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Vlčí máky a chrpy jsou neodmyslitelně
spjaté s příchodem léta.
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PŘÍBRAMSKÉHO NÁMĚSTÍ
Zcela novou podobu by mělo mít příbramské náměstí
T. G. Masaryka.

Starosta města MVDr. Josef Řihák se
zúčastnil v Památníku Vojna předávání
cen vítězům soutěže “Bojovníci proti
totalitě očima dětí”.

Začátkem června se konal první seminář
pro zájemce o dotaci z programu IPRM.
Za vedení města se této akce zúčastnil
starosta MVDr. Josef Řihák.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý si byl
opět prohlédnout, jak pokračují práce
na rekonstrukci autobusového nádraží.

Jak by tento veřejný prostor měl vypadat, o tom se již
několik let diskutuje. Mělo by být centrum historické části
města vstřícné pro lidi, auta nebo trhovce? Čemu dát
přednost? Majitelé obchodů v přilehlé pěší zóně Pražské
ulice se samozřejmě všemi silami snaží, aby kupující měli
kde zaparkovat a aby bylo parkování dostupné z nejbližší
možné lokality. Prosazují tedy plochu náměstí zaplnit
parkovacími místy. Příbramští občané naopak mají představu klidové zóny s lavičkami, případně i s objektem
s občerstvením. Majitelé stánků by zase nejraději náměstí
proměnili v jedno stálé tržiště.
O tom, proč vůbec hledat jinou podobu příbramského
náměstí a jaké má to současné nedostatky, ví nejvíc
architekt Vít Kučera: „Při rozsáhlé necitlivé asanaci
městského centra došlo v 60. letech k rozšíření ulic Milínské a Plzeňské, čímž náměstí ztratilo semknutý charakter
a na ploše jaksi „profukuje“. Kostel nemá centrální pozici,
ale pouze náměstí ohraničuje. Dokonce je návštěvníky
vnímán jako křižovatka s kostelem a parkovištěm. Hodně
výmluvná je bilance ploch, kdy z celkové rozlohy 18 tisíc
metrů čtverečních je vlastní plocha náměstí pouhé 3 tisíce
metrů čtverečních, zeleň tvoří 6 tisíc metrů a zbytek, tedy
9 tisíc metrů čtverečních, zabírají silnice! Na náměstí
zcela chybí klidový prostor pro posezení, klidné korzo
či zastavení.“

Mladší a starší žáci SK Spartak
Příbram odehráli svůj další zápas,
tentokrát s Čelákovicemi.

Od 14. 6. 2009 jezdí MHD v Příbrami
dle nových jízdních řádů.
Prázdninové měsíce v Památníku
A. Dvořáka ve Vysoké u Příbramě
Otevřeno: úterý – neděle 10 – 17 h.
Otevřena je i Kavárna Sládkovna
vždy od 10 do 17 hodin, kromě
pondělí, kde najdete i výstavu
„Vzpomínka na J. V. Sládka
a jeho pobyt ve Vysoké“.
V koncertním sále Zámečku
proběhne 11. 7. v 19 hodin koncert
interpretů z USA, který je součástí
festivalu Americké jaro 2009.
Na klavír hraje Arthur Green,
na housle Solonia Soroka.
Vstupné: 80,- Kč
Galerie
Františka Drtikola
Příbram
pořádá výstavu

JAN
ČÁKA

grafika, knižní ilustrace,
heraldika, návrhy medailí

a další tvorba
5. června - 31. července 2009
Galerie Františka Dr tikola

Zámeček – Ernestinum Příbram
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
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V současné době je po dlouhých diskuzích vybrána
základní koncepce budoucí podoby příbramského
náměstí. Autorský tým kromě architekta Kučery tvoří
dále David Malán, Radek Pilný, Hynek Šimánek
a Jaroslava Kučerová. Za město se na projektu podílí
první místostarosta Ivan Šedivý, Zdeněk Škaloud,
Vladislav Rozmajzl a řada dalších. Finančně projekt
zaštiťuje město. „Pokud s tímto projektem uspějeme
v dotačních fondech, tak bychom mohli začít již na jaře
příštího roku. Jde samozřejmě o projekt finančně hodně
náročný,“uvedl starosta Josef Řihák.
Místostarosta Ivan Šedivý společně se Zdeňkem Škaloudem navštívili i jiná města, aby se inspirovali, jak tento
veřejný prostor řeší jinde, a mohli autorskému týmu předložit zadání. Například rekonstruované plzeňské náměstí
a především Americká třída má podle slov I. Šedivého
velice zajímavé prvky nasvětlení a optického oddělení
ploch. „Prioritou projektu je vrácení tradiční funkce

náměstí ve všech jeho funkcích i širších urbanisticky
dopravních vazbách. Přestože v tomto projektu není
možné dosáhnout ideálního stavu v plné míře, lze alespoň
částečně odčinit chyby minulosti. Základní koncept je
snad natolik silný, že bude udržitelný i po dobu současné
globální ekonomické tísně v následném období,“ uvedl
v úvodu architekt Kučera.
A co konkrétního by se mohlo na náměstí T. G. Masaryka
objevit? „Proluka do Milínské ulice bude opticky uzavřena
stromovou širokokorunnou alejí. Tento zásah by měl
jednak uzavřít otevřený koridor do Milínské ulice a při
vstupu z této ulice ujasnit, že se návštěvník již nenachází
na dopravním tahu, ale vstupuje do intimnější atmosféry
městského centra. Druhá proluka do Plzeňské ulice je
upravena zúžením komunikace a vytvořením možnosti
uzavřít tuto chybějící část náměstí objektem. Ulice volně
procházející skrz náměstí by měly být eliminovány především celistvou dlážděnou plochou v jedné výškové úrovni
bez vyvýšených chodníků a záhonků s cizorodými
koniferami. Pro oživení prostoru navrhujeme rozšíření
chodníků na 4,5 metru pro rozvoj uličního prodeje,
restauračních zahrádek, cukráren a kaváren. U jihozápadní stěny kostela by mělo vzniknout vyvýšené kamenné
pódium, které může sloužit pro bohoslužby pod širým

nebem, pouličnímu divadlu i koncertům. Do prostoru mezi
kostelem a budovou Úřadu práce navrhujeme „Svatohorskou fontánu“, která je mým osobním holdem
architektům otci a synovi Dienzenhofferovým. Ti se
na podobě Svaté Hory podíleli pouze nerealizovaným
návrhem, ale významně se zapsali svým
osobitým stylem do širokého okolí Příbrami. Návrh je kompozice eliptické fontány,
v jejímž jednom ohnisku je osazena kašna –
žulová koule, po jejímž povrchu je z ploché
vrcholové trysky rozváděna voda. Celá
kompozice bude symbolizovat princip relativity a vzájemnosti klidu a pohybu, světla
a stínu, či kdo si tam co najde.
Skulptuře Dívky s žábou, dosud umístěné
před restaurací Zlatý soudek, jsme našli
novou a snad již stálou pozici před bývalým
hotelem U Podařilů. Bude osazena
do čtvercového bazénu, kde hlava stěny
bazénu bude sloužit jako lavička. Kašna,
která sloužila historicky k zásobení vodou
severní části náměstí a byla součástí oplocení farské zahrady, bude rekonstruována
a snad se s pomocí historiků a pamětníků
podaří najít vzor výpusti s motivem lví
hlavy. Prostor před kašnou bude sloužit
k posezení – protiklad frekventovanému provozu náměstí.
Okružní křižovatku, která bude posunuta severněji, tedy
níže do Plzeňské ulice, navrhuji osadit skulpturálním
prvkem čtyřbokého jehlanu z vrstveného skla, případně
kamene, na němž bude vyznačen název náměstí,“ představil dále svoji vizi architekt Kučera.
„Za velmi důležité považuji, že se posouvá komunikace
mezi vnější stranou kostela blíže k řadě domů s Lékárnou
u Jakuba. Zvětší se tedy prostor okolo kostela tak, aby
dostal původní ráz. Zároveň chceme i obnovit původní
podobu plochy, naproti bývalému ředitelství Rudných
dolů. Vrátit by se sem měly i dva „kandelábry“, dokonce
se jeden z nich v původní podobě zachoval na dole
Marie,“ doplnil Ivan Šedivý.
Projekt se v současné době dokončuje do podoby
nezbytné k územnímu rozhodnutí, které je důležitou
součástí podání žádosti o dotaci.
Str

