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Koniklec ve své plné kráse.

Schválení Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště

V dubnu navštívil Příbram velvyslanec Ruské federace A. L. Fedotov.
Se zástupci města se šel poklonit
památce padlých ruských vojáků
na příbramský hřbitov.

Dne 27. března 2009 byl schválen Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) předložený do Integrovaného
operačního programu (IOP).
Výše schválené dotace dosahuje cca 5,1 mil. eur (cca 140 milionů Kč).
Celkové náklady IPRM budou vynaloženy ve výši cca 190 milionů Kč,
z toho náklady:
- na revitalizaci veřejných prostranství: 114 mil. Kč (dotace bude poskytnuta ve výši 85 % způsobilých výdajů)
- na regeneraci bytových domů: 76 mil. Kč (dotace bude poskytnuta ve výši až 60 % způsobilých výdajů)
Termín dokončení realizace IPRM: 30. června 2015.
Schválený IPRM je podmínkou čerpání dotací z oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových
sídlištích v IOP.
Podrobné podmínky, za jakých bude možné čerpat dotace od Evropské unie, budou zveřejněny
na www.pribram.eu v rubrice Integrovaný plán rozvoje města.
Na témže místě budou rovněž pravidelně zveřejňovány aktuální informace.

Starosta MVDr. Josef Řihák přijal
na radnici tým synchronizovaného
bruslení DAISIES Krasobruslařského
klubu Příbram. Tento tým obhájil
loňské 15. místo na juniorském MS
ve Švýcarsku.

Ve středu 22. 4. se také v Příbrami
slavil “Den Země”. Místostarosta
Václav Černý se zúčastnil zajímavého
projektu v Lesoparku Litavka. Akci
organizovala společnost Ochrana
fauny Votice. Pro děti byl připraven
poutavý program.

Při pravidelné prohlídce města
1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý
zkontroloval, ve kterých lokalitách
jsou umístěny odpadkové koše na psí
exkrementy. Nyní je nutné, aby se
vlastníci psů naučili používat koše
právě k určenému účelu a tím výrazně
pomohli ke zlepšení prostředí,
ve kterém žijeme.

Cenu Thálie pro herce do 33 let získal
příbramský herec Zbygniew Kalina.
Srdečně blahopřejeme k úspěchu!
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Město Příbram bude moci v příštích šesti letech čerpat
peníze z dotace Evropské unie v celkové výši asi 5,1 milionů
eur. To je podle současného kurzu asi 140 milionů korun.
Příbram získala nejvíce peněz v kategorii měst 20 až 50
tisíc obyvatel. Celkem v programu uspěly žádosti 41 měst
z České republiky.
„Tyto peníze budou využity na revitalizaci Březohorského
sídliště. Jde o území uvnitř oblasti se zástavbou cihlových
domů s centrem na náměstí 17. listopadu. Na rekonstrukci
domů a veřejných prostranství v uvedeném území jsme
uspěli v dotačním řízení s tzv. Integrovaným plánem rozvoje
města (IPRM),“ říká starosta MVDr. Josef Řihák.
Kolik peněz bude možné proinvestovat? Kdo konkrétně
bude moci peníze čerpat a na co přesně budou využity?
„Celkově bude v rámci programu proinvestováno asi 190
milionů korun. Z toho na revitalizaci veřejných prostranství bude využito přibližně 114 milionů korun.
Dotace od Evropské unie bude na tuto část programu
poskytnuta ve výši 85 % způsobilých výdajů. Zbývajících asi
76 milionů korun bude využito na regeneraci bytových
domů v dotčeném území. V tomto případě budou moci
vlastníci domů čerpat dotaci ve výši 40 až 60 % způsobilých
výdajů. Metodiku ke stanovení výše dotace poskytne v nejbližších dnech Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR).“
Vlastníci bytových domů už se určitě chystají, že si
za tyto peníze opraví výtahy, provedou zateplení, nebo
si třeba opraví fasády svých domů. Od kdy a za jakých
podmínek budou moci vlastníci domů peníze čerpat?
„Mechanismus čerpání zatím ještě není přesně znám.
V nejbližší době pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj
upřesní, jak konkrétně bude čerpání peněz probíhat. A dne
1. 6. 2009 od 17 hodin v estrádním sále Kulturního domu
v Příbrami pořádá město Příbram seminář pro žadatele
o dotaci na regeneraci bytových domů. Na tento seminář
jsme pozvali i zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a Centra pro regionální rozvoj, kteří budou konzultovat
s vlastníky domů jejich projekty. Při přípravě projektu
jsme již jednali s vlastníky domů na sídlišti. Zatím nelze
podávat žádosti o dotaci. Doporučuji ale všem vlastníkům
bytových domů na Březohorském sídlišti, aby začali
pracovat na projektech regenerace svých domů.“
Jaké konkrétní akce a stavby se budou realizovat
při revitalizaci veřejných prostranství?

„V rámci IPRM jsme zpracovali zásobník projektů.
Z tohoto zásobníku se vždy na příslušný rok vyberou
konkrétní akce, které budou rozpracovány a posléze
i realizovány. Uvedl bych, že to může být například
výstavba výtahu pro tělesně postižené v kulturním domě,
revitalizace a modernizace vnitrobloků bytových domů,
regenerace městské zeleně, nebo revitalizace náměstí
17. listopadu, výstavba nových parkovacích míst a další
projekty.“
Jak dlouho trvala příprava projektu IPRM, se kterým
jsme se ucházeli o dotaci?
„Na přípravě jsme pracovali prakticky celý loňský rok.
Nejdříve bylo nutné vymezit zónu, která bude do projektu
zahrnuta. Především vytipované území muselo splňovat
kritéria stanovená Evropskou komisí, jako například
neuspokojivý demografický vývoj na sídlišti, nízká míra
hospodářské aktivity, nízká úroveň hodnoty nemovitostí
a jiné. Po zveřejnění přesných podmínek programu v srpnu
roku 2008 jsme začali intenzivně pracovat na detailním
zpracování projektu. V prosinci roku 2008 jsme projekt
předložili ke schválení na MMR ČR.

Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na přípravě
projektu podíleli. Věřte, že nebylo jednoduché tak velké
peníze pro město získat, a děkuji všem, kteří svojí prací
k tomuto mimořádnému úspěchu města Příbrami přispěli.“
Proč mohou peníze z IPRM čerpat pouze vlastníci
domů ve vymezené oblasti Březohorského sídliště?
„Abychom se vůbec mohli ucházet o evropské peníze,
určené na regeneraci sídlišť, museli jsme zohlednit celou
řadu požadavků, včetně splnění nejméně tří kritérií
stanovených Evropskou komisí. Město se mohlo ucházet
o dotaci pouze s jedním projektem. Rozhodli jsme se dát
šanci Březohorskému sídlišti. Věřte, že nebylo jednoduché
náročné požadavky Evropské komise splnit.“
Mají vlastníci ostatních domů v Příbrami možnost
získat nějakou dotaci na opravu svých příbytků?
„Samozřejmě, mají. Právě před několika dny se rozběhl
nový program Ministerstva životního prostředí ČR
„Zelená úsporám“. Tento program je určen k zateplování
domů a k využití obnovitelných zdrojů energie při vytápění
domů. Podrobnosti o programu a formuláře žádostí
o podporu najdou zájemci na internetových stránkách
ministerstva životního prostředí. Informace o programu
“Zelená úsporám” a odkazy na něj máme také na našich
městských internetových stránkách.“
- jk -
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otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Město Příbram zve vlastníky bytových domů na Březohorském sídlišti na seminář k podávání
žádostí o dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště.
Seminář se bude konat dne 1. 6. 2009 v 17,00 hod. v estrádním sále
Kulturního domu v Příbrami, Legionářů 400, Příbram VII.
Informace k Integrovanému plánu rozvoje města jsou zveřejněny na www.pribram.eu.
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Vážení spoluobčané.
Jaro k nám letos přišlo
velmi rychle. Po dlouhé
zimě květiny a stromy
vykvetly všechny najednou. Pro básníky, milence a každého, kdo má
jaro rád, nastalo nejkrásnější období roku.
Ale rychlý nástup jara
znamená pro nás na radnici i tak prozaické
starosti, jako je např.
dřívější zahájení sekání
trávy. A tak někoho
z Vás ráno budí zpěv
kosů, pod okny dalších
domů už s prvními
slunečními paprsky
nového dne začínají vrčet motory travních sekaček.
S prvními teplými letošními dny se naplno rozběhly i dvě
stavby v údolí Příbramského potoka. Tou první je pokračující modernizace autobusového nádraží. Stavba roste
každým dnem doslova před očima a doporučuji všem
Příbramským, aby se na staveniště přišli podívat. Počítám,
že desítky let už možnost vidět na vlastní oči stavbu
významného dopravního terminálu v našem městě mít
nebudeme.
Nedaleko od autobusového nádraží se staví i další
významné dílo a věřím, že přinese radost nejen současným
obyvatelům Příbrami, ale i budoucím generacím. Je to
odpočinková a rekreační zóna podél rybníka Hořejší Obora.
V květnu letošního roku budeme např. rozhodovat o tom,
jaký stánek s občerstvením bude na nové pěší zóně
na Dvořákově nábřeží umístěn. Příležitost dát novou tvář
této nové části města má každý z Vás, neboť do soutěže
o podobu stánku může svůj návrh přihlásit kdokoliv.
Vřele vítám veškeré aktivity občanů, jejichž cílem je
zlepšit náš život. Mám radost z návrhů na zlepšení nově
vznikající klidové zóny u rybníku Hořejší Obora, podobně
nadšeně vítám i snahy obyvatel zapojit se do boje s vysokou
kriminalitou v našem městě. Moc se mi líbil Den proti
násilí a kriminalitě, který letos již podruhé uspořádali
studenti Gymnázia Příbram.
Potěšili mne také mladí příbramští fotbalisté z prvoligového družstva 1. FK Příbram. A to nejen tím, že po Slavii
dokázali sebrat ligový bod i druhému našemu slavnému
fotbalovému klubu - Spartě Praha. Především mne ale
potěšil jejich entuziasmus, s jakým se vrhli do projektu
Fotbalem proti zločinu. Cyklus besed, který naši fotbalisté
zahájili na příbramských školách v loňském roce, přijali
školáci s velkým nadšením. Zájem je obrovský, takže
fotbalisté ve spolupráci s městem Příbram a Městskou
policií Příbram budou v besedách pokračovat i letos.
Dokonce se sportovci rozhodli, že s projektem Fotbalem
proti zločinu se budou ucházet o podporu z Evropské unie.
Přeji jim úspěch, a to nejen v tomto jejich úsilí v boji
proti kriminalitě, ale i na hřišti. Věřím, že se jim podaří
obhájit prvoligovou příslušnost a že i v příštím ročníku
naší nejvyšší fotbalové soutěže budeme vídat na stadionu
U Litavky naše nejlepší mužstva.
Vážím si také dobré práce nového vedení našeho města.
Podařilo se nám v zastupitelstvu najít shodu v otázce
dokončení privatizace bytů. Výsledkem tohoto úsilí je, že
zhruba čtyři stovky oprávněných uživatelů si budou moci
od města v nejbližší době koupit byty za velmi výhodné
ceny. Očekávám, že podobně jako v minulých kolech
privatizace bytového fondu v Příbrami, i tentokrát se noví
vlastníci bytů vrhnou do rekonstrukcí svých obydlí. Město
je opět připraveno jim pomoci. Nejen tím, že byty
prodáváme za mimořádně příznivých podmínek, ale také
tím, že lidé mají možnost čerpat výhodné půjčky z městského fondu oprav a modernizace bytového fondu.
Skutečnost, že v městském zastupitelstvu se nám daří
táhnout za jeden provaz, se projevila také v tom, že jsme
společně připravili scénář protikrizových opatření
ve městě Příbrami. Cílem opatření, na kterých jsme se
ve vedení města shodli, je zmírnit možné dopady celosvětové recese na obyvatele Příbrami. Občané Příbrami tak
mají jistotu, že městská hromadná doprava nezdraží letos,
ani v příštím roce, nebo že se nebude zvyšovat nájemné
v obecních bytech. Kvůli zmírnění dopadů hospodářské
krize snížíme nájemné v nebytových prostorech až
o dvacet procent. Dále se v Příbrami nezvýší daň
z nemovitostí a v nejbližší době také vyhlásíme penálové
prázdniny pro dlužníky. To znamená, že lidem, kteří
městu dluží peníze, odpustíme penále s dluhem spojené.
V nejbližší době také vznikne poradní komise městské
rady, která má pracovní název Příbramská ekonomická
rada města. Očekávám, že tato komise složená z ekonomů
a podnikatelů nám navrhne další opatření na zmírnění
krize. Jsem si vědom toho, že hlavní odpovědnost
na snížení dopadů celosvětové recese na naše občany je
na vládě a na vedení Středočeského kraje. Ale i město
Příbram může přispět k řešení problémů a také tak činí.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na některý z cyklu
koncertů Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.
41. ročník této oblíbené přehlídky vážné hudby právě
začal a potrvá až do 28. května.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásný květen.
MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Nové kontakty s Itálií

V červnu letošního roku zavítá do Příbrami početná skupina občanů
Itálie z oblasti města Valle di Ledro. „Italové k nám přijedou ve dnech
19. - 21. června a zúčastní se mimo jiné oslav výročí Korunovace
na Svaté Hoře. Půjde o skupinu přibližně 300 osob,“ řekl místostarosta
Václav Černý. Obyvatelé Valle di Ledro, kteří přijedou do Příbrami,
jsou přímými potomky těch, kteří v době 1. světové války byli přesídleni
do Čech – na Příbramsko. „Řada těchto obyvatel Itálie se u nás narodila,
mnoho Italů je zde i pohřbeno. Našli jsme již 22 hrobů italských občanů
na březohorském hřbitově, další hroby nyní identifikujeme na hřbitově
v Příbrami,“ vysvětlil Václav Černý.
V současné době se upřesňuje i program návštěvy Italů na Příbramsku.
„Během návštěvy občanů z Valle di Ledro bude na Svaté Hoře umístěn
a vysvěcen monument připomínající osudy předků těchto lidí. Dále se
na Svaté Hoře uskuteční velká recepce pro 600 osob, kterou zaplatí
italská banka. Tato instituce bude hradit i pobyt Italů u nás. Kromě
Příbrami Italové navštíví i Nový Knín a Milín. Italové s sebou přivezou
mimo jiné pěvecký sbor a orchestr. Nedávno u nás byl starosta Valle di
Ledro Guliano Pellegrini a domlouval podrobnosti návštěvy. Spolupráce Příbrami s Italy se rozbíhá i na poli sportu. Již 1. května pojede
do Itálie na fotbalový turnaj žákovské mužstvo z Příbrami. Italové mají
zájem s námi spolupracovat v oblastech podnikání, kultury, sportu
a cestování,“ doplnil Václav Černý.

Mobilní monitorovací kamera
Mobilní monitorovací kameru strážníci Městské policie Příbram v rámci
preventivní činnosti instalovali na různých částech města minimálně 2x
měsíčně. „Zejména jsme tuto kameru využívali při preventivních akcích,
na místech s vyšším výskytem kriminality, jako jsou např. Ryneček, ul.
Brodská, Drkolnov, parkoviště u městského hřbitova, zimní stadión,
parkoviště pod Svatou Horou, u nemocnice a v dalších lokalitách
na území města Příbram. Instalování kamery se uskutečnilo na základě
vzniklé bezpečnostní situace a po dohodě s Policií České republiky,“
vysvětlil MVDr. Josef Řihák. V roce 2009 byla kamera použita
i při rizikovém fotbalovém utkání, kdy byl monitorován pro potřeby
Policie České republiky skoro celý fotbalový stadión FC Marila
Příbram. Dále je mobilní kamera využívána pravidelně při monitorování
veřejného prostranství, a to převážně ve večerních a nočních hodinách
na území města Příbram, kde dochází v poslední době na několika
místech k poškozování cizího majetku, jako hlavně např. stálého poškozování pneumatik u zaparkovaných vozidel či poškozování nebo
vykrádání motorových vozidel, demolování zastávek nebo jiných
zařízení apod. Použitím mobilní kamery se zatím nepodařilo zdokumentovat trestnou činnost, strážníci ale s pomocí kamery odhalili řadu
přestupků.

