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JSOU PRO OBČANY VELMI DŮLEŽITÉ
Starosta MVDr. Josef Řihák
a místostarosta Václav Černý
jednali s ředitelem Krajského
úřadu
Středočeského
kraje
o rozvojových projektech našeho
města. Jednání se zúčastnil také
ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada.

Město Příbram považuje za mimořádně důležité
investovat peníze do rekonstrukcí ulic a chodníků.
Právě skončená rekonstrukce ulice Bratří Čapků
v Příbrami VII je prvním úspěšně realizovaným
projektem města v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města (IPRM) pro Březohorské sídliště.
Na tento program město Příbram získalo podporu
z fondů Evropské unie v celkové výši přibližně

i břehu Příbramského potoka. Bohužel se nám to
nepodařilo. Ulice je podle nejnovějších odborných
expertíz v havarijním stavu, a tak jsme s opravou
museli začít neprodleně. Rekonstrukce je financována
z prostředků města Příbrami. Částečně se na opravě
podílí i společnost RWE GAS Net, spol. s r. o., která
zde nedávno vyměňovala plynovodní potrubí,“
vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
„Při částečné rekonstrukci byl v Březnické ulici
opraven vodovodní řad, byla opravena dešťová
a část splaškové kanalizace, byly osazeny nové
vpusti dešťové kanalizace. Současně došlo k rekonstrukci vrchní části opěrné zdi a k vyčištění
Příbramského potoka. Na levobřežní zeď bylo
následně osazeno nové zábradlí. Na závěr proběhla
oprava povrchu vozovky a rekonstrukce přilehlých

U příležitosti 50. výročí založení
Technických služeb Příbrami
předal starosta MVDr. Josef Řihák
dlouholetým zaměstnancům ocenění.

Starší dorostenci z SK Spartak
sehráli zápas s Kutnou Horou.

Farmářské trhy v Příbrami

se konají v sobotu
25. 9. 2010 od 8 hodin
na Dvořákově nábřeží.
Přijďte si koupit čerstvé produkty
od českých pěstitelů a výrobců.
www.centrumobora.cz
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144 milionů korun. Peníze může město využít až
do roku 2015. Část prostředků je určena na opravy,
zateplení a rekonstrukce domů, za další peníze může
město opravovat silnice, parkoviště a veřejná
prostranství.
„Rekonstrukce ulice Bratří Čapků a s ní související
oprava ulic Boženy Němcové, Profesora Skupy
a vnitrobloku „Malý kotel“ stála asi 13 milionů
korun. Dotace od Evropské unie činí 85 procent
této částky. Zbylými patnácti procenty se na financování stavby podílelo město Příbram,“ řekl
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
„V rámci této stavby došlo k rozšíření komunikace,
výstavbě cyklostezky, nových parkovišť, chodníků,
k revitalizaci veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
výstavbě dětského hřiště, městského mobiliáře
a sběrného místa TKO. V průběhu stavby jsme navíc
ještě nechali opravit cestu v areálu mateřské školy.
Stavbu v dobré kvalitě a při dodržení smluvených
termínů realizovala firma Strabag,“ doplnil
1. místostarosta Příbrami MUDr. Ivan Šedivý.
Součástí rekonstrukce ulice Bratří Čapků a sousedních komunikací byla i kompletní obměna veřejné
zeleně. V lokalitě byly na jaře vykáceny přerostlé
hlohy. Nově tyto stromy byly na základě projektu
odborné dendrologické firmy nahrazeny muchovníky stromovitými odrůdami “Robin Hill“, které
patří do čeledi růžovitých. Tyto asi 6 metrů vysoké
stromy mají široce pyramidální korunu. Jsou velmi
efektní v květu a na podzim mají nádherně zbarvené
listy. Plody muchovníků jsou jedlé. Divoké rostliny
tohoto druhu jsou vzácné a ve volné přírodě se u nás
vyskytují pouze na jižní Moravě. Spolu s muchovníky budou nově zeleň v ulici Bratří Čapků tvořit
i keřové kultivary hlohů a hlohyně šarlatové
(Crateaegus monogyna a Pyracantha coccinea).
„Navíc proti původnímu projektu jsme v ulici
vysadili na vhodných místech, kde se již nebude
stavět, několik desítek dalších stromů. Pro tuto
doplňkovou výsadbu jsme se rozhodli po jednání
s mladými ekology, se kterými jsme se dohodli
na vhodné náhradě za vykácené hlohy,“ doplnil
starosta Josef Řihák.
Ulice Bratří Čapků ale není zdaleka jedinou komunikací, která se letos v Příbrami opraví. V současné
době finišuje rekonstrukce Březnické ulice.
„V minulosti jsme se opakovaně snažili získat dotaci
na nutnou opravu Březnické ulice a současně

chodníků,“ popsal stavební práce 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý.
A protože hospodaření města Příbrami se vyvíjí
mnohem lépe, než vedení města očekávalo na začátku roku při schvalování rozpočtu, je možné ještě
letos z městského rozpočtu opravit několik ulic a chodníků ve městě. „Před časem jsme vyzvali občany,
aby nás upozornili, kde jsou povrchy ulic a chodníků
v nejhorším stavu. Na tuto výzvu nám přišla celá

řada odpovědí. Odborníci posoudili došlé žádosti
a rozhodli, že letos se budou opravovat tyto ulice
a chodníky: Na Příkopech, Erbenova, Jerusalémská,
Hermíny Týrlové, Strakonická, Drkolnov, Máchova
(levý chodník), Seifertova, Průběžná, Žežická,
Edvarda Beneše (před domy čp. 325, 326 a 327),
Brodská a Boženy Němcové v úseku propojení s ulicí
Bratří Čapků. Celkem budou tyto rekonstrukce stát
více než 5 milionů korun,“ informoval starosta města
MVDr. Josef Řihák.
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TISKOVÁ ZPRÁVA: Realizace projektu „Realizace energetických úspor DPS ul. Jana Drdy 494, Příbram VII“
Město Příbram zahájilo 19. července 2010 realizaci projektu „Realizace energetických úspor DPS ul. Jana Drdy 494,
Příbram VII“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Rozpočet projektu je cca 2,9 mil. Kč, dotace z výše zmíněných fondů bude poskytnuta ve výši 90 % z tzv. způsobilých
výdajů, cca 1 mil. Kč, zbylé náklady budou hrazeny z rozpočtu města Příbram.
Předmětem celého projektu je kontaktní zateplení stěnových konstrukcí, vyzdění meziokenních vložek a jejich následné
zateplení, zateplení ploché jednoplášťové střechy a stropní konstrukce nad střešní nikou, výměna starých kovových
oken a plechových dveří v nejvyšší části schodišťového prostoru.
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 36 t/rok a k úspoře energie o cca 364 GJ/rok.
„Zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Jana Drdy je další z projektů na zateplení, na který se nám podařilo
získat dotaci. Těší mě skutečnost, že realizací tohoto projektu zlepšíme prostředí a komfort obyvatel tohoto domu
a rovněž přispějeme ke zlepšení životního prostředí díky úspoře energie potřebné k vytápění“, sdělil starosta Příbrami
Josef Řihák.
Ukončení realizace celého projektu je plánováno na říjen tohoto roku.
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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli
a letní prázdniny
jsou za námi.
Pro školáky a studenty to znamená,
že skončil čas her
a radovánek a nastávají povinnosti.
Přeji všem žákům,
studentům, učitelům, profesorům,
školníkům a ostatním zaměstnancům
škol a předškolních
zařízení, aby vykročili do nového školního roku
tou správnou nohou.
Hodně štěstí a úspěchů přeji v prvních krůčcích
na dlouhé cestě za vzděláním především těm
nejmenším školákům – prvňáčkům. A aby
konec prázdnin a začátek školy nebyl tak smutný,
připravili jsme pro všechny děti 2. ročník oslavy
zahájení školního roku na pěší zóně Hořejší
Obora, jehož součástí byl i hudební festival
Multifest SW.
Přivítání nového školního roku není jediná
akce, která se v poslední době na Hořejší Oboře
konala. Již podruhé se tady v závěru prázdnin
uskutečnily farmářské trhy. Občané měli
možnost zakoupit si kvalitní ovoce, zeleninu,
výrobky z masa a mléka, chutné pečivo, med,
kořalku a spoustu dalšího zboží od českých
zemědělců a malochovatelů. Děkuji všem, kteří
se na nové tradici příbramských farmářských
trhů podílejí. Těší mne zájem veřejnosti o tuto
akci a věřím, že se v blízké budoucnosti
dočkáme ve stáncích trhovců ještě pestřejší
nabídky nejrůznějších výrobků a zboží.
V září město Příbram tradičně ožívá spoustou
nejrůznějších akcí. Ani letošní rok není výjimkou.
Na některé z těchto událostí si Vás dovoluji
pozvat. Tak například v příbramském kulturním
domě a v jeho okolí se během druhého
zářijového víkendu koná tradiční výstava nožů
a chladných zbraní. O týden později se koná
oblíbená Příbramská svatohorská šalmaj.
Ve stejný den si prověří své síly dobrovolní
hasiči při extrémně náročném běhu do Svatohorských schodů.
Milovníci letadel a létání by si neměli nechat
ujít v neděli 12. září Acrobatshow - Memoriál
Martina Stáhalíka, který se koná na letišti
v Dlouhé Lhotě. V závěru měsíce se do Příbrami
sjedou nejlepší závodníci v automobilových
soutěžích, aby se utkali na tratích v okolí
našeho města o pohár pro vítěze 32. ročníku
Rally Příbram.
A v neposlední řadě město Příbram ve dnech
17. až 19. 9. 2010 pořádá sportovní olympiádu
partnerských měst, které se zúčastní reprezentanti Weilburgu (Německo), Lešnice (Polsko),
Kežmarku (Slovensko), Lanškrounu (Česká
republika) a Hoornu (Nizozemí).
Na jiném místě tohoto vydání Kahanu Vás
informuji o opravách ulic a chodníků, které
v letošním roce realizujeme. Můžeme si tyto
investice „navíc“, proti původně schválenému
rozpočtu dovolit vzhledem k tomu, že hospodaření města v prvním pololetí skončilo velmi
úspěšně. Podařilo se nám uspořit peníze, které
nyní můžeme investovat do veřejně prospěšných
akcí. A nezůstane jen u oprav ulic a chodníků.
Přidáme i tam, kde jsme z pochopitelných
důvodů museli být na začátku poněkud skoupí.
Na další dotace se tak mohou těšit například
mladí sportovci, kteří úspěšně šíří dobré jméno
našeho města.
Vážení občané Příbrami, přeji Vám všem hezký
podzim.

MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Zateplování městských budov

Finanční dotace v celkovém objemu přes 47 milionů korun získalo
v těchto dnech město Příbram na realizaci čtyř projektů energetických
úspor v budovách v majetku města. „Opět se potvrdilo, že město
Příbram je dlouhodobě hodně úspěšné v získávání dotací. Velmi si
tohoto úspěchu vážím a děkuji všem, kteří se na přípravě projektů
podíleli. Program energetických úspor v budovách v majetku města jsme
zahájili již vloni a letos v něm pokračujeme. Ještě do konce letošního
roku zateplíme budovy ve dvou školních areálech a ve dvou domech
s pečovatelskou službou,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Stavební práce se již rozběhly v rámci projektu „Realizace energetických úspor DPS ulici Jana Drdy 494, Příbram VII“. Stavební práce
byly zahájeny před několika dny - 19. července 2010. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Rozpočet projektu je cca 2,9 milionu korun, dotace z výše zmíněných
fondů bude poskytnuta ve výši 90 % z tzv. způsobilých výdajů. Asi
1 milion korun bude hrazen z rozpočtu města Příbrami. Předmětem
projektu je kontaktní zateplení stěnových konstrukcí, vyzdění meziokenních vložek a jejich následné zateplení, zateplení ploché jednoplášťové střechy a stropní konstrukce nad střešní nikou, výměna starých
kovových oken a plechových dveří v nejvyšší části schodišťového
prostoru. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 36 t/rok
a k úspoře energie o cca 364 GJ/rok. „Zateplením Domu s pečovatelskou službou v ulici Jana Drdy zlepšíme prostředí a komfort obyvatel
domu. Zároveň přispějeme ke zlepšení životního prostředí díky úspoře
energie potřebné k vytápění“, doplnil starosta Příbrami Josef Řihák.
Ukončení realizace projektu zateplení DPS v ulici Jana Drdy je
plánováno na říjen tohoto roku.
„V zateplování budov a tím i v úspoře energií vynaložených na vytápění
vidím do budoucna jedinou perspektivu, kterou se naše město musí
vydat. Vážím si podpory českého státu i Evropské unie, kterou těmto
důležitým projektům věnují. Věřím, že se nám s pomocí dotací podaří
v následujících letech zateplit i další budovy v majetku města,“ doplnil
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Nájemne se nebude zvyšovat

Nájemné ve městě Příbrami je dlouhodobě jedním z nejnižších v České
republice. Rada města Příbrami se na jednání dne 16. srpna zabývala
možností zvýšení nájemného v roce 2011 v obecních bytech ve městě
Příbram dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu. Na základě Sdělení ministerstva pro místní rozvoj lze
pro rok 2011 zvýšit nájemné až o maximální přírůstek měsíčního
nájemného, který je přesně vypočten dle velikosti obce a aktuálního
měsíčního nájemného za byt. V obcích Středočeského kraje s počtem
obyvatel nad 10 000 je zvýšení rozloženo až do roku 2012.
V podmínkách našeho města by podle zákona bylo možné zvýšit stávající měsíční nájemné za l m2 v bytech 1. kategorie ze současných 18 Kč
až na 35,10 Kč/m2/měsíčně.
Obyvatelé bytů v domech s pečovatelskou službou by místo stávajícího
měsíčního nájemného, které v Příbrami činí 15,26 korun za l m2, mohli
platit až 32,31 Kč/m2/měsíčně.
„Když vznikala současná koalice ve vedení města Příbrami, dohodli
jsme se na zásadách dním z těchto opatření bylo i zachování dosavadní
výše nájemného v bytech v majetku města. Po privatizaci totiž většina
městských bytů zůstala v domech s pečovatelskou službou. Uvědomujeme si, že v těchto bytech bydlí většinou důchodci a zdravotně postižení.
Proto těmto nejchudším vrstvám obyvatel chceme ulehčit jejich tíživou
ekonomickou situaci a nájemné nebudeme zvyšovat,“ vysvětlil starosta
MVDr. Josef Řihák.
Rada rozhodla, že město Příbram nebude od 1. 1. 2011 zvyšovat nájemné
v obecních bytech ve městě Příbram. „Nezvýšení nájemného rozhodně
není motivováno tím, že je před volbami. Pokud se pamatuji, tak
k poslednímu zvýšení nájmů v Příbrami došlo někdy před rokem 2002.
Očekávám, že nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb, se
bude možným zvýšením nájemného zabývat. Jak se noví radní
a zastupitelé rozhodnou, bude záležet na nich,“ doplnil starosta MVDr.
Josef Řihák.
Město Příbram vlastní v současné době necelou tisícovku bytů. Z toho
asi 60 procent z nich se nachází v domech s pečovatelskou službou.
Zbytek jsou sociální byty a byty určené pro veřejně prospěšné zaměstnance (učitelé, vojáci, policisté, zaměstnanci města a státu, hasiči a další
vybrané skupiny).

Pozemky na předzahrádky

Rada města Příbrami schválila pronájem části pozemků o výměře cca
698 m2 před domy čp. 148, 149, 150 v lokalitě Ryneček Společenství
domů čp. 148, 149, 150 Ryneček, Příbram III za účelem realizace úprav
okolí bytového domu na tzv. předzahrádky, a to na dobu 50 let za cenu
1,- Kč/rok.
„Společenství zamýšlí provádět údržbu zeleně a travnatých ploch,
udržovat čistotu v okolí bytového domu a údržbu odvodnění pod markýzou. Pronájem předzahrádek umožníme i dalším zájemcům. Přispěje to
ke zlepšení stavu prostředí ve městě,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Spolupráce s Úřadem práce

Město Příbram se významně podílí na vytváření pracovních míst
pro nezaměstnané, kteří jsou v evidenci Úřadu práce Příbram.
V příspěvkových organizacích města Příbram je v současné době
zaměstnáno přes 70 zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání
evidovaných na Úřadu práce Příbram. Zpravidla jsou tito pracovníci
zaměstnáni na dobu určitou – obvykle to bývá na dobu 11 měsíců.
„Jen v Technických službách Příbram, které jsou příspěvkovou organizací města, v současné době pracuje 35 zaměstnanců, kteří sem přišli
z evidence Úřadu práce Příbram. Navíc v období od 1. září do 31. října
2010 se počet těchto zaměstnanců v našich Technických službách ještě
zvýší o dalších 10 uchazečů. Tito lidé posílí pracovní skupiny, které se
podílejí na úklidu města. Je třeba říci, že bez těchto zaměstnanců by
bylo velice obtížné zabezpečit v zimě úklid místních komunikací a v létě
například sekání, hrabání, nakládání a odvoz trávy či čištění veřejných
prostranství. Naprostá většina těchto zaměstnanců pracuje odpovědně.
Svým výkonem, nasazením a pracovní morálkou se často vyrovnají
i kmenovým zaměstnancům našich technických služeb a zaslouží si
poděkování,“ informoval starosta MVDr. Josef Řihák.
Podle příbramského starosty je spolupráce města s Úřadem práce
Příbram na velmi dobré úrovni. Úřad práce z různých státních a evropských programů výrazně přispívá na platy výše zmíněných pracovníků,
kteří přicházejí do práce z evidence nezaměstnaných. Příspěvek na platy
od Úřadu práce mnohdy činí až 70 procent mzdy.
„Velmi si vážím této podpory ze strany Úřadu práce lidem, kteří přišli
o práci. Je důležité, aby lidé, kteří chtějí pracovat, skutečně pracovat
mohli a aby také za tuto práci dostávali zaplaceno. Město Příbram se
dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností. Spolupráce s Úřadem
práce Příbram je jednou z cest, jak tuto nepříznivou situaci v oblasti
nezaměstnanosti změnit,“ doplnil starosta Řihák.

