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Příbramští dobrovolní hasiči předali
starostovi MVDr. Josefu Řihákovi
medaili za postoj k rozvoji SDH.

Starosta MVDr. Josef Řihák se
zúčastnil slavnostního otevření
nových prostor v ALKA, o. p. s.

Ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek navštívil v Příbrami
nízkoprahové zařízení Bedna a ocenil práci všech, kteří se zde starají
o příbramské děti.

Zástupkyně ředitele Knihovny Jana
Drdy Příbram Mgr. Naděžda Čížková
dostala cenu Papilio bibliothecalis,
kterou Svaz knihovníků a informačních
pracovníků předával v letošním roce
poprvé. Cena bude udělována
každoročně za významný knihovnický
počin nebo soustavnou přínosnou
činnost v oboru. Blahopřejeme.
Cestovní doklady dětí
Odbor organizační a vnitřních věcí Městského úřadu Příbram informuje, že dle
úpravy zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších
předpisů, lze dítě mladší 10 let zapsat
do cestovního pasu rodiče pouze do 30. 6.
2011. Platnost všech záznamů o dítěti
v cest. pase rodiče končí dnem 26. 6. 2012.
Po tomto datu již nelze záznam k vycestování použít a každé dítě bez rozdílu
věku bude muset mít svůj vlastní cestovní pas. Veškeré informace k problematice vydávání cestovních pasů lze získat
na internetových stránkách města Příbram
na adrese www.pribram.eu pod odkazem
Občan/Potřebuji zařídit/Odbor organizační
a vnitřních věcí/Žádost o vydání cestovního
pasu, telefonicky na č. 318 498 209,
318 498 202, nebo osobně na oddělení
občanských průkazů a cest. dokladů.

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram

ve spolupráci s Galerií Franti ška Drtikola Příbram a Hornickým muzeem Příbram
si Vás dovolují pozvat na výstavu

PŘÍBĚHY Z HRÁDKU

aneb Po čátek zkázy staré Příbrami
Výstava se koná v budově Státního okresního archivu Příbram, E. Bene še 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 čtvrtek a v pátek od 9.00 hodin do 14.30 hodin.

VSTUP VOLNÝ
www.soapraha.cz/pribram/

PRIORITOU ROZPOČTU

JE ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ

Zastupitelstvo města Příbrami na veřejném
zasedání v poslední únorový den letošního roku
schválilo rozpočet na rok 2011.
Město Příbram podle tohoto rozpočtu plánuje, že
bude v roce 2011 hospodařit s příjmy v celkové výši
629 821 000 korun. Výdaje rozpočtu plánuje město
v celkové výši 765 925 000 korun. Za výdaje je
nutné dále považovat splátky úvěrů za investiční
akce z minulých let ve výši 7 896 000 korun.
Vyrovnanost rozpočtu zajistí zapojení rezerv
z minulých let ve výši 109 milionů korun a přijetí
úvěrů ve výši 35 milionů korun. Tyto půjčené peníze
město bude využívat na překlenutí období, kdy je
nutné zaplatit investiční akce a přislíbené dotace
na účet města ještě nedorazí.
„Rozpočet města na rok 2011 je velmi kvalitně
a zodpovědně připraven. Děkuji všem, kteří se na jeho
přípravě podíleli. Zejména pak děkuji prvnímu
místostarostovi panu MUDr. Ivanu Šedivému, který
měl hlavní zodpovědnost za přípravu rozpočtu,“
říká starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
„Podobně jako v minulém roce jsme rozpočet
sestavovali s ohledem na celkovou ekonomickou
situaci v České republice. A jako v předchozích
dvou letech jsme se museli opět vypořádat s dalším
meziročním poklesem příjmů města ze státního
rozpočtu. Ovšem i v době celosvětového poklesu
ekonomiky město Příbram hospodařilo velmi dobře.
Hospodaření loňského roku skončilo velkým
přebytkem, a to i přesto, že jsme realizovali celou
řadu náročných investičních akcí. Šlo většinou
o stavby spolufinancované z dotací od Evropské
unie, ze státních fondů, či s podporou od Středočeského kraje. Letos a v dalších letech chceme v tomto
trendu pokračovat,“ vysvětlil starosta Josef Řihák.
Zůstatek peněžních prostředků na základním účtu
města Příbrami k 31. 12. 2010 činil 108 763 043,15
korun. Při finančním vypořádání dotací se státním
rozpočtem a rozpočtem Středočeského kraje za rok
2010 byly vráceny nevyčerpané prostředky
účelových dotací v částce 2 382 261,90. Do roku
2011 z tohoto přebytku přecházejí nevyčerpané
dotace v celkové výši 3 166 384,23 korun. Tyto
dotace jsou účelově určeny na sadové úpravy
okružních křižovatek, na dotisk propagačních
materiálů, na revitalizaci zeleně, a na pořízení
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
cyklostezka Hořejší Obora.
Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2011 se
vycházelo z předpokládaných ročních příjmů.
Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce
629 821 000,- Kč a tvoří je:
- daňové příjmy
364 856 070,- Kč
- nedaňové příjmy
61 674 750,- Kč
- kapitálové příjmy
40 700 000,- Kč
- dotace
162 590 180,- Kč
V rozpočtu výdajů města na rok 2011 jsou celkové
výdaje rozpočtovány částkou 765 925 000,- Kč a tvoří
je: - běžné výdaje
591 470 121,- Kč
- kapitálové výdaje
174 454 879,- Kč
Další částí návrhu rozpočtu města na rok 2011 je
financování v částce 136 104 000,- Kč.
V průběhu rozpočtového roku 2011 bude případně
navyšován rozpočet města v příjmech i výdajích
o poskytnuté prostředky ze státního nebo krajského
rozpočtu.

Výdaje
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

Odbor správy silnic 156 867 537,- Kč
Dopravní úřad
205 000,- Kč
Odbor školství
39 955 906,- Kč
Zdravotnictví
7 498 500,- Kč
Odbor kultury, SIS 70 626 795,- Kč
Městská policie
27 678 000,- Kč
Odbor ochrany
3 243 000,- Kč
Odbor vnitřních věcí 104 567 600,- Kč
Odbor inf. technologií 15 479 000,- Kč
Obecní živnost. úřad 2 089 500,- Kč
Odbor živ. prostředí 4 577 000,- Kč
Sociální věci
105 837 940,- Kč
Odbor právní
14 974 500,- Kč
Odbor koncepce
951 000,- Kč
Stavební úřad
72 000,- Kč
Technické služby
52 820 550,- Kč
Odbor invest. výst. 89 153 779,- Kč
Odbor ekonomický 33 366 993,- Kč
Měst. realitní kancelář 32 127 200,- Kč
Samostatné odd. dotací 3 833 200,- Kč
765 925 000,- Kč

„Nejdůležitější součástí rozpočtu města Příbrami
na rok 2011 je plán investičních akcí. Podobně jako
v předchozích letech i v roce 2011 jsou pro nás
hlavní prioritou investiční akce dotované ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státních fondů
České republiky a od Středočeského kraje.
V letošním roce chceme realizovat projekty
v celkovém objemu téměř 238 milionů korun.
Z toho dotace na tyto akce bude činit asi 151 milionů
korun, z prostředků města se budeme podílet 87
miliony korun,“ vysvětil starosta Josef Řihák.
A které projekty bude město Příbram v letošním
roce realizovat?
„Tak například již začala revitalizace sportovního
areálu pod Svatou Horou. V různém stádiu rozpracovanosti jsou i realizace energetických úspor
(zateplení) ve školních objektech v Dlouhé 163,
v Základní škole Březové Hory a Bratří Čapků,
a domech s pečovatelskou službou v Průběžné 143
a v Brodské 100 – 102.
Letos se rovněž uskuteční rekultivace bývalé skládky
Květná. Pokračuje Integrovaný plán rozvoje města
pro Březohorské sídliště. V rámci něj letos opravíme
okolí kulturního domu a náměstí 17. listopadu
a jeho okolí. Uskuteční se i rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka.
Pokračujeme rovněž v realizaci programu prevence
kriminality - například rozšíříme veřejné osvětlení
na další vytipovaná riziková místa.
V letošním roce plánujeme též regeneraci zeleně
v celé řadě míst v Příbrami. Například na městském
hřbitově, v Žižkově ulici, v Balbínově ulici, v okolí
Příbramského potoka, v Jiráskových sadech, okolo
Zámečku - Ernestina, pod Svatou Horou, na Střelovně a V Zátiší. A v neposlední řadě s pomocí
dotace pořídíme čisticí a kropicí vůz pro naše
Technické služby,“ vypočítal nejdůležitější akce
města v roce 2011 starosta MVDr. Josef Řihák.
jk

Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí
v roce 2011 bude rekonstrukce náměstí
17. listopadu a přilehlých ulic. Tato stavba je
součástí revitalizace veřejných prostranství
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
pro Březohorské sídliště. O budoucí podobě
náměstí 17. listopadu na snímku diskutují autor
projektu arch. Vít Kučera, starosta MVDr. Josef
Řihák a 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Příjmy

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

Zdravotnictví
124 000,- Kč
Odbor kultury, SIS
481 000,- Kč
Sociální věci
420 000,- Kč
Odbor invest. výst. 23 049 750,- Kč
Odbor ekonomický 587 546 250,- Kč
Měst. realitní kancelář 18 200 000,- Kč
629 821 000,- Kč

Financování

Zůstatek finančních prostředků 105 000 000,- Kč
FOM
4 000 000,- Kč
přijetí úvěrů: překlenovací úvěr 15 000 000,- Kč
dlouhodobý úvěr 20 000 000,- Kč
Splátky úvěrů:
Čistírna odpadních vod - ČMZRB 3 296 000,- Kč
Zdabořská ulice
4 600 000,- Kč
Celkem
136 104 000,- Kč
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Vážení spoluobčané,
když vloni 20. listopadu napadl v Příbrami první sníh,
nikdo z nás asi tehdy
nečekal, že bude
„zdobit“ naše město
prakticky nepřetržitě
bezmála čtyři měsíce.
Snad navzdory prognózám o globálním
oteplování je letošní
zima dlouhá a tuhá.
Obzvláště náročné je
zimní období pro
všechny, kdo mají na starosti údržbu komunikací. A tak nyní, snad již na sklonku té letošní
dlouhé zimy, v době, kdy již v celé řadě našich
měst a na vesnicích vypuklo masopustní veselí,
dovolím si poděkovat všem, kteří se
od loňského listopadu na úklidu sněhu a ledu
z chodníků v Příbrami podíleli.
S příchodem jara se v Příbrami rozběhne celá
řada staveb, u kterých jsme čekali na příznivé
povětrnostní podmínky. Tak například v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)
pro Březohorské sídliště pokračuje rekonstrukce okolí Kulturního domu v Příbrami. Tato
akce, během níž se uskuteční regenerace zeleně,
opravy ulic a chodníků v ulicích Osvobození,
Antonína Dvořáka, Politických vězňů,
Legionářů, Edvarda Beneše a kolem II. polikliniky, bude stát téměř 21 milionů korun.
Z toho skoro 18 milionů korun činí dotace
z operačního programu Evropské unie.
Další stavba štědře dotovaná Evropskou unií se
naplno rozběhne ruku v ruce s jarním počasím
i v Hrabákově ulici. Již za několik měsíců zde
dětem a mládeži začne sloužit nové,
víceúčelové sportovní hřiště. Revitalizace
sportovního areálu pod Svatou Horou bude stát
celkem 9,4 milionu korun. Z toho téměř 5,4
milionu korun činí dotace z regionálního
operačního programu Evropské unie.
Mnozí obyvatelé ulice Edvarda Beneše
v Příbrami VII dostali před několika dny
do schránek dopis, v němž jsme se jich tázali,
jakou mají představu o budoucím vzhledu okolí
svého bydliště. Děkuji všem, kteří se do ankety
zapojili a odeslali vyplněné anketní lístky zpět
na Odbor správy silnic Městského úřadu
Příbram. Z výsledku ankety vyplývá, že
obyvatelé ulice Edvarda Beneše souhlasí
s omezením stromů v jedné části ulic
a s rozšířením možností parkování osobních aut
v této ulici. V souladu s tímto přáním místních
obyvatel dopracujeme nyní projekt rekonstrukce zmíněné ulice. Na náměstí 17. listopadu
a právě v ulici Edvarda Beneše a v jejím
bezprostředním okolí ještě letos v rámci projektu
IPRM pro Březohorské sídliště provedeme
úpravy zeleně a komunikací celkem za 25 milionů
korun. Na akci máme přislíbenou dotaci ve výši
21 milionů korun. Přípravné práce na tuto
stavbu začnou ještě v průběhu měsíce března.
S právě končící zimou souvisí i jeden velký
problém, který dlouhodobě trápí obyvatele
našeho města. A tímto problémem jsou rozbité
silnice ve městě. Na stavu komunikací v Příbrami
se letošní prudké střídání mrazů a oblevy velmi
neblaze podepsalo. Chceme problém samozřejmě
řešit. Není ale možné stále jen čekat až
na příznivé počasí, až bude možné výtluky v silnicích kvalitně opravit, a jezdit auty po čím dál
více rozbitých silnicích. Proto jsme se rozhodli
pro naše technické služby zakoupit speciální
stroj na opravy děr v silnicích, který umí
opravovat poškozené vozovky i v mrazech.
Očekávám, že po zaškolení začnou vyčlenění
pracovníci Technických služeb Příbram s pomocí
tohoto nového stroje díry v silnicích ihned
průběžně opravovat.
Je třeba ale zdůraznit, že ne všechny silnice
v Příbrami patří městu. Řada komunikací (většinou těch dopravně nejzatíženějších) patří státu,
nebo Středočeskému kraji. Přehled o tom, komu
patří která silnice, najdete na internetových
stránkách města.
Vážení obyvatelé Příbrami,
přeji Vám všem mnoho krásných zážitků
v masopustních průvodech a těším se spolu
s Vámi na letošní jaro.

MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice

O dostavbě silnice R4

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák požádal dopisem ministra dopravy
JUDr. Víta Bártu a hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha
o pomoc při prosazení pokračování stavby silnice R4. „V současné době
je v připomínkovém řízení tzv. superkoncepce rozvoje silniční sítě
v České republice, která je zpracována Ministerstvem dopravy ČR.
V tomto návrhu zcela chybí stavba úseku silnice R4 „Milín – křižovatka
Lety“. Přitom bez této stavby je celý koncept dostavby R4 bezpředmětný.
Zmíněný úsek je totiž dopravně zcela nejvíce zatížen,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.
Podobnou připomínku, jako má příbramský starosta, uplatňují i města
Písek, Strakonice, Milevsko a další. „Minulý týden se na radnici v Příbrami
konalo jednání pracovní skupiny pro dostavbu silnic D3 a R4. Schůzky se
zúčastnili například i tři senátoři ze středních a jižních Čech, starostové
měst a obcí z okolí zmíněných komunikací, nebo představitelé Ředitelství
silnic a dálnic. Všichni představitelé samosprávy jsme se shodli na tom,
že dostavba rychlostní silnice R4 je pro rozvoj našich měst a obcí životně
důležitá. Bez kvalitního dopravního spojení nemůžeme dosáhnout
rozkvětu. Špatné dopravní spojení omezuje i rozvoj podnikání a příliv
investic do našeho regionu,“ konstatoval starosta MVDr. Josef Řihák.
Výstavba rychlostní silnice R4 z Prahy do Strakonic a Písku začala už
v roce 1969, kdy byla zahájena výstavba dvoukilometrového úseku mezi
Jílovištěm a Varadovem. V roce 1989 byla silnice R4 dokončena z Prahy
až ke křižovatce Skalka. Pak se stavba na dlouhá léta zastavila. Až v roce
2007 byla dokončena mimoúrovňová křižovatka u Nové Hospody
v jihočeském kraji. A v závěru loňského roku byl zprovozněn zatím
poslední úsek silnice R4 – téměř šest kilometrů dlouhá část mezi Miroticemi a Třebkovem. Rychlostní silnice R4 má tak v současné době
v provozu úsek dlouhý 48,9 kilometru, zbývajících 36,6 kilometrů
stavby je v různé fázi přípravy.
„Věřím, že silnice R4 bude v dohledné době dostavěna. Dopravní zátěž
mezi obcí Dubenec až na hranici jihočeského kraje je obrovská a podle
reálných studií, které máme k dispozici, se bude i nadále stupňovat.
Silnice R4 v současné podobě je mezi Milínem a křižovatkou Lety i jednou z nejnebezpečnějších komunikací v České republice. Každoročně zde
při nehodách umírá několik osob. Očekávám, že Ministerstvo dopravy
ČR přehodnotí tzv. superkoncepci a dostavbu silnice R4 do plánu
silničních staveb na příští léta zařadí,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Plán zimní údržby na léta 2011 - 2015

Rada města 7. února 2011 na svém pravidelném jednání schválila Plán
zimní údržby místních komunikací ve městě Příbram pro období 2011 –
2015. Radní zároveň schválili plán komplexního úklidu sněhu v ulicích,
kde trvale parkují motorová vozidla a údržbu některých chodníků formou
dohody o pracovní činnosti, kterou s některými občany uzavře ředitel
Technických služeb (TS) Příbram. Rada města Příbrami rovněž uložila
řediteli Technických služeb města Příbrami organizovat a provádět
zimní údržbu místních komunikací v dalším období podle výše
zmíněného plánu.
„Proti stávajícímu plánu zimní údržby v Příbrami, podle kterého se
uklízelo až dosud, došlo k několika změnám. Očekávám, že se systém
údržby změní a zlepší. Že úklid sněhu z ulic Příbrami bude prováděn
efektivně a kvalitně. Vážím si toho, že do přípravy nového plánu se
zapojili osadní výbory a jednotliví občané, kteří k návrhu poslali
připomínky. Těší mne také zájem celé řady majitelů domů přilehlých
k chodníkům, kteří s technickými službami uzavřeli dohodu o činnosti
a budou si sníh před domem uklízet sami. A ještě více si vážím těch
vlastníků nemovitostí, kteří žádné dohody o provádění práce nemají,
a přesto si sníh před domem uklízí tak, jak byli v minulosti zvyklí,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.
Náklady na provádění zimní údržby podle nového Plánu zimní údržby
místních komunikací ve městě Příbram pro období 2011 – 2015
(bez komplexního úklidu ulic, ve kterých trvale parkují motorová vozidla)
se předpokládají ve výši kolem 6 000 000,- Kč (v cenách a platech
roku 2010). Komplexní úklid v ulicích s trvale parkujícími motorovými
vozidly a uzavření smlouvy na některé chodníky formou dohody o pracovní činnosti bude stát dalších 1 až 1,3 milionu korun ročně.
Proti dosud platnému Plánu zimní údržby dochází v tom novém k následujícím změnám:
- Zakoupením nového silničního sypače dochází ke zvýšení počtu bloků
zimní údržby silnic ve městě z počtu 4 na 5. Tím se urychlí úklid sněhu
asi o jednu hodinu.
- Na základě novelizace zákona o pozemních komunikacích §27, odst. 4)
(chodníky přiléhající k nemovitostem) byl do nového plánu zapracován
systém údržby těchto chodníků.
- Do plánu 2011 – 2015 byly doplněny nové ulice, které byly pojmenovány v předchozím období.
- V novém plánu je odpovědnost za zimní údržbu stanovená řediteli TS
(ve starém za zimní údržbu odpovídal zástupce ředitele TS).
- Úklid komunikace Narysov - Zavržice bude prováděn traktorem smluvního dodavatele. Dosud zde úklid prováděly TS.
- Úklid zastávek MHD je rozšířen o úklid pomocí mechanismů – dvou
nakladačů.
- Úklid sněhu parkovišť – z počtu 13 rozšířeno na 22.
- Vývoz sněhu z ulic, ve kterých parkují motorová vozidla, z počtu
6 na 15. Při komplexním úklidu sněhu v ulicích, kde trvale parkují
motorová vozidla, se zvyšuje tento počet ulic s vyvážením sněhu na 60
(to je desetinásobně proti současnému stavu).
Celkem se k návrhu Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě
Příbram pro období 2011 – 2015 vyjádřilo 8 občanů s 21 zpravidla
dílčími připomínkami. Dvě připomínky se týkaly závažnějších návrhů:
vývoz sněhu z ulic, kde trvale parkují motorová vozidla, a zapojení
určitých kategorií občanů do zimní údržby (za úhradu). Z osadních
výborů se písemně vyjádřily čtyři - Zdaboř, Jesenice, Lazec, Březové
Hory - jednalo se pouze o dílčí úpravy navrhovaných opatření v plánu.
Návrh plánu byl 6. 1. 2011 projednán s předsedy osadních výborů
a občanského sdružení Drkolnov. Byly posouzeny všechny konkrétní
připomínky k provádění zimní údržby za období leden – březen
a prosinec 2010, které byly doručeny na TS prostřednictvím e-mailu
nebo telefonicky. Návrh plánu byl projednán v Dopravní a bezpečnostní
komisi dne 13. 1. 2011.

Nové parkovací zóny nebudou

Rada města Příbrami neschválila zřízení parkovací zóny v Čechovské
ulici pro čp. 124 a 125 v Příbrami VIII. „O zřízení parkovací zóny
v Čechovské ulici v Příbrami VIII nás požádali obyvatelé domů čp. 124
a 125. V současné době jsou zřízeny v Příbrami dvě parkovací zóny.
Je to parkovací zóna „A“ v okolí centra staré Příbrami a parkovací
zóna „B“ ve Školní ulici, čp. 71 - 74. Rada rozhodla, že nebude zřizovat
další parkovací zóny, a to především z důvodu nekoncepčnosti celé této
problematiky. Pokud bychom totiž schválili zřízení parkovací zóny
v Čechovské ulici pro čp. 124 - 125, vedlo by to k podávání četných
žádostí o toto opatření a následně i velké komplikaci v záležitosti
dopravy v klidu,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.

Městský program prevence kriminality

Rada města Příbrami 7. 2. schválila Městský program prevence kriminality na rok 2011. Tento program obsahuje 5 projektů, na které lze
obdržet státní dotaci v celkové výši 578 700,- korun.
„Do programu prevence kriminality se město Příbram úspěšně zapojilo
v roce 2008, 2009 a 2010. Náš městský program vychází ze Strategií
prevence kriminality na léta 2008 až 2011 schválené Vládou České
republiky. Příbram má možnost i v roce 2011 čerpat na realizaci

jednotlivých projektů z oblasti prevence kriminality, které jsou uvedeny
v každoročně zpracovaném Městském programu prevence kriminality,
státní dotace z rozpočtu MV ČR. Dotace je přidělovaná na základě
rozhodnutí Republikového výboru pro prevenci kriminality.
V uplynulých letech jsme byli velmi úspěšní a podařilo se nám v rámci
plnění programu realizovat několik projektů. Namátkou jmenuji např.
osvětlení rizikových míst, či rozšíření bezpečnostního monitorovacího
programu. Ale úplně nejvíc si cením toho, že do programu prevence
kriminality se zapojila celá řada organizací – například fotbalisté z 1.FK
Příbram, volejbalisté Vavexu Příbram, základní a střední školy a další.
I díky tomu se nám v posledních letech podařilo výrazně snížit kriminalitu na území města Příbrami. V dalších letech chceme v našem
programu prevence kriminality pokračovat. Věřím, že i nadále nás v této
aktivitě bude podporovat český stát prostřednictvím Ministerstva vnitra
ČR,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Městský program prevence kriminality na rok 2011 je zveřejněn na internetových stránkách města Příbrami www.pribram.eu a bude rovněž
poskytnut sdělovacím prostředkům. Program již dříve podrobně projednala skupina prevence kriminality jako poradní orgán Rady města Příbrami.
Radou schválený Městský program prevence kriminality na rok 2011
s vyplněnými příslušnými formuláři (žádostmi o dotace na jednotlivé
projekty) bude nyní zaslán na Odbor prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR.

