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Novým členem ZM Příbram se stal
p. Jiří Řehka (ODS). Starosta MVDr.
Josef Řihák přijal jeho slib 14. dubna.

Starosta MVDr. Josef Řihák byl
v době trhu na náměstí TGM a hovořil
s občany o chystané rekonstrukci.

Veřejného setkání v rámci komunitního
plánování sociálních služeb se zúčastnili
p. V. Černý, Ing. J. Molnár a J. Svoboda.

Březohorské sídliště

atraktivní i poetické

Každou stavbu provází nejrůznější emoce. U rekonstrukcí pak bývají tyto emoce mnohem negativnější, především u střední a starší generace, která přirozeně bývá konzervativnější a na změny
ve svém bezprostředním okolí citlivě reaguje. Hlavním důvodem rekonstrukcí bývá potřeba a snaha
přizpůsobit historicky dané hodnoty
současným potřebám obyvatel. Na změny,
byť přinesou kvalitnější a příjemnější
životní podmínky, si prostě zvykáme
jenom pomalu.
Březohorské sídliště vznikalo v padesátých
a šedesátých letech a většina lidí, kteří
v této části města zapustili své kořeny,
tedy patří právě ke střední a starší generaci.
Rekonstrukce náměstí 17. listopadu začala
kácením zeleně, která tady byla založena
v šedesátých letech, a tyto práce samozřejmě
vyvolaly vlnu negace.
„Projekt revitalizace náměstí 17. listopadu
a okolí je nesporně nejvíc „zeleným“ projektem v polistopadové historii Příbrami.
Pokácených čtyřicet stromů bude nahrazeno
sedmdesáti novými stromy. Počet nově vysazených rostlin přesahuje 30 tisíc kusů a rozpočet na zahradnické úpravy dosahuje částky pět milionů korun,“ uvedl v úvodu starosta MVDr. Josef Řihák a pokračoval:
„Projekt zcela zásadním způsobem posouvá kulturu veřejných prostor a obytného prostředí jako celku
k vyššímu evropskému standardu. Je v mnohém revoluční a vyplývá z podrobné a uvážlivé analýzy
místních podmínek. Uvnitř tohoto čísla přinášíme celkový pohled na zrekonstruované plochy.“
Jaká je tedy současná podoba náměstí a jakou tvář bude mít v budoucnu? Stavba se nachází na Březohorském sídlišti, které vzniklo pro potřebu expandovaného uranového průmyslu v 60. letech.
Obytné domy byly stavěny do bloků, které vytvářely vnitřní plochy dvorů. Sloužily pro denní rekreaci
obyvatel, parkování osobních aut, údržbu bytů a dětská hřiště. „Náměstí jako centrum sídliště je
vystavěno v konceptu socialistického realismu, který má v časovém odstupu zcela zřetelnou urbanistickou
kvalitu a vytváří neopakovatelnou atmosféru, denně prokazovanou jeho návštěvností a zalidněním.
V návrhu nové koncepce jsme proto pokorně upřednostnili zachování ducha místa před násilným a razantním zásahem do jeho vzhledu a provozu. Domnívám se, že tímto tvůrčím postupem se nám společně
s architektem Ing. Vítem Kučerou podařilo najít optimální a tak trochu poetickou cestu pro zatraktivnění
a přizpůsobení tváře centrálního prostoru na sídlišťském náměstí jeho současným potřebám,“ představil
místostarosta MUDr. Ivan Šedivý cíle projektu.
Novou tvář náměstí 17. listopadu představil vedoucí Odboru silničního hospodářství a investic
Městského úřadu Příbram Zdeněk Škaloud: „Centrální prostor náměstí je dosud členěn na dvě části –
dlážděnou a zelenou. Nyní získá třetí plochu, která je situována před poštou – višňový sad. Jde o jakýsi
mezistupeň mezi dlážděnou plochou a částí určenou k parkování vozidel. Višně „sakury“ budou
naroubovány na 1 – 2,5 metru vysoké kmínky. Po rozkošatění převislých větví vytvoří nad celým prostorem
„zelený strop“. Ten bude umocňovat intimní atmosféru sloupkovým osvětlením umístěným pod stromy.
Nové lavičky budou nabízet místo k posezení, vznikne tady krásné místo na procházky. Povrchem této části
bude tzv. mlat – tedy technicky zpevněné kamenivo v červené barvě členěné rastrem světlých kamenných
obrubníků. Mlatový povrch má výhodu ve schopnosti absorbovat dešťovou vodu a současně ji odpařovat.
Tím zpříjemní mikroklima náměstí. Náměstí si ponechá stávající systém dopravní obsluhy a parkování.
Změnou projde i centrální veřejné osvětlení, které bude nahrazeno 8 metrů vysokou šesticí sloupů
s moderní úspornou světelnou optikou.“
Změn se dočkají i vnitrobloky a ulice v okolí náměstí 17. listopadu. Měla by přibýt dětská hřiště,
parkovací stání, ale i zeleň. I tady budou staré stromy nahrazeny novými a změny čekají i povrchy
chodníků a komunikací.
„Děkuji autorskému týmu projektu architekta Ing. Kučery, realizačnímu týmu Odboru silničního
hospodářství a investic pod vedením Z. Škalouda, kteří se odvážně pustili do realizace v mnoha směrech
velmi komplikovaného projektu, ale především děkuji Vám, obyvatelům Příbrami, za shovívavost
při narušení klidu v rámci realizačních prací. Věřím, že nutné asanace pochopíte a podpoříte naši snahu
vytvořit z Příbrami město, kde se bude lidem dobře bydlet a žít,“ řekl závěrem starosta města Josef Řihák.
str

Studijní cesta učitelů příbramských ZŠ a MŠ v Hoornu (Holandsko)
Město Příbram bylo úspěšné v grantovém řízení operačního programu „Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“ a získalo pro všechny základní školy a dvě mateřské školy finanční
prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků škol. Celkové způsobilé náklady projektu
jsou ve výši přesahující 7 mil Kč a jsou plně hrazeny z prostředků EU (85 %) a rozpočtu ČR (15 %).
V současné době v rámci tohoto projektu probíhají vzdělávací akce, semináře a přednášky v různých
oblastech dalšího vzdělávání. Jedním z hlavních cílů projektu jsou kurzy cizích jazyků, a to zejména
anglického a německého.
Na přelomu března a dubna 2011 se v rámci projektu uskutečnily týdenní studijní cesty dvou
pracovních skupin pedagogických pracovníků základních a mateřských škol do partnerského města
Hoorn v Holandsku. Celkem se této studijní cesty zúčastnilo 60 pedagogických pracovníků.
Pracovním jazykem byla angličtina. Účastníci měli možnost seznámit se během svého pobytu
se systémem vzdělávání v Holandsku, vyměnit si své názory s představiteli města Hoorn a školských
zařízení o problematice školství, dále proběhly návštěvy vybraných školských zařízení a taky centra
pro volnočasové aktivity žáků základních škol. V rámci návštěv jednotlivých škol měli účastníci
studijní cesty možnost navázat s holandskými partnery užší kontakty pro budoucí vzájemnou
spolupráci. V rámci svého pobytu učitelé absolvovali exkurzi do výrobny holandských sýrů
a tradičních holandských dřeváků a taky blíže poznat systém a využití větrných mlýnů.
Dle závěrečného hodnocení pedagogů byla celá studijní cesta hodnocena velmi pozitivně.
Ing. Juraj Molnár

Snímkem se vracíme k zápasu 1.FK
Příbram s FC Bohemians 1905. Naši
prohráli 0:1 a stále bojují o záchranu.

Divadlo A. Dvořáka připravilo pro své
diváky novinku: eVstupenku, kterou
si můžete koupit přímo z domova.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Nastal máj, pro mne osobně a jistě i pro celou řadu
z Vás, ten nejkrásnější měsíc roku.
V květnu nás tradičně čeká řada oslav, výročí a kulturních událostí. Úvodním koncertem začal 43. ročník
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.
Máme za sebou již 1. máj. V plném proudu jsou i oslavy
66. výročí konce 2. světové války. Tento významný
svátek je v našem městě spojen s tradicí poslední bitvy
2. světové války v Evropě, která se odehrála v květnových dnech roku 1945 u Slivice. Letos se na louce
pod Památníkem Vítězství bohužel oblíbená rekonstrukce válečného konfliktu nekoná. Vzpomínkových
akcí na padlé hrdiny 2. světové války se i tak v Příbrami
a okolí uskuteční celá řada. Myslím si, že má stále smysl
si připomínat události 2. světové války. O to více, čím
rychleji mezi námi ubývá přímých pamětníků událostí těchto dnů.
Během uplynulého měsíce skončila další etapa rekonstrukce Březohorského
sídliště. Obyvatelé ulic v okolí Kulturního domu se již mohou těšit z nových povrchů
silnic a chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení, zeleně a dalšího nového městského mobiliáře. Na skončené práce plynule naváže další část plnění Integrovaného plánu rozvoje města. Nyní přichází na řadu rekonstrukce náměstí
17. listopadu a přilehlých ulic. Jak bude hotové dílo po opravě vypadat, najdou
zájemci ve výkladní skříni obchodu s rybářskými potřebami na zmíněném náměstí
a ve vývěsce příbramského divadla. Komu nestačí jen pohled na plány a vizualizace,
ten se může vydat do bavorského města Norimberk. Právě tam autor projektu
architekt Vít Kučera čerpal inspiraci pro revitalizaci hlavního náměstí na příbramském sídlišti. Město Příbram v nejbližší době do Norimberku uspořádá zájezd.
Cílem cesty je představit našim občanům, jak bude po skončení rekonstrukce
vypadat zeleň a další funkční části veřejných prostranství na příbramském Březohorském sídlišti. Zájemci o účast na výše zmíněné studijní cestě se mohou hlásit
na Odboru silničního hospodářství a investic Městského úřadu Příbram. Předpokládám, že do Norimberku vypravíme jeden nebo dva autobusy.
Na stejný odbor můžete předkládat své náměty a připomínky, co byste chtěli mít
v nově budované zelené páteři města Příbrami. Centrální příbramskou zónu zeleně
vytvoříme podél Příbramského potoka. Povede přes celé město od severu na jih.
Od rybníku Dolejší Obora až k rybníku Fialův mlýn. První část této zóny – Hořejší
Obora – již slouží veřejnosti. V nejbližší době byste měli dostat do schránek informační leták, ve kterém uvádíme podrobnosti k chystanému projektu.
Současně do všech schránek ve městě dostanete tento měsíc i nové jízdní řády
Městské hromadné dopravy v Příbrami. Po dvou letech jsme přistoupili ke změnám
jízdních řádů tak, jak o ně žádali sami občané. A protože nic není neměnné, ani
tyto nové jízdní řády nejsou věčné. Pokud přijdou od občanů nebo firem další
opodstatněné připomínky, veřejnou autobusovou dopravu těmto požadavkům
v budoucnu opět přizpůsobíme.
Vážení občané Příbrami, v závěru mi dovolte, abych popřál hodně štěstí všem
mladým slečnám i pánům, kteří se v těchto dnech intenzivně připravují na složení
maturitních zkoušek. Vím, že letos je nečeká nic jednoduchého. Maturita je jedním
z prvních velkých životních testů. Ty letošní „zkoušky dospělosti“ jsou o to těžší,
neboť středoškoláky čeká nová podoba státních maturit. Věřím, že všichni studenti
středních škol a gymnázií důležitou zkoušku zvládnou, a úspěšně tak vykročí
do života. K tomuto kroku jim přeji hodně štěstí. A nám ostatním přeji hezké jaro.

MVDr. Josef Řihák

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Tisková zpráva 5
Ohlédnutí za veřejným setkáním komunitního plánování sociálních služeb
Zájemci o udržení a rozvoj sociálních služeb na Příbramsku se sešli na veřejném setkání, které se
konalo 14. dubna 2011 v Centru neziskových organizací v Příbrami. Účast představitelů obcí,
zástupců poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a ostatní veřejnosti byla hojná. Setkání
zahájil Václav Černý, místostarosta města Příbrami.
Připomněl, že v Příbrami začal proces komunitního plánování sociálních služeb již v roce 2006.
V roce 2007 byl schválen první plán, který podpořil vznik několika nových služeb, které občanům
města dříve chyběly.
V současné době probíhá komunitní plánování na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram (celkem 75 obcí). Václav Černý poděkoval všem, kteří se do procesu
plánování zapojují, a pomáhají tak zajistit kvalitní systém sociálních služeb. V dalším bodu programu byly předány informace o tom, jak komunitní plánování probíhá a jak se ho mohou
občané účastnit. A pak již následovaly zajímavé prezentace poskytovatelů sociálních služeb.
Z nich bylo zřejmé, že nabídka služeb je pestrá a že je zaměřená na podporu různých skupin lidí,
kteří potřebují sociální pomoc. V závěrečném bodu programu byly představeny výstupy z ankety
pro širokou veřejnost, která v Příbrami probíhala v lednu letošního roku. Veřejné setkání bylo
nejen příležitostí k předání a získání informací o sociálních službách a jejich plánování, ale dalo
i prostor k neformálním diskusím mezi účastníky a k výměně jejich zkušeností.
Ludmila Kolářová

Informace z radnice

Změny MHD od 1. 6. 2011

Rada města Příbrami schválila na svém pravidelném jednání
4. dubna 2011 změnu jízdních řádů Městské hromadné dopravy
(MHD) Příbram. K úpravě jízdních řádů dojde 1. června 2011.
Drobné změny v jízdních řádech navrhl Odbor správy silnic
Městského úřadu Příbram.
„Při úpravě jízdních řádů MHD Příbram jsme vycházeli z toho, že
od 1. 2. 2011 došlo ke změně způsobu financování základní
dopravní obslužnosti v rámci Středočeské integrované dopravy.
Tato změna se dotkla i linek MHD Příbram, které zajíždí mimo
hranice města a zajišťují obsluhu okolních obcí. Jedná se o linky
4, 7 a 10,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
Do změn jsou rovněž zapracovány připomínky, které k dosud
platným jízdním řádům vyjádřili osadní výbory a jednotliví
občané. Jednalo se o návrhy, které Odbor správy silnic Městského úřadu Příbram obdržel za období od 1. 12. 2010 do 28. 2.
2011. Všem těmto vzneseným požadavkům bylo vyhověno.
„V souvislosti se změnou jízdních řádů MHD Příbram dojde
od 1. června letošního roku i k další důležité změně. Pro výlep
nových jízdních řádů poprvé v Příbrami použijeme tak zvané
tabulkové jízdní řády. Současně začneme s osazováním nových
označníků jízdních řádů,“ doplnil starosta Josef Řihák.
Další novinkou bude rozdělení tras jednotlivých linek na linky
A, B, popř. C. Toto opatření je z důvodu lepší přehlednosti
tabulkových jízdních řádů (např. občan bude vědět, že linka 2A
končí u Hypermarketu Albert a linka 2B jede do Žežic). Nové
jízdní řády autobusů MHD Příbram budou uveřejněny na internetových stránkách města, dále budou vydány jako brožura
a jeden výtisk bude distribuován spolu s Kahanem do každé
domácnosti. Tuto brožuru bude možné koupit v informačních
centrech. Jízdní řády budou také otištěny v příštím čísle Kahanu.