T I S K O VÁ Z P RÁVA
Příbram: 15. června 2009
Realizace projektu „Modernizace 7. Základní školy v Příbrami“
Město Příbram zahájilo v červnu 2009 realizaci projektu „Modernizace 7. Základní školy
v Příbrami“. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP, tzv. Norských fondů. Rozpočet projektu je cca 18 mil. Kč,
z toho cca 9 mil. Kč (332.534 Eur) získá město Příbram z výše zmíněných fondů a zbylé
náklady budou hrazeny z rozpočtu města Příbram. „Finanční prostředky budou využity na zlepšení interiéru i exteriéru školy. Naším
cílem je zlepšit podmínky pro děti, a to nejen v době vyučování, ale i pro trávení jejich volného času“, sdělil starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák. V rámci projektu se počítá s úpravou vnitřní běžecké dráhy, kde dojde k výměně a rozšíření povrchu dráhy,
opravě stropních podhledů, výměně oken a dveří, opravě sociálního zařízení a šaten, u nichž se počítá i s vybavením mobiliářem,
běžecká dráha se dočká instalace digitální časomíry. Úpravy v tělocvičnách se týkají zejména dřevěných obkladů stěn, podhledů
s osvětlením a vymalování. Tzv. zimní zahrada, která slouží zejména k relaxaci, bude rovněž renovována a navíc dovybavena novým
mobiliářem, včetně dataprojektoru a plátna. Pokud jde o exteriéry, realizací projektu dojde k úpravám velkého i malého nádvoří
a jejich vybavení tak, aby mohly sloužit ke kulturním a sportovním aktivitám dětí. Rovněž bude vybudován a vybaven venkovní
prostor, kde za příznivého počasí může probíhat výuka v přírodě. Projekt počítá též s vybudováním dvou nových hřišť s umělohmotným povrchem. Ukončení realizace celého projektu se předpokládá v září tohoto roku. „Konec tiskové zprávy“
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Poláková, samostatné oddělení dotací MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I,
kontakt: jaroslava.polakova@pribram-city.cz, tel.: 318 402 282.
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Vážení spoluobčané.
Jako školák jsem
míval červen nejraději ze všech měsíců.
Těšil jsem se na
prázdniny, které již
byly na dosah. Také
odpoledne
bylo
dlouho vidět, takže
jsem si mohl s kamarády dosyta vyhrát
na hřišti. V lesích
dozrávaly
jahody
a rostly první hřiby.
Prostě pohoda.
I poté, co už jsem
škole odrostl, zůstal
pro mne červen
dodnes oblíbeným měsícem. Začíná totiž léto.
Období, kdy můžeme trávit volný čas koupáním
a sluněním. Jenže pokud jde o slunce a koupání,
pak to letošní léto právě nijak příznivě nezačalo.
Pohled na zamračenou oblohu patrně nejvíc trápí
každého, kdo si na první prázdninové dny naplánoval svoji dovolenou.
Počasí nás v posledních dnech potrápilo nejen
deštěm, ale i větrnými poryvy. Příbram opět
zasáhla vichřice, která na několika místech
ve městě vyvracela stromy a způsobovala lidem
škody. Profesionální i dobrovolní hasiči měli
při odstraňování následků větrné smršti opět plné
ruce práce. Děkuji všem, kteří se do likvidace škod
zapojili.
Spadlé stromy při vichřici jsou výzvou pro všechny
zaměstnance města, kteří mají na starosti péči
o veřejnou zeleň. Je mi jasné, že nikdy se nám
nepodaří předcházet všem škodám, které vlivem
nepříznivého počasí vzniknou, ale vždy je možné
účinnou prevencí újmy způsobené řáděním živlů
minimalizovat. V této souvislosti mám radost, že
jsme od Středočeského kraje získali dotaci na obnovu zeleně ve městě. Tyto peníze využijeme
i k tomu, abychom přestárlé a nemocné stromy
nahradili novými.
Musím ovšem zdůraznit, že samozřejmě neplánujeme žádné bezhlavé kácení stromů. Město
Příbram je krásné i díky tomu, jak je zde zástavba
vhodně doplněna stromy, keři a další zelení. Kdo
měl možnost letět nad naším městem v letadle,
nebo třeba v balonu, nemohl si nevšimnout, jak
moc je v Příbrami zeleně. Přeji si, aby tomu tak
bylo i v budoucnu. Stromy do města patří. Musí to
být ale stromy zdravé a vitální, které nebudou
obyvatelům způsobovat škody na majetku,
na zdraví, nebo je dokonce ohrožovat na životě.
Přes léto sice naše školy opustí děti, které si budou
užívat dny zaslouženého volna, ale to neznamená,
že areály škol utichnou a osiří. Naopak. Právě nyní
se rozjíždí několik investičních akcí, které zlepší
prostředí pro naše děti i jejich učitele.
O letních prázdninách se budou opravovat interiéry a zateplovat objekt Základní školy Školní
ulice, Příbram VIII. Na tuto akci, která bude stát
celkem 18 milionů korun, jsme dostali částku
9 milionů korun z tzv. norských fondů.
Výstavba zateplení objektu a opatření na úsporu
energií začalo také v Základní škole 28. října 1,
Příbram VII. Tato akce je dotována z operačního
programu Životní prostředí, cena díla je 20,2 mil.
korun. V areálu Základní školy Bratří Čapků 279,
Příbram VII, bude v létě dokončen areál
sportoviště. Dojde k vybudování druhého hřiště
s umělou trávou, prostoru pro vrh koulí a osazení
stolů na stolní tenis. V Základní škole Jiráskovy
sady, Příbram II, budou dokončeny suterénní
prostory školy. Na tuto akci jsme získali dotaci
ve výši 1,6 milionu korun z Ministerstva financí
ČR. Stavba již běží, celkem bude stát přes
6 milionů korun.
Kromě výše zmíněných oprav škol v Příbrami
pokračuje rekonstrukce autobusového nádraží
a výstavba odpočinkové pěší zóny Hořejší Obora.
Tato stavba roste doslova před očima. Velmi často
se chodím na staveniště dívat a již se těším, až
bude celé dílo hotové.
V závěru mi dovolte, abych se zmínil o protikrizových opatřeních, která nedávno přijal Parlament
České republiky. Jsem nesmírně rád, že poslanci
a senátoři z řad hlavních politických stran ODS
a ČSSD našli shodu a schválili několik důležitých
změn, mezi které patří i tzv. šrotovné, jež by měly
pomoci České republice projít bez úhony nynějším
těžkým obdobím ekonomické recese.
Vážení spoluobčané, nenechte si kazit náladu špatným počasím a užijte si letní pohodu. Přeji dětem
a studentům, aby si ve zdraví užili hezké prázdniny, a Vám všem ostatním krásné léto.

MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Zamykání dětských hřišť
V průběhu dubna a května nebyla experimentálně z rozhodnutí
ředitele Technických služeb Příbram centrální dětská hřiště
v Mariánské ulici, Školní, v Hlinovkách, Jarolímkových sadech,
na Komenského nám., u 1. ZŠ a na Drkolnově na noc zamykána.
Pracovníci TS denně vyhodnocovali stav hřišť. Podle ředitele TS
nedocházelo k poškozování oplocení, nepořádek byl přibližně
stejný jako při zamykání, nebyly nalezeny injekční stříkačky.
Obyvatelé okolních domů si ale občas stěžovali, že je v noci
na hřištích hluk a že se tam schází mládež, která zde kouří,
konzumuje jídlo a pití, ve večerních hodinách zde mládež hraje
fotbal, košíkovou a další sporty a tím tropí hluk. Nebylo zjištěno
znečištění psími exkrementy. Podle ředitele tedy není podstatný
rozdíl v pořádku na hřištích uzamčených a neuzamčených.
„I když ředitel Technických služeb Ing. Michvocík tvrdí, že
neuzamykáním hřišť ušetří peníze, rozhodli jsme, že hřiště se
zamykat budou. Uložil jsem řediteli, aby jednal s velitelkou
Městské policie JUDr. Vodičkovou o tom, jaký bude optimální
mechanismus zamykání hřišť. Ale je logické, že když budujeme
hřiště oplocené, tak se bude na noc zamykat, aby nedošlo k jeho
poškozování a znečišťování,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Březohorské sídliště před změnami
V Kulturním domě v Příbrami se v pondělí 1. června 2009
uskutečnilo setkání obyvatel Březohorského sídliště a řídícího
výboru Integrovaného plánu rozvoje města Příbrami pro Březohorské sídliště (IPRM). Na setkání se lidé dozvěděli podrobnosti
k vyhlášené výzvě Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (MMR ČR) k podávání žádostí o poskytnutí podpory
v Integrovaném operačním programu.
Na realizaci programu IPRM může město Příbram čerpat
v příštích pěti letech dotaci ve výši 5,1 mil. eur. Celkem bude
vypsáno šest výzev, při kterých budou moci vlastníci domů
na Březohorském sídlišti podávat žádosti o dotaci na jednotlivé
projekty. První výzva bude vypsána už v druhé polovině roku
2009. „Mám radost z toho, že na setkání přišlo hodně lidí. Řada
občanů ale bohužel odcházela zklamaná, neboť informace, které
dostali, jsou pro ně velmi komplikované. Bohužel systém čerpání
dotací z Evropské unie je daný a musíme jej důsledně dodržovat.
Složitost čerpání dotací je to, co mi na Evropské unii vadí. Pokud
ale chceme dotaci čerpat, musíme pravidla respektovat,“
vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák. Podle příbramského
starosty je vynikající, že se lidé nenechali otrávit složitými
podmínkami čerpání dotace a že si již projekty na opravy svých
domů zpracovávají. „Veškeré potřebné informace k IPRM
najdou lidé na internetových stránkách města Příbrami
(www.pribram.eu) pod odkazem IPRM, kde je zveřejněna
Příručka pro žadatele a příjemce. Město Příbram rovněž pro žadatele připravilo přehled kontaktů, na kterých se občané dozvědí
potřebné informace. Obyvatelé Březohorského sídliště budou
moci na regeneraci svých domů využít přibližně 81 milionů
korun. Z toho 60 % bude činit dotace od Evropské unie.
Očekávám, že se jim podaří tyto peníze od EU vyčerpat beze
zbytku,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Pokud jde o revitalizaci veřejných prostranství, město Příbram
již schválilo seznam projektů, které chce s pomocí dotace realizovat v příštích pěti letech. Rovněž tento schválený seznam
projektů je uveřejněn na internetových stránkách města Příbrami.

Opravy silnic a chodníků v plném proudu
„V květnu letošního roku bylo již opraveno několik silnic a chodníků. Konkrétně v Drkolnovské ulici byly realizovány opravy
ulice a chodníků a výstavba parkovacích míst celkem za 630 tis.
Kč, na Sázkách v Jerusalémské ulici a dále na hlavní křižovatce
byly provedeny opravy za 200 tis. Kč, v ulici Karla Hojdena
a Anenské byly provedeny opravy ulice a chodníků za 300 tis. Kč.
V Žežicích proběhly opravy ulice a chodníků, výstavba parkovacích míst celkem za 1,5 milionu korun, v ulici K Dolu Marie
opravena ulice a chodníky za 400 tis. Kč, v Lazci byla postavena
nová asfaltová cesty ke hřišti za 40 tis. Kč,” vyjmenoval úspěšné
akce starosta MVDr. Josef Řihák.

Schválené smlouvy o dílo
Rada města Příbrami schválila smlouvu o dílo na výměnu dveří
a oken v Domě s pečovatelskou službou na nádvoří Msgre. Korejse
na Březových Horách s firmou Truhlářství Petr Kaiser, spol. s r. o.,
za cenu 1 433 360 Kč, vč. DPH. Do výběrového řízení o zakázku
se přihlásily tři firmy. Kritériem pro výběr zhotovitele byla
nejnižší nabídnutá cena.
Dále Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zakázku
„Stavební úpravy“, Základní umělecká škola, Příbram I, nám.

D R O G Y A VA Š E D Ě T I
Drogy se stávají stále více součástí životního stylu mládeže i přesto, že s sebou
nesou vážná rizika, která nelze podceňovat. Pravděpodobnost, že se s nimi setká
i vaše dítě, je velmi vysoká. Tomu však nemusíte nečinně a jen se strachem
přihlížet. Pokud se budete o drogovou problematiku zajímat a klást si otázky s ní
spojené, můžete jí porozumět, a lépe tak předcházet problémům závislosti, nebo
je začít účinně řešit.
Obecně prospěšná společnost Magdaléna vydala dne 26. června, u příležitosti
Mezinárodního dne boje proti drogám a za finanční podpory města Příbram,
poradenskou příručku nejen pro rodiče s názvem „Drogy a vaše děti“.
Stručné, avšak výstižné informace, které tato útlá brožurka svým čtenářům
poskytne, by jim měly pomáhat se základní orientací v drogové problematice.
Najdou zde odpovědi na nejčastěji kladené otázky typu „Jak poznám, že dítě
užívá drogy?“ a také užitečné rady, jak se zachovat a čeho se vyvarovat, když
takovou skutečnost zjistí. Poradenská příručka obsahuje i popis jednotlivých
skupin drog, včetně jejich slangových názvů a hlavních účinků na psychofyzické
projevy jejich uživatelů. Uvádí i kontakty na odborná zařízení, jejichž služeb
mohou rodiče i celé rodiny v případě potřeby využít, a kde mohou požádat
o pomoc. Pro zájemce o podrobnější informace zde nechybí ani odkazy na příslušné webové stránky.
Problematika drog a závislostí je opředena mnoha mýty a předsudky. Nemá
jednoduchá ani obecně platná řešení, a právě proto se snaží Magdaléna, o. p. s.,
toto téma otevírat a seznamovat s ním veřejnost. Pochopí-li rodiče, proč drogy
mladé lidi oslovují, mají možnost zamyslet se i nad tím, co mohou udělat pro to,
aby jejich dítě nezačalo s drogami předčasně experimentovat či je užívat.
V případě, že se drogový problém u dítěte přeci jen vyskytne, mohou
informovaní rodiče tento jev lépe a včas rozeznat a smysluplně a účinně na něj
reagovat. Zároveň však nemusí být v tomto problému osamoceni, pokud
vyhledají pomoc odborníka. Ten společně s nimi vyhodnotí závažnost situace
a bude plánovat i nejvhodnější východisko z ní. Je ovšem nezbytné přiznat si
tento konkrétní problém co nejdříve a začít ho řešit. Nepřiznat si ho, může

T. G. Masaryka 155 s firmou STAVOMO, s. r. o., za nabídkovou
cenu 1 718 483,- Kč, vč. DPH, se záruční dobou 72 měsíců.
Nabídku podali čtyři uchazeči.
“Další smlouva, která byla schválena, je smlouva o dílo
na zakázku „Komplexní rekonstrukce střešní konstrukce
na objektu běžeckého tunelu“, Základní škola, Příbram VIII,
Školní 75, s firmou FAST střechy, s. r. o., Náchod, za nabídkovou
cenu ve výši 2 242 926,- Kč, vč. DPH, se záruční dobou
120 měsíců,” uvedl MVDr. Josef Řihák, starosta města.

