Stalo se

Starosta MVDr. Josef Řihák slavnostně
otevřel nové prostory denního stacionáře ALKA, o. p. s.

Hejtman MUDr. David Rath a radní Středočeského kraje MVDr. Václav Beneš
navštívili starostu MVDr. Josefa Řiháka.

Dne 14. 6. byla v objektu MěÚ Příbram
otevřena tzv. Dluhová poradna. Prostory předal radní Ing. Juraj Molnár.

Využíváme dotace

z EU a dalších fondů

V těchto dnech město Příbram
dokončuje projekt zateplení
a modernizace Domu s pečovatelskou službou v Příbrami III
v Průběžné ulici 143.
Jde již o druhý dům s pečovatelskou
službou, který město Příbram nechalo
opravit. Tím prvním byl Dům s pečovatelskou službou v ulici Jana Drdy
494. „Zateplili jsme stěny obvodového
pláště, v objektu byly odstraněny
a následně vyzděny a zatepleny meziokenní vložky. Na budově byla rovněž
zateplena plochá střecha. Stávající
dřevěná a kovová okna zde byla
vyměněna za okna plastová s kvalitním
termoizolačním zasklením. Podobně
byly vyměněny také balkónové dveře. V neposlední řadě byly zazděny a zatepleny luxfery
v 1. podzemním podlaží. Rovněž byla realizována výměna vchodových dveří,“ vypočítává
rozsah prací při opravě DPS Průběžná starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Výše zmíněná opatření podle projektu
stála celkem asi 5,7 milionu korun.
Z toho přibližně 3,2 milionu korun získalo
město Příbram jako dotaci z Operačního
programu Životní prostředí a ze Státního
fondu životního prostředí České republiky. „Navíc jsme z prostředků města v Domě
s pečovatelskou službou v Průběžné ulici
nechali kompletně zrekonstruovat lodžie.
Tato oprava nás stála 1,2 milionu korun,“
řekl starosta Josef Řihák. V DPS v Průběžné
ulici žije v současné době ve 43 bytech
celkem 46 obyvatel.
Modernizace Domu s pečovatelskou službou v Průběžné ulici ale není jediným
projektem energetických úspor, který město Příbram v současné době realizuje.
„Podobně jako v Průběžné ulici zateplujeme nyní objekt DPS v Brodské ulici č. 100 až 102,
kde je celkem 182 bytových jednotek.
Další zateplení obvodového pláště a výměny oken realizujeme i v našich školních objektech, a to na Březových Horách, v ulici Bratří Čapků a v bývalé 2. ZŠ v Dlouhé ulici.
Na realizaci všech těchto projektů jsme rovněž získali dotace z Operačního programu
Životní prostředí,“ doplnil MVDr. Josef Řihák.
Příbramský starosta v průběhu stavebních prací navštívil DPS v Brodské ulici. Prohlédl
si několik bytů, byl i na střeše objektu, na které byla zrekonstruována část vzduchotechniky. O průběhu rekonstrukce a organizaci činností v DPS Brodská v průběhu
stavebních prací starostu informoval ředitel Pečovatelské služby Příbram MUDr. Ivan
Šedivý. Zateplení fasády DPS Brodská a s tím spojené opravy by měly skončit do začátku srpna. Po demontáži lešení bude domy zdobit zbrusu nová fasáda. Obyvatelé
domů v anketě rozhodli, že jejich bydliště bude mít žlutou barvu. Tento návrh jasně
zvítězil před modrým a hnědým odstínem.
jk

Ve dnech 20. – 22. 5. 2011 proběhl v Motocentru Milín již třetí výjezdní workshop v rámci probíhajícího projektu „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“. Workshopu se zúčastnil koordinátor projektu Mgr. Jan Chvál a 26 pedagogických pracovníků základních škol. Cílem tohoto setkání bylo
předat vybraným pedagogům nové poznatky v oblasti environmentální výchovy, které budou sloužit k vybudování komplexního EVVO
modulu a následně budou zapracovány do ŠVP (školní vzdělávací
program) jednotlivých základních škol zřizovaných městem Příbram.
V pátečním odpoledni se konala přednáška o nočních motýlech
a ekosystému brdských lesů v ekologickém centru Orlov. Po této
přednášce následovalo představení projektu Les v zahradě a jeho

Ve dnech 24. - 25. 6. se konaly Městské
slavnosti. Bohatý program s nadšením
vítaly hlavně děti.

Účastníci VIA NOVA studentská TOUR
CYKLOPOUŤ Příbram - Bodenmais
2011.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Začaly prázdniny, na které se tolik těšili zejména
děti a studenti. Začalo léto a s ním i období
dovolených, kdy každý z nás má před sebou
alespoň několik dnů zaslouženého volna. Nastal
čas, kdy mezi svými nejbližšími čerpáme nové
síly do života. Přeji každému z Vás, aby si co
nejlépe užil zaslouženou dovolenou.
S posledním červnovým dnem utichl ruch ve školních budovách. Skončilo horečné období
spojené se závěrem školního roku, děti a studenti
dostali vysvědčení a nyní mají před sebou
dlouhé dva měsíce zasloužených prázdnin. Přeji
každému školákovi, aby ve zdraví prožil hezké prázdniny.
V závěru měsíce června se v Příbrami uskutečnil první ročník Městských
slavností. Premiérové oslavy byly spojené především s připomínkou 125.
výročí založení Sborů dobrovolných hasičů Příbram a Březové Hory.
Současně se poslední neděli v červnu uskutečnil 22. ročník obnovené
Prokopské pouti. Letos se tato slavná pouť, která je připomínkou
slavných hornických tradic našeho města, konala o týden dříve než
v předchozích letech. Pořadatelé z hornického Spolku Prokop přesunutím termínu vyšli vstříc správě Svatohorské farnosti, neboť na Svaté
Hoře se letos 3. července koná oslava výročí Korunovace sošky svatohorské madony.
Centrem 1. ročníku příbramských městských slavností se stala Pěší
a odpočinková zóna Hořejší Obora. Konají se zde i farmářské trhy,
koncerty a další akce. Líbí se mi, jak tato část města obživla, jak se stala
vyhledávaným cílem zábavy a odpočinku. Očekávám, že podobně
příznivý osud bude mít i klidová zóna Ryneček, na jejíž vybudování se
v současné době připravujeme. Dovolím si připomenout, že stále
pokračuje dotazníková akce, ve které můžete vyjádřit svůj názor i námět,
jak by měla v budoucnu vypadat zelená páteř v centru Příbrami.
Do konce června jsme obdrželi již téměř stovku odpovědí s Vašimi
nápady pro klidovou zónu Ryneček. Očekávám, že přijdou i další.
Naopak již skončila anketa o tom, jakým způsobem by měla být zrekonstruována ulice 28. října. Jsem rád, že k této zamýšlené opravě se
rozvinula široká diskuze a že do ankety o budoucnosti ulice se zapojila
většina obyvatel, kteří zde žijí. Jak anketa dopadla a jakou variantu
rekonstrukce ulice 28. října si lidé vybrali, zveřejníme v srpnovém čísle
Kahanu. V této souvislosti mne mrzí hlasy některých kritiků, které tvrdily,
že vše je již rozhodnuto předem a odpovídat na anketu je zbytečné. Není
to pravda. Názor občanů, kteří v místech rekonstrukce žijí, je pro vedení
města rozhodující. Jak si lidé rozhodnou, tak bude oprava probíhat.
A podobně budeme postupovat i při dalších projektech.
Vážení občané Příbrami.
Přeji Vám všem hezké léto. Našim dětem ještě jednou přeji hezké prázdniny prožité ve zdraví. A protože vím, že ne všechny děti odjely z města,
dovolím si je pozvat na školní hřiště, která jsme pro ně letos opět
o prázdninách otevřeli. Prožijte všichni krásný červenec plný slunce
a pohody.

metodika od zástupce ekologického centra Chaloupky Ing. Martina
Kříže. Na sobotní den byly pro pedagogy připraveny praktické ukázky
Natury 2000, vodních živočichů a jejich ekosystémů a předvedení
projektu Les v zahradě v praxi. Všechny tyto činnosti probíhaly v okolí
brdských lesů, aby došlo k předvedení lokalit, které mohou učitelé
následovně navštěvovat i s žáky. Na nedělní dopoledne byla připravena názorná ukázka odchytu ptáků v motýlí rezervaci na Pichcích
a následná odborná přednáška o ornitologii a její specifikaci při začleňování do ŠVP .
Pedagogové byli s výběrem a obsahem přednášek velice spokojeni
a již teď se těší na uspořádání čtvrtého výjezdního workshopu, který
se bude konat ve dnech 14. – 16 října 2011.
Zpracoval: Mgr. Jan Chvál, koordinátor projektu OP VK 1.1
Tisková zpráva: Realizace projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných
městem Příbram“, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.04/02.0008.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

MVDr. Josef Řihák
rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Rozpočet projektu je cca 7,8 mil. Kč,
dotace z výše zmíněného fondu byla poskytnuta ve výši 100 % z tzv.
způsobilých výdajů. Z rozpočtu města Příbram nejsou hrazeny žádné
náklady projektu. Projekt byl zahájen 1. 2. 2010 a potrvá do 30. 6.
2012.
Dne 20. 6. 2011 byla v zasedací místnosti Městského úřadu Příbram
předána osvědčení pedagogickým pracovníkům základních
a mateřských škol. Slavnostního zakončení 2. jazykového modulu
v rozsahu 30 vyučovacích hodin a předávání osvědčení se zúčastnili
člen rady města Ing. Juraj Molnár, vedoucí odboru školství
Mgr. Jaroslav Kopecký a za Vzdělávací institut Středočeského kraje
PhDr. Eva Koberová. Osvědčení a drobné propagační předměty
převzalo celkem 11 učitelů jazykové skupiny B1 pod vedením
lektorky Mgr. Elišky Chovancové.
V rámci jazykového vzdělávání bylo na základě výsledků testování
získaných znalostí vydáno osvědčení celkem 110 pedagogickým
pracovníkům příbramských základních a mateřských škol.
Bc. Radka Zelenková, koordinátor projektu OP VK 1.3

Informace z radnice

Rekonstrukce ulice 28. října

Město Příbram v těchto dnech zahájilo projekční přípravu nové
investiční akce v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) –
zóna Březohorského sídliště. Další etapa rekonstrukce území na nejstarším příbramském sídlišti se bude týkat ulice 28. října v úseku
od křižovatky s ul. Politických vězňů až ke křižovatce s Kladenskou ulicí.
Při přípravě podkladů pro zpracování projektové dokumentace
investor zvažuje dvě možné varianty dopravního řešení.
A podobně, jako v případě rekonstrukce ulice Edvarda Beneše, i tentokrát vedení města oslovilo obyvatele ulice, aby si sami rozhodli,
jakému dopravnímu režimu v místě svého bydliště dají přednost.
„Do všech domácností v ulici 28. října jsme doručili do schránky dopis
s anketní otázkou. Obyvatelé tak měli možnost do 30. června rozhodnout,
jaké variantě dopravního řešení dají přednost. Jisté je, že ulice 28. října
zůstane ve směru k ulici Kladenská jednosměrná. V úvahu přicházejí dvě
varianty dopravního režimu – s podélným stáním aut a se šikmým stáním
aut,“ informoval starosta MVDr. Josef Řihák.
Obě varianty mají své klady i zápory.
Výhodou varianty A – podélného stání vlevo ve směru jízdy k ulici
Kladenské – je zachování oboustranných souvislých zelených pásů
se 145 kusy vzrostlých stromů. Nevýhodou je, že nedojde ke zvýšení
počtu parkovacích míst, kterých zůstane v ulici 28. října 109. Tolik, jako
je jich nyní.
Výhodou varianty B – šikmé stání vlevo ve směru jízdy ke Kladenské
ulici – bude zvýšení počtu parkovacích míst ze současných 109 na 193.
Současně zůstane zachován pás zeleně po pravé straně se 72 kusy
vzrostlých stromů. Dojde také k prosvětlení ulice, což by přivítali
zejména majitelé bytů v nižších podlažích. Záporem této varianty
naopak je, že by bylo nutné odstranit asi 73 kusů vzrostlých stromů
na levé straně ulice.