Reklamní plochy na nádraží

Rada města Příbrami schválila umísťování reklam v prostoru
autobusového nádraží Příbram, a to za cenu dle platného
cenového sazebníku, který stanovuje ceny výrobků, prací
a služeb pro Technické služby města Příbram. Radní současně
pověřili tuto organizaci schvalováním umísťování reklam
v tomto prostoru.
„Provoz autobusového nádraží zajišťuje na základě mandátní
smlouvy příspěvková organizace města Technické služby Příbram.
Jelikož na projekt vybudování autobusového nádraží byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy
a tento projekt se nyní nachází v tzv. období udržitelnosti, je nutné
sledovat veškeré příjmy a výdaje z provozu projektu. Mezi ně patří
i příjmy z reklamy. Konzultovali jsme možnost umístění reklamy
na autobusové nádraží s Úřadem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy, který je poskytovatelem dotace. Podle
zmíněného úřadu je umístění reklam možné za předpokladu, že
příjem z nich bude vykazován v rámci monitorovacích zpráv,“
řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Sportovní hry dětských domovů

Rada města Příbrami schválila poskytnutí záštity starosty města
Příbram nad akcí ,,Sportovní hry Dětských domovů České
republiky“. Závody se uskuteční ve dnech 3. až 5. 6. 2011, jejich
pořadatelem je Dětský domov a školní jídelna Solenice. „Záštitu
nad touto akcí přijímám rád. Hry se konají na hřišti u Gymnázia
Příbram. Každoročně se zúčastňuji slavnostního zahájení a ani
letos zde nechci chybět,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
,,Sportovní hry Dětských domovů České republiky“ jsou republikovým kolem sportovních her v atletice a míčových hrách.
Vítězové postupují na mezinárodní závody v Maďarsku.

Besedy na školách

Rada města Příbrami schválila finanční příspěvek ve výši 20 tisíc
korun pro Rally Příbram klub v AČR na realizaci preventivního
projektu pro děti s názvem „Bezpečné chování v dopravě”.
„Město Příbram oslovil p. Tomáš Fiala, ředitel Rally Příbram
klubu, s nabídkou ke spolupráci v oblasti prevence zaměřené
na bezpečné chování dětí v dopravě. Rada města se rozhodla
projekt s názvem „Bezpečné chování v dopravě“ podpořit,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.
Program bude obsahovat besedy s dětmi základních příbramských škol. Besedy by měly probíhat za účasti zkušených automobilových závodníků, organizátorů Rally Příbram a také
zástupců Městské policie Příbram a Policie ČR. Forma besed
bude aktivní za využití videoprojekce. Děti uvidí například
záběry z běžného silničního provozu i z automobilových
závodů. „Cílem projektu je aktivní formou upozornit na nebezpečnost silničního provozu, na nutnost dodržovat základní pravidla
pro pohyb chodců v silničním provozu. Přednášející se také zaměří
na téma poskytování první pomoci,“ vysvětlil starosta Josef Řihák.
Besedy se uskuteční vždy pro max. 50 dětí, aby byla umožněna
vzájemná aktivní komunikace s přednášejícími. Časový rozsah
jednotlivých besed bude asi 70 minut.
V rámci tohoto projektu se ve školských zařízeních na území
města uskuteční v roce 2011 minimálně 12 přednášek na výše
uvedená témata. Besedy, které jsou součástí Programu
prevence kriminality města Příbrami na rok 2011, budou
pro školy zcela zdarma.

Krátké zprávy z Rady města

Rada města Příbrami schválila odkoupení celkem 20 knih
s názvem ,,Rock´n´roll, bigbeat a rock na Příbramsku“ od paní
Aleny Peštové (Mikuláš Music Agency) za cenu 12 tisíc korun.
“Kniha velmi pečlivě a přehledně mapuje historii rockové hudby
na Příbramsku. Je zde zmíněna celá řada hudebníků z našeho
města. Zakoupené knihy využijeme k propagaci Příbrami,“ komentoval rozhodnutí rady starosta MVDr. Josef Řihák.
- Rada města schválila přidělení částky ve výši 4 tisíce korun
na zajištění provozu Domova sv. Josefa v Žírči, který poskytuje
trvalý domov nebo přechodné zázemí lidem nemocným
roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Jeden z klientů domova
má trvalé bydliště v Příbrami.
- Částkou 4 tisíce korun přispěje město Příbram na činnost
terénní služby rané péče organizaci “Středisko pro ranou péči
Praha, o. p. s., které poskytuje péči rodinám vychovávajícím dítě
v raném věku od narození do čtyř let se zrakovým postižením

nebo do sedmi let s kombinovaným postižením. Cílem tohoto
střediska je eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení
pro celou rodinu, poskytnout dítěti, rodině i společnosti předpoklady sociální integrace. „Vzhledem k tomu, že terénní pracovnice zmíněného střediska od podzimu roku 2010 navštěvuje také
občana města Příbram, rozhodli jsme se této obecně prospěšné
společnosti poslat příspěvek,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
- A do třetice rada města rozhodla, že přispěje částkou 4 tisíce
korun na provoz denního stacionáře a sociálně-terapeutické
dílny pro osoby s handicapem - Občanskému sdružení Stéblo
Sedlčany. Zařízení denního stacionáře v Boroticích nepravidelně
po dobu dvou let využívá i jeden z občanů města Příbram.

Generel města v závěrečné fázi

Závěrečné projednání Generelu vodovodů a kanalizací proběhlo
v zasedací síni městského úřadu. Zúčastnili se ho zástupci města,
provozovatele těchto sítí (1. SčV), zástupci státní správy
a Povodí Vltavy. S návrhem závěrečné zprávy se všichni
podrobně seznámili a měli ještě možnost uplatnit své připomínky. Nyní zpracovatel generelu podle nich zprávu upraví.
„Generel je velmi důležitý z toho důvodu, že nám jasně říká, jakým
způsobem se město v budoucnu může rozvíjet, které zóny jsou
připraveny k rozvoji již nyní a které se budou muset připravit.
Každému investorovi, který se rozhodne v některé městské části
stavět, bude jasné, jaké jsou možnosti daného území, zda lze
nároky na odběr vody a připojení na kanalizaci uspokojit. To je
první pozitivum. Druhá pozitivní věc je, že pokud máme zpracován
generel, tak víme, kde se v budoucnu máme pustit do oprav
a rekonstrukcí, která část je zastaralá a kde je potřeba vedení
posílit. A třetí pozitivum: kdo má zpracovaný projekt, má daleko
větší šanci na získání dotačních prostředků. Pokud nenastane
nějaký požadavek, například na stavbu nové výrobní továrny, tak
bude tento projekt znovu aktualizován asi za pět let. Význam
generelu má samozřejmě daleko delší výhled, ale je zapotřebí
za určité období provést kontrolu, zda stav odpovídá,“ uvedl
místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. Po konečném zpracování
zprávy bude generel poskytnut provozovateli těchto sítí 1. SčV,
který na jeho základě bude pracovat a rozhodovat.

Chodníky před dokončením

Rekonstrukce chodníků, zastávek a veřejného osvětlení v rámci
projektu IPRM končí a na zahájení Hudebního festivalu A. Dvořáka
bylo tedy téměř vše dokončeno. „Tyto práce se dotýkaly poměrně
širokého okolí Kulturního domu – náměstí Fráni Kučery, Aquaparku, ulic E. Beneše, Legionářů, Osvobození, Tylovy a řady dalších.
Stavbu by měla firma předat začátkem května,“ informoval
MUDr. Ivan Šedivý.

Auditorská zpráva

I v letošním roce zpracovala auditorská firma zprávu o hospodaření města za uplynulý rok. O jejím průběhu informoval
místostarosta Šedivý, který je zároveň hlavním garantem
rozpočtu města. „Tato zpráva o hospodaření pro zastupitele je
ze zákona pro každé město a obec povinná. V letošním roce je
výsledek hospodaření příznivý. Nebyly shledány žádné závady
a úroveň hospodaření, dokládání a vedení evidence dokladů byly
v pořádku. Zpráva bude předložena na květnovém zasedání
zastupitelstva. Její závěry již projednal finanční výbor.“

Rekonstrukce náměstí TGM

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý znovu upozorňuje na fakt, že
práce, které v současné době probíhají na náměstí TGM, nesouvisejí s plánovanou rekonstrukcí a revitalizací náměstí TGM.
„Stále se jedná o plynové rozvody. Tyto práce samozřejmě musejí
být hotové před vlastním zahájením projektu. Na ten stále ještě
probíhá výběrové řízení. Teď je vše ve fázi, kdy se zpracovávají
jednotlivé námitky vůči výběrovému řízení a teprve pak je možné
podepsat smlouvu s dodavatelem stavby a zahájit práce,“
dokončil informaci I. Šedivý. Podle předpokladu se na rekonstrukci bude pracovat o prázdninách.

Jednání osadních výborů

Další setkání zástupců osadních výborů proběhlo na Městském
úřadu Příbram. „Předsedy osadních výborů zajímal hlavně průběh
úklidových prací po zimním období. Trápily je výtluky na komunikacích v jejich obcích. I když jsme s opravami výtluků již začali,
největší práce začnou po dodání stroje SILKO. Provozovat jej
budou pracovníci Technických služeb Příbram. V rámci ČR budeme
jedni z prvních, kteří tento stroj vlastní. Plánujeme, že bude pracovat po celý rok. Mluvili jsme i o kácení stromů. Schůzky se zúčastnili
i vedoucí jednotlivých odborů úřadu, kteří na konkrétní dotazy
hned odpovídali. Ředitel TS Příbram L. Michvocík zástupcům osadních výborů představil všechny plány úklidů, sekání trávy a odvozu
odpadků,“ informoval Václav Černý. Schůzka byla vyloženě
pracovní a věcná. Podle názoru V. Černého se výrazně zlepšila
vzájemná komunikace. Stížnosti v těchto osadách se týkaly
i dalšího nešvaru – volného pobíhání psů a psích exkrementů.
I sem by Městská policie měla zaměřit svoji pozornost. Každý
zástupce také dostal informaci o investičních akcích, které
v jejich částech města budou v tomto roce probíhat.

Oprava venkovního bazénu

Oprava venkovního bazénu již začala a místostarosta Václav
Černý je přesvědčen, že do záhájení sezóny bude vše hotovo.
Jde nejen o venkovní bazén, ale i koupaliště Nový rybník.

Nový ředitel Knihovny Jana Drdy

Výběrové řízení na nového ředitele Knihovny Jana Drdy již
proběhlo. „Komise vybírala ze 16 uchazečů a vybrala Mgr. Pavla
Kabíčka. Je absolventem Univerzity Karlovy, působil jako učitel,
ovládá čtyři světové jazyky a nyní pracuje na francouzské
ambasádě. V oblasti kultury se léta pohybuje – pracoval např.
i v Československém a Českém rozhlase. Jde o rodilého Příbramáka
a podle svých slov chce navázat na práci Václava Chvála, který
knihovnu léta řídil,“ představil nového pracovníka místostarosta
Václav Černý.
jk, as

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
HANS POCKSDORFER
Z POCKSDORFERU
HORNÍ DESÁTNÍK V PŘÍBRAMI

?-?