Změny v komisích

Rada města se zabývala změnami v komisích rady města. Radní vzali
na vědomí rezignaci:
p. Jiřího Řehky na funkci člena komise bytové, p. Milana Růžičky
na funkci člena komise bytové, MUDr. Jiřího Doležala na funkci člena
komise pro handicapované občany, sociálních věcí a zdravotnictví,
pí Olgy Vohradské na funkci členky komise pro životní prostředí
a ekologii.
Na uvolněná místa členů komisí rada s účinností od 7. 2. 2011 jmenovala:
p. Ladislava Truhláře členem komise bytové, pí Věru Janouchovou
členkou komise bytové, p. Jiřího Řehku členem komise pro handicapované občany, sociálních věcí a zdravotnictví, MUDr. Jiřího Doležala
členem komise pro životní prostředí a ekologii.
Rada města Příbrami se rozhodla zřídit pro volební období 2010 – 2014
komisi pro rozvoj města. Rada zároveň stanovila maximální počet členů
komise pro rozvoj města na 7 a uložila Odboru organizačnímu
a vnitřních věcí Městského úřadu Příbrami oslovit politické strany
a subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města Příbrami, aby navrhly
kandidáty na členy komise pro rozvoj města.

O přípravě rozpočtu

Rada města Příbram, podle slov místostarosty MUDr. Ivana Šedivého,
projednala a zastupitelstvu města doporučila schválit rozpočet na rok
2011. Zároveň rada doporučila ke schválení dát radě možnost rozpočtových změn do výše pěti milionů korun, tak, jako tomu bylo i v předcházejících letech.
Jednání Finančního výboru města Příbram proběhlo 16. února 2011.
Hlavním bodem jednání členů výboru bylo projednání rozpočtu na rok
2011. „Tohoto jednání jsem se zúčastnil jako host a místostarosta
odpovědný za tvorbu rozpočtu. Seznámil jsem členy komise s filozofií
sestavení rozpočtu a s prioritami, které město pro letošní rok má.
Základní prioritou je podpora všech akcí, které pocházejí z evropských
dotačních programů, s tím, že si plně uvědomujeme, že toto volební
období je posledním, kdy se dají čerpat dotace. Nechceme jít cestou
jiných obcí, které dotace vracejí, protože nemají finanční prostředky
na povinnou spoluúčast. Myslíme si, že právě toto období posledních tří
let je velmi důležité na spolufinancování projektů, o které jsme zažádali
a které nám také byly schváleny. S tím jsem tedy výbor seznámil. Zároveň
jsem vysvětlil, že letošní rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek
bude vyrovnán zapojením finančního přebytku z loňského roku (celkem
105 milionů korun, které jsme získali z prodeje nebytových prostor,
doplatkem z čističky odpadních vod a doplatkem za autobusové nádraží).
Další financování by bylo formou úvěru, který by měl být strukturovaný.
Jednak by šlo o klasický úvěr dvacet milionů korun a druhý pak by měl
být kontokorentní ve výši patnáct milionů korun tak, abychom byli schopni
udržet cashflow v průběhu roku. Splátky za provedené akce mívají velké
zpoždění, proto je nezbytné tímto způsobem udržet zdravé hospodaření
města Příbram,“ uvedl místostarosta a hlavní tvůrce rozpočtu Ivan Šedivý.
Finanční výbor svým usnesením doporučil Zastupitelstvu města Příbram
schválení rozpočtu na rok 2011.
Návrh rozpočtu byl již tradičně předjednán s členy zastupitelstva,
tentokrát 21. února. Zastupitelé měli možnost před vlastním projednáním
prodiskutovat některé nejasnosti v této problematice.

Další ocenění pro divadlo

„Jsem opravdu moc rád, že Divadlo A. Dvořáka prostřednictvím
Zbigniewa Kaliny získalo další ocenění: Nejlepší herec regionálních
divadel za roli Malvolia ve hře Večer tříkrálový. Zbigniewu Kalinovi
upřímně blahopřeji. Úroveň příbramského divadla je skutečně hodně
vysoká! Naposledy jsem byl na premiéře hry Bylo nás pět a Z. Kalina
i ostatní herci jsou opravdu vynikající! Byl to pro mě skvělý zážitek,“
pochvaloval si místostarosta Ivan Šedivý.

Výstava o historii města

Zahájení výstavy, kterou uspořádal Oblastní archiv Příbram ve spolupráci
s Galerií Františka Drtikola a Hornickým muzeem, se zúčastnil i místostarosta Ivan Šedivý: „Jsem moc rád, že tato výstava vznikla. Pamatuji
starou Plzeňskou ulici a Lažanských zámeček, jak se mu u nás doma
říkalo, pouze útržkovitě. Je to obrovská škoda, že právě tato, pro Příbram
mimořádně charakteristická část, zmizela. Ale velká škoda je třeba
i Rynečku. Právě pro uchování paměti a historie tohoto města jsou
podobné výstavy hodně důležité a věřím, že další budou následovat.
Všem za vznik této výstavy moc děkuji,“ řekl Ivan Šedivý.

Pietní setkání

O pietním shromáždění k uctění památky popravy 16 příbramských
občanů za 2. světové války v Brandenburgu informoval Ivan Šedivý:
„Je velká škoda, že na tato každoroční setkání chodí stále méně a méně
lidí. Starší generace, která útrapy 2. světové války prožila, už ubývá.
I tentokrát si na toto setkání ředitel Hornického muzea PaedDr. Josef
Velfl připravil skutečně zajímavý referát a myslím, že mladší generaci by
fakta z této historické etapy mohla hodně zajímat.“

Březen - měsíc čtenářů

Místostarosta Václav Černý informoval o každoročně připravované akci
v Knihovně Jana Drdy Příbram: „I v letošním roce Knihovna Jana Drdy
Příbram připravila celou řadu aktivit v rámci akce Březen – měsíc
čtenářů. Například v pondělí 7. března se všem čtenářům otevřou
skladové prostory v hlavní budově Knihovny. Po celý měsíc jsou pro děti
i dospělé připraveny nejrůznější besedy, soutěže i výstavy, ve čtvrtek
24. března proběhne slavnostní ceremoniál oceněných autorů soutěže
Napiš pro mě pohádku.“

jk, as

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
FERDINAND I.,

ČESKÝ KRÁL A ŘÍMSKÝ CÍSAŘ

1503 - 1564

V dnešním díle se mírně vrátíme proti proudu času.
Do příbramských dějin totiž promlouvali nejen jeho
majitelé, milostivá vrchnost, ale i čeští králové, páni a vládci
celé země. Dnes si budeme všímat Ferdinanda I. z rodu
Habsburků. Na český trůn se dostal volbou čelných představitelů českého království po smrti krále Ludvíka, který
padl v bitvě proti Turkům u Moháče v roce 1526. Přestože
existovalo více kandidátů, na Ferdinandovi se česká šlechta
poměrně rychle a snadno shodla. Důvodem bylo jak Ferdinandovo silné zázemí v podobě jeho bratra, římského císaře
a španělského krále, tak také Ferdinandova vlastní politika,
přející vysoké šlechtě a nepřátelská vůči měšťanstvu. Jeho
nárok mohl být odvozován i z faktu, že měl za manželku
sestru zemřelého krále Ludvíka Annu Jagelonskou, se kterou
měl celkem patnáct dětí. To však česká šlechta nepovažovala za relevantní, a své právo svobodně volit krále
považovala za nedotknutelné a nezávislé na příbuzenském
vztahu kandidáta. V době nástupu na český trůn byl Ferdinand pouze rakouským vévodou, titul českého krále byl
jeho nejdůležitějším, a proto také přesídlil do Prahy. Jeho
vláda probíhala vcelku ve prospěch země, proti kořistnickým snahám představitelů české šlechty posiloval svůj vliv
a postavení, tedy upevňoval státní moc.
Ačkoliv ještě v roce 1526 byl zvolen částí uherské šlechty
i uherským králem, musel o Uhry tvrdě bojovat jak s Turky,
tak s uherskou šlechtou. V roce 1531 vystřídal na římském
královském trůnu svého bratra, který se uchýlil do ústraní
a věnoval se již jen španělským záležitostem. Během své
vlády musel Ferdinand řešit mnoho závažných problémů,
německou selskou válkou počínaje, přes vystoupení Martina
Luthera a začátek protestantismu v Říši, až po tureckou
ofenzívu proti křesťanské Evropě. V domácí politice podporoval rekatolizaci země (proto např. v roce 1556 pozval
do Prahy první jezuity, či v roce 1561 obnovil úřad
Pražského arcibiskupa), zároveň si plně uvědomoval
různorodost vyznání v Čechách a vzájemný smír byl
pro něj důležitější než rychlé vítězství jeho zájmů.
Podporoval králi věrnou vysokou šlechtu a omezoval moc
a zejména výsady nehospodářské povahy u královských
měst. Upravoval zvyklosti ve správě země zakládáním
nových úřadů a také dokázal správně využít kritických
situací ve svůj prospěch, např. při prvním stavovském
povstání v letech 1546-47.
Do příbramských dějin zasáhl tento panovník nejvíce
ze všech dosavadních. Jednak byl v otevřeném konfliktu
se Šliky, zástavními pány města, který dokázal vyhrát,
a jednak jej k Příbrami přitahovalo zdejší hornictví, tedy
výsostné právo krále na vytěžené stříbro a zisk z jeho
prodeje. Slibné výsledky zdejší těžby (spolu s iniciativou
samotných měšťanů) jej přiměly, aby v roce 1534 vydal
pro příbramské tři privilegia. Pokusil se v nich nastolit
příznivější podmínky pro úspěšné pokračování těžby
stříbra a samozřejmě v nich bylo podpořeno i hospodářské
postavení samotného města. Zároveň král zasahoval
i do sporů mezi městem a zástavními vrchnostmi,
ve kterých však přál spíše pánům, než měšťanům.
Shodou okolností král Ferdinand I. zemřel v roce,
ve kterém prodal Příbram Vavřinec Šlik z Holíče Ladislavovi ze Šternberka, tedy v roce 1564. Nástupem nového
krále i nové vrchnosti nastala pak ta správná doba, ve které
došlo k definitivnímu zlomu v postavení našeho města.

Daniel Doležal

B ŘEZNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 3. 1961

proběhlo
sčítání
lidu,
Příbram měla k tomuto datu
28 095 obyvatel.

3. 3. 1911

a okolí zbytky pasovského
vojska, vracející se po porážce
z Čech.

18. 3. 1421

Hanuš z Kolovrat poprvé
(neúspěšně) dobýval Příbram.

ustavením
přípravného
výboru zahájilo činnost
Družstvo ku zřízení dopravního autobusového spojení
Příbramí s Dobříší. Toto
datum je možné považovat
za začátek autobusové
dopravy v Příbrami.

21. 3. 1926

4. 3. 1956

nalezl Josef Dvořák poblíž
osady Bytíz 61 historických
mincí.

zemřel Ladislav Malý, učitel
a regionální badatel, mj. zakladatel příbramského muzea.

7. 3. 1946

vznikl národní podnik Jáchymovské doly.

7. 3. 1611

během prvního týdne měsíce
března vydrancovaly Příbram

uspořádal Radioklub pro
Příbram a okolí svoji ustavující valnou hromadu.

25. 3. 1921
29. 3. 1741

město Příbram koupilo
v dražbě statek Trhové
Dušníky.

29. 3. 1941

zemřel v Praze František
Klíma, příbramský historik.