Bezpečný domov - senioři

Nejen v Příbrami, ale v celé České republice jsme v poslední době
zaznamenali celou řadu případů majetkové trestné činnosti páchané
na seniorech. Zloději a podvodníci nejčastěji okrádají starší spoluobčany
formou podvodných krádeží, nebo dokonce i loupeží za použití násilí
v bytech. Město Příbram a Městská policie Příbram s cílem pomoci
ohroženým seniorům v letošním roce realizují nový projekt s názvem
„Bezpečný domov – senioři“. Projekt je zařazen do Městského programu
prevence kriminality na rok 2011. „Cílem projektu „Bezpečný domov –
senioři“ je vybraným občanům města Příbram zdarma nainstalovat
mechanické zabezpečení dveří, tzv. řetízek. Na realizaci tohoto projektu
obdrželo město Příbram dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 81 tisíc
korun. Věřím, že se nám s pomocí tohoto malého, ale účinného technického
zabezpečení podaří naše dříve narozené spoluobčany ochránit
před zloději,“ říká starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Instalace řetízků v počtu 150 kusů je určena pro osoby, které mají
trvalý pobyt v Příbrami a jsou buď starší 65 let a žijící v bytě samostatně,
nebo jsou držiteli průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně
postižené občany II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P). V tomto
případě nezáleží na věku žadatele.

Záštita nad šalmají

Rada města Příbrami schválila 13. června na svém pravidelném
zasedání poskytnutí záštity starosty města Příbrami nad akcí ,,Příbramská
svatohorská šalmaj“. Tato oblíbená kulturní a společenská akce se
uskuteční dne 17. září. Vedle záštity schválila rada města Příbramské
svatohorské šalmaji také technickou pomoc. „Jako v minulých letech
organizátorům zapůjčíme pódium pro vystupující, městské stánky, lavice,
židle, mobilní WC, odpadkové koše, mobilní dopravní značky. Zajistíme
rovněž odvoz odpadků a úklid, asistenci Městské policie Příbram a bezplatnou reklamu v městském zpravodaji,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Změna ve vyúčtování

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA

Ročně je umístěno na Záchytnou stanici Příbram v průměru asi 160
osob. Zařízení je od 1. 4. do 15. 10. v provozu denně od 20 do 8 hodin,
od 16. 10. do 31. 3. od 17 do 8 hodin. Kapacita je sedm lůžek.

Noví absolventi VŠERS

Hned dvou promočních aktů Vysoké školy evropských a regionálních
studií - oboru Regionální studia a Bezpečnostně právní činnost ve veřejné
správě, se zúčastnil místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. Slavnostní akty
probíhaly v Kulturním domě. „Jsem hrdý na to, že v našem městě se tato
vysoká škola rozhodla mít svoji pobočku, a zároveň mě velmi těší, že tuto
školu absolvují lidé s rozhledem. Při této příležitosti jsem se setkal i s rektorem školy Gabrielem Švejdou a kvestorem Lubomírem Pánou. Oba
vyjádřili městu velké ocenění za jeho přístup k vysokoškolskému školství.
Zvlášť ocenili naši pomoc, konkrétně jejich škole. Podle jejich informace,
přestože škola sídlí v Českých Budějovicích, tak počet přihlášených
studentů začíná být v Příbrami vyšší.“

Slavnostní vyřazení středoškoláků

V současné době probíhají slavnostní maturitní akty také na příbramských středních a vyšších odborných školách. Ivan Šedivý se této
slavnostní události zúčastnil na příbramské zdravotnické škole. „Vedení
této školy také pochválilo město Příbram za spolupráci. V dnešní době je
odborné vzdělání, zvláště ve zdravotnictví, nezbytným předpokladem
odborné kvalifikace. A to tato škola poskytuje. Oceňuji skutečně vysokou
úroveň vzdělávání v těchto školách,“ uvedl místostarosta Šedivý.

Divadelní dveře dokořán

Den otevřených dveří pro všechny příbramské zastupitele uspořádalo
Divadlo A. Dvořáka. „Sešlo se nás sedm a měli jsme jedinečnou možnost
si divadlo prohlédnout od sklepa až po půdu. Podívali jsme se dokonce
i na střechu objektu. Seznámili jsme se s technickým zázemím, ale i s tím,
jak vlastně od samého začátku vzniká divadelní představení. Viděli jsme
vlásenkářské dílny, krejčovské dílny, jak se dělají kulisy, jak plakáty.
Podívali jsme se na Malou scénu, estrádní sál – mohli jsme na vlastní oči
vidět veškeré činnosti Divadla A. Dvořáka. Druhá část prohlídky se týkala
ekonomiky divadla a jeho úspěchů. K nim se nepochybně řadí již tři
získané Thálie, ale i další ocenění,“ pochvaloval si místostarosta Ivan
Šedivý a Václav Černý ho doplnil: „Myslím, že až se bude tato akce
opakovat, přijde zastupitelů víc. Všechno jsme měli šanci si projít. Ředitel
P. Bednář tady udělal velký kus práce. Od jeho nástupu v roce 2006 je
o příbramská představení velký zájem. Nejen od příbramské veřejnosti, ale
přibývá pražských návštěvníků.“
Příbramské Divadlo A. Dvořáka je, co se soběstačnosti týká, na druhém
místě v celé České republice. Takže po ekonomické stránce si vede
skutečně skvěle.

Dotace pro Nový rybník

O právě probíhajícím zpracování projektu na in – line dráhu kolem
rybníka a několik sportovních hřišť v areálu Nový rybník informoval
I. Šedivý. „I když jsme v určitém časovém presu, tak žádost o dotaci předložíme včas a doufám, že budeme úspěšní. Ve stejné fázi je i projekt
na vybudování sběrného dvora.“

Odvodnění Alternativní školky

„V tomto areálu se snažíme napravit chyby, které tady nastaly už při stavbě
školky před čtyřiceti lety. Jedná se hlavně o odvod vody z jednotlivých spojovacích koridorů a budov. Voda zatéká pod budovy a dochází k jejich
ničení. Našli jsme systém, jak tento problém vyřešit,“ uvedl Ivan Šedivý.

Nový ředitel Knihovny J. Drdy

CÍSAŘ ŘÍMSKÝ A KRÁL ČESKÝ

1527 - 1576

V několika následujících dílech se zaměříme na aktéry
jedné z klíčových událostí příbramské historie, a sice vyvrcholení zápasu o získání statutu královského horního
města. Sluší se, abychom začali od hlavy, tedy od vládnoucího panovníka. Tím se v roce 1564 stal nejstarší syn
českého krále a římského císaře Ferdinanda I. a Anny
Jagellonské Maxmilián, podle počítání římských císařů II.,
jako český král I. Maxmilián proslul jako panovník, který
dokázal využívat všech prostředků k zajištění klidu ve své
nesourodé říši, proto do určité míry, ač sám katolík,
ustupoval svým nekatolickým poddaným. V Čechách tak
v roce 1575 připustil vznik české konfese, což byla v podstatě kodifikace náboženských pravidel pro všechna
nekatolická vyznání v zemi. Tato konfese nahradila do té
doby uznávaná Basilejská kompaktáta, problematický
a nikdy ne zcela respektovaný výdobytek husitství.
Podobným způsobem toleroval nekatolictví i v obojích
Rakousích, kde též přímo vládl. Zde také zavedl princip
dědičného vládnutí přecházejícího z otce na nejstaršího
syna, bez povinnosti rozdělit země mezi všechny dědice.
Trvalo ještě několik desítek let, než se tento princip stal
závazný pro všechny země, ve kterých Habsburkové
vládli.
Sám Maxmilián vedl bohatý intelektuální život, mluvil
plynně pěti jazyky, živě se zajímal o různé vědy, umění
i náboženství, v mládí koketoval s luteránstvím, záhy však,
i ze státnických důvodů, zachoval věrnost katolické víře.
Kromě vnitřních problémů a pnutí jeho vládu komplikovala turecká agrese, které v této době těžce doléhala
na uherské království. Celé jeho vládnutí se tak dnes
obecně charakterizuje jako doba smíru a kompromisu,
který však mnohá řešení problémů jen oddálil.
Podobným stylem zasáhl Maxmilián II. i do příbramských
dějin. Symbolicky v roce 1564, tedy v roce jeho nástupu
na trůn, se majitelem příbramského panství stal Ladislav
ze Šternberka. Na rozdíl od svých předchůdců měl
s Příbramí jasné plány a ihned je začal rázně realizovat.
Cílem bylo získat toto panství do dědičného, tedy svobodného vlastnictví. Zároveň přišlo na pořad dne jednání
o vypořádání nároků pražského arcibiskupa (v roce 1561
byl úřad po 140 letech znovu obsazen), protože po právní
stránce se stále jednalo o církevní zboží. Jen pro srovnání,
zatímco my dnes řešíme restituci církevního majetku,
zabraného po roce 1948, tedy 63 let, tehdy se jednalo
o césuru mnohem delší, které navíc nebyla nikdy dořešena.
Aby toho nebylo málo, svůj plán měli také příbramští
měšťané a vlastní zájem hájil i panovník. Výsledkem
situace i pokusem o řešení se stalo privilegium císaře
Maxmiliána z 27. února 1570, kterým se však nevyřešilo
vůbec nic. Maxmilián v něm potvrdil Příbrami všechny
dosavadní městské svobody, avšak žádnou nepřidal.
Pouze pohrozil císařským hněvem každému, kdo by se je
pokusil porušovat, což však, při znalosti tehdejších
poměrů, nebyla silná záruka. Proto tento akt císařské vůle
neuspokojil nikoho, snad jen císař si na chvilku ulevil,
a spory zúčastněných pokračovaly neztenčenou intenzitou dál. Konečné rozhodnutí se tím oddálilo o 9 let a ironií
osudu jej provedl Maxmiliánův následník, proslavený
ještě větší nechutí k systematickým a systémovým
řešením problémů – Rudolf II.