Kontrolní den na autobusovém nádraží
Pravidelný kontrolní den na Projektu „Autobusové nádraží“
proběhl v těchto dnech za účasti všech zainteresovaných. „Práce
pokračují tak, jak mají. Samozřejmě, že je tady celá řada
problémů, ale ty se vyskytují při každé stavbě. Časový harmonogram je v mírném skluzu, ale snažíme se vše realizovat tak, aby
celý projekt skončil v souladu se smlouvou,“ informoval 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. V současné době právě probíhá
montáž ocelové konstrukce, zpevňuje se opěrná zeď k objektu
bývalých kasáren 1. Máje. „Největším problémem i nadále
zůstává odvodnění dolního i horního parkoviště. Stávající
kanalizace neumožňuje dostatečný sklon odvodnění. V tuto chvíli
také jednáme o možném odvedení dešťových vod do Dolejší
Obory,“ doplnil informace Ivan Šedivý. Tato stavba musí být
do letošního podzimu dokončena.

Výstavba parkovacího domu
Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
parkovacího domu již proběhlo a přihlásily se do něj celkem tři
firmy. „Parkovací dům by měl stát naproti příbramské nemocnici,
poblíž parkoviště u hřbitova. Technické parametry zatím
neznáme, protože ty právě jsou předmětem výběrového řízení.
Takže z nabídky bychom se měli dozvědět, kolik bude mít parkovací dům pater, jaký počet aut se sem vejde a kolik by tato
stavba stála,“ uvedl Ivan Šedivý a doplnil: „Na základě této projektové dokumentace pak bude podána žádost o územní rozhodnutí.
Zároveň hledáme partnera na spolufinancování této stavby.
Na projekt bychom mohli získat nenávratnou dotaci z rozpočtu
Regionálního operačního programu Střední Čechy.“ Zbývá
jenom dodat, že v případě úspěšné realizace parkovacího domu
by šlo vlastně o první krok v řešení problémů parkování v Příbrami.

Nové požární hydranty
Místostarosta Ivan Šedivý se zúčastnil jednání bezpečnostní rady
města. „Z tohoto jednání vzešel mimo jiné požadavek hasičů
na vybudování šesti hydrantů rozmístěných v různých částech
našeho města. Tento požadavek se snažíme nyní řešit. První by
měl stát u nově budovaného parkoviště v Plzeňské ulici, další
bude v oblasti Kulturního domu a třetí, který je hodně důležitý
pro Svatou Horu, bude v oblasti vodojemu Husa. Další tři
hydranty sice již také mají svoji přesně lokalizovanou polohu, ale
budeme je řešit až později,“ informoval Ivan Šedivý.

Výstava díla Jana Čáky
Slavnostního zahájení výstavy prací Jana Čáky se zúčastnil
5. června odpoledne také první místostarosta Ivan Šedivý.
„Dle mého názoru jde o velice úspěšnou výstavu. Návštěvníci
mají jedinečnou šanci seznámit se s obsáhlým dílem Jana Čáky
a samozřejmě se zde dozví i různé historické souvislosti o městě
Příbram. Představují se zde i obrázky s místy již dávno zaniklými.
Seznámit se s těmito fakty je dobré hlavně pro mladší generaci,
která mnoho faktů o našem městě nezná, ale i pro starší, kteří
mnohdy také některé věci již neměli šanci vidět, protože jsou
třeba z minulých staletí. A další, neméně důležitou věcí je
autorův vztah k přírodě, Brdům a regionu. Pozadu samozřejmě
nezůstávají ani jeho práce heraldické a numismatické. Chtěl
bych doporučit tuto výstavu všem příbramským školám, protože
podobná možnost, setkat se na jednom místě s tak uceleným
dílem významného a Čestného občana města Příbram, hned tak
zase nebude.“ Výstava potrvá do konce července.

Jmenování nové vedoucí OSVZ
S účinností od 1. 6. 2009 jmenovala Rada města na návrh tajemnice Městského úřadu Příbram do funkce vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram paní
Bc. Ivanu Novotnou-Kuzmovou, DiS. Do výběrového řízení
na tuto funkci se přihlásilo osm uchazečů.
jk, as
pro rodinu znamenat i úplnou ztrátu ohroženého dítěte. Proto je potřeba
o drogách a závislosti na nich mluvit bez ostychu.
„Závislost na drogách není důvodem ke stigmatizaci či diskriminaci“.
Ban Ki-moon, generální tajemník OSN
Magdaléna, o. p. s., by chtěla touto cestou vyjádřit své srdečné poděkování
starostovi města Příbram MVDr. Josefu Řihákovi, který podpořil vydání této
poradenské příručky pro rodiče. Tím významně přispěl k naplňování našeho
poslání prevence a léčby závislostí na návykových látkách. Zároveň se tak podílí
na snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových
látek a na ochraně společnosti před jejich možnými negativními důsledky
a dopady.
Poradenská příručka je zdarma k dispozici v K-centru Magdaléna - Příbram,
které sídlí na náměstí T. G. Masaryka 1 v Příbrami.
Magdaléna, o. p. s., je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a poskytuje ucelený systém služeb a pomoci v oblasti prevence
a léčby závislostí na návykových látkách. Naším posláním je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách
a rovněž všem (jednotlivcům i sociálním skupinám), kteří jsou tímto jevem
ohroženi. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť osmi strukturovaných
a funkčně provázaných programů, v jejichž rámci nabízíme klientům širokou
škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich. Tím se snažíme zlepšit kvalitu života našich
klientů tak, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob
života a důstojně se začlenit do společnosti. Zároveň tak minimalizujeme
i zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a chráníme
společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady.
Další informace:
Magdaléna, o. p. s. – prevence a léčba drogových záležitostí
Bc. Jana Vlnasová, Oddělení informací a komunikace s veřejností
mobil: 733 360 846
e-mail: vlnasova@magdalena-ops.cz

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
HANUŠ

Z

KOLOVRAT

ŠLECHTIC, VOJÁK A SPRÁVCE KRÁLOVSTVÍ

1390? - 1450
I v další postavě našeho seriálu zůstaneme u vojenského
řemesla doby husitské. Budeme se věnovat onomu pánu,
který dle kronikáře Bartoška z Drahonic několikrát dobyl
naše město a nakonec zcela vojensky pokořil příbramské
měšťany v bitvě u Hluboše 14. září 1422. Hanuš z Kolovrat
však nebyl jen obyčejným lapkou, jakých bylo v tehdejších
Čechách bezpočet a kteří využívali husitského bezvládí,
ale patřil mezi vlivné české šlechtice, kteří hýbali tehdejší
politikou.
Hanuš patřil k libštejnské větvi rodu, po předcích zdědil
hrad Krašov nad Berounkou, který si zvolil za své sídlo.
Na počátku husitských válek zachoval věrnost králi Zikmundovi, stál v čele katolické jednoty na Plzeňsku. Díky
tomu získal do zástavy některé vesnice plaského kláštera,
čímž podstatně rozšířil svůj majetek. V roce 1421 několikrát dobyl Příbram, aby zlomil zázemí Husitů na Podbrdsku, což se mu vítězstvím u Hluboše podařilo. Záhy nato
obdržel do zástavy i mocné hrady Točník a Žebrák. V západních Čechách tak i díky jemu vznikla souvislá územní
enkláva, která zachovávala věrnost císaři Zikmundovi
a značně tak ztenčila šanci na úspěch kališníků v této části
země.
V letech 1425 - 1430 byly jeho hrady v podstatě neustále,
avšak bezúspěšně, obléhány husity, nicméně okolí hradů
byl zcela vypleněno. I z tohoto důvodu byli v roce 1430
donuceni bratři z Kolovrat (Hanuš a Bedřich) uzavřít mír
s husity a politicky přejít na stranu podobojí. Hanuš
z Kolovrat se tak zapojil mezi husitské válečníky, jako hejtman velel i jízdnímu oddílu v bitvě u Domažlic 14. 8. 1431
a účastnil se výpravy husitů na Slovensko v témže roce.
Po smrti císaře Zikmunda aktivně zasahoval do dění na domácí
scéně, v roce 1437 byl zvolen zemským sněmem mezi šest
správců Českého království, jakési vlády, která spravovala
zemi do doby, než se jí ujal král Albrecht. V této funkci
dokonce zabránil vzpouře pražských měšťanů, kteří chtěli
zmařit Albrechtovu korunovaci. Korunovace však proběhla
zdárně a Hanuš patřil k těm, kteří měli tu čest nést
baldachýn nad svatováclavskou korunou.
Ve čtyřicátých letech 15. století dále stoupala Hanušova
politická hvězda, stal se hejtmanem plzeňského kraje,
hejtmanem měst pražských (jakýmsi nejvyšším správcem
města) a dále rozmnožil svůj majetek. Dokonce obdržel
do zástavy i příbramské panství, které bylo odňato Matěji
Smolařovi popravenému v roce 1440. V témže roce, coby
jeden z vybraných volitelů, rozhodoval i o tom, kdo
nastoupí na trůn po náhle zemřelém Albrechtovi. Zvolený
kandidát Albrecht Bavorský však českou korunu odmítl,
a tak nakonec zvítězilo legitimistické uznání nároků
na český trůn pro Ladislava Pohrobka, syna krále Albrechta.
Ten ale, jak známo, byl malým dítětem a vládu za něj
vykonával zemský správce Jiří z Poděbrad, reprezentant
umírněných kališníků. Jeho úspěšné sjednocení země,
vrcholící dobytím Prahy v roce 1448, znamenalo konec
Hanušovy kariéry. Kolovrat musel uprchnout z Prahy
na hrad Žebrák, kde roku 1450 zemřel.
Hanuš z Kolovrat patřil mezi významné činitele husitských
Čech. Patřil k přednímu panstvu, zůstal katolíkem, byť se
ze zištných důvodů na čas přidal na husitskou stranu.
V Příbrami se projevil jejím několikerým vypleněním
v letech 1421 - 22, z doby, kdy Příbrami vládl jako zástavní
pán, mnoho zpráv bohužel nemáme.
Daniel Doležal

ČERVENCOVÉ KALENDÁRIUM
4. 7. 1859

23. 7. 1879

Byl o Prokopské pouti
slavnostně vztyčen kříž poblíž
Prokopské šachty s nápisem
“Gott segne den Bergbau”,
který zde stojí dodnes.

Byla uvedena do provozu
nová budova jatek na Březových Horách.

5. 7. 1909

Prudká bouře zničila v okolí
Příbramě veškerou úrodu,
důsledkem čehož nastala
nouze o obilí.

Lehla popelem provaznická
továrna J. Kolaříka v Příbrami, která zaměstnávala 150
dělníků a další personál.

7. 7. 1999
Do příbramského potoka
unikl ze zimního stadionu
následkem havárie starého
potrubí čpavek.

