Stalo se

Starosta města MVDr. Josef Řihák se
zúčastnil letošních prvních Farmářských trhů v Příbrami.

Na nám. 17. listopadu jsou v plném
proudu rekonstrukční práce. MVDr.
J. Řihák při pravidelné kontrole.

Ing. Juraj Molnár se byl podívat
na zápis dětí do mateřských škol,
který probíhal 23. dubna.

Rozhovor se starostou
o příbramských náměstích

V Příbrami se v současné době opravují obě největší náměstí. Zatímco ve staré části města vrcholí rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, v nové části Příbrami, na Březohorském sídlišti se rozjíždí modernizace
náměstí 17. listopadu.
„Na obě stavby jsme získali dotace. Za rekonstrukci náměstí TGM zaplatíme přibližně 41 milionů korun. Z toho
významná část, přibližně 22 milionů korun, bude financována z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Obnova největšího náměstí v nové části Příbrami je součástí Integrovaného programu rozvoje města (IPRM) pro Březohorské sídliště. Na tento program jsme získali dotaci z EU v celkové výši 5,1 milionu eur. Během již dokončených dvou
etap jsme v rámci IPRM opravili ulici Bratří Čapků a okolí Kulturního domu. Na opravu náměstí 17. listopadu počítáme
s částkou v celkové výši přibližně 36 milionů korun. Současně s náměstím 17. listopadu se budou revitalizovat veřejná
prostranství také ve vnitrobloku mezi ulicemi Obránců míru, Politických vězňů, 28. října a Edvarda Beneše,“ říká starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Součástí rekonstrukce náměstí TGM byla i oprava hlavních ulic, které tudy vedou. Kdo práce financoval?
„V posledním čtvrtletí loňského roku
na naši rekonstrukci náměstí TGM
navázaly i rekonstrukce ulic Milínská,
Plzeňská, Hailova a kruhového objezdu
na spojnici zmíněných komunikací.
Tyto práce realizovaly Ředitelství silnic
a dálnic ČR a Středočeský kraj, kterým
silnice patří. Všechny ulice, které vedou
přes náměstí TGM, se podařilo v polovině
prosince 2011 zprůjezdnit. Od té doby
opět přes náměstí TGM jezdí obvyklá
doprava. Nepotvrdily se hlasy některých kritiků, kteří prorokovali, že nové
ulice na náměstí jsou příliš úzké, že
budou způsobovat dopravní zácpy
a že budou velmi obtížně průjezdné
pro vozidla integrovaného záchranného systému. Nic z toho nenastalo.
Na druhou stranu je ale pravda, že
dopravní zátěž na náměstí TGM je
nepřiměřeně velká. Tento stav je ale
zaviněn především tím, že Příbram
stále ještě nemá vybudován jihovýchodní obchvat města, který by svedl
tranzitní dopravu mimo centrum
města. Tato pro nás životně důležitá
stavba se bohužel zastavila. Připomínám, že investorem výstavby obchvatu města Příbrami je Ministerstvo dopravy ČR.
Je velká škoda, že realizace tohoto projektu nepokračuje.“
Co ještě zbývá na náměstí TGM dokončit?
„Proti původnímu projektu jsme koncem března přišli s jednou významnou změnou. Na žádost příbramské farnosti
a na základě odborných posudků jsme se rozhodli vyměnit staré lípy, které podle názoru odborníků narušovaly statiku
kostela svatého Jakuba, za nové. Tato změna projektu nás navíc bude stát přibližně 600 tisíc korun. Nově již je kolem
kostela, ve větší vzdálenosti než dosud, rozmístěno sedm lip umístěných ve speciálních kontejnerech. Jde o zvláštní
kultivary lip, které porostou pomalu a při řádné údržbě nepřesáhnou patnáct metrů výšky.
Současně s výměnou lip kolem kostela začalo i dláždění centrální části náměstí a chodníků podél domů. Kromě
dokončování opravy se v centrální části náměstí buduje také podloží a technologie pro novou kašnu, která bude
vévodit novému náměstí TGM. Mimochodem, kašny budou po skončení prací na náměstí TGM dvě. Tou první je již
zmíněná kašna s žulovou levitující koulí uprostřed náměstí. Druhou bude kašna na prostranství před bývalou restaurací U Podařilů. Nad rámec původně plánovaných prací také probíhá oprava schodišť před kostelem svatého Jakuba.
Obě schodiště, boční i hlavní, bylo nutné rozebrat a znovu sestavit. Obě schodiště poškodily stromy svými kořeny.“
Jak bude probíhat oprava náměstí 17. listopadu?
„Tady se práce již rozběhly naplno. Pracuje se především na centrální ploše náměstí. Již byla rozebrána plocha náměstí,
budují se nové obrubníky po celém obvodu náměstí. Následovat bude výstavba podkladových vrstev, rekonstrukce
veřejného osvětlení a na závěr i dláždění a osazení nové zeleně. Současně se začne pracovat také ve vnitrobloku mezi
ulicemi Obránců míru, Politických vězňů, 28. října a Edvarda Beneše. Stavební práce na náměstí 17. listopadu by měly
skončit do 30. září 2012. Po celou dobu rekonstrukce bude umožněno zásobování prodejen a restaurací.
V některých etapách stavby může docházet i k částečnému omezení parkovacích ploch. Rada města nedávno schválila,
že po dobu rekonstrukce náměstí 17. listopadu zde budou prominuty platby za parkování. Rozhodli jsme se uplatnit
na náměstí 17. listopadu po dobu rekonstrukce podobný režim, jaký platí během oprav na náměstí TGM a na dalších
parkovištích v okolí centra staré části Příbrami. To znamená, že po dobu probíhajících prací nebudeme na náměstí
17. listopadu vybírat parkovné. Chceme tak lidem, kteří zde žijí, a podnikatelům, kteří zde mají své obchody, částečně
kompenzovat nepohodlí a omezení, ke kterým bude v průběhu rekonstrukce náměstí 17. listopadu nutně docházet.“
Jak jste spokojen s dosavadním průběhem prací?
„Rekonstrukce náměstí TGM a náměstí 17. listopadu pokračují poměrně dobře. Zvládáme řešit drobné problémy, které
se na obou stavbách zákonitě musí vyskytnout. Děkuji tímto p. místostarostovi MUDr. Ivanu Šedivému, který na průběh
prací pečlivě dohlíží. Dík patří i pracovníkům Odboru silničního hospodářství a investic, kteří mají zdárný průběh prací
na starosti. Rád bych zdůraznil, že rekonstrukce obou hlavních příbramských náměstí jsou jedněmi z nejvýznamnějších
investičních akcí v Příbrami za posledních 50 let. Využili jsme šanci v podobě možnosti čerpat peníze z rozvojových
fondů Evropské unie a rozhodli jsme se realizovat projekty modernizace obou největších náměstí, které si naše město
zaslouží. Jsem přesvědčen, že náměstí TGM i náměstí 17. listopadu dají Příbrami novou, osobitou tvář, ve které budou
zachyceny jak slavné dějiny našeho města, tak i moderní současnost.“
jk

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku o budoucnosti
Vojenského újezdu Brdy po odchodu vojáků. Sejdeme se 14. května 2012
v 17 hodin v zasedacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá
budova Rudných dolů Příbram). Budou zde přítomni zástupci Ministerstva
životního prostředí, kteří vysvětlí, jakým způsobem bude zajištěna ochrana přírody
v Brdech po odchodu vojáků. Součástí programu bude prezentace. Přítomní
odborníci Vám zodpoví Vaše případné dotazy.
MVDr. Josef Řihák

MUDr. Holobrada předal před utkáním
1.FK Příbram dres s číslicí 300
L. Pleškovi k jeho 300. startu v 1. lize.

Jakmile rozkvetou třešně, naskytne
se nám každoročně pohled, který se
nikdy neokouká.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tradičními ohni o Filipojakubské noci jsme přivítali máj, pro řadu z nás ten nejkrásnější měsíc
v roce. V květnu nás tradičně čeká řada oslav
a kulturních událostí. V Příbrami pokračuje
44. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.
V letošním roce je tato akce o to významnější,
neboť naše město se stalo členem Asociace
hudebních festivalů ČR. Příbram tak vstoupila
do elitní skupiny, ve které jsou například Praha,
Brno, Kroměříž, Litomyšl a další.
V plném proudu jsou oslavy 67. 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 v okolí Památníku Vítězství opět koná oblíbená
rekonstrukce posledního válečného konfliktu v Evropě. Město Příbram se
na této vzpomínkové akci organizačně podílí. Příležitost vzpomenout
na padlé hrdiny 2. světové války bude možné i v Příbrami, a to například
při ukázce bitvy předvedené členy klubů vojenské historie v ulicích
Březových Hor.
Běžný život v Příbrami je v těchto dnech ve znamení pokračujících
i nových stavebních akcí. V centru staré části Příbrami a na sídlišti
na náměstí 17. listopadu a v jeho okolí pokračují rozsáhlé rekonstrukce.
O průběhu těchto staveb informuji podrobně ve vedlejším článku.
Obě zmíněné stavby komplikují dopravu i běžný život obyvatel našeho
města. Velké problémy způsobila i rekonstrukce povrchů kruhové křižovatky u Dolejší Obory a v části Plzeňské ulice, kterou realizovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rád bych se touto cestou omluvil za nepohodlí,
které během všech staveb občanům vzniká. Odměnou nám po skončení
prací budou nové ulice a chodníky.
Další uzavírky a s nimi spojené objížďky bude možné během následujících měsíců očekávat také v okolí Mariánské ulice, v části Březových Hor
a v oblasti Drkolnova. Během léta se zde uskuteční několik rozsáhlých
oprav. Město Příbram je investorem komplexní rekonstrukce Mariánské
ulice, z městských peněz budeme hradit i plynofikaci Libušiny ulice.
Dodavatelé plynu zase budou pokračovat v rekonstrukci plynovodních
rozvodů v severozápadní části města, za což jim děkuji.
Během uplynulého měsíce mě potěšil zájem občanů o projekty, které
v našem městě v současné době realizujeme. Děkuji všem, kteří se
zúčastnili diskusního setkání věnovaného rekonstrukci Březohorského
sídliště. Velkým přínosem nejen pro mě, ale doufám, že i pro všechny
zúčastněné, byla schůzka v klubovně hasičů na Březových Horách, na které
se lidé mimo jiné dozvěděli, jak se bude provádět rekonstrukce Mariánské
ulice. Obyvatelé zmíněné ulice se seznámili s podrobným postupem
prací, přítomní odborníci jim odpovídali na řadu konkrétních a věcných
dotazů. V podobných setkáních s občany, na kterých chci řešit, jak zlepšit
život v našem městě, hodlám i nadále pokračovat. V nejbližší době
uspořádám besedu na téma budoucnost Vojenského újezdu Brdy
po odchodu vojáků. Do konce května chtějí zástupci ministerstev obrany
a životního prostředí znát názor starostů podbrdských obcí na to, jak má
být ochráněna příroda v Brdech po zrušení vojenského výcvikového
prostoru. Ještě než jim odpovím, rád bych znal názory občanů na tuto
problematiku. Pozvánku na tuto besedu, na kterou zvu také odborníky
z výše zmíněných ministerstev, zveřejníme na našich městských internetových stránkách www.pribram.eu. Beseda bude v pondělí 14. 5. 2012.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem úspěšným sportovcům
za vzornou reprezentaci našeho města. Děkuji zejména volejbalistům,
kteří skončili třetí v nejvyšší soutěži v České republice. Radost nám letos
dělají i fotbalisté 1.FK Příbram, kteří nejen dokážou porážet kvalitní
soupeře, ale především předvádějí atraktivní hru. Děkuji i cyklistům,
plavcům a dalším sportovcům. A v neposlední řadě gratuluji členům
Sokola Příbram, kteří si v letošním roce připomínají 150. výročí od založení své slavné organizace.
Přeji všem středoškolákům v závěrečném ročníku úspěšné zvládnutí
maturit i přijímacích zkoušek na vysoké školy. Vám všem ostatním pak
přeji krásné jaro.

MVDr. Josef Řihák

INFORMACE Z RADNICE
Občané dluží na poplatcích miliony

Dne 31. 3. skončil termín, do kdy měli občané Příbrami povinnost
zaplatit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. V Příbrami činí tento poplatek 500 Kč a platí jej každá
fyzická osoba, která má na území města Příbram trvalý pobyt.
Městská vyhláška stanovuje i osvobození a úlevy. Poplatek
nemusí platit například obyvatelé Domova důchodců PS města
Příbram, Příbram VI – Březové Hory, K Dolu Marie čp. 154, či
osoby, které doloží že, od 1. 1. do 31.12. příslušného roku pobývají mimo území ČR. Další případy osvobození od poplatků řeší
článek 7 příslušné městské vyhlášky.
„K poslednímu dni března 2012 městu tento místní poplatek dlužilo
celkem 7 206 občanů - celkem městu občané dluží asi 9 milionů Kč.
To je poměrně vysoká částka, kterou se podle svých možností
snažíme vymáhat. Městu tyto peníze chybí. Mohli bychom za ně
například zaplatit pořízení nových kontejnerů na svoz tříděného
odpadu, nebo svážet tento tříděný odpad častěji. Přitom ale nejsme
oprávněni účtovat penále, jen při vymáhání exekuční náklady,“
vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
Do konce března také byli povinni zaplatit příslušný poplatek
všichni chovatelé psů v Příbrami. Poplatky ze psů v Příbrami se
platí podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místním poplatku ze psů. Vyhlášky je možné najít
na internetových stránkách města Příbrami www.pribram.eu
na úřední desce v sekci Vyhlášky zastupitelstva města.
„Poplatek za psa dlužilo v Příbrami k 31. 3. 2012 celkem 390 chovatelů. V přepočtu tito zapomětliví občané tak městu dluží za své
čtyřnohé miláčky asi 360 tisíc korun. Za prvního psa je poplatek
stanoven na 900,- Kč. Poplatek je snížen u dalšího psa nebo třeba
u osamělých důchodců. Přesné částky za platby je možné najít
ve výše zmíněné vyhlášce. Na kontrolu zapomětlivých chovatelů
psů se v těchto dnech častěji než dříve zaměřují strážníci Městské
policie Příbram. Ti v rámci své pochůzkové služby kontrolují, zda
chovatelé mají řádně své pejsky přihlášeny a zda mají pro rok 2012
zaplacený poplatek,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.
Poplatek se platí ze psa staršího třech měsíců a rovněž je poplatník povinen nejpozději pejska přihlásit do 15 dnů od jeho nabytí.
Poplatek je nutné uhradit vždy do 31. března kalendářního
roku, a to přímo na pokladnách Městského úřadu Příbram či
bezhotovostním převodem. Majitel pejska obdrží po provedené platbě barevnou nálepku pro konkrétní kalendářní rok.
V letošním roce zdobí známky příbramských pejsků zelená
nálepka. Povinností majitele psa je podle uvedených vyhlášek
zajistit, aby pes známku nosil, případně byl označen čipem.