Autobusová zastávka Březové Hory

Pracovníci Odboru správy silnic Městského úřadu Příbram prověřují
možnost zřízení další autobusové zastávky na silnici I/18 na Březových
Horách. Zastávka by měla vyrůst asi 100 metrů za odbočkou na Drkolnov ve směru od Rožmitálu pod Třemšínem. „S připomínkou zřídit
v těchto místech autobusovou zastávku se na mne obrátila celá řada
občanů, především ze sídliště Drkolnov a rovněž i majitelé zahrádek
v lokalitě Baník. Autobusy od Rožmitálu totiž staví až za křižovatkou
Rožmitálská a Žežická, což je poměrně hodně daleko od Drkolnova
i Baníku,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák. Vlastní realizace je
ovšem závislá na tom, zda záměr města schválí příslušné orgány Policie
ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pomoc zatopené Chrastavě

Do obce Chrastava na Liberecku odjela jednotka dobrovolných hasičů.
„Na chrastavském obecním úřadu jsme se dohodli, že naši hasiči budou
pomáhat při likvidaci škod. Já za nimi odjíždím zítra ještě s doplňující
hasičskou posádkou. Vezeme s sebou vysoušeče a také finanční dar
ve výši dvacet tisíc korun. To je maximum, které může schválit rada
města. S tajemníkem obce Chrastava jsem telefonicky dohodl, že hasiči
zůstanou i delší dobu, případně je vystřídá další posádka. Tímto bych
chtěl zároveň i reagovat na zprávy v příbramských médiích o tom, jak
ihned vyjeli na pomoc postiženým obcím hasiči z Obecnice a příbramští
že v tomto směru zaspali. Pravda je taková, že z Obecnice vyjel jeden
hasič, a to ještě bez vědomí starosty obce. Takže šlo o jeho soukromou
akci. Tímto způsobem my tedy rozhodně nepostupujeme. Naše pomoc je
koordinovaná ve spolupráci s tamním obecním úřadem. Pokud by naše
pomoc byla třeba i jinde, tak samozřejmě neodmítneme a připravíme se.
Likvidace následků povodní probíhá postupně,“ uvedl místostarosta
Václav Černý.

Mimořádné dotace pro sportovce

Předseda sportovní komise Svatopluk Chrastina informoval příbramského místostarostu o problémech s financováním mládežnického
sportu. „Stát přestal na mládežnický sport přispívat a finance nedává
ani společnost Sazka, takže nastal problém. Sportovní organizace si
zvykly na určitý standard a nyní bude tato problematika zcela určitě
předmětem kritiky a zastupitelé budou pod velkým tlakem. Telefonoval
jsem do některých měst a obcí, jak se s touto problematikou vypořádaly,
ale všude sice mají stejný problém, ale jiné řešení. V Příbrami je těchto
sportovců hodně. Jsme rádi, že mládež sportuje. Je to zároveň i určitý
způsob boje proti kriminalitě,“ informoval Václav Černý. Rada města se
tedy dohodla, že sportovním organizacím přispěje částkou dvě stě korun
na každého registrovaného sportovce. Celkově se jedná o částku
280 tisíc korun pro čtrnáct příbramských organizací. „V případě
dobrého hospodářského výsledku se k této problematice můžeme znovu
vrátit. Teď jde o malou finanční injekci pro mládežnický sport,“ doplnil
místostarosta Černý.

Krasohledění

Druhý ročník příbramského Krasohledění bude tentokrát spojený
i s oslavami 110. výročí založení příbramské Knihovny. „V Knihovně
Jana Drdy se nyní výrazně zvýšila návštěvnost a dobře se také rozběhl
internetový prodej dříve vydaných publikací. Úspěšně se tedy daří
likvidovat knihovní zásoby. To vše je bezesporu zásluhou současného
vedení Knihovny. V rámci oslav nás čeká i finální akce a tou bude
vzpomínka na Václava Chvála. Podrobný program obou příbramských
kulturních akcí bude samozřejmě zveřejněn. Nejedná se pouze
o příbramskou akci, ale jde o akci regionálního významu. Příbramská
knihovna dlouhodobě spolupracuje s celou řadou kulturních regionálních zařízení,“ informoval místostarosta Václav Černý.

Rozbory hospodaření

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VOLF Z GUTŠTEJNA
ZÁSTAVNÍ PÁN

PŘÍBRAMĚ

? - 1544
Po násilné smrti Ludvíka z Gutštejna se majetku
po zemřelém, ve jménu nezletilých dědiců, ujal Ludvíkův
strýc Volf. Ani jeho vláda nad Příbramí nebyla dlouhá,
trvala opět jen dva roky. Na rozdíl od Ludvíka je však jeho
stopa v příbramských dějinách výrazně zřetelnější.
Volf byl synem Buriana II. Bohatého z Gutštejna a narodil
se pravděpodobně počátkem 80. let 15. století. Pocházel
ze šesti bratrů, byli jimi Jan, Jetřich, Volf, Kryštof (o tom
jsme již psali), Jindřich (otec zemřelého Ludvíka) a Burian.
Volf nebyl oddaným královým služebníkem jako jeho otec.
Bratři z Gutštejna tehdy prosluli především svými
výtržnostmi a násilím, protože se nehodlali smířit s pokojným vývojem v Čechách. Využívali k tomu zázemí svých
zahraničních statků v Bavorsku, kde nacházeli útočiště
a odkud podnikali loupeživá tažení na západočeské území.
Volf měl své osobní sídlo na hradě v Dolní Bělé v severním
Plzeňsku. Odtud pak podnikal své výpravy do okolí. Jeden
šlechtic z jeho okruhu, jistý Jan Bavůrek ze Švamberka, se
v zajetí přiznal a jeho výpověď se dochovala dodnes.
Tvrdil, že loupil a přepadal z vůle pana Volfa z Gutštejna.
Kořist se prý vždy dopravovala na Bělou, kde se pak
rozdělovala. Později však došlo k usmíření mezi Volfem
a jeho největším poškozeným – městem Plzní. Volf se
odstěhoval na vzdálenější hrad Kynžvart.
Ovšem Gutštejnové se nešetřili ani navzájem mezi sebou,
v roce 1509 Jindřich z Gutštejna Kynžvart dobyl a odňal jej
vlastnímu bratrovi Volfovi, kterého zajal. Po propuštění se
Volf stáhl na hrad Chyše, ale v roce 1514 se znovu stala
jeho hlavní základnou Dolní Bělá.
Volf v mladickém či dětském věku, spolu s bratry Janem
a Jetřichem, společně založil karmelitánské kláštery
v Rabštejně (roku 1483) a v Chyších (roku 1487). Je
zřejmé, že kláštery byly založeny pouze jejich jménem,
rozhodnutí učinil jejich otec. Jak bratři postupně umírali,
stával se Volf reprezentantem celé rodiny, v roce 1521 žili
již jen Jindřich a Volf. Volf měl pravděpodobně z rodiny
nejlepší hospodářské schopnosti, protože jej bratr pověřil
správou všech rodinných statků. Přestože mezi nimi stále
docházelo k občasným neshodám, zdá se, že tento model
fungoval i po smrti Jindřicha (1530) i jeho jediného syna
Ludvíka (1542). Volf z Gutštejna byl dvakrát ženatý,
s Markétou a s Annou z Roupova, a zplodil s oběma
manželkami sedm dcer a tři syny. V Příbrami úřadoval Volf
pevnou rukou pečlivého hospodáře. Po vzoru některých
svých předchůdců začal vařit vlastní, panské pivo, což
bylo samozřejmě k újmě měšťanského monopolu na tuto
strategickou komoditu. Měšťané se nechtěli nechat dobrovolně okrádat a stěžovali si přímo u krále, který rozhodl
v jejich prospěch. Ve výsledku to ale nepomohlo, Volf se
královské vůle nelekl, dál narušoval měšťanský monopol
pod záminkou, že je jen správcem svých nezletilých
synovců, nikoliv přímým pánem města. Než mohlo dojít
k projednání sporu před komorním soudem, ke kterému byl
Volf předvolán, stala se pře zbytečnou, protože Volf na jaře
roku 1544 zemřel. Poručnictví nad majetkem potomků
Ludvíka z Gutštejna se ujal Volfův nejstarší syn Viktorín.
Příbram v té době již pomalu směřovala k zásadní změně
svého postavení, osvobození se z poddanství. Uplynulo
však ještě čtvrt století, než k tomu mohlo dojít, a ani
Gutštejnové neřekli v Příbrami poslední slovo.