8. 7. 1859
Bylo dokončeno ražení
Dědičné štoly Josefa II.
v Příbrami (tzv. císařská
štola “Kaiserschtolen”).

22. 7. 1939
Členové kolaborantské organizace Vlajka se pokusili
vypálit příbramskou synagogu.

25. 7. 1839
26. 7. 1959
V Příbrami se konalo mezinárodní fotbalové utkání
Spartak Příbram proti reprezentačnímu týmu Etiopie.

30. 7. 1894
Pražiči příbramské hutě si
stěžovali českému místodržitelství na pracovní podmínky
a požadovali zkrácení pracovní doby na 8 hodin.
K vyhovění žádosti došlo až
za dva roky.

31. 7. 1904
Báňská akademie získala
statut Vysoké školy báňské.

Daniel Doležal

Pohádkové
království
Jak, kdy a proč vlastně vzniklo Pohádkové
království? Co všechno si pod tímto názvem můžeme
představit? „Pohádkové království datuje svůj počátek
od roku 1995, kdy se narodil kapr Jakub jako logo
od Jaroslava Kerlese podporující rozvoj domácího cestovního ruchu. Postupně vznikl projekt, který je zaměřen
na děti, rodiny s dětmi a dospělé s fantazií. Dnes si
můžete zakoupit vandrovní knížku nebo pohádkový
cestovní pas, sbírat pohádková razítka v informačních
střediscích, pohádkových pobytech a zajímavých
turistických cílech. Vandrovníci obdrží řadu výhod

a na závěr diplom, ti nejlepší dokonce medaili a titul
„Pohádkový vandrovník.“
Každé království by mělo mít svého krále, královnu,
šlechtice, rytíře a poddané. Má tyto postavy i Pohádkové království? „Naše království má svého krále –
Zdeňka I., Trošku zvaného, v Hošticích u Volyně
rozeného. Dále se zde můžete setkat s kancléřem,
s komořím, čertologem, strašidloložkou, zemany
a pohádkology. Můžete strávit dovolenou i v pohádkových ubytovacích kapacitách a získat řád správného
čeledína, malého žokeje, jezdit na koni, na raftu, hrát
divadlo…”
Odkud a kam sahají hranice království a kdo tyto

hranice střeží? „Království se rozkládá na jih a západ
od Pražského hradu, nejzápadnější kancelář je v Karlových Varech, nejjižnější na Vítkově Hrádku u Lipna
a nejvýchodnější v Telči. Vojsko nemáme, hranice jsou
volně průchodné, z vojska máme pouze tambora, který je
vyzbrojen dvěma paličkami a bubnem.“
Jak tento projekt přijaly děti, protože asi především
pro ně je tento projekt určen? Toto je otázka pro děti,
ale my prodáváme několik tisíc cestovních pasů a vandrovek ročně, takže víme, že projekt je veřejností velmi
dobře přijímán, pokud se nám daří spolupráce s médii.“
Kdo se může stát členem Pohádkového království
a za co se v tomto království získávají tituly – král,

hejtman, šlechtic, komoří, kancléř a podobně?
„Členem Pohádkového království se může stát každý,
kdo zakoupí cestovní pas a souhlasí se zasíláním informací, zúčastňuje se akcí. Tituly se udělují jako všude
za zásluhy a dlouhodobou činnost v Pohádkovém království, nejsou dědičné, ale nositel je získává doživotně.“
Co všechno se v tomto království děje? Kde se případní zájemci mohou o Vašem projektu dozvědět
víc? „Vydáváme dvakrát ročně „Zpravodaj Pohádkového království“ a máme webové stránky, kde je
k dispozici také přihláška do klubu.“
S kancléřem Pohádkového království Mgr. Marcelem
Goetzem si povídala Alena Straková.
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Středa 1. 7. LÍBÁŠ JAKO BŮ

OD 21:00

S

Sobota 1. 8. MUŽ A JEHO PE

Premiéra ﬁlmu Marie Poledňákové
Romantická komedie podle vlastního scénáře natočila režisérka Marie Poledňáková. Motory této komedie je muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži. Do hlavních rolí obsadila Kamilu Magálovou, Jiřího Bartošku, Evu Holubovou a Oldřicha Kaisera.
Mládeži přístupno od 12 let

E

: WOLVERIN
Pátek 3. 7. X-MEN ORIGINS

Premiéra pokračování ságy o známých mutantech X-Menech
Zatímco tři předchozí ﬁlmy byly zasazeny do nepříliš vzdálené budoucnosti, hlavní část nového příběhu se odehrává v 70. letech
minulého století. Děj se vrací k počátkům Wolverinovy hrdinské kariéry. Mládeži přístupno

Sobota 4. 7. BÁJEČNÝ SVĚT

SRPEN

SHOPAHOLIKŮ

Premiéra amerického romantického ﬁlmu
Romantická komedie je příjemná jako nakupování. Pro někoho zábava, pro jiného peklo. Mládeži přístupno

NI
Středa 8. 7. ANDĚLÉ A DÉMO
Premiéra mysteriózního ﬁlmu Rona Howarda
Film podle třetího románu známého beletristy Dana Browna, který sleduje osudy univerzitního profesora a uznávaného harvardského symbologa Roberta Langdona (Tom Hanks). Volné pokračování Šifry mistra Leonarda. Mládeži přístupno od 12 let

NNAH MONTANA
Pátek 10. 7. a Sobota 11. 7. HA
Premiéra amerického muzikálu
Walt Disney Pictures přinášejí v extravagantním celovečerním ﬁlmu na stříbrné plátno televizní fenomén. Mladá hvězda Miley Cyrus
se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu, popovou hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že
ovládne celý její život, je ochotna to podstoupit. Její otec ji proto odveze domů do Crowley Corners v Tennessee, aby poznala skutečný
život, čímž spustí dobrodružství plné takové dávky legrace, smíchu a romantiky, že si to ani Hannah Montana nedokázala představit.
Mládeži přístupno

Středa 15. 7. HOLKA Z MĚSTA
Premiéra amerického romantického ﬁlmu
Renée Zellweger přijíždí do zasněženého zapadákova, aby tu udělala pořádek a zamilovala se. Mládeži přístupno od 12 let

ATRČE
Pátek 17. 7. MILIONÁŘ Z CH
Premiéra britsko-indického ﬁlmu Dannyho Boylea a letošního vítěze Oscarů
Jednoznačně ﬁlm roku, který dobyl svět, ﬁlmové festivaly i kritiku. Strhující romantický příběh z Indie, jaká opravdu je.
Krásná i drsná. Mládeži přístupno od 12 let

SALVATION
Sobota 18. 7. TERMINÁTOR
Premiéra amerického 4. pokračování Terminátora
V pořadí již 4. díl Terminátora nás svým dějem zavede do roku 2018. Christian Bale bude sestavovat lidský odpor vůči Skynetu
a jeho armádě Terminátorů. Mládeži přístupno

Středa 22. 7. DVOJÍ HRA
Premiéra amerického detektivního ﬁlmu
Když se dva perou a třetí se čtvrtým se taky perou, kdo se bude smát? Julia Roberts a Clive Owen se snaží přechytračit jeden druhého. Nebo je to jinak? Mládeži přístupno od 12 let

Pátek 24. 7. STAR TREK
Premiéra amerického sci-ﬁ ﬁlmu podle stejnojmenného seriálu. Zapomeňte všechno, co víte! Tvůrce seriálů Ztraceni, Fringe, Alias
a ﬁlmů Mission: Impossible III nebo Monstrum - J. J. Abrams - přináší na stříbrné plátno zcela nové sci-ﬁ dobrodružství. Star Trek,
jak ho ještě neznáte. Mládeži přístupno

ILÍ
Sobota 25. 7. RYCHLÍ A ZBĚS
Premiéra akčního ﬁlmu
Pokračování slavného ﬁlmu Rychle a zběsile a opět s Vin Dieselem. Mládeži přístupno od 12 let

Středa 29. 7. NA ODSTŘEL
Premiéra amerického thrilleru
Práce investigativních novinářů je vzrušující, přitažlivá a sexy. Někdy při ní může jít i o život, někdy postaví psavce před rozhodnutí,
které připomíná pověstnou Soﬁinu volbu. Režisér Kevin Macdonald se na tuto profesi podíval s využitím veleúspěšného britského
seriálu, který přetvořil v chytrý thriller. Hrají Ben Afﬂeck, Russell Crowe, Jason Bateman, Robin Wright Pennová.
Mládeži přístupno od 12 let

E
Pátek 31. 7. JMÉNEM KRÁL
Premiéra českého ﬁlmu režiséra Petra Nikolaeva
České historické drama s kriminální zápletkou. Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl
Otakar II…. Hrají: Karel Roden, Klára Issová, Jan Kanyza, David Prachař, Lukáš Vaculík, Markéra Hrubešová, Martin Štěpánek,
Jan Dolanský, David Matásek, Karel Dobrý, Miloš Vávra, Saša Rašilov. Mládeži přístupno

Premiéra francouzského ﬁlmu
Belmondo se vrací – zřejmě naposledy – v krásném a milém dramatu o stáří a samotě. Mládeži přístupno od 12 let

Í KRVE

Čtvrtek 6. 8. až Neděle 9. 8. HARRY POTTER A PRINC DVOJ

Premiéra šestého dílu slavné série
Film na motivy šesté knihy o Harry Potterovi anglické spisovatelky J. K. Rowlingové. Mládeži přístupno od 12 let

Od 17:00 hrajeme ﬁlm v kamenném kině a večer od 21:00 v letním kině

3
Středa 12. 8. DOBA LEDOVÁ
Premiéra amerického animovaného ﬁlmu
Pokračování slavné série animovaného ﬁlmu. Mládeži přístupno

Pátek 14. 8. COCO CHANEL
To je příběh Coco Chanel! Příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen.
Hraje Audrey Tautou. Mládeži přístupno od 12 let

Sobota 15. 8. WRESTLER
Premiéra amerického ﬁlmu
Na konci 80. let zaplňoval Randy „The Ram“ Robinson, profesionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní, o dvacet let později, se
těžko protlouká životem a ve školních tělocvičnách a komunitních centrech kolem New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fanoušků. V hlavní roli Mickey Rourke. Mládeži přístupno od 15 let

2
Středa 19. 8. NOC V MUZEU
Premiéra druhého dílu úspěšného ﬁlmu
V muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma ve
svých postelích... přesto je v „prázdném“ muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry Daley (Ben Stiller) je opět zatažen do
těžko představitelného dobrodružství, ve kterém ožívá sama historie. Mládeži přístupno

É KLÁRY
Pátek 21. 8. PŘÍPAD NEVĚRN
Premiéra italského ﬁlmu na motivy knihy Michala Viewegha
Italsko-česká adaptace známého románu Michala Viewegha je krimikomedií na téma žárlivosti a intrik. Hrají Miroslav Šimůnek,
Pavlína Němcová, Anna Geislerová. Mládeži přístupno od 12 let

Sobota 22. 8. LA BOHEME
Premiéra italsko-španělského ﬁlmu
Filmový přepis slavné Pucciniho opery s Annou Netrebko a Rolandem Villazónem v hlavních rolích. Mládeži přístupno

VYSOKÉ NAPĚTÍ
Středa 26. 8. ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 –
Premiéra amerického akčního ﬁlmu
Ještě intenzivnější, ještě akčnější… Zastav a nepřežiješ 2 – Vysoké napětí je adrenalinový šok, který vás nenechá vydechnout.
Hrají: Jason Statham, Amy Smart, Clifton Collins Jr., Efren Ramirez. Mládeži přístupno od 15 let