V minulém díle jsme se pokusili popsat činnost příbramských hormistrů, v podstatě hlavních manažerů báňské
činnosti v okolí našeho města. Dnes se pokusíme přiblížit
životní osudy dalšího člena báňské správy 16. století
v Příbrami, a sice desátníka Hanse (Jana) Pocksdorfra.
Jako u ostatních báňských úředníků té doby v Příbrami, i on
byl německým specialistou. Po celé 16. století příbramské
prameny dokonce neuvádějí jediného česky mluvícího
báňského hodnostáře. Bližší údaje o jeho původu však
bohužel nemáme, dle predikátu snad mohl být potomkem
rodu nižší saské šlechty, (Bocksdorf leží mezi Drážďany
a Lipskem). Dobové prameny jej popisují jako pečlivého
a věci znalého úředníka, který měl dobré styky s arcivévodou Ferdinandem, který snad osobně měl zájem
na prosperitě příbramské těžby. Dohlížel i na doly
v Nalžovech a Velharticích, tedy funkce desátníka měla
větší okrsek působnosti než hormistr. Hans se nakonec
usadil v Příbrami a zakoupil si zde měšťanský dům.
Do své funkce nastoupil v roce 1550, po úmrtí svého předchůdce Jakuba Flicka; letopočet jeho odchodu bohužel
zatím neznáme. Pocksdorfer se ujal funkce v nadějné době,
kdy se výkyv v úspěších příbramské těžby klonil na pozitivní
stranu, tehdy byly právě objeveny nadějné stříbronosné
žíly. Celá 50. léta 16. století lze považovat za jeden
z vrcholů příbramské historické těžby. Spolu s tehdejším
hormistrem Matyasem (Matějem) Böhmem se pokusil využít
příhodné situace k prosazení ideje zřízení mincovny, která
by následně posílila postavení Příbramě jako jednoho z center báňské činnosti v Českém království. Dne 21. května
1551 proto vypracoval a odeslal žádost císaři Ferdinandu I.,
ve které obšírně vylíčil nadějnou situaci zdejších dolů
a vypsal všechny důvody, proč by v našem městě měla být
mincovna zřízena. Měly být především ušetřeny nemalé
náklady spojené s transportem stříbra z větších vzdáleností
do některé z již provozovaných mincoven (Praha, Kutná
Hora, Jáchymov, Kladsko), naopak se předpokládalo,
že Příbramská mincovna bude razit i ze stříbra z jižních
a západních Čech.
Panovník přikládal žádosti velký význam, a proto ji nechal
zevrubně přezkoumat. Zajímavé je, že zmíněný Pocksdorfrův návrh obsahoval i myšlenku udělení práv horního města
Příbrami, ke kterým se museli naše předkové probojovat až
téměř 30 let později. Pocksdorfer dokonce navrhoval
konkrétní umístění mincovny, měla se nacházet buď na faře
nebo na Zámečku (obě budovy kupodivu dosud stojí
na svém místě). Předpokládal zaměstnání 5 lidí a vrchní
dohled hodlal svěřit jáchymovskému mincmistrovi. Z celého
textu je možné vyčíst nechuť k dominanci kutnohorské mincovny (však jsou v dalších letech zaznamenány Pocksdorfrovy velké spory s kutnohorskými), a naopak inspirace
a podpora projektu ze strany jáchymovských. Zamítavě se
však k projektu postavila česká komora (úřad pro správu
financí pod výlučným dohledem panovníka) a rozhodnutí
pak padlo reskriptem císaře Ferdinanda I. z 10. listopadu
1551, kterým zřízení mincovny v Příbrami zamítl. Přednost
dostalo vybudování mincovny v Českých Budějovicích
a resuscitace trvale neúspěšné mincovny v Praze. Nakonec
se ale ukázalo, že Příbram předpoklady pro zřízení mincovny
opravdu neměla. Od 60. let 16. století totiž nastal setrvalý
pokles těžby stříbra, který se podařilo zlomit až téměř
po 250 letech.

Daniel Doležal

KVĚTNOVÉ

KALENDÁRIUM

1. 5. 1961

byl součástí prvomájového
průvodu alegorický vůz
s modelem rakety Vostok II
na počest prvního kosmonauta J. Gagarina. Raketa
byla následně instalována
na místě zbořené středověké rychty na náměstí
v Příbrami.

privilegií města Příbramě.

21. 5. 1551

Příbramští žádali císaře Ferdinanda I. o povolení zřídit ve
městě mincovnu (neúspěšně).

22. 5. 1911

3. 5. 1871

byl zaražen svatohorský důl.

Příbram postihlo slabé
zemětřesení, při kterém
byly zaznamenány drobné
škody na popadaných předmětech v domácnostech.

10. 5. 1881

26. 5. 1836

u příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa a princezny Štěpánky byly slavnostně vyzdobeny Březové
Hory a bylo uspořádáno
mnoho oslavných akcí.

17. 5. 1936

byla na slavnosti k 50. výročí
Sboru dobrovolných hasičů
na Březových Horách obyvatelstvu představena nová
motorová stříkačka.

20. 5. 1741

Marie Terezie potvrdila platnost všech dosavadních

napadlo na Příbramsku
velké množství sněhu.

28. 5. 1991

sfáral literát František Nepil
na šachtě č. 16 u Příbrami
a uspořádal zde v hloubce
1 005 m autogramiádu.

29. 5. 2001

bylo v bývalé nemocnici
ZÚNZ otevřeno zrekonstruované pracoviště nukleární
medicíny.

Daniel Doležal
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M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 10. 4. v 02.55 hod. telefonoval na tísňovou linku MP
Příbram č. 156 anonymní oznamovatel a uvedl, že
v „křižáku“ v Příbrami VIII se skupina mladíků pokouší
vloupat do trafiky. Na místo okamžitě vyjely dvě
dvoučlenné hlídky MP. Po příjezdu zahlédly v průchozí
části křížového domu u prodejny tabáku mladíky, kteří
měli na hlavách kapuce. Ti se před strážníky dali na útěk.
První hlídka začala pronásledovat pachatele pěšky,
zatímco druhá hlídka se služebním vozidlem se snažila
mladíkům nadjet ve směru, kterým utíkali. Zároveň
strážníci zkontaktovali hlídku Policie ČR a požádali
o součinnost při pronásledování pachatelů. Pěší hlídka
MP zadržela jednoho z pachatelů v místech, kde se sbíhají
ulice Budovatelů a Čechovská. Ztotožněním dotyčné
osoby bylo zjištěno, že se jedná o mladíka ve věku 16 let.
Strážníci předali celou věc i se zadrženým mladíkem
Policii ČR, která případ dále vyšetřuje.
Dne 12. 4. ve 12.41 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP anonym, že v Žižkově ulici došlo k dopravní nehodě.
Na místo ihned vyjela hlídka MP. Po příjezdu zjistila, že
viníkem nehody je devatenáctiletý řidič. Jeden
ze strážníků poskytl nezbytnou první pomoc zraněnému
čtyřletému chlapci, se kterým se zde zdržovala i jeho
34letá matka. Krátce poté se dostavila záchranná zdravotnická služba, které byl chlapec předán do ošetřování.
Zároveň strážníci prostřednictvím stálé služby MP
přivolali hlídku Policie ČR. Policisté si celou záležitost
převzali za účelem konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 13. 4. ve 12.15 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram pracovník ostrahy Hypermarketu Albert, že
v prostorách prodejny zadržel pachatele krádeže. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Ztotožněním výše uvedeného
pachatele zjistila, že se jedná o muže ve věku 39 let.
Dotyčný měl v úmyslu odnést si z hypermarketu
bez zaplacení kapsle mycího prostředku Jar v celkové
hodnotě 1 636,- Kč. Jeho počínání si však všimli pracovníci
prodejny a upozornili na něj zaměstnance hlídací služby
a ten muže zadržel. Vzhledem k výši škody a s přihlédnutím k tomu, že jmenovaný nebyl v posledních třech
letech za obdobný trestný čin odsouzen, byla mu
strážníky uložena bloková pokuta.
Dne 15. 4. v 17.44 hod. oznámil na tísňovou linku 156
muž, že ho v Šachetní ulici ohrožuje neznámý mladík, zřejmě
pod vlivem nějaké návykové látky. Na místo okamžitě
vyjela hlídka MP, kterou kontaktoval 20letý oznamovatel.
Sdělil strážníkům, že mladík, který ho ohrožoval, byl střední
postavy, ve věku asi 17 – 18 let. Na sobě měl hnědou

mikinu s kapucí a na zádech batoh. Jmenovaný mladík
požadoval po napadeném pod pohrůžkou násilí vydání
mobilního telefonu a dokladů, přičemž ho ohrožoval
kapesním nožem. Hlídka MP o situaci informovala stálou
službu a vyžádala si pomoc Policie ČR. Poté strážníci
společně s poškozeným provedli prohlídku v okolí
Šachetní ulice, restaurace Česká pivnice a benzínového
čerpadla v ulici Rožmitálská, avšak útočníka nikde
nezahlédli. Policie ČR si celý případ převzala.
Dne 15. 4. ve 20.12 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž z Příbrami VII, že má podezření na týrání psa.
Na místo neprodleně vyjela hlídka MP. Dotazem u oznamovatele zjistila, že poté, co jeho soused odejde do práce,
zůstane pes v bytě sám a celý den štěká a vyje. Strážníci
kontaktovali majitele psa, který sdělil, že na uvedené
adrese se zdržuje teprve dva měsíce a pes si zvyká. Dále
uvedl, že ze začátku dostával od ostatních nájemníků
lístečky se vzkazy, že pes je hlučný, ale poté stížnosti
ustaly. Proto se domníval, že už je vše v pořádku. Strážníci
vyzvali majitele psa, aby zjednal nápravu. Oznamovatele
poučili, jak má postupovat v případě, že by se podobná
situace opakovala.
Dne 16. 4. ve 2.15 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
MP operační důstojník Policie ČR a žádal o pomoc při kontrole v baru Místo činu v Dlouhé ulici. Uvedl, že z baru
vychází hluk a dochází k rušení nočního klidu. Do uvedené provozovny okamžitě vyjela hlídka MP a kontaktovala 21letou servírku. Jmenovaná po výzvě strážníků
přislíbila, že se postará o to, aby hudba nebyla slyšet ven
a uzavřela všechna okna vedoucí na ulici. Hlídka MP
na místě ještě několik minut setrvala, a když se přesvědčila,
že v okolí baru nastal klid, pokračovala v další činnosti.
Dne 17. 4. v 5.05 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena, že u restaurace Asia leží na zemi žena a nad ní se
sklání další osoba. Na místo ihned vyjela hlídka MP. U výše
uvedené restaurace zahlédla v podřepu sedící ženu,
kterou z boku podpíral muž. Strážníci obě osoby ztotožnili
a zjistili, že se jedná o 23letou ženu a 29letého muže.
Žena uvedla, že když procházela za restaurací Asia, tak ji
nějaká neznámá osoba, zřejmě muž, nakopl do rozkroku
a poté utekl. Protože si dotyčná stěžovala na značnou
bolest, přivolali strážníci záchrannou zdravotnickou
službu. Zároveň věc oznámili hlídce Policie ČR. Po příjezdu
policie a sanitky předali strážníci ženu do péče lékaře
a přítele napadené ženy převezli do oblastní nemocnice.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Krádeže vozidel
Víte, jak chránit své vozidlo před odcizením? Pokud ne, můžete zavítat dne 20. května k obchodnímu domu
OBI v Příbrami - Žežické ulici, kde budou k dispozici ukázky zabezpečení vozidel. Přítomný odborník z firmy
Construct poradí případným zájemcům s jednotlivými typy zabezpečení. Budou zde také zástupci Městské policie Příbram a Policie ČR, na které se budete moci obrátit s případnými dotazy.
Počet krádeží motorových vozidel sice mírně klesá, neustále jsou to však alarmující čísla. Na Příbramsku bylo v roce
2008 odcizeno 253 aut, v roce 2009 162 vozidel a v loňském roce „pouze“ 125 automobilů. V roce 2010 bylo také
na příbramském okrese vykradeno 639 aut. Ze statistik také vyplývá, že v České republice je každý den v průměru
odcizeno 35 vozidel.
Nejčastějšími značkami, o které mají zloději zájem, jsou Škoda Octavia, Škoda Fabia a VW Passat. Auta se buď kradou
pro pozdější prodej, kdy pachatelé mění jejich identitu přeražením čísel karoserie a motoru, změnou barvy laku
a výrobou falešných dokladů, ale především jsou zcizovány na náhradní díly.
Pachatelé používají k překonání uzamčení vozu i univerzální klíče a speciální techniku, např. na odpojení imobilizéru.
Automobil je tak ukraden do 20 vteřin a člověk, který jde kolem, ani nepozná, že byl svědkem krádeže. Odcizená auta
nechávají zloději také tzv. „vychladnout“. To znamená, že je někde odstaví a během té doby zjistí, zda nejsou napojena
na vyhledávací systém.
Prevence před krádežemi aut je parkovat v garáži nebo alespoň na osvětleném místě. Především je důležité použít
dostupné mechanické bezpečnostní prvky, dále aktivovat elektronické bezpečnostní systémy a také použít výstražné
samolepky informující o zabezpečení vozu. Každý bezpečnostní prvek má svůj význam. Jakékoli přidané zabezpečení
proti krádeži významně prodlužuje dobu potřebnou k jeho odcizení, kombinace více prvků tak výrazně snižuje riziko
krádeže.
Používají se mechanické systémy, a to uzamykání řadicí páky nebo volantu. Lepší ochranou jsou však zařízení pevně
spojená s karoserií vozu. Dále jsou k dispozici elektrické a elektronické bezpečnostní systémy: skryté vypínače
startéru nebo paliva, imobilizéry - v případě neoprávněného užití vozidla rozpojí několik důležitých elektrických
okruhů, autoalarmy - optická a akustická signalizace, operátory - kapesní přijímače signálu o neoprávněné manipulaci
s vozidlem. Dále se využívají vyhledávací systémy, tzv. pokrádežové systémy umožňující v okamžiku spáchání útoku
na vůz přenést informace, které určují směr pohybu a konkrétního místa, kde se vozidlo nachází. Identifikační systémy
- jde o neodstranitelné označování vozidla speciálními prostředky, a to viditelně nebo skrytě. Patří sem například
značení skel, tzv. pískování, dále unikátní mikrotečky s hologramy, kterými se označí nosné díly karoserie vozidla.
por. Bc. Monika Schindlová
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - Preventivně informační skupina Příbram

Příbramští občánci narození v březnu a dubnu

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011

Příbram byla v dotacích na prevenci kriminality opět stoprocentně úspěšná
Na konci března zasedal Republikový výbor pro prevenci kriminality, který
schvaloval výši přidělených dotací pro jednotlivá města a jimi předložené projekty
prevence kriminality na rok 2011. Stejně jako v letech předcházejících se Příbram,
v silné konkurenci 47 měst s více než 25 000 obyvatel, která jsou zařazena do městské úrovně prevence kriminality, neztratila. Město Příbram ve svém Městském
programu prevence kriminality na rok 2011 předložilo s žádostí o dotaci 5 preventivních projektů z oblasti situační a sociální prevence. Republikový výbor schválil
všech 5 předložených projektů a město obdrželo požadovanou finanční dotaci
v plné výši, tedy 578 000,- Kč. Za poslední čtyři roky město Příbram obdrželo
od Ministerstva vnitra ČR finanční dotaci celkem na 21 projektů prevence kriminality v celkové výši 3 315 000,- Kč.
Název projektu
Dotace z MV ČR Město Příbram
Celkem
Osvětlení rizikových míst
280 000,- Kč
110 000,- Kč 390 000,- Kč
Bezpečný domov – senioři
81 000,- Kč
9 000,- Kč
90 000,- Kč
Podpora vzdělávání dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí (DOUČKO) 76 000,- Kč
10 000,- Kč
86 000,- Kč
Jak řešit dluhy
120 000,- Kč
45 000,- Kč 165 000,- Kč
Rizika virtuální komunikace
21 000,- Kč
3 000,- Kč
24 000,- Kč
Celkem
578 000,- Kč 177 000,- Kč 755 000,- Kč
Vedle již osvědčeného projektu, kterým je osvětlení rizikových míst (6 lokalit), které
město realizovalo v roce 2009 a 2011, se město v letošním roce zaměří na seniory
a také na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
V rámci projektu „Bezpečný domov – senioři“ budou příbramským seniorům
instalovány bezpečnostní řetízky, které by měly občanům sloužit jako mechanická
zabezpečení, ale taky jako psychická podpora při otevírání dveří neznámým
osobám. Bezpečnostní řetízek má znesnadnit přístup do bytu a při jeho správném
používání lze dveře otevřít a přesvědčit se, kdo se za nimi nachází, aniž by hrozilo
riziko snadného vniknutí do bytu.
Další projekt, na který město obdrželo dotaci, se zabývá dluhovým poradenstvím.
Od června letošního roku právě dluhové poradenství rozšíří bezplatné poradenské
služby, které jsou v současnosti městem Příbram poskytovány. Poradenství bude
obsahovat pomoc při mapování dluhů, jednání s věřiteli, řešení exekucí, zpracování
žádosti o tzv. osobní bankrot, pomoc při soudních přích a také posilování finanční
gramotnosti klientů. Část poradenství se bude odehrávat v poradně, a to v prostorách, které poskytne zdarma město Příbram, a část terénní prací (tzv. mobilní
formou) pro klienty, pro něž je návštěva poradny nedostupná.