Daniel Doležal

Informace o dotačních projektech Sběrač medailí Zbigniew Kalina
přivezl do Divadla A. Dvořáka Příbram další trofej
Město Příbram vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště
1. Identifikace výzvy
Operační program:
Integrovaný operační program
Prioritní osa:
5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence:
5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita:
5.2 b) Regenerace bytových domů
Číslo výzvy:
5
Celkový finanční objem pro tuto výzvu:
8 449 000,- Kč
2. Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy: 9. 3. 2011
Zahájení příjmu žádostí: 14. 3. 2011
Ukončení příjmu žádostí:
13. 5. 2011 do 14:30 hodin.
Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení CRR ČR o způsobilosti projektu
Ukončení projektu: do 30. 6. 2015

Úplné znění výzvy je zveřejněné na www.pribram.eu:
Integrovaný plán rozvoje města

Město Příbram pořádá seminář v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu
Březohorského sídliště.
Seminář se bude konat dne 9. 3. 2011 od 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Příbram,
Na Příkopech 105, Příbram I (budova restaurace U Švejka).
Seminář bude zaměřen na problematiku podávání žádostí o dotace v rámci další plánované
výzvy na aktivitu 5.2 b) Regenerace bytových domů.
Na seminář je nutné se registrovat na tel. 318 402 221,
e-mail: petra.skuhrovcova@pribram-city.cz

Tisková zpráva: Realizace projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních
a mateřských škol zřizovaných městem Příbram“, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.04/02.0008.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet projektu je cca
7,8 mil. Kč, dotace z výše zmíněného fondu byla poskytnuta ve výši 100 % z tzv. způsobilých
výdajů. Z rozpočtu města Příbram nejsou hrazeny žádné náklady projektu. Projekt byl zahájen
1. 2. 2010 a potrvá do 30. 6. 2012.
V rámci výše uvedeného projektu proběhlo dne 10. 2. 2011 na ZŠ Bratří Čapků slavnostní
předávání osvědčení o absolvování jazykového kurzu anglického jazyka. Jazykové kurzy byly
zahájeny v září loňského roku, jsou rozděleny na tři vzdělávací moduly a budou probíhat po celou
dobu trvání projektu. Osvědčení za úspěšné ukončení prvního z nich v rozsahu 30 vyučovacích
hodin a drobné propagační předměty účastníkům předávali starosta města Příbram MVDr. Josef
Řihák a ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý. Na základě testování
získaných jazykových znalostí bylo osvědčení vydáno celkem 120 pedagogickým pracovníkům
příbramských základních a mateřských škol.

Bc. Radka Zelenková, koordinátor projektu OP VK 1.3

O příbramském Divadle A. Dvořáka se mezi laickou i odbornou veřejností hodně mluví i píše
v celostátním i regionálním tisku. Dodat je třeba, že hlavně v kladném smyslu slova. Divadlo se
stalo právem vyhledávaným místem kulturní veřejnosti.
Umělecký šéf Milan Schejbal, kterého před lety do příbramského divadla přivedl ředitel Petr
Bednář, kolem sebe shromáždil řadu výborných mladých herců. Mezi nimi bezesporu vyniká
jednatřicetiletý Zbigniew Kalina.
Členem souboru Divadla
A. Dvořáka je od roku
2004. V roce 2009 mu
prezidium Herecké asociace udělilo Cenu Thálie pro
mladé umělce do 33 let.
Tento úžasný úspěch nyní
doplnil cenou pro Nejlepšího herce regionálních
divadel za roli Malvolia
ve hře Večer tříkrálový.
Tento výčet je třeba ještě
doplnit: Zbigniew Kalina
se již pravidelně umísťuje
na prvním místě u diváků
příbramského divadla v anketě o nejoblíbenějšího
herce.
V současné době ho můžeme vidět v celé řadě inscenací Divadla A. Dvořáka, v Divadle Na Fidlovačce v inscenaci Šumař na střeše a v Plzni v inscenaci Hledá se muž: Zn. Bohatý a Spalamalot.
V roce 2009 jste získal cenu Thálie pro činoherce do 33 let, nyní cenu pro Nejlepšího herce
regionálních scén. V Příbrami jste se již „usadil“ na trůnu v každoroční anketě
Nejoblíbenější herec. Jsou tato ocenění pro Vás svazující, nebo naopak motivující?
„Motivace herce je velmi důležitá věc. Je to stejné jako v každém jiném povolání. Každý potřebuje
vědět, že jeho práce je smysluplná, že si ho vedení váží. Nejde jenom o to, aby herec hrál jenom
velké role. Důležité je dávat motivační impulzy. Finanční ohodnocení je jedním z nejlepších vůbec.
Ale protože se pohybujeme ve světě kultury, tato motivace je více méně utopická.
Proto je pro každého umělce velmi příjemné, že mu někdo řekne: Viděli jsme tě a vůbec to nebylo
špatné. V tom nejsem jiný.“
V současné době hrajete v celé řadě rolí. Kterou z nich nehrajete moc rád a naopak?
„Hraju spoustu komediálních postav, a proto mám rád něco, co se vymyká ... tím je role Hardinga
v Přeletu nad kukaččím hnízdem. Brzy bude derniéra, přijďte se s námi rozloučit!“
Podle jména soudím, že máte polské kořeny?
„Soudíte správně, mám polskou národnost. Absolvoval jsem polskou školku, základní školu,
gymnázium a dva semestry polonistiky, to vše v polských školách na území České republiky.
Málokdo to ví, ale síť polského školství na území Slezska je velmi široká a má vysokou úroveň.
Jsem velmi hrdý na to, že jsem jejich absolventem, zvláště pak absolventem gymnázia!“
Co máte na příbramském divadle rád?
„Své kolegy, veškerý umělecký personál, který vy, diváci, nevidíte, výhled na Svatou Horu z foyeru,
věrné diváky i kritické diváky.“
Jací jsou Příbramáci jako diváci?
„Lepší a lepší. Specifickou skupinou jsou diváci derniér. Vytvářejí velmi srdečnou a vřelou
atmosféru a ta energie, kterou nám posílají, je jednou z motivací, kterou herci tolik potřebují
k tomu, aby večer co večer s chutí a energií před ně předstupovali.“
Měl jste šanci v Příbrami poznat něco jiného kromě divadla?
„Samozřejmě: Svatou Horu, pěší zónu,na které jsem si zvlášť oblíbil Optiku Antonín, a hospodu
v areálu kulturního domu. Ti týpci, co se v ní pohybují, či spíše tam žijí, jsou pro herce nevyčerpatelnou studnicí inspirace.“
Na internetových stránkách Divadla A. Dvořáka Vás Stará Blažková nazvala módním guru.
Jste módní guru?
„Nesmíte té ženské všechno věřit ...“
str
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Vážení čtenáři, dnešní kapitolou zahajujeme seriál o včelách, včelařství a včelaření
se zaměřením na Příbramskou oblast. Budeme se snažit v několika dílech seznámit laickou
veřejnost s tímto zajímavým a užitečným tvorem, jehož důležitost pro životní prostředí
je často neprávem opomíjena.
Ve dnech 18. 2. – 20. 2. 2011 proběhl v Motocentru Milín již druhý výjezdní workshop v rámci
probíhajícího projektu „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů zkvalitnění vzdělávání a inovaci
školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“. Workshopu se
zúčastnilo skoro třicet pedagogických pracovníků základních škol a cílem tohoto setkání bylo
předat pedagogickým pracovníkům nové poznatky v oblasti environmentální výchovy, které
budou sloužit k vybudování komplexního EVVO modulu a následně budou zapracovány do ŠVP
(školní vzdělávací program). Účastníci se postupně dozvěděli informace z oblasti genetiky,
klimatu, meteorologie, globálních problémů a zdravého životního stylu. Pedagogové byli
s výběrem a obsahem přednášek velice spokojeni a již teď se těší na uspořádání třetího výjezdního
workshopu, který bude zaměřen na ekosystémy lesa.

Mgr. Jan Chvál, koordinátor projektu OP VK 1.1

Zahájení projektu „Propagace turistické destinace Příbramsko“ na veletrhu Regiontour 2011
v Brně a účast na veletrhu Holiday World 2011 v Praze.
Na 20. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech „Regiontour 2011“ v Brně, který
se konal ve dnech 13. až 16. 1. 2011, se představila Příbram ve společné expozici „Příbramsko“
s Hornickým muzeem Příbram, Svazkem obcí Podbrdského regionu a Knihovnou Jana Drdy.
Zajímavosti z Příbramska se v Brně mohli všichni dozvědět ve stánku ve stylu hornické hospůdky.
První den veletrhu, tj. 13. 1. 2011, proběhlo slavnostní zahájení projektu „Propagace turistické
destinace Příbramsko“. Projekt slovem zahájil a představil místostarosta města Příbram pan
Václav Černý, který informoval, o jaký projekt se jedná, co je jeho cílem a o přidělení dotace
z Regionálního operačního programu pro tento projekt, která činí 1,92 mil. Kč. Další informace
doplnil Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Živnostenského úřadu, který zajišťuje účast města na veletrzích.
V rámci projektu „Propagace turistické destinace Příbramsko“ se město Příbram společně s Hornickým muzeem Příbram, Svazkem obcí Podbrdského regionu a Knihovnou Jana Drdy představilo
v expozici s názvem „Příbramsko“ na 20. jubilejním veletrhu Holiday World 2011. Tento největší
středoevropský veletrh cestovního ruchu se konal ve dnech 10. – 13. 2. 2011 na Výstavišti v Praze
- Holešovicích. „Velmi si vážím podpory od Evropské unie, kterou náš region Příbramska na vlastní
propagaci dostal. Myslím si, že máme návštěvníkům co nabídnout. Naše nádherné památky,
krásná brdská příroda, hornické tradice – to vše stojí za to navštívit. Věřím, že Příbramsko
zaujme a stane se pro domácí a zahraniční hosty ještě přitažlivější,“ řekl starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák, který veletrh Holiday World a stánek Příbramska navštívil.
Tak jako v minulých ročnících město Příbram i Hornické muzeum Příbram na veletrzích nabídlo
propagační materiály, novinky a zajímavosti. Již tradičně návštěvníci ve stánku Příbramska
dostávali minerály z příbramských rudných dolů. Představena byla také Svatá Hora. Na monitoru
v expozici byly prezentovány fotografie, upoutávky a zajímavosti z celého příbramského regionu.
Významným oživením prezentace příbramského regionu expozice bylo hudební vystoupení
skupiny Ginevra v Praze i Brně.
V rámci veletrhů proběhlo též setkání s touroperátory, cestovními kancelářemi a tiskem. O stánek
Příbramska byl velký zájem jak ze strany odborné, tak i laické veřejnosti.
Dotační program: Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy
Název projektu: Propagace turistické destinace Příbramsko

Včela medonosná se objevila na této planetě asi před 15 miliony lety, kdy člověk
v dnešním slova smyslu ještě neexistoval. Její zkamenělé fosilní formy nacházíme např.
v jantaru. Před 500 000 lety s příchodem doby ledové se včela zřejmě naučila stavět větší
a hustší plásty, zakládat si hnízda v jeskyních a dutinách stromů a shromažďovat zásoby
na přezimování. Tehdy také začala vznikat různá geografická plemena včel. Původně
člověk „sběrač“ v raných dobách své existence včelám jejich produkty pouze bral.
Nejstarší doklad o této činnosti paleolitického člověka se nachází v Pavoučí jeskyni u Bicorpu ve Španělsku. Je to pravěká kresba, na které je znázorněno vybírání medu včelám.
První písemné doklady o uvědomělém včelařství jsou v hieroglyfech ze starého Egypta.
V hrobce faraona Rekhmira z r. 1450 př. n. l. byla objevena kresba dvou včelařů při odebírání medu z hliněných úlů. Antická kultura také zanechala mnoho zpráv o včelaření.
Staří Řekové např. obětovali med při náboženských obřadech. Aristoteles popsal ve své
Historii zvířat velmi podrobně včelu medonosnou. Římané již využívali i ostatní
produkty včel, např. vosk nebo propolis.
Ve středoevropské kotlině obývané slovanským národem Čechů se podle Kosmovy
kroniky daří včelám již v 5. století. V průběhu dalších staletí se včelařství postupně
prosazovalo ve veřejné správě a zákonech. Dnes je krádež včel hodnocena zákonem
stejně jako jiné formy lesního, či polního pychu. Pro naše předky to však byl mimořádně
těžký zločin! „… Jsou-li komu ukradeny včely, má viník podstoupiti soud železa…“ praví
se v Konrádově zákoníku z 12. století. Jednalo se o chůzi po rozžhavené radlici bosou
nohou. Pokud se podezřelému nic nestalo, byl nevinný. Spálil-li se, skončil na popravišti.
Loupeže včel a jejich produktů tím byly postaveny naroveň hrdelním zločinům. Císařovna
Marie Terezie Habsburská ve svém „Včelařském patentu“ z 30. 8. 1776 zbavuje včelaře
v českých zemích veškerých daní, poplatků a cla z prodeje včelích produktů. Zachovává
také tvrdost trestů za krádeže a škody na včelách. V této době byla také založena první
včelařská škola v Čechách v Novém Kníně pod vedením včelmistra Jana Hallmana.
Stopy soužití člověka s včelou medonosnou a její hospodářské využití lze tedy sledovat
hluboko do historie lidstva. V současné době jsme svědky celosvětového snižování
počtu včelstev, tedy i v České republice. Důvody jsou různé. Od stále zřetelnějšího
odpoutávání se obyvatel vyspělých států od přírody, přes nemoci včel, demografické
změny včelařů, až po změny v přístupu k tradičním hodnotám ověřeným předchozími
generacemi lidí.
Česká republika má rozlohu zhruba 79 tisíc kilometrů čtverečních různého krajinného
typu. Od úrodných nížin v okolí velkých řek, až po pusté horské oblasti. Jde o stát
s velmi hustým osídlením, tj. zhruba 131 obyvatel na 1 kilometr čtvereční. Téměř všude,
kde je to jen trochu možné, se provádí nějaká forma zemědělství. To se ve většině
případů neobejde bez přítomnosti včely medonosné, která je nedílným opylovacím
faktorem při pěstování hmyzosnubných rostlinných kultur. Také volně rostoucí rostliny
a dřeviny se většinou neobejdou bez opylovací činnosti včel. Včela medonosná je proto
tvor, který je rozhodující pro výnosy a druhovou pestrost přírody.
Bc. Jiří Roub