Daniel Doležal

Rozborová jednání k hospodaření města Příbram a jeho příspěvkových
organizací proběhla 11. srpna a týkala se hospodaření za 1. pololetí
letošního roku. „Podrobně jsme se zabývali například Sportovními
zařízeními města, která skončila v negativním hospodářském výsledku.
Právě u Sportovních zařízení jde o letitý problém, protože mají
nerovnoměrné příjmy v průběhu roku. Větší příjmy (za pronájmy), které
vyrovnávají hospodářský výsledek, se uskutečňují až ve II. pololetí
daného roku,“ uvedl první místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a doplnil:
„Rozborových jednání se zúčastnili i zástupci kontrolního a finančního
výboru a nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Obecně
bylo konstatováno, že město Příbram hospodaří dobře a je v kladném
hospodářském výsledku. Zprávu o hospodaření projedná rada města
a bude samozřejmě předložena příbramským zastupitelům.“

Petice z Orlova

Petici občanů předložil Městskému úřadu Příbram Spolek Třemošná
z Orlova. „Petice se týkala územního plánu této oblasti, další výstavby
v Orlově a také dodržování regulativy v dané oblasti. Petice obsahovala
devět bodů, které jsme se zástupci této městské části projednali. Prvních
šest bodů se týkalo samosprávy a zbývající pak státní správy. Do kompetence státní správy nemůže městský úřad, ani starosta či místostarostové nijak zasahovat. Přesto si myslím, že jednání bylo konstruktivní,
proběhlo v nekonfliktní atmosféře. Na některé otázky jsme odpověděli
na místě, na jiné odpovědi zajišťujeme a některé věci nemůžeme ovlivnit.
Příkladem je třeba získání dotace na odkanalizování Orlova a jeho
připojení na čistírnu odpadních vod. Tento problém Orlovské hodně
zajímal. Projekt je již schválený a jednáme o změně provozovatelské
smlouvy s 1. SčV, což je právě základní podmínka pro přidělení příslušné
dotace,“ informoval MUDr. Ivan Šedivý.

Oslavy Technických služeb Příbram
Oslavy k 50. výročí vzniku Technických služeb Příbram se zúčastnil
starosta města i oba místostarostové. „Na oslavě samozřejmě nechyběli
ani bývalí a současní zaměstnanci TS. Zazněly tady i informace o historii
a současnosti této městské organizace. Starosta Řihák všem poděkoval
za jejich práci ve prospěch města. Součástí oslavy bylo i předání
ocenění některým pracovníkům TS,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý.

Investice do vodního hospodářství
Rada města projednala plán investic do vodohospodářského majetku
na rok 2011. „Tento úkol vyplývá z Provozovatelské smlouvy mezi
městem Příbram a 1. SčV. Rada doporučila zastupitelům města plán
ke schválení a současně projednala i návrh nájemného na rok 2011.
Toto nájemné by se mělo zvýšit o tři procenta oproti letošnímu roku. To
je ostatně i součástí doporučení při vyhodnocení projektu Rekonstrukce
a modernizace čistírny odpadních vod. I tento bod bude zastupitelům
předložen. Takže příští jednání zastupitelů bude schvalovat i cenu
vodného a stočného,“ informoval MUDr. Ivan Šedivý, který má tuto
problematiku na starosti.

jk, as

Z ÁŘIJOVÉ KALENDÁRIUM
1. 9. 1845
Dosavadní listovní poštovní
sběrna byla spojena s tzv.
podloží koní, čímž vznikla
poštovní stanice s pravidelným
každodenním jízdním spojením do Cerhovic a Dobříše.

vysvěcena nová křížová cesta,
tvořená čtyřmetrovými kříži.

14. 9. 1875
vyvrcholily oslavy dosažení
1 000 m svislé hloubky na dole
Vojtěch.

1. 9. 1900

18. 9. 1880

zemřel Jan Šplíchal, krejčovský mistr, majitel a stavitel
hotelu Horymír na náměstí
v Příbrami.

příbramský krejčovský závod
Jana Šplíchala, proslulý mj.
hornickými
uniformami,
obdržel na základě úspěchu
na hospodářské výstavě
ve Štýrském Hradci objednávku od císařského dvora
ve Vídni, což bylo velmi
ceněné potvrzení kvality
výrobků.

1. 9. 1960
bylo slavnostně zahájeno
vyučování v nové školní
budově v ulici 28. října.

5. 9. 1850

byla Příbramská pojezdová
(poštovní) stanice povýšena
na řádný poštovní úřad
s výměnou koní. Na budově
byla zřízena první poštovní
schránka v Příbrami.

8. 9. 1945
byl vydán vládní výnos o přestěhování Vysoké školy báňské
z Příbrami do Ostravy.

24. 9. 1920
navštívil T. G. Masaryk Příbram.

25. 9. 1850
oslavovali příbramští horní
úředníci stoletou památku
horníka Wernera a mj.
“drželi krásné vědecké řeči”.
Bezpochyby se tedy jednalo
o první vědeckou konferenci
v Příbrami.

Daniel Doležal

10. 9. 2000

byla v areálu Svaté Hory
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Zahájení kulturní sezóny v Příbrami

KRASOHLEDĚNÍ 2010

2010

ZAHÁJENÍ
KULTURNÍ
SEZÓNY
V PŘÍBRAMI

PÁTEK 10. ZÁŘÍ - NEDĚLE 19. ZÁŘÍ 2010
Pořádají: Divadlo A. Dvořáka Příbram,
Galerie Františka Drtikola Příbram,
Knihovna Jana Drdy Příbram
a Základní umělecká škola,
Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

Projekt je ﬁnancován městem Příbram

PÁTEK 10. ZÁŘÍ
18,00 Slavnostní zahájení starostou města
MVDr. Josefem Řihákem a předání ceny „Krasohled“
osobnosti příbramské kultury
19,00 Vystoupení hudební skupiny
(ciráty, opiáty a mordyáty staropražské)
Hornická hospoda Na Marii

Švajneraj

SOBOTA 11. ZÁŘÍ
13,00 Příbramský huntík

zahájení 30. festivalu folkové, trampské, country a bluesové hudby
K-farma Příbram – Žežice
Vstupné 75 Kč

PONDĚLÍ 13. ZÁŘÍ
9,30 Dařbuján a Pandrhola

pohádka, Kino Příbram
Vstupné 5 Kč

ÚTERÝ 14. ZÁŘÍ
18,00 Divadelní návraty Pavla Nového

beseda, Divadlo A. Dvořáka Příbram, foyer velké scény
Vstupné 80 Kč

STŘEDA 15. ZÁŘÍ
9,30 Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert

pohádka, Kino Příbram
Vstupné 5 Kč

19,00 Vinobraní v Ypsilonce aneb
představení divadla Ypsilon
Divadlo A. Dvořáka Příbram, velká scéna
Vstupné 290 a 250 Kč

Dožínky operety

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ
17,00 Vernisáž výstavy obrazů a kreseb
Boženy Jelínkové - Jiráskové
Galerie Františka Drtikola Příbram

19,00 Zapomenutý čert
Komponovaný pořad na motivy pohádek Jana Drdy.
Vystoupí soubor Chairé, Taťána Medvecká a Alfred Strejček
Galerie Františka Drtikola Příbram
Vstupné 90 Kč

PÁTEK 17. ZÁŘÍ
9,30 Nejkrásnější hádanka

pohádka, Kino Příbram
Vstupné 5 Kč

19,00 Muž, který sázel stromy
V komponovaném představení podle francouzského bestselleru Jeana Giona
vystoupí Martin Dušek (přednes) a Duo Paradiso: Melanie Sabel (ﬂétna)
a Štěpán Matějka (kytara) s kompozicemi skladatelů J. S. Bacha,
C. Debussyho, M. C. Tedesca, J. K. Mertze a dalších.
Galerie Františka Drtikola Příbram
Vstupné 90 Kč

SOBOTA 18. ZÁŘÍ
8,00 – 12,00 Den otevřených dveří
Knihovna Jana Drdy
Vstup volný

Vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže pro děti „Namaluj pohádku“
13,00

Galerie Františka Drtikola Příbram
Vstup volný

Slavnostní setkání u příležitosti 110. výročí
otevření veřejné knihovny v Příbrami
14,00

Galerie Františka Drtikola Příbram
Vstup na pozvánky

NEDĚLE 19. ZÁŘÍ
18,00 Vážno nevážně
Koncert úspěšných absolventů ZUŠ v Příbrami
(klavír, zpěv, akordeon, kytara)
Galerie Františka Drtikola Příbram
Vstupné 50 Kč

Předprodej vstupenek:
Divadlo A. Dvořáka, Knihovna Jana Drdy,
Infocentrum MěÚ - Zámeček – Ernestinum.