Fotbalisté besedovali se šesťáky na ZŠ 28. října 1
Již čtvrtým rokem probíhají besedy na příbramských základních školách v rámci
realizace projektu prevence kriminality „Fotbal proti zločinu“. Tentokrát navštívili
zástupci 1.FK Příbram - ředitel klubu Petr Větrovský, prvoligoví hráči Tomáš Vágner
a Tomáš Pilík, společně s JUDr. Milanem Fárou z Městské policie Příbram žáky 6.A
na ZŠ v ulici 28. října. Beseda, která se uskutečnila v pondělí 11. dubna, byla prvotně
zaměřena na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže v Příbrami,
které je jednou z možností snížení kriminality dětí a mladistvých v příbramském
regionu. Beseda volně navazovala na dlouhodobý projekt prevence užívání
návykových látek, který v této třídě v letošním školním roce realizovala Městská
policie Příbram.
Beseda probíhala interaktivní formou a vedle obvyklých témat, jako je bezpečnost
ve městě, možnosti smysluplného trávení volného času, zdravý životní styl se
diskuze více zaměřila na návykové látky a týmovou spolupráci v třídním kolektivu.
Dle ohlasu dětí lze konstatovat, že projekt je pro děti stále zajímavý a pokud se
obsah jednotlivých besed upravuje dle potřeb jednotlivých třídních kolektivů, tak
i přínosem pro vzájemné vztahy mezi žáky.

Strážníci s policisty v Příbrami spolupracují nejen v ulicích města
Vzájemná spolupráce mezi městem Příbram (Městskou policií Příbram) a Policií ČR
se odehrává nejen v oblasti represe a hlídkové činnosti v ulicích města, ale
i v oblasti prevence kriminality. Vedle vzájemné úzké spolupráce při zpracování
Městského programu prevence kriminality a realizace některých preventivních
projektů, se policisté a strážníci účastní společných besed s občany města. Jedné
z takových besed se zúčastnila Bc. Schindlová z preventivně-informační skupiny
Policie ČR společně s JUDr. Fárou, manažerem prevence kriminality z MP Příbram.
Oba výše zmiňovaní přijali pozvání Svazu důchodců a pro jeho členy uspořádali
besedu na téma „Zásady bezpečného chování“. Beseda se uskutečnila v pondělí
11. dubna v Komunitním centru Příbram. Besedy se zúčastnila třicítka seniorů.
Hlavní část besedy byla zaměřena na jednotlivá témata z oblasti zásad bezpečného
chování, jako je předcházení riziku přepadení, zabezpečení majetku, bezpečné
chování v silničním provozu či jak se nestát obětí podvodného jednání. Dále účastníci obdrželi informace o aktuální bezpečnostní situaci ve městě a regionu Příbram
a o statistice trestných činů, kde jsou obětí senioři. Přednášející se také zmínili
o vzájemné spolupráci Policie ČR a Městské policie Příbram a o jednotlivých
projektech prevence kriminality, které jsou v současnosti v Příbrami realizovány.
Určitá část besedy byla také věnována novému trestnímu zákoníku, domácímu
násilí a možnosti vykázání násilné osoby. Pro větší názornost byly informace
doplněny konkrétními příklady z policejních záznamů.

Rok zabezpečení vozidel
Projekt „Rok zabezpečení vozidel“ byl zahájen 1. října 2010 a jeho hlavním cílem je
upozorňovat veřejnost na rizika odcizení a finanční ztráty vyplývající z nezabezpečení vozidel a zvyšovat povědomí občanů o možnostech a způsobech zabezpečení
vozidel proti krádežím, včetně rad k usnadnění výběru vhodného typu zabezpečení. Hlavními partnery tohoto projektu jsou společně s Policií ČR, Ministerstvem
vnitra ČR a Asociací Grémium Alarm i městské a obecní policie.
V rámci tohoto projektu plánuje Městská policie Příbram společně s Policií ČR
na pátek 20. května akci pro veřejnost, která se uskuteční od 9 do 14 hod.
na parkovišti před obchodním centrem OBI v Příbrami. Při této akci budou
občané seznámeni s možnostmi zabezpečení vozidla před odcizením či
krádeží vloupáním. Součástí této veřejné akce budou i praktické ukázky mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži. Vedle základní informace, jak si zabezpečit
vozidlo před odcizením, motoristé obdrží řadu preventivně – informačních
tiskovin, které doporučují určitá opatření před krádežemi věcí z vozidel, které jsou
v Příbrami jednoznačně nejčastějším trestným činem. Po celou dobu jim budou
k případným dotazům k dispozici zástupci Městské policie Příbram a Policie ČR.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Drogy a Vaše děti
Užívání drog se stále více stává součástí kultury a životního stylu mládeže.
Pravděpodobnost, že se s nimi setká i Vaše dítě, je velmi vysoká.
V poradenských službách Centra adiktologických služeb Magdaléna Příbram
odborníci pracují s rodiči, kteří mají podezření, že jejich dítě užívá drogy, a také
s rodiči, kteří už toto podezření rozkryli, a potvrdilo se jim.
Nejčastěji se rodiče zajímají o to, jak poznají, že dítě užilo drogu, co dělat, když
dítě přijde domů pod vlivem drogy, jak s dětmi o drogách mluvit?
Poradenství Centra adiktologických služeb poskytujeme zdarma v Žežické ulici
č. 193 (areál bývalé 8. ZŠ). Do poradenských služeb je nutné objednání
na tel. čísle 318 622 010, denně od 9 do 17 hodin.
Hana Vavřincová
Centrum adiktologických služeb Magdaléna Příbram

VČELA - ZÁKLAD ŽIVOTA

3. díl

Včela – zdatný hospodář

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na třech místech v Příbrami začala odborná revitalizace veřejné zeleně
V těchto dnech začala v Příbrami realizace 1. etapy revitalizace městské zeleně. Tato
etapa zahrnuje tři lokality – příbramský hřbitov, ulici Balbínova a ulici Žižkova. Projekt
je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem regionálního rozvoje a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
„Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram“
uzavřelo město Příbram v roce 2010. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se
práce na tomto projektu naplno rozběhly letos na jaře 2011. Rozpočet projektu je asi 6,2
milionu korun. Dotace od Evropské unie – z Evropského fondu regionálního rozvoje
a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
bude poskytnuta ve výši 90 % z tzv. způsobilých výdajů. To je přibližně 5,2 milionů korun.
Zbylé náklady ve výši asi milion korun budou hrazeny z rozpočtu města Příbram,“
informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Realizace projektu bude v těchto dnech zahájena komplexním ošetřením zeleně
na příbramském hřbitově. „Celkem bude na příbramském centrálním hřbitově
Na Hvězdičce ošetřeno téměř 400 vzrostlých stromů. Práce budou prováděny tak, aby byla
zajištěna další životaschopnost stromů. Zároveň bude plně zajištěna bezpečnost
občanů na tomto velmi frekventovaném místě. Nebezpečné stromy, které již nelze ošetřit,
budou pokáceny. Kácené dřeviny budou nahrazeny na vhodných místech novými.
V průběhu letošního podzimu a na jaře příštího roku bude na hřbitově vysazeno celkem
94 nových stromů a 200 keřů.
Protože se jedná o velký objem odborně i fyzicky náročné činnosti, bude ošetření stromů
probíhat v závislosti na počasí v průběhu celého roku 2011 a v první polovině roku 2012.
Součástí projektu je i oprava některých mlatových cest a doplnění mobiliáře na hřbitově.
Souběžně s revitalizací zeleně na příbramském hřbitově bude na jaře a v průběhu léta 2011
probíhat ošetření stromořadí v ulicích Žižkova a Balbínova,“ řekl starosta J. Řihák.
Práce realizuje zahradnická společnost s letitými zkušenostmi v oboru. Ošetření korun
stromů provádí odborní arboristé – stromolezci s odpovídajícím vzděláním a praxí.
V korunách stromů se budou odstraňovat především větve suché, vitalitně oslabené,
nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci,
nebo větve představující riziko z hlediska provozní bezpečnosti. Na některých
stromech budou také instalovány bezpečnostní vazby.
Žádáme občany, aby v době provádění arboristických prací, které budou bohužel
hlučné a pro nepovolané i nebezpečné, dbali pokynů arboristů a nevstupovali do míst,
kde budou práce prováděny. Hrozí nebezpečí úrazu. Veškeré činnosti budou
prováděny tak, aby bylo minimalizováno riziko škod. Firma provádějící práce je pro případ způsobených škod pojištěna.
V případě jakýchkoli podnětů k průběhu prováděných prací mohou občané kontaktovat správce hřbitova, kterým je příspěvková organizace města Technické služby
města Příbram.

Dotace pro Azylový dům města Příbram
I v letošním roce požádalo město Příbram o poskytnutí dotace pro Azylový dům
města Příbram, který poskytuje služby na úrovni sekundární a terciární sociální
prevence. „Uživatelkami služby jsou ženy a děti, případně těhotné ženy, které se ocitly
v krizové sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Již v roce 2010 obdrželo město Příbram
ze Středočeského Humanitárního fondu dotaci na realizaci programu Podpora rodiny,
který je zaměřen na nepřetržitou koncepční podporu uživatelů služby azylového domu
v rámci sociálně terapeutických činností. Mimo jiné se jedná o psychologické poradenství,
řešení případů rodin ohrožených patologií, rodin zasažených nezaměstnaností
či domácím násilím, dále rozvodové a porozvodové poradenství. Náš azylový dům poskytuje též speciálně – pedagogickou péči zaměřenou na řešení problémů jedinců a skupin
se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti a podobně,“ informoval starosta MVDr. Josef Řihák.
Výše dotace poskytnutá od Středočeského kraje na projekt „Sociálně terapeutické
činnosti pro uživatele služby Azylového domu“ v roce 2010 činila 268 800,- Kč.
O poskytnutí dotace na tento projekt žádá město i v letošním roce. V současné době
probíhá hodnocení žádostí.