Prodej domů na Zdaboři

Zastupitelstvo města Příbrami 16. 4. 2012 schválilo prodej několika budov v kat. území Příbram panu Zdeňku Slánskému za kupní
cenu 5 400 000 Kč, splatnou do 30 dnů po podpisu smluv
na účet prodávajícího. Odchylku kupní ceny od nejvyšší nabídky
zdůvodňuje zastupitelstvo ve smyslu ust. § 39 odst. 2 zákona
o obcích s tím, že kupní cena byla schválena v souladu s nejvýhodnější nabídkou, podanou kupujícím v rámci podmínek
zveřejněného záměru dle ust. § 39 odst. 1 zákona o obcích,
a zastupitelstvo se rozhodlo akceptovat tuto cenu.
„Původně jsme uvažovali o tom, že v objektech v bývalém armádním
areálu na Zdaboři vybudujeme malometrážní startovací byty.
V minulosti jsme podobné byty určené zejména pro mladé rodiny
s pomocí dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení vybudovali
v bývalých kasárnách v ulici Čs. armády, v bývalém Simply clubu či
na Spartaku. To ovšem bylo v době, kdy bylo možné čerpat za velmi
výhodných podmínek dotace, s jejichž pomocí si města a obce
mohly dovolit podobné projekty realizovat. Byty pro mladé se
tehdy stavěly nejen v Příbrami, ale i v Dobříši, Březnici, Jincích
a v dalších městech v našem okrese. Bohužel, dnes již není možné
takto výhodné dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení získat.
Město Příbram na tak velkou investici samo nemá peníze. Proto
jsme se budovy, které chátraly bez využití, rozhodli nabídnout
k prodeji,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.

Třináctý pokus se zdařil

Zastupitelstvo města Příbram schválilo prodej budovy č.p. 57
v Kozičíně. Jde o stavbu občanského vybavení (dříve zde bývala
hospoda). Kupní cena činí 906 tisíc korun. Platba se uskuteční
převodem z účtu do jednoho měsíce od doručení oznámení
o schválení prodeje zastupitelstvem města. „Objekt bývalé
hospody v Kozičíně je dlouhodobě nevyužitý. Tím, jak byl prázdný,
postupně chátral. Na špatný stav hospody opakovaně upozorňovali místní občané. Například bývalá předsedkyně Osadního
výboru Kozičín p. Stoklasová na jednání na radnici v roce 2008 objekt
dokonce nazvala ostudou obce. Město ovšem na nákladnou
opravu nemělo peníze. Pokoušeli jsme se nemovitost několikrát
prodat či pronajmout, ale žádný zájemce se ve výběrových řízeních
nenašel. Až nyní, na třináctý pokus se našli kupci. Jsem přesvědčen,
že noví majitelé se budou o objekt dobře starat,“ komentoval
prodej starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Připravujeme Sazeničkový trh

Město Příbram ve spolupráci s podnikatelkou Janou Slezákovou
a několika dalšími podnikateli z Pražské ulice pořádá v letošním
roce několik monotematických trhů na Václavském náměstí
v Příbrami II (horní část Pražské ulice). Po Velikonočním trhu se
v sobotu 12. května od 8 do 12 hodin uskuteční již druhý
monotematický trh – tentokrát SAZENIČKOVÝ TRH.
„Zveme všechny, kteří si chtějí zkrášlit svoji zahrádku hezkou kytičkou,
nebo si vypěstovat zdravou zeleninu. V nabídce ve stáncích si
návštěvníci trhů budou mít možnost vybrat z bohatého sortimentu
sazenic salátu, květáku, rajčat, kedluben, celeru, paprik, jahod,
okurek, různých druhů letniček, trvalek i kaktusů,“ vyjmenovává
pestrou nabídku zboží MVDr. Josef Řihák.
Na tržišti na Václavském náměstí nebude chybět ani občerstvení. A pro děti zde bude k dispozici zdarma skákací hrad.
„V pořádání monotematických sobotních trhů na Václavském
náměstí budeme pokračovat po celý rok. Je to jeden z řady projektů, které pořádáme ve spolupráci s paní Janou Slezákovou a několika dalšími podnikateli z Pražské ulice. Naším společným cílem je
oživit centrum staré části Příbrami a přilákat sem občany,“ doplnil
příbramský starosta Josef Řihák.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
PROKOP ONDRÁK,

Plynofikace Libušiny ulice

Zastupitelstvo města Příbram schválilo uzavření Smlouvy
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
se společností RWE GasNet, spol. s r. o. Kupní cena bude činit
215 tisíc korun. „V letošním roce budeme plynofikovat Libušinu
ulici v Příbrami VI - Březových Horách. Máme již zpracovanou
projektovou dokumentaci. Společnost RWE GasNet, spol. s r. o.,
nám předložila návrh smlouvy o podmínkách budoucího napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení,
a o smlouvě budoucí kupní. Uzavření této smlouvy je nezbytnou
podmínkou pro vydání kladného stanoviska distribuční soustavy
k projektové dokumentaci,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
Projekt předpokládá vybudování pěti přípojek pro jednotlivé
nemovitosti. Město Příbram za plynofikaci Libušiny ulice zaplatí
přibližně 1,5 milionu korun.

Ověřování výsledků vzdělávání

V souladu s ustanovením § 171 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), vyhlásil ministr školství, mládeže
a tělovýchovy dne 7. února 2012 Program zjišťování výsledků
ve vzdělávání – Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní
inspekcí v roce 2012. “Na základě tohoto programu se ve dnech
21. 5. až 8. 6. na všech základních školách a na nižších stupních
víceletých gymnázií v ČR bude konat generální zkouška ověřování
výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.
Ověřovány budou výsledky vzdělávání žáků v předmětech český
jazyk, matematika a cizí jazyk. Účast škol je povinná, uvolnit školu
z této povinnosti může na základě odůvodněné žádosti pouze
Česká školní inspekce,” řekl starosta MVDr. J. Řihák.

Členství v Asociaci hudebních festivalů ČR

Město Příbram vstoupilo do Asociace hudebních festivalů ČR.
To je prestižní organizace měst, která jsou pořadateli významných hudebních festivalů. „Samozřejmě je nutné splnit určité
podmínky, např. trvání doby festivalu, jeho historie, dramaturgie,
umělecká úroveň. To jsme bez problémů splnili a dostali se tím
pádem mezi takové velikány pořadatelů, jakým je Pražské jaro,
Kroměříž či Litoměřice. Myslím, že jde o mnohaleté ocenění práce
lidí, kteří se na pořádání Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
podíleli. Hodně si toho vážím a opravdu nás to těší. Příští rok nás
čeká 45. výročí HFAD, a tak do něj vstupujeme s tímto skvělým
výsledkem,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý a Václav Černý jeho
informace doplnil: „V uplynulých dnech byl zahájen 44. ročník
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Zahajovací koncert s Filharmonií Hradec Králové měl velký úspěch. V těchto dnech také Rada
města Příbram rozhodla, že studentům středních škol a seniorům
umožní na další koncerty vstup tím, že právě pro tyto kategorie
posluchačů stanovila symbolické vstupné ve výši 5 Kč.“

Na náměstí se vracejí dlažební kostky

Podle slov I. Šedivého práce na náměstí T. G. Masaryka úspěšně
pokračují. „Překonali jsme obtíže, které vyplývaly z archeologických
výzkumů. Na náměstí se vrací původní dlažba, která tady byla, ale
především je tu nyní velice kvalitní podklad. Nemělo by tedy
docházet k propadům, tak jak se to na náměstí dělo dříve. Již jsou
tady osázeny lípy. Termín dokončení hlavní části náměstí je
plánován do konce května. Zastupitelé odsouhlasili finanční
příspěvek římskokatolické církvi ve výši 800 tisíc korun na opravu
fasády kostela. Po současném obnažení si to tato stavba jednoznačně zaslouží. Nyní je kostel sv. Jakuba skutečnou dominantou
celého náměstí. V těchto dnech přistupujeme k opravě jak
hlavního, tak i bočního schodiště směrem do náměstí. Tyto práce
financuje město Příbram. V těchto dnech také začala rekonstrukce
a revitalizace náměstí 17. listopadu. Tady se jedná o „jednodušší“
stavbu, ale patří sem i úpravy některých okolních silnic a dvorů.
Na toto téma byla i beseda s občany v Kulturním domě. V těchto
tematických besedách stále pokračujeme. Naposledy to bylo
na Březových Horách, kde hlavním tématem byla rekonstrukce
Mariánské ulice,“ doplnil informace místostarosta Šedivý.

Hospodaření města v loňském roce

Příbramští zastupitelé schválili druhý z nejdůležitějších dokumentů města – Zprávu o vývoji hospodaření města a jím
zřízených organizací za rok 2011. „Překvapilo mě, že k tomuto
důležitému dokumentu nebylo ze strany opozičních zastupitelů
mnoho připomínek, ale ani diskuze nebyla nijak živá, přestože
takovýto materiál by si diskuzi rozhodně zasloužil. Trošku mě tedy
udivuje, okolo jakých nepodstatných věcí se někdy diskuze točí,
a naopak materiál hodně důležitý projde téměř bez povšimnutí,“
řekl Ivan Šedivý.

Nanotechnologie si razí cestu

Tato nová technologie by měla pomoci městům a obcím s údržbou
objektů, budov, soch a dalších artefaktů. Hodí se pro savé i nesavé
povrchy, pomoci může i s ošetřením kluzkých povrchů. „Je to
technologie poměrně nákladná, ale rozhodně se vyplatí,“ uvedl
místostarosta Černý. Podle jeho slov se chystají nanotechnologii vyzkoušet například u bazénu v Aquaparku.

Diskuze o provozní době v sauně

“Změna provozní doby sauny v Aquaparku Příbram klientům
nevyhovuje. Je třeba o této změně diskutovat a provozní dobu
nastavit tak, aby vyhovovala klientům a byla i ekonomicky schůdná,”
sdělil Václav Černý.

Chystají se Letní sportovní hry

Hlavním pořadatelem Letních sportovních her v Příbrami jsou
Sportovní zařízení města Příbram. „Hry budou 16. června a zapojí
se do nich téměř všechny příbramské sportovní kluby. Soutěžit se
bude ve 13 disciplinách v areálu Nového rybníka, v obou halách
Sportovních zařízeních a také na lyžařském svahu Padák,“
informoval místostarosta Václav Černý.
jk, as

KNĚZ, SPISOVATEL A VLASTENEC
1810 - 1873

Dalším z příbramských literátů, kterým se budeme
zabývat, je příbramský děkan Prokop Ondrák. Narodil
se v Praze a po studiích na gymnáziu nastoupil na bohosloveckou fakultu. V roce 1834 ji s úspěchem
dokončil a byl vysvěcen na kněze. Do Příbrami přišel
ještě v tomto roce, nejprve jako kooperátor (pomocný
kněz) na Svaté Hoře, o dva roky později pak jako katecheta (učitel náboženství) zdejší hlavní školy.
V Příbrami zůstal již natrvalo, po smrti příbramského
děkana u sv. Jakuba Františka Kostky v roce 1846 se
stal jeho nástupcem. Pro svou lidumilnost a laskavost
byl v našem městě velmi oblíben.
Od mládí se Prokop Ondrák přátelil s Josefem
Kajetánem Tylem, který pro něj znamenal inspiraci
k vlastní literární tvorbě. Své první drobné práce
uveřejnil v roce 1844 v Květech a v České včele, včetně
článků s postřehy o dění v Příbrami. Psal též do časopisu Blahověst, Časopisu českého muzea, Posvátné
kazatelny a Časopisu pro katolické duchovenstvo.
Z jeho původní tvorby jsou pak nejvýznamnější psaná
kázání, která vydal knižně v několika svazcích.
Hlavní Ondrákův literární přínos však spočíval
v překladech do češtiny, zejména z francouzštiny
a italštiny. V oblasti italské literatury je dokonce Ondrák
považován za zakladatele česko-italských novodobých
literárních vztahů. Kvalitních překladatelů měla tehdejší
literární obec málo a díky P. Ondrákovi tak se mohli
čeští čtenáři dostat ke textům ve velmi zdařilé podobě.
Z těch nejvýznamnějších uveďme alespoň Zasnoubence od A. Manzoniho, Eliezer a Neftali (Dobytí
Jericha) od de Floriana a Mučedlníky od Chateaubrianda.
Velké zásluhy má Prokop Ondrák v oblasti organizace
veřejného života a v povzbuzování obyvatelstva
v národním uvědomění. Jako kněz měl k tomu dobré
možnosti. Měl přirozenou autoritu, a proto měl též
všude dveře otevřené. Jeho zásluhou se tak např.
v Příbrami v roce 1844 konalo první české divadlo,
pořádaly se české taneční besedy apod. V roce 1848 se
zapojil do veřejné politické činnosti, sloužil např. symbolickou zádušní mši za padlé studenty v bojích
v Praze. V roce 1849 spoluzakládal spolek Slovanská
lípa, který byl prvním příbramským spolkem v moderním slova smyslu. Díky svému přátelství s Tylem dosáhl
toho, že slavná divadelní společnost v roce 1851
navštívila i naše město a odehrála zde několik představení. Rovněž na jeho prosbu navštívil naše město
v roce 1862 i František Palacký. Za doby Ondrákova
děkanátu byl také přestavěn kostel sv. Jakuba
do současné podoby i s charakteristikou úpravou věže
a s hodinami se zaměněnými rafijemi. Prokop Ondrák
byl známý i svými aktivitami v sociální oblasti, zejména
v organizaci sbírek potřebným a pomoci školní
mládeži.
Město Příbram ocenilo jeho zásluhy ještě během
života udělením čestného měšťanství a byla po něm
pojmenována ulice vycházející z Hornického náměstí
(Cábryku), původně nazývaná Žabí. Prokop Ondrák
zemřel v roce 1873 jako všeobecně uznávaná
a oblíbená osobnost, jeho hrob se nachází na příbramském hřbitově ve společnosti dalších děkanů a kněží.
Daniel Doležal

KVĚTNOVÉ

KALENDÁRIUM

1. 5. 1402

zemřel pražský arcibiskup
Olbram ze Švorce, pán
Příbrami.