Daniel Doležal

Rada města Příbrami schválila změnu provádění ročního vyúčtování
záloh na služby v obecních bytech v Příbrami za kalendářní rok.
„V současné době je toto vyúčtování prováděno vždy po ukončení topné
sezóny, to znamená k 30. 6. daného roku. Nově se bude provádět roční
vyúčtování záloh na služby u obecních bytů vždy za kalendářní rok, což
bude mnohem jednodušší pro vedení účetnictví naší Městské realitní
kanceláře,“ informoval starosta MVDr. Josef Řihák. Změna se týká čtyř
domů s pečovatelskou službou a bytů, které zůstaly v majetku města
a jejichž domy nemají vlastní kotelny.

V polovině června do Knihovny Jana Drdy nastoupil nový ředitel Pavel
Kabíček. „Hlavně mu přejeme, aby se mu dařilo a knihovna pokračovala
jako dosud. Shodli jsme se na tom, že rekonstrukce stávající budovy je
zcela nezbytná a zlepšení by si zasloužily i všechny pobočky ve městě.
Dokonce si myslíme, že by měla vzniknout ještě jedna zcela nová pobočka
v Příbrami VII, která by měla být zaměřena hlavně na potřeby studentů.
Zájem o knihovnické služby se bude podle mého názoru stále zvyšovat
a na to musíme být připraveni. Již nyní oceňuji u nového ředitele
především jeho aktivní přístup, který je předpokladem dobrého fungování
knihovny v budoucnu,“ řekl Václav Černý.

Provoz záchytné stanice

Zahájení letního provozu

Město Příbram dopisem oslovilo starosty měst a obcí, aby přispěli
na provoz Záchytné stanice Příbram. Tento postup schválila Rada
města Příbrami. „Se žádostí o dotaci se obracíme na představitele těch
obcí a měst, ze kterých policisté vozí opilce do naší záchytné stanice.
Podobně jsme o příspěvek žádali i vloni. Většina oslovených obcí a měst
nám přispěla,“ říká starosta MVDr. Josef Řihák.
Přehled, kolik osob bylo v roce 2010 umístěno na Záchytnou stanici
Příbram (mimo město Příbram): 1) Středočeský kraj: Beroun – 32, Milín
– 10, Hořovice – 12, Řevnice – 6, Sedlčany – 9, Dobříš – 9, Hostivice – 4,
Votice – 4, Rakovník – 5, Mníšek pod Brdy – 4, Zdice – 8, Benešov – 10,
Týnec nad Sázavou – 4, Jílové u Prahy – 8, Kladno – 4;
2) Jihočeský kraj: Písek – 6.
„Provoz naší záchytné stanice, která je ojedinělým zařízením na území
Středočeského a Jihočeského kraje, přispívá velkou měrou k zajištění veřejného pořádku v jednotlivých regionech. Ovšem město Příbram, jako
provozovatele, značně finančně zatěžuje. Roční náklady na provoz byly
v loňském roce 1 740 300 korun. Z toho dotace na provoz z Krajského
úřadu Středočeského kraje činila vloni 1 milion korun. Zbytek úhrady
nákladů ve výši 740 730 korun jsme platili z prostředků města Příbrami.
Z této částky činil 146 900 korun poplatek od zachycených osob. Záchytnou stanici považujeme za důležité zařízení, které chrání bezpečnost
i zdraví občanů. Chceme v jejím provozování pokračovat. Ale samozřejmě
nechceme, aby na její provoz dopláceli jen občané Příbrami. Zvláště, když
naše Záchytná stanice slouží téměř celé jižní části středních Čech i části
Jihočeského kraje,“ doplnil starosta Josef Řihák.
Město Příbram bude žádat o příspěvky dle tohoto klíče: do 5
zachycených osob (včetně) v částce 5 000,- Kč, od 6 zachycených osob
v částce 10 000,- Kč.
Poplatek za ošetření osoby v Záchytné stanici Příbram činí 1 500 korun.
Zachycené osoby ročně zaplatí asi 20 % z celkové částky, která by měla
být vybrána. Většina zachycených je bez finančních prostředků - jsou
často nemajetní, nezaměstnaní, pobírají sociální dávky. Případná
exekuční řízení jsou neúspěšná.

MAXMILIÁN II.,

První dva dny po otevření venkovního bazénu byly sice zdarma, ale
počasí koupání bohužel moc nepřálo. „Bazén je připravený a areál
Nového rybníka je také připravený. Včetně občerstvení a veřejných
záchodků. Svůj program má již i Letní kino (www.pribram.eu). Ale i tady
návštěvnost hodně ovlivní počasí,“ informoval místostarosta Černý.

Galerie s jedinečnými umělci

V galerii Františka Drtikola v tomto měsíci vystavují jedineční umělci –
Jakub a Tomáš Švédovi. „Galerie opět získala umělce, kteří jsou naprostými
jedničkami nejen u nás, ale i v zahraničí. Na vernisáži byl například
i Dr. Ivan Neumann, který s naší galerií již dlouho spolupracuje a s jehož
přispěním se daří k nám dostat celou řadu významných výtvarných
umělců. Poděkování samozřejmě patří hlavně ředitelce Haně Ročňákové,
která je naprostý profesionál, své práci dává veškerý čas a má kolem sebe
dobrý tým spolupracovníků.“

Arcibiskup Duka v Příbrami

S arcibiskupem Dominikem Dukou se setkal při jeho nedávné návštěvě
Příbrami místostarosta Václav Černý. „S arcibiskupem se dá povídat
o všem. Je to mimořádně vzdělaný člověk. Zajímal se také o budoucí
podobu příbramského náměstí T. G. Masaryka a přislíbil, že by se rád
zúčastnil jeho slavnostního otevření po rekonstrukci. V Příbrami se mu
líbilo a závěrem mi položil otázku, zda vím, kde je pohřbený Arnošt z Pardubic. Shodou okolností má právě Arnošt z Pardubic nyní výročí úmrtí
a zástupci města jedou položit květiny k jeho hrobu v polském Klodzku.
Arcibiskup Duka o tuto cestu projevil velký zájem, ale jeho program mu
bohužel nedovolil s námi jet. Tak s sebou alespoň vezeme jeho kytici.“

jk, as

ČERVENCOVÉ KALENDÁRIUM
1. 7. 1861

byla slavnostně otevřena
Příbramská městská spořitelna, komunální banka.

2. 7. 1521

Jindřich Pešík z Komárova
a na Příbrami (tehdy zástavní
držitel panství Příbram) zastavil svých šest poddaných
v Životicích a tři poddané
ve vsi Ráztely na úhradu
půjčky 106 kop grošů
pražských, které mu poskytl
Vojtěch Dráb z Lestkova
a na Mirovicích.

6. 7. 1861

se v Lužanech u Přeštic narodil Josef Kožíšek, pedagog
a spisovatel dětské literatury,
absolvent Učitelského ústavu v Příbrami (1881).

7. 7. 1691

byl ohlášen nález železných
rud na Svaté Hoře.

7. 7. 1961

byla otevřena první samoobsluha na příbramském

sídlišti (nám. 17. listopadu).

11. 7. 1991

byla v Kulturním domě
slavnostně otevřena kancelář
Československé obchodní
a hospodářské komory (v r.
1994 sloučena s Hospodářskou komorou).

12. 7. 1866

do Příbrami dorazila vítězná
pruská armáda a okupovala
město až do 6. září.

15. 7. 2001

příbramskou pobočku IPB
převzala Československá
obchodní banka.

22. 7. 1911

byla v Příbrami zahájena
Středočeská živnostenská
průmyslová, hospodářská
a školská výstava.

22. 7. 1841

byly Březové Hory povýšeny
na městečko.

Daniel Doležal

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 1. 6. v 13.55 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP Příbram zaměstnankyně prodejny potravin Céčko
v Příbrami VII, že zadrželi osobu, která chtěla odcizit
nějaké zboží. Hlídka po příjezdu na místo ztotožnila
zadrženou osobu a zjistila, že se jedná o ženu ve věku 25
let. Jmenovaná pronesla přes prostor pokladny kávu
v hodnotě 170,- Kč, aniž by ji zaplatila. S ohledem na výši
škody a vzhledem k tomu, že žena nebyla v posledních
třech letech za obdobný trestný čin odsouzena, uložili jí
strážníci blokovou pokutu.
Dne 9. 6. v 13.29 hod. oznámila na tísňovou linku 156
žena, že u vlakového nádraží dvě ženy fyzicky napadají
mladou dívku. Na místo ihned vyjela hlídka MP a na místě
zastihla tři osoby, a to dvě ženy a jednoho muže. Starší žena
seděla na lavici u restaurace, mladší žena na schodech
lávky přes železniční trať. Dotazem u 39letého svědka incidentu strážníci zjistili, že 65letá žena napadla 25letou
ženu. Ani jedna z nich však nejevila viditelné známky
zranění a obě odmítly lékařské ošetření. Hlídka poučila
napadenou o možnosti podat na útočnici trestní oznámení. Dotyčná však zmíněné možnosti nevyužila. Po chvíli
poškozená sama místo opustila a strážníci poté pokračovali v další činnosti.
Dne 10. 6. v 22.55 hod. telefonoval na tísňovou linku
operační důstojník Policie ČR a žádal o součinnost při
provedení kontroly v baru Aréna za účelem zjištění, zda
v uvedené provozovně není podáván alkohol mladistvým
a nezletilým. Stálá služba MP poté dohodla postup
v součinnosti s hlídkami Policie ČR, jelikož se v baru
nacházel v té době velký počet osob. Následně zde byla
provedena kontrola na podávání alkoholu mladistvým a
nezletilým, akce se zúčastnilo 7 strážníků a 4 policisté.
Na diskotéce bylo posléze kontrolou zjištěno u dvou
mladistvých požití alkoholu. Hlídka Policie ČR si chlapce
převzala za účelem dalšího šetření.
Dne 18. 6. v 20.55 hod. zahlédla hlídka MP v Příbrami V Zdaboř u OD Tesco vozidlo záchranné zdravotnické služby.
Následovala tedy vozidlo ambulance pro případ, že by