V předchozím díle jsme, vážení čtenáři, uvedli některé základní údaje ze života včelstva,
tohoto vysoce organizovaného kolektivu. Smyslem jeho existence na této planetě je
opylování hmyzosnubných rostlin, jejichž plodicí a rozmnožovací schopnosti jsou na včelách
přímo závislé. Přínos včely medonosné pro přírodu tvoří základ zachování biodiverzity
(rostlinné rozmanitosti) krajiny a zvýšené výnosy plodin, ať již planě rostoucích, nebo pěstovaných člověkem.
Aby včely vyprodukovaly jeden kilogram medu, musí navštívit pět milionů květů. Odtud
zřejmě pochází přísloví o včelí pracovitosti a nabízí srovnání s člověčím rodem, jak někteří
lidští jedinci lehce proplouvají životem, aniž by cokoliv užitečného udělali pro ostatní.
Nejznámější včelí produkt je med. V minulém díle seriálu jsme se zmínili o jeho rozdělení
podle původu. Dělíme ho na květový, který včela získává z nektarií květů, a medovicový,
který vzniká jako výměšek některých mšic. Ty nabodávají listy nebo jehlice stromů, sají jejich
rostlinnou šťávu a ve svém těle z ní využijí pouze bílkoviny. Zbylou šťávu bohatou na cukry
vypouštějí na povrch listů, kde ji sbírají včely a vytvářejí z ní medovicový med, lidově nazývaný lesní. Jedna z častých otázek laické veřejnosti zní, který med je lepší? Světlý květový,
nebo tmavý medovicový (lesní)?
Poctivá odpověď zní – pokud nejsou oba tyto medy nějakým způsobem narušeny, jsou
správně vytočeny a uskladněny, jsou stejně hodnotné a ve svých účincích na lidský organismus se vzájemně doplňují. Světlý květový med je pro svůj vysoký obsah bílkovin vhodný
pro děti, nemocné nebo pacienty po operacích či úrazech, kdy se obnovuje tkáň. Květový
med z řepky obsahuje také tzv. brassiny, které mají protirakovinný účinek. Je dobře stravitelný a nezatěžuje trávicí trakt jako tmavý med. Ten je díky vysokému obsahu rostlinných silic,
stopových prvků, přírodních barviv a aromatických látek vhodný pro sportovce nebo těžce
pracující, aby rychle doplnili energii, pro pacienty s onemocněním dýchacích cest, ledvin,
apod. Tmavý med je však nevhodný pro jedince se srdečními chorobami pro vysoký obsah
minerálních solí. Konzumenti tmavého medu získávají pro svůj organismus celou řadu
stopových prvků, které jinak draze platíme v lékárně. Nejvíce je v medu zastoupen draslík.
Při jeho nedostatku v těle vznikají bolestivé svalové křeče. (Toho se ovšem nemusí obávat
všichni ti Kondelíci, blahoslavení konzumenti piva, které má obsah draslíku vyšší než leckterá
minerálka. Když se večer vrací z restaurací, kam si šli doplnit draslík, dostávají křeče spíše
jejich manželky.)
Med má kromě jiného velmi silné antiseptické účinky. V minulosti byl často využíván jako
konzervační a dezinfekční prostředek. Při správném skladování vydrží mnoho let beze změn.
(Takovou vlastnost má kromě medu snad jen naše skvělá slivovice.).
Praotec Čech při pohledu na krajinu z hory Říp chválil kromě jiného i strdí, kterým česká kotlina
oplývá. Strdí však nebylo jen pouhý med, ale vše, co včelí plást obsahoval. Tedy i včelí larvy
a zásoby pylu, který je bohatý na bílkoviny. Staří Čechové to konzumovali všechno najednou.
Byla to velmi výživná potrava. Navíc včelí larvy obsahují velké množství proteinů a juvenilních
hormonů, které výrazně podporují mužskou potenci. Proto někteří včelaři strdí rádi konzumují. Babička se pak nestačí divit, jak se ze starého usedlého včelaře najednou stane děda
nezbeda.
O dalších včelích produktech se zmíníme v některém z příštích dílů.
Současný národohospodářský a sociální význam včelařství je v hodnotě přímých produktů
včel: medu, vosku, pylu, propolisu, mateří kašičky, včelího jedu a léčivého včelího biozáření,
dále v opylovací činnosti včel, ve vlivu včely na životní prostředí a jako všeobecně prospěšná
zájmová činnost člověka ve volném čase.
Vyčíslitelná hodnota, kterou včelařství přináší našemu státu, je zhruba 1 miliarda ročně.
Pro zajímavost lze uvést finanční ohodnocení opylovací činnosti včel. Podle Výzkumného
ústavu včelařského v Dole u Libčice nad Vltavou je hodnota užitkovosti jednoho včelstva
40 tisíc korun na rok. Lze tedy konstatovat, že jestliže včelař dokáže získat pro sebe jen 6 %
užitkovosti, odvede jedno včelstvo pro společnost svou prací každý rok 37 600 Kč.
Je ovšem paradoxem, že právě včelař není tím, kdo má z činnosti včel největší prospěch.
Největší podíl z práce včel mají zemědělci, sadaři, zahrádkáři. Např. při opylení řepky olejky
včelou medonosnou se zvýší její výnos až o padesát procent. Dále jsou to lidé, jejichž profese
souvisí s pestrou přírodou, např. provozovatelé rekreačních zařízení, málokdo by asi chtěl
trávit dovolenou v jednotvárné stepní krajině bez života.
Významná je i zvláštní vlastnost včel. V době nektarové snůšky navštěvují pouze jeden druh
květů. To zabraňuje nežádoucímu mezidruhovému křížení rostlin. Včelař má tedy možnost
díky této vlastnosti produkovat jednodruhový med z určité rostliny. Tyto druhy medu jsou
velmi žádané pro své specifické vlastnosti.
Chov včel je velmi poučný, zábavný a prospěšný. Kdo jednou ochutnal čerstvě vytočený,
voňavý med od vlastních včel, zůstane včelařem již navždy. Nestane se z něj milionář, ale přiblíží se na dotek k matce přírodě. Každý rok je z hlediska včelaření trochu jiný a obohacuje
nás o nové zkušenosti a poznání. Člověk musí zůstat stát v tichém úžasu a pokoře, když vidí,
jak se na jaře vždy znovu probouzí příroda a včely ji začnou okamžitě svou drobnou poctivou
prací obhospodařovat.

Bc. Jiří Roub

Sebeobrana pro příbramské ženy
V září 2011 občanské sdružení Tilius společně s městem Příbram opět otevře oblíbený kurz
sebeobrany pro ženy. Kurz bude trvat dva měsíce, tedy do listopadu téhož roku, a bude se jako
obvykle cvičit jednou týdně dvě hodiny. V případě zájmu o cvičení se neváhejte zaregistrovat
na stránkách Tiliusu (www.tilius.cz) a nezapomeňte, že kapacita kurzu je omezena, takže čím
dříve vyplní zájemkyně registraci, tím větší šanci na zařazení do kurzu mají.
A na co se mohou účastnice těšit? Jako vždy bude kurz rozdělen na dvě části – v první teoretické části probere tým zkušených lektorů s účastnicemi teorii bezpečného chování, představí
základní vzorce chování minimalizující riziko stát se obětí trestného činu, právní minimum
pro sebeobranu (nutná obrana, krajní nouze, neposkytnutí první pomoci), nebezpečné
pronásledování (stalking), domácí násilí a mnoho dalšího.
V druhé praktické části se lektoři zaměří na konkrétní nácvik a výcvik technik sebeobrany.
Snažíme se při výuce o individuální přístup ke každé účastnici, což zajišťuje i počet lektorů, kdy
na jednoho lektora připadá maximálně 8 cvičenek. Lektoři jsou profesionální a zkušení
ve výuce bojových umění. Snažíme se v praktické části především o navození komplexních
a co možná nejreálnějších podmínek rizikových situací s velkým důrazem na prekrizovou
přípravu a komunikaci, aby se žena naučila
těmto situacím ideálně předcházet. Pokud
je však podceněna taktická prekonfliktní
fáze, tak nadrilované techniky sebeobrany
pomohou zdárně rizikovou situaci vyřešit.
V rámci výcviku používáme plnokontaktní
protiúderové obleky, odražeče úderů, atd.
Cvičné spreje a jejich použití v modelových situacích jsou také nedílnou
součástí výcviku. Tento kurz je více jak
z poloviny financován městem Příbram
z finančních prostředků určených na prevenci kriminality. Nesmíme zapomenout
poděkovat starostovi města MVDr. Josefu
Řihákovi a Radě města Příbram za podporu, kterou projektům občanského
sdružení dávají.
Vít Skalník, Tilius, o. s.
Vážení rodiče,
hokej, sport českých mistrů světa, startuje přípravu na další sezonu.
Přiveďte své děti k nám a připojte se k tomuto tradičně nejúspěšnějšímu českému sportu.
Pod vedením nového hlavního trenéra Jaroslava Brabce, který má zkušenosti z reprezentace aktivní i trenérskou. V Příbrami, kde děti hrají nejvyšší soutěže, máme pro tento sport ideální
podmínky.
Přijďte se podívat, a nebo třeba jen poradit - každou středu od května do června v 16:30 hodin
na hřiště pod hrází Nového rybníka.
Ing. František Sentenský

Dar od Ginevry
Příbramská hudební skupina Ginevra na letošním benefičním koncertu v příbramském divadle
podpořila také společnost ALKA, o. p. s., a to obnosem 12 000 Kč na zakoupení tzv. URIAS
dlah a jejich příslušenství.
„Naše Centrum péče o handicapované ALKA poskytuje služby těžce handicapovaným osobám, mezi
nejčastější diagnózy našich klientů patří dětská mozková obrna. Navenek se projevuje zejména různě
závažnými poruchami hybnosti, na postižených končetinách dochází vlivem jejich nedostatečného
zapojování a často zvýšeného svalového napětí ke zkracování svalů a šlach a vzniku deformit, tzv.
kontraktur. Nafukovací dlahy URIAS umožňují fixovat končetinu v poloze co nejbližší poloze fyziologické, což umožní kloubu „zažít“ jinou polohu, než v jaké je běžně, je možné s končetinou
fixovanou v dlaze cvičit a také díky tlaku dlahy dochází k přechodnému snížení zvýšeného
svalového tonu. Při pravidelné aplikaci URIAS dlah tak díky kombinaci řady efektů dochází
ke zlepšení stavu postižených končetin.“ říká Světlana Staňková, fyzioterapeutka.
Poděkování patří skupině Ginevra a všem, kteří se na benefičním koncertu podíleli.

Helena Holánková, vztahy s veřejností, www.alkaops.cz
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AUTOKLUB Příbram pořádá dne 21. 5. 2011 již 12. ročník zábavné, dětské, automobilové soutěže, cílové jízdy „Mámo, táto, jedeme se bavit“

Ředitel soutěže: Stoklasa František, tel. 606 657 312; vedoucí tratě: Čech Karel, tel. 732 332 879; hlavní pořadatel: Machovec Zdeněk, tel. 728 410 235
Za podpory sponzorů a města Příbram Vás srdečně zveme na ZAOS pro děti a dospěláky s mnoha soutěžemi a překvapeními. Ve vozidle může jet celá rodina, soutěží však pouze přihlášené děcko a řidič. Ostatní fandí,
radí, napovídají. Soutěžící navádí svého řidiče podle jednoduchého itineráře (plánku tratě) a cestou plní různorodé úkoly. Minule jsme jeli soutěž pod názvem „Hudební“ a letos to bude Motoristická. Start bude
před Kulturním domem v Příbrami a trať Vás tentokrát zavede do překrásného okolí Příbramě. Pojedeme cestou necestou celých 40 km až do Dětského tábora na Sobeňáku. V cíli je připraveno občerstvení a zábavný
program. Kategorie: mladší žáci 1. - 4. třída, starší žáci 5. - 9. třída ZŠ + řidič vlastnící řidičský průkaz. Vklad do soutěže je 350,- Kč , člen AK 250,- Kč, platba při přejímce. Počet startovních míst je omezen, uzávěrka
přihlášek je 17. 5. 2011, případně po naplnění startovního pole. Potvrzení přihlášky s prováděcími pokyny a startovním číslem zašleme zpět. Také je možno vyplnit přihlášku na www.autoklubpb.wz.cz nezapomeňte vyplnit svoji e-mailovou adresu, nezobrazuje se, nebo vyplněnou přihlášku zašlete: Autoklub Příbram, Mariánská 416, 261 01 Příbram VI-Bř. Hory, fax: 318 637 076, e-mail: autoklubpb@seznam.cz.

Volejbal = ideální sport pro dívky i kluky
Je všeobecně známo, že město Příbram je velmi úspěšné
na poli sportovního dění také i díky svým dlouhodobým
a stálým úspěchům ve volejbalu. Dokazují nám to i letošní
úspěšné boje a výsledky družstva mužů Volejbalového oddílu
Příbram v nejvyšší volejbalové soutěži České republiky.
Chlapecká mládežnická družstva VO Příbram si též udržují
výsledkovou kvalitu. Málokdo však ví, že za město Příbram
úspěšně bodují v nejvyšších volejbalových soutěžích i děvčata
hrající pod hlavičkou TJ Baník Příbram.
Volejbal patří mezi sporty k nejnáročnějším na naučení díky
technickému zvládnutí činností, a to i z hlediska času učení.
Rozvoj fyzické zdatnosti a předpokladů musí jít v ruku v ruce
s výukou techniky jednotlivých herních činností.
V současné době se začíná s přípravou mladých volejbalistů
velice brzy. Děti již ve 2. a 3. ročníku základní školy začínají
s všeobecnou sportovní přípravou pomocí atletických, gymnastických cvičení a drobných míčových her. Ve 4. a 5. ročníku
ZŠ postupně přibývají v rámci jejich sportovní přípravy základy volejbalových činností. Český volejbalový svaz připravil
pro své oddíly propracované metodické návody pro učení
volejbalu i soutěže nejmladších sportovců ve formě
barevného minivolejbalu s upravenými pravidly pro 5 kategorií - barev. Začíná se přehazovanou a s věkem, ale i zvládnutými dovednostmi se hra postupně přibližuje skutečnému
volejbalu. Tak děti v 6. a 7. ročníku ZŠ hrají skoro už „velký“
volejbal v trojicích na menším hřišti a s nižší sítí.
Každý měsíc je pořádán v tělocvičnách Základní školy pod
Svatou Horou, Příbram, turnaj v minivolejbale, takzvané trojky.
Účastní se ho pravidelně na 100 žáčků a žákyň od 4. do 7. třídy
ZŠ nejen příbramských oddílů, ale i z Prahy, Kladna, Českých
Budějovic, Kralup, Benešova, Rokycan, Dobříše atd.
Koncem 7. ročníku přechází učení volejbalu na velké hřiště
a k šestkovému volejbalu. V osmé a deváté třídě ti nejlepší
reprezentují město Příbram nejen v krajských soutěžích, ale
i v celorepublikových, jako je Český pohár, Přebor České
republiky apod. V žákovských kategoriích patří kluci i holky
mezi špičku v ČR. Svoji výkonnost potvrzují ve starších kadetských a juniorských kategoriích.
Příprava mladých volejbalistů, dívek i chlapců, je zajišťována
sportovními oddíly ve spolupráci se ZŠ pod Svatou Horou,
Příbram. Ta sdružuje mladé volejbalisty ve sportovních třídách