Optimalizace MHD Příbram
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo zahájení 2. etapy procesu integrace dopravy ve městě Příbrami podle návrhu nové koncepce provozu
MHD v Příbrami. Projekt vypracovala firma UDI Morava. Nová
koncepce bude zavedena dle projektu „Optimalizace MHD v Příbrami“
od 14. 6. 2009.
Město Příbram navýší příspěvek na provoz MHD o 5,50 Kč na ujetý
kilometr v rozsahu dle nové koncepce MHD s platností od 14. 6. 2009
s podmínkou, že dopravcem bude zajištěna obnova vozového parku
MHD tak, že stáří jednotlivých vozů nepřesáhne na konci roku 2014
limit 10 let. „Současný systém MHD v Příbrami vykazuje neustále se
zvyšující ztrátovost. Pro město z toho vyplývá, že každoročně navyšujeme příspěvek města na provoz MHD. Po vyhodnocení ekonomických
výsledků provozu MHD v loňském roce předložil dopravce požadavek
na další zvýšení dotace na jeden ujetý kilometr o 5,50 Kč. Při zachování
stávajícího systému MHD tímto navýšením náklady města na provoz
MHD v letošním roce dosáhnou výše téměř 30 miliónů Kč, což je částka
o více než 9 miliónů vyšší než v roce loňském,“ vysvětlil starosta MVDr.
Josef Řihák.
Zavedením nové koncepce MHD, která přinese úsporu 304 000 ujetých
kilometrů, bude, i přes nutné navýšení dotace, potřebná částka cca
o 7 miliónů nižší.
2008: 1 259 000 km x 16,00 Kč/km = 20 144 000 Kč
2009: (zachovaný rozsah MHD): 1 259 000 km x 23,73 Kč/km = 29 876 070 Kč
2009: (optimal. rozsah MHD): 955 000 km x 20,50 Kč/km = 20 532 500 Kč
„Kromě snížení celkových nákladů nová koncepce MHD navíc zajistí
podstatně lepším rozložením jednotlivých linek kvalitnější obsluhu
města, a to při celkovém snížení počtu využívaných vozů ze stávajících
32 na 21 vozů. Tento fakt je určitou zárukou možnosti pravidelné obnovy
vozového parku. Při současných podmínkách provozu MHD není možno
vozy obnovovat, neboť neustále se zvyšující ztrátovost neumožňuje
tvorbu finančních prostředků – rezerv k obnově,“ doplnil 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý.
Kromě řešení ekonomického je projekt i dalším úspěšným krokem
v procesu zapojení Příbrami do integrovaného systému dopravy Středočeského kraje. V souvislosti s touto skutečností a vzhledem
k provázanosti procesu optimalizace MHD a integrace dopravy (krajský
úřad přebírá do svého rozpočtu některé spoje a linky) je optimální
termín zavedení změn červen 2009 (řádný zákonný termín změn
jízdních řádů).
Od chvíle, kdy město Příbram zveřejnilo návrh optimalizace hromadné
dopravy, přijímali a řešili pracovníci odboru správy silnic Městského
úřadu Příbram ve spolupráci s autorem projektu připomínky občanů.
Jednalo se hlavně o připomínky k samotným návrhům jízdních řádů
jednotlivých linek. Každá z připomínek byla samostatně projednána
s autorem projektu, byla vyhodnocena a dle možností zakomponována
do návrhů jízdních řádů. Stejným způsobem byly projednány
připomínky a požadavky osadních výborů a některých firem a organizací
(Kovohutě, Ravak, SOU Dubno, Věznice Příbram a další). „Celkově se
dá říci, že bylo vyhověno přibližně 80 procentům těchto požadavků.
Další změny jsou samozřejmě možné. Uvidíme, jak se nový systém
osvědčí, až se rozběhne. Nový systém dopravy není žádné dogma,
abychom nemohli operativně přistoupit ke změně, kterou si cestující
veřejnost vyžádá,“ řekl starosta J. Řihák.
Jedním z procesů optimalizace bylo mimo jiné i vyloučení obsluhy
okolních (samostatných) obcí z městské hromadné dopravy, tj. vedení
MHD pouze po území města Příbram. Veškerá doprava do okolních obcí
bude ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje převedena
do tzv. příměstské dopravy, financované krajským úřadem, popřípadě
obcí samotnou. Po vzájemné dohodě s krajským úřadem bude v rámci
propojení MHD a SID do příměstské dopravy zahrnuta i obsluha území
města, kde dosud docházelo k duplicitě linek MHD s příměstskými
linkami (Brod, Zavržice, Sázky) a kde provoz příměstských linek v plné
míře zajistí dosavadní obslužnost. Po zapojení MHD Příbram do Středočeské integrované dopravy bude na území města možno využívat jako
MHD i příměstské linky, přičemž tržby budou evidovány a převáděny
do tržeb MHD Příbram.

Pozemky pro nemocnici

Zastupitelé města Příbrami rozhodli, že město Příbram prodá za symbo-

lickou jednu korunu Oblastní nemocnici Příbram, a. s., pozemky
o celkové ploše asi 20 000 m2.
„Středočeský kraj nyní v příbramské nemocnici investuje téměř dvě
miliardy korun, které dává do přístavby a následně i do rekonstrukce
stávajících objektů. Je v zájmu obyvatel města Příbrami vyjít Středočeskému kraji vstříc a pozemky potřebné pro tuto stavbu převést kraji co
nejvýhodněji. Investice, kterou kraj nyní v příbramské nemocnici realizuje, je obrovská a nemá v historii našeho města obdoby,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.

Finance pro osadní výbory
Rada města Příbrami schválila poskytnutí finančního daru předsedům
osadních výborů z rozpočtu města na rok 2009 formou „Smlouvy
o poskytnutí finančního daru pro účely Osadního výboru“. Výše těchto
darů je následující: 5 000,- Kč obdrží: Příbram V – Zdaboř, Příbram VI
– Březové Hory, Nová Hospoda, Žežice; 3 500,- Kč dostanou tyto
osadní výbory: Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Jesenice, Sázky.
„Osadní výbory jsou pro radu a zastupitelstvo města přinejmenším
stejně významným partnerem jako odborné komise. Vážím si toho, že
lidé mají zájem pracovat v osadních výborech ve prospěch svých spoluobčanů. Osadní výbory mají nejblíže k lidem. Jejich podněty a návrhy,
jak zlepšit život obyvatel v jednotlivých částech města, jsou pro nás
při rozhodování velmi důležité,“ komentoval rozdělení příspěvků
místostarosta Václav Černý.

Kurz sebeobrany pro ženy
Dne 30. března 2009 byl v tělocvičně v Žežické ulici (prostory bývalé
8. ZŠ) ukončen projekt prevence kriminality „Kurz bezpečného chování
a sebeobrany pro ženy“. Kurz se skládal z dvanácti dvouhodinových
lekcí a proběhl od ledna do března 2009. Kurz pořádal TILIUS, o. s.,
za finanční podpory města Příbram a ve spolupráci s Městskou policií
Příbram.
O kurz byl velký zájem a řadu žen museli organizátoři z kapacitních
důvodů odmítnout. Kurzu se nakonec zúčastnilo 32 žen z Příbrami
a blízkého okolí. Ženy se v kurzu naučily předcházet krizovým
a nebezpečným situacím, tak, aby se nestaly obětí trestné činnosti,
a pro případ, že již tyto situace nastanou, naučit je technikám, jak tyto
konfliktní situace řešit, aby byly schopny ochránit si svůj život a zdraví,
popřípadě majetek. V průběhu kurzu se jeho účastnice také seznámily
s bezpečnostní situací ve městě, s činností městské policie, s problematikou domácího násilí a možnostmi jeho řešení atd. Ženy si také
mohly v rámci jednotlivých modelových situací samy vyzkoušet v rámci
kurzu získané znalosti a dovednosti.
V druhé polovině roku 2009 (září – listopad) se uvažuje o realizaci
obdobného kurzu bezpečného chování a sebeobrany pro rizikovou
skupinu žen (poštovní doručovatelky, pracovnice restauračních zařízení
a pohostinství, ženy pracující ve vícesměnných provozech a vracející se
v noci ze zaměstnání atd.), který bude částečně financován z dotace
MV ČR určené na projekty prevence kriminality.
„Ve spolupráci s občanským sdružením TILIUS chystáme v letošním
roce ještě jednu akci. Dne 11. května 2009 se na Malé scéně Divadla
A. Dvořáka Příbram v době od 18.00 hod uskuteční beseda zástupců
Městského úřadu Příbram a Městské policie Příbram s veřejností
na téma „Zásady bezpečného chování“. Beseda bude zaměřena
zejména na zásady bezpečného chování včetně způsobu ohlášení
protiprávního jednání. V průběhu besedy dále budou předvedeny
praktické ukázky sebeobrany členy TILIUS, o. s., v případě napadení
a zároveň se účastníci besedy budou moci poučit, jak se bezpečně
chovat na ulici, aby se nestali obětí trestné činnosti. Dále obdrží mnoho
cenných rad, jak mají reagovat v krizových situacích a jak se zachovat,
když se stanou svědky protiprávního jednání. To, že se občané obeznámí
s touto problematikou, může přispět ke zvýšení jejich pocitu bezpečí
v ulicích města, neboť na vzorových situacích se mohou názorně poučit,
jak se chovat při napadení, aby si ochránili svůj život a zdraví. Zároveň
obdrží instrukce, jak jednat, aby se možnost napadení jejich osoby
výrazně minimalizovala,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN

Z

PŘÍBRAMĚ

TEOLOG A DUCHOVNÍ

? - 1448
Nejznámější postavou husitského období spjatou
s Příbramí je Mistr Jan z Příbramě. Přestože není dodnes
zcela jasné, ze které obce tohoto jména tento utrakvistický
teolog pocházel, kloní se dnes většina historiků k názoru,
že se jedná o Příbram středočeskou, tedy naši.
O jeho původu kromě jména nevíme bohužel vůbec nic.
V mládí Jan studoval na Karlově univerzitě, v roce 1409 se
stal bakalářem a v roce 1413 mistrem (latinsky magistrem)
svobodných umění (= filozofie). Na univerzitě se setkal
s M. Janem Husem a stal se jeho oddaným příznivcem.
Po Husově smrti patřil k předním zastáncům jeho učení
a k vůdcům skupiny univerzitních mistrů. Spolu s Jakoubkem ze Stříbra se významně podílel na radikalizaci
husitství. V roce 1420 rázně odmítl pochybnosti ostatních
univerzitních mistrů ohledně oprávněnosti války
za náboženské přesvědčení, a stal se tak jedním z hlavních
ideologů husitských válek. Vášnivě např. burcoval obyvatelstvo Prahy proti křižákům před bitvou na Vítkově v roce
1420. V roce 1421 se zapojil do správy země jako poradce
pro náboženské otázky, radil dvaceti voleným zemským
správcům. Po smrti Jana Želivského v roce 1422 se Jan
z Příbramě stal jedním z nejdůležitějších duchovních
v Praze a významně přispěl k odklonu Pražanů od radikálního husitství, reprezentovaného tábority. V roce 1427 však
došlo v Praze k politickému převratu, který zbavil Příbrama
vlivu na situaci a donutil jej odejít do vyhnanství
na venkov, především do Žatce.
Ve svém díle, přes své počáteční radikální období, se
postupně usadil v pozici konzervativního obhájce
umírněného husitství. Zejména zavrhoval radikální
táborství, které svými excesy ohrožovalo důvěryhodnost
veškerých husitských myšlenek. Jeho nejvýznamnější dílo
se jmenuje „Život kněží táborských“ (před lety vyšlo
poprvé tiskem díky příbramskému okresnímu archivu) a je
celé postaveno na kritice táborského učení i způsobu
života. Do polemik se pouštěl i s Janem Viklefem a jeho
pražským obhájcem anglického původu Petrem Paynem,
kteří byli pro husity nedotknutelní. To vše jej nakonec
přivedlo do vyhnanství i do tábora katolíků a císaře
Zikmunda, se kterým se teprve v roce 1436 vrátil do Prahy.
Příbram již od počátku 30. let 15. století vedl významná
jednání s legáty bazilejského koncilu, byl jedním
z hlavních obhájců dohodnutého kompromisu, tzv. Bazilejských kompaktát. Jeho příslušnost k utrakvistům se
nakonec projevovala pouze trváním na přijímání z kalicha
a přípustnosti sv. příjímání i pro děti, v ostatních
věroučných věcech dal za pravdu katolíkům. Po nuceném
odchodu husitského vůdce a nepotvrzeného pražského
arcibiskupa Jana Rokycany z Prahy v roce 1439 se Jan
z Příbramě spolu s Prokopem z Plzně stali administrátory
české církve. Janovi se však jen obtížně hledal smír mezi
utrakvisty a katolíky, jeho autorita klesala. Dobytím Prahy
Jiřím z Poděbrad skončila v roce 1448 i éra nejumírněnějších husitů, které reprezentoval právě náš Jan. Do čela
církve se vrátil středový Rokycana a odvrhnutý Příbram
téhož roku zemřel.
Jana z Příbramě dnes považujeme za jednoho z našich
neslavnějších rodáků, alespoň co se středověku týče.
Přestože bylo jeho působení diskutabilní, rozhodně
zanechal nesmazatelnou stopu v českých dějinách.

Statistika úklidu v zimní sezóně
Podle zákona o pozemních komunikacích zimní období trvá od 1. 11.
do 31. 3., tj. 150 dnů.
„V Příbrami letos pracovníci zimní údržby Technických služeb města
Příbrami měli celkem 53 zásahových dnů - to je dnů, kdy bylo nutné
ošetřovat komunikace. K tomu jsme letos měli ještě 30 zásahových
nocí,“ řekl starosta Josef Řihák.
Podrobná statistika zásahů: listopad: 7 dnů a 4 noci; prosinec: 3 dny
a 3 noci; leden: 20 dní a 7 nocí; únor: 20 dní a 13 nocí; březen: 3 dny
a 3 noci. Celkem vyjela technika zimní údržby v Příbrami 351x.
Každý výjezd znamenal v průměru nasazení 4 ks techniky. Hromadné
nasazení techniky (tj. 14 ks) a lidí (35 lidí) bylo letos 9x. Bylo spotřebováno cca 310 t posypové soli a cca 370 t inertního materiálu.
„Podle statistických údajů se dá letošní zima v Příbrami považovat
za průměrnou. Žádné větší problémy jsme letos v Příbrami se zimní
údržbou neměli. Všem zaměstnancům Technických služeb Příbram, kteří
se podíleli na zimní údržbě města, děkuji za dobrou práci. V příštím roce
bude úkol uklízet město v zimě pro nás mnohem náročnější. Přibudou
nám kilometry nových chodníků, které vinou změny zákona budeme
muset uklízet,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
- jk -

Daniel Doležal

K VĚTNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 5. 1649
Dorazilo do Příbrami na Svatou Horu první velké procesí
z Březnice, jedno z prvních
vůbec. Tehdy vznikla prvomájová tradice březnických
procesí, jejichž připomínkou
dodnes je 16 kaplí podél
cesty z Březnice.

Město Příbram koupilo
od císaře za 6 000 kop
míšenských okolní vesnice
Bohutín, Brod, Kozičín,
Orlov, Oseč, Zdaboř, Žežice
a Lazec, a založilo vlastní
panství.

Zemřel Bohumil Křepelka,
v letech 1980 - 1994 ředitel
příbramského muzea.

Purkmistr a rada města
Příbram obnovili příbramskému cechu mlynářů platnost cechovního pořádku.

17. 5. 1859
V Krchlebích u Čáslavi se
narodil Jan Nepomuk Forst,
ředitel svatohorského kůru.

8. 5. 1959
Byla slavnostně otevřena
poliklinika ZÚNZ UD, dnes
Areál II nemocnice.

11. 5. 1949
Hynek

Konal se na Březových
Horách první výroční trh
(jarmark).

16. 5. 1709

6. 5. 1584

Zemřel

14. 5. 1849
15. 5. 1994

5. 5. 1979
Bylo uneseno malé letadlo
Uranových dolů Příbram
do západního Německa.

První místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se na pracovním jednání s ředitelem TS Příbram Ing. Michvocíkem v terénu přesvědčil o zapojení veškeré techniky
do pravidelného blokového čištění ulic města.

v letech 1919 - 1932 starosta
Březových Hor, čelní sociálně demokratický činitel
na Příbramsku.

Klička,

30. 5. 1364
Zemřel Arnošt I. z Pardubic,
pražský arcibiskup a příbramský dobrodinec.

Daniel Doležal

Město Příbram

JARNÍ

Vás srdečně zve na

2009

TRHY

na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami

pátek 22. 5. od 9 do 17 hodin
sobota 23. 5. od 9 do 17 hodin
Co si budete moci koupit?
U více než stovky prodejců si budete moci koupit užitkovou
a dekorativní keramiku, výrobky ze slámy, proutí, dřeva, vosku,
kovu, šperky z přírodních materiálů, zahrádkářské výpěstky,
staročeskou medovinu, perníčky, sýry, tradiční pečivo,
koření, bylinky, ručně tkané výrobky, batikovaná trička,
ručně malovaný textil apod. Prodej občerstvení u mnoha stánků.
Programem Vás bude provázet moderátor Mirek Peterka.