10. 5. 1842

městečko Březové Hory žádalo o povolení přelití dvou
puklých zvonů v Prokopské
kapli, čemuž bylo posléze
vyhověno.

noviny a tabákové výrobky.

15. 5. 1932

proběhl v Příbrami orelský
slet.

24. 5. 2002

byla slavnostně otevřena
služebna městské policie
na náměstí J. A. Alise.

11. 5. 1892

27. 5. 1992

13. 5. 1872

30. 5. 1902

se v hostinci U Zlatého
soudku narodil akademický
sochař Jaroslav Wimmer.

v Oberdöblingu blízko Vídně zemřel Mořic Hartmann,
německý spisovatel židovského
původu,
rodák
z Trhových Dušník.

15. 5. 1962

byl na náměstí ve staré
Příbrami umístěn typizovaný prodejní stánek na

Konfederace politických
vězňů otevřela v Příbrami
Muzeum třetího odboje.

se v Příbrami narodil Emil
Němeček, hudební skladatel a pedagog.

31. 5. 1892

došlo následkem požáru
na dole Marie k největší důlní
katastrofě své doby, při
které zahynulo 319 horníků.

Daniel Doležal
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Peníze trochu jinak
Jedním z aktuálně diskutovaných společenských témat u laické i odborné
veřejnosti je současný proces zadlužování občanů, jejich rostoucí
neschopnost dostát svým závazkům a splácet své dluhy. V loňském roce
jsem v Kahanu čtenáře informoval o procesu vzniku dluhů a s nimi
spojenými problémy. Platí a vždy platit bude, že nejlepším způsobem, jak
neřešit dluhy, zabránit problémům s nimi spojeným sobě nebo blízkým,
je si peníze půjčovat zcela výjimečně. Tady je konkurencí mé chabé
argumentaci samozřejmě společenská situace, podněty ekonomů
ke zdravému půjčování, pro které jsou dluhy žádoucím a běžným motorem prosperity i růstu, obrovský marketingový tlak bank a finančních
ústavů, praktiky psychologického nátlaku a „důvěryhodné“ prezentace
dealerů finančních nebo obchodních společností, či vlastní zájmy
různých skupin i jednotlivců. Mnoho úspěchů nemohu mít v situaci
dravosti a bezohlednosti těch, kteří svou invazivní strategii cíleně
zaměřují zejména na lidi v obtížné životní situaci a své metody obhajují
poukazem na „spravedlivé“ principy, „poctivé“ zájmy věřitelů nebo je
schovávají za povinnost hájit právní odpovědnost každého z nás.
Nedávno jsem diskutoval s člověkem „z druhého břehu“, který je
přesvědčen o tom, že dluhy nejsou zase tak nic nenormálního. Každý je
přeci odpovědný za své jednání, každý má umět vyhodnotit své možnosti
i svou finanční situaci, umět předvídat. A pokud není sám kompetentní,
může si nechat sestavit finanční plán. Pak jej nemůže v životě nikdy nic
překvapit. A navíc – všechny smluvní podmínky si může kdykoli nechat
posoudit advokátem… Můj „kolega“ pak poukázal na ten „strašný“ institut osobního bankrotu. Co věřitelé? Půjčí lidem peníze, pak se musí
soudit a často dostanou minimum, protože dlužník nemá nakonec ani
z čeho dluhy zaplatit. Pochopitelný názor pro ty, kteří finanční produkty
nabízí, možná úsměvný pro ty, kterých se problém dluhů netýká, velmi
smutný pro toho, který nezvládl situaci, nebo jen neměl víc štěstí a reálné
schopnosti.
Myslím, že nejen státní zaměstnance překvapil náhlý propad mzdy až
o 12 %. Mnozí lidé si půjčovali v době, kdy pojem ekonomická krize byl
pojmem pouze a jen v učebnicích dějepisu. Ztráta části příjmu i do nedávna
jistého zaměstnání je těžko předvídatelná záležitost. Mnozí i po snížení
příjmu a obecném zdražování zvládají své finance, ale umím si představit
opačnou situaci a hlavně - setkávám se s těmi, kteří tuto situaci neumějí
a mnohdy ani nemohou sami zvládnout.
Sleduji v médiích i kolem sebe, a i má praxe ukazuje, že velká skupina lidí
nemá předpoklady, možnosti, podmínky, důvody… studovat ekonomické ukazatele, nebo nejsou situováni v prostředí tak, aby neměli
problém s předvídavostí, penězi nebo vůlí reagovat na lákavé nabídky
(nejen) finančních společností. Také to, že se od listopadových změn
společenských poměrů jaksi zapomnělo na zvyšování finanční gramotnosti a právního vědomí lidí již od školních lavic, se diskutuje stále. Tuto
společenskou realitu můžeme vnímat např. na počtech exekucí. Jestliže
v roce 2001 bylo nařízeno v ČR cca 4 300 exekucí, v roce 2005 to bylo již
270 000 a v roce 2007 dokonce 350 000 exekucí. Současné číslo ani
nechci uvádět. Takže jakoukoli argumentaci oponenta nemohu přijmout.
Budiž nám útěchou, že se kompetentní orgány probouzejí a alespoň
základní koncepci finanční gramotnosti postupně zahrnují i do učebních
osnov. Ovšem ne vždy a všichni budou umět znalosti uplatnit v praxi.
Legislativních kroků např. severského typu, že klientovi, který není
bonitní, jednoduše nikdo půjčit nemůže, se v našich českých podmínkách
jen tak nedočkáme.
Že každá mince má dvě strany a univerzální recept na řešení finančních
problémů není jednoduché pro obyčejného člověka najít, že problém
s dluhy může řešit prakticky kdokoli, bych rád ilustroval na dvou příbězích
ze života:
Petr před lety studoval v jiném městě. Aniž by si byl vědom jakéhokoli
problému z té doby, obdržel soudní příkaz, tzv. platební rozkaz s tím, že
mu vznikl dluh z černé jízdy u dopravního podniku ve výši 800 Kč. Řekl si,
že o žádné černé jízdě a tím dluhu nic neví, tak co by komu platil. Navíc
dostal od vzdělaného kolegy „dobrou“ radu, že dluh je určitě promlčený.
Tedy získal radu a), ale již nikoli b). Tím, že se nezačal včas bránit, úrokem
z prodlení, podáním žaloby, přísudkem advokáta v exekučním řízení,
náklady exekutora + DPH se dluh plíživě vyšplhal na částku téměř 20 000 Kč.
Petr nenapadl tento nárok žalobce podáním odporu proti platebnímu
rozkazu a tím se zbavil možnosti nechat prokázat vznik titulu dluhu nebo
podat námitku promlčení, a tak celou situaci vyřešit lépe. Tady nelze
nikomu, a už vůbec ne soudnímu systému, nic vyčítat. Formálně je vše
v pořádku. Dopravní podnik prodal podnikavci starou pohledávku,
advokát zmocněný podnikavcem k úkonům podal (elektronicky) návrh
k soudu na zaplacení dluhu i s příslušenstvím. Soud formálně a správně
rozhodl. Tady můžeme vyjádřit lítost, posměšek nebo jiný emocionální
prožitek, že Petr, ač současný vysokoškolák, situaci podcenil. Teď už ví, že
se měl radit více, svou obranu prováhal, celý dluh zaplatit musí, bude jej
splácet ve splátkách a na ty vydělávat. Navýší komusi zisk, advokátní
kanceláři i exekutorovi se do portfolia zaznamená úspěšnost vymáhání.
Příběh Marty je podobný, ale ne tak úsměvný. Naopak. Marta jela na černo,
ale pak podcenila situaci jako Petr. Jelikož je matkou samoživitelkou,
pobírající pouze rodičovský příspěvek, na vyměřenou výši pohledávky
exekutorem nemá. Protože bydlí ve vlastním bytě po rodičích, obává se,
že jí exekutor byt prodá. Neumí jednat a vyjednávat, na lince exekutora
se s ní baví pouze automat. Proto když u dveří zazvoní milý pán, říkejme
mu Vašík, a Martě poví, že se o její exekuci a problémech dozvěděl (odkud
asi), a že jí nabízí pomoc i řešení formou půjčky a přijatelného
splátkového kalendáře, je Marta nadšená – řekne si, že ještě žijí super lidi.
Zbaví se aktuální hrozby exekuce, nicméně jí u Vašíka vzniká závazek
nový, ukáže se časem, že je mnohem vyšší a tím zrádnější. Martě totiž
přestane bývalý druh platit výživné, a nemůže tak zaplatit dojednané
splátky na půjčce od Vašíka. Její dluh vůči Vašíkovi se tak stává splatným
celý. Najednou chce Vašík zaplatit nejen dluh, kterým umořil původní
pohledávku dopravního podniku, resp. exekutorovi, ale chce zaplatit
úroky z prodlení i smluvně ujednané penále ve výši 100 %. A má v ruce
směnku – kdo z obyčejných lidí ví, co znamená podepsat směnku? Martě
v zoufalé situaci opět hrozí nová a nákladnější exekuce. A tak se rozhodne
k zdánlivě nejjednoduššímu kroku – půjčí si přes internet od vstřícného
peněžního subjektu a dluh Vašíkovi zaplatí… Že to je jako na kolotoči? Asi
nemusím vnímavému čtenáři popisovat, co následuje poté.
Je smutné, že se některý „byznys“ cíleně zaměřuje na zneužívání
neznalosti lidí, jejich důvěry, finanční negramotnosti, legislativních mezer
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
V říjnu 2011 zahájila na naší vysoké škole činnost Akademie třetího
věku. V tomto pilotním ročníku se v našich kurzech vzdělává více než
200 občanů Příbrami. Zájem o další vzdělávání stále trvá, sestavili
jsme proto novou nabídku kurzů na školní rok 2012/13, kterou si Vám
tímto dovolujeme představit. Kurzy jsou určeny lidem nad 50 let.
Výuku zajišťujeme ve spolupráci s našimi vyučujícími a odborníky
z Hornického muzea, Státního oblastního archivu a dalších
odborných a vědeckých institucí. Naši Akademii finančně podporuje
město Příbram.
SPOLEČENSKOVĚDNÍ KURZY
Dějiny umění/historie
Třísemestrální kurz zaměřený na seznámení se s dějinami umění
(pravěké umění, kultura Keltů, starověké Řecko a Řím, románské
umění, renesance, baroko, klasicismus, empír, secese, umění 20. století). V rámci kurzu proběhnou přednášky zaměřené na obecné dějiny
a dějiny regionu. Počet lekcí: 30, frekvence: 2 x měsíčně, vedoucí
kurzu: Mgr. Jana Froňková, cena: 2 400 Kč
Genealogie/historie
Třísemestrální kurz, ve kterém posluchači získají přehled o archivních
pramenech a možnostech pátrání po vlastních předcích. Naučí se
vytvořit vlastní rodokmen a číst texty psané kurentem – novověkým
písmem užívaným v Čechách až do 19. století. V rámci kurzu proběhnou přednášky zaměřené na obecné dějiny a dějiny regionu.
Počet lekcí: 30, frekvence: 2 x měsíčně, vedoucí kurzu: PhDr. Věra
Smolová, cena: 2 400 Kč.