Jak na dluhy
Propad do dluhové pasti je postupný proces, který dokáže ovlivnit
celý život jednotlivce a často i jeho rodiny. Peníze mají stejnou moc
jako jiné propriety spojené s příznaky závislosti. Jsou cestou
k uspokojení každodenní potřeby, ale mohou být příčinou propadu
do deprese, motorem rozpadu rodiny, života i osobnosti. Když peníze
jsou, nechybí, říká se... Když chybí, lze si je vydělat nebo - snadněji půjčit.
Málokdo umíme být tak předvídavý a pragmatický, abychom vždy
a za všech okolností odolali lákadlům nebo možnostem dnešní doby
a nepořídili si věc, po které tak dlouho toužíme, nebo ji dokonce
„nutně“ potřebujeme. Často nás k půjčce donutí i náhlá životní
událost. Půjčku si nevzít by proto byla laciná a asi zbytečná rada. Jen
je někdy dobré vědět jak, kdy a proč. Příběhy klientů dluhových
poraden totiž ukazují, že přemýšlet o půjčce včas se skutečně vyplácí.
Pojďme se společně podívat na dluhy v situacích, do kterých se může
dostat kdykoli a kdokoli z nás.
Než uzavřeme smlouvu o půjčce
Budeme zvládat splácet půjčku i v případě náhlé ztráty zaměstnání
nebo v čase odchodu partnera, nebo v nemoci? Pokud zodpovědně
vyhodnotíme své možnosti a neexistuje možnost půjčky od přátel,
rodiny nebo známých, popřemýšlejme o tom, za jakých podmínek
jsme ještě připraveni si půjčku vzít. Pro začátek zkusme jednoduché
počty - měsíční příjem/příjmy a pravidelné měsíční výdaje.
Výhodné úvěry nenabízí a neposkytují jen banky, ale banka umí asi
nejlépe odhadnout naše reálné možnosti splácet, tzv. bonitu. Pokud
jsou výdaje a příjmy v nepoměru, banka nám zpravidla peníze
nepůjčí – a ví proč. A nebo neví či nezohlední, že máme i jiné, než
prokazatelné příjmy. A tak nezbývá než volit jinou cestu k získání
rychlé a snadné půjčky - v nebankovním sektoru.
Nebankovní společnosti i soukromé osoby jsou mnohem vstřícnější.
Ale nebývá to proto, že milují lidi a chtějí jim pomoci mít se lépe.
Půjčky jsou v první řadě byznys. Věřitel půjčuje a ví, že může jít
do mnohem vyššího rizika naší možné insolvence - neschopnosti
splácet. Dnes není problém zjistit hodnotu nemovitosti, kterou
vlastníme, a to i bez našeho vědomí. Garancí splacení půjčky tak bývá
hodnota majetku. Takže úrok a roční procentní sazba nákladů (RPSN)
mnohonásobně převyšují půjčenou částku i dobré mravy. Jenže co
jsou dneska dobré mravy? Proto než podepíšeme jakoukoli smlouvu
o půjčce (úvěru), nechme si její podmínky posoudit a „výhodnost“
spočítat odborníkem. Banky mívají smluvní podmínky běžně přístupné (např. na internetu), případně Vám umožní se s nimi důkladně
seznámit. Navíc díky konkurenci jsou podmínky bank podobné
a maximálně přijatelné. Solidní zástupci jiných společností Vám
podmínky půjčky také zveřejní a smlouvu poskytnou k prostudování,
s nesolidními se slušně, ale rázně rozlučte. Spěch a zastírání totiž
pouze maskuje nevýhodnost uzavíraného kontraktu - smlouvy.
Že nemáme dát pouze na sympatický projev, důvěryhodný název
společnosti nebo laskavý přístup, potvrdí zástupy těch, kteří
jednoduše „naletěli“.
Opoždění splátek
Každý se může dostat do situace, kdy nemá v den splatnosti splátky
dluhu na účtu či v peněžence dostatečné finanční prostředky.
Krátkodobý finanční výpadek lze v bance řešit kontokorentem (povolené přečerpání účtu). Zde hrozí nebezpečí, že časem i kontokorent
dostaneme do trvalého mínusu a pak není kde brát. Proto je dobré
mít nějakou tu splátku půjčky raději v záloze.
Pro období náhlé ztráty zaměstnání nebo nemoci je dobré se pojistit.
I zde je nezbytně nutné myslet na všechny situace, pojistné podmínky ve smlouvě o půjčce se mohou lišit. Pojištění často neznamená
ani to, že v nouzi za nás pojišťovna půjčku zaplatí. Obvykle neplatíme
pouze do doby, než se zdravotní stav a naše finanční situace dostane
do normálu. A mnohdy se na ten „normál“ čeká jen po určitou dobu.
Proto přemýšlejme vždy o krůček dopředu - budeme za všech okolností schopni půjčku vrátit?
Pokud pojištěni nejsme nebo nemáme dostatečně silné finanční
rezervy, můžeme se dostat do opoždění se splátkami, což může být
start velkého problému. Některé finanční společnosti mají ve smlouvách takové podmínky o smluvních pokutách a úrocích z prodlení
(sankce), které v důsledku mnohonásobně převýší objem poskytnutého úvěru. Z půjčky několika tisíc se stává závazek v hodnotě
desetitisíců a více. Právě v této situaci pochopíme, proč nám dnes
každý rád a ochotně půjčuje.
Každé opoždění splátky - byť o jediný den - musíme neprodleně řešit
s věřitelem, věc neodkládat.
Strkání hlavy do písku se krutě nevyplácí.

a umožňuje jim základní vzdělávání s rozšířenou výukou
tělesné výchovy se zaměřením na volejbal. Výuka ostatních
předmětů není nijak omezena a je plně v souladu se školním
vzdělávacím programem s názvem „Škola pro zdravý život“.
Do sportovní přípravy jsou samozřejmě zapojeny i děti ostatních příbramských základních škol i škol z blízkého okolí. Ty se
však často potýkají s časovým rozvržením tréninků, často jsou
nuceny vynechávat tréninky, protože v rámci ZŠ pod Svatou
Horou jsou tréninky uzpůsobeny školnímu rozvrhu hodin.
Tyto děti také absentují na doprovodných akcích sportovní
přípravy volejbalových tříd, na zimních a letních zotavovacích
pobytech, které jsou zaměřeny na lyžování a cykloturistiku.
Zážitky z nich mají velký význam pro vytváření zdravého
kolektivu s týmovou spoluprací. Vždyť volejbal je především
týmovým sportem.
Pokud se rozhodujete, jaký sport vyberete a který by byl
nejvhodnější pro Vaši dceru nebo syna, vězte, že volejbal je
sportem přímo ideálním, zvláště pro dívky. Chcete to
vyzkoušet? Přijďte do tělocvičen ZŠ pod Svatou Horou! Rádi
přijmeme (třeba i na zkoušku) do tréninkových skupin –
přípravek další zájemce, především děti od 2. do 5. ročníku ZŠ.
Předem však musíme zdůraznit odlišnost dívčí a chlapecké
kategorie. Je předurčeno, že chlapec v 8. či 9. ročníku ZŠ
při určitých předpokladech je schopen se zařadit do sportovní
volejbalové přípravy a zvládnout ji. Ale dívka stejného věku již
ne, nebo jen zcela výjimečně. Dívky musí začít s volejbalovou
přípravou nejpozději v 5. či maximálně v 6. ročníku ZŠ.
Ale stále platí rčení „čím dříve, tím lépe“. Je smutné, že rodičům
vysoké a byť sportovně talentované dívky, kterou přivedou
do volejbalového oddílu ve 14 – 15 letech, musíme sdělovat:
„Je pozdě. Proč jste nám ji nepřivedli v 5. třídě?“ V herních
dovednostech již nikdy nemůže totiž dohonit své vrstevnice,
které trénují a učí se volejbal již 4 až 5 let.
Od pondělí do pátku od 13,30 do 16,30 hodin najdete
v tělocvičnách ZŠ pod Svatou Horou trénující děti od 2. do 9.
ročníku ZŠ, ale hlavně trenéry, kteří Vám poskytnou bližší informace. V případně zájmu můžete také zavolat na telefonní
číslo 318 40 11 51 nebo 602 309 689.
Mgr. Petr Ročňák, ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram
volejbalový trenér TJ Baník Příbram
Upomínka od věřitele
Solidní věřitel nás upomene, že neplníme řádně své závazky. Ale
plnit řádně závazky ze smlouvy je především naší povinností.
Naše náhlé problémy a starosti solidní věřitel pochopí, lze společně
hledat řešení např. tím, že si dohodneme přerušení splácení, nebo
odklad splátek. Pomoci může tzv. konsolidace, kdy důležitá je komunikace mezi námi - dlužníkem - a věřitelem. Určitě se vyplácí věřiteli
ihned volat, ale lépe je věřiteli psát a asi nejlepším řešením je věřitele
osobně navštívit. V této fázi zjistíme, jak důležité bylo vědět, od koho
jsme si to vlastně půjčili. Každé jednání, každou dohodu s věřitelem,
je třeba uzavírat písemně. Na „čestné slovo“ se dnes už prostě nehraje.
Předžalobní upomínka
Dříve než podá věřitel žalobu na zaplacení, měl by nám zaslat
předžalobní upomínku. Ale nemusí. Smlouva může obsahovat tzv.
rozhodčí doložku – tam se žaloba zpravidla nepodává. Záleží na podmínkách smlouvy nebo solidnosti věřitele. Platit řádně je naší povinností – k tomu jsme se přeci písemně zavázali. Naše problémy jsou
pouze našimi problémy.
Žaloba na zaplacení
Pokud jsme dluh neřešili a neřešíme, čeká nás soudní nebo rozhodčí
řízení. Součástí žaloby věřitele je nejen nesplacený dluh, ale také
vyčíslena sankce. Její součástí jsou nebo budou vyčísleny také náklady
vymáhání. U některých produktů již tyto částky mnohonásobně
převyšují původní výši naší půjčky.
Rozhodnutí soudu nebo rozhodce
Má exekuční titul. Jedná se o platební rozkaz soudu (lze podat
odpor), rozsudek soudu (lze se odvolat). Nebo rozhodčí nález z titulu
ustanovení řádně uzavřené (námi podepsané) smlouvy – pro věřitele
nejjednodušší způsob rozhodnutí o jeho nároku.
Návrh na výkon rozhodnutí/exekuci
Předchází samotné exekuci. V této fázi lze stále ještě komunikovat
s věřitelem a např. podat návrh splátek a návrh na zastavení exekuce.
Exekuce/výkon rozhodnutí na peněžité plnění
Pouze exekutor může na nás vymáhat dluh tím, že odstaví naše
účty, dá do prodeje movité věci nebo nemovitost. Podle novely
exekučního zákona už není možné, aby exekutor odstavil napoprvé
majetek, který svou hodnotou mnohonásobně převyšuje výši dluhu.
Může ale např. našemu zaměstnavateli nebo správě sociálního
zabezpečení nařídit, aby se strhával dluh ze mzdy či jiné dávky
a ponechalo se nám pouze životní minimum. Exekutor může odstavit
jakýkoli bankovní účet. Tím okamžitě zůstaneme bez koruny. Peněžní
ústav nám pak s poukazem na znění občanského soudního řádu
vyplatí pouze dvojnásobek životního minima - do začátku. Nezbývá
než jednat a vyjednávat.
Krátkozrakým únikem bývá strategie „mrtvý brouk“. Před exekucí se
nejde schovat, nemizí sama od sebe. Velkým problémem např. bývá
nařízení exekuce na majetek, který ani nepatří dlužníkovi, ale
rodičům nebo jiným osobám v místě bydliště dlužníka. Vylučování
těchto věcí z exekuce není jednoduchý proces. Dluhy vzniklé
v manželství přechází (i po rozvodu) na manžela. Pouze předmanželská smlouva a úprava poměrů za dobu manželství ochrání
finance celé rodiny před nepříjemnými závazky.
Osobní bankrot
Věřitel má zákonný nárok na vrácení prostředků, které nám půjčil, je
to jeho neoddiskutovatelné právo. Jako dlužník svou situaci
nebezpečně ohrožujeme tehdy, pokud se ke splnění svých závazků
celou dobu obracíme zády – nečteme korespondenci věřitelů (platí
fikce doručení), jsme nezdvořilí, pasivní, slibujeme nesplnitelné nebo
si nesmyslně půjčujeme další částky. Pokud se nás tenhle devastační
přístup (již) netýká, ale dluhy jsou tak vysoké, že nejsme schopni je
splácet, a to ani výhledově, jsme v insolvenci a můžeme podat návrh
na osobní bankrot – povolení oddlužení. Návrh se podává vždy
u příslušného soudu, tj. v místě bydliště dlužníka. Ale i cesta k oddlužení je dlouhá. Oddlužení může být soudem povoleno pouze
za předpokladu že:
- dlužník má více věřitelů a není schopen dostát svých závazků
(v rámci exekuce nebo výkonu rozhodnutí) ani do budoucna,
- je schopen z konkurzu nebo ze svého příjmu uhradit minimálně
30 % stávajícího dluhu,
- bude splácet včas a sám, snaží se být zaměstnán, nezatají své
majetkové poměry ani příjmy,
- nebyl posledních 5 let pravomocně odsouzen za trestný čin
majetkové nebo hospodářské povahy.
Neodkládejme řešení situace a raďme se s odborníky
Řešení dluhů je normální jev. Nikdo z nás není borec na všechno.
V jakékoli fázi řešení půjčky nebo jiných závazků proto využívejme
odborníky z občanských sdružení a poraden – od toho tu jsou.
A chceme-li se vyhnout všem popsaným nepříjemnostem, zkusme

V Březnici si připomenou Voskovce a Wericha

Na 5. května 2011 připravuje Divadelní soubor Gymnázia
Příbram vystoupení se svou nejnovější hrou Panorama V+W
v Kulturním domě v Březnici. Pásmo her z Osvobozeného
divadla zahrají mladí herci obyvatelům Březnicka od 19
hodin. Po dvou vystoupeních v Příbrami a březnové pražské
premiéře v Žižkovském divadle Járy Cimrmana to tak bude
pro divadelní soubor již čtvrtá repríza tohoto hudebnědramatického pásma. „V Panoramatu nás hudebně doprovází
jazzový soubor Gymband a tanečnice z Baletní školy Ivany
Bouší,“ říká vedoucí divadelního souboru, autor hry a student
čtvrtého ročníku Gymnázia Příbram Martin Johanna.
„Spojením třech složek – dramatické, hudební a taneční – jsme
chtěli navodit atmosféru Osvobozeného divadla za působení
trojice Voskovec, Werich a Ježek,“ dodává Johanna. Záměrem
autora bylo vytvořit hru, v níž divák nalezne velice známé
divadelní kusy jako je Balada z hadrů, Těžká Barbora,
Divotvorný hrnec a jiné. Zároveň bude mít možnost poznat
raritní texty (Líčení se odročuje, Vest pocket revue atd.).
„Původně jsem chtěl koncepcí hry odstranit klišé, že píseň Život je
jen náhoda se zpívá v závěru. Podařilo se mi to jen částečně,
neboť tato píseň sice zazní hned v úvodu hry, ale na závěr představení je vložena píseň Děkujeme pánové, což je píseň Život je
jen náhoda s jiným textem. K písni David a Goliáš napsali V+W
celkem 5 textů, které zazní v představení i s novým, šestým,
aktuálním textem,“ dodává Martin Johanna.
Michaela Rozšafná