posádka uvedeného vozu potřebovala pomoci. Záchranná
zdravotnická služba zastavila u pacienta v Drkolnovské,
kde se nacházela i 30letá přítelkyně postiženého, která
záchranářům sdělila, že její přítel si stěžuje na bolest
na hrudníku a že v Tescu zkolaboval. Uvedený muž zprvu
s lékařským vyšetřením souhlasil, ale po chvíli začal být
agresivní a nechtěl se nechat lékařem prohlédnout.
Z tohoto důvodu strážníci zasáhli a pomohli členům
záchranné zdravotnické služby dokončit vyšetření. Poté
ošetřující lékař zjistil, že muž vykazuje známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky. Hlídka MP shora uvedeného ztotožnila a zjistila, že jde o muže ve věku 38 let.
Jmenovaný byl převezen sanitním vozem za asistence
strážníků na Záchytnou stanici Příbram.
Dne 20. 6. v 03.45 hod. oznámil na tísňovou linku MP operační důstojník Policie ČR, že v Příbrami II na Hornickém
náměstí někdo demoluje parkovací automat a zkouší se
dostat dovnitř. Proto požádal o vyslání hlídky MP na uvedené místo společně s hlídkami Policie. Po příjezdu však
již strážníci nikoho nezastihli. Zaslechli pouze hlasitou
ránu na pozemku přilehlého domu. Hlídka MP vyčkala
do příjezdu hlídek Policie ČR a poté jeden ze strážníků
prohledal společně s policisty uvedený pozemek. Během
prohlídky na zídce nalezli páčidlo, které policisté zajistili,
a případ si převzali za účelem dalšího vyšetřování. Na místo
se rovněž dostavila další hlídka MP, která od přítomných
policistů získala popis podezřelého a vydala se prohledat
okolí. Při průjezdu Jiráskovými sady zahlédl jeden
ze strážníků muže, odpovídajícího uvedenému popisu.
Muž se pohyboval středem parku po travnatém porostu
a snažil se hlídce vyhnout. Poté náhle změnil směr
a zamířil do ulice Tyršova k budově pošty. Strážníci muže
dostihli a vyzvali ho k prokázání totožnosti. Muž uvedl, že
u sebe žádný doklad totožnosti nemá a sdělil strážníkům,
že je mu 33 let. Jelikož shora jmenovaný odpovídal popisu
osoby, která poškodila parkovací automat, převzala si ho
hlídka Policie ČR a případ nadále šetří.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Gymnázium pod Svatou Horou v Budapešti
Ale ne, samozřejmě, že Svatá Hora i gymnázium pod ní zůstaly na svém místě v Příbrami, to jen studenti tohoto ústavu
vyrazili na partnerskou návštěvu do výše jmenovaného města. A tak se jim tam líbilo, že neodolali a rádi se s vámi,
čtenáři, podělí o svoje zážitky.
Tedy do hlavního města Maďarska, Budapešti, se žáci Gymnázia pod Svatou Horou s vyučující angličtiny Mgr. Klárou
Sedláčkovou vydali v rámci projektu partnerství Comenius Start, jehož cílem je spolupráce studentů různých zemí.
Jednotlivé týmy vytvářejí např. statistiky zkoumající chování dané skupiny v jednotlivých státech a poté v určitém místě
provádějí srovnání, které komentují při studentských konferencích. Je zajímavé pozorovat, s čím se potýkají naši
partneři. Vše se děje pomocí anglického jazyka, což vede žáky k tomu, aby si angličtinu lépe osvojili a procvičili. Zároveň
tím získávají zkušenosti s elementární odbornou prací v dané oblasti a také ve vystupování před širším plénem.
Ve dnech 14. - 18. dubna 2011 se účastníci této akce sešli v Budapešti a prezentovali výsledky své práce před ostatními.
Pomineme-li fakt, že předvádění konečných výstupů výzkumu mělo své drobné chyby, bylo jistě úspěchem to, že se
naši studenti mezi ostatními neztratili, navázali osobní kontakty se studenty jiných zemí, spřátelili se s hostitelskými
rodinami (při odjezdu tekly i slzy) a také poznali krásy hlavního města Maďarska. Obdivovali jak proslulé stavební
památky jako chrám sv. Štěpána nebo Falešný hrad, tak vlídnou tvář hlavního města a možnosti příjemně prožít volný
čas projížďkou na lodi, odpočinkem v místních lázních, sportováním nebo ochutnávkou maďarských specialit.
Projekt Comenius Start touto akcí samozřejmě nekončí, a tak lze jen doufat, že studenti se jeho pomocí nejen
zdokonalí v angličtině, ale že i díky tomuto projektu si uvědomí, že lidé celého světa jsou stejní a že spolupráce
a setkávání dokážou přinést kladné výsledky nejen ve studiu.
Podle zážitků studentů 1.C a 1.A Gymnázia pod Svatou Horou zapsala E. Roubová

Skvělý ozdravný víkendový pobyt v Janských Lázních
Od 16. do 19. června se uskutečnil ozdravný víkendový pobyt v Janských Lázních pro členy Občanského sdružení
zdravotně postižených Příbram – Březové Hory. Nabídky uveřejněné v Periskopu využili i další příbramští senioři.
V těchto dnech žijeme vzpomínkami na luxusní ubytování v novém hotelu OMNIA v Janských Lázních s bazénem,
vířivkou i vodopádem, který jsme měli k dispozici od 8 do 20 hodin večer - a také jsme bazén využívali, někteří i dvakrát
denně.
Masírovali jsme se na masážním křesle a měli k dispozici stroje na cvičení. Všichni jsme měli možnost objednat si
několik druhů masáží přímo v hotelu, ovšem ceny byly poněkud vyšší.
V krásném prostředí restaurace, pro nás s plnou penzí, jsme byli obsluhováni milým a profesionálním personálem.
Snídaně byla formou bohatého bufetu, oběd byl jednotný a večeře byla výběrem ze dvou jídel. Ke každému chodu
bylo sladké překvapení zdarma. Bez problémů byla zajišťována i dieta pro některé účastníky.
Na Černou horu jsme mohli jet novou lanovkou zdarma, kdykoliv po celou dobu pobytu. Hned první den byl
zorganizován společný výlet na Černou horu touto vajíčkovou lanovkou pro 8 osob. Ten den bylo i nádherné počasí.
Navštívili jsme muzeum v Trutnově a prohlédli si historické památky. Měli jsme i zájezd do Pece pod Sněžkou
a lanovkou dojeli na Růžovou horu. Vzhledem k silnému větru lanovka nejela až na vrchol Sněžky, což jsme si plánovali.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v krásném městě Jičíně.
Celou dobu pobytu nás bezpečně dopravoval řidič pan Miloslav Šlapák, který velkým dílem přispěl k pohodě pobytu.
Dokázal nás, s profesionalitou jemu vlastní, autobusem přiblížit k místům, která jsme chtěli vidět, vždyť jsou mezi námi
lidé, kteří mají i větší zdravotní potíže.
Děkujeme městu Příbram, panu starostovi Josefu Řihákovi a sociální komisi za dotaci na naše ozdravné pobyty, které
nelze bez této finanční pomoci uskutečnit.
Uděláme vše pro to, aby se nám podařil zajistit i další ozdravný víkendový pobyt v říjnu 2011 na Jižní Moravě
v obdobné kvalitě, ve dnech 13. – 16. 10. 2011 s ubytováním v hotelu Dukla ve Znojmě s cenou 3 080,- Kč
za celý ozdravný pobyt s ubytováním, plnou penzí a dopravou. Přihlásit se mohou všichni členové i ostatní
senioři se zaplacením do 15. září 2011.
Bc. Jarmila Hadererová, členka výboru OSZP Příbram - Březové Hory

Příbramští občánci narození v květnu a červnu

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
Zpřístupnění školních hřišť o prázdninách

Jedním z opatření prevence rizikových jevů a kriminality je zpřístupnění školních hřišť
příbramským dětem o školních prázdninách, které je prioritou v Koncepci prevence kriminality města Příbram na léta 2009 – 2011, schválené Zastupitelstvem města. Na jaře roku
2009 se při jednání pracovní skupiny prevence kriminality zrodil nápad, že by bylo vhodné
zpřístupnit některá školní hřiště o prázdninách veřejnosti, aby děti, případně jejich rodiče
i prarodiče, mohli svůj volný čas trávit během prázdnin aktivním pohybem na k tomuto
účelu určených plochách.
Protože se otevření hřišť osvědčilo a jednotlivá sportoviště byla hojně využívána, byla hřiště
otevřena i v roce 2010. Město bude v této tradici pokračovat i v letošním roce. Veřejnosti
budou zpřístupněna čtyři sportoviště v areálech tří základních škol. Jedná se
o sportovní hřiště u Základní školy Jiráskovy sady, 2 sportoviště sloužící Základní
škole Březové Hory (hřiště na Březových Horách a hřiště v ulici Bratří Čapků) a travnaté
atletické hřiště u ZŠ Školní 75. Jednotlivá školní hřiště budou otevřena od pondělí
4. července do neděle 28. srpna 2011, a to v době od 10 do 19 hod.
Odemykání a zamykání hřišť a průběžnou namátkovou kontrolu jejich provozu budou
zajišťovat dva brigádníci, s nimiž bude uzavřena dohoda o provedení práce.
Na hřištích budou instalovány mobilní buňky WC. Každodenní úklid hřišť budou zajišťovat
Technické služby města Příbram a o zvýšený dohled nad hřišti a jejich nejbližším okolím se
postará Městská policie Příbram. Hřiště budou také opatřena informačními tabulemi, které
budou jejich návštěvníky informovat vedle provozních hodin i o určitých zákazech, jako je
jízda na kole nebo pohyb psů na hřištích.

Na Speciální škole se besedovalo o bezpečném chování v silničním provozu
Rally Příbram klub společně s městem Příbram a Městskou policií Příbram realizuje preventivní projekt „Bezpečné chování v dopravě“, který je určen pro příbramské základní školy.
Právě v rámci realizace tohoto projektu proběhla ve středu 22. června beseda se žáky
I. stupně Speciální školy.
Vedení města bylo na jaře letošního roku osloveno panem Fialou, ředitelem Rally Příbram
klub, s nabídkou ke spolupráci v oblasti primární prevence zaměřené na bezpečné chování
dětí v dopravě. Je to velice zajímavé téma, a proto pan Fiala následně s manažerem prevence
kriminality JUDr. Fárou zpracovali společně projekt s názvem Bezpečné chování v dopravě.
Realizaci projektu včetně finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro hlavního organizátora,
kterým je Rally Příbram klub, schválila v dubnu letošního roku Rada města.
Cílem projektu je aktivní formou upozornit na nebezpečnost silničního provozu, na nutnost
dodržovat základní pravidla pro pohyb chodců v silničním provozu, případně zopakování
a zažití základních návyků pro bezpečný pohyb v každodenním provozu.
Beseda na Speciální škole, které se zúčastnilo více než 50 dětí, se skládala ze dvou částí.
Nejprve byly děti interaktivní formou za pomoci multimediální prezentace seznámeny
se základními pravidly pro pohyb v dopravě, se zaměřením především na bezpečné
přecházení přes komunikaci, dodržování pravidel silničního provozu v roli cyklistů atd. Poté
mohly děti klást dotazy týkající se chování v silničním provozu úspěšnému automobilovému
závodníkovi panu Václavu Pechovi, zástupcům Policie ČR z Dopravního inspektorátu nebo
manažeru prevence kriminality z Městské policie Příbram. Po skončení více než hodinové
besedy byla autogramiáda pana Pecha a zástupce Městské policie Příbram předal všem
dětem reflexní přívěsek, jehož nošením děti zvýší svoji bezpečnost při pohybu v silničním
provozu, především za snížené viditelnosti.