PROCHÁZKA
Pátek 28. 8. DOBŘE PLACENÁ
Premiéra ﬁlmu Miloše Formana
Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Mládeži přístupno

H
Sobota 29. 8. LÍBÁŠ JAKO BŮ
Premiéra ﬁlmu Marie Poledňákové
Romantická komedie podle vlastního scénáře natočila režisérka Marie Poledňáková. Motory této komedie je muž mezi dvěma
ženami a žena mezi dvěma muži. Do hlavních rolí obsadila Kamilu Magálovou, Jiřího Bartošku Evu Holubovou a Oldřicha Kaisera. Mládeži přístupno od 12 let

Jednotné vstupné 80 Kč, Harry Potter 90 Kč
Hrajeme za každého počasí
Změna programu vyhrazena !
Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem promítání.

www.kinopribram.eu

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 6. 6. v 02.12 hod. oznámil na tísňovou linku MP
muž, že v Příbrami V - Zdaboři, leží na zemi zřejmě
opilý muž. Na místo byla vyslána hlídka MP se služebním psem. Po příjezdu k udanému místu strážníci
zahlédli na silnici muže se zakrváceným obličejem.
Následnou prohlídkou dotyčné osoby hlídka zjistila,
že se jedná o 58letého muže. Vzhledem ke skutečnosti,
že tento měl zjevné poranění hlavy, přivolali strážníci
Záchrannou zdravotnickou službu. Po příjezdu sanitky
poskytla hlídka pracovníkům záchranné zdravotnické
služby nezbytnou pomoc a asistovala i při převozu
muže na ošetření do nemocnice.
Dne 6. 6. v 04.10 hod. zahlédli strážníci MP při hlídkové činnosti v Příbrami II na zemi ležící osobu. V její
blízkosti se pohybovali dva muži. Bližším ohledáním
ležící osoby strážníci zjistili, že má tržnou ránu nad
obočím. Ztotožněním dalších dvou osob, které se
na místě zdržovaly, zjistila hlídka, že se jedná o muže
ve věku 18 a 46 let. Na dotaz strážníků mladší z mužů
uvedl, že ho ležící osoba napadla a on se pouze bránil.
Vzhledem k tomu, že strážníci pojali podezření, že se
v uvedeném případě jedná o spáchání trestného činu,
přivolali na místo hlídku Policie ČR a této předali
celou věc ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 9. 6. v 10.23 hod. oznámila na služebnu MP
Příbram žena, že v Pražské ulici, před prodejnou
Zlatnictví a hodinářství Hess, stojí zaparkovaný osobní
automobil Chrysler, ve kterém je asi dvouměsíční
plačící dítě. Dále uvedla, že dítě je ve vozidle bez dozoru již nejméně 50 minut. Strážníci ztotožnili
majitelku automobilu a zjistili, že se jedná o 31letou
ženu. Jmenovanou osobu upozornili na možné
následky jejího chování a poté místo opustili.
Dne 10. 6. v 18.57 hod. oznámil telefonicky muž, že
ho u Kauflandu napadli a okradli dva muži a vyhrožovali mu zabitím. Hlídka na místě zastihla oba muže
odpovídající popisu oznamovatele. Ztotožněním zjistila, že se jedná o muže ve věku 33 a 47 let. Před supermarketem se zdržoval i 59letý svědek celé
události. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti
nasvědčovaly spáchání trestného činu, přivolali
strážníci hlídku Policie ČR, která si případ převzala
do vyšetřování.
Dne 11. 6. v 00.45 hod. oznámil na linku 156 pracovník ostrahy Oblastní nemocnice Příbram, že
v prostorách oční ambulance působí problémy agresivní pacient. Do nemocnice okamžitě vyjela hlídka.
Zde jim oznamovatel označil muže, který slovně na-

TEL.

318 624 245, 156

padal lékařku i ošetřující personál. Strážníci pacienta
ztotožnili - jednalo se o 22letého muže. Ten na dotaz
strážníků uvedl, že byl na diskotéce a někdo mu
nastříkal do očí slzný sprej, a proto ho pracovníci
záchranné zdravotnické služby převezli na ošetření
do nemocnice. Jelikož muž neustával ve své agresivitě,
museli být strážníci přítomni jeho ošetření. Následně
poskytli pomoc ošetřující lékařce při převozu jmenovaného do místa trvalého bydliště.
Dne 15. 6. v 01.24 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu muž, který mluvil nesrozumitelně a žádal
o pomoc. Dále uvedl, že se pohybuje ve směru
od restaurace Sebastopol na Prahu, tedy po ulici
Žižkova. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP
a hlídka psovodů. Po příjezdu do zmíněné ulice se
výše uvedený muž vrhl hlídce psovodů pod služební
vozidlo. Strážníci dotyčného vyzvali, aby prokázal
svou totožnost, na což reagoval útěkem. Hlídka ho
dostihla, ale jelikož u sebe neměl žádný doklad,
kterým by mohl věrohodně prokázat svou totožnost,
odvezla ho na Obvodní oddělení policie ČR Příbram.
Zde bylo zjištěno, že se jedná o 32letého muže.
Vzhledem k tomu, že se muž začal po převozu chovat
nestandardním způsobem, vykazoval známky agresivity a navíc prohlašoval, že se léčí na psychiatrii,
převezli ho strážníci do Oblastní nemocnice Příbram
k vyšetření. Ošetřující lékař provedl mimo jiné i dechovou zkoušku, kterou bylo prokázáno, že muž je
v silně podnapilém stavu. Z tohoto důvodu rozhodl
lékař o jeho umístění do protialkoholní záchytné
stanice. Jakmile se jmenovaný muž o tomto záměru
dozvěděl, jeho agresivita vůči všem přítomným se
vystupňovala, a proto byli strážníci nuceni tohoto
zklidnit za použití zákonných opatření. Poté již byl
dotyčný bez větších problémů převezen do protialkoholní záchytné stanice, kde byl předán do péče lékařů.
Dne 17. 6. ve 12.00 hod. telefonoval na služebnu
Městské police Příbram operační důstojník Policie
ČR a požádal strážníky o odvoz psa, který je uzavřený
ve vozidle ve Školní ulici v Příbrami VII. Strážníky,
kteří neprodleně vyjeli na místo, zde již čekala hlídka
Police ČR. Policisté následně psa vyndali z vozidla
a předali jej strážníkům, kteří jej odvezli do psího
útulku v Lazci. Následně bylo zjištěno, že majitele
psa je 40letý muž, který nemá kde bydlet, a tak
společně se svým čtyřnohým přítelem žije v autě.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Občanské sdružení Společnost přátel koček
daruje do dobrých rukou dvě tříbarevné
kastrované kočičky (dlouhosrstou a krátkosrstou).
Obě jsou přítulné a čistotné, vhodné do bytu
i domku se zahrádkou. Dále nabízíme různobarevná koťátka. Volejte na číslo 737 602 606.
Tramtamtýdamtůdá fest 2009
Rok se s rokem minul, a tak se po loňské obnovené
premiéře může letos uskutečnit již páté setkání příznivců
neokoukané muziky, divadla a poezie, známé spíše jako
Tramtamtýdamtůdá fest, v areálu lesního divadla Skalka
v Podlesí u Příbrami. Dnem letošního veselí byla zvolena
sobota 18. července, hodinou pak pětatřicet minut před
čtvrtou odpolední.
Pro návštěvníka festivalu bude nejspíše největším tahákem
JAN BUDAŘ & ELIŠČIN BAND, jehož coby herce zná
téměř každý, coby výtečného hudebníka a interpreta však
málokdo. Mezi nejneokoukanější hosty, a to hlavně v našich
končinách, budou zajisté patřit pánové z JEŠTĚ JSME SE
NEDOHODLI, jejichž účast je pro mě osobně velkou ctí.
Tito borci, byť hrají téměř třicet let, totiž příliš nekoncertují,
a když už, stojí to opravdu za to. Chybět nebude ani
nejtvrdší čajová kapela, nejhlučnější z tichých, nejostřejší
z jemných... a sice KVĚTY, ozdoba loňského Tramtam-

týdamtůdování, jejíž vystoupení se setkalo s takovým
ohlasem, že neuvést Květy i letos by bylo prosté ignorantství. Příbramskou scénu budou již tradičně reprezentovat
VRCH a MAGOR CITY ORCHESTRA. Ani letos nebude
chybět divadelní vložka ochotníků z tu-studia včetně koncertu znovuobnoveného uskupení ALTÁNEK a ani stále
ještě vycházející hvězda konferenciérského nebe Jindřich
Bíč.
Vstupné se vejde do dvou stovek a přijde-li lidí dosti,
dostane se i na nocležníky z nedalekého Psího útulku
Maják, kterým z případného zisku zpestříme vhodnými
dobrotami jejich jídelníček.
Více informací najdete na webových stránkách festivalu
http://www.festivalek.wz.cz
Za Spolek pro příbramskou věc s názvem: „Vem si krysu
a dost tropení zloduchu“
Pavel Kříž, organizátor
Akce se koná za podpory města Příbram a obce Podlesí.