Nový nájemce
smuteční síně Hvězdička:

Roman Vítek
telefon
mobil

318 660 110
602 319 140
602 689 111

dodržovat tato pravidla:
1. Před rozhodnutím vzít si půjčku/y přemýšlím (!) a nejlépe kontaktuji finančního poradce (informace o jeho šikovnosti získám např.
od přátel, známých).
2. Nepodepisuji nic, čemu stoprocentně nerozumím a nemám jako
celek ověřeno.
3. Vždy komunikuji s věřitelem. Nekomunikuje-li on se mnou, dokumentuji si jeho přístup.
4. Příslušný formulář návrhu na osobní bankrot pomůže vyplnit
advokát, příp. pracovník specializované poradny.
Mějme vždy na paměti!
Vymáháním dluhů se „živí“ různé společnosti. Činí tak na základě
obchodního provozování nebo živnosti. Jejich metody komunikace
a vymáhání bývají kontroverzní a často balancují na hraně zákona.
Velkou obezřetnost vyžadují inzerované nabídky na oddlužení nebo
půjčky bez nahlížení do registrů dlužníků apod. Stává se, že
společnost nejen že nás neoddluží nebo neposkytne půjčku, ale díky
naší zoufalé situaci a nepozornosti při podpisu smlouvy následně
vyžaduje další plnění – další naše peníze. Čeká nás další propad
do spirály dluhů.
Finanční a sociální sebevraždou může být pokus řešit dluhy formou
vzdání se užívacího titulu k bytu nebo majetku, jako je byt nebo dům.
Ani podpis u právníka neznamená, že o bydlení v budoucnu nepřijdeme. Role právníka bývá ta, že při ní kontroluje formální náležitosti
smlouvy, ale nezkoumá budoucí dopad „kontraktu“ na naši osobní
a sociální situaci. Tento způsob řešení dluhů by měl být tím posledním, až když všechna ostatní realizovat nejdou.
Jak poznáme exekutora
Vstupuje-li do domu/bytu nebo jakéhokoli soukromého prostoru
exekutor (soudní vykonavatel), měl by se prokázat služebním
průkazem (pozor na napodobeniny), případně dalšími listinami –
exekuční příkaz, usnesení o nařízení exekuce (pokud nebyly doručeny
dříve). Domáhá-li se vstupu osoba bez oprávnění, služebního
průkazu, a to dokonce násilím, je nezbytně nutné volat městskou
nebo státní policii.
Co dodat na závěr
Tento článek nemá za úkol být strašákem nebo didaktickou pomůckou.
Autor díky své vlastní zkušenosti chce pouze poukázat na to, že
zdravé půjčování zlepšuje kvalitu života a umožňuje uspokojit přání
a potřeby okamžitě. A bez dlouhodobého střádání, jak to uměly naše
babičky. Bohužel stále ještě nevíme a učíme se, co je zdravé a co už
problémové zadlužování. Proto půjčujme si – ale jako je to se vším
v životě – zkusme to postupně, s mírou a rozumem.
SLOVNÍČEK POJMŮ
Dlužník – my, kteří jsme si půjčili
Věřitel – ten, kdo nám půjčil, ke komu máme závazek
Půjčka/úvěr – produkt spojený s úrokem, který poskytují banky
i nebankovní instituce. Vzniká povinnost dlužníka platit věřiteli, cenou je úrok.
Finanční poradce – akreditovaný odborník na oblast finančních
produktů, investic, financí celkově (pozor, neplést si se zástupci –
dealery – finančních nebo jiných společností). Certifikát o akreditaci
lze ověřit z více zdrojů.
Bonita – schopnost dlužníka splácet úvěr/půjčku řádně a včas
Smlouva – závazný právní akt, kterým na základě vůle a podpisu
stran vnikají práva a povinnosti. Smlouvu není pro laika reálně možné
nastudovat v rámci několika minut a běžného přečtení. Často
vyžaduje posouzení (analýzu) odborníka.
Pohledávka – právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu
RPSN – roční procentní sazba nákladů. Tento údaj jsou povinny zpřístupnit všechny subjekty poskytující půjčky nad 5 000 Kč. Ukazuje
konečnou nákladnost úvěru, tím pomáhá vyhodnotit výhodnost
poskytovaného úvěru/půjčky.
Jistina – zapůjčená, nesplacená část půjčky, ze které se počítají úroky
Splátkový kalendář – časový plán postupného splácení dluhu
z úvěru s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých
splátek. Jeho neplnění je porušením podmínek smlouvy.
Insolvence – neschopnost splácet dluh a dostát svým závazkům
Soudní exekutor – osoba zmocněná zákonem vymáhat pohledávku,
tj. provést exekuci
Vykonavatel/vymáhající úředník – zaměstnanec soudu vymáhající
pohledávku (totožné s exekucí a rolí exekutora)
Rozhodčí doložka – písemné smluvní ujednání o tom, že případné
spory mezi věřitelem a dlužníkem nebude řešit soudní, ale rozhodčí
řízení (výhodnější pro věřitele)
Osobní bankrot – oddlužení – řešení úpadku fyzické osoby (dlužníka)
buď prodejem majetkové podstaty (konkurzem), nebo plněním
pětiletého splátkového kalendáře. Osobní bankrot může vyhlásit
pouze soud. Dlužník podává pouze návrh.

Mgr. Robert Dikan
bezplatná poradna města Příbram
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V předvečer Popeleční středy na radnici zavítal masopustní průvod hasičů SDH Bohutín.
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.

Oblastní nemocnice Příbram
uzavírá kvůli rekonstrukci
současnou průchozí chodbu v přízemí křídla D3
monobloku
Od pondělí 18. dubna je
dočasně uzavřena průchozí
spojovací chodba v přízemí
křídla D3 monobloku. Toto
opatření potrvá nejdéle
do pondělí 9. května 2011.
Uvedené omezení je nezbytné z důvodu již

probíhajících stavebních prací v rámci
plánované komplexní rekonstrukce křídla
D3-monoblok.
Náhradou za uzavřený prostor je zprůchodněná spojovací chodba v 1. patře tohoto křídla.
O případných dalších změnách budeme
samozřejmě veřejnost opět včas informovat.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Interiér čekárny po rekonstrukci
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Hudba pro harmonium, varhany a zpěv
Na památku Panny Marie Fatimské v pátek 13. května
zazní při bohoslužbě v 17 hodin hudba pro harmonium,
varhany a zpěv v podání sólistky Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích Kateřiny Falcníkové a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka.

Arcidiecézní pouť
V sobotu 14. května proběhne již 10. arcidiecézní pouť
za duchovní povolání ve vnějších prostorách svatohorské
baziliky. Mši svatou v 11 hodin celebruje Mons. Václav
Malý. Slavnost bude zakončena zpívanými latinskými
chorálními nešporami v 16:30 v bazilice.
Pouť bývalých příslušníků PTP
Již tradiční pouť bývalých příslušníků PTP se letos
uskuteční v sobotu 21. května v 10:30 ve svatohorské
bazilice. Ve stejný den proběhne i Orelská pouť, od 11 hodin
u Korunovačního oltáře na Svaté Hoře.
Pouť Matice Svatohorské
Každoroční pouť a výroční schůze občanského sdružení
přátel Svaté Hory Matice Svatohorské letos připadá na 28. 5.
od 10 hodin ve svatohorské bazilice a následně v refektáři
kláštera. V rámci této poutě budou předány všem dárcům,
kteří věnovali na účel stavby velkých varhan pro svatohorský kůr více než 10 000 Kč, bronzové medaile. Těm,
kteří darovali více než 50 000 Kč, bude předána pamětní
stříbrná medaile s motivem stavby velkých varhan. Tento
rok si stříbrnou medaili z Kremnické dílny odnese i město
Příbram zastoupené panem starostou MVDr. Josefem

Řihákem za dar 200 000 Kč. Po předání medailí je pro dárce
připravena nevšední prohlídka svatohorského areálu.
Matice Svatohorská je neziskové občanské sdružení čítající přes 1 200 členů z České republiky i ze zahraničí. Jejich
snahou je přispět k materiálnímu i duchovnímu zázemí
největšího poutního místa v Čechách Svaté Hory, které,
ač je prohlášeno Národní kulturní památkou, je finančně
závislé pouze na darech věřících a turistů. Největším projektem posledních let je stavba nových velkých svatohorských varhan, na kterou již shromáždila a investovala
přes 3 500 000 Kč. Nadále však hledá nové cesty, jak získat
prostředky na dokončení stavby. Pořádá proto benefiční
koncerty, připravuje informační letáky a tabule, vydává
celorepublikově šířený časopis Svatá Hora, organizuje
a financuje koncertní provozování hudby na Svaté Hoře.
Kromě těchto kulturních akcí Matice investuje i do „přízemních věcí“ – např. koupě nového kotle na ekologická
paliva, aby mohla být v zimě vytápěna bazilika.
Benefiční koncert
Matice Svatohorská pořádá ve spolupráci s ministrem
Ivanem Fuksou již II. ročník benefičního koncertu na podporu stavby svatohorských varhan. Ve středu 8. června
přivítáme ve svatohorské bazilice opět sólisty Národního
divadla v Praze, barytonistu Vratislava Kříže a trumpetistu
Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí svatohorský
regenschori Pavel Šmolík. Výtěžek ze vstupného bude
věnován veřejné sbírce stavby velkých svatohorských
varhan. Vstupenky lze rezervovat na tel. 607 531 533,
na adrese matice@svata-hora, nebo zakoupit ve svatohorském poutním muzeu.

OHK

INFORMUJE

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

Oznámení o omezení provozu na místní komunikaci ul. Pražská a přilehlých ulic
Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství a investic, oznamuje, že v termínu
od 18. 4. do 25. 6. 2011 budou prováděny firmou Výstavba sítí Kolín, a. s., výkopové práce
za účelem rekonstrukce plynovodního potrubí v ulicích Pražská, Zahradnická, V Brance,
Palackého, Pivovarská, Václavské náměstí a Střelecká, a s tím bude spojené omezení
provozu. Zásobování a občanům bydlícím v těchto ulicích bude vjezd umožněn.
K tomuto opatření bylo přistoupeno z důvodu havarijního stavu NTL plynovodu. Ukládání
plynovodního potrubí bude prováděno částečně otevřeným výkopem a částečně
vtahováním do stávajícího plynovodu co nejšetrnějším způsobem, a to v rozsahu, aby došlo
k co nejmenšímu možnému zásahu do povrchů komunikací.
Prosíme občany o shovívavost po dobu realizace výše uvedených prací.
Zdeněk Škaloud, vedoucí odboru silničního hospodářství a investic

fotografie akad. architekta Aleše Brotánka a jeho invence do nového
vzhledu interiéru kostela

Mezinárodní projekt „NOC KOSTELŮ“ se v tomto roce uskuteční již
potřetí. V pátek 27. května 2011 ve večerních a nočních hodinách
proběhne tato akce v celé České republice. Druhým rokem se zapojuje
i Příbram a její kostely.
Jaké základní myšlenky vlastně tuto aktivitu provázejí?
Hlavním rysem Noci kostelů by měl být její ekumenický charakter.
To, že se zapojují společenství různých církví, by mělo lidem přinést
zážitek rozmanitosti křesťanských církví a vnímání kulturního
a duchovního bohatství křesťanství. V atmosféře tohoto večera se
mohou návštěvníci setkat s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru,
hudby, umění, zážitku apod.
Konkrétní podoba programů se odvíjí od spolupráce farností
a církevních sborů a představuje tak charakter těchto křesťanských
společenství.
V Příbrami se letos do Noci kostelů zapojuje Svatá Hora, farní kostel
sv. Jakuba Staršího na náměstí T. G. Masaryka a Sbor Církve
československé husitské Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových
Horách.
Večer bude zahájen společným zvoněním zvonů ve všech třech
kostelích v 19 hodin a pokračovat bude prohlídkami, koncerty,
diskuzemi a výstavami až do 23. hodiny. Zakončen bude duchovním
slovem, modlitbou a následně opět společným zvoněním všech
zvonů po třiadvacáté hodině.
Za zmínku ještě stojí, že by měl být, stejně jak tomu bylo i minulý rok,
zřízen speciální spoj mezi příbramskými kostely. Veškeré kulturní
aktivity, koncerty, výstavy i duchovní programy probíhají v průběhu
večera po celé republice zdarma (více na www.nockostelu.cz).
Se srdečným pozváním uvádíme níže program jednotlivých kostelů.

Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve československé husitské
v Příbrami - Březových Horách
18:05 Přivítání v kostele – Sboru CČSH M. Jakoubka ze Stříbra
v Příbrami na Březových Horách
18:10 Vernisáž výstavy fotografií (Ing. Petr Čížek,….)
18:30 Práce s dětmi, seniory v Náboženské obci Příbram
18:30–20:15 Program pro děti (i rodiče) v zahradě kostela
18:45 „Afrika Africe“ - sociálně-vzdělávací projekt Církve
československé husitské
19:00 Společné zvonění příbramských kostelů
19:00 Koncert domovského Komorního pěveckého sboru Mistra
Jakoubka ze Stříbra s prezentací a prodejem 1. CD sboru
19:50 1. komentovaná prohlídka kostela – sboru s rozhlednou
20:20 Bible – kniha knih – přednáška s diskusí Dr. Hany Tonzarové,
vysokoškolské pedagožky v oboru biblistiky a duchovní Církve
československé husitské - možnost zakoupení speciálních výtisků
Biblí z České biblické společnosti
21:00 Hudební workshop – zpívejte s námi písně z Taizé
(společný zpěv ve 23.00 h.)
21:50 2. komentovaná prohlídka kostela – sboru
22:20 „Společný svět“ - panelová diskuse na téma, kde se potkávají
tzv. „věřící a nevěřící“
- pozvánka na V. „Modlitbu za domov“ – na téma Svoboda je volba?!
(28. 10. 2011)
23:00 Zpívejme a modleme se společně – písně z Taizé,
modlitby – na zahradě (za příznivého počasí)
23:55 Závěrečné požehnání
Pozn.: Po celou dobu programu možnost drobného občerstvení
připraveného péčí členů a zvláště členek náboženské obce CČSH
Příbram - Březové Hory; po celou dobu možnost zakoupení tiskovin
a publikací a též 1. CD pěveckého Komorního sboru Mistra Jakoubka
ze Stříbra i speciálních vydání Biblí (pro děti, mládež i dospělé).

Farní kostel sv. Jakuba Staršího na náměstí T. G. Masaryka
18:00 -18:55 Mše svatá s připojenými prosbami za město
a společnost
19:00-19:15 Společné zvonění příbramských kostelů, zahájení
19:30-20:30 Komentovaná prohlídka kostela a kůru
19:30-20:45 Promítání působivého filmu pro všechny generace,
na velkém plátně v sakristii
21:00-22:15 Společný koncert Musica Podberdensis,
Codex Temporis a hostů - pěvecký sbor, komorní smyčcový soubor,
varhanní pozitiv a sólisté, program: W. A. Mozart - Litanie de Beata
Virgine, Laudate Dominum; G. F. Handel - Hallelujah Chorus
(z oratoria Mesiáš) a další
22:30-23:00 Společné večerní agapé - něco dobrého k jídlu a pití,
prostor pro setkání s přáteli
23:00-23:30 Meditace s duchovním textem a hudbou z Taizé ztišení a možnost zamyšlení ve ztemnělém prostoru kostela
23:00-24:00 Překvapení ve sklepních prostorách fary
Výstava fotografií úprav interiéru kostela sv. Jakuba Staršího -
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Vážení čtenáři Kahanu,
nastává nejkrásnější měsíc roku,
měsíc lásky ...
Okresní hospodářská komora v Příbrami svolala na 19. dubna 2011 shromáždění delegátů, na kterém byla
projednávána zpráva o činnosti komory za uplynulý rok, plán práce pro rok
2011, zpráva o hospodaření a schválení hospodářského výsledku za rok
2010 a schválení rozpočtu roku 2011. Členům příbramské komory a hostům
byly představeny podmínky nové ankety „TOP FIRMA Příbramska“, kterou vyhlásí Okresní
hospodářská komora jako náhradu za soutěž „Nejlepší firma okresu Příbram“. Dnes zmíním
jen to, že soutěž bude probíhat formou internetové ankety - podrobnosti si nechám pro další
číslo Kahanu.
Ještě se vrátím ke shromáždění delegátů, které je letos nevolební. Volby do statutárního
orgánu nás čekají příští rok. Předsedou OHK Příbram je již dva roky Ing. Vladimír Kovalčík,
který převzal „žezlo“ po Ing. Pavlu Oktábcovi, který působil jako předseda komory celých
deset let.
Na jaro připravujeme několik akcí, z čehož dvě poslední akce jsou netradiční.
28. dubna 2011 to je „Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků v EU – co vše je
potřeba vzít v úvahu a co se změní po 1. 5. 2011.“ Seminář pořádáme zvláště v souvislosti
s ukončením přechodného období pro vysílání pracovníků v některých oborech do Německa
a Rakouska a chceme, aby se firmy mohly dozvědět více o změnách. Tento seminář je zdarma
a lektoruje jej RNDr. Jitka Ryšavá z Centra pro regionální rozvoj ČR, člen sítě Enterprice
Europe Network. Druhou akcí je „Daňový řád platný od roku 2011“ s daňovým poradcem Ing.
Václavem Dvořákem. Seminář se bude konat 19. května 2011 a jeho cílem je, aby si podnikatelé
a účetní na jednu stranu řádně plnili své povinnosti a na druhou stranu, aby při daňovém
řízení uměli využívat svá práva.
Dne 3. května 2011 zveme naše členy na prohlídku kliniky estetické medicíny ASKLEPION.
Současně zde budou probíhat přednášky na téma prezentace trendů ve stomatologii,
dermatologii a plastické chirurgii od renomovaných lékařů této kliniky. Poté proběhne
prohlídka kliniky a ochutnávky Visia - diagnostika pleti se simulací stárnutí, Vectra – simulace
vzhledu a dermogenius – diagnostika znamének.
Dne 31. května 2011ve spolupráci s Knihovnou J. Drdy a Institutem celoživotního vzdělávání
ICVD, s. r. o., pořádáme seminář plný informací a tréninků „Prevence životním stylem. “
Seminář se bude věnovat čtyřem tématům, a to emoční inteligenci - přímé vlivy emocí
na zdraví těla, nácvik vybraných technik na vědomé programování emocí…), světlu (jak
umělé světlo působí na lidský organismus, jak vnímáme různé druhy a kvalitu světla, práce
u PC…), pohybu (pohyb kontra sport, prevence a terapie pohybem, vytvoření nových
pohybových návyků pro každodennost, psychika a somatika…) a v závěrečné části
proběhne workshop.
Ze života členské základny:
V pátek 8. dubna 2011 oslavila Obchodní akademie a VOŠ Příbram již 90 let ekonomického
školství v Příbrami, k čemuž upřímně blahopřejeme. OHK Příbram má s Obchodní akademií
užší vztahy. Právě zde skončily dvě odborné praxe studentek z Obchodní akademie a spřátelených škol v Německu a Francii v rámci projektu COMENIUS. Děvčata připravovala
kompletaci podkladů pro shromáždění delegátů, dále aktualizovala informace pro soutěž
„TOP FIRMA Příbramska“ a podklady pro vydání dalšího ročníku Regionálního adresáře firem
a institucí, který budeme aktualizovat během léta.
NOHEL GARDEN Dobříš v letošním roce slaví 20. výročí svého založení.
Již dvě desítky let je firma NOHEL GARDEN se sídlem v Budínku u Dobříše jednou
z nejúspěšnějších společností na trhu se zahrádkářskými potřebami v České republice.
Majitel a generální ředitel v jedné osobě Ing. Petr Nohel společnost založil v roce 1991.
Během několika let na trhu se firma NOHEL GARDEN stala největším dodavatelem zahrádkářských potřeb v České a Slovenské republice, své zákazníky má ale i v Polsku, Maďarsku
a Estonsku. Vlastní dva sklady v České republice a jeden na Slovensku, kde byla v roce 2000
založena dceřiná společnost se sídlem v Lužiankách u Nitry. Dynamiku firmy zajišťuje kolektiv zkušených, ale i mladých a perspektivních manažerů. Mimořádná pozornost je věnovaná
péči o zákazníky, rozvoji firmy a celkové kvalitě pracovního prostředí. Komora též přeje
svému členovi hodně dalších podnikatelských úspěchů.
Noví členové:
Zuzana Tomková – zprostředkování obchodu, poradenství v oblasti seberozvoje
Ing. Filip Ondřejek – projektová činnost ve výstavbě
MPC Systém, s. r. o. – inženýrské a dodavatelské služby v elektrotechnice, výroba rozvaděčů
nízkého napětí
Irena Karpíšková, ředitelka

PŘÍBRAMSKÁ NOC KOSTELŮ 2011

Příbramské farnosti

V

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
18:45-19:00 Shromáždění pod svatohorskými schody - u vchodu
do schodů z města v Dlouhé ulici. Rozdání svící, příprava na výstup
na Svatou Horu po schodech.
18:55-19:15 Průvod se svícemi svatohorskými schody.
První z možností, jak se dostat na Svatou Horu. Po průvodu budou
schody uzavřeny.
19:00-19:15 Společně znějí zvony všech příbramských kostelů,
tedy i svatohorské
19:00-23:00 Otevření areálu, Muzea - Druhý způsob pro vstup
návštěvníků - Pražskou branou.
19:20-19:30 Přivítání návštěvníků u Korunovačního oltáře.
V otevřených korunovačních kaplích pronese P. Josef Michalčík, CSsR,
slavnostní řeč. Hraje Soubor svatohorských trubačů.

19:30-20:00 O Svaté Hoře v historii a současnosti.
BAZILIKA. Krátké uvedení do historie, ale především prezentace
současných aktivit poutního místa Svaté Hory.
20:00-20:30, 20:30 - 21:00, 21:00 - 21:30, 21:30 - 22:00
Prohlídka refektáře (barokní jídelny) kláštera s výkladem.
ZAČÁTEK PŘED MUZEEM. V refektáři budou vystaveny nejvzácnější
šaty Panny Marie svatohorské a v přilehlé klenuté chodbě slavnostní
mešní roucha.
20:00-20:30 Troj-Koncert - BAZILIKA. Koncert tří souborů, které
spolupracují se Svatou Horou (Svatohorský chrámový sbor, Komorní
sbor Dr. Vl. Vepřeka, Příbramská filharmonie).
20:00-20:30, 20:30-21:00, 21:00-21:30, 21:30-22:00
Prohlídka areálu s výkladem - ZAHÁJENÍ PŘED MUZEEM. Zahrnuje
prohlídku ambitů, rohových kaplí, výstavy Svatohorského poutního
muzea.
20:30-21:00 Liturgické předměty - BAZILIKA. Praktická ukázka předmětů
potřebných ke slavení mše svaté - např. kalich, patena, hostie
a další.
21:00-21:30 Liturgické hudební nástroje - BAZILIKA. Varhany harmonium - regál. Znáte tyto nástroje? Představí vám je
svatohorský varhaník Pavel Šmolík.
21:30-22:00 Duchovní slovo, prostor pro dotazy - BAZILIKA.
O mé duchovní cestě. Krátké duchovní slovo a prostor pro dotazy
na jakékoli téma, související s životem kněží či křesťanů obecně.
P. Josef Michalčík
22:00-22:30 Noční křížová cesta v parku se svícemi
ZAHÁJENÍ PŘED PRAŽSKOU BRANOU. Zastavení křížové cesty budou
doprovázena krátkými meditacemi a hudbou.
22:45-23:00 Prosba za město Příbram - videokonference mezi
příbramskými kostely - BAZILIKA. Po skončení křížové cesty se
spojíme prostřednictvím přímého televizního přenosu s ostatními
příbramskými kostely.
23:00-23:15 Společně znějí zvony, ohňostroj.
Zakončení programu na svatohorském náměstí.
Po celý večer je na Svaté Hoře připravena Multimediální projekce na Letním
kůru. Projekce dokumentů o Kongregaci Redemptoristů a stavbě nových
varhan bude umístěna v prostoru Letního kůru, kde je současně možné vidět
výstavu o historii, architektuře a dalších aspektech Svaté Hory
a odkud se rovněž nabízí nevšední pohled na areál tohoto poutního místa.
V kapli sv. Máří Magdaleny bude nepřetržitá možnost ztišení během již
zmíněné celovečerní adorace. Svatohorské poutní muzeum nabídne skromné
občerstvení (čaj, káva, teplé svatohorské oplatky a teplá medovina).
Dále zde bude možnost nákupu knih, upomínkových předmětů, k dispozici
bude též stálá informační služba. U Pražské kaple v ambitech bude vyřezávat
sošku P. Marie Svatohorské první český arcibiskup Arnošt z Pardubic.
V prostoru náměstí před Pražskou branou si se svatohorskými ministranty
můžete zahrát australský fotbálek. V režii ministrantů bude rovněž program
s názvem Pohled na Svatou Horu 3D brýlemi.
Program pro děti bude připraven v Pražské kapli. Děti si budou moci skládat
svatohorské puzzle, nakreslit Svatou Horu, modelovat ad.

SPOLEăNOST WALDORFSKÉ ŠKOLY PĶÍBRAM

Galerie Františka Drtikola Příbram pořádá výstavu

POĶÁDÁ

OD PÁTKU 13. 5. DO NEDįLE 15. 5. 2011

4. KAMENOSOCHÁNÍ

S HOĶICKÝM PÍSKOVCEM A MASTKEM
ZE SLOVENSKÉ HNÚŠTI

TÉMA

KÁMEN
JAKO INSPIRACE
SEBEPOZNÁNÍ

VLADIMÍR FRANZ

PROGRAM

sraz v 16h u pece ve WŠ Pńíbram
16 – 17h pńednáška pana T.Bołka (faráńe OK)
na téma „Stvońení versus tvońení“
17 – 19h práce s kamenem

DOBA OSVITU

SOBOTA

9 – 13h práce s kamenem (s pńestávkou)
13 – 14h obľd
14 – 16h práce s kamenem

akvarely, kresby, graﬁky

11. května — 12. června 2011
Galerie Františka Drtikola
Zámeček-Ernestinum Příbram
www.galerie-drtikol.com
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

PÁTEK

NEDįLE

9 -13h práce s kamenem
13h výstava a rozhovor

CENA
KONTAKT

Pracuje se pod širým nebem, za každého poĄasí (když prší, jsme pod
stńíškou). Pracovní odľv, pevné boty Ąi rukavice a klobouk jsou dobré
pro práci. Ubytování je možné zajistit. Jídlo a pití si zajišģuje každý
sám. Náńadí a kameny jsou zajištľny.

600,- KĄ/studenti 300,- KĄ
Pńihlásit se mŅžete na adresu: lanska@volny.cz nebo SMS na tel.: 602 866 434
Na setkání s vámi se tľší Josef Lánský

VÍCE INFORMACÍ NA WALDORF.PB.CZ
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