Doprovodný program:
pátek 22. 5.
Maděrky
Třehusk
Jir-Ka
Toulavá kapela
Krless

sobota 23. 5.
09:00 - 10:00 hod.
10:00 - 11:00 hod.
11:00 - 13:00 hod.
13:00 - 15:00 hod.
15:00 - 17:00 hod.

Ginevra
Rožmitálská Venkovanka
Company
Kudrnáči
Marimba

09:00 - 10:00 hod.
10:00 - 12:00 hod.
12:00 - 13:00 hod.
13:00 - 14:30 hod.
14:30 - 16:30 hod.

Průzkum zájmové činnosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ
Pracovní komise prevence kriminality si je
vědoma závažnosti problematiky, která
zařadila naše město mezi města s největším
výskytem trestné činnosti. Na otázku „Kde se
tady tento problém vzal a kdo za něj nese
odpovědnost?“ – je pravdivá odpověď
docela jednoduchá:
Něco jsme zanedbali ve výchově, žebříček
našich hodnot je docela zajímavě pokřivený
a cílem některých z nás je mít peníze a hmotné
statky, i když si na ně nevydělávám.
Tento trend je nebezpečný a nikdo o něm
nepochybuje. Smutnou skutečností je i fakt,
že podíl na negativní statistice mají i mladší
ročníky populace. A kdy? Samozřejmě, že
ve svém volném čase. Proto je velice důležité
vědět, co naše děti zajímá, k čemu inklinují
a s kým se stýkají. Pro rodiče to musí být
samozřejmost, pro školu možnost jejich
zájmy rozvíjet.
Jednou z možností, jak spolupracovat s dětmi
staršího školního věku na vhodné náplni
jejich volného času, byla dotazníková akce,
která v prvním čtvrtletí tohoto roku probíhala
na těchto čtyřech základních školách: ZŠ
Březové Hory, ZŠ v Příbrami VII - 28. října,
ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ ve Školní ulici,
Příbram VIII. Celkem se akce účastnilo
431 respondentů.
Čtyřstránkový dotazník mapoval zájmy dětí
v oblasti kulturní, sportovní a společenské
a navazoval na možnosti seberealizace dětí
v těchto oblastech ve škole i v mimoškolních
organizacích. Každá z otázek měla několik
variant, ve finální části se žáci mohli vyjádřit
k tomu, co v našem městě chybí, nebo co by
se mělo zlepšit, jedna strana byla určena
k popisu osobních nápadů k dané problematice. Součástí ankety bylo i zjišťování morálně
- volních postojů žáků k určitým hodnotám
výběrem ze tří možných variant (velice
důležité, důležité a nedůležité).
Výsledky ankety a její rozbor zaujímá
poměrně rozsáhlý materiál a na jeho publikaci
by tento článek nestačil. Nicméně ta nejdůležitější zjištění by veřejnost a hlavně rodiče
této věkové kategorie měli vědět. Proto mi
dovolte některé uvést:
1. Pouze 173 respondentů čte knihy, přednost
dostávají časopisy. Vlastní knihovničku má
pouze 117 z nich.
2. Pouze 157 dětí baví manuální práce,
považují se za méně šikovné a do práce se
nehrnou.
3. Optimisticky vypadá zájem o sportovní
aktivity. Sportuje celkem 218 žáků, z toho 149
závodně a dalších 94 by se chtělo
do pravidelného sportování zapojit. Zájem je
o košíkovou, atletiku, tenis, florbal, freestyle,
softball, házenou, fotbal, závodní tanec,
jezdectví, hokej, cyklistiku, lyžování,
jezdectví.
4. Ze společenských organizací navštěvuje
21 dětí schůzky Skautů, 13 TJ Sokol, 6 SDH
(mladé hasiče).
5. Zájmové kroužky ve škole zaujaly 80 respondentů, 21 navštěvuje ZUŠ, 8 DDM, 2 Q-klub
a jiné 6.
6. Velice zajímavé bylo zjištění sportovní
výbavy. V této oblasti děti určitě nestrádají,
problém je s jejím využíváním. Znovu
připomínám počet respondentů – 341.
Z tohoto počtu má 332 trekingové nebo
horské kolo, 291 vlastní brusle, 206 lyže, 186
tenisovou raketu, 206 kolečkové brusle, 202
skateboard a 78 snowboard. Ostatní drobnou
výbavu neuvádím.
7. 338 žáků vlastní počítač, tzn., že pouze 3
z celého počtu PC nevlastní.
8. Za důležitou součást dotazníku považuji
vyjádření dětí k finanční nákladnosti na volnočasové aktivity, kterých se účastní:
a) náklady jsou vysoké, ale mohu si je dovolit
- 78

b) náklady jsou vysoké a nemohu si je dovolit
- 23
c) náklady nejsou vysoké - 240
9. Návštěvu divadla praktikuje 189 žáků
společně se školou, 154 občas s rodiči (?) a 88
nechodí do divadla vůbec.
10. Pro naši komisi i městské orgány, ale
zároveň pro veškerou rodičovskou populaci
i ostatní veřejnost je nejdůležitější závěrečná
část, obsahující možnost vyjádření k tomu, co
v našem městě chybí, nebo co by se mělo
změnit. Děti měly možnost volit 5 z 8 uvedených možností.
A) otevřená hřiště o víkendech a v odpoledních hodinách: 275
B) více trenérů, kteří by se věnovali i těm
méně zdatným: 224
C) zvýšení kapacity ZUŠ, aby mohla přijímat
více žáků: 67
D) kluby a klubovny (nealkoholické) pro mládež v odpoledních hodinách: 250
E) rodinné soutěže v jednoduchých disciplinách: 151
F) aktivní podpora a propagace turistiky
a cykloturistiky: 213
G) skate - park a legální stěna na graffiti: 302
H) nové cyklostezky a vyznačené cesty
pro jízdy na kolečkových bruslích: 235
Výsledky jsou nejen zajímavé, ale také
zavazující. Nejvíce hlasů dostal bod „G“ a to
je dobře! Možná, že s legální stěnou na graffiti
by ubylo malůvek na fasádách příbramských
domů, což by byl úžasný výsledek nejen
pro postižené vlastníky staveb, ale také
pro estetický vzhled celého našeho města.
Pro mne osobně je nejvíc překvapující bod
„E“. Kritická léta začínající puberty velice
často nejsou dobou pro „sdílení“ citové
potřebnosti řešit zrovna s rodiči. Ale právě
toto období citové zázemí naléhavě potřebuje
a semknutá a tolerantní rodina je tou nejlepší
zárukou, že její potomek se nevydá na šikmou
plochu.
Mluvila jsem s dětmi, mnohým vadí větší
pozornost rodičů mladším sourozencům,
chlapcům chybí hlubší konverzace se svými
otci, absence seznámení s různými pracovními činnostmi, nebo odmítání jejich názorů.
Děti by chtěly společné výlety s nějakým
programem, na kterém by se podílely, pěšky
nebo na kole, společně by chtěly chodit
na fotbal nebo za kulturou.
Na všech ostatních bodech může město participovat, ale bod „E“ ovlivnit může jen okrajově.
Osobně jsem přesvědčena, že i když občas
jako rodiče uděláme chybu, pohodu a spokojenost svých dětí v rodinném kruhu vytvořit
umíme a musíme. Někde to možná bude chtít
trochu ubrat z priorit, které rodině nic
nepřinášejí, a naopak, vymyslet ty, které ji
posilují. S vědomím, že naše děti se o nás
jednou mají postarat. Udělají to všechny,
které si svých rodičů váží a mají je rády, to si
občas připomeňme!
Dětem bych chtěla za jejich objektivní zpracování dotazníků moc poděkovat. Chovaly se
skvěle a většina to vzala jako osobní zpověď.
Musím přiznat, že mě velice pozitivně
překvapily, protože skutečnost v terénu je
občas odlišná. Jako bývalá učitelka vím, že
„nevychovanost“ může být maska, která má
přikrýt nerozhodnost a tápání kritického věku.
Kdyby to však měl být ukazatel trvalého
hulvátství a bezohlednosti, tak tady
zanecháme ničivou stopu naší neschopnosti
někoho vychovat k obrazu svému.
Dotazníky připravila a zpracovala:
Mgr. Eva Číhalová,
členka pracovní komise prevence kriminality
a členka ZM Příbram (ODS)

Příbramská gymnastika na republikovém finále
V pondělí 30. 3. 2009 se tři příbramské školy zúčastnily republikového finále Poháru AŠSK
ČR ve sportovní gymnastice v Táboře. Tohoto finále se zúčastnilo ve 4 kategoriích celkem 20
základních a středních škol zastupujících jednotlivé kraje ČR. Nejenom město a okres Příbram,
ale celý Středočeský kraj v letošním roce reprezentovaly dokonce dvě základní a jedna střední
škola. Po slavnostním nástupu, státní hymně a slibu závodníků i rozhodčích byl závod zahájený. Ve IV. kategorii chlapců (žáci 6. – 9. třídy) reprezentovali ZŠ Jiráskovy sady Vít
Havelka, Jan Šindelář, Tadeáš Holý a Kamil Chvátal, kteří soutěžili v šestiboji – přeskok,
bradla, hrazda, prostná, kruhy a šplh.
Chlapci se opravdu pečlivě připravovali na tento závod a svojí výkonností vybojovali v soutěži
družstev prvenství, a celé družstvo tak vystoupilo na nejvyšší stupínek. V soutěži jednotlivců
se umístil na perfektním 2. místě Vít Havelka a Jan Šindelář na 3. místě.
V soutěži děvčat IV. kategorie (žákyně 6. – 9. tříd) reprezentovaly Středočeský kraj žákyně ZŠ,
Příbram VII, 28. října 1 - Jaroslava Novotná, Veronika Pohludková, Daniela Beerová a Veronika
Pogányová. I děvčata v soutěži družstev ve čtyřboji – přeskok, hrazda, kladina a prostná dala
do závodů maximum svých schopností a stálo to za to. Vybojovala perfektní 2. místo
a v soutěži jednotlivkyň vystoupila na 2. místo Jaroslava Novotná.
Společně se základními školami probíhala i soutěž středních škol, které se zúčastnilo v kategorii děvčat Gymnázium, Příbram, Legionářů 402. Děvčata Karolína Jíchová, Michaela
Flaxová a Soňa Nohelová vybojovala v soutěži družstev ve čtyřboji – přeskok, hrazda nebo
bradla, kladina a prostná nádherné 4. místo. Nejvíce v soutěži jednotlivkyň zabojovala
Karolína Jíchová, která obsadila také perfektní 2. místo.
Žáci a žákyně, kteří se zasloužili o tak vynikající reprezentaci našeho města a Středočeského
kraje, se připravovali nejenom ve svých školách, ale také v Sokole Příbram. Proto naše
poděkování patří nejenom učitelům soutěžících škol, ale také cvičitelům a trenérům Sokola
Příbram.
Za zúčastněné školy J. Mudrová

Comenius 2008/2009: Challenge Migration
Studenti Gymnázia Příbram sklidili se svou prezentací úspěch na projektové schůzce v Norsku.
Gymnázium Příbram nabízí svým studentům již mnoho let možnost zapojit se do mezinárodního programu Comenius, který svou myšlenkou evropské integrity a spolupráce zdaleka
překračuje rámec povinného školního vzdělávání a umožňuje studentům získat cenné
praktické zkušenosti, jako je například komunikace v angličtině, projektová práce, prezentace
projektu. Comenius není jen práce navíc ve volném čase, jak by se mohlo na první pohled zdát,
ale je to i zábava. Studenti cestují, navštěvují zajímavá místa, muzea a zejména navazují
kontakty se svými vrstevníky a poznávají mentalitu jednotlivých národů. Comenius je šance
pro studenty prožít a poznat něco víc.
Téma letošního projektu bylo nazváno “Výzva migrace”. Příbramští studenti se zaměřili
na historické důvody, které bránily migraci, dále se zabývali problematikou imigrantských
menšin u nás (Romové a Vietnamci) a snažili se odhadnout budoucí vývoj české emigrace.
Po půlroční práci skupina 13 studentů a 2 učitelek odjela do norského Vollenu (asi 30 km
od Osla) prezentovat svůj projekt. Letošní schůzky, která proběhla od 17. do 26. března, se
zúčastnilo 87 studentů a 16 učitelů ze 7 evropských států: konkrétně z Norska, České republiky,
Polska, Holandska, Velké Británie, Německa a Španělska. Program setkání byl velmi pestrý
a nabitý. První dva dny jsme strávili v Oslu, kde jsme navštívili Munchovo muzeum, Viegelandův park plný soch, radnici, kde se každoročně předávají Nobelovy ceny míru, královský
palác a centrum města. Další čtyři dny jsme strávili v hostitelské škole ve Vollenu. Studenti se
také setkali se starostkou města a poznávali okolí Oslo fjordu. Opět jsme navštívili hlavní město,
konkrétně muzeum Kon-tiki, muzeum Fra (loď R. Amundsena) a Centrum Nobelových cen
míru. Největším zážitkem a neopakovatelnou zkušeností byl pobyt studentů v norských hostitelských rodinách, jimž patří obrovský dík, protože bez jejich pomoci by finančně celá schůzka
nebyla možná. Závěrečné tři dny jsme strávili v outdoorovém centru Haraldvangen u jezera
Hurdal, kde studenti absolvovali v mezinárodních skupinách různé aktivity, např. jízdu se
psím spřežením nebo jízdu na sněžném skútru. Večer probíhaly prezentace “Challenge migration” jednotlivých národů a společné tance a hry. Musíme zmínit velký úspěch české prezentace, která sklidila největší potlesk a uznání od ostatních účastníků.
Co říci závěrem? Prožili jsme osm úžasných dní ve společnosti zajímavých a přátelských lidí.
Získali jsme spoustu nových zkušeností a zážitků. Poznali jsme nové přátele z různých částí
Evropy. Ztratili jsme ostych z komunikace v angličtině. Poznali jsme část Norska.
Tak toto vše je Comenius. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, že tato smysluplná vzdělávací akce, po právu nesoucí Komenského jméno, mohla proběhnout.