Bezplatnou poradnu města za rok fungování využilo již 359 klientů
V červnu 2010 jsme zprovoznili v budově Městského úřadu Příbram, Tyršova 107, bezplatnou poradnu pro občany. Předpokládali jsme, že o tuto službu, která poskytuje vedle
odborného sociálního poradenství v oblasti bydlení, rodinného práva, ochrany v právním
systému, pracovního práva apod., i poradenství pro oběti trestné činnosti a domácího násilí,
bude velký zájem. Skutečná návštěvnost však předčila naše očekávání. Za rok provozu se
s žádostí o pomoc na sociální pracovníky v poradně obrátilo celkem 359 klientů. Velká část
z nich, a to celkem 256, absolvovala osobní konzultaci přímo v poradně. Dále bylo
zodpovězeno 53 telefonických dotazů a 50 e-mailových dotazů. Tato čísla jednoznačně
dokládají, že je o tuto bezplatnou sociální službu velký zájem. Nejčastěji naši poradci řešili
s klienty dluhovou problematiku. Proto jsme od června letošního roku za pomoci dotace
z Ministerstva vnitra otevřeli ve spolupráci se Sdružením pro probaci a mediaci v justici ještě
speciální dluhovou poradnu. I tato služba je poskytována bezplatně. Dluhoví poradci
zadluženým klientům pomohou při mapování jejich dluhů, komunikaci s věřiteli, při zpracování tzv. „osobního bankrotu“ atd.
Dále se na bezplatnou poradnu obraceli občané s dotazy na řešení problémů z oblasti rodinného práva (rozvodové řízení, placení výživného, určení otcovství, atd.) nebo pracovního
práva (nezaměstnanost, problematika vyřazení z evidence Úřadu práce, výpověď ze zaměstnání a právo na odstupné, apod.).
V rámci pomoci obětem trestných činů naši poradci řešili případy nebezpečného
vyhrožování, postupu policie po oznámení znásilnění, podání trestního oznámení, možnosti
vymáhání dluhů, možnosti obviněného v trestním řízení, atd. Z reakce většiny klientů
poradny lze usuzovat, že s poskytovanými bezplatnými, nestrannými, nezávislými a diskrétními službami byli spokojeni. Pevně věřím, že v nastaveném trendu při poskytování této
sociální služby budeme pokračovat i v následujícím období.

Projekt “Šance pro každého” pokračuje i o prázdninách
Další možností pro děti a mládež, jak využít volný čas o prázdninách, je zúčastnit se projektu
prevence kriminality „Šance pro každého“. Tento projekt realizuje město Příbram společně
s 1.FK Příbram. Cílem projektu, který běží již třetím rokem, 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 během letních prázdnin
zdarma na hřišti 1.FK Příbram zatrénovat a zahrát fotbal pod vedením zkušeného trenéra
tohoto fotbalového oddílu a jednoho z prvoligových hráčů. 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 8 – 16 let z Příbrami a blízkého okolí se zájmem
o fotbal (registrovaní i neregistrovaní).
Termíny jednotlivých tréninků jsou následující: 15. a 29. 7., 12. a 26. 8. od 14 hodin.

Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti
Stejně jako v předchozích dvou letech město Příbram (městská policie) uspořádá během
letošních letních prázdnin sociálně-rehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné
péče Příbram. Tábor pro uzavřenou skupinu 20 dětí bude realizován v Rekreačním středisku
Věšín (RS Věšín) a uskuteční se od 7. do 14. července 2011. Rekreační středisko Věšín se
nachází uprostřed malebné krajiny brdských lesů a součástí areálu jsou rovněž 3 hřiště –
na nohejbal, volejbal a beach volejbal, venkovní bazén 12 x 6 metrů, šipky, air hockey,
kulečník, stolní fotbal, jukebox, stolní tenis, houpačky, prolézačky, dětské pískoviště,
zastřešené ohniště atd., takže lze předpokládat, že si účastníci tábora pobyt co nejvíce užijí.
Tábor povede opět pětičlenný tým osob v čele s Mgr. Apeltauerovou. Pro děti bude, tak jako
každý rok, připraven bohatý a zajímavý program. Mimo jiné děti na táboře navštíví se svým
programem zaměřeným na prevenci užívání návykových látek v rozsahu 5 hodin zaměstnanci Centra adiktologických služeb Magdaléna, o. p. s. Dále se vedle celotáborové etapové
hry s názvem „Olympijské hry“ děti seznámí s různými psychosociálními technikami
pod odborným vedením zkušeného psychologa.
Městu se podařilo na realizaci tábora získat finanční dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši 100 000,- Kč. Proto budou rodiče hradit za týdenní pobyt svých dětí,
který vedle ubytování zahrnuje i celodenní stravu včetně zajištění pitného režimu, pouze
symbolických 200,- Kč. Na realizaci projektu se bude podílet i město Příbram finanční
částkou 10 000,- Kč.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Shakespeare v podání Gymnázia pod Svatou Horou aneb Den divadla po páté

Žijeme divadlem, tak by se dal charakterizovat poslední týden před premiérou. Po chodbách
se míjeli Romeo a Julie s Hamletem či Othello s Shylockem. Dne 22. června pak adaptace
Shakespearových her naplnily Divadlo A. Dvořáka skvělými diváky. Jejich počet přesáhl
veškerá očekávání, všechna místa byla obsazena a dokonce mnoho diváků stálo.
Aplaudovalo se baletu, muzikálu i pohybovému divadlu. A kdo byl nejlepší? Cenu diváků si
odnesla pohádka Sen noci svatojánské v podání třídy 2.C a cenu poroty získala třída 4.A
za balet Antonius a Kleopatra. Večer vyvrcholil nesoutěžním představením dramatického
kroužku, který si pro náročného diváka připravil skutečnou lahůdku - Zkrocení zlé ženy.
Studenti Gymnázia pod Svatou Horou se tak navzájem odměnili za náročný školní rok,
ve kterém uspěli stejně dobře jako při divadle. Důkazem tohoto tvrzení jsou i výsledky tolik
diskutované nové maturity. Z 52 studentů v závěrečném ročníku jedenapadesát splnilo podmínky pro absolvování maturitní zkoušky a z tohoto počtu pak pouze jeden student neuspěl
a 30 % maturantů absolvovalo s vyznamenáním.
Mgr. Pavel Sedláček, ředitel
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Starosta MVDr. Josef Řihák si prohlédl nové prostory, které ALKA, o. p. s., nabízí lidem s postižením.

Studenti ISŠ Příbram pozvali starostu MVDr. Josefa Řiháka k návštěvě své školy.

Starosta MVDr. Josef Řihák přijal na radnici několik účastníků Cyklo-běhu za Českou republiku
bez drog 2011.

Ve dnech 24. - 25. 6. se v klidové zóně Hořejší Obora konaly Městské slavnosti. Starosta
MVDr. Josef Řihák při této přiležitosti předal ocenění zasloužilým hasičům.

V neděli 26. 6. se konala tradiční Prokopská pouť, v kočáře jel starosta MVDr. Josef Řihák spolu
se slavným a neomylným perkmistrem Ing. Miroslavem Šťastným.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý si spolu s radním Ing. Jurajem Molnárem a vedoucí MěRK
PhDr. Věrou Černou prohlédli budovu Alternativní mateřské školy, která bude v létě odvodněna.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil slavnostní promoce absolventů VŠERS v Příbrami.

Místostarosta Václav Černý opět vítal v obřadní síni v Zámečku - Ernestinu příbramské občánky.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.

Oblastní nemocnice Pří-bram,
a. s., vydává po tříleté pauze
telefonní seznam v úpravě
pro veřejnost. Tato pauza byla
více než logická, nemocnice
totiž v uplynulých třech letech
prošla mnoha změnami.
Má také k dispozici tři nové
telefonní ústředny, všechna
nová pracoviště umístěná
v pavilonech C a F mají nové
telefonní kontakty. Se zprovozněním pavilonu C
byla utlumena činnost bývalé vrátnice a nahradila ji
hlavní recepce.
Telefonní seznamy nemocnice obsahují spojení
na všechna zdravotnická pracoviště i základní kontakty na vedení nemocnice.
Seznamy jsou k dispozici ve všech ambulantních
čekárnách, ve společenských prostorách lůžkových
oddělení, v drátěných stojanech a v prostoru hlavní
recepce. Telefonní seznamy jsou jako vždy zdarma.
Jsme si vědomi, že možnost mít doma svůj vlastní
telefonní nemocniční seznam je pro naše pacienty
i ostatní veřejnost výhodou a jistým zjednodušením.
Proto jsme telefonní seznamy vydali znovu. I když
v nemocnici nyní probíhá rekonstrukce křídla D3
monobloku a před námi jsou stavební úpravy křídla
D1. Jednotlivá oddělení se již budou stěhovat spolu
se svými telefonními čísly.
Galerie Gaudii Gratia je situována do prostoru –
průchozí chodby akutního příjmu pacientů, v pavilonu
C, v přízemí. Červen a červenec budou v galerii

patřit MUDr. Ondřeji Jeřábkovi a jeho výstavě
s názvem „Etiopie, Radžastán“.
MUDr. Ondřej Jeřábek je dlouholetým zkušeným
fotografem, který fotí již od svých 14 let, nejdříve
černobíle, poté převážně diapozitivy, od roku 2006
používá digitální fotografii. Od roku 1992 často fotí
na svých zahraničních cestách (Jemen, Malajsie,
Austrálie, Namibie, Peru, Argentina, Brazílie, Guatemala, Čína, Tibet, Mexiko, Jáva, USA a další).
Autor nejčastěji fotí krajinu, ale na většině jeho
snímků jsou také lidé. Nesnaží se přitom o individuální portréty, ale o focení lidí v jejich
přirozeném prostředí s cílem ukázat nám ostatním
to, co je pro danou zemi typické.
Postupně tak mapuje různé kouty světa a snaží se
poznávat rozdílné kultury – od indiánů v Bolívii
a Peru přes domorodé kmeny na jihu Etiopie, venkovany v Jemenu až po mnichy v Tibetu.
MUDr. Ondřej Jeřábek poměrně často své fotografie
vystavuje – každoročně pořádá s prof. J. Bultasem
výstavy ve Slavonicích, vystavoval v Kongresovém
centru v Praze, v mnoha galeriích včetně příbramské
Galerie Františka Drtikola v minulém roce spolu
s dalšími autory pod Názvem „Objektivem cestovatelů“.
Bližší informace o Galerii a předešlých dvou výstavách naleznete na internetových stránkách nemocnice – www.nemocnicepribram.cz (nabídky –
Pro pacienty a návštěvy – Galerie Gaudii Gratia).