Více než půlroční činnost bezplatné a odborné sociální služby
ve městě Příbram má za sebou Poradna pro občany, kterou
najdete v prostorách městského úřadu. Lze konstatovat, že
postupem času si nachází cestu sem stále více klientů. Hlavní
náplní poradny je poskytování podpory lidem při řešení
širokého spektra problémů, které každodenní život přináší.
K obvyklým činnostem poradny patří poskytování informací
o formálních postupech a pomoc při zpracování písemných
podání k orgánům státní správy nebo samosprávy.
Asi k nejčastějším tématům, které poradna musí řešit, patří
oblast dluhů. Proto byl ze strany jejích pracovníků iniciován
vznik informačního materiálu „Jak (ne)řešit dluhy“, který
napomáhá orientaci ve všech fázích zadluženosti, klade důraz
na prevenci vzniku dluhů, příp. nabízí některé způsoby jejich
řešení. Vzhledem k tomu, že toto téma je jako problém
společensky velmi aktuální, hledáme další možné formy
poskytování specializovaných služeb, které by více odpovídaly
jak potřebám dlužníků, tak i potřebám a zájmům jejich
věřitelů. Proto jsme rádi, že městu není lhostejná tato nepopulární oblast a prostřednictvím manažera prevence kriminality
a starosty města podporuje vznik dalších projektů zaměřených
na řešení této problematiky.
Účelem poradny je, mimo řešení „technických“ problémů, také
poskytování krizové intervence, kdy je třeba provázet člověka
v náročných životních situacích, zejména ve spojitosti s rolí
oběti trestného činu. Je pravdou, že s rolí oběti se ztotožňují
lidé dle různých kritérií, mnohdy se jedná o řešení situací z kategorie úsměvných než náročných, nicméně žádný problém
nebagatelizujeme a starost klienta nezůstává bez pokusu
o hledání přijatelného řešení. Asi jedním z nejvážnějších
případů, se kterým jsem se jako pracovník poradny osobně
setkal, byla intervence u oběti zločinu loupežného přepadení.
Sotva dospělá mladá dívka, která si vydělávala na živobytí
jako obsluha noční herny a baru, se obrátila na poradnu
s žádostí o podporu před konáním soudního líčení. Právě
výkon vysoce rizikového povolání s sebou přinesl poměrně
brutální útok, kdy dívku v noci pachatel přepadl, zbil a oloupil.
Tento případ byl pro orgány činné v trestním řízení procesně

velmi jasný, pachatel byl ztotožněn z kamerového systému
i při rekognici (označení pachatele obětí nebo svědky
ve skupině dalších osob). Bohužel i po samotném útoku,
v průběhu vyšetřování zločinu, tedy ještě před soudním
jednáním, musela tato dívka čelit různým výhrůžkám
příbuzných a „kamarádů“ pachatele, takže v této situaci mimo
psychiatra a psychologa kontaktovala na doporučení advokáta
také naši poradnu. Zaprvé nás těší, že informace o poskytování
služby se dostává do širokého povědomí okolí, zadruhé, a to
mnohem potěšující, je ta skutečnost, že veškeré informace,
podpora i pomoc byly pro klientku snad i užitečné. Dovolím si
zveřejnit zprávu, která završila naši vzájemnou spolupráci
poté, kdy pachatel nakonec dostal zasloužený trest:
„Dobrý odpoledne.. Zcela vám dovoluji zveřejnit to, co z toho
budete potřebovat. Samozřejmě že bez jména ovšem :)
Aspoň ostatní lidé budou moct vědět skutečnost, že Vaše pomoc
opravdu pomáhá!
Že možná stejně se strachem a obavama vám napíšou, ale pak
všechny ty hrůzné obavy spadnou, a zůstane jen vděk vám,
za pomoc které by se možná zřejmě skoro jako já nikde nedovolali. Budu ráda, jestli ten příběh bude moct podpořit aspoň
hrstku dalších vystrašených, vy totiž lidem opravdu
pomáháte!! Sama jsem tomu nevěřila, ale přesvědčila jsem se,
že jsem se jen mýlila, pomoc byla skutečná... Věřím tomu, že
dokážete pomáhat moc a moc lidem a ještě v budoucnu hodně
lidem pomůžete, vy totiž na to máte, máte na to lidi podpořit,
pomoc jim v nouzi, máte velké srdce a dokážete se vcítit do
daných situací, takhle to vidím aspoň já..
Slovo “Děkuji” nemá hodnotu, nedá se totiž slovy popsat
jedna z největších vděčností někomu, koho neznáme, ale
pomohl víc, než kdyby jsme ho znali celý život.. Tak to je
pro Vás a o Vás, jsem vděčná, opravdu vděčná!
Přeji příjemný zbytek dne.. S pozdravem …Š. A.“
Závěrem si dovolím dodat pouze to, že tato zkušenost dává
velkou sílu nám, kteří se snažíme o podporu lidí, kteří se
nachází v obdobné situaci, a věříme, že obdobně pozitivní
zkušenosti pomohou v hledání odvahy všem dalším, kteří se
„najdou“ v pozici oběti.

Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram
v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
stanovují místo, termín a dobu
pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole pro školní rok 2011/2012:

ve čtvrtek 24. března 2010 od 9 do 16 hodin
MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III
MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II
MŠ Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII
MŠ Per. chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII
MŠ, 28. října 55, Příbram VII
MŠ, Bratří Čapků 278, Příbram VII
(podání žádostí na čp. 235 i čp. 278)
Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII

MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
MŠ, Příbram VIII, Školní 131
MŠ pod Sv. Horou, n. Dr. Theurera 262, Příbram II
MŠ Rybička, Příbram II, Fibichova 272
MŠ speciální, Příbram I, Hradební 67
ve čtvrtek 10. března 2011 od 9 do 16 hodin

S sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a popřípadě vyplněnou žádost (tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské
škole nebo ke stažení na webových stránkách této mateřské školy).
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Poradna pro občany

Mateřská škola nejen pro děti s vadami zraku

V Příbrami je mateřská škola, která kromě běžného programu nabízí
i nadstandardní péči dětem s vadami zraku. Při přijímání dětí do této
MŠ mají děti s vadou
zraku přednost.
Přes 20 let dochází
do Mateřské školy
V Zahradě (bývalé
1. mateřské školy)
ortoptická zdravotní
sestra, která se těmto
dětem věnuje. Také
všechny paní učitelky
jsou poučeny očním
lékařem a zdravotní
sestrou, jak s dětmi
s oční vadou pracovat.
Ve škole je třída vybavená ortoptickými přístroji jako jsou
troposkop, cheiroskop, stereoskop nebo Cambelův stimulátor.
Na zdi visí i přístroje známé z ordinací očních lékařů – světelný
poutač „Sluníčko“ a světelný přístroj s optotypy, na kterém se děti
učí zacházet s „éčky“ a tím je umožněno správné vyšetření vidění
u lékaře.
V roce 2008 škola získala finanční prostředky z Humanitárního fondu Středočeského kraje na projekt „Hrou napomáháme
k odstraňování očních vad“. Tyto prostředky byly využity na zakoupení hraček, které slouží jako pomůcky k procvičování zraku, jemné
motoriky a správné koordinace očí a rukou. Dále byly využity k vybavení speciální třídy vhodným nábytkem, čímž se podařilo vytvořit
prostředí, kde se děti dobře cítí a nemají pocit, že se něco učí, prostě
jen pokračují v hrách.
Mateřská škola V Zahradě patří mezi nejmenší mateřské školy
ve městě, jsou zde dvě třídy pro 48 dětí celkem a je vždy plně
obsazena. Zájemci z řad veřejnosti, zvlášť rodiče dětí s vadou zraku,
se mohou podrobnosti o této škole dozvědět na webových stránkách
školy (http://skoly.pb.cz/1MS/), na telefonním čísle (318 622 101)
nebo přímo při návštěvě školy.
Eva Řezníčková
Mgr. Robert Dikan
ředitelka MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III

SK Spartak Příbram - turnaj O pohár starosty města Příbram

V sobotu 5. února byl sehrán na umělé trávě v areálu Spartaku Příbram třetí ročník turnaje O pohár starosty
města Příbram. Zúčastnila se jej mužstva FK Králův Dvůr, SK Slavia Praha B (celky ČFL), FK Tábor
(divize) a domácí SK Spartak Příbram.
V prvním utkání se utkali domácí fotbalisté s týmem Králova Dvora. Zkušenější hosté se nedokázali střelecky
prosadit a prohráli se snaživým Spartakem 0:2. Branky za Spartak vstřelili Čížek a Jerman. Ve druhém zápase se
prosadili táborští fotbalisté, kteří porazili rezervu Slavie Praha brankou Mir.
Kučery 1:0. V souboji o třetí místo byl úspěšnější Králův Dvůr, který
zvítězil nad Slavií B. Slávisté si dali vlastní gól. Na turnaji produkovali
pohledný fotbal, ale se střelbou byli na štíru. O první místo se střetl domácí
celek s Táborem. Hosté vedli v poločase góly Šahajdy a Tomana 2:0, ale
po přestávce Spartakovci přidali a brankami Steinbauera a Tesárka dokázali
vyrovnat. O vítězi turnaje rozhodovaly penalty, ve kterých byli úspěšnější
táborští fotbalisté.
Dá se říci, že zimní turnaj byl pro zúčastněná mužstva dobrou přípravou
před jarní sezonou. Překvapením bylo poslední místo loňských vítězů, rezervy Slavie Praha. Tu na turnaji vedli
zkušení trenéři Pavel Řehák a Ivo Knoflíček.
Výsledky turnaje: Semifinále: Sp. Příbram - Kr. Dvůr 2:0 (1:0) Čížek, Jerman, Tábor - Slavia B 1:0.
O 3. místo: Kr. Dvůr - Slavia B 1:0; Finále: Tábor - Sp. Příbram 2:2 (2:0), pk. 5:3 Steinbauer, Tesárek.
Sp. Příbram: Poplštein - Kareš, Čížek, Pacovský, Huleš - Dražan, Houdek, Pravda, Dvorský - Voříšek, Kunc.
Stř.: Steinbauer, Jerman, Tesárek.
Josef Bacík

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 31. 1. v 17.30 hod. oznámila na tísňovou linku MP
Příbram žena, že ji v místě jejího trvalého bydliště v Příbrami VII napadá její opilý syn. Na místo ihned vyjela hlídka
MP a zároveň stálá služba vyrozuměla o celé věci Policii
ČR. Po příjezdu na uvedenou adresu si strážníci všimli
osoby, která chtěla z domu uniknout. Hlídka osobu zadržela
a jejím ztotožněním následně zjistila, že se jedná o 28letého
syna oznamovatelky. V průběhu prováděného zjišťování
totožnosti se na místo dostavila hlídka Policie ČR, která si
případ převzala za účelem dalšího vyšetřování.
Dne 1. 2. v 8.00 hod. telefonicky oznámil na služebnu MP
psovod MP, že při výcviku služebních psů v objektu kasáren
Brod odchytl ovci. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka,
která ovci převezla na služebnu MP Příbram. Prostřednictvím
odboru životního prostředí bylo zjištěno, že majitelem ovce je
osmatřicetiletý chovatel z obce Buková u Příbrami.
Dotyčný se v odpoledních hodinách dostavil na služebnu,
kde uvedl, že několik kusů ovcí se mu ztratilo již před
měsícem, což řádně nahlásil na policii. Po prokázání vlastnictví shora uvedeného zvířete bylo zvíře vráceno majiteli.
Dne 2. 2. v 21.48 hod. telefonoval na služebnu MP Příbram
muž a uvedl, že v Příbrami IV byly z domu odcizeny dva
radiátory. Na místo ihned vyjela hlídka strážníků, které se
po příjezdu k domu podařilo na dvoře zastihnout dvojici
mužů ve věku 19 a 34 let. Muži se snažili odvézt zcizené
radiátory. Strážníci muže zadrželi a ihned o celé události
informovali Policii ČR. Ještě před příjezdem policistů zajistili také svědky celé události. Poté si Policie ČR celý případ
převzala k dalšímu šetření.
Dne 11. 2. ve 21.07 hod. bylo hlášeno na tísňovou linku
Městské policie Příbram, že v ulici 28. října v Příbrami VII
před restaurací „Silver“ leží na zemi opilá žena. Na místo se
neprodleně dostavili strážníci, kteří zjistili, že žena má
zachovány základní životní funkce a komunikuje, ale není
schopna sama vstát a udržet se na nohou. Strážníci proto
zavolali Zdravotnickou záchrannou službu Příbram. Po prohlídce
lékařem byla žena následně odvezena na místo trvalého
bydliště a předána do péče manželovi.