Mgr. Hana Štufková, Mgr. Alice Škodná
A jak hodnotí akci samotní účastníci?
Mgr. Hana Štufková (vedoucí projektu): Každá projektová schůzka je něčím zajímavá. Norské škole se
podařila jedna vynikající věc, a to najít přes 70 rodin ochotných ubytovat na tři dny studenty a učitele
z celé Evropy. To je pro mne něco obdivuhodného, co určitě stálo mé kolegy z Comenia hodně námahy
a práce, protože současně připravovali prezentaci projektu a společný program pro všechny účastníky.
Studenti načerpali spoustu nových znalostí. Vědí, kdo to byl Munch, Vigeland, kde se udělují Nobelovy
ceny míru a hlavně, co obnáší vytvořit zajímavý projekt a jak sebe i svůj region prezentovat v zahraničí.
Mgr. Alice Škodná: Comenius má jedinečnou atmosféru. Je to takové pracovní přátelské setkání, kde se
všichni navzájem respektují a tolerují. Studenti poznávají nové věci a nové lidi. Mění se jejich přístup
k angličtině. Z povinného školního předmětu se stává komunikační prostředek, bez kterého se nelze obejít. Důležité je mluvit, nevadí, že zatím s chybami. Také si víc uvědomují, co to znamená být Čechem
a poznávají sebe sami. Pro mě osobně je přínosné setkat se s kolegy z různých zemí, vidět styl, jakým
pracují, a metody výuky, které používají. Určitě něco využiji ve svých hodinách. Co se týká úrovně
znalosti angličtiny, vynikají Norové, kteří mají opravdu propracovaný systém výuky jazyků.
Obecně lze říci, že každé setkání a každá zkušenost člověka formuje, obohacuje a posunuje dál.
Comenius je výzva pro všechny.
Eva Kuhnová (4.C): Po osmi dnech soužití s lidmi ze 7 různých zemí Evropy jsem si vytvořila o každém
národu svůj obrázek. Ať už jsou to temperamentní Španělé, hrdí Němci, nám v mnohém podobní Poláci,
ranním čajem posedlí Britové nebo pro mě dost tajemní Holanďané, všechny jsem ráda potkávala
u společných obědů, či večeří a všichni mi budou určitě chybět. Myslím si, že tento projekt nabízí získání
nových zkušeností, konverzaci a celoroční práci v anglickém jazyce, navázání přátelství se spolužáky
z jiných ročníků na gymnáziu a často i mnoho zábavy, ať už při tvoření prezentace, a nebo právě při pobytu
v zahraničí. Ale co je prioritní, jsou to nové zkušenosti a zážitky, které vám nikdy nikdo nevezme.
Pro mě to byla součást 2 let středoškolského období, scházení se s lidmi, které spojuje stejná touha –
poznat něco a někoho nového.
Markéta Štufková (1.C): Na začátku byla chvíle napětí, možná i strach. Budeme si rozumět?
Jak dopadne prezentace? Od příjezdu do Norska všechny tyto obavy a strachy zmizely. Chvíle strávené
s pohodovými lidmi vás nenechaly přemýšlet o tom, jak jste daleko od domova a jak se vám stýská. Dá
se říci, že v Norsku jsme my, všichni ti lidé, vytvořili perfektní rodinu. Poznali jsme kulturu a krásy
Norska. A jak to bylo na konci? Vracíme se zpět obohaceni o kamarádství s lidmi z celé Evropy!
A prezentace? Dopadla výborně! Co více si přát? Ještě minimálně jednou se do Norska podívat.
Petra Mazáková (2.B): Na první pohled mě v Norsku samozřejmě zaujala překrásná příroda. Obzvlášť
fjord blízko naší partnerské školy ve Vollenu. Nad tímto překrásným fjordem se tyčil domeček, ve kterém
jsme společně s kamarádkou Janou bydlely. Naši hostitelé byli velice vlídní, milí a celkově příjemní lidé.
Největším překvapením pro mě bylo zjištění, že PET lahve jsou vratné (takže netrpí stejným problémem
“Kam s PET lahvemi?!” jako Česká republika). Tím se mi částečně potvrdily představy o ekologii
v této zemi.
Veronika Krejcárková (4.C): Byla to skvělá příležitost k procvičení angličtiny, které se všichni studenti
chopili. Také jsme poznali spoustu nových kamarádů z různých zemí… Tento projekt je podle mého
velikým přínosem, ať už komunikací v angličtině, tak i poznáním nových zemí a jejich kultur, pro mě
také získáním přátel a ucelením životních hodnot. Jsem ráda, že jsem se tohoto projektu mohla dva roky
účastnit, a chtěla bych tímto také poděkovat profesorům a paní ředitelce za skvělou možnost, kterou
nabízí svým studentům.
Tomáš Kozel (2.C): Celkově si myslím, že projekt Comenius nám dal mnohem víc než pouhé prezentování, poznali jsme krásy Norska, norskou kulturu i památky, procvičili si samozřejmě angličtinu, ale
také zažili spoustu zajímavého a poznali mnoho mezinárodních přátel.
Tomáš Komrska (sexta): Projekt Comenius nabízí kromě vyzkoušení si cizího jazyka v praxi také
kontakt s občany společenství, kterého jsme členy. Znamená opravdové zrušení hranic, poznání nových
zajímavých lidí a míst, přináší obohacení o cenné informace jednotlivých kultur a přiblížení jejich
mentalit. Největším přínosem však je, alespoň podle mého subjektivního názoru, že si na konci můžete
říct: mělo to smysl, což vás následně může motivovat k další práci.
Zdeňka Vlčková (1.C): Naše škola je zapojena v projektu Comenius ve společenství s partnerskými
školami z různých států, např. Španělska, Anglie, Holandska, Norska a dalších evropských států. Letos
se konal “sjezd” všech škol v Norsku a prezentovali jsme zde prezentaci na téma: Výzva k migraci.
V Norsku jsme byli ubytovaní v norských rodinách po pár dní a pak jsme vyrazili spolu s ostatními
školami do sportovního centra, kde jsme si mohli vyzkoušet jet na saních se psím spřežením, v saních
tažených koněm a další aktivity. Všichni byli moc hodní a milí, už z tohoto důvodu se mi odtud nejelo
nejlépe. Mám odtud spoustu zážitků a ty mi nikdo nesebere.

Oslava Dne Země v Příbrami
Společnost Ochrana fauny České republiky uspořádala 22. 4. v lesoparku U Litavky
v Příbrami oslavu Dne Země. Podél cesty lesoparkem mohli děti i dospělí navštívit více než
desítku stánků, ve kterých se dozvěděli o životě v přírodě a o jejích obyvatelích. Cenné rady
a informace návštěvníkům poskytovali členové řady ekologických organizací, kteří se
na přípravě a průběhu oslavy podíleli. „Doprovodnou akcí k programu je i poskytování informací k novému programu Ministerstva životního prostředí ČR „Zelená úsporám“, který je
určen pro zateplování domů a k využití obnovitelných zdrojů energie,“ řekl Pavel Křížek,
vedoucí společnosti Ochrana fauny ČR.
Zájem o Den Země v Příbrami byl obrovský. Již dopoledne do lesoparku přišly stovky dětí
ze základních škol nejen z Příbrami, ale i z okolních měst a obcí. Každý z návštěvníků si mohl
vyzkoušet znalosti o přírodě v malém testu, který si pro ně instruktoři ve stáncích připravili.
„Těší mne ten ohromný zájem dětí, který o přírodu mají. Bohužel jejich znalosti nejsou příliš
velké. Je vidět, že dnešní děti se více věnují počítačovým hrám a televizi, než aby vnímaly své
bezprostřední okolí,“ konstatoval Pavel Křížek. Jeho slova potvrdil i místostarosta Příbrami
Václav Černý, který si sám test znalostí o přírodě vyzkoušel. „Odpovědět na otázky mi nečinilo
problémy. Pocházím z vesnice a o tom, jaká zvířata a rostliny kolem nás žijí a rostou, jsem vždy
věděl mnoho. Myslím si, že děti by měly dostávat více informací o přírodě. Jak je vidět z dnešní
velmi vydařené akce, zájem školáků o přírodu je obrovský,“ řekl místostarosta.
Informace o činnosti Svazu důchodců – městské organizace Příbram
Jedním z nejaktivnějších zájmových společenských sdružení, která působí na území města
Příbrami, je Svaz důchodců – městská organizace Příbram. V současné době má tato organizace
celkem 248 řádných a 79 čestných členů. „Před rokem došlo ke změně ve vedení naší organizace.
Členové si zvolili nový výbor a nového předsedu, kterým se stal člen Zastupitelstva města Příbrami
pan Jiří Řehka,“ říká Jitka Tomanová, zapisovatelka příbramského Svazu důchodců.
Příbramská organizace Svazu důchodců je nesmírně aktivní. Pro své členy pořádá desítky
nejrůznějších akcí – od školení, kurzů, přednášek až po zájezdy, výlety a nejrůznější sportovní
a společenské akce. „S velkým zájmem u našich členů se setkal například cyklus přednášek
o historii a současnosti Příbramska. Velmi úspěšný byl rovněž cyklus přednášek o výtvarném
umění. V jeho rámci jsme navštívili i zámek v Hořovicích a železárny v Komárově,“ vyjmenovává
úspěšné akce předseda příbramské pobočky Svazu důchodců Jiří Řehka.
Podle Jiřího Řehky k nejoblíbenějším mezi členy patří jednodenní autobusové, nebo vlakové
zájezdy do zajímavých lokalit v Čechách. „Každoročně organizujeme i pobytové zájezdy. Vloni
30 našich členů bylo v Chorvatsku v letovisku Podgora. Podobný zájezd organizujeme i letos,“
řekl Jiří Řehka. Oblíbené mezi členy i jejich rodinnými příslušníky jsou i návštěvy divadel.
Příbramští důchodci chodí na představení nejen doma v Příbrami, ale jezdí i do Prahy, či Plzně.
Aktivit, které členové příbramské organizace Svazu důchodců dělají, je mnoho a mnoho. Ve svém
sídle v jednom z pavilonů v areálu bývalé 8. ZŠ se například učí a zdokonalují v práci s počítačem.
Víte např., že všichni aktivní příbramští důchodci si umí vyhledávat informace na internetu?
Zvládnou prostě dovednosti, na které si netroufnou někteří o mnoho mladší spoluobčané. „Uvítali
bychom, kdyby se do naší organizace přihlásili další členové, především z řad mladších
důchodců. Skutečně máme našim spoluobčanům co nabídnout. Přijďte se o tom přesvědčit,“
vyzývá potencionální zájemce o členství předseda Jiří Řehka.
- jk -

Fotbalisté 1. FK Příbram sbírali odpadky
Fotbalisté 1. FK Příbram se 22. dubna 2009 aktivně připojili k oslavě Dne Země. V okolí
stadionu U Litavky sbírali odpadky. Do sbírání nejrůznějšího nepořádku se pustili nejmladší
fotbalisté z žákovských oddílů, trenéři mládežnických družstev a dokonce i profesionální
prvoligoví hráči. “Na nepořádek v okolí stadionu mne upozornila jedna ze zdejších obyvatelek,
která bydlí nedaleko stadionu U Litavky. Oslovil jsem proto kapitána A-mužstva Daniela Huňu,
zda by se někteří hráči nechtěli ve volném čase přidat k úklidu okolí stadionu. Zájem ze strany
hráčů byl obrovský. Přišlo jich více, než jsem čekal. V úklidu okolí stadionu budeme pokračovat,
odpadky chceme sbírat nejen při oslavě Dne Země,” řekl Petr Větrovský, marketingový ředitel
1. FK Příbram.
Do úklidu odpadků se k fotbalistům připojil i starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. “Bylo to
docela príma, když jsem mohl pomáhat Danielu Huňovi. Děkuji fotbalistům za skvělý nápad.
Vítám každou podobnou iniciativu, která pomůže ke zlepšení prostředí v našem městě. V sobotu
budu všem klukům z 1. FK Příbram držet palce, aby si tak skvěle, jako s odpadky, poradili
na hřišti i se Spartou,” řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Prvoligoví fotbalisté se na závěr pěkné akce ještě vyfotili s hráči žákovského družstva a pak už
rychle pospíchali na trénink, kde na ně již čekal přísný trenér Morales.

Nabídka ozdravných pobytů
Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové Hory nabízí členům, seniorům a zdravotně
postiženým tyto ozdravné pobyty:
1. Slovensko, termální lázně Podhájska, termín 30. 5. – 6. 6. 2009, cena 3 290,-Kč (cena zahrnuje ubytování
v novém penzionu Gita, dopravu do Podhájske a zpět, denní dopravu z koupelí zpět do penzionu, cena
nezahrnuje stravu)
2. Slovensko, lázně Dudince, termín 18. – 26. 9. 2009, cena 7 490,- Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování
v hotelu Hviezda, plnou penzi, vstupní lékařskou prohlídku, 12 léčebných procedur, výlet do Budapešti,
návštěvu vinného sklípku v Plášťovcích s pohoštěním)
3. Pec pod Čerchovem, začátek října, prodloužený víkend středa – neděle, cena přibližně 1 500,- Kč (cena
zahrnuje dopravu a plnou penzi)
Jednodenní zájezdy:
1. Praha – Trojská botanická zahrada, 20. 5. 2009, cena 120 Kč, odjezd v 7,30 hod. od Pečovatelského domu
Brodská a pak po trase MHD č. 2
2. Čimelice – výstava květin, 21. 8. 2009, cena 70 Kč, odjezd v 9,00 hodin z Jiráskových sadů
a pak po trase MHD č. 2.
Bližší informace poskytneme v klubovně Občanského sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové
Hory na ZŠ Příbram, Žežická 193, a to každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin do 16 hodin, nebo na tel.
776 348 614 a 606 390 770.

Program veřejné besedy na téma “Zásady bezpečného chování” s ukázkami sebeobrany při napadení
Termín: 11. května 2009 od 18.00 hod. na Malé scéně Divadla A. Dvořáka Příbram, vstupné: dobrovolné
Účastníci:
MVDr. Josef Řihák (starosta města Příbram), JUDr. Milan Fára (manažer prevence kriminality), p. Ladislav
Hadrbolec (zástupce velitelky Městské policie Příbram), zástupci TILIUS, o. s. (p. Skalník + 3)
Program:
1. Úvodní slovo starosty MVDr. Řiháka k bezpečnosti ve městě
2. Činnost Městské policie Příbram (p. Hadrbolec)
3. Zásady bezpečného chování včetně způsobu ohlášení protiprávního jednání (JUDr. Fára)
4. Praktické ukázky (zástupci TILIUS, o. s.):
- jak se chovat bezpečně na ulici
- jak se bránit napadení
- použití obranných prostředků (spreje a paralyzéry)
5. Diskuse

Příbramští hasiči prošli zkouškami
Ve čtvrtek 26. března čtyři dobrovolní hasiči města Příbram skládali zkoušku odbornosti vůdce malého
plavidla na Státní plavební správě v Praze. Tuto kvalifikaci museli hasiči získat, aby mohli pomáhat se svým
novým pomocníkem - motorovým člunem ZODIAK 380, který jim město na konci minulého roku pořídilo.
“Všichni jsme zkoušku úspěšně složili a máme čtyři hasiče vyškolené pro obsluhu motorového člunu, čímž se
naše spektrum služeb a zásahů rozšiřuje také na vodní plochu. V nejbližší době pak hasiče čeká tzv. zajetí
motoru člunu a pak budeme plně připraveni k zásahům na vodní hladině,“ uvedl Martin Poulíček, starosta
příbramských hasičů.

Ekocentrum a dobrovolníci uklízeli v Příbrami
V neděli 12. 4. dopoledne se u Q-klubu sešla skupina lidí, kteří měli chuť s Ekocentrem Zelená
pumpa udělat něco pro své okolí. V rámci celosvětové kampaně „Ukliďme svět!“ se uklízelo
okolí Příbramského potoka.
Akci Ukliďme svět! pořádalo Ekocentrum Zelená pumpa, které od ledna sídlí v Q-klubu, kde
také provozuje úterní ekoporadnu pro veřejnost. Materiální podporu pro akci zajišťuje v Česku
Český svaz ochránců přírody. Účast příbramského ekocentra umožnily Norské fondy.
„Byli jsme moc zvědaví, kolik lidí přijde, protože se akce v Příbrami konala poprvé. Ale byli
jsme příjemně překvapení, bylo nás nakonec 11 dospělých a pomoct přišly i děti. I když jsme
uklízeli jen dvě hodiny, vyčistili jsme docela velký kus zeleně a sesbírali hodně odpadků“,
uvedla Kamila Kubalová, která v ekocentru akci koordinovala.
Uklízelo se okolí Příbramského potoka i jeho vodní tok proti proudu od Q-klubu v délce
necelého jednoho kilometru. Nejvíce odpadků se nacházelo v lesíku za loučkou za Q-klubem.
Tam bylo úplné smetiště, zejména prázdná kabeláž a nepočítaně obalů od nápojů, jídla, atp.
V potoce zase bylo hodně velkých kusů odpadů, našly se dva kočárky, nějaké pneumatiky, ale
také kusy nábytku.
Celkem dobrovolníci s ekocentrem nasbírali 15 pytlů odpadků, z čehož asi jedna třetina byl
vytříděný plast. Mezi odpadem byl také hliník a sklo, které budou také vytříděny. Netříděný
odpad skončil v kontejneru, který přistavily Technické služby města Příbram.
Clean up the world! nebo-li česky Ukliďme svět, je celosvětová kampaň, v jejímž rámci se
organizované skupiny dobrovolných nadšenců po celém světě schází, aby uklidili kousek
přírody ve svém okolí.
Linda Klvaňová, linda.klvanova@ecn.cz, 774 432 075, Ekocentrum

“Divadlo patří dětem” 23. – 24. května 2009 od 9 do 18 hodin
Divadlo A. Dvořáka Příbram a DISA Industries, s. r. o., pořádají pod záštitou města
Příbram a za podpory Středočeského kraje dva dny plné her, zábavy a soutěží.
Program:
- Divadelní pohádky (Zlobivý brouček, Strašidýlko z Metrwillu, Příběhy včelích medvídků), malování, třpytkové tetování, došívání textilních hraček, soutěže na estrádním
sále, hudební vystoupení zpěvačky Inky Rybářové, mažoretky, aerobic, MUSADO,
stolní hokej STIGA, hudební vystoupení skupiny New „pauza“.cz na venkovním
pódiu, promítání pohádky v kině (Peklo s princeznou), laserová střelnice, trenažér
bezpečnostních pásů, trenažér motocyklový, ražba mincí, záchranářští psi, městská
policie se služebními psy, hasičské lanovky, návštěva v pekle, funkční hasičská plošina,
maskování zranění od zdravotníků, vojenská technika, přistání vojenského vrtulníku,
Dělostřelecký oddíl Jince, jízda na koních, příjezd motorkářů, záchranná stanice sov
a dravců, ukázky lovu dravců, soutěže s Rádiem Blaník, diskotéka klaunů, hudební
program Z pohádky do pohádky, pouťové atrakce, sladkosti, hračky, občerstvení apod.
Akci zahájí starosta MVDr. Josef Řihák a zástupci Divadla A. Dvořáka Příbram
a DISA Industries, s. r. o., Příbram v sobotu v 9:00 hodin před hlavním vchodem
divadla. Vstupné 50 Kč pro děti i dospělé (platí po celý den na všechny akce
a atrakce).
Městský úřad Příbram, odbor správy silnic oznamuje, že z důvodu konání této akce
ve dnech od 23. 5. od 9 hodin do 24. 5. do 18 hodin budou v Příbrami VII uzavřeny
ulice Politických vězňů (v úseku mezi ul. Tylova a A. Dvořáka), A. Dvořáka (mezi
ul. Politických vězňů a Legionářů), Legionářů (mezi ul. A. Dvořáka a Osvobození),
Tylova (mezi ul. Osvobození a Politických vězňů).

