklama, Příbram  Tisk: Novotisk, s. r. o., Tiskárna Praha - Uhříněves 
Distribuce: Česká pošta, s. p., obvod Příbram  Za věcnou správnost článků odpovídají autoři  Redakční uzávěrka je 20. den předchozího měsíce  Toto číslo vychází dne 26. 2. 2010.