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
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Evropský projekt VIA NOVA studentská
TOUR CYKLOPOUŤ Příbram – Bodenmais 2011
Ve dnech 16. - 19. 6. 2011 se uskutečnil již 3. ročník tohoto
jedinečného projektu. Na startu bylo 15 mladých amatérských cyklistů z Příbrami, kteří se vydali na 200 km dlouhou
trasu po stopách poutníků z města Bodenmais, putujících
na Svatou Horu u Příbrami již od 17. století. Do lázeňského
města Bodenmais dorazili v předvečer svátku sv. Zbyňka,
který je patronem bavorských měst.
Tuto společnou evropskou tradici obou hornických měst
rozvíjíme každoročně pořádanými úspěšnými projekty:
Cyklopouť Příbram - Bodenmais 2009, 2010, Winter Festival
měst Příbram a Bodenmais 2010, které napomáhají českoněmeckému porozumění.
Projekt je zaměřen na podporu mládeže, zdravého životního
stylu, který přispívá k rozvoji cyklistiky, k prosazení možnosti
sportovat a jezdit na kole každý den třeba i do školy nebo
do práce, jako je tomu právě v Německu a v dalších evropských zemích.
V letošním roce byla CYKLOPOUŤ spojena s evropskou poutní
cestou Via Nova. Tato cesta spojuje Rakousko, Německo
a Českou republiku. Jde o pěší cestou o délce 280 km, která
sahá až do oblasti Dolního Bavorska, Salzburských jezer
a Horního Rakouska. V současnosti probíhá rozšíření evropské poutní cesty Via Nova na našem území. Jejím cílem je
právě Svatá Hora u Příbrami.
Většina žáků a studentů, kteří se účastnili Cyklopoutě, je
dlouhodobě zapojena do nejrůznějších evropských projektů.
Proto se také uskutečnila tisková konference VIA NOVA
CYKLOPOUŤ v Informačním centru CZECH TOURISM na Staroměstském náměstí v Praze, kde organizátoři a účastníci
odpovídali na dotazy novinářů z ČTK nebo Českého rozhlasu.
V letošním roce také proběhlo setkání se zástupcem velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Attaché Sven
Hannß se setkal s účastníky 14. června 2011 v historických
prostorách Lobkovického paláce v Praze na Malé Straně.

Nový denní stacionář
ALKA, o. p. s., slavnostně otevřela Denní stacionář ALKA
za účasti paní radní Mgr. Zuzany Jentschke-Stőcklové
a starosty MVDr. Josefa Řiháka. Služba denní stacionář
pro handicapované děti od 15 let a dospělé byla v Příbrami
doposud nedostupná. Tato velká mezera v poskytovaných
službách v regionu byla hlavním důvodem pro založení
ALKA, o. p. s., rodiči postižených dětí a speciálními pedagogy již v roce 2005. Na tomto projektu tým intenzivně
pracoval od července 2008 do června 2011. Za tuto dobu
se podařilo dokončit rekonstrukci 270 m2, vybavit tyto
prostory potřebným nábytkem, speciálními pomůckami
i technickým zázemím a získat potřebná povolení.
„Denní stacionář bude otevřen od 1. července tohoto roku
denně pravidelně od 7.30 do 12.00 hodin a navštěvovat ho
bude okamžitě 7 klientů, kteří budou mít možnost dle indikace docházet během dopoledne také na fyzioterapie,
ergoterapie, nácviky v rámci služby sociální rehabilitace, kdy
je klient veden k praktickým dovednostem v běžném životě
a například do relaxační multismyslové místnosti Snoezelen,“ říká Mgr. Šárka Hájková, ředitelka ALKA, o. p. s.
Ve stacionáři budou pohromadě méně i těžce handicapovaní klienti, program jim bude tvořen na míru. Šikovnější
klienti budou vedeni pro budoucí práci v sociálně terapeutické dílně nebo pro chráněné zaměstnání, ti s těžkým
postižením budou ošetřováni potřebnými sociálnězdravotními terapiemi. Součástí služby denní stacionář
bude i podávání stravy, ta bude zajišťována ve spolupráci
s Oblastní nemocnicí Příbram, a. s. „Klienti budou moci
po skončení stacionáře zůstat v Centru péče o handicapované ALKA a bude jim poskytnuta odlehčovací služba.
Odpoledne pak poběží ostatní ambulantní služby pro nestacionářové klienty, kterých aktuálně evidujeme 32,“ dodává
Mgr. Šárka Hájková.
Zřízení denního stacionáře je již několik let prioritou
Komunitního plánu města Příbram. Také je zcela
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb Středočeského kraje. V poslední době byl právě
Středočeský kraj významným podporovatelem tohoto
projektu, jak pokud jde o investiční dotaci na část rekonstrukce, tak i pokud jde o zajištění provozních dotací. Až
do letošního roku neexistovalo v Příbrami žádné zařízení,
které by svým zaměřením navazovalo na speciální školu,
případně na rehabilitační oddělení při Městských jeslích,
kde jsou umístěni těžce handicapovaní lidé ve věku
do 15 let (v případě udělení výjimky od Rady města

Skupina studentů z Příbrami se mohla otevřeně ptát na činnost diplomatů, pohovořit o aktuálním dění v Německu nebo
o tom, jak náročná je profese diplomata.
Záštitu nad VIA NOVA studentská TOUR CYKLOPOUŤ Příbram
– Bodenmais 2011 převzal starosta města Příbram MVDr.
Josef Řihák a administrátor farnosti Svatá Hora P. Josef
Michalčík, CSsR.
V sobotu 18. 6. se v rámci sportovních her zapojil do českoněmeckého setkání také starosta Bodenmais Michael Adam
a předvedl, že nejen politika je mu vlastní, ale že velice dobře
ovládá všechny míčové sporty, včetně australského fotbalu.
Na závěr proběhlo také FAIR PLAY přátelské fotbalové utkání
Bodenmais – Příbram, které skončilo nerozhodně 0:0.
V neděli 19. června následovala slavnost v místním kostele,
při které se připomíná přenesení milostné sošky Panny Marie,
která je kopií sošky Panny Marie z Loreta (Itálie), do místního
chrámu Panny Marie Nanebevzaté. Milostnou sošku nechal
vyřezat bavorský kurfiřt Max Emanuel I. v roce 1705 a daroval
ji právě farnímu kostelu, proto si obyvatelé Bodenmaisu
připomínají tuto událost slavnostním průvodem centrem
města a také bohatým doprovodným programem v rámci St.
Bennofestu. Tato slavnost je také místem setkávání místních
obyvatel i hostů a nejinak to bylo i u skupiny studentů
z Příbrami. Více o projektu VIA NOVA se můžete dozvědět
na letácích v Infocentru MěÚ Příbram v Zámečku - Ernestinu.
Hudba o památce P. Marie Karmelské
V sobotu 16. července na bohoslužbě v 17 hodin zazní skladby
pro zobcovou flétnu, klarinet a varhany v podání Ctirada
Sedláčka a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka.
Bohoslužba v Krápníkové kapli
V pátek 22. července v 17 hodin proběhne bohoslužba v Kapli
sv. Máří Magdalény, tzv. Krápníkové kapli. Na tento den připadá svátek světice, které je zasvěcena kaple u svatohorských
schodů zdobena umělými krápníky.

Příbram až do 26 let). Po ukončení povinné školní
docházky (respektive po skončení věkové výjimky v rehabilitačním oddělení Městských jeslí) tak tito lidé zůstávali
doma, což vedlo k nadměrné zátěži pro pečující osobu,
k sociální izolaci handicapovaného i jeho pečovatele
a v neposlední řadě k postupnému ubývání mnohdy
velmi pracně nabytých dovedností a návyků získaných
v předešlých zařízeních.
„Je velmi důležité, aby se i po ukončení školní docházky dále
pokračovalo v práci s postiženými lidmi, tím se navázalo
na to, co již umí, a dále se rozvíjelo jejich začleňování
do společnosti. Domnívám se, že každý má právo na to, aby
mohl (ať už v menší, či větší míře) využít všech svých schopností, které v sobě má. A zároveň se tím ulehčilo celé rodině
v zátěži způsobené složitým zdravotním stavem našich
klientů a náročné celodenní péči“, doplňuje Gabriela
Zímová, koordinátorka služby Denní stacionář
Paní radní Mgr. Zuzana Jentschke-Stőcklová říká:
“Jsem ráda, že v Příbrami z iniciativy organizace ALKA,
o. p. s., vznikla nová sociální služba denní stacionář, která
umožní osobám se zdravotním postižením využívat nejen
služeb tohoto stacionáře, ale v širším kontextu pomůže
překonávat bariéry a podporovat důstojný způsob jejich
života. Vznik této nové služby významně odlehčí i celé rodině
od zvýšené zátěže způsobené péčí o své blízké se zdravotním
postižením. Středočeský kraj, který podpořil tuto službu,
vnímá vznik nových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a jejich provázání s dalšími službami jako
správnou cestu ke skutečné integraci osob se zdravotním
postižením. Přeji organizaci ALKA, o. p. s., a zejména jejím
klientům mnoho úspěchů.”
Cesta k otevření denního stacionáře trvala 3 roky a bylo jej
možné otevřít hlavně díky Humanitárnímu fondu Středočeského kraje, Fondu hejtmana Středočeského kraje,
městu Příbram, Nadaci O2, Nadačnímu fondu J&T.
Všichni nám velkou měrou přispěli na rekonstrukci
a vybavení prostor. Ministerstvo práce a sociálních věcí
nám pomohlo penězi, které byly využity na provoz. Také
díky Oblastní nemocnici Příbram, a. s., můžeme tuto
novou službu provozovat, neboť s námi uzavřela smlouvu
na dlouhodobý nájem. Všem institucím, sponzorům,
dobrovolníkům, kteří nám od roku 2008 pomohli
(a nadále pomáhají), patří obrovské poděkování.
Helena Holánková, předsedkyně správní rady
ALKA, o. p. s., tel. 608 237 247

Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží
se konají v sobotu 16. července od 8 do 12 hodin.
Přijďte si koupit čerstvé produkty od českých pěstitelů a výrobců.
www.centrumobora.cz
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Vážení čtenáři Kahanu,
mílovými kroky k nám vkročily
prázdniny a doba dovolených,
na kterou se všichni moc těšíme.
Nicméně čas odpočinku trvá krátce a naše práce se prolíná celým rokem.
Vrátím se tedy k akcím, které pořádala Okresní hospodářská komora
v Příbrami v měsíci červnu.
Dne 17. června pořádala Okresní hospodářská komora v Příbrami již
17. ročník V.I.P. tenisového turnaje ve čtyřhrách na tenisových kurtech TK Bohutín. Počasí
jsme si nemohli přát lepší a na turnaji se sešlo devatenáct dvojic většinou z firem z příbramského regionu, aby porovnaly své sportovní výkony. Hlavními již tradičními partnery akce
jsou společnosti Erste Private Banking a Rückl Crystal, a. s., která věnuje do soutěže křišťálový
pohár. Dále turnaj podpořily další firmy formou věcných darů nebo občerstvení na akci.
Prvenství letos získala dvojice Oldřich Kofroň a Roman Vrba pro firmu INTERNET Pb, spol.
s r. o., na druhém místě se umístili loňští vítězové Jiří Slunečko a Martin Bartoš hrající
pod hlavičkou firmy Artur Ross, s. r. o., a třetí příčku vybojovala dvojice David a Luděk Lorencovi pro firmu PBtisk, s. r. o.
Aby si dostatečně zahráli i další tenisté, hrálo se i o malé finále, ve kterém zvítězili za firmu
WRIGLEY, s. r. o., Rostislav Dušek a Libor Průša. Jako druhá skončila smíšená dvojice Libor
Hlaváč hájící barvy firmy MPC systém, s. r. o., a Václav Bužek ml. za TK Bohutín. Třetí příčku
letos vybojovala dvojice Kovohutě Cech Ing. Miroslav Jarolímek a Petr Pistulka.
Za pořadatele mohu prohlásit, že atmosféra byla letos výborná a vše vyšlo podle našich
představ. Děkujeme i TK Bohutín za skvělou spolupráci. Na další již 18. ročník si však musíme
počkat opět za rok.
Dne 20. června jsme uspořádali bezplatný ukázkový seminář na téma „Finančně gramotný
zaměstnanec“ s podtitulem „se svým zaměstnavatelem na jedné lodi.“ Interaktivní
dvouhodinovou přednášku vedla paní Dana Chmelová z firmy AXIAS GROUP, s. r. o., a pan
Petr Zappe. Semináře se zúčastnili jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci různých firem
a cílem bylo přivést posluchače nejen na to, jak hospodařit s penězi vlastními, ale pohled
na financování firem z pohledu obou zúčastněných, zaměstnance i zaměstnavatele.
Semináře se zúčastnili i zástupci ISŠ Příbram, kteří se snaží v rámci osnov zařazovat lekce
finanční gramotnosti, která je nedílnou součástí našeho dnešního života.
V průběhu léta začneme na úřadu OHK aktualizovat již 19. ročník Regionálního adresáře
firem a institucí pro rok 2012, takže v tomto směru nás čeká velký kus práce.
Hlasujte v internetové anketě TOP firma Příbramsko
Vyhlašovatelem ankety je Okresní hospodářská komora Příbram a jejím cílem je zviditelnění
členů OHK Příbram, a to v pěti kategoriích dle počtu zaměstnanců. Ankety se mohou zúčastnit na základě registračního formuláře i nečlenské firmy - společnosti se sídlem či územní
působností na Příbramsku. Kritériem hodnocení je podpora konkrétních firem nebo subjektivní pocit hlasujících, zkrátka TOP firma regionu. V anketě můžete hlasovat od 1. 6. do 31. 12.
2011 a vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na shromáždění delegátů
OHK Příbram v dubnu 2012. Firmy mohou na svých webových stránkách propagovat soutěž
formou zdrojového kódu, který si lze stáhnout na http://topfirmapribramsko.cz/homepage/
kontakt/. Pro svou TOP firmu hlasujte na www.topfirmapribramsko.cz.
Ze života členské základny:
Ve čtvrtek 23. června 2011 oslavila bohatým programem na březnickém zámku své
20. výročí firma MPC System, s. r. o.
Společnost J.K.R., s. r. o., úspěšně ukončila v dubnu 2011 projekt s názvem „Vzdělávání
zaměstnanců J.K.R. – cesta k inovacím produktů a procesů. Projekt podpořil zvýšení kvalifikace a profesionální úrovně více než 70 zaměstnanců. Jednalo se zejména o odborná IT
školení pro vývoj nového ERP produktu, školení v oblasti měkkých dovedností, jazykové
vzdělávání, podporu interních školení a další.
Noví členové k 22. 6. 2011:
AXIAS GROUP, s. r. o. - pořádání seminářů finanční gramotnosti pro jednotlivce i firemní
klientely, optimalizace firemních i privátních výdajů formou Cashback, zážitkové programy…
Podbrdské ekocentrum Fabián - pracuje pod záštitou 12/12 ZO ČSOP ,,Střední Brdy” jako
regionální ekocentrum okresu Příbram. Provozuje bezplatné ekoporadenství v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, fauny, flóry, odpadů, ovzduší, klimatu, vody,...
Irena Karpíšková, ředitelka
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Letní tábory Domu dětí a mládeže Příbram
Příměstské tábory (pro děti od 5 let)
1) 11. - 15. 7.
1 480,- Kč
2) 18. - 22. 7.
1 470,- Kč
2-K) 18. - 22. 7. 2 170,- Kč (Prázd. s koněm)
3) 8. - 12. 8.
1 460,- Kč
4) 15. - 19. 8.
1 450,- Kč
4-K) 15. - 19. 8. 2 080,- Kč (Prázd. s koněm)
Nadějkov u Milevska (pro děti 6 - 15 let)
31. 7. - 7. 8.
2 450,- Kč
(pro členy kroužků DDM sleva 300,- Kč)

Zahájení kulturní sezóny v Příbrami
KRASOHLEDĚNÍ 2011
Sobota 10. září od 13 hod.
Příbramský Huntík Zdeňka Hejkrlíka, křest CD
Zahájení 32. festivalu folkové, trampské, country
a bluesové hudby; K-farma Příbram - Žežice
Vstupné 95 Kč, prodej vstupenek na místě
Pondělí 12. září
19 hod. Slavnostní zahájení starostou města
MVDr. Josefem Řihákem a předání ceny
„Krasohled“ osobnosti příbramské kultury
Koncert Příbramské filharmonie pod vedením
Pavla Šmolíka (na programu F. X. Brixi,
P. J. Vejvanovský, J. Pachelbel), 50 Kč
Galerie Františka Drtikola Příbram
Úterý 13. září od 18 hod.
Muzikoterapie - Hudba jako lék
s muzikoterapeutem Josefem Krčkem
Knihovna J. Drdy, 50 Kč, vstupenky na místě
Středa 14. září od 18 hod.
Drobečky z divadla naživo
Beseda s herečkou S. Stašovou a uměleckým
šéfem a režisérem Mgr. Milanem Schejbalem
Foyer velké scény Divadla A. Dvořáka, 80 Kč
Čtvrtek 15. září od 16 hod.
Barvy hudby - zahájení výstavy prací dětí ze ZŠ

Vyhlášení konkursního řízení
Město Příbram v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích,
vyhlašuje konkursní řízení na obsazení
funkce ředitele

Mateřské školy Pohádka
se sídlem Hradební 66, Příbram I
Požadavky:
- vzdělání a délka odborné praxe dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů
- morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav

Orlická přehrada - Loužek - Rybářský tábor
(do 18 let)
1) 6. - 20. 8.
3 250,- Kč
2) 20. - 27. 8.
2 150,- 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, bednarikova@ddm.pb.cz
- Marcela Jelínková, Okružní 202, Příbram VII
tel. 318 631 910, 607 529 763
vamatremp@volny.cz, www.volny.cz/vamatremp
Příbram VII, 28. října 1, Foyer Divadla A. Dvořáka
19 hod. Třikrát život, Divadlo ABC
– Městská divadla pražská
Velká scéna Divadla A. Dvořáka, 270 Kč, 230 Kč
Pátek 16. září - Slavíme 20 let ZUŠ Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155
16 hod. Teatro Truhla – Gulliver v Liliputu
(alter. loutkové divadlo s živou hudbou, Praha)
17 hod. prohlídka školy, výstava výtvarných prací
a archiválií, výtvarné dílny
19 hod. Madfinger (pop-jazz-soul, Praha)
Zahrady ZUŠ a Knihovny Jana Drdy, 80 Kč,
vstupenky v předprodeji v Knihovně J. Drdy
Pondělí 24. října - 19 hod. Radůza
koncert osobité zpěvačky s doprovodnou
kapelou v Divadle A. Dvořáka, 250 Kč
Předprodej vstupenek:
Divadlo A. Dvořáka Příbram, Infocentrum Knihovny
Jana Drdy, Infocentrum MěÚ Příbram, Zámeček Ernestinum. Všechny vstupenky již v prodeji!
Pořádají:
Divadlo A. Dvořáka Příbram,
Galerie Františka Drtikola Příbram,
Knihovna Jana Drdy,
ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155
Projekt je financován městem Příbram