Příbramští občánci narození v červnu

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Městští strážníci v Suchodole
Dne 9. června 2009 v dopoledních hodinách navštívili strážníci Městské policie
Příbram Mateřskou školu a Základní školu v Suchodole. Za městskou policii se
této akce zúčastnil JUDr. Milan Fára společně se strážníky-psovody Jiřím Halešem
a Milošem Tuháčkem, kteří měli s sebou své služební psy, a to belgického ovčáka
Benka a německého ovčáka Daxe. Nejprve se strážníci setkali s dětmi z mateřské
školky, které byly seznámeny vhodnou formou s činností městské policie a dalších
složek Integrovaného záchranného systému a zásadami bezpečného chování.
Součástí přednášky byla i veřejná ukázka výcviku služebních psů. Poté následovala
obdobná přednáška s ukázkami pro žáky prvního stupně místní základní školy. Celá
akce se setkala s velkým zájmem ze strany dětí, které se strážníky živě diskutovaly
a měly řadu zajímavých dotazů.
Projekt informování občanů „Chraňte si svůj majetek“
V rámci projektu informování občanů „Chraňte si svůj majetek“, který je součástí
Městského programu prevence kriminality na rok 2009, bylo zhotoveno 20 000 ks
preventivně-informačních letáků. Na realizaci projektu obdrželo město Příbram
státní dotaci z MV ČR. Projekt si klade za cíl seznámit občany se zásadami, kterými
by se měli řídit, aby zmírnili riziko krádeží z vozidel. Leták obsahuje řadu cenných
rad, jak zabezpečit své vozidlo a jak přispět vlastní odpovědností k tomu, aby
nedocházelo ke zbytečným škodám na majetku. Tyto letáky jsou k dispozici
na služebně MP Příbram, na Policii ČR, v informačních centrech, na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana Drdy v Příbrami, na Úřadu práce a na dalších veřejných místech.
Budou také distribuovány při jednorázových akcích, např. u obchodních center.
V rámci projektu se na podzim letošního roku uskuteční veřejná beseda zaměřená
na problematiku krádeží věcí z vozidel a možnosti, jak této trestné činnosti předcházet. Této besedy se zúčastní vedle zástupců Městské policie Příbram a Policie
ČR i odborníci z Grémia Alarm a Odboru prevence kriminality MV ČR, popř.
i firem, které se zabývají prodejem a instalací zabezpečovacích prvků.
Projekt “Šance pro každého”
Město Příbram v současnosti realizuje řadu jednotlivých projektů prevence kriminality s cílem snížit počet trestných činů spáchaných na území města, zvýšit
bezpečnost ve městě a zamezit rozšiřování sociálně patologických jevů u dětí
a mládeže. Na základě Průzkumu zájmové činnosti žáků 8. a 9. tříd ze základních
škol v Příbrami a informací získaných při besedách v rámci prevence kriminality
a sociálně patologických jevů ve školských zařízených lze konstatovat, že příbramské děti a mládež se shodují v tom, že nemají dostatek sportovišť, kde by mohly
zdarma aktivně trávit svůj volný čas.
Na tuto situaci reaguje vedení města Příbram společně s 1. FK Příbram realizací
projektu prevence kriminality „Šance pro každého“, jehož cílem je nabídnout
zdarma příbramským dětem smysluplné využití volného času pod odborným dohledem s možností začít následně trvale aktivně sportovat. Děti, které mají zájem
o fotbal a sport obecně, si budou moci 2x za měsíc zdarma na hřišti 1. FK Příbram
zatrénovat a zahrát fotbal pod vedením zkušeného trenéra tohoto fotbalového
oddílu a jednoho z prvoligových hráčů. Hřiště bude dětem pod odborným vedením
k dispozici po dobu 120 minut. Dále budou mít děti zdarma tréninkové pomůcky
(míče, branky, rozlišováky, kužely atd.) a k dispozici šatnu včetně sprch. Projekt je
určen pro chlapce i dívky ve věku 10 – 16 let z Příbrami a blízkého okolí se zájmem
o fotbal (registrovaní i neregistrovaní).
Termín jednotlivých tréninků bude s předstihem zveřejněn na webových stránkách
města Příbram (www.pribram.eu) a 1. FK Příbram (http://www.fkpribram.cz).
Dále budou děti informovány prostřednictvím tisku, rozhlasu a místní televize.
Zájemci o tréninky se mohou hlásit na adrese sanceprovsechny@fkpribram.cz
nebo telefonicky na č. 318 626 173. První „tréninky“ se uskuteční již v červenci.
Tímto zvu všechny zájemce z řad dětí pozvat a věřím, že v hojném počtu nabídky
využijete.
Kurz bezpečného chování a sebeobrany pro rizikovou skupinu žen
V období září – listopad 2009 zrealizuje město Příbram ve spolupráci s o. s. Tilius
v rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2009 projekt „Kurz
bezpečného chování a sebeobrany pro rizikovou skupinu žen“.
Výše uvedený kurz bude pro účastnice ZDARMA a zahrnuje 2 hodiny výuky týdně.
Předpokladem pro výcvik sebeobranných technik je dobrý zdravotní stav. Kurz je
určen pro ženy žijící či pracující v Příbrami, jejichž povolání je řadí mezi rizikovou
skupinu osob, která je častěji vystavena nebezpečí přepadení. Jedná se o ženy pracující jako poštovní doručovatelky, dále ženy pracující ve vícesměnných provozech,
které se vracejí z práce ve večerních a nočních hodinách, ženy zaměstnané
ve směnárnách, barech, hernách, pohostinství, u benzínových čerpacích stanic,
apod. Tento kurz si klade za cíl seznámit výše jmenovanou skupinu žen
s bezpečnostními riziky, zaměří se na zvýšení psychické odolnosti účastnic kurzu,
naučí je zvládnout základní sebeobranné techniky a rovněž je obeznámí
s bezpečnostní situací v Příbrami.
Zájemkyně se mohou hlásit do 15. 8. 2009 telefonicky na Městskou policii Příbram,
skupina prevence kriminality – tel. č. 318 624 245, nebo elektronicky na adresu
martina.ruzickova@pribram-city.cz. Při registraci je nutno uvést jméno a příjmení,
věk, zaměstnání a kontaktní telefon či e-mailovou adresu.
MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Studio Kolotoč se představuje
Vážení čtenáři a především vážení rodiče, rádi bychom Vám na tomto místě představili dětské Studio
Kolotoč, které nabízí v Příbrami zcela ojedinělé a ucelené služby rodičům, dětem, rodičům s dětmi, ale
i široké veřejnosti. Studio Kolotoč funguje od září loňského roku a jeho zakladatelka se při zřizování
studia inspirovala u podobných center fungujících po celé republice a pokusila se vybrat a sjednotit ty
nejlepší a nejžádanější služby.
Studio Kolotoč najdete v nové řadové zástavbě na sídlišti Drkolnov. K dispozici Vám budou vnitřní
i venkovní prostory, je zde plně vybavená vnitřní herna a oplocená zahrada, kde na Vás, kromě pískovišť,
houpaček a skluzavky, čeká i příjemné posezení a ohniště. Herna i zahrada jsou zařízeny tak, aby zde
našly vyžití už ty nejmladší děti, ale i ty, které již navštěvují první stupeň základní školy.
Služby, které Kolotoč nabízí, jsou určeny rodičům dětí od 0 let věku až po mladší školní věk, ale např.
KURZY výtvarných a tvořivých technik (drátkování, ketlování, pedig, decupage, encaustika a další),
které jsou také pevným bodem v programu studia, může navštívit každý, kdo má chuť něco nového se
naučit. Kurzy vede zkušená lektorka, která je zárukou Vašeho úspěchu!
Prostory studia mohou rodiče využít společně s dětmi jako HERNU, nebo v případě potřeby využít
službu HLÍDÁNÍ DĚTÍ a i tato služba je určená pro již výše uvedenou věkovou skupinu, tedy od 0 let
až po mladší školní věk. O potomka se Vám během Vaší nepřítomnosti postará zkušený a proškolený
personál. Pro děti je vždy připraven bohatý program přiměřený věku dítěte. Pohlídat dítě si zde můžete
nechat jednorázově i pravidelně (při pravidelném hlídání navíc získáte výraznou slevu).
Na celé letní prázdniny je připraveno hlídání formou PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA! Každý jednotlivý
týden má určité tematické zaměření (týden indiánský, příbramský, výtvarný, zdravotnický) a rodiče zde
mají možnost umístit sem své dítě přesně podle svých potřeb. To znamená, že nemusí čerpat celý týden,
ale například jen jednotlivé dny. Cena se následně odvíjí od počtu hodin, které dítě v Kolotoči pobývá
(druhé dítě = sourozenec platí pouze polovinu).
A to stále není vše, co Kolotoč nabízí. Ve studiu můžete například uspořádat své ratolesti
NAROZENINOVOU OSLAVU! Personál studia Vám zaručí zábavu na dvě až tři hodiny. V programu
jsou vždy zajímavé hry, zábavné soutěže a samozřejmostí je i dětská diskotéka. Navíc na malé oslavence
čeká vždy malý dárek a pro něj i jeho hosty je připraveno překvapení na závěr. Do stálé nabídky studia
patří i ZÁJMOVÉ a DOUČOVACÍ KROUŽKY a v neposlední řadě i VÝUKOVÉ PROGRAMY
zaměřené na prevenci zdraví a všeobecný rozhled týkající se např. ekologie, médií a prevence závislostí.
Tyto programy jsou určeny pro předškoláky a děti mladšího školního věku (úspěšně se jich v tomto pololetí zúčastnily děti z družiny 5. ZŠ).
Dětské studio Kolotoč můžete navštívit kdykoliv od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Ovšem často zde
fungují i o víkendu. V sobotu pořádají ZÁŽITKOVÁ ODPOLEDNE pro děti, vždy na aktuální téma
měsíce. Nebo můžete navštívit TVOŘIVÉ KURZY a WORKSHOPY pro každého. A žhavá novinka
z Kolotoče na závěr. Každou třetí středu v měsíci je herna v době od 15 do 18 hodin vyhrazena KLUBU
MAMINEK DVOJČAT A VÍCERČAT. Maminky zde mají možnost setkávat se a hovořit o svých
radostech i starostech spojených s péčí o více dětí najednou.
Další podrobné informace o službách Vám ochotně sdělí na telefonním čísle 605 188 812, nebo si můžete
prohlédnout pravidelně aktualizované webové stránky na adrese , nebo Kolotoč rovnou osobně navštívit
na Drkolnově ve Slunné ulici č. 552. Na Vaši návštěvu se těší personál studia Kolotoč.
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Starosta MVDr. Josef Řihák se zúčastnil vyhodnocení výtvarné soutěže “Nakresli mi svou planetu”.
Soutěž pořádala firma Veolia Voda, jejíž součástí je i 1. SčV.

V Památníku Vojna proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže “Bojovníci proti totalitě očima dětí”.
Této slavnostní akce se zúčastnil také starosta města MVDr. Josef Řihák.

Starosta MVDr. Josef Řihák odstartoval 150 km dlouhou cyklopouť Příbram - Bodenmais, které se
zúčastnilo ve dnech 5. až 7. června 15 mladých amatérských cyklistů ze Svaté Hory u Příbrami
s cílem napomoci „česko-německému porozumění".

Prvního semináře pro žadatele o dotaci z programu IPRM se za město zúčastnili starosta
MVDr. Josef Řihák a Ing. Jaroslava Poláková ze samostatného oddělení dotací.

Dne 4. 6. zahájil 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý výstavu díla pana Jana Čáky. Výstava je
uspořádána k životnímu jubileu tohoto významného příbramského umělce, zhlédnout ji můžete v
Galerii Františka Drtikola v Zámečku - Ernestinu do 31. července.

Obyvatelé Domova důchodců na Březových Horách prožili příjemné odpoledne - na zahradě
poseděli u krbu a sledovali kulturní program, který pro ně zorganizovali zaměstnanci. Hlavními
účinkujícími byly malé mažoretky, které předvedly krásné vystoupení.

Strážníci Městské policie Příbram předvedli žákům Základní školy Suchodol v rámci Programu
prevence kriminality zásahy se služebními psy.