MċSTO
PěÍBRAM

Mediální partneąi

Pod záštitou

Hlavní partneąi

www.rallypribram.cz

Sedlčany
www.autovero.cz

24. - 25. záąí

PĄÍBRAM
Generální partner

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 3. 8. v 12.27 hod. oznámila na tísňovou linku MP
Příbram č. 156 žena, že má obavy o svého otce. Telefonicky
jí sdělil, že chce spáchat sebevraždu. Po příjezdu na místo
strážníkům přišel otevřít 47letý otec oznamovatelky.
Protože na něm bylo patrné silné rozrušení, přivolala hlídka
MP záchrannou zdravotnickou službu. Po rozhovoru
s lékařem se muž zklidnil a strážníci i zdravotníci místo
následně opustili.
Dne 4. 8. v 12.15 hod. oznámil telefonicky pracovník
ostrahy supermarketu OBI, že v prostorách prodejny
zadržel osobu, která se pokusila odcizit nějaké zboží.
Na místo neprodleně vyjela hlídka MP. Ztotožněním
pachatele zjistila, že se jedná o muže ve věku 54 let. Tento
se pokusil odnést z obchodu 2 kaktusy v celkové hodnotě
188,- Kč, aniž by je zaplatil. Byl však přistižen pracovníkem hlídací služby. Vzhledem k výši škody a s přihlédnutím k tomu, že výše jmenovaný muž nebyl v posledních
třech letech za obdobný trestný čin potrestán, uložili mu
strážníci na místě blokovou pokutu.
Dne 8. 8. prováděla hlídka psovodů MP Příbram hlídkovou
službu v okolí zahrádkářské kolonie Příbram – Brod.
V 04.10 hod. si povšimla stojícího auta na silnici č. 66 v obci
Brod, ve směru do centra Příbrami. Vozidlo stálo na neosvětleném místě u krajnice a kolem vozu se pohybovala
osoba, která se snažila o výměnu kola. Strážníci se rozhodli
vzhledem k špatné viditelnosti na místě poskytnout této
osobě nezbytnou pomoc jak s označením místa, tak popřípadě i s výměnou kola. Jakmile hlídka MP přistoupila blíže,
povšimla si, že osoba vykazuje známky požití alkoholu.
Ztotožněním osoby strážníci následně zjistili, že se jedná
o muže ve věku 23 let. Uvedl, že vozidlo řídil on a před jízdou požil alkohol. Dále strážníkům sdělil, že vozidlo má
proražená přední kola, k čemuž došlo na železničním
přejezdu. Protože výše uvedené skutečnosti nasvědčovaly
spáchání trestného činu, přivolali strážníci prostřednictvím
stálé služby MP Příbram hlídku Policie ČR a předali jí
případ k řešení.
Dne 12. 8. v 18.32 hod. oznámila na tísňovou linku č. 156
žena, že z okna svého bytu zahlédla, jak v Olbrachtově ulici
napadl pes starší paní. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP.
Po příjezdu do uvedené ulice strážníci kontaktovaly napadené osoby, a to 69letou ženu a 65letého muže. Jeden
ze strážníků ihned převezl zraněnou ženu do nemocnice
na ošetření krvácející rány na noze. Druhý strážník společně
s přivolanou policistkou mezitím kontaktoval 46letého majitele
psa. Vyzvali ho, aby psa neprodleně odvezl na vyšetření

TEL.

318 624 245, 156

k veterináři. Hlídka MP poté předala případ Policii ČR.
Dne 14. 8. v 16.15 hod. kontaktovala služebnu MP operátorka záchranné služby a žádala o pomoc v rámci tísňové
péče Život 90. Dále sdělila, že na adrese v Příbrami VII
spadla žena z invalidního vozíku a sama není schopna se
hýbat. Hlídka MP si vyzvedla na záchranné službě klíče
od bytu výše jmenované a ihned vyjela na uvedenou adresu.
Po příjezdu na místo pomohli strážníci paní zpět do křesla
a poté se vrátili k plnění dalších pracovních povinností.
Dne 15. 8. v 06.40 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena, že její spolupracovník má zřejmě nějaké zdravotní
potíže psychické povahy. Uvedla, že při cestě do práce jej
zahlédla u kruhového objezdu na náměstí TGM a když ho
oslovila, vůbec nekomunikoval a bylo patrné, že ji není
schopen vnímat. Na místo proto neprodleně vyjela hlídka
MP, které se po několika pokusech podařilo se jmenovaným
navázat kontakt, a jeho ztotožněním zjistila, že se jedná
o muže ve věku 31 let. Protože dotyčný byl do značné míry
dezorientován, doprovodili ho strážníci do nemocnice, kde
již po předchozí telefonické domluvě na něj čekala
i oznamovatelka. Hlídka MP setrvala v nemocnici až
do příchodu lékařky a muže předala do její péče.
Dne 16. 8. v 22.17 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena, že na náměstí 17. listopadu leží před restaurací
neznámý muž. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP. Po příjezdu dotyčnou osobu ztotožnila a zjistila, že se jedná
o muže ve věku 57 let, který jevil známky požití alkoholu.
Jmenovaný strážníkům sdělil, že ho bolí hlava a rovněž si
stěžoval na potíže s dolními končetinami. Hlídka přivolala
záchrannou zdravotnickou službu a po vyšetření lékař
rozhodl o převozu do nemocnice.
Dne 17. 8. v 02.05 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena, že ji manžel vyhodil z bytu v Příbrami VIII.
Na místo se neprodleně dostavily dvě dvoučlenné hlídky
MP. Oznamovatelka na místě uvedla, že je s manželem
v rozvodovém řízení a dochází mezi nimi ke sporům. Byla
oblečena pouze do noční košile a neměla žádnou obuv.
Na dotaz strážníků uvedla, že se nemůže dostat zpět do bytu.
Na uvedené adrese přišel hlídce otevřít 38letý manžel
oznamovatelky, který uvedl, že se tvrzení jeho ženy
nezakládá na pravdě a oznámil strážníkům, že manželka
odešla z bytu sama. Hlídka MP na místo následně přivolala
hlídku Policie ČR, které celou věc předala za účelem
dalšího vyšetřování.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Seznamovací odpoledne s tenisem – zdarma
pro všechny děti MŠ a ZŠ a jejich rodiče v “hale Marila“ (1.FK Příbram, Na Litavce)
Tenisová škola Tallent s dlouholetou tradicí (od roku 1993) připravuje pro děti na září již tradiční ukázkové
odpoledne. Seznámíte se se začátky tenisu, kvalifikovaní trenéři vysvětlí dětem tenisové základy, správné
držení rakety a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou dětem v jejich dovednostech
pomáhat, a ty pak samy rozvíjet. V rámci doprovodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy.
Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje
rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti.
Informace získáte na www.tallent.cz nebo se na nás obraťte přímo na tel: 224 815 871, 603 527 172.
Máte doma syna či dceru, které by tenis mohl zajímat? Zajímá Vás tenis? Přijďte se přesvědčit, že tenis může
hrát každý, pobavit se a zároveň získat spoustu užitečných zkušeností.
Těšíme se na Vás 16. září v 18 hodin.

www.ta llen t. cz

Praktikanti z Německa
Zdálo se vám, že v červnu na obchodní akademii a v jejím okolí zaznívala spíše němčina než čeština? Pak vás vaše uši
neklamaly. Naše škola se v tomto období zapojila do projektu s názvem Program podpory odborných praxí, který je
od roku 2000 realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci se středními
odbornými školami z České republiky a Německa. Cílem je umožnit účastníkům absolvovat odbornou praxi v sousední zemi
a tím získat nové profesní zkušenosti, poznat pracovní prostředí a zároveň také kulturu a způsob života v sousední zemi.
Obchodní akademie Příbram se tedy na tři týdny stala hostitelskou školou pro čtyři německé studenty z naší partnerské
školy v Idar-Obersteinu. Aby jejich přežití v cizím prostředí probíhalo hladce, pracoval každý německý praktikant v tandemu
s českou praktikantkou. Na začátku pobytu všichni společně prošli kurzem jazykové animace, při němž se hravou formou
seznámili se základní slovní zásobou v českém jazyce a odbornou slovní zásobou potřebnou pro jejich praxi. V neposlední řadě
byla na programu i orientace ve městě, aby zvládli každodenní život v Příbrami. Samotná praxe probíhala ve firmách
Filamos, Finvest a Česká spořitelna. Tímto bychom rádi poděkovali výše uvedeným firmám za vstřícné přijetí praktikantů a výbornou spolupráci při realizaci odborné praxe.
Tři týdny uběhly jako voda a na konci června jsme se chtě nechtě museli rozloučit, i když ne na dlouho, neboť v letošním
školním roce 2010/2011 absolvují čtyři studenti naší školy obdobnou praxi ve firmách v německém městě Idar-Oberstein.
A zajímá vás, co se německým studentům v Příbrami líbilo nejvíce? Kromě Hornického muzea a Svaté Hory samozřejmě
české studentky a pivo.

Mgr. Lenka Lexová, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram

Společnost přátel koček nabízí k adopci
krásného mazlivého kocourka,
vhodného do bytu. Telefon 777 303 607.
Pozvání k poslechu i tanci
Ve středu 8. září 2010 od 15,30 hodin pořádá Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram Březové Hory v příjemném prostředí hotelu WELLTOR hotel – wellness centrum, Brodská 140,
Příbram VIII (pod Fialkou, bývalý hotel SALVE) Posezení při hudbě, jako vždy druhou středu
v měsíci. Zveme naše členy, ale i každého, kdo rád poslouchá hudbu s možností si zatančit.
Pavol Vráblica, předseda OSZP Příbram – Březové Hory

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010
O bezplatné poradenství poskytované městem je mezi občany zájem
Od poloviny června byla zahájena v prostorách Městského úřadu Příbram činnost
bezplatné Poradny, kterou provozuje město Příbram. V této Poradně je poskytováno
odborné sociální poradenství (středa 10 – 12 hod. a 13 – 16 hod.) a poradenství
pro oběti trestných činů a domácího násilí (pondělí a pátek 13 – 16 hod.).
O tom, že se občané města naučili během krátké doby využívat těchto služeb, svědčí
počet klientů, kteří už Poradnu navštívili (viz statistika konzultací).
Poradna pro oběti TČ
Sociální poradenství
Celkem
Osobní konzultace
6
10
16
E-mailové dotazy
1
1
2
Telefonické konzultace
4
1
5
Nejčastěji řešené problémy při poskytování odborného sociálního poradenství se
týkaly rodinného práva (rozvodové řízení, placení výživného, určení otcovství
apod.) a bydlení. Dále se klienti dotazovali na řešení vzniklé zadluženosti, jak
postupovat v případě exekucí a jeden z dotazů se týkal řešení občansko-právního
sporu. Ve dnech, kdy je v Poradně poskytováno poradenství pro oběti trestných činů
a domácího násilí, se na pracovníka Poradny občané obraceli mimo jiné s následujícími dotazy:
- postupy orgánů činných v trestním řízení po oznámení znásilnění, ochrana
před pachatelem,
- vypořádání tzv. „čestného dluhu“ mimo trestní řízení, zajišťovací instituty (uznání
dluhu, ručení),
- nebezpečné vyhrožování, postupy policie, ochrana, přestupkové/trestní řízení,
- neplacení výživného, podání trestního oznámení, lhůty, možnosti vymáhání, druhy
a způsob - výkonu trestů ukládaných pachatelům těchto přečinů,
- rodinné neshody, odhlášení z adresy trvalého bydliště, zajištění příjmu korespondence,
- neoprávněná exekuce, postupy exekutora, obrana proti neoprávněnému vymáhání
dluhů,
- obrana proti dluhům manžela, vypořádání společného jmění manželů v době trvání
manželství – postupy v řízení soudu.
Činnost Poradny je letos financována především z dotačních zdrojů, a to z grantu
přiděleného prostřednictvím Humanitárního fondu Středočeského kraje a dotací
poskytnutých MV ČR na projekty prevence kriminality.