TEL.

318 624 245, 156

Dne 11. 2. ve 21.26 hod. zavolal na služebnu Městské policie
Příbram muž, že viděl v Prokopské ulici v Příbram I dvojici
mladíků, která kope do zaparkovaných vozidel a směřuje
k náměstí T. G. Masaryka. Operátor Městského kamerového
dohlížecího systému se ihned na uvedenou lokalitu zaměřil
a spatřil dvě osoby, které odpovídaly popisu oznamovatele.
Velitel směny proto ihned vyslal na místo nejbližší hlídku
strážníků, která v Pražské ulici zastihla dvojici mladíků ve
věku 19 a 17 let, jejichž popis odpovídal oznámení svědka
celé události. Mezitím se na místo také dostavila hlídka
Policie ČR. Strážníci v součinnosti s policisty následně
osobně kontaktovali oznamovatele a svědka události v jedné
osobě, a v Prokopské ulici objevili zaparkovaný osobní vůz
Nissan Primera, který měl poškozené zadní světlo. Nyní je
celý případ v šetření Policie ČR.
Dne 11. 2. ve 22.35 hod. zavolala na služebnu Městské
policie Příbram obyvatelka Azylového domu v Příbrami, že
byla fyzicky napadena další obyvatelkou Azylového domu.
Na místo ihned vyjely dvě hlídky strážníků. Po příjezdu je
kontaktoval noční hlídač objektu, který strážníkům sdělil,
že obě ženy od sebe již odtrhl a zabránil tak další fyzické
potyčce. Strážníci zjistili totožnost obou žen a přivolali
hlídku Policie ČR, které po jejím příjezdu celý případ
předali. Na žádost policistů následně odvezli strážníci jednu
z žen na lékařské ošetření do Oblastní nemocnice Příbram.
Dne 16. 2. ve 3.03 hod. zavolala na tísňovou linku Městské
policie Příbram žena, která strážníkům oznámila, že
v Erbenově ulici dochází k rušení nočního klidu. Na místo
se dostavili strážníci, kteří kontaktovali oznamovatelku
a zjistili, že z jednoho bytu, jehož dveře jsou neoznačeny, se
ozývají hlasité zvuky. Přes veškerou snahu strážníků nikdo
dveře bytu neotevřel a hlasité zvyky neustaly. Oznamovatelka strážníkům sdělila, že tohle majitel bytu provádí
velmi často, úmyslně zapne hlasitě televizi či rádio a z bytu
odejde. Strážníci oznamovatelku poučili o možnostech, jak
tuto situaci řešit a pokračovali v další činnosti
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Pohozené injekční stříkačky

Parky, prostory u vlakových nebo autobusových nádraží, odlehlejší zákoutí jsou nejčastějšími místy, kde se
mohou povalovat použité injekční stříkačky. V období, kdy odtává sníh, jsou jejich nálezy stále četnější.
Injekční stříkačka je nebezpečný odpad a při poranění hrozí nákaza infekční chorobou.
Pracovníci Centra adiktologických služeb Magdaléna Příbram (dříve K-centra) v posledních dnech zlikvidovali v ulicích 11 použitých injekčních stříkaček a na dva nálezy byli upozorněni příbramskými občany.
Co tedy dělat při nálezu odhozené stříkačky a jehly? Nalezené injekční stříkačky se v žádném případě
nedotýkat a nesnažit se ji odkopnout stranou na méně viditelné místo! Stříkačky nepatří ani do kontejnerů
na městský odpad, mohou se o ně poranit další lidé, například zaměstnanci Technických služeb, kteří s odpadem nakládají. Nahlásit místo nálezu městské policii nebo terénním pracovníkům Centra adiktologických
služeb Magdaléna Příbram, kteří jsou k likvidaci potencionálně infikovaného injekčního materiálu vyškoleni.
Městská policie Příbram - linka 156 CAS Magdaléna Příbram - tel.: 318 622 010, mobil: 737 603 698
Předem děkujeme občanům města Příbram za spolupráci.
Hana Vavřincová, CAS Magdaléna Příbram

Upozorňujeme zájemce o rekondiční pobyty na volná místa:

Od 11. do 18. dubna 2011 v Jilemnici, hotel Sumó, v ceně 3 700,- Kč je doprava, ubytování ve 2 - 3lůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, plná penze a možnost využití bazénu.
Od 30. července do 8. srpna 2011 v Soběšicích u Sušice, v ceně je doprava, plná penze,ubytování ve 2lůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV. Rehabilitační procedury a nový bazén.
Dne 7. dubna 2011 zájezd do Polska, odjezd v 5 hodin od ZÚNZ, zastávka MHD č. 2.
Informace a přihlášky na Centru Svazu tělesné postižených v Příbrami VII, Žežická 193, a na telefonech
č. 606 650 114 a 776 865 566.

Příbramští občánci narození v lednu a únoru

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
Městský program prevence kriminality na rok 2011 obsahuje 5 projektů
Městský program prevence kriminality na rok 2011 byl 7. února 2011
schválen Radou města a následně s vyplněnými příslušnými formuláři
(žádostmi o dotace na jednotlivé projekty) zaslán na Odbor prevence kriminality MV ČR. Tento městský program, který navrhuje komplexní přístup
k řešení bezpečnostních problémů, obsahuje 5 projektů, na které lze obdržet
státní dotaci v celkové výši 578 700,- Kč. 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), na zvýšení bezpečnosti
seniorů a poradenství pro osoby nacházející se v tzv. dluhové pasti.
O přidělení dotace bude na konci března rozhodovat Republikový výbor
pro prevenci kriminality.
Na základě dlouhodobých analýz kriminality patří k nejzávažnějším
bezpečnostním problémům ve městě stále majetková trestná činnost (především krádeže věcí z vozidel). Právě na tuto problematiku je zaměřen projekt
osvětlení rizikových míst. Jedná se o projekt z oblasti situační prevence, který
by měl zároveň výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Cílem
projektu je doosvětlit v současnosti nedostatečně osvětlená místa. Jedná se
o osvětlení chodníku od vlakového nádraží směrem do centra (křižovatka ulic
Čs. armády a Dvořákovo nábřeží), osvětlení Poštovní ulice v Příbrami V – Zdaboř
a osvětlení 3 rizikových parkovacích ploch (parkoviště v ulici Fibichova Příbram II, parkovací plocha přímo naproti smuteční obřadní síni Hvězdička
a parkoviště v Příbrami VII, mezi domy čp. 484 a 485).
Další projekt je zaměřen na příbramské seniory. Do bytu seniorů budou
instalovány bezpečnostní řetízky, které by měly ohroženým občanům sloužit
jako mechanická zabezpečení, ale taky jako psychická podpora při otevírání
dveří neznámým osobám. Samotná instalace bude prováděna odbornou
firmou za přítomnosti příslušného strážníka-okrskáře, který v průběhu montáže
seznámí občana se základními zásadami bezpečného chování a zároveň mu
předá samolepku na dveře, kde jsou uvedeny tísňové linky a upozornění, že
nemá otevírat neznámým nebo předem neohlášeným osobám.
V Městském programu prevence kriminality na rok 2011 je také projekt
zaměřený na děti a mládež, které pochází ze sociálně znevýhodněného
prostředí a jsou bezprostředně ohroženy rizikovými jevy, případně kriminalitou.
Jedná se o tzv. Projekt DOUČKO, v rámci kterého by probíhalo individuální
bezplatné doučování dětí ze sociálně slabších rodin, které mají špatný
prospěch. Pokud na tento projekt obdržíme dotaci v plné výši, lze předpokládat,
že se v rámci jeho realizace bude průběžně (dle individuálních potřeb
jednotlivých dětí) doučovat cca 15 až 20 dětí.
Město Příbram má od června loňského roku zaregistrovanou další sociální
službu, a to odborné sociální poradenství. Na sociální pracovníky poskytující
toto bezplatné poradenství se obrací stále více a více občanů, kteří chtějí
poradit při řešení svých finančních problémů. Z tohoto důvodu bychom rádi
v Příbrami těmto občanům zajistili speciální dluhové poradenství, které 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.
Posledním projektem je realizace odborných seminářů na téma „Rizika
virtuální komunikace“. Používání informačních a komunikačních technologií
se stalo běžnou součástí našeho života, což však také přináší určitá rizika
(kybernetická šikana, kybergrooming, kyberstalking, atd.), která si řada z nás,
včetně dětí, neuvědomuje. Právě děti se pro svou důvěřivost často stávají
obětí výše uvedených jevů. Nízká informovanost dětí, jejich rodičů, ale
i pedagogických a sociálních pracovníků, strážníků, policistů apod.,
o problematice nebezpečných komunikačních jevů, má za následek rizikové
chování dětí ve virtuálním prostředí, které může v některých případech
skončit i tragicky. Na základě výše uvedeného jsme se rozhodli těm, kteří
pracují přímo s dětmi (pedagogové, psychologové, sociální pracovníci apod.)
anebo se mohou s problematikou nebezpečných komunikačních jevů
při výkonu svého zaměstnání setkat (strážníci, policisté atd.), zajistit seminář,
který je podrobněji seznámí s riziky virtuální komunikace.
Příbramští volejbalisté pokračovali v besedách na ZŠ ve Školní ulici
Projekt „S volejbalem proti kouření“ realizuje Volejbalový oddíl Příbram
(dále jen VO Příbram) společně s městem Příbram a Městskou policií
Příbram. Cílovou skupinou tohoto preventivního projektu, který je zaměřen
především na problematiku škodlivosti kouření, jsou děti ve věku 10 – 12 let.
V prosinci loňského roku navštívili příbramští extraligoví volejbalisté
se svým projektem prevence užívání návykových látek „S volejbalem proti
kouření“ ZŠ ve Školní ulici. Nejprve se v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici
uskutečnil modelový trénink příbramských prvoligových volejbalistů, který
sledovali žáci a žákyně 4. a 5. tříd. Pak následovaly 4 besedy v jednotlivých
třídách. Protože besedy jsou pro větší efektivitu určeny vždy pouze pro jeden
třídní kolektiv, v prosinci se nestihly besedy se všemi dětmi, které se modelového tréninku zúčastnily. Ve středu 23. února se uskutečnily besedy ve dvou
zbývajících třídách. Besed se společně s JUDr. Milanem Fárou z městské
policie zúčastnili 3 prvoligoví volejbalisté, a to Vojtěch Zach, Filip Křesťan
a Michal Kriško.
Úvodem byly v krátkosti děti seznámeny s tím, proč vůbec tento projekt
vznikl a co je jeho cílem. Zazněla také informace z nejnovějších statistických
údajů, z kterých mimo jiné vyplývá, že převážná část dospělých, kteří se stali
závislými kuřáky, začala kouřit již před patnáctým rokem věku a dnes se této
závislosti nemohou zbavit. Pak jednotliví hráči vyjádřili svůj vztah
k návykovým látkám, a to především ke kouření. Pak byly osloveny děti s tím,
co si myslí o škodlivosti kouření, proč vůbec lidé s kouřením začínají, zda jim
vadí, když někdo z blízkých kouří, atd. Poté se v obou třídách rozběhla zajímavá diskuse, ve které byly názory dětí korigovány tak, aby si samy uvědomily,
jaká rizika kouření cigaret přináší, a to vznikem závislostí a zdravotními
obtížemi počínaje až finančními a společenskými problémy konče.
Jednotlivé besedy jsou v podstatě vždy originální. Existuje sice základní
osnova, které informace by v besedě měly zaznít, ale záleží na dětech,
na která témata se při diskusi zaměří více pozornosti. Besedy se totiž vždy
přizpůsobují znalostem dětí a především tomu, co je ohledně kouření
a návykových látek obecně nejvíce zajímá. Všichni besedující z řad volejbalistů absolvovali odborné školení na téma prevence a rizika kouření vedené
zkušenou lektorkou na primární prevenci návykových látek tak, aby byli
odborně schopni s dětmi diskutovat.
V projektu budeme pokračovat dalšími besedami i nadále. V březnu mají
volejbalisté v plánu navštívit čtvrťáky a páťáky na příbramské Speciální
škole.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality
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Starosta MVDr. Josef Řihák přijal na radnici kvestora VŠERS České Budějovice, o. p. s., doc. Mgr.
Lubomíra Pánu, PhD., u příležitosti jeho významného životního jubilea.