i formálních postupů soudního systému. Mnohé způsoby vymáhání
jakýchkoli dlužných částek dosáhly takové kontroverze, že se od nich
distancují i exekutorské kanceláře. Nicméně i nad některými postupy
některých exekutorů zůstává rozum stát, proto lze s určitou nadějí
sledovat úsilí v hledání mantinelů i pro jejich každodenní praxi. Budiž
pochválena iniciativa narůstající obce odborníků i snaha ministra
spravedlnosti, který inkasním agenturám, vymahačům a jim podobným
vyhláškou ze dne 1. 3. 2012 (zatím) snížil odměny advokátů, které
generovaly horentní zisky a právě obyčejné lidi přiváděly do úplné insolvence. Dnes je situace taková, že náklady advokáta se u pohledávky
do stokoruny snižují ze 4 500,- Kč na 1 000,- Kč, u dluhu do pětistovky
na 1 500,- Kč, do tisícovky na 2 500,- Kč. U pohledávky do dvou tisíc se
odměna v částce 6 000,- Kč snížila na „pouhých“ 3 750,- Kč. Další tarify se
vyhláškou krátí přibližně o 17 %. V novele exekutorského tarifu se navíc
bude snižovat paušální částka náhrad hotových výdajů z 3 500,- Kč
na 1 750,- Kč. Tady však jen za předpokladu, že dlužník – povinný splní
závazek „dobrovolně“ a vymožené plnění by nepřesáhlo 10 000,- Kč.
Otázkou zůstává, zda je tato redukce odměn vymáhajících subjektů ještě
účinná v situaci, kdy sankční podmínky smluv a úroky některých
finančních produktů dostávají dlužníky mnohem výše nad tyto hranice.
Další „vlaštovkou“ je nález Ústavního soudu, kterým lze navrhnout spojení
více exekučních řízení jednoho exekutora vůči jednomu povinnému
v jedno exekuční řízení, čímž lze celý proces výrazně „zlevnit“. Novým je
též institut tzv. povinné předžalobní upomínky. Jenže ten nemůže fungovat v situaci, kdy lidé změní své adresy, věřitel o tom neví, nebo dlužník
neví nic o tom, že má někde dluh. Záměrně opomíjím jedince, kteří si
nepřebírají svou korespondenci „ze zásady“, nebo nemají zájem řešit svůj
život nebo závazky.
Jako dluhový poradce i jako člověk vnímám lidské příběhy spojené
s dluhy citlivě a doufám, že současné snahy o řešení problémů s nimi
spojenými budou aktuální i mimo lhůty volebních strategií. Lze totiž říci,
že příběh Petra i Marty se v různých podobách i souvislostech poměrně
běžně opakuje. Nejhorší situací je, když člověk podlehne lákavým receptům „spasitelů“, kteří slibem vyřešení dluhů převádí nemovitosti „svých“
klientů do svého vlastnictví a dostávají tím dříve nebo později člověka až
na absolutní dno. I přes veškerou zodpovědnost, slušnost, komunikaci
každého normálního člověka totiž narážím na příběhy, kdy vynalézavost
různých podnikavců, překupníků dluhů a lichvářů nezná mezí. Jejich
schopnost improvizace, vymýšlení právních kliček, prezentace
i přesvědčování si žádá zpracování vědecké publikace. Dluhy tím s sebou
přinesly existenční rizika, která si často uvědomíme až ve chvíli, kdy
někomu blízkému tzv. teče do bot. Co na začátku vypadalo jako běžné,
snadné, se po určitém čase stává neřešitelné. Budiž nám nadějí, že doba
pokročila a obecně lidem dochází závažnost sociálních dopadů versus
generování zisků pro finanční společnosti, zájmy spekulantů, podnikavců
aj. subjektů „podnikajících“ za jakoukoli cenu.
Pokud bychom se chtěli spoléhat na ochranu před doživotními závazky
v současném systému, musíme se podívat podrobně na institut osobního
bankrotu. Lze říci, že jeho podmínky schválení soudem jsou velmi přísné
a zdaleka ne každý je schopen jim vyhovět. Co se týče žalob na neplatnost smluvních podmínek, které jsou nevýhodné, možná v rozporu
s dobrými mravy, tady si nejsem jist, zda může být taková praxe v dnešní
době a situaci funkční. Lidé obecně nemají peníze na advokáty, když
mají dluhy, a proto zájem o tuto klientelu ze strany advokátních kanceláří
jsem dosud nezaznamenal. Pokud se mýlím, jedině dobře.
Dnem 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon, který mimo podnikatelské
prostředí umožnil za určitých podmínek i fyzické osobě, tedy běžnému
člověku a spotřebiteli, podat návrh k soudu, aby jej oddlužil v situaci, kdy
je v tzv. insolvenci - tedy již není schopen splácet své finanční závazky
výhledově, ani do budoucna. Smyslem této normy je, aby se v situaci, kdy
převažuje zájem sociální, mám raději termín lidský, nad zájmem jiných
(finančních) skupin, umožnilo vyřešit tíživou životní situaci občana
vyhlášením osobního bankrotu a schválením jeho oddlužení. Ovšem
i tato možnost má velmi přísná pravidla. Je třeba zdůraznit, že podání
návrhu na oddlužení je složitý proces, který by měl absolvovat každý z nás
až po důkladné finanční analýze. Oddlužit bez velkých problémů lze
maximálně 1x za život a ne každý je schopen dostát všech pravidel, která
tento institut vyžaduje. Tím lze částečně narušit obavy některých
finančníků, kteří se vyjadřují k tzv. morálnímu hazardu dlužníků. Myslím,
že těch, kteří se zadlužují zcela záměrně, je minimum, a pokud jsou, měl
by být jejich přístup k závazkům a životu diskutován spíše v rovině
sankční až trestněprávní. Což se mimochodem občas i děje.
Samotnému návrhu na zahájení insolvenčního řízení předchází tzv.
úpadek. Ten nastává v situaci, kdy má dlužník více věřitelů, 30 dní
po splatnosti neplatí své dluhy a není ani schopen je dále splácet. Tady se
musím zmínit o praktikách různých „šikulů“ nabízejících prapodivné
formy pomoci a záchrany. Výsledkem těchto jejich snah bývá většinou to,
že se dlužník upíše k dalšímu smluvnímu vztahu a jeho finanční závazky
se sice na čas vyřeší, resp. dlužník je na čas od nich uchlácholen, jenže tím
vznikají závazky nové a často mnohem hlubší. Před podpisem jakéhokoli
takového závazku lze proto pouze doporučit konzultaci v některé
z poraden, které jsou zřízeny pod patronací občanských sdružení,
státních nebo městských úřadů, kde provedou analýzu „výhodnosti“ celé
finanční transakce, ale hlavně žádný podpis jakékoli smlouvy nebudou
chtít.
Zákon obecně stanovuje dvě možnosti oddlužení fyzické osoby:
1) zpeněžením majetku dlužníka (konkurzem),
2) plněním pětiletého splátkového kalendáře, kdy jedinec zůstává v tomto období na hranici tzv. nezabavitelné částky životního minima.
V obou případech by jeden nebo i oba z těchto postupů měly uspokojit
veškeré věřitele dlužníka alespoň ve výši 30 %. Nižší pouze za souhlasu
věřitele, a ten je samozřejmě problém získat. Že závazky rostou násobně,
je ze sankčních podmínek smluv i úroků z prodlení jasné. Výší aktuálního
plnění mnozí věřitelé často získají kompenzaci původního závazku, jehož
by jinak možná nedosáhli, takže mohou být i v rámci oddlužení svého
dlužníka spokojeni. Tzn., že oddlužení je institut, který pomůže nejen
dlužníkům, ale též situaci nezajištěných věřitelů, kteří dosud měli
omezené a často neefektivní možnosti vymáhání svého dluhu.
Před podáním návrhu na oddlužení je třeba zjistit nejen aktuální výši
všech závazků dlužníka, ale zejména také majetkové poměry. Pro české
„spekulanství“ není v tomto případě místo. V celém procesu oddlužení se
sleduje tzv. poctivý záměr, dlužník veškerá dědictví, dary apod. nesmí
odmítnout a musí je vždy věnovat insolvenčnímu správci na úhradu
závazků. Oddlužení je zásahem do soukromí. Dlužník v povoleném

POČÍTAČOVÉ KURZY
Základy práce na PC
Krátkodobý kurz zaměřený na získání základních dovedností pro práci
s počítačem. Posluchači se naučí posílat emaily, vyhledávat informace
na Internetu a využívat internetové služby, telefonovat prostřednictvím programu SKYPE, psát texty ve Wordu a prohlížet multimediální prezentace, ukládat, kopírovat a archivovat své soubory.
Počet lekcí: 8, frekvence: 1 x týdně (délka lekce 135 minut), vedoucí
kurzu: Mgr. Eva Kratochvílová, cena: 900 Kč.
Pokročilá práce na PC
Krátkodobý kurz zaměřený na získání hlubších dovedností pro práci
s PC. Údržba počítače – OS MS Windows, zpracování dat, informací
a znalostí, elektronická komunikace – sociální sítě, pokročilá práce
s textem – textový editor MS Word, pokročilá práce s tabulkami –
tabulkový kalkulátor MS Excel, počítačová grafika a prezentace –
MS PowerPoint.
Počet lekcí: 8, frekvence: 1 x týdně (délka lekce 135 minut), vedoucí
kurzu: Mgr. Eva Kratochvílová, cena: 900 Kč.
Digitální foto – základy
Krátkodobý kurz, ve kterém se účastníci naučí upravovat a archivovat
digitální fotografie, posílat je emailem, vytvořit koláž, prezentaci
a webové album na Internetu. Seznámí se s programy pro úpravu
snímků a naučí se využívat program Google Picaso. Pro kurz není
potřeba mít vlastní fotografie, ale je to výhodou. V kurzu je prezentována pouze digitální úprava fotografií a základy kompozice.
Počet lekcí: 8, frekvence: 1 x týdně (délka lekce 135 minut), vedoucí
kurzu: Mgr. František Pinc, cena: 900 Kč.
JAZYKOVÉ KURZY
Anglický jazyk pro začátečníky
Celoroční kurz, v němž si účastníci budou osvojovat základní
jazykové prostředky (výslovnost, pravopis, slovní zásobu, mluvnici

oddlužení figuruje v insolvenčním rejstříku, s adresou, rodným číslem,
včetně seznamu majetku, příjmů i dluhů. Jak vidno, jsou situace, kdy ani
ochrana osobních údajů není najednou problém pro ty, kteří jinak brojí
v této záležitosti proti všemu a všem.
Před podáním návrhu na oddlužení platí, že má-li dlužník majetek,
hypotéku na nemovitost nebo hodnotnou movitost, jejímž prodejem lze
uspokojit veškeré pohledávky, je lépe usilovat o vlastní prodej, než záležitost nechat dojít do konkurzu/dražby. Dražební výzvy jsou obecně
podhodnocené a také na ně čeká poměrně slušná řada spekulantů, kteří
tuto investici vítají jako možnost nade všechna jiná obchodování
i bankovní produkty. Tzn. je lépe pokusit se prodat majetek vlastními
silami dříve za tržní hodnotu, než po „odborném“ odhadu a ve finále
prodělat, v horším případě tak ani neuspokojit své věřitele nebo exekutora
a jít stejně s (byť menším) dluhem do následného splátkového kalendáře.
O oddlužení zároveň nemůže usilovat každý. Žádat soud může pouze ten,
který má majetek, nebo ten, kdo řádně pracuje a je předpoklad, že v rámci
svých možností za 5 let dosáhne alespoň onoho 30% plnění, včetně
úhrady odměny insolvenčnímu správci, která za 5 let činí 64 800,- Kč.
Soud navíc nemusí oddlužení dokončit nebo žádosti dlužníka vyhovět
pokud:
1) Nedosáhne svými majetkovými poměry nebo příjmy alespoň 30%
plnění všem svým věřitelům, pokud sami věřitelé nesouhlasí s plněním
nižším.
2) Nedbale vyplní návrh na oddlužení a nedodá všechny potřebné doklady.
3) Určený splátkový kalendář plní nedbale nebo se dále zadlužuje.
Dlužník nesmí být též aktuálně trestán za trestný čin majetkové povahy.
Jestliže některý z těchto faktorů chybí, ani zkušení dluhoví poradci, ani
renomovaní advokáti mnoho nezmohou. V této situaci dlužníkovi
nezbývá, než usilovat o pravidelný příjem ze zaměstnání, komunikaci
s věřiteli, hledání strategie, nebo se smířit s tím, že má na krku takřka
doživotní exekuci.
Mít dluhy je dnes opravdu problém. Proto asi nejúčinnějším způsobem
boje proti kontroverzním praktikám i nákladům spojeným s dluhy
zůstane prevence. A pro mne osobně platí, že jsme a ještě dlouho
budeme na začátku boje s větrnými mlýny. Každé zadlužování až
po návrh na oddlužení je lépe konzultovat s odborným poradcem.
A problémům obecně předcházet. Jedním z nástrojů prevence tak může
být finanční poradce. Pokusím se poskytnout čtenáři jakýsi základní
návod k jeho odlišení od dealera, nebo jiné osoby, která slibuje nemožné,
zázraky do tří dnů a podobně nesmyslné aktivy.
Finanční poradce by měl poskytovat komplexní finanční služby, tj.
nenabízí lidem pouze jeden produkt (např. životní pojištění). Umí tvořit
finanční strategie jedince i domácnosti, tím se odlišuje od role obchodního zástupce/dealera obchodní společnosti, kterému nejde vždy
o finanční pohodu klientů, ale pouze a jen o svou provizi a zisk. Je třeba
zdůraznit, že i mezi obchodními zástupci se pohybují velmi slušní lidé,
a je jich skutečně značná většina, kteří pracují poctivě, rozumí tomu,
co nabízí a mohou svému zákazníkovi nabídnout finančně výhodný
produkt. Ti, jejichž záměr tak poctivý není, osobně nazývám pouhými
dealery, neboť mnohdy nerozumí ani tomu, co vlastně druhým prodávají.
Budiž jim ke cti, že není ani v zájmu zadavatele jejich práce, aby tomu tak bylo.
Pro mne osobně je role finančního poradce mnohem košatější a jeho
význam mnohem širší. Nabízí totiž dlouhodobou spolupráci, založenou
na získávání co nejpodrobnějších informací o klientově stavu financí,
rodinném zázemí, cílů i přání do budoucna. Je partnerem klienta i solidních finančních společností, které všichni známe a nemusíme pochybovat
o jejich názvu, předmětu podnikání nebo tradici. Tím je schopen zajistit
nám maximální informovanost, servis a podporu. Finanční poradci se
zpravidla sdružují ve společnostech s určitou hodnotou a také vlastní
tradicí. Vždy prochází přísným výběrovým řízením, zkouškou, testy
a hlavně certifikací, kterou lze ověřit z více zdrojů. Tím může zajistit
skutečnou kvalitu služeb. Dobrý poradce je znalý finančního trhu, reaguje
na aktuální změny v ekonomice i legislativě, může tak ošetřit finance
svého klienta kdykoli v průběhu času vzájemné spolupráce. Provádí
analýzu všech příjmů klienta, individuálně pracuje na snižování
zbytečných výdajů, refinancuje nevýhodné úvěry, mění staré a nevýhodné
smlouvy týkající se jakýchkoli finančních závazků. Ale hlavně - učí své
klienty šetřit, tj. odkládat si peníze na rezervy a složité životní situace,
které se čas od času nevyhnou komukoli z nás. Kvalitní finanční poradce
by měl také klienta neustále informovat o novinkách na finančním trhu.
Lze říci, že spolupráce s finančním poradcem musí být dlouhodobá, individuální, průhledná, ale hlavně – je bezplatná, protože jejich činnost je
hrazena provizí finančních společností. Zeptal jsem se jedné finanční
poradkyně, jak vypadá takové sestavování finančního plánu a spolupráce
s klientem v praxi:
„Nejdůležitějším prvním krokem je, abyste se uměli rozhodnout. Většina
lidí si totiž myslí, že určitá finanční nezávislost je pouze pro dobře
zaopatřené rodiny, které mají buď vysoké příjmy, nebo pasivní, např.
z pronájmů svého podniku, bytu…, finanční injekce. Docházejí potom
k závěru, že finanční svoboda se jich netýká. Je to právě ten omyl. Řešení
financí může být dostupné pro každého, kdo prostě nechce mít jednou
neřešitelné dluhy a chce si zajistit určitý životní standard i v případě
náhlých a neočekávaných situací, jako je nemoc, mateřská dovolená, úraz
apod. První schůzka klienta s finančním poradcem je zcela nezávazná.
Na finanční bilanci, kde se podělíte o vaše příjmy a výdaje, ihned klientovi
ukážu, kudy jeho peníze pouze utíkají (jsou to tzv. pasivní výdaje) a kde
mu naopak vydělávají (aktivní výdaje). Druhá část schůzky už je o dost
příjemnější, je to o jeho potřebách a snech. Přesněji o otázkách, které
jsem pokládala při první schůzce. Na základě těchto posbíraných informací pak můžeme směle sestavit finanční plán ušitý přímo na míru. Ale
sestavením kompletního finančního plánu spolupráce s finančním
poradcem nekončí. Životní potřeby a cíle se neustále mění a vyvíjejí. Tak
jako nebyla vaše finanční situace stejná před pěti lety, nebude ani
za dalších pět let, to znamená, že se na svého finančního poradce můžete
obracet průběžně.“
Co tedy dodat na závěr. Doba je složitá, ekonomická situace nevyzpytatelná, podnikatelské prostředí neprůhledné, legislativa nedokonalá.
A k tomu lidé nepoučení, nebo spíše nepoučitelní. A to bez nadsázky.
Mým přáním je, aby se celá společenská i ekonomická situace postupně
zlepšovala. Snad tomu trošku pomůže i situace člověka, který ji změnil již
tím, že dočetl až sem.