Spolupráce s boxerským klubem úspěšně pokračuje
Již druhým rokem probíhá projekt prevence kriminality „Sportem proti drogám
a kriminalitě“, který realizuje společně s městem Příbram a Městskou policií
Příbram KICK-BOXING, BOXING CLUB Příbram (dále KBC Příbram). Tento
projekt se skládá ze čtyř navzájem propojených částí a je komplexně zaměřen
na děti a mladistvé, a to jako potencionální pachatele protiprávního jednání
a zároveň jako případné oběti trestné činnosti. Právě na to, jak krizovým
a nebezpečným situacím čelit, tak, aby se děti nestaly obětí trestné činnosti, byly
zaměřeny přednášky, které se uskutečnily ve II. pololetí školního roku 2009/2010.
Tyto přednášky proběhly v tréninkových prostorách KBC Příbram. Přednášek bylo
celkem 12 a zúčastnilo se jich více než 300 dětí. Byly zde podrobně seznámeny
se zásadami bezpečného chování a po nich následovaly ukázky sebeobrany.
V rámci tohoto projektu také pravidelně dochází na tréninky jedenkrát týdně
chlapci umístění ve Výchovném ústavu Obořiště, a to zcela zdarma.
První srpnový týden proběhlo týdenní tréninkové soustředění dětí a mládeže z KBC
Příbram. Tohoto soustředění se zúčastnilo i 5 členů KBC, pocházejících ze sociálně
slabších rodin. Tyto děti platily z vlastních prostředků pouze polovinu nutných
nákladů na účast na tomto tréninkovém soustředění, druhá polovina nákladů byla
hrazena právě v rámci projektu „Sportem proti drogám a kriminalitě“ z financí
města, určených na prevenci kriminality. Velký přínos tohoto projektu vidím právě
v konkrétní finanční pomoci pro děti ze sociálně slabších rodin. Vzhledem
k finanční náročnosti některých sportovních aktivit, by se jich bez naší pomoci tato
mládež nemohla zúčastnit. U dětí, které mají zájem trvale sportovat, by to byla velká
škoda. Součástí projektu byla rovněž distribuce volných vstupenek na Oblastní kolo
národní boxerské ligy, na němž se utkali mezi sebou nadějní mladí boxeři
ze Středočeského regionu. Celkem se na příbramských školách rozdalo zdarma 550
vstupenek.
MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Kurz sebeobrany pro ženy
Letos již po čtvrté občanské sdružení TILIUS připravilo za podpory města Příbrami pro ženy
kurz sebeobrany. Minulé kurzy se setkaly s velkým úspěchem, proto i letos čekáme velký
zájem. Kurz bude koncipován jako rozšiřující, se zaměřením na použití slzotvorných obranných prostředků v rámci nutné obrany. Výcvik začne 24. 9. 2010 v tělocvičně bývalé 8. ZŠ
a tréninky budou probíhat každý pátek od 18 do 21 hodin pod vedením akreditovaných
a zkušených lektorů. Kromě kurzu sebeobrany pro ženy se lektoři TILIUSu zaměřili také
na další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality. Mimo
již tradičních přednášek na téma bezpečné chování a chování v krizových situacích přicházejí
s novými tématy, a to: extrémismus, jeho příčiny, dopady a vývoj, ale také například s přednáškami na téma zábavná pyrotechnika a bezpečná manipulace. Nezapomeňme na kurz
základů sebeobranu pro příbramské děti od 6 let, která má za sebou první úspěšný rok.
Nezbývá než poděkovat obětavým lektorům a veliké podpoře města Příbram, jmenovitě pak
MVDr. Josefu Řihákovi, bez kterých by se tyto aktivity nemohly uskutečnit. A za občanské
sdružení TILIUS si přejeme, aby podobně velkorysý přístup byl i v letošním roce.

Gymnázium pod Svatou Horou bude zachováno
V pátek 25. 6. jsem se v budově Základní školy pod Svatou Horou a Gymnázia pod Svatou
Horou zúčastnil schůzky svolané na základě dopisu členů školské rady ZŠ pod Svatou Horou
se zástupci základní školy a gymnázia. Na programu bylo řešení prostorových problémů
v budově. Zástupci ZŠ požadovali uvolnění prostor využívaných gymnáziem, zřizovaným
Středočeským krajem. Schůzek se zúčastnil starosta Příbrami MVDr. Řihák, vedoucí odboru
školství MěÚ Příbram Mgr. Kopecký, ředitel ZŠ Mgr. Ročňák, ředitel Gymnázia Mgr.
Sedláček, členové školských rad a zástupci rodičů obou škol.
Snahou Středočeského kraje je v Příbrami zachovat obě gymnázia. Důvodem je snaha
o zajištění bohaté nabídky vzdělávání s využitím specifického klimatu a různého zaměření
každé ze škol. Gymnázium pod Svatou Horou preferuje jazykové vzdělávání včetně
využívání metod postavených na bilingvinním vyučování. Kraj má s městem uzavřenou
nájemní smlouvu na užívání prostor, podmínky smlouvy kraji vyhovují a plní je. Pokud
vedení města neukončí smlouvu, nebude kraj iniciovat žádné změny.

PaedDr. Milan Němec, radní Středočeského kraje pro oblast školství

Příbramští občánci narození v červenci a srpnu
hokej
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O T O K R O N I K A

Starosta MVDr. Josef Řihák pravidelně kontroloval postup prací v Březnické ulici.

V sobotu 21. srpna byly na Hořejší Oboře další Farmářské trhy, jejichž pořadatelem je Ing. Michael
Shrbený (na snímku vpravo). Dále je na snímku starosta MVDr. Josef Řihák spolu s p. Shrbeným,
zakladatelem rodinné firmy BENT CZ, s. r. o., Příbram. Další farmářské trhy budou 25. září.

U příležitosti 50. výročí založení Technických služeb města Příbram se konala slavnostní akce, jíž
se zúčastnil také starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý.

Součástí rekonstrukce Březnické ulice byla i oprava opěrné zdi Příbramského potoka.
Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý denně kontroloval postup prací, aby mohl být dodržen termín
otevření ulice, a to 1. září 2010.

Místostarosta Václav Černý oddává snoubence také v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké
u Příbramě. Je zde příjemné komorní prostředí, které umocňuje tuto slavnostní situaci.

V Domově seniorů na Březových Horách se pravidelně konají zajímavé akce pro obyvatele. Toto
zařízení spravuje Pečovatelská služba města Příbram, jejímž ředitelem je MUDr. Ivan Šedivý.

Ve středu 1. září se konala celodenní akce “Zahájení školního roku na Hořejší Oboře”. V úvodu starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý ocenili několik
zaměstnanců Technických služeb města Příbram, a to v rámci 50. výročí od založení této organizace. Děti sledovaly dětská divadélka (Liduščino divadlo a Divadlo táta a máma), strážníci a policisté
připravili ukázky z výcviku služebních psů, hasiči předvedli svoji techniku a vozili děti po Oboře na motorovém člunu. Odpoledna na akci navazoval hudební festival Multifest SW.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Knihovna Jana Drdy Příbram
První veřejná knihovna byla otevřena v Příbrami
ve školní budově v Komenského ulici 1. 10. 1900.
Od té doby knihovna v různých podobách slouží obyvatelům
města i regionu již 110 let. Pod jménem Knihovna Jana
Drdy od roku 1990.
Zatímco v roce 1900 byla knihovna otevřena od 6
do 7 hodin večer, každé úterý a pátek a navštěvovalo ji 255
čtenářů, kteří si mohli vybírat ze 790 svazků, v současné
době je knihovna návštěvníkům k dispozici 50 hodin týdně
a téměř 5 500 čtenářů si vybírá ze 130 000 knih a ostatních
dokumentů.
Knihovna Jana Drdy má tři pobočky – oddělení pro děti
v ZŠ ve Školní ulici, oddělení pro dospělé v Čechovské ulici
v tzv. „Křižáku“ a dospělým i dětem je určena pobočka
v městské části Březové Hory.
Kromě oddělení, která půjčují knihy a ostatní dokumenty,
slouží obyvatelům i návštěvníkům města Informační
centrum v budově knihovny na nám. T. G. Masaryka
a od května letošního roku i Informační centrum na novém
autobusovém nádraží.
Knihovna ve městě plní i funkci komunitního centra – je
místem setkávání lidí, nabízí mnoho kulturních a vzdělávacích pořadů, návštěvníci zde najdou informace z mnoha
oborů. V knihovně najdete i veřejné internetové pracoviště.
Od roku 2001 působí při pobočce Březové Hory klub
„Bojujeme proti nudě“ – určený dětem a „Klub seniorů“,
který navštěvují hlavně důchodci. Klub pro děti je otevřen
3x týdně a senioři se scházejí v průměru 4x do měsíce.
Pracovnice pobočky v Čechovské ulici také pravidelně
dojíždějí s knihami za obyvateli příbramských pečovatel-