Srdečně Vás zveme. Přijďte se svými dětmi strávit příjemné dny.

Rozpis sekání trávy ve městě
Technické služby města Příbrami, které mimo jiné zabezpečují péči o veřejnou zeleň, zahájily intenzivní
přípravu na údržbu zeleně v tomto roce.
Provedli jsme podrobné vyhodnocení uplynulého roku a zkušenosti zapracovali do plánu na rok 2009.
K podstatným změnám dochází v časnosti zahájení prvního sekání. Doba zahájení sekání zpravidla závisí
na počasí, tj. na podmínkách růstu trávy. V minulosti jsme zahajovali kolem 10. května. V tomto roce
chceme zahájit o 10 až 14 dnů dříve. Dosavadní přírodní podmínky ukazují, že sekání může být zahájeno
kolem 24. dubna. Další změnou je, že budeme první sekání provádět současně ve třech blocích, a to tak,
aby 6 bloků bylo posekáno do doby než tráva vyroste do nadměrné výšky. Mimo dvou bloků („Stalingrad“ a Nová Hospoda) by tak město mělo být posekáno poprvé do konce května. Zbývající dva bloky
do 11. 6. 2009. Souběžně budou posekány prostory 1. pořadí asi 3 krát. Pak se zahájí sekání ve vesnicích
(asi 3 dny) a následně druhé sekání v blocích ve městě. Předpokládáme posekat město celkem 3 krát
(to představuje kolem 250 hektarů zeleně).
Při sekání počítáme i s pomocí dobrovolných hasičů. V případě potřeby zorganizujeme na sekání
„druhou“ směnu (od 15 do 19 hod.). Tuto směnu však tvoří zpravidla řidiči z jiných středisek Technických služeb města Příbrami, kteří již budou mít za sebou odpracovaných 8 hodin na svém středisku (např.
svoz komunálního odpadu, čištění města, komunikace apod.).
Zlepšit chceme hrabání a odvoz posekané trávy. Při možném počtu zaměstnanců vyčleněných na tuto
činnost by neměla posekaná tráva zůstávat na místě více jak 3 – 4 dny.
Novinkou je umožnění občanům města odkládat posekanou trávu na konkrétní místa v blocích, a to
v době, kdy bude v bloku sekáno. Toto místo bude označeno a tráva z něho bude odvezena. Žádáme však
občany, aby trávu zde odkládali pouze v termínu, kdy bude v bloku sekáno. Není v silách TS nakládat
a odvážet takto odloženou trávu živelně.
K zabezpečení údržby veřejné zeleně v roce 2009 je vyčleněno:
1 traktor – bubnová sekačka a sekačka příkopová, 2 traktory s vlekem na odvoz trávy, 1 traktor
s nakladačem, 2 sekačky samosběrné (obsah koše 1,2 m3), 6 sekaček samosběrných (obsah koše 0,5 m3),
10 strunových sekaček, 6 zaměstnanců na hrabání a nakládání trávy.
Spolu s vedoucím střediska p. Petrem Polívkou bude každodenně sekání, hrabání, nakládání a odvoz
trávy zabezpečovat 29 zaměstnanců Technických služeb města Příbrami.
Do výše uvedeného počtu jsou zahrnuty 3 nové sekačky samosběrné (obsah koše 0,5 m3). Tyto sekačky
za 1,5 mil. Kč schválilo v rozpočtu zastupitelstvo města a budou zakoupené v 1. polovině května.

Čajovna
Po úspěšné realizaci loňské čajovny jsme i letos připravili pro rodiče našich dětí relaxační setkání,
zaměřené na malování vajíček voskem.
Při vstupu do školy uvítala hosty jedna z vychovatelek, obdarovala je keramickým svícínkem či
konvičkou – symbolem naší čajovny - a vkusným přáníčkem. Vůně aromatického oleje příjemně ovlivnila
čichové buňky všech příchozích a linula se po celém pavilonu, v němž se akce konala. Příjemnou atmosféru rozhovorů rodičů s vychovatelkami umocňovalo také prostředí: posezení na pohodlných křesílkách,
velký výběr čajů ovocných, zelených i černých a voňavé kávy. Na švédském stole si všichni účastníci
mohli vybrat slané i sladké občerstvení, které pro ně připravily vychovatelky.
Malování vajíček voskovou technikou bylo vhodným, jarně i velikonočně motivovaným zpestřením pro
kreativní rodiče. Naši čajovnu letos navštívila také naše paní ředitelka Dana Křápková, která se rovněž
aktivně zapojila do diskuze s rodiči i do malování vajíček. Také paní Nosákovcová z TV Fonka přijala
naše pozvání do čajovny a celou akci zdokumentovala. Rodiče si mohli též prohlédnout fotografie z akcí
naší školní družiny, každá vychovatelka předvedla ukázky své práce s dětmi. Rovněž po celou dobu trvání
čajovny probíhala prezentace fotografií z činnosti ŠD na notebooku. Neformální rozhovory s rodiči
velmi napomáhají upevňování vztahů mezi školou a rodičovskou veřejností. V netradičním prostředí tak
mohou rodiče konzultovat s vychovatelkami otázky, týkající se jejich ratolestí a také si jen tak odpočinout a popovídat o věcech, které mají na srdci. Všem zúčastněným patří náš dík.
Z ohlasu rodičů usuzujeme, že čajovna se jim líbila. Rádi bychom rodiče upozornili, že další informace
o ŠD mohou získat na internetových stránkách školy: www.7zs.wz.cz pod tužtičkou školní družina.
Renata Micková, vychovatelka ŠD, Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

Poděkování za krásný zážitek
Měsíc březen byl na ZŠ Příbram VIII ve Školní ulici mimo jiné i ve znamení vrcholících příprav na druhý
školní rodičovský ples. Vstupenky byly téměř vyprodány, ceny do tomboly přibývaly, žáci se svými
učiteli nacvičovali kulturní vystoupení a připravovali výzdobu sálu v Kulturním domě. V posledním
březnovém týdnu bylo vše připraveno tak, aby ples mohl 3. 4. večer začít.
A ptáte se, jaký byl? Podle slov účastníků z řad rodičů, učitelů i všech přátel školy to byl nejen příjemný
večer, ale i ukázka spolupráce žáků, učitelů a rodičů. Je proto na místě, abych poděkovala všem, kteří tak
náročnou akci zajistili. A to především“otci“ celé akce panu Petru Peškovi, který byl též průvodcem
celého plesu, dále předsedkyni KPŠL paní Evě Boháčkové, dětem z 2.A i paní učitelce Evě Teclové
za roztomilé taneční vystoupení, které rozzářilo a roztleskalo celý sál. Dík patří i členům školního
hudebního sboru Jásan, kteří pod vedením pana učitele Vladimíra Heráka předvedli své umění ve hře
na bubny. Pochvala patří i naší skvělé moderátorce Adélce Šandové z 2.A, která ples zahájila. A děkuji
též všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly čítající téměř 700 cen, a zejména potom rodičům za šek
na 20 000 Kč pro školu, který bude letos využit na podporu a rozvoj sportu na naší škole.
Pokud se chcete přesvědčit o pravdivosti mých slov, tak se přijďte podívat 2. dubna 2010 na třetí školní
rodičovský ples. Těšíme se na vás.
Mgr. Dana Křápková, ředitelka školy

Projektový den ochrany zdraví
Podobně jako každý rok, i letos uspořádala Základní škola Příbram – Březové Hory projektový den
zaměřený na ochranu zdraví, poskytování první pomoci a chování při mimořádných událostech. Tento
projekt patří již tradičně do jarního kalendáře akcí školy. V průběhu celého dopoledne žáci na různých
stanovištích postupně procvičovali poskytování první pomoci při zlomeninách, popáleninách, krvácejících poraněních, při ztrátě vědomí, vyzkoušeli si masáž srdce a umělé dýchání, uložení poraněného
do stabilizované polohy, transport zraněného a dozvěděli se řadu důležitých a potřebných informací jak
z oblasti první pomoci, tak i základní zásady a pravidla chování při různých mimořádných událostech
a nepředvídaných situacích.
Celý tento projektový den bychom v takovémto rozsahu a kvalitě nemohli uskutečnit bez významné
pomoci a spolupráce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Příbrami. Naše
velké poděkování proto patří jak řediteli školy Mgr. Václavu Kočovskému, který toto spolupráci
umožňuje a aktivně podporuje, tak především všem studentům této školy i jejich pedagogickému
doprovodu, kteří na jednotlivých stanovištích velice profesionálně a přitom zajímavým způsobem předávali své znalosti a dovednosti žákům naší školy. Velmi dobře také přizpůsobili činnost na jednotlivých
stanovištích tak, aby obsah byl zajímavý a srozumitelný pro všechny věkové skupiny žáků. Zájem
a aktivita žáků při všech činnostech jsou příslibem, že získané znalosti a dovednosti budou schopni v případě potřeby kdykoliv a kdekoliv využít.

Rozdělení města do bloků, předpokládané termíny prvního sekání a místa, kde mohou občané odkládat
posekanou trávu. Bloky jsou ohraničeny ulicemi. Termíny prvního sekání jsou určeny ve variantě, že
zahájíme 27. 4. 2009 nebo 4. 5. 2009:
Blok č. I: Husova (po Nádražní), U Nádraží, Čs. armády, Březnická, Flusárna, Milínská, Komenského
nám., Jungmannova, Hradební, Plzeňská, Nad Jatkami, U Nemocnice, Sázky, Slivických bojovníků
Předpokládaný termín 1. sekání: 4. 5. – 14. 5. (27. 4. – 7. 5.)
Místo k odkládání posekané trávy: Osvobození – spodní část
Blok č. II: Jungmannova, Mixova, Svatohorská alej, K Mýtu, Na Leštině, Fantova louka, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, Polní, Novohospodská, U Václava, Koperníkova, Jinecká, Hornické
náměstí, Dlouhá, Jungmannova
Předpokládaný termín 1. sekání: 8. 6. – 12. 6. (2. 6. – 11. 6.)
Místo k odkládání posekané trávy: u památníku, Ke Kocábě, Východní náměstí, u svatohorských
schodů – Smetanova
Blok č. III: Nádražní, Anenská, Hornických učňů, Antonína Dvořáka
Předpokládaný termín 1. sekání: 27. 5. – 5. 6. (2. 6. – 11. 6.)
Místo k odkládání posekané trávy: Mariánská ulice (křižovatka s Legionářů), P. Bezruče (křižovatka
s A. Jiráska)
Blok č. IV: část Mariánská, Pod Haldou, Březohorská, Obránců míru, nám. 17. listopadu, Osvobození,
část E. Beneše, Politických vězňů (od křižovatky s E. Beneše po Mariánskou)
Předpokládaný termín 1. sekání: 27. 5. – 5. 6. (11. 5. – 20. 5.)
Místo k odkládání posekané trávy: Ve Dvoře
Blok č. V: A. Dvořáka – kolem kulturního domu a Gymnázia, Březnická, Školní (po Čechovskou),
Čechovská, Prof. Skupy, Osvobození, část E.Beneše (po křižovatku s Politických vězňů), Politických
vězňů po A. Dvořáka
Předpokládaný termín 1. sekání: 4. 5. – 14. 5. (27. 4. – 7. 5.)
Místo k odkládání posekané trávy: Legionářů (pod kulturním domem), Seifertova (u archivu)
Blok č. VI: horní část Mariánské, Pod Haldou, část Žežické (od Polit. vězňů), Politických vězňů,
Obránců míru, Březohorská, Prof. Pobudy, Na Valdeku, Horymírova, Pod Struhami, část Husovy,
Prokopská, K Dolu Marie
Předpokládaný termín 1. sekání: 27. 5. – 5. 6. (21. 5. – 1. 6.)
Místo k odkládání posekané trávy: Pod Haldou (svah), Jarolímkovy sady
Blok č. VII: Politických vězňů (od nám. 17. listopadu), Žežická, Gen. Kholla, S. K. Neumanna, Seifertova, Prof. Skupy
Předpokládaný termín 1. sekání: 4. 5. – 14. 5. (11. 5. – 20. 5.)
Místo k odkládání posekané trávy: Gen. Kholla
Blok č. VIII: Školní (od Čechovské), Žežická (po Gen. Kholla), Gen. Kholla, Seifertova, Čechovská,
horní část Jiráskových sadů
Předpokládaný termín 1. sekání: 15. 5. – 26. 5. (11. 5. – 20. 5.)
Místo k odkládání posekané trávy: Školní u dětského hřiště, na konci ulice Šikmá, u altánu v Jiráskových sadech
Blok č. IX.: Žežická, Zdabořská, Drkolnovská, Nad Štolou, Šachetní, K Drkolnovu, Rožmitálská, Prof.
Pobudy, Žežická
Předpokládaný termín 1. sekání: 15. 5. – 26. 5. (21. 5. – 1. 6.)
Místo k odkládání posekané trávy: Sadová, Slunná (u garáží)
Blok č. X. Brodská od kruhového objezdu po odbočku k DPS, kolem křižáku, kolem hřiště školy až
k hasičům, Školní
Předpokládaný termín 1. sekání: 15. 5. – 26. 5. (21. 5. – 1. 6.)
Místo k odkládání posekané trávy: U Školy (výměníková stanice)
Uvedené termíny jsou orientační a jsou závislé na počasí, poruchovosti sekaček, nemocnosti zaměstnanců
apod.
Ing. Ladislav Michvocík, ředitel TS Příbram

Mgr. Jan Pechlák, ředitel školy

Výzva na výstavbu občerstvení
Město Příbram vyhlašuje výzvu na zpracování návrhu na výstavbu občerstvení
na Dvořákově nábřeží v Příbrami v rámci nové klidové zóny Hořejší Obora.
Město Příbram stanovuje dodržení následujících podmínek:
- provedení musí být jako dřevostavba, stavba dočasná,
- prostor pro realizaci včetně krytého posezení se vymezuje prostorem 12 x 5 m,
- realizace musí být provedena na vlastní náklady při stavbě klidové zóny Hořejší
Obora do konce července 2009,
- návrh musí být předložen v grafické podobě (výkres, skica, project fotokoláž apod.),
aby bylo možné záměr posoudit, a musí obsahovat základní technická data,
- město Příbram si vyhrazuje právo vybrat návrh, který bude nejvíce vyhovovat
potřebám města.
Návrhy předkládejte na odbor správy silnic Městského úřadu Příbram do pátku
22. května 2009.
Zdeněk Škaloud, vedoucí odboru správy silnic

Společnost Waldorfské školy Příbram pořádá ve dnech 8. – 10. 5. 2009
II. ročník kurzu kamenosochání s Josefem Lánským.
pátek 13 – 17 hodin, sobota 9 – 13 hodin, neděle 9 – 13 hodin
Poplatek 600,- Kč, (studenti 300,- Kč)
Budeme pracovat s hořickým pískovcem, kámen i nářadí budou k dispozici.
Vhodné jsou rukavice, pracovní oděv a obuv.
Přihlášky: e-mail: lanska@volny.cz, nebo tel. 602 866 434
Miss Příbramska 2009
Casting do 2. ročníku
30. 5. 2009 od 15 do 18 hod.
ve Snack Baru,
Legionářů 378
více na
www.misspribramska.cz
Školní jídelna, Školní ulice 75,
Příbram VIII, tel. 318 623 316,
nabízí obědy pro své okolí strávníky
- výběr ze dvou druhů, domácí
strava i speciality,
vždy čerstvé suroviny
Ceny: v jídelně 66 Kč,
do jídlonosiče 61 Kč s polévkou

Koncertní přehlídka bicích nástrojů
základních uměleckých škol
ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, zve
všechny příznivce bicích nástrojů v pondělí
25. května 2009 od 16 hod. do Divadla A. Dvořáka
Příbram na první ročník Koncertní přehlídky bicích
nástrojů základních uměleckých škol středočeského kraje. Zazní sólová i souborová multižánrová vystoupení mladých bubeníků a jejich učitelů,
mapující úroveň výuky na tyto nástroje v ZUŠ.
V závěru vystoupí jako host Klaudius Kryšpín
(Pražský výběr, Výběr 2) a podělí se se zájemci
o své mnohaleté zkušenosti z oblasti profesionálního účinkování na hudební scéně. Celá akce
proběhne za finanční podpory města Příbram, Středočeského kraje a firmy Mapex.cz. Vstup je zdarma.
Více informací na http://skoly.pb.cz/2ZUS
(v odkazu přehlídka bicích nástrojů).