Mgr. Robert Dikan
Poradna města Příbram

a její funkční užití) a řečové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní).
Počet lekcí: 28, frekvence: 1 x týdně (90 minut), říjen 2012 – květen
2013, vedoucí kurzu: Mgr. Bohuslava Šetková, PaedDr. Hana
Kuchyňková, cena: 2 800 Kč.
Anglický jazyk pro mírně pokročilé
Celoroční kurz, v němž si účastníci budou osvojovat další jazykové
prostředky a budou dále rozvíjet řečové dovednosti (rozšiřovat slovní
zásobu v běžném denním styku, správně používat základní gramatické struktury).
Počet lekcí: 28, frekvence: 1 x týdně (90 minut), říjen 2012 – květen
2013, vedoucí kurzu: Mgr. Bohuslava Šetková, PaedDr. Hana
Kuchyňková, cena: 2 800 Kč
SPORTOVNÍ KURZY
Jóga
Celoroční kurz zaměřený na pravidelné cvičení jógy. V každé lekci
budou průpravné cviky, spinální cvičení páteře, dynamické sestavy
např. Pozdrav Slunci či Pozdrav měsíci, dále ásany – jógové pozice.
V závěru budou dechová cvičení, závěrečná relaxace, příp. koncentrace či krátká meditace. Kurz se přizpůsobí účastníkům a jejich přání.
Počet lekcí: 28, frekvence: 1 x týdně (90 minut), vedoucí kurzu:
Ing. Dagmar Berková, cena: 1 800 Kč.
Taiči
Celoroční kurz zaměřený na pravidelné cvičení, jehož cílem je
udržování fyzické kondice. Jednosemestrální kurz slouží k seznámení
s přípravnou sestavou 8 prvků, kterou si každý může cvičit doma.
Ve dvousemestrálním kurzu se naučíme sestavu 24 prvků, která je
základem pro výuku složitějších sestav.
Počet lekcí: 28, frekvence: 1 x týdně (90 minut), vedoucí kurzu:
RNDr. Jan Boček, PhD., cena: 1 800 Kč.
Akademie třetího věku probíhá pod záštitou
starosty města Příbram MVDr. Josefa Řiháka

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 30. 3. v 08.10 hod. oznámil na tísňovou linku MP
anonym, že v blízkosti garáží na Lilce se pohybuje mladý
muž s dívkou a na ramenou nesou plechové svody
na dešťovou vodu. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP.
V ulici V Lukách zastihli strážníci 18letého mladíka
a 16letou dívku, kteří nesli dešťové svody. Na dotaz hlídky
mladík uvedl, že plechové svody pocházejí z domu jeho
matky. Druhý den je hlídka strážníků opět zadržela, protože v ulici V Lukách vezli v kolečku poklopy od kanálů.
Mladík strážníkům řekl, že poklopy měla jeho matka
na zahradě. Jelikož strážníci měli v obou případech
důvodné podezření, že se jedná o spáchání trestného
činu, přivolali hlídku Policie ČR. Přivolaní policisté si celou
záležitost převzali za účelem dalšího šetření.
V rámci zvýšených bezpečnostních opatření, která přijala Městská policie Příbram v souvislosti se zvýšeným
počtem krádeží věcí z vozidel v roce 2012, byla zaznamenána následující událost. Dva strážníci, kteří v rámci
svého volna šli posílit noční hlídkovou službu, prováděli
dne 11. 4. v nočních hodinách pochůzkovou činnost se zaměřením na vykrádání osobních vozidel v ulicích
Čechovská, Sportovní a Školní. Při procházení areálem
mateřské školy ve Školní ulici ve 22.35 hod. zahlédla hlídka
dvě podezřele se chovající osoby. Jednalo se o muže
a ženu. Jmenovaní svítili baterkami do zaparkovaných
vozidel na parkovišti u silnice směrem k hřišti u Základní
školy Školní. Hlídka tedy chování obou osob sledovala,
přičemž jeden ze strážníků se přesunul k podchodu
u Školní ulice a druhý strážník se zdržoval u plotu MŠ.
Dvojice prohlížela obsah zaparkovaných vozidel a posléze
se zastavila u vozidla tov. zn. Fiat Ducato. Poté, co se osoby
rozhlédly, zda je někdo nesleduje, vloupaly se pomocí
železného páčidla do zadní části výše zmíněného vozu.
U vozidla se však spustil výstražný zabezpečovací systém
a dvojice od automobilu s leknutím odstoupila. Hlídka MP
vyzvala muže i ženu, aby zůstali stát za použití výzvy
„Jménem zákona, stůj!“. Po této výzvě se muž, oblečený
do černé šusťákové bundy, černé baseballové čepice
a šedivých tepláků, dal na útěk směrem ke klubu Junior.
Jeden ze strážníků ho začal pronásledovat, avšak muž se
po několika desítkách metrů ztratil v lesním porostu. Jeho
popis byl okamžitě předán stálé službě MP, která do uvedených míst vyslala další svoji hlídku. Rovněž strážníci
přivolali hlídku Policie ČR. Ztotožněním druhé osoby bylo
následně zjištěno, že se jedná o ženu ve věku 21 let. Poté,
co se na místo dostavila hlídka Policie ČR, si policisté
převzali celý případ i se zadrženou osobou. Následně byl
Policií ČR zadržen i muž, který z místa činu utekl. Policisté
v současné době celý případ objasňují.
Dne 13. 4. v 20.06 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena z Příbrami III, že u ní v bytě je cítit zápach po kouření
marihuany. Protože z telefonátu nebylo možno zjistit účel
oznámení, byla na místo vyslána hlídka MP, aby celou věc
prověřila. Po příjezdu strážníky kontaktovala 28letá
oznamovatelka a odvedla je do svého bytu. Na dotaz hlídky
uvedla, že již podruhé je u ní v bytě cítit zápach po kou-

ření marihuany. Strážníci hned od prvního kontaktu s oznamovatelkou zaznamenali u jmenované velmi nestandardní chování, nervové záškuby v obličeji a zvláštní
pohyby horních končetin. Soused, který jí ještě před příjezdem hlídky pomáhal zjistit, odkud zápach vychází,
strážníkům sdělil, že žena má psychické problémy. Strážníci
tedy poté místo opustili, protože nezjistili žádné známky
protiprávního jednání.
Dne 13. 4. v 22.48 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena, že v jednom domě v ulici Pod Čertovým
pahorkem dochází k rušení nočního klidu. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP společně s hlídkou psovodů.
Strážníky po příjezdu na uvedenou adresu kontaktovala
sedmačtyřicetiletá žena. Když zjistila, že hlídka přijela řešit
rušení nočního klidu, vysvětlila, že na služebnu volala její
dcera, která o ni měla strach. Dále uvedla, že u nich
v nočních hodinách došlo k incidentu z toho důvodu, že
manžel odhalil její nevěru, přišel domů opilý a ve vzteku
rozbil kuchyňskou židli. Protože v době příjezdu strážníků
se v bytě již nic nedělo, v domě byl klid a výše jmenovaná
žena nebyla verbálně ani fyzicky napadena, strážníci
místo opustili. Ještě před odjezdem dotyčnou poučili
o možnostech řešení jejího problému.
Dne 17. 4. v 16.45 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP obsluha OD Gate, v komplexu Stop Shop, že se v jejich
prodejně pohybuje muž nejspíše s malou kamerou v botě
a sleduje zákaznice v převlékacích kabinkách. Na místo
ihned vyjela hlídka MP. Zde ji kontaktovala oznamovatelka
a označila jí výše zmíněného muže. Strážníci jmenovaného ztotožnili a zjistili, že se jedná o padesátiletého
muže. Ten nejdříve tvrdil, že předmět na jeho botě je
knoflík, ale odmítal své tvrzení prokázat. Poté, co mu hlídka
sdělila, že na místo přivolá za účelem zjištění pravého
stavu věci Policii ČR, muž přiznal, že má v botě kamerku.
Dále uvedl, že si ale nic nenahrává, pouze sleduje dění
v převlékacích kabinkách. Strážníci následně přivolali
hlídku Policie ČR, které celou záležitost předali ke konání
dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 17. 4. 2012 v 17.51 hod. oznámila na tísňovou linku
MP klientka Azylového domu v Příbrami IV, že došlo
k únosu dítěte. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP. Po příjezdu k azylovému domu zahlédla stát před budovou
hlouček lidí. Ti na dotaz hlídky sdělili, že holčička, která
měla být unesena, je již zpět u své sedmadvacetileté
matky. Dotazováním strážníci dále zjistili, že dívku se
pokusili do osobního vozidla tov. zn. Fiat vtáhnout její
osmadvacetiletý otec s dědečkem. Díky přítomnosti
svědka však ve svém pokusu neuspěli. Matka holčičky
hlídce sdělila, že její dcera má pouze pohmožděnou ruku
a nepotřebuje ošetření od lékaře. Jelikož zjištěné
skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo
ke spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku
Policie ČR. Policisté případ nadále vyšetřují.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Svaz tělesně postižených MO č. 2 informuje
Na své únorové výroční členské schůzi organizace zhodnotila činnost za uplynulé období roku 2011. Naše
práce byla zaměřena na ozdravné, kulturní a společenské akce. V březnu jsme uspořádali společenské
taneční odpoledne v KD Příbram za účasti všech neziskových organizací. Dne 23. 3. se konalo přátelské
posezení v CNO (Centrum neziskových organizací ve 2. pavilonu bývalé 8. ZŠ), které pořádáme každé
čtvrtletí u příležitosti narozenin členů naší organizace.
V dubnu proběhl oblíbený rekondiční pobyt v Sezimově Ústí v hotelu Mas. Následovala úspěšná
Pomlázková zábava s tancem v restauraci Ravaku. Dne 29. 4. jsme grilovali. Při družné zábavě nechyběl zpěv
a vystoupení našeho pěveckého souboru. Zkoušky tohoto souboru se konají pravidelně každou středu
od 14 hod. v CNO. V červenci a srpnu jsme si zopakovali grilování, které našim členům vždy přinese dobrou
náladu. V září jsme si opět zatancovali v restauraci Ravaku při Kloboukové zábavě, potom následovalo
přátelské posezení. V říjnu se konala členská schůze, kde jsme zhodnotili dosavadní činnost a naplánovali
akce na další období. V listopadu pořádala naše organizace velmi úspěšný rekondiční pobyt ve Františkových Lázních. Také se uskutečnila přednáška MUDr. Choury o zdraví. V prosinci se členové dobře bavili
nejdříve na Mikulášské zábavě v Ravaku a pak na přátelském posezení. Závěr roku vyvrcholil rekondičním
pobytem s oslavou Silvestra v Soběšicích.
Chtěli bychom Vás v krátkosti seznámit s plány činnosti na první polovinu roku 2012, které odsouhlasila
únorová výroční členská schůze.
V březnu se konalo společenské taneční odpoledne v Ravaku. Dne 28. 3. 2012 se uskutečnilo přátelské
posezení za účasti většiny členů. Dne 31. 3. proběhla přednáška Aktivní život v každém věku - prevence
zdraví. V dubnu členy pobavila Pomlázková taneční zábava v Ravaku. Od 7. do 14. 4. se opět konal
rekondiční pobyt v hotelu Mas v Sezimově Ústí. Dne 27. 4. jsme opět společně grilovali. A co nás čeká dále?
V květnu Májová taneční zábava v restauraci Ravaku, v červnu přátelské posezení a rekondiční pobyt
ve Stráži pod Ralskem, v červenci a srpnu pěší výlety do okolí Příbrami.
Více se dovíte na nástěnkách naší organizace. Jedna je umístěna u věžáku na nám. 17. listopadu, druhá
přímo u vchodu v budově CNO.
Závěrem zveme všechny příznivce, aby využili plánované akce naší organizace.
Svaz tělesně postižených MO č. 2, František Kubín, předseda