ských domů a oddělení pro děti v hlavní budově knihovny
na nám. T. G. Masaryka zajišťuje pravidelně čtení pro děti
v příbramské nemocnici a spolupracuje i se Sdružením
pro pomoc mentálně postiženým.
Oddělení knihovny nabízejí čtenářům i další aktivity,
zájmová odpoledne a soutěže – to platí hlavně o odděleních
pro děti.
Kromě různých besed a přednášek, které knihovna během
roku pořádá, patří k oblíbeným pořadům i tradiční cykly:
„Měsíc pro duši“ pořádaný ve spolupráci s Galerií Františka
Drtikola a Kiwanis klubem a „Cestujeme s krajany aneb
z Příbrami až na konec světa“ pořádaný ve spolupráci
se Spolkem Prokop. Kratší, ale velmi úspěšnou tradici, má
i nový cyklus „Příbramsko – historie – hudba“, na kterém
knihovna spolupracuje se Státním okresním archivem
Příbram, Galerií Františka Drtikola, Waldorfskou školou
a souborem dobových nástrojů Chairé. Všechny cykly jsou
realizovány za finanční podpory města a jsou zajišťovány
i dalšími finančními granty, o které knihovna každoročně
žádá.
Spolu s Divadlem A. Dvořáka, Galerií Františka Drtikola
a 2. ZUŠ Příbram je knihovna jedním z organizátorů
„Krasohledění“ - zahájení kulturní sezóny v Příbrami,
které proběhne díky finanční podpoře města v letošním
roce podruhé.
Knihovna
úzce
spolupracuje i s příbramskými školami i dalšími kulturními subjekty
v regionu.
Velkou popularitu
má i literární
soutěž pro děti
a mládež „Příbram
Hanuše Jelínka“.
Letos proběhl již její 13. ročník a pravidelně se jí zúčastňují
mladí autoři ze všech částí republiky.
Velmi oblíbená je i soutěž „Napiš básničku“ a každoroční
nocování v knihovně „Noc s Andersenem“.
Knihovna slouží i menším knihovnám - od roku 2002 je
Knihovna Jana Drdy, v souvislosti se schválením nového
knihovnického zákona, opět centrem regionálních služeb
pro ostatní knihovny. Metodickou pomoc a výměnné
soubory knih tak obstarává pro více než 150 knihoven
širokého regionu.
Je toho ještě mnoho, co by se dalo o knihovně napsat –
další informace, včetně elektronického zpravodaje
a e-shopu s knihami, najdete na stránkách knihovny –
www.kjd.pb.cz.
Libuše Mlčochová, odd. PR, Knihovna Jana Drdy
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Pouť bývalých svatohorských ministrantů, trubačů
a vokalistů
Již podvacáté se letošní druhou zářijovou neděli v 9.00
hodin ve svatohorské bazilice setkají pamětníci svatohorské ministrantské školy.
První fundaci, tedy vzdělávací zařízení, jak pro bohaté
příbramské měšťany, tak i pro nemajetné, založili ihned
po svém příchodu na Svatou Horu roku 1647 jezuité.
Žáčci této „školy“, nazývaní také „mussurges mariani“
(mariánští slavíci) měli, jako protislužbu za výuku, povinnost nejen přisluhovat při bohoslužbách, ale především
zpívat Svatohorský Zdrávas a vítat procesí fanfárami. Tato
tradice, navzdory změnám času, přetrvala až do roku 1950,
kdy byla svatohorská škola zrušena komunistickým
režimem, resp. do roku 1956, kdy ze Svaté Hory odešli
poslední svatohorští ministranti, v posledních šesti letech
na Svaté Hoře už pouze ubytovaní.
Prvním impulzem k setkávání bývalých ministrantů byla
jejich společná pouť, která se uskutečnila v roce 1969.
Navázat na ni však mohli až po roce 1989. I letos se tak
můžeme potěšit zpěvem Svatohorského Zdrávasu v podání
několika desítek zralých mužů a následné možnosti položit
pamětníkům jakoukoli otázku, týkající se jejich ministrantského působení na Svaté Hoře.
Z HISTORIE MATICE SVATOHORSKÉ
Vznik
Matice Svatohorská byla založena 20. listopadu 1921
na ustavující schůzi: „Aby tato poeticky krásná a kouzlem
na každého působící svatohorská svatyně nestala se tak
rozvalinou, dohodlo se několik přátel Svaté Hory a založili
Matici Svatohorskou, jež si vytkla za účel pečovati o opravy
a uměleckou výzdobu Svaté Hory. Nejprve chce provésti
nutné opravy a pak touží do roku 1932, kdy tomu bude dvě
stě let, co byla Panna Maria na Svaté Hoře slavnostně
korunována, tak baziliku důstojně vyspraviti, aby všichni,
kdož tam přijdou, viděli, že Čechové ctí a milují svou
nebeskou Ochránkyni a váží si této národní své svatyně.“
Členy Matice Svatohorské se tehdy stávali kněží, monsignoři, děkané, vikáři, univerzitní profesoři, lékaři, městští
tajemníci, nadlesní, obchodníci, naddůlní, radní města,
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Vážení čtenáři,
našim dětem skončily vytoužené
prázdniny a nejen jim, ale nám
všem s počátkem září nastanou
po „okurkové sezóně“ nové povinnosti. O prázdninách jsme aktualizovali Regionální adresář firem a institucí pro rok 2011, jehož uzávěrka je 15. září 2010. Poté budeme zpracovávat
data do databáze a následně pracovat na jeho grafické přípravě. Katalog
vyjde ke konci letošního roku.
V polovině září se sejde představenstvo Okresní hospodářské komory v Příbrami
a současně proběhne společná schůzka představenstva OHK Příbram s ředitelem Úřadu práce
v Příbrami JUDr. Jiřím Kubešou, abychom mohli hledat další společná témata na spolupráci
mezi ÚP a podnikateli.
Jelikož se blíží komunální volby a ačkoliv je komora apolitická organizace, není jí lhostejné,
jaké vize mají budoucí zástupci příbramské radnice vůči podnikatelskému sektoru. Proto má
představenstvo OHK v plánu uspořádat 22. září předvolební „kulatý stůl“ s jednotlivými
leadry politických stran a zeptat se jich na několik důležitých otázek týkajících se zvláště
podnikatelské sféry. Beseda by se měla konat v zasedacím sále Domova mládeže
v Jiráskových sadech od 15,30 hodin a jsou na ni zváni všichni, kteří mají s podnikáním co
do činění. Jelikož témata budou spíše zaměřená na jednu skupinu lidí, neplánujeme tuto besedu
pro širokou veřejnost.
V srpnu zasáhla povodňová vlna na Liberecku a ani Hospodářská komora České republiky
se k této pohromě nepostavila zády. O pomoci podnikatelům ze zaplavených regionů jednal
aktuálně prezident HK ČR Petr Kužel s ministrem průmyslu a obchodu Martinem
Kocourkem. Prvním krokem by mělo být poskytnutí záruky za úvěr v rámci Programu
záruk pro malé a střední podnikatele – ZÁRUKA. Podrobnější informace jsou uvedeny
na www.cmzrb.cz. Od 23. srpna 2010 byl zahájen příjem žádostí o záruky za bankovní úvěry
pro malé a střední podnikatele
k realizaci projektů na území
postiženém živelnou pohromou.
HK ČR zároveň zřídila na svém
webu informační stránku a adresu
povodne2010@komora.cz,
prostřednictvím kterých mohou
podnikatelé ze zasažených
oblastí získat potřebné informace
a žádat o pomoc. Komora
rovněž vyzvala podnikatele
z ostatních regionů, kteří chtějí
svým kolegům nabídnout
jakoukoliv formu pomoci, aby
na výše uvedenou emailovou
adresu směřovali své nabídky.
K této události bych jménem
OHK Příbram velmi chtěla
poděkovat naší členské firmě Doosan Bobcat Manufacturing, s. r. o., za aktivní přístup
při odstraňování škod po povodních v Chrastavě na Liberecku. Řada strojů a 3 dobrovolní řidiči sehráli důležitou roli při usilovných záchranných a úklidových pracích v libereckém
regionu na severu České republiky. V neděli 8. srpna školicí středisko Doosan - Bobcat
na Dobříši okamžitě zareagovalo na žádost o pomoc v nouzi, vyslanou místním hasičským
sborem a ještě v ten den odpoledne rychle vypravilo nákladní automobil, který přepravil
stroje Bobcat S330 - smykem řízený nakladač, T320 - pásový nakladač, mini bagr E45
a přenosný, elektrický, osvětlovací stožár do obce Chrastava, která byla silně poškozena
během záplav. Malé pásové nakladače a bagry Bobcat jsou ideální pro rychlou pomoc,
záchranné práce a úklidové práce. Samozřejmě poděkování patří i všem ostatním firmám,
které se do pomoci zapojily, ale o kterých nemáme informace.
Ze života členské základny:
Společnost Kovohutě Příbram a její Atletický oddíl zvou opět po roce všechny příznivce
atletiky, veškerého sportu a dobré zábavy do Lhoty u Příbramě. V sobotu 11. září se zde
uskuteční jubilejní 40. ročník Běhu Kovohutěmi, který má tradičně start a cíl na fotbalovém
stadionu TJ Kovohutě.
Velké blahopřání a poděkování za vynikající spolupráci bychom chtěli vyjádřit řediteli
České spořitelny, a. s., pobočky Příbram, panu JUDr. Lubomíru Kroupovi nejen
ke kulatému životnímu jubileu, ale i k jeho desetiletému působení na pozici ředitele
této pobočky. Pana ředitele si vážíme nejen jako člověka na svém místě, ale i z čistě lidského
hlediska.
Dovolím si zopakovat pozvání pana Františka Váchy do nově zrekonstruovaného
venkovského Muzea Váchův špejchar Drážkov na výstavu fotografií Jiřího Kubíka (též
člen OHK Příbram) a obrazů akademického malíře Oty Janečka, která je v prostorách
opravené barokní sýpky umístěna od 7. srpna do 15. října 2010.
Přišla též velice smutná zpráva o úmrtí pana Jaroslava Štefana, emeritního přednosty
Okresního úřadu Příbram, který byl ve svém věku velice aktivní ve prospěch příbramského
regionu a několik posledních let byl i členem naší organizace, čehož si velmi vážíme.
A abychom nekončili nostalgicky, v září oslaví Knihovna Jana Drdy Příbram
110. výročí od svého založení, tak jí přejeme spoustu čtenářů a krásné knížky, které
obohacují náš život. Samostatné představení knihovny si můžete přečíst ve sloupku „OHK
představuje své členy“.
Irena Karpíšková, ředitelka
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Konference o sociálních službách