Ve středu 24. 6. proběhlo na radnici další jednání ohledně výstavby parkovacího domu.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Firma Železářství Říha byla založena v roce 1992 a od roku 2005 je členem OHK Příbram. Podnětem
k založení firmy bylo získání prodejny železářství v malé privatizaci. Zahájení činnosti je datováno na květen
1992. Součástí vydražení byl pronájem prodejny a získání nemovitosti skladů v její blízkosti.
Do podnikání se zapojila
celá rodina. Majitel se
svou manželkou pracují
v prodejně a dcera vede
účetnictví. V průběhu
několika let, po zaplacení vydražené částky,
byla pořízena další
prodejna v Dlouhé ulici,
která se zabývá prodejem čerpadel, náhradních
dílů
k
čerpadlům,
zahradní
zavlažovací
techniky, kamen na
pevná paliva, sporáků
a krbových kamen.
Souběžnou
činností
prodejny v Dlouhé ulici
je poradenská činnost
v oblasti zařizování
zavlažovacích systémů
pro zahrady.
Od roku 2004 byla
rozšířena činnost o prodejnu železářství v Dobříši, kde je formou samoobsluhy nabízen široký sortiment spojovacího materiálu,
zahradní techniky, kompletní sortiment ohřívačů vody od firmy DZD Dražice, gola soupravy od firmy TONA
a další sortiment od ryze českých výrobců.
Firma se od svého počátku zabývá prodejem železářského zboží, řemeslnických potřeb, stavebním kováním,
elektrickým ručním nářadím a drobnými potřebami pro domácnost. V rámci dalších služeb zákazníkům nabízí
zdarma odvoz zakoupeného zboží a poradenskou činnost ve všech oblastech prodávaného sortimentu.
Železářství se zejména zaměřuje na drobné kutily a zahrádkáře. Při nákupu je také samozřejmostí zpětný
odběr odpadu, který zamořuje naše životní prostředí. Jedná se zejména o zpětný odběr baterií, zářivek, a elektrického ručního nářadí, které se v prodejně prodává.
„Kvalitní prodej se také neobejde bez kvalifikovaných prodavačů a prodavaček, kteří vysvětlí, poradí
a pomohou s výběrem vhodného zboží. Největší devizou firmy jsou dlouholetí a kvalifikovaní zaměstnanci,
kteří pracují ve firmě od jejího založení,“ říká majitel firmy pan Jaroslav Říha. „Obzvláště v této nelehké
době, kdy je velký přetlak zboží a málo zákazníků, dovedou naši prodavači nabídnout kvalitní zboží za velmi
výhodnou cenu. To je naše konkurenční výhoda. Naším hlavním krédem je spokojený zákazník. V prodejnách
Železářství Říha si lze vybrat zboží od renomovaných výrobců, jako např. ruční elektrické nářadí od firmy
NAREX, kvalitní kleště a kladiva od firmy ZBIROVIA. Mezi zákazníky je velmi oblíbený zahradní zavlažovací
program od firmy GARDENA a neměl bych také zapomenout na velký hit letošní zimy a jara - kvalitní
litinová kamna od norského výrobce JOTUL, a mohl bych pokračovat dál,“ říká opět majitel firmy Železářství
Říha pan Jaroslav Říha.

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
Šrotovné aneb sleva není zadarmo
O zavedení tzv. šrotovného se již napsala spousta slov
a zaznělo mnoho protiargumentů, dokazujících jeho iracionalitu. Přesto bylo toto údajně protikrizové opatření schváleno
poslaneckou sněmovnou v rámci širší kompromisní dohody,
která umožní zavést i potřebné slevy na sociálním pojištění.
Máme ale věřit předkladatelům návrhu a zástupcům
automobilového průmyslu o prospěšnosti tohoto opatření
na základě dat ze zahraničí, kde šrotovací prémie zvedla prodej
automobilů?
Nedávná čísla ukazují, že skutečně se skokově zvýšily tržby
z prodeje automobilů o desítky procent, Škodovka jede znovu
na plné obrátky a i některým jiným automobilkám se začalo
dařit. Nenechme se ale příliš zmýlit. Mimořádný růst bude
trvat jen do té doby, než vládám dojdou prostředky, a to se
vzhledem k propadajícím daňovým výnosům a situaci na trhu dluhopisů stane velmi brzy.
Krátkodobý impuls tak jen na chvíli oddálí skutečné řešení problémů. Celkově se přitom český
průmysl stále propadá, meziročně přes dvacet procent.
Argument o neúčinnosti šrotovného v České republice s exportně orientovaným průmyslem
není potřeba opakovat. Také je asi zbytečné poukazovat na skutečnost, že zvýhodnění
jednoho odvětví znamená automatické znevýhodnění odvětví dalších, která si toto znevýhodnění zaplatí z vlastních daní. Není ale možno mlčky pominout fakt, že šrotovací prémie bude
lákat středněpříjmové skupiny, aby utratily své úspory za nový automobil nebo se kvůli němu
dokonce zadlužily. Přitom krize byla hlavně způsobena módním trendem žití na dluh
a neschopností dluhy splácet.
Rozumím tomu, že v systému veřejných financí musí existovat určitá míra solidarity bohatých
s chudými, zdravých s nemocnými nebo ekonomicky aktivní populace s důchodci. Nerozumím
však, proč by měly nízkopříjmové skupiny obyvatel dotovat svými daněmi ty bohatší, které si
mohou dovolit pořídit automobil!
Není možno popírat fakt, že nižší poptávka po automobilech vedla k situaci, kdy automobiloví
výrobci i prodejci byli nuceni snižovat ceny. Protože se Topolánkova vláda šrotovnému
bránila, někteří prodejci nebo autobazary se rozhodli zavést podobný systém, kdy poskytnou
slevu z ceny nového vozu, pokud kupující odevzdá vůz starší. Měl jsem možnost hovořit
s několika prodejci na Slovensku, kteří plánovali použít podobný marketingový tah. Slovenská vláda však šrotovné nakonec zavedla a předehnala je. Mohou si tak mnout ruce – slevu,
kterou chtěli původně poskytnout, zaplatí nyní všichni daňoví poplatníci.
Jsem proto rád, že v České republice daňoví poplatníci slevy prodejců automobilů a autobazarů
občané zatím ze svých daní neplatí. Právní rámec šrotovného byl schválen, prostředky na něj
ale chybí.

Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí
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Vážení čtenáři,
stojíme na prahu léta, prvního prázdninového měsíce, kdy zvláště rodiče dětí
školou povinných toto období vnímají
prázdninově zřetelněji, než ti ostatní,
mezi které patřím i já. Vrátím se ještě k červnovým akcím příbramské komory.
Dne 11. června 2009 se sešlo představenstvo OHK Příbram již tradičně předprázdninově v penzionu Nový rybník u Obořiště. Bezprostředně po jednání představenstva
jsme pozvali i hosty spolupracující s komorou na neformální posezení a diskusi. V úvodu představili zástupci firmy Vývoj Třešť nabídku možnosti objednání pánských obleků na míru, což bylo pro ředitele a manažery firem zajímavé a až v Příbrami začnete potkávat elegantně oděné muže, je to
důsledek této propagace.
Dne 17. 6. proběhl seminář na téma „Možnosti obchodního zastoupení a Komory Ruska v rozvoji
obchodu mezi Ruskem a ČR,“ kde se účastníci mohli dozvědět, jak funguje obchodní komora Ruska
v ČR, jaké jsou potřeby ruského trhu, právnické formy přítomnosti na ruském trhu a další otázky spojené
s obchodní spoluprací s Ruskem. Naši OHK oslovil zástupce Obchodní komory Ruska v Praze
o uspořádání semináře. Komora měla zájem informovat místní podnikatele zvláště z oblasti průmyslu
a zemědělství o podmínkách podnikání v Rusku a možnosti využití těchto institucí zastoupených v ČR.
Partnerem akce byla i Agrární komora v Příbrami.
V tuto chvíli máme k dispozici objednávky na prezentaci v připravovaném 17. katalogu Regionální
adresář firem a institucí na rok 2010. V průběhu léta budeme provádět aktualizaci údajů a 15. září bude
uzávěrka sběru dat.
V zadním traktu Zámečku na úřadě OHK Příbram provozujeme Informační místo pro podnikatele
a též jsme kontaktním místem CZECH POINTu. Vykonáváme zde všechny služby, které Czech Point
nabízí. Od 1. července 2009 budou služby rozšířeny i o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
(vidimace) a ověřování pravosti podpisů (legalizace).
Nejvýznamnější změnou v komunikaci podnikatelské sféry se státní správou bude zcela jistě připravované zavedení datových schránek k 1. 7. 2009, k čemuž pořádá OHK Příbram ve spolupráci s Českou
poštou seminář „Úvod do problematiky datových schránek“ dne 24. 6. 2009.
Ze života členské základny a spřízněných institucí:
Společnost J.K.R. oslavila 18 let své existence
Společnost J.K.R., přední dodavatel ERP systémů třídy BYZNYS, oslavila dne 4. června 2009 v divadle
Čertovka 18. výročí svého založení. Oslava „dospělosti“ probíhala v příjemné atmosféře za přítomnosti
dlouholetých uživatelů a partnerů, z nichž většina spolupracuje s J.K.R. od jejího samotného zrodu.
Přítomné zapojili do své besedy, plné vtipné improvizace, Jaroslav Dušek a Pjér la Šéz. V uvolněné
atmosféře se všichni příjemně bavili. Po představení se hosté přesunuli do prostor vinárny Zlatý had, kde
následoval raut. Ing. Vladimír Králíček, generální ředitel J.K.R., k výročí říká: „V životě člověka 18 let
znamená plnoletost a vstup do světa dospělých. U firmy je to trochu jiné. Jde určitě o fakt, že firma se
skutečně na trhu prosadila, dovedla zaujmout a její činnost měla význam pro cíleného koncového
uživatele. Je potěšitelné se na oslavě sejít s představiteli firem, kteří na počátku naší činnosti se stali
uživateli našich systémů a vydrželi u nich celé toto období. Tyto systémy jim pomohly v jejich rozvoji.
Věříme a chceme pro to dále udělat maximum, aby tomu bylo nadále. Poděkování patří všem pracovníkům, kteří společností J.K.R. prošli za těch 18 let, spousta jich pracuje v J.K.R. i v současnosti.“
Příbramská komora blahopřeje k významnému výročí svému dlouholetému členovi a přeje hodně
úspěchů v dalším podnikání.
Společnost AUTO-POLY, s. r. o., měla možnost 12. 6. krátce představit nový vůz YETI. Na oficiální
představení vozu se můžete těšit v polovině července tohoto roku.
Firma Halex-Schauenberg, ocelové konstrukce, s. r. o., pořádala 19. června firemní večer v hotelu
Salve.
Zámecká slavnost Dětské odborné léčebny v Bukovanech s bohatým programem nejen pro děti
proběhla 13. června. Jsme rádi za spolupráci s DOL Bukovany a komora převzala nad touto akcí záštitu.
Dětský domov a školní jídelna Solenice 19. června pořádala již „8. rozsvícení“, na které pozvala
všechny přátele dětského domova.
OHK Příbram převzala záštitu nad Mistrovstvím ČR v malé kopané, které se bude konat v Příbrami
ve dnech 3. - 5. července t. r. Mistrovství pořádá Fotbalová asociace v malé kopané a bližší informace
naleznete na www.famk.cz.
Noví členové byli schváleni představenstvem dne 11. 6.:
EKOMIJO, spol. s r.o. – nakládání s odpady mimo nebezpečných, stavební činnost, zateplování budov
KALNEX CZ, s. r. o. – kompletace, balení, skladování, doprava, logistika a provoz chráněné dílny