L ETNÍ TÁBORY D OMU DĚTÍ A MLÁDEŽE P ŘÍBRAM
Příměstské tábory (pro děti od 6 let)
1) 9. - 14. 7.
1 580,- Kč
2) 16. - 20. 7.
1 570,- Kč
2-K) 16. - 20. 7. 2 180,- Kč (Prázdniny s koněm)
3) 6. - 10. 8.
1 560,- Kč
4) 13. - 17. 8.
1 550,- Kč
4-K) 13. - 17. 8. 2 180,- Kč (Prázdniny s koněm)
Nadějkov u Milevska (pro děti od 6 do 15 let)
29. 7. - 5. 8.
2 630,- Kč
(pro členy kroužků DDM sleva 300,- Kč)

Přihlášky a bližší informace:
- Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294,
Příbram IV, 1. patro, č. dv. 12-14
tel./fax: 318 623 127, 601 234 425
bednarikova@ddm.pb.cz
- Marcela Jelínková, Okružní 202, Příbram VII
tel. 318 631 910, 607 529 763
vamatremp@volny.cz, www.volny.cz/vamatremp
www.ddmpribram.kvalitne.cz

120. výročí Březohorské důlní katastrofy
Vidím vrch březový, který je vnitř stříbra plný ....
Tak začíná proroctví kněžny Libuše. Ano, Březové Hory po staletí
dobývaly stříbrnou a olovnatou rudu, stály dlouho v čele technického
pokroku dolování, zaváděly nové dobývací metody, měly významné
postavení mezi světovými báňskými podniky. Jako první na světě
dosáhly na dole Vojtěch v roce 1875 hloubky 1000 m.
Až přišel 31. květen roku 1892. Březohorská důlní katastrofa.
319 mrtvých horníků a 9 mrtvých koní. Letos to bude 120 let, které
uplynuly od této tragedie.
Jak k nám dnes tato událost promlouvá, co nám říká, co z ní pro nás
vyplývá?
Ale nejprve popis této události. Na Mariánském dole se fáralo
stoupacím strojem. To bylo unikátní zařízení. Stroj se skládal v zásadě
z vlastního pohonného zařízení a ze dvou dlouhých soutyčí, které byly
svisle zavěšeny v samostatném oddělení jámy a pohybovaly se střídavě nahoru a dolů. Každé soutyčí bylo tvořeno řadou na sobě
postavených a spojkami spojených tyčí, na které v určitých stejných
vzdálenostech byla připevněna stupátka, určená k bezpečnému stání

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Příbram obdrží dotaci na 6 projektů prevence kriminality

Republikový výbor pro prevenci kriminality koncem března schvaloval projekty,
které budou v letošním roce podpořeny dotací ze státního rozpočtu. Celkem bylo
podpořeno 201 projektů prevence kriminality, což je 56 % z původně předložených
žádostí o dotaci. Město Příbram v rámci svého Městského programu prevence
kriminality na rok 2012 předložilo 6 projektů s celkovou žádostí o dotaci ve výši
347 000,- Kč. Všech 6 příbramských projektů bylo finančně podpořeno, u 3 byly
v minimální míře kráceny od státu požadované finanční částky. Město Příbram
nakonec obdrží na jejich realizaci 330 000,- Kč. Jen pro srovnání, v rámci
Středočeského kraje je 6 podpořených projektů nejvíce. Například Kolínu byly
podpořeny 3 projekty, Kutné Hoře 2 projekty, Mělníku či Kladnu pouze 1 projekt.
V rámci celé České republiky má více podpořených projektů pouze hlavní město
Praha, a to 9 a Děčín – 7 projektů. Plzeň a Ústí nad Labem mají 6 finančně
podpořených projektů, stejně jako Příbram.
Jsem velice rád, že jsme byli již po několikáté v získávání dotačních prostředků
na projekty prevence kriminality takto úspěšní. Tohoto výsledku si o to více cením
z důvodu, že se v letošním roce vedle kvality předložených projektů přihlíželo
i k rizikovosti lokality žadatele o dotaci, jejíž přehled zpracovalo MV ČR. Dle tohoto
přehledu Příbram nespadá mezi rizikové lokality, o to vyšší kvalitu zpracování naše
projekty musely mít, aby byly státem finančně podpořeny.
Osvětlení rizikových míst-komplexů garážových stání
Odborný seminář k zabezpečení majetku pro veřejnost
Projekt SDÍLENÍ, který je zaměřený na komplexní práci s rodinami,
u nichž je riziko výskytu kriminálního chování u jejich členů
Kurzy finanční gramotnosti pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Rizika virtuální komunikace
Bezpečný život seniorů
Celkem

180 000,- Kč
10 000,- Kč
55 000,- Kč
56 000,- Kč
9 000,- Kč
20 000,- Kč
330 000,- Kč

Strážníci varují před vykrádáním vozidel u školek

V prvním čtvrtletí letošního roku se zvýšil počet krádeží věcí z vozidel. Bohužel
k této trestné činnosti docházelo i před školkami. Rozhodli jsme se proto upozornit rodiče na riziko spojené s ponecháním cenných věcí ve vozidle během doby,
kdy své děti umísťují do školky či je z ní vyzvedávají. Rodiče, kteří vodí v ranních
hodinách své děti do příbramských mateřských škol, se mohli v průběhu měsíce
dubna před školkou setkat se strážníkem městské policie, manažerem prevence
kriminality JUDr. Fárou. Ten osobně obešel všechny mateřské školy v Příbrami
a rodiče na nebezpečí vykradení vozidla upozornil. Současně rodiče obdrželi
preventivně-informační leták a jejich děti drobný dárek od města Příbram. V rámci
této akce bylo kontaktováno osobně 584 rodičů. Městská policie vedle upozornění
občanů přijala i další opatření, a to zvýšení hlídkové činnosti především v nočních
hodinách. Dle mých aktuálních informací od Policie ČR přinesla zvýšená
bezpečnostní a preventivní opatření první výsledky a nárůst trestné činnosti se
nám podařilo zastavit. V porovnání s prvními třemi měsíci letošního roku došlo
v dubnu k poklesu zjištěných trestných činů na území města. Pevně věřím, že
tento trend bude pokračovat i nadále.

Fotbalisté besedovali o násilí v ZŠ v Jiráskových sadech

Od roku 2008 spolupracujeme s 1.FK Příbram v oblasti prevence kriminality.
Společně jsme realizovali projekt „Fotbal proti zločinu“, jehož cílem bylo seznámit
účastníky besed s bezpečnostní situací ve městě, opatřeními k jejímu zlepšení,
informacemi o možnostech smysluplně trávit volný čas či o zdravém životním
stylu. V letošním roce jsme se rozhodli na tuto spolupráci navázat dalším projektem, jehož téma je ve společnosti velmi aktuální. Jedná se o téma agrese a s ní
spojeného násilí. V dubnu byl tedy zahájen nový projekt „Fotbal proti násilí“, který
realizuje společně s 1.FK Příbram.
V rámci projektu „Fotbal proti násilí“ se uskutečnila v pátek 27. dubna beseda s žáky
8. tříd ZŠ Jiráskovy sady. Interaktivní besedy se vedle ředitele 1.FK Příbram Petra
Větrovského zúčastnili i dva prvoligoví hráči, a to Daniel Tarczal a Matěj Štochl.
Město Příbram na besedě zastupoval manažer prevence kriminality JUDr. Milan
Fára. Po celých 45 minut výše jmenovaní besedovali s 25 chlapci z dvou 8. tříd
o problematice násilí a agresivity ve společnosti a o diváckém násilí. Podrobně se
diskutovalo o tom, proč vůbec agresivita u lidí vzniká, že násilí je projevem této
agresivity a jak ovlivňuje chování člověka v sociálních kontaktech. Oba prvoligoví
hráči se detailně vyjádřili, jak sami vnímají násilí na fotbalových stadiónech, jak je
agresivní chování fanoušků ovlivňuje při samotném utkání a jednoznačně tyto
negativní jevy, které ke sportu nepatří, odsoudili.
V rámci realizace projektu byla vytištěna preventivně-informační tiskovina, kterou
obdrží všichni účastníci besed. Jejím obsahem jsou, vedle osobních zkušeností
některých hráčů 1.FK Příbram s fotbalovým násilím, i odborná pojednání o pojmech, jako je násilí, agrese, agresivita u dětí, možnosti předcházení agresivními
chování atd.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Umíme ještě něco pochválit?
Ani nevím, kolik článků a různých poznámek jsem už četla na konto Technických
služeb ohledně úprav a úklidu veřejných prostranství. Jen notoričtí škarohlídové si
nevšimli, v jakém stavu jsou tyto prostory v době letošního nastávajícího jara. Jako
starousedlík jsem ochotná tvrdit, že ještě nikdy za posledních několik desítek let
jim nebyla věnována taková péče jako od loňského podzimu a následně i letos.
Všimli jsme si ošetřených stromů, odstranění nežádoucích (budou nahrazené jiným
druhem), vyčištěných a upravených křovin nebo vyřezaných náletů? A také čistých
zelených ploch na celém území města? Možná málokdo, ale ti, co nejsou slepí,
určitě ano. Pro Technické služby je to výborná vizitka, která by měla být do budoucna standardem. Osobně bych ráda poděkovala této organizaci nejen za úklid,
ale i za péči o březohorský hřbitov. I tady je vidět zvýšený dohled, který byl v minulosti spíše výjimečný. Toto pietní místo si ho zaslouží jednak pro historický význam,
ale především i proto, že začíná ožívat novými náhrobky zemřelých obyvatel
hlavně z březohorského sídliště.
Mgr. Eva Číhalová
P. S. Nerada upozorňuji na množící se nepořádky na veřejných místech. Jen nevím,
čí je to vizitka.

horníků sjíždějících dolů nebo vystupujících nahoru. Stupátka
tahadel byla umístěna v takových vzájemných vzdálenostech, aby
při vratných polohách obou pístů se vždy setkávala stupátka obou
tahadlových soutyčí a zůstávala v klidu krátkou dobu, v kterémžto
okamžiku měli přestoupit do dolu sjíždějící horníci na stupátka dolů
se pohybujících tahadel a nahoru vystupující horníci na stupátka
vzhůru se pohybujících tahadel.
V osudný den, t.j. 31. května, se na 29. obzoru v 1000 m pod zemí,
připravovali čtyři havíři k výstupu. Aby mohli s jistotou přestupovat
ze stupadla jednoho táhla na druhé, museli mít dobré světlo. Tehdy se
svítilo v podzemí olejovými kahany. Jeden z těchto havířů si měnil
knot, aby měl dobré světlo pro přestupování. A knot, ještě doutnající,
spadl do sklípku u jámového stvolu, kde předtím pracovali tesaři.
Došlo ke vznícení hoblin a pilin ve sklípku u jámy na 29. patře a odtud
k požáru výdřevy, která byla napuštěna olejem. Nebyl to však jen
oheň, který přivodil smrt havířům. V důsledku nedostatku kyslíku
došlo k bohatému vývoji kysličníku uhelnatého a dá se říci, že většina
havířů zemřela otravou kysličníkem uhelnatým (CO). Odvaha a obětavost řady horníků záchranářů byla vpravdě heroická. Mnozí z nich
obětovali pro záchranu svých druhů vlastní život.

Tato událost poznamenala život mnoha obyvatel Příbramě a řady
okolních obcí. Po hornících zůstalo 285 vdov a 960 sirotků.
Letošního 31. května to bude již 120 let, které uplynuly od této
události. Havířina na Příbramsku skončila. Přesto zůstáváme dál
hornickým městem. Měli bychom zachovávat tradice, které nám
hornictví zanechalo: pracovitost, kamarádství, obětavost.
Tento popis události je samozřejmě značně zjednodušený. Pokud
byste se chtěli dovědět víc o této tragedii, navštivte důl Marie, kde
Spolek Prokop provozuje expozici Březohorské důlní katastrofy.
Vzpomínkové akce při 120. výročí pořádá spolek 31. 5. 2012 s tímto
programem:
-15:40 hod. smuteční koncert dechové hudby u památníku
na dole Marie
-16:00 hod. projev báňského odborníka o průběhu katastrofy,
projevy hostů, pokládání květin,
-16:40 hod. řazení a odchod průvodu na důl Anna
-17:00 hod. posezení a smuteční šachtág ve stanu na dole Anna
Ing. Chrudoš Fiala, Spolek Prokop Příbram
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Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý převzali doklad o členství města
Příbrami v Asociaci hudebních festivalů ČR.

P. Jindřich Krink jednal na radnici se starostou MVDr. Josefem Řihákem o kostelu sv. Jakuba.

Město uspořádalo besedu s občany Březových Hor. Hlavním tématem jednání byla připravovaná rekonstrukce Mariánské ulice. Za vedení města se jednání zúčastnil MVDr. Josef Řihák.

Starosta MVDr. Josef Řihák pravidelně sleduje postup prací na obou příbramských náměstích.

MVDr. Josef Řihák a MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnili besedy, na které se občané seznámili
s podrobnostmi rekonstrukce náměstí 17. listopadu.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý zahájil letošní 44. ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka.