13.5.
2009

13.6.

Hosté: Kejklíř Vítek, Bohoušovo divadlo, Bohouš Svoboda.

13. května 2009 od 19,00 hod.
Akce vznikla za finanční podpory Středočeského kraje
a podpory města Příbram a Divadla A. Dvořáka Příbram.

2009

V Dětské odborné léčebně CH.G.Masarykové v Bukovanech
pod záštitou OHK Příbram a ve spolupráci s obcí Bukovany.
se skupinou Ajeto!

13. června 2009 od 10,00 do 18,00 hod.
Akci finančně podpořil Středočeský kraj, OHK Příbram
a obec Bukovany.

19.9.
2009

Akce vzniká za výrazné finanční podpory města Příbram
a finančního přispění Středočeského kraje.
Záštitu nad akcí převzal starosta města MVDr. Josef Řihák.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
Organizace Elektroinstalace Zdeněk Havrančík vznikla 9. 7. 2003. V první fázi majitel
provozoval svou činnost samostatně a zaměřoval se převážně na zakázky pro bytové
jednotky, malé firmy a na zakázky pro bytová společenství. Díky spokojenosti zákazníků
a kvalitně odvedené práci se organizace postupem času zaměřovala již na zakázky
pro stavební firmy a město Příbram. První zaměstnanci nastoupili v roce 2006 a díky
větším kapacitním možnostem organizace v témže roce začíná realizovat velké zakázky.
Zákazníky organizace byly v té době převážně stavební firmy, kde organizace působila

jako subdodavatel.
Dne 1. 8. 2007 organizace změnila právní formu a došlo rovněž k přejmenování společnosti na STAVEL PŘÍBRAM,
s. r. o. Nově vzniklá organizace se díky příchodu zkušeného partnera p. Lukáše Vondry již nezaměřuje jen na poskytování
služeb v oblasti elektroinstalací, ale převážně na stavební výrobu, kde působí zejména jako generální dodavatel. Sídlo
firmy je na adrese Příbram IV, Nádražní 148.
V oblasti stavební výroby se firma soustřeďuje na region Příbramska a jeho okolí. Hlavní stavební činnost spočívá ve výstavbě rodinných domů od základů a v rekonstrukcích starších domů. Organizace v loňském roce vyškolila své pracovníky na pokládky hydroizolačních fólií z PVC. Mezi hlavní přednosti a výhody izolačních fólií z PVC patří vysoká
pevnost a průtažnost. Jsou však také velmi odolné proti značnému mechanickému namáhání, ideálně propustné pro vodní páry,
skvěle se svařují a přitom jsou hygienicky i ekologicky naprosto nezávadné. Jejich použití je vhodné na rekonstrukci
plochých střech, balkonů a teras. Firma tuto technologii např. použila při rekonstrukci střechy jídelny Základní školy
pod Svatou Horou, Příbram. Mezi další pracovní činnosti
patří zateplení vnějších stěn, střech, stropů, podlah panelových i cihlových domů. Pro tuto činnost se v současné době
zapsala do „Seznamu odborných dodavatelů“ projektu
Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“, a to
hlavně z důvodu umožnění současným i budoucím
zákazníkům čerpat státní dotace pro tyto činnosti. Dále
provádí jádrové vrtání, drenáže a odizolování bytových domů.
V oblasti elektroinstalací má firma široký rozsah činností.
Komplexně dodává a provádí elektroinstalace bytů, rodinných domů, kanceláří, prodejen, montáže hromosvodů.
Rekonstrukci přípojek a společných prostor bytových domů.
Dále provádí slaboproudé rozvody - TV, telefonů, trasování
počítačové sítě a zabezpečovací či monitorovací techniky.
Firma se též soustřeďuje na osvětlení s ohledem na úsporu
elektrické energie při patřičné svítivosti. To v praxi znamená
změření daného prostoru, výpočet světelné rovnoměrnosti
dle požadavku zákazníka a příslušných norem. Navrhne
příslušné osvětlení, jež bude pro daný prostor z dlouhodobého ekonomického i estetického hlediska nejvhodnější. Příkladem takto osazených světel je např. tělocvična
Sokolovny Příbram, učebny na Základní škole ve Školní ulici a mnoho jiných již uskutečněných zakázek v Příbrami. Dále
provádí montáže domovních telefonů a tabel, kde vždy navrhne několik cenových variant od nejlevnějšího provedení až
po antivandalní. Za poslední tři roky společnost v Příbrami osadila 52 vchodů bytových společenství.
Organizace je založena na zásadách poctivého podnikání při dodržování sjednaných termínů dokončení a kvality díla.
Cílem společnosti je stabilizovat společnost, zvýšit její výkonnost a efektivitu. Zlepšit povědomí o organizaci prostřednictvím internetových stránek, které se v současné době vytvářejí. Operativně reagovat na požadavky trhu a maximálně
uspokojit současné i nové zákazníky organizace z hlediska kvality, termínů a kapacit. Dále se organizace chce zaměřit
na získávání nových zakázek v regionu Příbram. Společnost usiluje o minimalizaci subdodávek vyškolením vlastních
kvalifikovaných zaměstnanců a nákupem vhodné infrastruktury. Vede firmu k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující
technické úrovni a jakosti, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu.
Kv a lita a s p o k o je n o s t zá k a z níka je tr adič ně hlavním c íle m.
Společnost STAVEL PŘÍBRAM, s. r. o., pracuje v systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikát, byl vydán
společností Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o., 20. 2. 2007.
Kontakt: stavelpribram@email.cz, tel. 318 692 615, mobil: 725 512 028 (elektro) a 774 699 018 (stavba).

Bohoslužby ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli v 9:00 hodin.
Bohoslužby o svátcích jsou ohlašovány předem (viz Aktuality).
Májové pobožnosti se konají během května každý čtvrtek v 16:00 hodin
www.noccsh-pribram.estranky.cz
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Vážení čtenáři,
jaro už nám propuklo v plné síle, což
je úžasný pocit. Nevím jak Vy, ale já
miluji jaro asi ze všech ročních období
nejvíce. Zvláště dlouhé víkendové vycházky se psem do jarní přírody, která je nádherná zejména v Povltaví. Tam
si člověk dokonale vyčistí hlavu od všech starostí a může zvládnout lépe nápor nadcházejícího týdne.
V úvodu se vrátím do 1. poloviny dubna a k užší spolupráci s Úřadem práce v Příbrami.
Uspořádali jsme aktuálně informativní prezentaci projektů „Vzdělávejte se“, „Školení je
šance“ a „Restart“. Tyto projekty řeší aktuální podporu podnikům čelícím současné
hospodářské krizi pomocí prostředků Evropského sociálního fondu.
Na 29. duben připravujeme seminář „E-dovoz – elektronické celní řízení“. Seminář je
určen široké podnikatelské veřejnosti, která obchoduje se zeměmi mimo celní území
Společenství, a také osobám, které je zastupují. Dne 1. 7. 2009 nabudou účinnosti některá
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a tato ustanovení zavádějí v praxi nové postupy
a povinnosti při vstupu zboží na celní území Společenství. Seminář budou lektorovat zástupci
Celního ředitelství Praha.
12. května plánujeme seminář na aktuální téma „Balancujeme na hraně přítomnosti aneb
Má cenu, aby měla firma strategii budoucnosti?“. Tento interaktivní seminář je určen
pro majitele firem a manažery a jeho hlavním cílem je dodat jim nové inspirace k tvorbě
strategií firmy.
Na shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami dne 21. dubna 2009 se
předávala ocenění firmám, které se umístily v 9. ročníku soutěže „Nejlepší firmy okresu
Příbram 2008“.
V kategorii do 50 zaměstnanců získala s velkým náskokem prvenství firma Artur Ross,
s. r. o., 2. příčku obsadila firma Novadus, spol. s r. o., a 3. místo člen OHK Příbram Gluetec
systém, s. r. o. V kategorii velkých firem nad 50 zaměstnanců byla situace složitější a první
příčky byly velice vyrovnané. V ekonomických ukazatelích se nám na prvním místě objevili
dva rovnocenní partneři, a to firma ZAT, a. s., a firma MT Stav Příbram, s. r. o. Výsledek
nerozhodla ani pomocná kritéria, neboť obě firmy získaly tři certifikáty ISO. A plusové body
měly obě firmy i v posledním kritériu, sponzorských darech. Takže poprvé v 9. ročníku
soutěže se nám umístily na 1. - 2. místě dvě firmy. Třetí příčku obhájila z loňského vyhlášení
firma Sedláček, v. o. s. Všem vyhlášeným firmám blahopřejeme, ostatním firmám
přihlášeným do soutěže děkujeme a věříme, že jubilejní desátý ročník bude úspěšný.
Shromáždění delegátů kromě předepsaných oficialit, jako je schválení plánu práce, rozpočtu,
zprávy o hospodaření atd., též schválilo nové normy OHK Příbram a zvolilo kandidáty
do statutárních orgánů OHK Příbram na tříleté volební období.
Největší změnou je zvolení nového předsedy představenstva, kterým se stal namísto dosavadního předsedy Ing. Pavla Oktábce (ředitel společnosti Halex-Schauenberg, ocelové konstrukce, s. r. o.) Ing. Vladimír Kovalčík (jednatel společnosti Novadus, s. r. o.). Dále byli
zvoleni tři místopředsedové: Ing. Pavel Oktábec, PaedDr. Tomáš Hlaváč, p. Alois Dvořáček
a osm členů představenstvaí: Ing. Karel Cibulka, Ing. Jiří Dostál, Ing. Tomáš Hrouda, p. Jan
Ježek, p. Miroslav Podzimek, pí Miluše Šmolíková, Ing. Jiří Vacátko, p. Jindřich Vařeka.
A konečně tříčlenná dozorčí rada: Ing. Václav Dvořák, Ing. Jiří Neuman a p. Josef Novák.
V rámci CZECH POINTu byla od 16. dubna 2009 na OHK rozšířena nabídka ověřených
výpisů o výpisy z Insolvenčního rejstříku. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupným
registrem a jeho úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních
a umožnit sledování jejich průběhu narozdíl od dřívějších roztříštěných informací publikovaných v Obchodním věstníku.
Dne 15. května 2009 se příznivci bílého sportu mohou přihlásit na jubilejní 15. ročník VIP
tenisového turnaje OHK Příbram ve čtyřhrách, který bude probíhat na kurtech Tenisového
klubu PBtisku v Bohutíně. Vítězové se opět mohou těšit na krásný pohár z dílny Rückl
Crystal, a. s., a další pěkné ceny.
Novým členem se dne 21. 4. 2009 stala firma TERANO CA, s. r. o. – celní služby, účetnictví,
Intrastat.
Irena Karpíšková, ředitelka

Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Dotační
program
–
Zelená
úsporám
SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
Příbramský NERV a místní ekologické školy
Nové zprávy o propadu průmyslové výroby a růstu nezaměstnanosti v České
republice nám přidělaly další vrásky na čele a potvrdily, že letošní rok bude
mimořádně těžký. Vláda svůj protikrizový plán již představila, ale to neznamená, že by kraje a města měly zůstat zcela nečinné. Jsem proto rád, že se
i na příbramské radnici začala vytvářet speciální komise po vzoru vládního
NERVu (Národní protikrizové rady vlády). A to PERM - Příbramská
ekonomická rada města, která plánuje zavedení užitečných opatření, která
sice hospodářskou recesi v příbramských podmínkách nezastaví, ale umožní
však zmírnit její negativní důsledky.
Město nemá příliš nástrojů, jak by mohlo hospodářskou aktivitu na svém území povzbudit, může
však přijít se svou „troškou do mlýna“. Jedná se především o skutečnost, že bude reálně snižovat
nájemné živnostníkům (o 20 %), kteří využívají městské prostory. Dále nebude v těchto zlých
časech vymáhat na dlužnících penále z dlužné částky a opět, již po třetí, vyhlásí na dva měsíce
„penálové prázdniny“. Nebude se také zvyšovat jízdné v autobusech místní hromadné dopravy
a ani daň z nemovitosti.
To není úplný výčet opatření, která jsme s panem starostou představili na společné tiskové
konferenci 20. 4. 2009 a která mají podporu zastupitelů za ODS a ČSSD. PERM by měl přijít
i s dalšími návrhy, které by měly usnadnit život občanům a podnikatelům. Já tuto aktivitu vítám
a podporuji.
Další celostátní téma, které je však pro Příbram velmi důležité, představuje odstraňování ekologických škod z dob socialismu. Pochází z necitlivého hospodaření státních podniků, po kterém
nám zůstaly kontaminované půdy a zničené lesy. Stát jako vlastník těchto podniků se před privatizací zavázal, že tyto ekologické škody odstraní. Nicméně 20 let po revoluci byla vyřešena jen
malá část, za vlády sociální demokracie se dokonce tendry na odstraňování škod dva roky nevypisovaly! Pokud pomineme skutečnost, že zamořená území představují zdravotní riziko a omezují další
rozvoj tohoto území, hrozí navíc České republice sankce za případně prohrané spory a arbitráže.
Závazek odstranit škody je totiž právně vymahatelný a konec jednotlivých lhůt se neúprosně blíží.
V Příbrami najdeme tyto ekoškody minimálně na čtyřech místech. Nejrozsáhlejší je v areálu
Kovohutí Příbram, další se týkají společností ECOINVEST Příbram, Průzkum Příbram a Benzina
– lokality Brodská a Nová Hospoda. Celková výše garancí odstranění ekologických škod ve všech
lokalitách dosahuje bezmála půl miliardy korun. Jako náměstek zodpovědný za tuto oblast se
snažím postup co nejvíce urychlit. Za mého působení byla například podepsána realizační smlouva
na sanaci v areálu ECOINVESTu a probíhá zadávání zakázky na sanaci skládky sodné strusky
v Kovohutích. Nová analýza znečištění v areálu Průzkumu Příbram zjistil nutnost dalšího
sanačního zásahu, čeká se zatím na rozhodnutí České inspekce životního prostředí.
Jak vidíme, tato problematika je velmi složitá a vyžaduje si nemalé prostředky. Není však možné
její řešení odkládat, jak to dělaly minulé vlády. Rozvoj regionu a kvalita životního prostředí
pro nás musí být prioritou. Proto udělám vše, co bude v mých silách, aby se nezastavilo tempo
odstraňování těchto škod.
Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí

Program je zaměřen na:
A. Úspory energie na vytápění – kvalitní zateplování rodinných domů
a nepanelových bytových domů, celkové i částečné (zateplení vnějších stěn,
střechy, stropu sklepa, výměna oken).
B. Podporu novostaveb v pasivním energetickém standardu.
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody –
výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu či
tepelná čerpadla, u novostaveb o jejich instalaci, rovněž o instalaci solárnětermických kolektorů. V tomto případě mohou být žadateli i vlastníci
panelových bytových domů.
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření.

O dotaci mohou zažádat vlastníci rodinných a bytových domů, kteří
danou nemovitost budou po dobu 15 let užívat k bydlení. Ať již se jedná
o fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva,
města a obce, či podnikatelské subjekty a další právnické osoby.
Žádosti o podporu budou přijímány od 22. dubna 2009 do 30. června
2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu.
O dotaci lze zažádat jak před realizací opatření, tak po ní, avšak podmínkou
pro přiznání dotace je ukončení realizace nejdříve 7. dubna 2009. Z programu je možné podpořit pouze výrobky, zařízení, technologie a služby firem
uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.
Žádost je nutné podat písemně na určeném formuláři (včetně povinných
příloh), které budou k dispozici na webových stránkách programu. Příjem
žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:
- Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR –
Středočeský kraj – Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 140 00
- Pobočky pověřených bankovních institucí – seznam bude zveřejněn
na internetových stránkách programu v průběhu měsíce dubna
Podpora bude vždy vyplacena až po ukončení realizace daného projektu.
Podrobné informace k programu, včetně výše dotace, přesných postupů
při podávání žádosti a povinných příloh, jsou uvedeny v Příručce pro žadatele.
V rámci podpory programu jsou žadatelům k dispozici Krajská pracoviště
SFŽP, která jsou pro veřejnost otevřena v úterý a ve středu 8:30 – 12 hod.
a 13 – 17 hod. Zřízena je rovněž bezplatná Zelená linka, číslo na call
centrum je 800 260 500, která funguje ve všední dny od 7:30 do 16:30 hodin.
Dotazy lze rovněž zasílat na e-mailovou adresu: dotazy@zelenausporam.cz.
Všechny podrobné informace o programu, včetně možnosti stažení potřebných
dokumentů naleznete na internetových stránkách: www.zelenausporam.cz.
Tento web je rovněž přístupný prostřednictvím stránek Státního fondu
životního prostředí na www.sfzp.cz.
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O T O K R O N I K A

Zástupci města přijali na radnici A. L. Fedotova, velvyslance Ruské federace v České republice.