Starosta a senátor MVDr. Josef Řihák se sešel s dvěma kolegy senátory a ostatními starosty
při jednání o dostavbě komunikace R4.

Na snímku je starosta MVDr. Josef Řihák a ředitel VISK Mgr. Jiří Holý při předávání osvědčení
absolventům kurzu dalšího vzdělávání OPVK, na který město získalo grant.

Starosta MVDr. Josef Řihák pozval na radnici žáky ZŠ 28. října 1, Příbram VII.

Mladí hasiči se zúčastnili soutěže v hasičském sportu O pohár starosty města. Slavnostního vyhlášení
výsledků se zúčastnil starosta MVDr. Josef Řihák a člen rady města Martin Poulíček.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a uvolněný radní Ing. Juraj Molnár se zúčastnili pietního aktu,
který se každým rokem koná k uctění památky 16 příbramských občanů popravených v Brandenburgu za II. světové války.

Ve Státním okresním archivu v Příbrami je výstava Příběhy z Hrádku. O výstavu je opravdu velký
zájem, návštěvníci odcházejí spokojeni a nadšeni z nových (dosud nezveřejněných) informací
a fotografií. Vernisáže se zúčastnil také místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Na radnici se 28. 2. otevíraly obálky s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby
„Rekonstrukce náměstí TGM v Příbrami“. Na snímku se předseda výběrové komise MUDr. Ivan
Šedivý seznamuje s nabídkami, celkem se do soutěže o zakázku přihlásilo 20 firem.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Galerie Gaudii gratia

pouze na aktuální výstavu.
Odměnou nám všem včetně vystavujícím autorům
jednotlivých děl bude i malé pozastavení
procházejících. První výstava má název „Sbohem,
stará nemocnice“ a dokumentárním způsobem
přibližuje část původní zástavby, která musela
nedávno ustoupit zcela novým budovám C a F.
Nemocnice plánuje výstavy střídat po dvouměsíčních cyklech. Prostor k prezentaci svých
děl chceme dát jak autorům regionálním, tak
v budoucnu i dalším umělcům této výtvarné
disciplíny. Pro rok 2011 jsme se zaměřili na výstavy fotografií.
V hlavní recepci nemocnice je návštěvníkům
k dispozici návštěvní kniha. Budeme rádi
za každý postřeh či nápad. Bude to totiž znamenat, že myšlenka galerie není návštěvníkům
lhostejná.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

ALKA, o.p.s., má vybavené provozní prostory
pro denní stacionář

nice Centra péče o handicapované ALKA Mgr. Lucie
Křížová a upřesňuje: „Připravovaný denní stacionář bude
vzhledem k předběžně přihlášeným klientům zaměřen
převážně na sociální rehabilitaci. V rámci stacionáře předpokládáme, že u některých klientů bude možná i postupná
příprava pro práci, a to buď v chráněné, nebo socioterapeutické dílně, kterou by Alka, o. p. s., v řádu 2 - 3 let ráda
zprovoznila, u některých bude možná přicházet v úvahu
i podporované zaměstnání v běžném pracovním prostředí.“
ALKA, o. p. s., eviduje velice různorodé skupiny klientů.
To souvisí s věkem klientů (aktuálně od 1 roku až do 27 let)
a s mírou a typem jejich postižení (všichni klienti mají kombinované postižení, přesto někteří klienti jsou samostatnější
a jiní vyžadují velice namáhavou non-stop péči a jsou zcela
nesamostatní ve všech úkonech sebeobsluhy). Aktuálně
budou od července 2011 stacionář navštěvovat spíše klienti,
kteří by mohli zvládat v budoucnu určité pravidelné pracovní činnosti, třebaže u některých klientů ve velmi omezené
míře. Budeme proto následně usilovat o vybudování
druhého samostatného provozu – již zmiňované sociálně
terapeutické dílny (případně chráněné dílny) – během následujících 2 - 3 let, do které by tito klienti byli převedeni. To
proto, aby současné prostory mohly být uvolněny speciálně
pro klienty s nejtěžšími handicapy, tj. pro dospělé osoby,
které potřebují dopomoc prakticky se všemi úkony sebeobsluhy (např. podání stravy, tekutin, osobní hygiena,
oblékání, polohování, mobilita apod.).

Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., otevřela 9. února 2011
první výstavou vlastní
galerii, která nese název
Gaudii gratia – pro radost,
kvůli radosti.
Autor první výstavy je také
autorem původní myšlenky
takovou galerii v nemocnici zřídit. Tímto
tvůrcem, který je rovněž primářem zdejšího
oddělení tuberkulózy a respiračních onemocnění, je MUDr. Jiří Gutwirth.
Galerie v sobě
nese myšlenku
především
dalšího zpříjemnění prostředí
nemocnice.
Domníváme se,
že nemocnice
nemusí nutně
automaticky pokaždé vyvolávat
asociaci bolesti
či nemoci, ale
může být také příjemným prostředím a jakýmsi
centrem společenského dění.
Realizace projektu vlastní galerie je postavena
na empatii a nezištnosti těch, kteří se její organizaci věnují. I proto je a do budoucna i nadále
bude vstup do galerie zdarma.
Galerie je umístěna v centrální chodbě v přízemí
nového pavilonu C, která vede od hlavní recepce
až do vstupu do komunikační vertikály ostatních
částí budovy D – monoblok. Je tedy snadno
a bezbariérově dostupná všem návštěvníkům
nemocnice včetně těch, kteří se přijdou podívat

Centrum péče o handicapované ALKA dovybavilo provozní
zázemí plánovaného denního stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením starší 15 let. Díky podpoře města
Příbram, od kterého získala v prosinci 2010 dotaci ve výši
200 000 Kč, pořídila společnost specializované spotřebiče
pro gastronomický provoz a s tím související kuchyňský
nábytek.
Prostředky na vybavení provozních prostor bylo obtížné
zajistit z darů komerčních subjektů, nadací a firem.
„Právě díky podpoře města Příbram je nyní zázemí
budoucího denního stacionáře vybavené technologií
pro výdej stravy klientům a pro mytí nádobí,“ vysvětluje
ředitelka ALKA, o. p. s., Mgr. Šárka Hájková a dodává:
„Nyní nás čekají organizační práce související s nastavením
provozu denního stacionáře, jako vypracování standardů
služby, personální obsazení a proškolení zaměstnanců,
výběr dodavatele na dovoz jídel a další provozní otázky.“
„Město Příbram podle svých možností podporuje obecně
prospěšnou společnost ALKA. Vzhledem k tomu, že město
v loňském roce velmi dobře hospodařilo, mohli jsme si
dovolit darovat společnosti ALKA peníze na pořízení
potřebného vybavení. Služby, které ALKA našim handicapovaným spoluobčanům poskytuje, jsou velmi potřebné. Jsme
připraveni i v budoucnu společnost ALKA v jejích aktivitách
podpořit,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Z dotace od města Příbram bylo nejpotřebnější zařídit
kuchyň, která bude sloužit jako výdejna dováženého jídla.
Do ní byla pořízena nová kuchyňská linka, spotřebiče,
výdejní vyhřívací stůl, vyhřívaný zásobník na talíře, nádobí
a stoly. Do místnosti na mytí nádobí byla instalována
technická myčka, lednice, mycí dřez a komoda.
„Otevření denního stacionáře plánujeme od 1. 7. 2011, tedy
v době, kdy 6 našich handicapovaných klientů bude potřebovat využít podobných služeb, a to především kvůli
ukončení školní docházky,“ říká vedoucí sociální pracov-

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat městu Příbram, bez dotace
bychom nemohli náš hlavní projekt, denní stacionář, v tomto
roce začít realizovat. Dále děkujeme panu Františku
Svobodovi za výrobu kuchyně a smontování nábytku, dále
panu Jaroslavu Novákovi a panu Vlastimilu Juračkovi
za připojení vody a odpadů.
Helena Holánková, předsedkyně správní rady
ALKA, o. p. s.

ÙäÒõàónÇîñø
Postní doba
Období 40denního
půstu, přípravy na
Velikonoce, začíná
letos 9. března
Popeleční středou,
při které se uděluje
tzv. popelec.
V neděli 13. března
o 1. neděli postní
zazní ve svatohorské
bazilice
na mši v 9 hodin
Windhaager-Messe
od rakouského skladatele A. Brucknera
v interpretaci Svatohorského chrámového sboru, dvou
lesních rohů a varhan.
V sobotu 9. dubna
od 9 hodin proběhne ve svatohorské bazilice Postní
duchovní obnova, kterou povede příbramský rodák
P. Tomáš Roule. Po přivítání, katechezi, kající pobožnosti,
adoraci a možnosti svátosti smíření bude slavena v 11 hodin
mše svatá, po níž bude následovat varhanní koncert
v podání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed každodenního všedního shonu a zamyslet se nad směrem svého
života.
Novinky ve stavbě Velkých svatohorských varhan
Varhany, jejichž stavba probíhá od prosince 2008, dále
rostou. Bylo proinvestováno již 3 500 000 Kč.
V roce 2010 byly varhanářskou dílnou Vladimíra Šlajcha
provedeny práce za 1 800 000 Kč. Jedná se zejména

o stavbu varhanní skříně a traktury, které vyžadují minimální
vynakládání prostředků na nákup materiálu.
Výše pravidelných plateb Matice varhanářské dílně totiž
nedovoluje postupovat větším tempem, a investovat tak
např. do výroby cínových píšťal apod. Ze zmíněného 1,8
mil. Kč, proinvestovaného loňského roku, pochází z veřejné
sbírky přibližně 800 000 Kč. Téměř 1 000 000 Kč darovali
na tento účel členové občanského sdružení Matice Svatohorské. Zastupitelé města Příbrami na svém jednání 6. září
2010 poskytli na stavbu varhan účelovou dotaci v hodnotě
200 000 Kč.
V průběhu prvního pololetí roku 2011 dojde k demontáži
starých varhan. Snahou je, aby nástroj byl alespoň zčásti
využit jako materiál pro stavbu menšího nástroje, bude-li to
možné. Zatím jediným zájemcem je farnost Krucemburk.
Varhanářská dílna V. Šlajcha bude dále pracovat na zhotovení hracího stolu a pokračovat ve výrobě traktury. Je
třeba objednat speciální součástky, aby mohlo být s pracemi
započato. Proto je nutné shromáždit větší finanční obnos.
Číslo účtu veřejné sbírky, na kterém Matice Svatohorská
shromažďuje finanční
prostředky na stavbu
velkých svatohorských
varhan, je:
050016-0523967309/0800.
Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu
Středočeského kraje
dne 15. prosince 2009.
Novinky o stavbě, seznam dárců a aktuální
fotografie z varhanářské dílny jsou k nahlédnutí na www.svatahora.cz/varhany.