Místostarosta Příbrami MUDr. Ivan Šedivý, hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, primář oddělení ortopedie a traumatologie Doc. MUDr. Petr Višňa, PhD, primář urologického oddělení
MUDr. Pavel Hanek a ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s., MUDr. Stanislav Holobrada při slavnostním otevření zrekonstruovaného křídla D3 monobloku dne 29. března 2012. Na druhém snímku je
observační box pro novorozence na oddělení šestinedělí a novorozenců.
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chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
hodin na svatohorském náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komorního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
na jedny
dvoje varhany
- to je jen malá
ochutnávka
deset
let.aPřednese
je svatohorský
chrámový
sbor
pestréhoorchestr.
programu v bazilice a celém areálu Svaté
az komorní
Hory.informací o bohoslužbách, kulturních a ostatVíce
Všichni
jsou srdečně
zváni, aby sifarnost
prohlédli
ních
akcích:
Římskokatolická
u prostory,
kostela
které nejsou Panny
běžně přístupné,
prožiliSvatá
nočníHora
křížovou
Nanebevzetí
Marie Příbram,
591,
cestu v tel.
parku,
si některá
z poutnických
Příbram
+420vyzkoušeli
318 429 930,
e-mail: basilica@svatařemeselv sakristii
u Březnické
brány
společně s 6:30
námi
hora.cz,
na Svaté
Hořea každodenně
–
zakončili
letošní Noc
kostelů
ohňostrojem
18:00,
ve Svatohorském
poutním
muzeu
každodenna 10:00
náměstíčku
ně
– 15:00před
nebobazilikou.
na www.svata-hora.cz.
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
o svátku
Navštívení
Panny Mariena adrese
aHudba
informace
o činnosti
Matice Svatohorské
matice@svata-hora.cz.
Dne 31. května v 17 hodin zazní ve svatohorské
bazilice Missa Coronata Sacro Montana od J. Syrůčka
v provedení
Svatohorského chrámového sboru
Noc kostelů 1.obnovy
června kulturních památek
Podpora
v r. 2012
a komorního orchestru. Tato mše byla napsána
Noc kostelů
je možná
tou pravou
příležitostí
Městský
úřad Příbram,
odbor koncepce
a rozvoje,
oddělení památkové
oznamuje
vyhlášení
Ministerpřímo propéče,
potřeby
poutního
místaprogramu
Svaté Hory.
stva
kultury práh
Podpora
obnovyLetos
kulturních
památekv prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
překročit
kostela.
proběhne
pátek
Finanční
v Programu
určenyHora
na zachování
a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
1. červnaprostředky
na Den dětí.
Již potřetíjsou
se Svatá
zapojí Více
informací
bohoslužbách,
kulturních
a ostatpamátkové
rezervace akce,
a zóny,
nejsou
národními
kulturními památkami
a o
nejsou
ve vlastnictví
České republiky.
do celorepublikové
která
se zrodila
v Rakousku
ních akcích:
Římskokatolická
farnostnelze
u kostela
Minimální
podíl
vlastníka
je
10
%
z
nákladů,
k
nimž
se
váže
poskytnutý
příspěvek.
Příspěvek
z
Programu
poskyta nyní se pořádá v Čechách i na Slovensku.
Nanebevzetí
Marie
Příbram,
Svatá Hora
591,
nout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný
příspěvek zPanny
ostatních
programů
Ministerstva
noc péče.
zahájí zvonění zvonů v 18.45 hod. 261 80 Příbram tel. +420 318 429 930, kultury
e-mail:
vSvatohorskou
oblasti památkové
a následuje
tradičnípodílu
výstup
se svícemi
Součástí
finančního
vlastníka
můžesvatohorskými
být příspěvek poskytnutý
z rozpočtu obcev nebo
kraje,
nadací
basilica@svata-hora.cz,
sakristii
na příspěvek
Svaté Hoře
kažschody.
nebo
jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž
součástí
formulář
žádosti.
dodenně
6:30je–také
18:00,
ve Svatohorském
poutním
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působnostímuzeu
Příbramkaždodenně
byla určena celková
podpory
10:00 –částka
15:00finanční
nebo na
www.
Oblíbená
prohlídka
vystavenými
šatičkami
786
000,- Kč.
Zájemcirefektáře
o finančnís podporu
mohou
podávat žádosti
osobně nebo
poštou
předepsaném
formuláři
svata-hora.cz.
Aktuality
o na
stavbě
varhan na
www.
na
odborMarie
koncepce
a rozvoje, zkouška
oddělení památkové
péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
Panny
Svatohorské,
gregoriánské
do
30. 4.přednáška
2012 a přiloží
všechnyhábity
povinné
přílohy. koncert svata-hora.cz/varhany a informace o činnosti Matice
scholy,
“Řehole,
a tituly”,
Svatohorské na matice@svata-hora.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.
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Váženíčtenáři
čtenářiKahanu,
Kahanu,
Vážení
Okresní
hospodářská
OHK
Příbram
v průběhu komora
ledna
Příbrami
má za sebou
volební
av února
uskutečnila
šest seminářů,
které se
oshromáždění
kterých jste jiždelegátů,
byli informováni.
konalo
18. dubna
2012 v příbramské
Sokolovně.
Na
jaro 2012
připravujeme
opět velký balíček
akcí, ze kterých si snad každý
Volební období je tříleté a letošní rok připadl opět na volby do orgánů
vybere
to hospodářské
své.
Okresní
komory v Příbrami pro období let 2012-2015.
Nyní
poskytnu
krátký přehled
a postupně
se budu k jednotlivým
Shromáždění delegátů
volí předsedu,
tři místopředsedy,
osm členůakcím
předvracet
podrobněji.
stavenstva
a tři členy dozorčí rady. Ve funkci předsedy byl podruhé potvrzen Ing. Vladimír
5.
březnaza
2012
– „Právo pro
obchodníky
nikoliv
obchodníci
proJan
právníky“.
To je
první
Kovalčík,
místopředsedy
byli
zvoleni PaedDr.
Tomáš
Hlaváč, pan
Ježek a Ing.
Leopold
zRoule.
řady seminářů, který má účastníky seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
Členy představenstva
Ing. Karelbourat
Cibulka,
Ing.aJiří
Dostál,
panzažité
Miroslav
Podzimek,
paní
praktickými
dopady, tj.jsou:
asi budeme
mýty
chybné
(byť
a oblíbené)
omyly.
Miluše Šmolíková,
Jiří Vacátko,
Vařeka,Syruček,
Ing. Jan rozhodce
Pajtai a pan
Interaktivní
seminářIng.
povede
náš členIng.
panJindřich
Mgr. Vladimír
ADRadek
HOC. Vystyd.
Seminář
dozorčí
rady na
byliobchodníky
zvoleni: Ing.
Václav Dvořák,
Neuman
Jaroslav
Vácha.
jeDo
vhodný
zvláště
a podnikatele.
Pro Ing.
členyJiří
OHK
Příbrama jeIng.
seminář
zdarma.
Dozorčí
rada
se sejde
následně,
aby zvolila
Současně
jsme jepoděkovali
15.
března
2012
– „ Znalecký
posudek,
jakásvého
jsou předsedu.
přání zadavatelů
a jaká
realita“za dlouholetou práci v představenstvu končícím členům panu Jindřichu Vařekovi staršímu,
přednáší
soudní
znalec David
Kaftan a seminář
by měl
být veden
v podobném
duchu jako
panu Aloisi
Dvořáčkovi
a dlouholetému
předsedovi
dozorčí
rady panu
Josefu Novákovi.
ten
předchozí.
Členovékomora
OHK Příbram
mají působí
opět vstup
bez poplatku.
Okresní
hospodářská
v Příbrami
v Příbrami
již 19 let a v současné době má
29.
2012
zákona o
veřejných
platná
od 1. 4.základen
2012“. Připravo195března
členů, což
je–v„Novela
rámci okresních
komor
jednazakázkách
z nejsilnějších
členských
v ČR.
vaná
novela, která
má nabýt
účinnosti
od 1.
představuje
významnou
změnu
Shromáždění
se dále
zabývalo
zprávou
o dubna
činnosti2012,
za rok
2011, schválilo
hospodářský
výsledek
za rok
plán práce
na 2006.
rok 2012
a rozpočet
na rokbudou
2012.vyžadovat
Dále byli zásahy
zvoleni
tohoto
zákona
od 2011,
jeho schválení
v roce
Mnohé
z těchto změn
i delegáti
a náhradníci
celorepublikový
HK ČRseznámí
na léta 2012-2015.
do
zaběhlých
postupů na
zadavatelů.
Seminářsněm
účastníky
s připravovanými změnami
i k příjemné
a to aplikaci
vyhlášenía internetové
FIRMAsemináře
PŘÍBRAMSKO
sDošlo
důrazem
na jejichudálosti,
praktickou
uvedení doankety
praxe.„TOP
Lektorem
bude
2011“.
Tato
anketa
probíhala
na od 1.
června 2011
do 31. prosince 2011. Celkem se jí zúčastMgr.
Pavel
Říčka,
který
nám přednáší
i Zákoník
práce.
nilodubna
222 firem
(členové
byli zařazeni workshop
automatickyMBTI“
a ostatní
měli možnost
zaslat přihlašovací
12.
2012
– „ Typologický
s podtitulem
„Poznej
sám sebe
a počet
udělených
v soutěži
byl 3464,
na 1. ročník
soutěže
není rozhodně
alístek)
naučte
se lépehlasů
rozumět
těm, kteří
jsou kolem
vás“což
– Agentura
Signum
– Kateřina
Kryllová.
málo.
18.
dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
Soutěžilo se v pěti kategoriích a byl vyhlášen i absolutní vítěz ankety.
20.
dubna 2012
„DPH v příkladech“
Ing. Václav
Dvořák.
V kategorii
0 - 10- zaměstnanců
se na 1.–místě
umístila
firma Václav Antonín - Optik ,
Sna
dalšími
připravovanými
akcemi
Vás
seznámíme
v
příštím
čísle.
2. místě Monti – Martin Veselý a na 3. místě Zdeněk Fous.
V kategorii 11 - 50 zaměstnanců 1. místo obsadila firma Cukrárna V Brance, s. r. o., 2. místo
Teď
bych se
vrátila
Podnikatelskému
plesu.
Staveko,
s. r.ještě
o., a ráda
3. místo
Ing.k Jerome
Colloredo-Mansfeld
– Zámek Dobříš.
V kategorii
51 -jsme
200 zaměstnanců
se na 1. místě umístila
firma PBtisk,
s. r. o.,Podnikatelský
2. místo patří
11.
února 2012
si na konto Podnikatelského
plesu připsali
již desítku.
firměpatří
J.K.R.,
s. r. o., za nejvýznamnějších
3. místo firmě CVP akcí
Galvanika,
s. r.sezóny
o.
ples
k jedné
plesové
v Příbrami. Organizátory může
V kategorii
201 azájem
více zaměstnanců
se na
1. místěpo
umístila
firma
a. s.,
2. místo má
těšit
přetrvávající
lidí, které se plesu
zúčastňují
všechna
léta RAVAK,
s železnou
pravidelností.
firma Kovohutě
Příbram
nástupnická,
a. s., a 3.amísto
ZAT, a. s.To vše samozřejmě i díky podPodnikatelský
ples
má svou
kulturu, atmosféru
své příznivce.
Poslední
kategorii „ostatní“
jsme nebrali
podle
počtu
zaměstnanců,
ale spíše nebo
podle formou
toho, že
poře
podnikatelských
subjektů,
které tuto
akci
podporují
buď finančně,
to nejsou firmy v pravém slova smyslu. Jsou zde zařazeny, školy, banky, příspěvkové organipěkných
zace. věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto
ještěvybojovala
jednou chtěla
všemprůmyslová
partnerům škola
poděkovat
za jejich
přízeň.
Zde sibych
1. příčku
Střední
Příbram,
2. místo
v oblíbenosti získala
Nyní
krátceJana
přiblížím
plesu.
PřiČeské
uvítacím
drinku od
hodinPříbram.
si účastKnihovna
Drdy vprogram
Příbramiletošního
a třetí místo
patří
spořitelně,
a. s.19,00
– pobočce
níci
mohli poslechnout
swingovou
muziku
podánía. kapely
SUNDAY
Absolutním
vítězem celéjazzovou
ankety zaarok
2011 se stala
firmavRAVAK,
s.
Všechny vyhlášené
firmy získaly
diplom a zahájení
vítězovéplesu
v jednotlivých
skleněné
AFTERNOON´S
JAZZMAN.
Po slavnostním
ve 20 hodinkategoriích
po celý večer
hrála
a absolutní
vítěz MIX,
získalkterou
manažerské
roční cestovní
které předal
zástupce
kplakety
tanci hudební
skupina
jsme pozvali
opět popojištění,
tříleté odmlce.
A rozhodně
to
společnosti
stálo
za to. Wüstenrot pan Michal Sláma. Firmy na 1. až 3. místě budou moci používat
svou prezentaci
logomohli
soutěže,
bude zaslán
elektronicky logomanuál.
Vpro
průběhu
večera diváci
vidětk čemuž
ukázky jim
standardních
i latinsko-amerických
tanců
výsledky ve
všech
kategoriích
bude
možné nalézt
na již zmíněných
webových
vKonečné
podání tanečního
páru
Dominik
Vodička
s půvabnou
partnerkou
Bárou Bělíkovou.
stránkách ankety www.topfirmapribramsko.cz. Dále připravujeme:
Před
půlnocídivadelní
si pak přišli
na své obdivovatelé
profesionální
BMX double show, kterou nám
16. května
představení
“ZADNÍ VRÁTKA”
A HRY VIRTULIFE
přijel
předvést
Dominik
Nekolný
s
partnerem
a
vlastním
moderátorem.
Rodinnou a přátelskou
24. května „Právní otázky spojené s podnikáním v Německu“
atmosféru
osobnost
tančící
Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
22. květnadotváří
golfovýtéž
turnaj
v Golf pro
klubu
Líšnice
mistr
pan Jiří
který
celý plesturnaje
moderuje.
25. května
18.Dohnal,
ročník VIP
tenisového
na kurtech TK PBtisk Bohutín
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
Příbram
I - Tyršova
106, Zámeček
Ernestinum,
261 01,
tel: 318 627životních
784,
jazyce.
Je zaměřený
na praktické
použití- jazykových
znalostí
v konkrétních
www.ohkpb.cz
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program
je určen
pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
Pozvánka
nazejména
seminář
komunikují
ruském
nebo„Základy
se připravují
na zkoušky
z ruského
jazyka,ve
matkám
GLE, o.p.s.,v Vás
zve jazyce,
na seminář
podnikání“,
který
se uskuteční
středu na
16.MD,
5.
od 9 do 13ohodin
v prostorách
Centra
areál
bývaléodborná
8. ZŠ, Žežická
uchazečům
zaměstnání
vedených
naneziskových
ÚP. Místem organizací,
konání bude
Střední
škola
193, Příbram
VII. učiliště,
SeminářDubno.
je určen
pro osoby
starší
let a imigranty,
kteří
uvažujívzdělání,
o zaháa Střední
odborné
Uchazeči
musí
mít 50
minimálně
ukončené
základní
jení podnikání
nebo se studium
chtějí dozvědět,
vlastně
obnáší.
Akce se uskuteční
a jedná
se o kombinované
s délkou co
100podnikání
hodin, z toho
24 hodin
samostudia.
v rámci
projektu
„Pracovní
podnikatelské
poradenství
ve Středočeském
kraji“
financoTermín
zahájení
je 12.
březena2012.
Konzultace
budou dvakrát
týdně v pondělí
a ve
středu
vaného
z
Evropského
sociálního
fondu
prostřednictvím
OP
LZZ
a
státního
rozpočtu
ČR.
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
Díky podpoře z ESF je seminář pro zájemce z cílových skupin zdarma. Na seminář se
sepřihlašujte
předpokládá
na
konec
května
2012.
buď e-mailem: poradenství@gle.co.uk nebo telefonicky na čísle 224 241 589,
V kde
rámci
pilotážeinformovat
tohoto vzdělávacího
programu
účastníci
spojené s jeho
se můžete
i o dalších službách,
které
v rámcinehradí
projektunáklady
nabízíme.
realizací!
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
V sobotu 19. 5. se v areálu Hořejší
Obory, Příbram I, opět uskuteční v pořadí již 2.
www.ohkpb.cz
letošní Farmářské trhy. V době od 8 do 12 hodin si návštěvníci mohou zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, sazeničky, ryby, mošty, sýry, domácí pečivo, valašské frgály,
med, uzeniny a další zajímavé výrobky.
Jako zpestření trhů připravuje Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Příbram I pro
děti projížďku na loďkách po Oboře.
Mateřská lesní školka „Kopretina“ opět nabízí zajímavý program pro malé děti
v podobě navlékání korálků, malování apod. Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann, MěÚ Příbram