Starosta J. Řihák podepsal s P. Větrovským, marketingovým ředitelem 1. FK Příbram, smlouvu
o spolupráci na projektu Fotbal proti zločinu.

První místostarosta MUDr. Ivan Šedivý konzultoval s ředitelem TS postup sekání trávy ve městě.

Dne 22. dubna se zúčastnil místostarosta Václav Černý oslav Dne Země v Lesoparku Padák.

Valné hromady OHK Příbram se za město Příbram zúčastnil starosta MVDr. Josef Řihák.

Místostarosta Václav Černý přivítal 23. dubna v obřadní síni v Zámečku nové Příbramáčky.

V úterý 28. 4. byl zahájen letošní ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka. Úvodní slovo pronesl starosta Josef Řihák. V prvním koncertu vystoupila Eva Urbanová s Plzeňskou filharmonií pod vedením
Jana Chalupeckého.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 2. 4. 2009 v 16.15 hod. oznámila telefonicky
na služebnu žena, že její osmnáctiletou kamarádku napadla
její matka, která při napadení použila nějakou tyč. Dále
sdělila, že k incidentu došlo na parkovišti pod OD Uran
v Příbrami I. Na místo ihned vyjela hlídka MP, která po příjezdu na místě zastihla obě účastnice konfliktu. Strážníci
následně ztotožnili výše uvedenou útočnici a zjistili, že se
jedná o ženu ve věku 49 let a další šetření ukázalo, že toto
není poprvé, kdy se jmenovaná takového činu dopustila.
Jelikož její napadená dcera odmítla lékařské ošetření,
poučili ji strážníci o možnosti řešit problém právní cestou.
Dne 3. 4. 2009 v 00.50 hod. si hlídka strážníků všimla, že
na parkovišti u Penny marketu stojí zaparkovaný osobní
automobil Škoda 120, žluté barvy s rozbitými oběma bočními
zadními okny. Strážníci vozidlo blíže ohledali a zjistili, že
uvnitř vozu je otevřena přihrádka na přístrojové desce
a všechny věci v ní jsou zpřeházené. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vzniklo důvodné podezření
ze spáchání trestného činu, a proto hlídka oznámila celou
věc hlídce Policie ČR.
Dne 3. 4. 2009 v 20.09 hod. oznámil na tísňovou linku MP
156 Příbram muž, že zahlédl, jak u restaurace na Zimním
stadionu v Příbrami VII se dvě ženy pokoušejí vzkřísit
dívku, která je zřetelně v silně podnapilém stavu. Na místo
ihned vyjela hlídka, která po příjezdu zjistila, že podnapilá
osoba je dívka ve věku 15 let a spolu s ní se zde nachází
její pětačtyřicetiletá matka a další žena ve věku 46 let.
Strážníci prostřednictvím operačního MP Příbram
neprodleně přivolali Záchrannou zdravotnickou službu
Příbram a až do příjezdu zdravotníků poskytovali výše uvedené osobě první pomoc.
Dne 4. 4. 2009 v 21.02 hod. požádala telefonicky operátorka tísňové péče Život 90 o pomoc s klientem. Jednalo se
o 79letého muže, který upadl na zem a nebyl schopen se
sám postavit. Na místo okamžitě vyjela hlídka, která
nejprve vyzvedla klíče od bytu uvedeného muže na Záchranné zdravotnické službě Příbram. Po příjezdu na uvedenou adresu strážníci nalezli na zemi ležícího muže,
pomohli mu vstát, uložili ho do postele a poskytli mu
nezbytnou péči. Jelikož muž uvedl, že není zraněn a odmítl
lékařské ošetření, uzavřela hlídka MP řádně byt a vrátila
klíče zpět na ZZS Příbram.
Dne 5. 4. 2009 ve 23.53 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu operační důstojník Policie ČR a žádal o součinnost v Příbrami I, Pivovarské ulici, kde dle oznámení bylo
slyšet rozbíjení skla. Psovodi na místě zjistili, že došlo
k rozbití výlohy a vstupních dveří u prodejny hraček.
Dalším ohledáním zjistili poškození výlohy u prodejny
bižuterie nad prodejnou hraček. V průběhu šetření na místě
kontaktoval hlídku strážníků oznamovatel, který uvedl, že
slyšel třeskot rozbíjeného skla a poté zahlédl osobu utíkající
směrem do Jiráskových sadů. Jelikož vše nasvědčovalo
tomu, že zde došlo ke spáchání trestného činu, přivolali
strážníci na místo hlídku Policie ČR. Poté zde setrvali
v součinnosti s hlídkou Policie ČR do příchodu majitele
obchodu, s kterým společně zkontrolovali provozovnu
za účelem zadržení možného pachatele, který se zde však
již nenacházel. Věc je nyní v šetření Policie ČR.
Dne 11. 4. 2009 v 00.55 hod. požádal telefonicky služebnu
operační důstojník Policie ČR o součinnost strážníků MP
při rvačce u restaurace v Příbrami I. Na místo neprodleně
vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP a hlídka psovodů MP.
Po příjezdu k restauraci sdělil strážníkům velitel hlídky
Policie ČR, že v přilehlé restauraci došlo k potyčce většího
počtu lidí. Dále uvedl, že je třeba, aby strážníci pomohli
hlídce Policie ČR vyvést z restaurace útočníky, které jim
označí přítomný 21letý poškozený. Následně hlídku MP
požádal, aby během zákroku zajišťovala hlídku Policie ČR
a postarala se o udržení pořádku před provozovnou. Za tímto
účelem byl zapojen do akce i služební pes. Strážníci
na místě setrvali až do předání všech účastníků incidentu
hlídce Obvodního oddělení Policie ČR v Příbrami.
Dne 11. 4. 2009 v 22.10 hod. oznámil telefonicky operační
důstojník Policie ČR, že z baru v Příbrami VIII se po okolí
rozléhá hlasitá hudba. Na místě strážníci kontaktovali
45letého majitele provozovny, který po upozornění na protiprávní jednání přislíbil zjednání klidu. Hlídka MP po ztišení
hudby z místa odjela. Následně 12. 4. 2009 v 00.08 hod. při-
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jal operační MP Příbram opakovanou telefonickou stížnost,
že se ve zmíněném baru situace nezlepšila a hluk vycházející z restaurace opět ruší noční klid. Hlídka znovu vyjela
na určené místo a po příjezdu upozornila majitele baru, že
vzhledem k opakovanému spáchání přestupku předává celý
případ k řešení příslušnému správnímu orgánu.
Dne 13. 4. 2009 v 15.14 hod. oznámila na tísňovou linku
MP žena, že v Čechovské ulice hoří kontejner na plasty.
Strážníci přivolali HZS Příbram a až do příjezdu hasičů
zajišťovali okolí místa, aby zamezili případnému rozšíření
požáru. Přivolaní hasiči oheň neprodleně uhasili a díky
včasnému zásahu k žádné škodě na majetku nedošlo.
Dne 14. 4. 2009 v 08.38 hod. oznámil telefonicky na služebnu MP muž, že na nástupišti vlakového nádraží v Příbrami
se chová nevhodně skupina mladých osob. Na místo
okamžitě vyjela dvoučlenná hlídka MP, která po příjezdu
prošla prostory nástupiště, kde zahlédla několik mladíků.
Strážníci přistoupili k této skupině za účelem ztotožnění
osob, avšak jeden z mladíků se dal na útěk. Strážník se
rozběhl za tímto mužem směrem do prostor čekárny ČD,
kde mladíka dostihl a požádal jej o prokázání totožnosti.
Na tuto výzvu mladík nereagoval, strážníka od sebe prudce
odstrčil, až narazil do zdi. Poté mladík vytáhl pravou rukou
nůž uložený v pouzdře na opasku. Vzhledem k této situaci
musel strážník použít donucovací prostředky, a to hmaty
a chvaty, aby tak zabránil mladíkovi v útoku na svou osobu.
Jelikož agresivita uvedeného muže vůči zakročujícím
strážníkům neustávala, nasadila mu hlídka MP pouta. Protože i nadále tento mladík odmítal prokázat svou totožnost,
rozhodli se strážníci převézt muže na Obvodní oddělení
Policie ČR v Příbrami. Před tím se přesvědčili, zda dotyčná
osoba nemá u sebe zbraň a při prohlídce nalezli a zajistili
dva nože a tyto následně i s uvedenou osobou předali stálé
službě na Obvodní oddělení PČR. Zde byla tato osoba
posléze ztotožněna a bylo zjištěno, že se jedná o muže
ve věku 27 let. Případ je nyní v šetření Policie ČR.
Dne 16. 4. 2009 v 14.30 hod. si všimla hlídka MP
při obchůzkové činnosti v Zahradnické ulici, že v zaparkovaném osobním vozidle zn. Mercedes spí dítě připoutané
v dětské autosedačce. Dalším šetřením hlídka zjistila, že
u vozidla není pootevřené ani jedno okénko. Jelikož vozidlo
stálo na prudkém slunci a dítě uvnitř bylo ve tváři značně
rudé a hlavičku mělo zvrácenou vzad, pojala hlídka MP
obavu, že by mohlo dojít k jeho zadušení. Z tohoto důvodu
začala boucháním na okno dítě budit, ale bezúspěšně. Jeden
ze strážníků proto přistoupil k prohledávání okolních
obchodů za účelem nalezení rodičů výše uvedeného dítěte.
To se mu během asi 20 minut podařilo, kdy v jedné prodejně
nalezl jeho matku, která ještě s dalším dítětem nakupovala
oblečení. Strážníci poté osobu ztotožnili a zjistili, že se
jedná o 34letou ženu. Na dotaz hlídky uvedla, že nechala
dítě samotné v autě, protože spalo a ona jej nechtěla budit.
Strážníci ženu poučili o možných následcích jejího konání
a poté z místa odešli.
Dne 20. 4. 2009 v 12.46 hod. oznámili telefonicky na služebnu MP zákazníci supermarketu Penny, že před prodejnou skupina osob (tři chlapci a jedna dívka) fyzicky napadá
jiného mladíka. Na místo ihned vyjela hlídka, která však již
na uvedeném místě nezastihla nikoho z popisovaných
účastníků konfliktu. Dotazem u svědků incidentu strážníci
zjistili, kterým směrem výše uvedené osoby utekly, a vydali
se stejnou cestou za účelem jejich dostižení. V ulici S. K.
Neumanna zahlédli na zemi sedícího mladíka, který měl
na sobě jen dlouhé kalhoty, horní část oblečení mu chyběla.
Hlídka dotyčnou osobu ztotožnila a zjistila, že se jedná
o mladíka ve věku 19 let. Tento strážníkům sdělil, že ho
bezdůvodně napadla výše zmiňovaná skupina lidí a odcizila
mu mikinu a sluneční brýle. Bližším šetřením hlídka
zjistila, že muž nemá žádné viditelné zranění a ani on sám
nepožadoval lékařské ošetření. Proto strážníci mladíka
požádali o pomoc při pátrání po uvedených pachatelích.
Jelikož se jim však nepodařilo uvedenou skupinu dohledat
a poškozený chtěl podat na tyto osoby trestní oznámení,
odvezla ho hlídka MP na služebnu Policie ČR, která si celý
případ i s uvedeným mladíkem převzala ke konání dalšího
vyšetřování.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Příbramští občánci narození v dubnu

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Informace o dotaci poskytnuté městu Příbram na základě předloženého
Městského programu prevence kriminality na rok 2009
„Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Městského
programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu“ (dále je komise)
na svém jednání dne 17. a 18. března 2009 posoudila žádosti o dotaci na rok 2009 podané
44 městy zařazenými do městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Jedno
město (Jihlava) nevyužilo možnost požádat o dotaci na preventivní aktivity.
Komise posuzovala 213 projektů s celkovými požadavky na státní podporu ve výši
54 611 666,- Kč. Po dvoudenním jednání navrhla podpořit 128 projektů (60 %) státní
účelovou dotací ve výši 26 597 000,- Kč (49 %). Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen Výbor) na svém jednání dne 26. března 2009 schválil beze změn návrh komise.
Výbor podpořil finančně všech 7 projektů, které předložilo město Příbram v rámci
Městského programu prevence kriminality na rok 2009. Město obdrželo na jejich
realizaci finanční částku ve výši 1 142 000,- Kč (v roce 2008 842 000,- Kč na 4 projekty).
Původně požadovaná částka 1 470 000,- Kč byla zkrácena o 328 000,- Kč. Výbor z původního návrhu snížil o 100 000,- Kč finanční dotaci na realizaci projektu „Rozšíření MKDS“
a o 228 000,- Kč finanční dotaci na realizaci projektu „Areál extrémních sportů“ (o dopadu
těchto změn na rozsah realizace projektů se bude jednat na příštím zasedání pracovní skupiny
prevence kriminality).

P R O J E K T Y:
ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU - 3. ETAPA
OSVĚTLENÍ RIZIKOVÝCH MÍST
PROJEKT INFORMOVÁNÍ OBČANŮ “CHRAŇTE SI SVŮJ MAJETEK”
PILOTNÍ PROJEKT 5P
PŮJČOVNA VYBAVENÍ
AREÁL EXTRÉMNÍCH SPORTŮ
KURZ BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ A SEBEOBRANY PRO RIZIKOVOU SKUPINU ŽEN

CELKEM

600 000
128 000
10 000
87 000
40 000
247 000
30 000
1 142 000

Pro srovnání: město Příbram obdrželo 5. nejvyšší finanční částku. Nejvíce peněz Výbor
přidělil městu Ostrava, a to částku 1 299 000,- Kč. Dále následují města, která budou
v letošním roce realizovat Systém včasné intervence (Havířov 1 220 000,- Kč; Karlovy Vary
1 182 000,- Kč; Frýdek Místek 1 147 000,- Kč, Opava 1 085 000,- Kč, Břeclav 1 055 000,Kč). Mezi tato města se tedy vklínila na páté místo Příbram s 1 142 000,- Kč. Poslední dvě
města, která obdržela dotace ve výši více než 1 mil. Kč, jsou Plzeň (1 045 000,- Kč) a Most
(1 029 000,- Kč).
Ostatní města Středočeského kraje mají podpořeny projekty v této finanční výši: Kolín
730 000,- Kč (4 projekty), Mladá Boleslav 727 000,- Kč (4 projekty) a Kladno 678 000,- Kč
(4 projekty).
Mezi deseti městy (vyjma Prahy), která byla podle poslední oficiálně zveřejněné statistiky
MV ČR v roce 2007 nejvíce zatížena kriminalitou, je následující pořadí v počtu obdržených
finančních prostředků za rok 2008 a 2009:
Poř. Město
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Index nápadu TČ
na rok 2007
Ostrava
546,8
Příbram
710,9
Ml. Boleslav 501,8
Brno
507,5
Karlovy Vary 488,2
Kolín
503,5
Most
486,0
Chomutov
666,7
Česká Lípa
492,3
Teplice
589,9

Dotace 2008
v Kč
1 291 000,842 000,858 000,667 000,61 000,470 000,0
396 000,190 000,0

Dotace 2009
v Kč
1 299 000,1 142 000,727 000,840 000,1 182 000,730 000,1 029 000,229 000,108 000,0

Celkem
v Kč
2 590 000,1 984 000,1 585 000,1 507 000,1 243 000,1 200 000,1 029 000,625 000,298 000,0

V absolutním pořadí všech měst, která jsou zařazena do Městské úrovně prevence kriminality, je následující pořadí v počtu obdržených finančních prostředků za rok 2008 a 2009:
1. Olomouc 2 842 000,- Kč, 2. Ostrava 2 590 000,- Kč, 3. Orlová 2 034 000,- Kč,
4. Příbram 1 984 000,- Kč.
Jak již bylo uvedeno, pouze u 60 % předložených projektů byla schválena finanční dotace
z rozpočtu MV ČR. Městu Příbram bylo schváleno všech 7 předložených projektů (úspěšnost
100 %).
Pořadí dle počtu podpořených projektů:
1. Brno 9 projektů, 2. Příbram 7 projektů, 3. Jablonec nad Nisou 6 projektů.
Pouze 49 % z celkové požadované částky na podporu realizace jednotlivých projektů prevence kriminality bylo Výborem poskytnuto jednotlivým městům. Město Příbram obdrželo
78 % z požadované dotace (žádost 1 470 000,- Kč, přiděleno 1 142 000,- Kč). Průměrná
částka přidělené dotace na jedno město činí 605 000,- Kč, Příbram obdržela o 88 % více než
je průměrná částka. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že město Příbram předložilo
na MV ČR kvalitně zpracovaný Městský program prevence kriminality, jehož realizace přispěje
nejen ke snížení kriminality ve městě, ale především ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města.