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

JAK ZABEZPEČIT BYT PROTI VLOUPÁNÍ?
Blíží se doba dovolených. Mnoho lidí bude opouštět na delší dobu svůj byt a s tím je spojené i riziko
jeho vykradení. Šance zlodějů se v tomto období zvyšují a někteří toho dokážou patřičně využít. A protože nebezpečí vykradení bytu či domu nehrozí zdaleka jen v letním období, nabízíme zde několik tipů,
jak postupovat, aby po dobu vaší nepřítomnosti nenavštívili váš byt nezvaní hosté.
Nedbejte na tvrzení, že zkušený zloděj si cestu za vyhlédnutým bohatým lupem vždy najde a nic jej
nezastaví. Na případnou krádež musíte být připraveni a myšlením být před potencionálním zlodějem
o krok dopředu. Nemůžete spoléhat na to, že doma žádné cennosti nemáte, zloději jsou různí a někteří se
spokojí s málem. A pokud nenajdou nic, co by mohli odnést, jsou schopni vám byt zpustošit k nepoznání.
Nic nenechávejte náhodě a zabezpečte alespoň nejcitlivější body vašeho příbytku. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že kvalitně zabezpečený majetek pachatele jednoznačně odrazuje.
Prvním důležitým krokem je instalace kvalitního zámku. Začít musíte přirozeně u dveří. Z policejních
statistik jasně vyplývá, že největší riziko představují vchodové dveře, a to zejména u společných
bytových jednotek, kde může zloděj spoléhat na anonymitu a zmatek. Základem je bezpečnostní kování,
které musí být odolné vůči jakémukoli násilí, jeho součástí musí být kvalitní cylindrická vložka
a bezpečnostní zadlabávací zámek. Můžete použít i závoru, nejlépe s vícenásobnými západy. Ideálním
řešením je instalace bezpečnostních dveří, která vyjde mnohdy levněji než vylepšování a zesilování
starých dveří.
Zabezpečit byt uzamykatelným mechanismem, byť kvalitním, však zdaleka nestačí. Nebezpečí pro váš
byt představují i ostatní části vchodových dveří. Jednou z nich je dveřní křídlo. Pokud neinvestujete
do nových bezpečnostních dveří se zesílenou konstrukcí, je třeba stávající dveře opatřit přídavným
zámkem či dalším zabezpečením. Kritickým bodem jsou rámy neboli zárubně, které u některých případů
lze poměrně snadno roztáhnout. Tomu lze předejít vylitím vnitřku zárubní betonovou směsí.
Vypáčení dveří z pantu můžete zabránit instalací speciálních pojistek či přídavných pasivních čepů.
Jedním ze základních opatření je kukátko s co největším zorným úhlem.
Dalším kritickým místem jsou prosklené plochy. Nejvíce jsou ohroženy byty v přízemí a v prvních
patrech, kudy vede přímá cesta přes balkon či nezabezpečené okno bez mříží. Pokud se vám mříže
na oknech nezdají dostatečně estetické, lze je nahradit vrstvenými skly či instalací bezpečnostní fólie.
Fólie znemožňuje proražení skla těžkými předměty a vniknutí pachatele do bytu. Pozornost ovšem věnujte
i ostatním součástem okna. V nižších podlažích upřednostněte uzamykatelné uzávěry a kliky. Samotné
okno chrání i uzamykatelné předokenní rolety. Instalaci všech prvků raději nechte na odborné firmě.
Jako varianta se nabízí kombinace mechanického a elektronického zabezpečení. Elektronické
zabezpečení má obvykle ovládání u vstupních dveří pomocí kódové klávesnice, nebo dálkově přes malý
ovladač. Celý objekt je chráněn systémem prostorových čidel. Po detekci pachatele v hlídaném objektu
jsou obvykle spuštěny vnitřní a vnější sirény, které nezvaného hosta svým hlukem dezorientují a zároveň
upozorní okolí. Dále pak je poplach převeden do telefonního komunikátoru a přes pevné připojení či
GSM jsou okamžitě informováni majitelé. Signál lze za mírný poplatek posílat na pult centralizované
ochrany, kde je nepřetržitě připravena zásahová jednotka.
Mezi další zajištění patří i čidla na detekci požáru, která lze do systému rovněž zapojit a kamerový
sledovací systém s možností záznamu a přenosu informací přes internet prakticky kamkoli. Ceny těchto
důmyslných elektronických pomocníků jsou díky velkému rozšíření velmi příznivé.
K moderním technologiím, zejména u rodinných domů, patří i využití dveřního videotelefonu,
který umožňuje hlasovou komunikaci a obrazovou identifikaci návštěvníka.
Je důležité si uvědomit, že všechna tato opatření zcela nezabrání zloději vniknout do domu, ale mohou
jej od jeho záměru odradit.
Cennější věci patří do trezoru. Současná nabídka na trhu s trezory je více než bohatá. Cennější věci
a zejména dokumenty je dobré mít dostatečně chráněné proti odcizení a následnému zneužití. Moderní
trezorová technika mívá především kódové zamykání, kde odpadá starost o uložení klíčů. Skrytě zvolené
místo pro umístění sejfu zvyšuje bezpečnost uloženého obsahu. Nábytkové provedení trezorku je potřeba dobře přikotvit, čímž nahradíme hmotnost trezoru a znemožníme jeho zcizení. Zamčený a správně
ukotvený trezor představuje pro většinu zlodějů nepřekonatelnou překážku.
Užitečné rady, které se můžou hodit, pokud odjíždíte na dovolenou
1. Zkontrolujte dům či byt.
Bezpečnost vnitřního bytu je záležitostí spíše vaší osobní a samozřejmě sousedů. Pokud třeba
zapomenete zastavit vodu a stane se neočekávaně havárie, je problém na světě. Takže zastavte přívod
vody, a to jak do celého bytu, tak hlavně do pračky. Mimochodem pračka by neměla být trvale napojena
na puštěnou vodu, protože neustálý tlak vody může dříve poškodit přívodové hadice. Máte-li elektrickou
energii na dvě fáze, vypněte tu, která není napojena na důležité spotřebiče, jako je například lednička.
Neplatí v případě, že budete používat časový spínač. A samozřejmě zkontrolujte okna, zda jsou zavřená.
I mikroventilace může zlodějům usnadnit práci.
2. Snažte se, aby to vypadalo, že jste nikam neodjeli.
Asi nejúčinnějším prostředkem proti vloupání je navození dojmu, že jste stále doma. Vhodné jsou tzv.
časové spínače, které jsou k dostání v obchodech se zabezpečovací technikou či hobby marketech.
Nastavíte na nich čas, kdy se má rozsvítit světlo, a některé mají i funkce, že střídavě zapínají a vypínají
světla v různých místnostech. Cenově se liší, základní typy stojí kolem 100 – 200,- Kč. Tyto spínače
existují i ve variantě pohybového čidla, například na zahradě sepnou ve chvíli, kdy se kolem mihne živý
tvor. Někdy se ovšem stane, že reagují i v případě, že kolem projde kočka.
3. Nezmiňujte se nikde v restauraci či jinde na veřejném místě, že jedete na dovolenou.
4. Nenechávejte na záznamníku vašeho telefonu vzkaz o tom, že jste odcestovali.
5. Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.
6. Nedávejte prádlo na balkon či šňůry u okna, pokud visí na balkoně delší dobu stejné prádlo, je to
podezřelé.
7. Požádejte někoho o vybírání schránky, nebo alespoň označte schránku nálepkou „Nevhazujte letáky“.
8. Řekněte někomu blízkému nebo důvěryhodnému sousedovi, aby k vám domů občas zašel a zkontroloval, zda se něco neděje.
9. Ukliďte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do domu.
10. Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezoru
11. Pořiďte soupis svých cenností, a to nejen formou seznamu, ale i fotografií (zejména u šperků),
případně si zapište výrobní čísla přístrojů (např. televizoru, DVD přehrávače, kuchyňských
elektrospotřebičů apod.). Tyto informace mohou pomoci policii při pátrání po odcizených věcech
a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.
JUDr. Milan Fára a Martina Růžičková, Městská policie Příbram

Návštěva italských přátel z údolí Valle di Ledro
V neděli 21. června při slavnosti Korunovace byla Svatá Hora po 90 letech svědkem „menšího exodu“ více
jak 400 obyvatel z italského údolí Valle di Ledro, jako tenkrát za první světové války, kdy několik set
ledrenských bylo vystěhováno do Čech a 439 jich v exilu zemřelo. Svatá Hora byla tehdy místem jejich
společného setkávání, útěchou a pomocí. Řada ledrenských obyvatel přijela, aby našla přetrženou nit svých
rodokmenů s přáním najít a uctít hroby svých předků.
Nedělní Korunovaci předcházela návštěva Příbrami, Všeni, Milína, Buštěhradu, Nového Knína, Ptic,
Chyňavy a Doks. Tyto obce připravily pro ledrenské bohatý program, kterému vévodilo slavnostní odhalení
pamětních desek a uctění hrobů na hřbitovech.
V Příbrami byla návštěva zahájena v úterý 16. 6. vernisáží výstavy italského umělce Carla Scantamburlo
s názvem ,,Dřevěné listy“ v příbramské Galerii V Potoční.
V sobotu 20. 6. byla na březohorském hřbitově slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná památce
zemřelých obyvatel z italského Valle di Ledro, kteří zemřeli během vyhnanství v Čechách 1915 – 1919.
Pietní akt zahájili příbramští trubači, poté místostarosta Václav Černý přivítal přítomné. Dr. Věra Smolová
přiblížila historii 22 hrobů italských občanů, z nichž ostatky jednoho vojína byly převezeny na koncentrační
hřbitov v Milovicích. Z farní kroniky bylo zjištěno, že umístění pamětní desky na zdi tohoto hřbitova již
před téměř osmdesáti lety navrhoval březohorský farář Josef Schmied. Pietní akt byl ukončen italskou
a českou hymnou v podání hudebního tělesa z Valle di Ledra. Druhá pamětní deska, ke které se váže historie zemřelých vysídlenců, je umístěna na příbramském hřbitově. Během těchto dní měli ledrenští obyvatelé
možnost prohlédnout si mimo jiné skvosty Příbrami - Hornické muzeum a Svatou Horu.
Tyto dny začaly psát novodobou historii mezi našimi a italskými obyvateli. Kéž další setkání najdou společnou řeč ve vzájemné spolupráci v různých oblastech našeho života – ať již půjde o kulturní a společenské
události nebo o turistické pobyty našich občanů v údolí Valle di Ledro nebo ledrenských občanů v příbramském regionu.

foto: Zdeněk Mikula
V sobotu odpoledne byly na březohorském a slivickém hřbitově odhaleny pamětní desky se jmény
italských občanů, kteří jsou na těchto hřbitovech pohřbeni.

S italskými hosty přijeli také členové hudebního souboru Corpo Bandistico della Valle di Ledro,
dvakrát koncertovali na Svaté Hoře a měli velký úspěch.

V neděli byl na Svaté Hoře odhalen pomník na památku zesnulých ledrenských obyvatel. Odhalení
pomníku, který je dílem sochaře Otmara Olivy, se zúčastnil místostarosta Václav Černý.

To jsou zástupci obyvatel z údolí Valle di Ledro, kteří mají od svých předků v živé paměti jejich
vyprávění o pobytu na Příbramsku. Za pomoc během válečných let jsou všichni stále velmi vděčni
a jsou rádi, že mohli na vlastní oči poznat místa, která znají z vyprávění. Na shledanou, přátelé!

TISKOVÁ ZPRÁVA: Příbram, 22. června 2009

Realizace projektu „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1“
Město Příbram zahájilo 22. června 2009 realizaci projektu „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1“.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Rozpočet projektu je cca 20,2 mil. Kč, dotace z výše zmíněných fondů bude poskytnuta ve výši 90 % z tzv. uznatelných nákladů, max. do výše 15,9 mil. Kč, zbylé náklady
budou hrazeny z rozpočtu města Příbram. Předmětem celého projektu je zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří, zateplení vybraných stropů a střech, vyregulování
otopné soustavy a změna vnitřního osvětlení. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 266t/rok a k úspoře energie cca 2 542 GJ/rok.
„Jsem rád, že jsme po dlouhé přípravě mohli přistoupit k realizaci projektu na této základní škole a že velká část projektu bude realizována v době letních měsíců, kdy mají děti
prázdniny. Rovněž mě těší skutečnost, že realizací tohoto projektu přispějeme ke zlepšení životního prostředí“, sdělil starosta Příbrami Josef Řihák.
Ukončení realizace celého projektu se předpokládá nejpozději v listopadu tohoto roku. „Konec tiskové zprávy“
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