OHK
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Vážení čtenáři Kahanu,
ještě nedávno jsme slavili Nový rok
a již máme první dva měsíce roku
2011 za sebou.
V průběhu ledna a února jsme uskutečnili již pět vzdělávacích seminářů.
Ke konci února nás čeká ještě jeden, a to 24. února 2011 – „Novela daně
z příjmu a další zákony v roce 2011“ s lektorem Ing. Václav Dvořákem,
daňovým poradcem.
Řadu akcí připravujeme i na březen a duben tohoto roku.
24. února proběhne pravidelné zasedání představenstva OHK Příbram, tentokrát v prostorách
České spořitelny, a. s., v Příbrami jako seznámení s nově jmenovanou ředitelkou paní Ing.
Ivetou Lubinovou. Mimo jiné budeme chtít navázat na již léta zaběhnuté partnerství mezi
ČS, a. s., a OHK Příbram.
2. března 2011 nás čeká významná návštěva prezidenta HK ČR Petra Kužela a člena Národní
ekonomické rady vlády Michala Mejstříka. Petr Kužel, MBA, je prezidentem Hospodářské
komory České republiky od roku 2008. Před tím byl dlouholetým viceprezidentem HK ČR
a předsedou představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy. Z titulu funkce
předsedy se podílel na zřízení Regionálního informačního centra při ČVUT v Praze.
Profesionální praxe: soukromé podnikání v oblastech: development, reality, pojišťovnictví,
cenné papíry, reklama, poradenská činnost.
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., je od roku 1997 profesorem ekonomie Univerzity Karlovy
v Praze, kde přednáší kurzy bankovnictví a financí. Tamtéž již od roku 1993 jako ředitel
buduje přední české univerzitní pracoviště – Institut ekonomických studií FSV UK. Je členem
Společnosti evropských univerzit pro finanční výzkum. Publikoval přes 150 odborných
publikací, které jsou zejména v zahraničí hojně citovány. V současné době je jedním z členů
poradního orgánu Národní ekonomické rady vlády.
Program návštěvy obou pánů bude zahájen ve firmě ZAT, a. s., která se zabývá průmyslovými
automatizačními systémy. Přivítání se zúčastní celé vedení společnosti ZAT, a. s., v čele s generální ředitelkou Ing. Vladislavou Česákovou. Po krátkém promítnutí dokumentu o firmě ZAT,
a. s., společnost představí svoji firmu, její dodavatelský program systémů kontroly a řízení
pro průmysl a zejména pro energetiku. Následně proběhne exkurze po firmě, kde by firma
ukázala výrobní prostory a zejména zkušebny se zařízeními určenými pro jadernou energetiku.
Od 12 hodin bude následovat beseda s podnikateli na příbramském Gymnáziu na téma
„Podnikání v České republice“. O průběhu besedy můžeme informovat v příštím čísle.
Hned následující den 3. března 2011 připravujeme seminář „Programy podpory malých a středních podniků v r. 2011 – aktuálně z ČMZRB“.
Kvapem se blíží 9. ročník Podnikatelského plesu, který se bude konat v sobotu 12. března 2011
v prostorách příbramské Sokolovny. Již máme vytištěny plakáty a probíhá předprodej vstupenek na Okresní hospodářské komoře v Příbrami. Ještě jednou se vrátím 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 a sklízí řadu mezinárodních úspěchů. Samozřejmě nebude chybět
spousta lákavých cen, které mohou vyhrát účastníci plesu na základě slosovatelné vstupenky.
Ze života členské základny:
3. února 2011 se oficiálně rozloučil s pracovními přáteli pan Ing. Pavel Oktábec v hospůdce
v Orlově. Svůj odchod do zasloužené penze
oznámí oficiálně i na představenstvu příbramské hospodářské komory, kde v současné době
působí jako místopředseda představenstva.
Před tím dlouhých deset let vykonával funkci
předsedy představenstva OHK Příbram a my
bychom mu tímto chtěli nejen za pracovníky
úřadu komory, ale i za celé představenstvo
komory poděkovat za jeho citlivý a lidský
přístup, se kterým přistupoval téměř ke každé
situaci, a chtěli bychom mu popřát hodně
zdraví a rodinné pohody, aby mu zbylo hodně času na přátele, cestování a vše, co má v životě
rád.
Dále bych chtěla tlumočit pozvání člena OHK Příbram firmy Babypoint, s. r. o., k návštěvě
stánku této firmy na Mezinárodním veletrhu potřeb pro dítě PRODÍTĚ v Brně ve dnech
10. - 13. března 2011. Společnost Babypoint je přední český výrobce, dovozce a distributor
dětského zboží a připravila pro návštěvníky veletrhu jak novinky v sortimentu značky Babypoint, tak inovované kolekce autosedaček norské značky BeSafe či kočárků X-lander, které k nám
Babypoint dováží. Jako každý rok, i letos čeká na návštěvníky stánku spousta překvapení.
Irena Karpíšková, ředitelka
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Představujeme novou knihu

Mám pro čtenáře konečně dobrou zprávu. Dlouho očekávaná kniha “Rock´n´roll, bigbeat
a rock na Příbramsku” jde každým dnem do tisku.
Společně nás je 174 spoluautorů
a já jsem šťasten, že je naše kolektivní
dílo těsně před dokončením. Pracovali jsme pilně skoro 3 roky.
Kniha má 544 stran, vyjde většinou
v barvě a skoro každý spoluautor
bude mít u svého rozhovoru svoji
fotografii a někteří i s přáteli té doby.
Je to historický průřez výpovědi
od 50. let až do současnosti, ilustrovaný výpověďmi a rozhovory.
Společně ji dáme do prodeje prvním
křtem 18. 3. 2011, aby připomněla
mladší generaci pestrou dobu, kterou
jsme si prožili. Kniha se bude prodávat ve všech knihovnách, infocentrech a galeriích měst
Příbram, Dobříš, Mníšek p. Brdy, Sedlčany, Rožmitál p. Třemšínem, Milín a částečně i v Praze.
Připravujeme prodej internetem www.bigbeatpb.cz, doména bude v provozu od 21. 3. 2011.
Mikuláš Pešta
Křest provedou: Mgr. Jaroslav Melša - starosta,
Křty a autogramiády knihy:
Příbram: 18. 3. 2011 (pátek) - v restauraci Milan Broum, Ondřej Konrád, Mikuláš Pešta
Hudební doprovod: Kvartet Swing band
U Pletánků na Zdaboři od 19.00 hod.
Křest provedou: MVDr. Josef Řihák – starosta, Dobříš a Ujde To
ak. malíř Jiří Šorm, Jaroslav Vondrák,
Mikuláš Pešta
Hudební doprovod: Uran Uran, Vrch, Eviwat
Pořádá „Spolek ve čtvrtek“ v rámci Rockové ligy

Sedlčany 22. 3. (úterý) - Městské muzeum
Sedlčany, náměstí TGM od 18.00 hod.
Křest provedou: Ing. Jiří Burian – starosta,
Pavel Fořt, Jiří Doubrava a Mikuláš Pešta
Hudební doprovod: Jan Voděra a Martin
Zahradník & Jaroslav Krček
Dobříš 3. 4. (neděle) - Kavárna – Velbloud
cafe od 16.00 hod

Rožmitál p. Tř. 9. 4. (sobota) - Společenské
centrum Rožmitál p. Tř. od 20.00 hod
Křest provedou: Ing. Josef Vondrášek - starosta,
Luboš Andršt, Petr Pokorný, Mikuláš Pešta
Hudební doprovod: Keach, Gentiana

Praha 14. 4. (čtvrtek) - Restaurace Havelák,
ul. Melantrichova, Praha 1, od 19.00 hod
Křest provedou: Karel Kahovec, Pavel
Sedláček, Radim Hladík, Jiří Krampol a další
Hudební doprovod: Martin Ševčík Trio
Děkuji městu Příbram za podporu této knihy.

Dobrovolnická činnost v Pečovatelské službě města Příbram

Pečovatelská služba města Příbram spolupracuje s dobrovolníky v Domově
důchodců na Březových Horách. Dobrovolníci se hlavně podílí na zprostředkování sociálních kontaktů klientů. Dobrovolnická činnost je pro organizaci
velmi důležitá a přispívá k lepší péči o obyvatele domova a k jejich psychické
pohodě, protože mnozí z nich z různých důvodů již nemají dostatečné
kontakty s rodinou či přáteli. Pečovatelská služba uvítá další zájemce
o dobrovolnickou činnost.
Případní zájemci se mohou obrátit na vrchní sestru Domova důchodců
Bc. Šťástkovou, Dis, tel. č. 318 660 288, stastkova@senioripribram.cz

Knihovna Jana Drdy Příbram
Hlavní budova:
Vyhlášení literární soutěže „Příbram Hanuše Jelínka“ - 15.ročník
Vyhlášení literární soutěže „Náruč plná děsu…“
Odd. pro dospělé
pondělí 7. března - Otevření skladových prostor všem čtenářům
(Každé první pondělí v měsíci si budou moci čtenáři pravidelně vybírat a půjčovat knihy i ve skladových prostorách
ústřední půjčovny)
čtvrtek 17. března - Zahájení činnosti čtenářského kroužku při ústřední půjčovně - od 15.00 hodin
Oddělení pro děti
pondělí 7.3. středa 9.3.
pondělí 14.3. středa 16.3. středa 23.3. -

Školičky v knihovně od 9.30 do 10.30
Sběratelská burza pro čtenáře od 14 do 16 hodin
Školičky v knihovně od 9.30 do 10.30
Odpoledne her a soutěží s knihou od 14 do 16 hodin
Školičky v knihovně 9.30 sž 10.30
Tvůrčí dílna - zdobíme perníčky - od 14.00 do 16.00

Studovna
Úterý 15.3. - Beseda - “Shromažďování, vydávání a dostupnost publikací ve Státním okresním archivu Příbram”
- ředitelka SOA Příbram PhDr. Věra Smolová - studovna od 18.15
Zahájení pravidelných výstavek - novinky ve studovně - obálky nových knih s anotací
Pobočky
Křižák
Po celý březen - Čtenářská soutěž „Chce to nápad“ - navrhněte vybavení plánované studovny pro poslech audioknih v pobočce „Křižák“ (Pravidla soutěže v pobočce)
Velký březnový výprodej knih
Vývěsková služba (nákup a prodej knih) - v březnu zadarmo
Propagace audioknih ve výloze pobočky a v ústřední půjčovně
ZŠ Školní
Po celý měsíc březen Ukaž kamarádovi knihovnu - propagační akce na podporu čtenářství
Hrajeme loutkové divadlo pro školky - dopoledne , podle domluvy
Vytvoř reklamu na knížku - výtvarná soutěž
Bibliohelp - propagace webu
11. března od 14.00 hodin - Odpolední ACTIVITY v knihovně (hry pro starší děti + vyhlášení výsledků literární
soutěže „Co prarodič vyprávěl…“)
24. března dopoledne - Slavnostní ceremoniál vyhlášení oceněných autorů soutěže “Napiš pro mě pohádku”
Březové Hory
pátek 4.3.
pondělí 7.3. pátek 11.3.
pátek 18.3.
-
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Výstava reprodukcí Alfonse Muchy
Prodloužení výpůjční doby i na pondělí
Vyhodnocení soutěže “Namaluj svoje zvířátko”
Česko-slovenský den: čtení ze slovenského slabikáře

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou
panoramatickou live-diashow
se sedmi projektory
A U ST R Á L IE
Křížem krážem
Zimní putování po červeném
kontinentu
14. 4. 2011 od 19 hodin
v Domě kultury v Příbrami
Studijní centrum Basic vyhlašuje
4. ročník literární soutěže. Témata:
1. Co bych mohl udělat pro svého kamaráda?
2. Proč si děti musí hrát?
Práce odevzdejte na své pobočce
do 25. 3. 2011. Budeme se moc těšit.
Na výherce čekají dárečky.
www.basic.cz
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