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice,
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Upozornění pro rodiče

Městský úřad Příbram, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, informuje, že
dnem 26. června 2012 končí možnost vycestování dětí zapsaných v cestovních dokladech
rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí
vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního
dokladu
Při podání
žádostiosadních
o vydání cestovního
dokladuPříbram
je nutné se
předložit
rodný list
Volbydítěti.
kandidátů
na členy
výborů města
uskuteční:
dítěte,
rodný
nebo
oddací
list rodiče,2012
občanský
průkaz rodiče.
Fotografie
se hodin
již nepředkládav
pátek
dne
16.
března
od
15.00
hodin
do
18.00
a
jí, vyhotovíme je při podání žádosti na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
v
sobotu
dne
17.
března
2012
od
9.00
hodin
do
12.00
hodin.
Městského úřadu Příbram, Gen. Tesaříka 19 (proti Sokolovně).
K vycestování do států EU lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz.
Místa
konání
voleb:
Od
1. ledna
2012
lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.
Úřední
pondělí
a středa
8 – 12, 13
17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 12, 13 – 15 hod.
BROD hodiny:
- volební
místnost:
KLUBOVNA
TJ –BROD,
Rodiče
předškolního
věku
přednostně
úterý.
BYTÍZ s- dětmi
volební
místnost: 1.
SčV,budou
a.s. (býv.
AQUA),vyřizováni
Příbram každé
IX, Novohospodská
93,

JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,

JESENICEtábory
- volební místnost:
- BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
Letní
2012JERUSALÉM
se Salamandrem
KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,

Cesta
30. 6. „U
- 14.
7. - Nezabudice,
LAZEC -kolem
volebnísvěta
místnost: KLUBOVNA
RYBNÍČKU“
V LAZCI, cena 4 190,- Kč
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
p-pankova@seznam.cz
ŽEŽICE - volební
7.
Šmoulí
léto místnost: RESTAURACE
7. 7. - ŽEŽICE
21. 7. -čp.
Třímany,
cena 4 450,- Kč
Sylva.Teclovka@seznam.cz
1. Hlasovacítábor
lístek obdrží oprávněný
volič v den
ve volební
místnosti.
Vodácký
I. turnus
7. -konání
21. 7.,voleb
II. turnus
21. 7.
- 4. 8.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
Třímany,
cena
4
650,Kč,
DandyBandy@seznam.cz
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
Velký
mlokurčeného pro úpravu
14. 7. hlasovacího
- 28. 7. - Nezabudice,
cena
4 180,Kč
do prostoru
lístku, jinak mu
volební
komise
udolimloku@seznam.cz
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební
místnosti je každý
povinen
uposlechnout
pokynůcena
předsedy
volební
Země
vycházejícího
Slunce
21. 7.
- 4. 8. - Třímany,
4 450,Kč
komise.
luckyredswift@seznam.cz
Z pohádky do pohádky 30. 6. - 7. 7. - Třímany, cena rodič 2 700,- Kč,
2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
do věku
6 letnejméně
2 200,- 18
Kč,letdítě
6 apřihlášeni
více let k2 trvalému
400,- Kč
druhý den konání volebdítě
dosáhli
a jsou
moncasek@seznam.cz
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.
Kontakty: 723 143 531, email: o.s.salamandr@seznam.cz,
3. K platnosti voleb do osadních
výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
www.salamandr.wgz.cz
voličů.

Keramika - Pražská 7, Příbram
Slevový kupon 15 %

4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.
V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.
(vystřihněte a odevzdejte při placení
v prodejně)
starosta

Průmyslováci jsou ve šplhu nejlepší v republice.

do 19. května
SVATOPLUK KLIMEŠ
Tento svět, týž pro všechny…
21. května v 17 hodin
zahájení výstavy BOHEMIA MIA

Výstava fotografií a historických dokumentů věnovaná památce italských vysídlenců z tridentského
údolí Valle di Ledro, kteří v letech 1915 - 1919 našli
azyl v Příbrami i v dalších českých městech.

23. května – 8. července
Poznávej se!

Interaktivní výstava centra popularizace vědy
IQ Park Liberec – tentokrát zaměřená na lidské tělo
a smysly.

Šplh na 4,5m laně je už tradičně jedním z nejúspěšnějších sportů na příbramské průmyslovce. Na republikových
soutěžích průmyslováci každoročně obsazují čelní pozice a připomeňme, že v roce 2007 poprvé zvítězili.
Letos, po pěti letech, se družstvo SPŠ a VOŠ Příbram ve složení Jan Šindelář, Jiří Hanus, Marek Vočka a Matouš
Havrlík dostalo opět na nejvyšší příčku v České republice. Rekordní čas družstva 22.46 s za celé sedmnáctileté
trvání této soutěže svědčí o systematickém tréninku všech aktérů.
Jediné družstvo, které letos dokázalo konkurovat příbramským průmyslovákům, bylo z G a SOŠPg Nová Paka,
jeho členem byl i vítěz kategorie
jednotlivců Petr Geiger (7,21 s).
Letošní republikové finále se konalo 29.
a 30. 3. 2012 v nejvzdálenějším místě naší
republiky v Jablunkově a zúčastnilo se ho
12 družstev z celé republiky. Pořadatelská
škola SOŠ a SOU podnikání a služeb
vytvořila pro tuto soutěž výborné podmínky, které přispěly ke kvalitním
výkonům.
Ve šplhu soutěží čtyřčlenná družstva,
každý závodník absolvuje pět pokusů,
přičemž výsledný čas tvoří součet dvou
jeho nejrychlejších časů. Výkon družstva je
dán součtem časů tří nejlepších závodníků.
Na 1. místě se umístila SPŠ a VOŠ Příbram
(čas 22,46 s), na 2. místě Gymnázium
a SPOŠPg Nová Paka (23,11 s) a 3. místo SŠ
polytechnická Brno (25,63 s).
V soutěži jednotlivců se studenti
průmyslovky umístili v konkurenci 45
účastníků takto: 2. Jan Šindelář (7,25 s),
3. Jiří Hanus (7,41 s), 5. Marek Vočka (7,95 s)
a 32. Matouš Havrlík (10,74 s).
Mgr. Vladimír Karel

Ve studijním centru BASIC za 2 týdny přivítáme novou
paní učitelku, zájemci o doučování se již nyní mohou
objednat na nezávazný bezplatný pohovor na tel.:
602 176 711.

Více na www.galerie-drtikol.com
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K I N O

DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
Pá 4.
16:00

CIZINEC – sk. S

Čt 10.
19:00

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb COKOLI CHCETE - derniéra
vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 150 minut

Út 15.
17:00

STRÁŽE! STRÁŽE! – sk. KMD

vstupné 50 Kč

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 160 minut
Představení se uskuteční v rámci přehlídky „Svět knihy na jevišti“.

St 16.
19:00

BROUK V HLAVĚ

Čt 17.
19:00

BENEFIČNÍ KONCERT GINEVRY

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 145 minut
vstupné 150, 130 Kč
předpokládaná délka 120 minut

Ne 20. KAŠPÁREK V ROHLÍKU 2
15:00

vstupné 130 Kč
předpokládaná délka 60 minut

Po 21. DÁMA S KAMÉLIEMI – sk. F
19:00

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 135 minut

ST 2. 5. OD 18:00 HOD.
PODVEČERNÍ ČTENÍ S MICHALEM VIEWEGHEM
Čt 3. 5. od 19:00 hod.

MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVINOVI − premiéra amerického dramatu
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

Pá 4. 5. a So 5. 5. od 19:00 hod.
BITEVNÍ LOĎ – premiéra akčního sci-fi filmu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • V původním znění s titulky

Ne 6. 5. od 16:00 a 19.00 hod.
KOUPILI JSME ZOO – premiéra rodinného filmu
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

Čt 10. 5. od 19:00 hod.
KLUK NA KOLE − premiéra francouzského dramatu

Ne 27. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA - DIVADLO PATŘÍ DĚTEM
10:00, 14:00 Divadlo ANFAS Praha

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

Po 28. DIOPTRIE RŮŽOVÝCH BRÝLÍ – sk. N – Švandovo divadlo
vstupné 210, 170 Kč
19:00
předpokládaná délka 125 minut
Út 29.
19:00

HFAD: Symfonický orch. hl. m. Prahy FOK
Závěr festivalu. Ivan Ženatý housle, Oliver Dohnányi dirigent.

St 30.
19:00

SOUKROMÝ SKANDÁL – sk. P – Studio DVA

vstupné 290, 250 Kč
předpokládaná délka 100 minut

Čt 31.
19:00

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 140 minut

Pá 11. 5. a So 12. 5. od 19:00 hod.
AVENGERS – premiéra amerického dobrodružného filmu
Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • Dabing

vstupné 200 Kč

MALÁ SCÉNA
Pá 11. ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!
19:00

vstupné 120 Kč
předpokládaná délka 85 minut

St 16.
17:00

DIVADELNÍ FÓRUM „ZADNÍ VRÁTKA“ - pronájem

vstupné dobrovolné
předpokládaná délka 120 minut

St 23.
19:00

UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA? - pronájem

vstupné 120 Kč
předpokládaná délka 100 minut

Ne 27. STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU - DIVADLO PATŘÍ DĚTEM
11:30, 14:30

Ne 13. 5. od 16:00 a 19:00 hod.

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA – repríza české komedie
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno
Čt 17. 5. – So 19. 5. od 19:00 hod.
Ne 20. 5. od 16:00 a 19:00 hod.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – premiéra české komedie
Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno

Čt 24. 5. od 19:00 hod.

ROZCHOD NADERA A SIMIN – premiéra iranského dramatu
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 15 let • V původním znění s titulky

Pá 25. 5. a So 26. 5. od 19:00 hod.
DIKTÁTOR − premiéra americké komedie
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • V původním znění s titulky

PRO ŠKOLY
Čt 3. NA PEJSKA A KOČIČKU…
vstupné 50 Kč
9:00, 10:30
předpokládaná délka 45 minut, vhodné pro děti od 3 let
St 9.
10:00

Vstupné 50 Kč

RYCHLÉ ŠÍPY
vstupné 50 Kč
Představení se uskuteční v rámci přehlídky „Svět knihy na jevišti“.
předpokládaná délka 105 minut, vhodné pro děti od 10 let

Pá 11. MATTIAS BRUNN PO FREDRIKOVI (Divadlo Letí)
11:00
předpokládaná délka 80 minut – pronájem

Ne 27. 5. od 19:00 hod.
MILOVÁNÍ – premiéra francouzské hudební romantické komedie
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • V původním znění s titulky

Čt 31. 5. a Pá 1. 6. od 19:00 hod.
MUŽI V ČERNÉM 3 – premiéra americké sci-fi komedie
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • Dabing
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