K přihlášce přiložte:
- úředně ověřenou kopii dokladu o potřebném dosaženém vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený
posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- koncepci rozvoje školy
- lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci ředitele školy
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než
3 měsíce) nebo prohlášení o jeho vyžádání
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích
ČR, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo
doručte nejpozději do čtvrtka 11. srpna 2011
do 14:00 hodin do podatelny nebo na Odbor
školství Městského úřadu Příbram, Tyršova
108, 261 01 Příbram I.
Obálku viditelně označte
„Konkurs - MŠ Pohádka“ a „NEOTVÍRAT“.
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Výchova jako problém…
Takový titulek nikoho nepotěší. Proč by měla být výchova problémem, když se jedná o tak přirozený
rodinný proces, jehož výsledkem v minulosti bylo lakonické konstatování sousedů, školy, příbuzenstva:
ta ratolest je buď slušně vychovaná, nebo prostě nevychovaná.
Ptát se, jak bychom měli hodnotit chování dětí dnes, je naprosto zbytečné, protože chování je výstupem
výchovy a naší povinností je ptát se, jak tedy své děti vlastně vychováváme?
Všechny instituce participující na výchově, ať už se jedná o mateřské školy a mateřská centra, základní,
střední nebo umělecké školy se jednohlasně ozývají, že mohou stavět a rozšiřovat pouze na tom, co bylo
vybudováno před nimi. A tak se dochází k vlastnímu základu, který je výchozím ukazatelem pro budoucí
chování, jednání a spolupráci každého jedince – a tím je rodina.
A právě teď stojíme před otázkou, zda každá rodina zvládá tento svůj primární cíl – vychovat své dítě tak,
aby bylo „vychované“. Za zamyšlení určitě stojí vzrůstající agresivita, která se posunuje od kategorie
dospělých až k těm nejmenším. Jak je to možné a proč to tak je? Agresivita se nerodí přes noc, přesto se
rodí doma od nejútlejšího věku, protože dítě se učí osobní zkušeností. Pokud se mu osvědčí jeho agresivní
chování, které hned neopravíme a nenabídneme jiné, přijímá ho jako správné a příště ho opět použije.
Zásadní chybou je, když se konflikty neřeší vůbec, nebo se vyřeší z pozice dospělého rodiče, aniž by se
řešení dítěti vysvětlilo.
Je samozřejmé, že agresivitu mohou rozvíjet i další aspekty, jako např. nevhodné rodinné prostředí,
frustrace z určité nedostatečnosti, genetická zátěž, potíže ve škole nebo se spolužáky…
Existuje mnoho odborné literatury, jak tento problém řešit. Jsem přesvědčená, že řešení má být stejně
přirozené jako má být přirozené naše vychovávání.
Zapamatujme si pár základních bodů:
1. Jděme sami příkladem (vzor rodiče zůstává celoživotně).
2. Buďme dobrým a objektivním průvodcem, nejen soudcem.
3. Podporujme nesmělým dětem sebevědomí pochvalami a upozorňujme je na úskalí.
4. Dětem se sklonem k agresivitě hledejme uplatnění v pravidelné fyzické činnosti.
5. Snažme se být důslední, stanovme jasná pravidla a jejich respektování hodnoťme.
6. Na výchově spolupracujme s učiteli, prarodiči, vedoucími kroužků a organizací tím, že se budeme ptát
na projevy našeho dítěte v příslušném prostředí.
V Příbrami pracuje Komise pro výchovu a vzdělávání jako poradní orgán Rady města. Tvoří ji sedm členů
politických stran, které se po posledních komunálních volbách dostaly do zastupitelstva, předsedkyní je
paní Jiřina Kaiserová (ČSSD).
Komise se schází pravidelně každý měsíc a jejím cílem je navázání úzkého kontaktu s místními
mateřskými a základními školami, podporování jejich aktivit i vzájemné spolupráce. Výhledově se chce
zaměřit i na rozvíjení pozitivních aktivit mezi školami středními a základními, což se už v minulém období
podařilo mezi ZŠ a Střední zdrav. školou. Na jednání dubnové komise byly pozvány ředitelky MŠ, aby
zhodnotily současnou spolupráci se spádovými základními školami a vyjádřily své návrhy na její rozvíjení.
Současná spolupráce byla všemi hodnocena jako velmi dobrá a vstřícná, a bude pokračovat i v dalším
období. V mateřských školách je rovněž vzorná spolupráce s rodiči dětí, umožněná každodenním kontaktem, takže případné výchovné problémy jsou bezprostředně řešené.
Dne 31. května se komise sešla s řediteli příbramských základních škol.Vzájemný kontakt mezi žáky ZŠ je
realizován různými druhy soutěží, olympiád v řadě předmětů a sportovních utkání, kontakt mezi učiteli je
zaměřen na formu konzultací, přednášek a seminářů.Všechny příbramské školy věnují těmto záležitostem
maximální pozornost a snaží se do nich zapojovat co nejvíce žáků i kantorů.
Je pochopitelné, že právě na 2. stupni základního školství - v této předpubertální a pubertální době - se
vyskytuje i větší množství výchovných problémů, které musí škola řešit. Hlavně u chlapců (výjimečně
i u děvčat) se objevuje vulgarita, záškoláctví, toulání, demonstrativní provokace, opakované a někdy
i dlouhodobé narušování společenských norem, šikana. Při řešení všech těchto jevů je objektivní
a bezemotivní spolupráce školy s rodinou zásadní nutností !!! Přesto se škola ne vždy setká u rodičů
s porozuměním.
Komise si uvědomuje, že pozitivní vztah k navštěvované škole si dítě musí každoročně budovat, a proto
bude všemi dostupnými prostředky podporovat zmíněné meziškolní soutěže. Uvažuje o “Příbramské
olympiádě“ v různých oborech, situované do víkendového termínu, aby se jí mohli jako diváci (a možná
i aktivně) účastnit i rodiče.
Naším cílem je školám pomáhat, ale nemůžeme jim pomáhat s tím procesem nejdůležitějším pro celou
společnost – s výchovou a každodenním vzděláváním.
Výchova je záležitostí rodičů, povinností školy je upozorňovat na výchovné problémy!
Jsme přesvědčeni, že úzké kontakty mezi učiteli a rodiči mohou přispět k tomu, že oněch „nevychovaných“ bude jen ubývat.
Nedávno skončil školní rok. Chceme věřit, že rodinná porada u „kulatého“ stolu nad problémovým
vysvědčením byla 100x účinnější než jeden odepnutý řemen.

Mgr. E. Číhalová, členka komise (ODS)

VČELA - ZÁKLAD ŽIVOTA

4. díl

Včela – léčitel
V tomto díle si, vážení čtenáři, popíšeme druhy a účinky dalších včelích produktů, které včely samy
produkují nebo sbírají v přírodě a následně upravují.
V prvé řadě je to pyl z květů různých rostlin a dřevin. Pylová zrna jsou v podstatě mikrospory semenných rostlin. Vznikají v prašníku, který je součástí samčí květové tyčinky. Jejich velikost se liší od 5 až
do 250 mikromilimetrů. Tvar a barva pylových zrn jsou u každé rostliny jiné. Včely pyl donášejí do úlu
jako svou potravu v rouskách na zadním páru nohou. Aby rouskovaný pyl neklíčil, přidávají k němu
včely látku, která klíčení zabrání. Nutriční hodnota pylu z entomofilních rostlin je velmi vysoká, např.
z vrby, jetele a ovocných stromů. Obsahuje velké množství bílkovin, vitamínů, aminokyselin a lipidů.
Pro lidskou výživu mísíme pyl s medem, který naruší buněčnou strukturu pylu a je poté lidským
organismem využitelný. Pyl má kyselou povahu a ve spojení s medem vytvoří hodnotnou, dobře
stravitelnou potravinu sladkokyselé chuti, která je u konzumentů ve veliké oblibě. Podle druhu
pylových zrn v medu se dá také přesně určit druh medu a místo jeho původu, což je výborná pomůcka
např. pro celní laboratoře při dovozu podezřelého medu z některých států mimo Evropskou unii, kde si
s jeho ošetřováním, skladováním a léčením včel příliš starostí nedělají. Včelař odebírá včelám pyl
zvláštní mřížkou, která se nazývá pylochyt.
Na druhé straně je pyl pro mnohé nepříjemným alergenem, který dokáže značně znepříjemnit život.
O množství pylu v ovzduší svědčí příklad, že bříza vyprodukuje až 5,5 milionu pylových zrn z jedné
jehnědy.
Mateří kašička je krmná šťáva, kterou produkují hltanové žlázy dělnic. Krmí s ní matku po celý její
život. Je to produkt bohatý na cukry, bílkoviny, minerály a tuky. Obsahuje i peptid, který má podobné
hormonální účinky jako inzulin. Obsahuje také všechny známé vitamíny. Díky této potravě se zvýší
hmotnost matky v larválním stadiu až 2 200 krát.
Pro potřeby průmyslu se mateří kašička lyofilizuje (sublimačně suší) nebo se uchovává v alkoholu.
Využívají se její regenerační účinky v kosmetických výrobcích působících na pleť a odstraňování vrásek,
také jako doplňková výživa a léčiva.
Včelí jed je produkt jedové žlázy, kterou mají včely dělnice v zadečku a je připojena na žihadlo.
Při vpíchnutí žihadla do těla způsobuje včelí jed popraskání buněčných membrán a poškozování
krvinek. V místě vpichu se vytvoří otok a začíná zánětlivý proces. Bodnutý člověk pociťuje intenzivní
bolest. Větší počet žihadel může vyvolat alergickou reakci, která má vliv na dýchání a nervový systém.
tvoří přibližně 65 % , 27 % a 8 % připadá na ostatní látky. Nemá stálé chemické složení. U včel je žihadlo
opatřeno zpětnými zahnutými háčky, kterými se při bodnutí fixuje do tkáně. Při odletu si včela vytrhává
celé jedové ústrojí a hyne. Tvorem, který je však na účinky včelího jedu nejcitlivější, je samotný hmyz.
Na rozdíl od útoku na savce může včela bez obtíží své žihadlo z krunýře jiného hmyzu opět vytáhnout
a mnohonásobně použít. Včelí jed se v lékařství užívá na revmatické onemocnění kloubů a svalstva,
tenisový loket, odstranění otoku při podvrtnutí. Doporučené dávkování 1 - 25 žihadel denně, což v podstatě nic není, že? Včelí jed má baktericidní účinky, léčí záněty, snižuje krevní tlak, zvyšuje odolnost
a ochranu proti škodlivému záření. V lidovém léčitelství je známé jeho využití od artritidy až po záněty
spojivek. Včelí jed se získává tak, že včely se elektrickým proudem vydráždí k bodání do gumové fólie.
Je-li tenká, žihadlo v ní neuvízne a jed ulpí na podložním skle, kde se po uschnutí seškrábnou jeho krystaly.
Včelí biozáření. Včely vyzařují vlastní druh záření, které vzniká při jejich činnosti v úle. Tohoto záření
využívají při sterilizaci celého úlu od choroboplodných zárodků. Podstata není dosud spolehlivě objasněna, ale zřejmě spočívá v posunutí molekul vody v molekulární mříži i ostatních na toto záření citlivých
látek. Tato skutečnost způsobí změnu vlastností chemických látek, které působí na člověka (např. je jiná
propustnost buněčné stěny látky normální a ozářené). Zřejmě zde zároveň působí i účinky včelí
bioplasmy na bioplasmu lidského těla. Dnešní člověk se pohybuje v prostředí syntetických látek
a konzumuje stále více mrtvé potravy a konzervantů. Tento stresový způsob života je v ostrém protikladu s poklidnou činností včelaře, který si odloží po příchodu na včelnici svačinu na úl, aby mu ji
včely ozářily, a při práci se včelami vstřebává vše prospěšné, co atmosféra úlů nabízí. Po skončené
práci odchází osvěžen a odpočat, ačkoliv má za sebou třeba těžký pracovní den.
Dýchání vzduchu hadičkou přímo z úlu, zvláště v zimních měsících, pomáhá zvýšit odolnost a léčit
chronické záněty. Pití ozářené vody způsobí útlum bolesti hlavy a kloubů jako následků po borelióze.
Lépe se hojí bércové vředy. Odstraňuje zažívací potíže a revmatické bolesti. Ozářená voda je perlivá,
v krku při pití mírně pálí. U dna se shromažďuje bílý zákal dusičnanů a těžkých minerálů. Ozářené
pleťové krémy jsou lépe vstřebatelné pokožkou a tím se zvyšuje i jejich účinek. Ozařovat se dá prakticky
vše, co obsahuje i malé množství vody. Účinky ozářené vody lze pozorovat při pití více než 1 litru vody
denně. Ozařovat lze i potraviny. Například ozářené desetistupňové pivo má hořčí chuť než předtím
a připomíná spíše dvanáctku. Jistý kolega včelař si dal takto ozářit do úlu dvě piva. Později se ho včelaři
ptali, jak experiment dopadl. Skvěle, odpověděl. Hned jsem dostal chuť i na to druhé…. To je jistě
pro včelaře další důvod, proč včelařit. Všechny tyto popsané látky a jejich účinky činí ze včel všestranně
užitečné tvory pro přírodu i člověka. Važme si jich!

Bc. Jiří Roub

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení a věcí.
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Můžete přinést: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
nepoškozené domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, nepoškozenou obuv
Sbírka se uskuteční dne 23. 7. 2011 od 9 do 17 hodin na nákladovém nádraží Příbram. Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov a věci převezme.
Prosíme, věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na č. tel.: 224 316 800, 224 317 203.
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