Desetidenní letní sociálně-rehabilitační pobyt v rámci projektu „Provázení“
Součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2009 i projekt „Provázení“
(Pilotní projekt 5P), s jehož realizací se již začalo v březnu. Jedná se o celoroční preventivněvýchovný program pro děti z méně podnětného sociálního prostředí, které jsou ohroženy
sociálním vyloučením a kriminalitou a pro studenty středních škol, u kterých je možno využít
jejich pozitivní osobnostní a sociální potenciál k pomoci těmto dětem. Projekt realizuje
město Příbram (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
a Městská policie Příbram) ve spolupráci se Střediskem výchovné péče. Dalšími partnery
projektu jsou PMS Příbram a K-centrum Magdaléna Příbram
Cílové skupiny projektu
Děti ve věku 9 - 14 let z Příbrami a blízkého okolí, které pocházejí ze znevýhodněného
sociokulturního prostředí, jsou ohroženy nebo oběťmi sociálně-patologických jevů
(problémy s přijetím v kolektivu, rizikové chování, šikana, zanedbávání péče, různé formy
násilí apod.). Děti jsou klienty SVP (sekundární prevence).
Studenti středních škol, kteří prošli výcvikem a u kterých je možno využít jejich pozitivní
osobnostní a sociální potenciál k pomoci těmto dětem - koučové (primární prevence).
Aktivity projektu
Projekt Provázení je celoroční volnočasový preventivní program využívající přátelského
vztahu proškoleného studenta-kouče a ohroženého dítěte. Vztah s koučem je pro dítě příležitostí poznat něčí pravidelný zájem, sdílet volný čas a něco společně zažívat.
Prvotní výběr dětí zařazených do programu probíhá přes Středisko výchovné péče
na doporučení OSPOD, PMS, škol nebo přímo rodičů, v současnosti je do programu zařazeno
14 dětí. Děti zařazené do programu jsou klienty SVP a mají svého garanta - odborného
pracovníka střediska, který s dítětem a jeho rodinou pracuje. V zapojování dítěte do volnočasových aktivit garant využívá pomoci studenta - kouče.
Studenti – dobrovolníci prošli v březnu letošního roku dvacetihodinovým úvodním
výcvikem, zaměřeným na sebepoznání a motivaci pro práci v programu. Výcvik byl veden
psychology a speciálními pedagogy střediska v prostorách SVP. Cílem výcviku bylo jednak
sebepoznání, rozvoj osobnosti a zejména sociálních dovedností studentů a také jejich seznámení s obsahem a formami práce v projektu. Součástí výcviku je i psychologický screening
a individuální pohovor s psychologem.
Studenti, kteří úspěšně zvládli úvodní výcvik, se stávají studentem-koučem. Během následujícího období budou garanty navrženy dvojice kouč – dítě a je společně připravován
harmonogram pravidelných setkávání. Každá dvojice se jednou týdně odpoledne bude spolu
scházet po dobu realizace projektu. Náplní společných schůzek je to, co kouče i dítě baví,
zajímá (sport, kultura, vycházky, výtvarné činnosti apod.). Cílem je zapojit dítě do vhodné
volnočasové aktivity, uvést je do zájmového kroužku a zájem dítěte udržet.
Po celou dobu projektu probíhají pravidelná supervizní (jedenkrát za měsíc tři hodiny)
setkání koučů s garanty dětí. Cílem supervize je průběžná podpora a vedení studentů, kteří se
mohou ocitnout se svým klientem v obtížných situacích.
Garant je k dispozici koučům, dětem a jejich rodičům po celou dobu jejich účasti v projektu.
Zprostředkovává komunikaci mezi rodinou dítěte a koučem, je garantem metodiky programu,
nese zodpovědnost za to, že dvojice fungují v rámci pravidel, na kterých se účastnické strany
předem dohodly. SVP poskytuje dvojici i servis a materiální zázemí (klubovnu, občasný
kolektivní program, výtvarné pomůcky, hry).
Jednou z velmi důležitých aktivit projektu je desetidenní letní sociálně-rehabilitační pobyt
pro uzavřenou skupinu, maximálně 20 dětí, který bude realizován v termínu od 1. do 11. 7.
2009 v rekreačním zařízení Hrachov u Sedlčan. Pobyt (tábor) bude veden pětičlenným
týmem osob, které mají dlouhodobé zkušenosti ve vedení skautských nebo obdobných dětských pobytových táborů. Vedle běžných táborových aktivit bude program obsahovat i specificky zaměřené programy (psychosociální výcvik, expresivní terapie apod.). Tyto programy
budou bezprostředně navazovat na předchozí cílenou práci s těmito dětmi v SVP.
MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Další Cena Thálie v Příbrami
Příbramské Divadlo A. Dvořáka již dávno nepatří mezi
outsidery, ale právě naopak. Stalo se během pár let vyhledávaným místem nejen příbramských návštěvníků. Svědčí
o tom mnohá, zcela vyprodaná představení, rezervace
na mnoho měsíců dopředu, spousta prodaných představení
jiným divadlům a celá řada dalších ukazatelů.
Skutečně nejvyššího ocenění práce celého souboru přišlo
při letošním slavnostním vyhlašování cen Thálie. Příbramské

divadlo mělo v ohni hned několik želízek. Tuto situaci skvěle
vystihl Václav Postránecký: „Letošní ceny Thálie, to je
taková invaze Příbrami!“
A skutečně! V širší nominaci se objevil třeba Vojtěch
Záveský za Amadea, Filip Blažek, který u nás hostuje v inscenaci Přelet nad kukaččím hnízdem, a nominaci nakonec
proměnil právě Zbygniew Kalina, který byl oceněn v kate-

gorii herců do 33 let.
Jaký jste měl pocit, když jste cenu přebíral a pak šel
k řečnickému pultíku?
„Byl jsem strašně nervózní a byl jsem rád, že jsem šel jako
první a zbytek večera si tak mohl užít.“
V loňském roce jste byl v širší nominaci a letos jste Thálii
získal. Vzhledem k tomu, že je Vám teprve třicet let, je to
dost velký úspěch že?
„Ten první okamžik, když mi to oznámila Herecká asociace,
tak jsem tomu nemohl uvěřit! Zároveň ve mně vyvstaly
otázky, jestli si to opravdu zasloužím. Znám řadu kolegů
z jiných divadel a myslím si, že jsou daleko lepší než já. Spíš
ve mně přetrvávají pochybnosti.“
Podle našeho názoru si tuto cenu Zbyšek zcela určitě
zaslouží. Stačí se podívat na jeho poslední roli v nové
příbramské inscenaci Misery, kde hraje s vynikající Helenou
Karochovou! To je skutečný herecký koncert!
A co na to ředitel příbramského divadla Petr Bednář?
„Vloni jsem si nedokázal představit, že blesk udeří dvakrát
do jednoho místa! Tak jsme to nyní v Čechách poprvé zažili!
V loňském roce se nám zadařilo a Simona Stašová získala
pro Příbram Thálii za úžasný herecký výkon v inscenaci
Drobečky z perníku a Zbyšek Kalina byl mezi deseti nejlepšími!
Takže si myslím, že letos je to prostě obrovský úspěch
příbramského divadla a týmu, který sem přišel! Jsem moc
rád, že tito herci působí v našem divadle již delší dobu
a ocenění není jen otázkou VIP hereckých hvězd, se kterými
ale velmi rádi spolupracujeme. Při Thálii je hodně těžké
ukázat a říct: Ten je nejlepší! Považuji za vynikající, že se
mapují i oblastní divadla, kde mnohdy jsou skutečně vynikající herecké výkony!“
- as -

Čtvrtek 14. 5.

Sobota 23. května 2009
VS: Zlobivý Brouček

10:00

Od 20:00 hod.

80

Vstupné 60 Kč

Neděle 24. května 2009
VS: Příhody včelích medvídků –
– Divadlo Krapet Praha
MS: Strašidýlko z Metrwillu

10:00 a 13:00

60

14:00

70

Pátek 15. 5. až
Neděle 17. 5.
Od 20:00 hod.

Pondělí 25. května 2009

Čas

Neděle 3. května 2009
VS: Mesiac na dedine –
– Divadlo Astorka Korzo '90 Bratislava
Pondělí 4. května 2009
VS: Čechomor – Kooperativa tour 2009
Úterý 5. května 2009
VS: S Pydlou v zádech –
– Divadelní společnost Josefa Dvořáka
(možnost zakoupení volných vstupenek)
Středa 6. května 2009
MS: Strakaté bajky – Divadlo Ludvík Praha

SK

19:00

PDP/min vstupné Kč

180

16:30 a 19:00

80

160

350

VS: Koncertní přehlídka bicích nástrojů ZUŠ (pronájem)

16:00

Úterý 26. května 2009
MS: A žije Bouchon!

19:00

Čtvrtek 28. května 2009
VS: HFAD - Jakobín

19:00

Vstupné 90 Kč

240

P2

*)

180

120

Úterý 19. 5. a
Středa 20. 5.
Od 20:00 hod.

200

Vstupné 90 Kč

*) v termínu tisku nebyla délka představení ještě známa

Čtvrtek 21. 5.
Od 20:00 hod.

19:00

F

150

Vstupné 65 Kč

Při návštěvnosti menší než deset diváků kino nepromítá. Děkujeme za pochopení.

270

Kino je vybaveno nejmodernějšími systémy reprodukce zvuku – Dolby Digital Surround EX a DTS.
V provozu je také tzv. indukční smyčka pro nedoslýchavé.

60

Pátek 22. 5. až
Neděle 24. 5.

40

Od 20:00 hod.

Čtvrtek 7. května 2009
MS: Misery
(možnost zakoupení volných vstupenek)

19:00

HFAD Kaprálová Quartet – Galerie Františka Drtikola

19:00

Vstupné 90 Kč

A

*)

120

*)

100
Úterý 26. 5. a
Středa 27. 5.

Pondělí 11. května 2009
VS: Na skle malované
MS: Zásady bezpečného chování (pronájem)

19:00
18:00

135
*)

130

Úterý 12. května 2009
VS: Tři veteráni
VS: Drobečky z perníku

10:00
19:00

100
150

40
130

Středa 13. května 2009
VS: Beneﬁční koncert Ginevry

19:00

120

120

*)
*)

150
50

Pátek 15. května 2009
VS: Saturnin

19:00

E

165

130

Od 20:00 hod.

Úterý 5. 5. a
Středa 6. 5.
Od 19:00 hod

Sobota 16. května 2009
15:00

60 145, 135

Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 7. 5. až
Úterý 12. 5.
Od 17:30 a
20:00 hod.

15:00

D

17:00

60

50

150

130

Vstupné 90 Kč

Neděle 10. 5.
od 15:00 hod

Středa 20. května 2009
VS: Saturnin
MS: A žije Bouchon! – veřejná generálka

Vstupné 90 Kč

19:00
10:00

F

165
*)

130
50
Středa 13. 5.

Čtvrtek 21. května 2009
VS: HFAD - Brundibár – Boni Pueri
MS: A žije Bouchon!

kahan.indd 1

17:00
19:00

P1

*)
*)

150, 80
120

Od 18:00 hod.

Premiéra nové animované pohádky
Příběh o zoufálkovi
Malý hrdina s velkým srdcem.

Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 28. 5.

Délka 94 minut

Od 20:00 hod.

Vstupné 70 Kč

S

Pondělí 18. května 2009
VS: Amadeus

Vstupné 90 Kč
Pátek 1. 5. až
Neděle 3. 5.

19:00
16:00

Neděle 17. května 2009
VS: Povídání o pejskovi a kočičce – Divadlo AHA!
(možnost zakoupení volných vstupenek)

Pátek 1. 5. až
Neděle 3. 5.
Od 15:00 hod.

Čtvrtek 14. května 2009
VS: HFAD - Petr Malásek a František Kop Quartet
MS: Misery

VS: Majda s Františkem na cestách – 2009 (pronájem)

KVĚTEN 2009

Od 20:00 hod.
Vstupné 85 Kč

Premiéra teenagerovské komedie
Sex drive
Komedie pro mladé o sexu, který se ještě neudál.
Délka 109 minut
Premiéra akčního sci-ﬁ ﬁlmu
Strážci - Watchmen
Zﬁlmovaný příběh o vysloužilých superhrdinech, odehrávající se
v alternativní verzi Ameriky 80. let, patří na papíře k těm vůbec
nejlepším v historii komiksového média.
Délka 161 minut
Premiéra českého ﬁlmu s Dagmar Havlovou
Normal
Film je natočený podle skutečného případu masových vražd, které ve
30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový
ﬁlm zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha
jeho obhájce. Hrají Dagmar Havlová a Milan Kňažko.
Délka 93 minut
Premiéra českého animovaného ﬁlmu
Kozí příběh-Pověsti staré Prahy
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném ﬁlmu.
Titulní postavu namluvil Jiří Lábus.
Délka 81 minut
Filmový klub uvádí premiéru česko-slovenského hudebního ﬁlmu
Cinka Panna
Pokus o romský epos a historickou fresku v jednom. Hrají Anna Gurji,
Martin Huba, Zuzana Kronerová, Jozef Vajda, Marián Slovák, Adrian
Jastraban, Martin Dejdar.
Délka 130 minut

12

Vstupné 90 Kč

Pátek 29. 5. až
Neděle 31. 5.
Od 20:00 hod.
15

15

Vstupné 90 Kč

15

15

Filmový klub Příbram uvádí
Made in Famu (DVD)
Famu představuje pásmo absolventských ﬁlmů.
Délka 73 minut

členové FK 45 Kč

Změna programu vyhrazena !

8:30 a 10:30

Filmový klub uvádí premiéru dokumentu
Vítejte v KLDR!
Korejským komunistickým skanzenem s kamerou a slivovicí.
Délka 72 minut
Premiéra amerického hororu
Nenarození
Casey Beldonová (Odette Yustman) je vysokoškolačka v rozpuku,
kterou trápí snad jen dávná vzpomínka na matčinu sebevraždu.
Záhy se kolem ní ale začnou dít podivné věci, které nabývají čím dál
zlověstnější charakter. Sny se prolínají s realitou a Casey se začne
měnit barva očí, zdánlivě bez příčiny umírá kojenec, kterého hlídala…
Délka 87 minut
Premiéra amerického romantického ﬁlmu
Marley a já
Film o tom, jak jedno zlobivé štěňátko vyrostlo ve zlobivého psa,
a o tom, jak při tom zamávalo se životy svých páníčků. Hrají Jennifer
Aniston a Owen Wilson.
Délka 111 minut

Premiéra amerického dramatu
7 životů
Film pojednává o muži jménem Tim (Will Smith), který se utápí
v depresích za chyby spáchané v minulosti. Tíží ho svědomí a ve
snaze smýt ze sebe vinu se rozhodne pomoct sedmi různým lidem.
Potkává například slepého pianistu (Woody Harrelson) s kterým se
skamarádí nebo srdeční chorobou trpící Emily (Rosario Dawson),
do které se zamiluje.
Délka 123 minut

15

Premiéra dětského ﬁlmu pro starší a pokročilé
Město Ember
Dětský ﬁlm odehrávající se tisíc mil pod zemí v bunkru plném
žárovek.
Délka 96 minut
Filmový klub uvádí premiéru českého ﬁlmu Zděňka Týce
El paso
V dramatu o romské vdově zjistíte, co to znamená, když na vás nějaký
Rom vykřikne „el paso“. Hrají Irena Horváthová, Linda Rybová
a David Prachař.
Délka 98 minut
Premiéra britsko-indického ﬁlmu Dannyho Boylea a letošního vítěze Oscarů

Milionář z chatrče
Jednoznačně ﬁlm roku, který dobyl svět, ﬁlmové festivaly i kritiku.
Strhující romantický příběh z Indie, jaká opravdu je. Krásná i drsná.
Délka 120 minut

12

• Dřevostavby
• Zahradní program
• Garážová stání
• Sauny
www.drevovyroba-wimmer.cz
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