policejní inspektoři a další, ale i obyčejní lidé. V členské
základně existovaly i určité kategorie členství. Jednak to
byli „členové zakládající“, kteří měli povinnost přispívat
ročně alespoň 1 000 Kč, dále „členové řádní“, ti přispívali
20 Kč za rok, a v neposlední řadě „členové přispívající“,
jejichž roční příspěvek činil nejméně 5 Kč (tehdejších
1 000 Kč odpovídá dnešním 15 000 Kč). Rok po svém
vzniku má Matice Svatohorská již téměř 4 000 členů, roku
1932 je to 9 450 členů a roku 1948 dokonce 13 000 členů.

Program Acrobatshow 2010 - Memoriálu Martina Stáhalíka
Letiště Příbram - Dlouhá Lhota: 12. 9. 2010 od 10:00 hod. do 16:30 hod.
Komponovaný program Acrobatshow je jedinečnou přehlídkou mistrů světové akrobacie ve všech jejích odvětvích.
Acrobatshow rozvíjí tradici Leteckých dnů Příbram-Dlouhá Lhota, které organizujeme od roku 1997 a Memoriálu
Martina Stáhalíka věnovaného památce jednoho z nejlepších leteckých akrobatů světa, který zahynul při tréninkovém
letu 9. března 2001 v Holandsku.
Letecká akrobacie
Dvojnásobný mistr světa Petr Jirmus na historickém dvojplošníku Bücker 131 Jungmann, mistr Evropy Přemysl Vávra na
kluzáku Swift, mistr republiky Martin Šonka na unlimited speciálu Suchoj SU31, Richard Santus na letounu Zlin 50,
JAS39, Gripen, Historický letoun Texan, Replika letounu Blériot Jana Kašpara, Historický letoun Boeing Staerman,
Seskok parašutisty z křídla kluzáku L 13 Blaník, Akrobacie obřích leteckých modelů - vrtulník, proudové letouny, akrobatické speciály
Letecké skupiny
Skupina Trenerů Z126, Z226, Z326 a Z526, Skupina letounů Zenair, Skupina letounů Fascination, Skupinový aerovlek
kluzáků L13 Blaník, VSO 10 Vosa, VT 116 Orlík, LG 425 Šohaj
Ostatní letecký program
An2, L410, Maule, Z126, Z226, Z326, Z526, Z43, Z142, Z143, Piper Meridian, Cirrus, CTSW, Dynamic, Samba, VT 116
Orlík, LG 425 Šohaj, L13 Blaník, paraswooping, seskoky parašutistů
Statická ukázka letecké techniky
Piper Saratoga, L200 Morava, Lambada, Fox, Sluka atd.
Atrakce pro diváky
Vyhlídkové lety, akrobatické lety, lety historickým dvojplošníkem, tandemové seskoky padákem, výstava automobilů,
stánkový prodej občerstvení, prodej leteckých filmů, modelů a literatury
Atrakce pro děti
Horolezecká stěna, skákací hrad, kolotoče a další pouťové atrakce
Ceny
Celodenní vstupné 1 dospělý + 1 dítě do 15 let = 150,- Kč, dospělý (od 15 let a výše) 150,- Kč, děti 6 - 15 let 50,- Kč,
do šesti let zdarma, parkování 50,- Kč. Základní školy v okolí letiště obdrží zdarma 500 volných žák. vstupenek

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s městem Příbram organizuje IV. ročník
celokrajské konference o sociálních službách. Akce se bude konat 14. října v Divadle
A. Dvořáka od 10 do 16 hodin. Konference je pořádána pod záštitou radní pro sociální oblast
Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové a starosty města Příbram MVDr. Josefa
Řiháka. V úvodu konference vystoupí političtí představitelé Středočeského kraje a zástupci
Krajského úřadu. Odborná část programu je určena zejména poskytovatelům sociálních
služeb, zástupcům z měst a obcí Středočeského kraje a studentům humanitních oborů.
Součástí doprovodného programu bude kulturní vystoupení klientů sociálních služeb
z příspěvkových organizací Středočeského kraje a také prodejní a výstavní veletrh výrobků
seniorů a osob se zdravotním postižením. Doprovodný program bude volně přístupný.
Více informací o připravené konferenci naleznete na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz) v aktuálních informacích Odboru sociálních služeb.
Oznamujeme vlastníkům bytů, kteří koupili byt od města Příbram tzv. „obálkovou metodou“,
že Zastupitelstvo města Příbram na svém jednání dne 31. 5. 2010 usnesením č. 1511/2010/ZM
zrušilo předkupní právo jako právo věcné.
Pro výmaz tohoto předkupního práva na katastrálním úřadě je nutné kontaktovat Městskou
realitní kancelář, pí Čebrovou, tel. 318 629 815 nebo 318 498 291.
Ve dnech 17. – 19. 9. 2010 pořádá město Příbram sportovní olympiádu
partnerských měst. Naše pozvání k účasti přijala tato města: Weilburg
(Německo), Lešnica (Polsko), Kežmarok (Slovensko), Lanškroun
(Česká republika) a Hoorn (Nizozemí), který bude v této době v rámci
reciproční návštěvy Big Visit v Příbrami. Své síly s našimi partnery
poměří i odvážlivci z řad úředníků MěÚ Příbram. Cílem této
olympiády je nejenom poměření sportovních výkonů, ale i přátelské setkání a prohloubení
partnerských vztahů.
Sportovní utkání všech zúčastněných se uskuteční v sobotu 18. září 2010 od 8 do 15 hodin
v areálu Základní školy, Školní 75 v Příbrami VIII. Olympiádu slavnostně zahájí starosta
MVDr. Josef Řihák v 8:30 hod. Sportovní olympiáda se koná za finanční podpory
Mezinárodního Visegrádského fondu.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Komunitní centrum
Od měsíce září letošního roku naše Komunitní centrum SPCCH Příbram opět plánuje Kurzy
na počítači pro začátečníky i pro pokročilé. Na výuku v těchto kurzech je možné si donést
i vlastní notebook. V závěru roku budou probíhat Konzultační hodiny pro práci na počítači,
kde se naše lektorka věnuje každému individuálně. Je určen pro ty, kteří si potřebují své již
získané dovednosti na počítači doplnit nebo prohloubit. Začne také Trénink paměti,
při kterém si účastníci zábavnou formou a hrou procvičí svoji paměť. V kurzech Šikovné ruce
se zase zájemci naučí zdobit předměty ubrouskovou technikou, malovat na sklo a vyrábět
bonsaje z korálků. Všechny tyto plánované aktivity a jejich uskutečnění jsou závislé na vašem
zájmu. Od měsíce října počítáme též s videoprodukcí.
Každý 4. čtvrtek v měsíci budeme stejně jako v 1. pololetí roku pořádat Taneční odpoledne
s živou hudbou. Taneční odpoledne 23. září, 21. října a 25. listopadu je vždy od 14 do17
hodin. Všechny tyto akce proběhnou v místě našeho Komunitního centra SPCCH, Žežická
193, Příbram VII (bývalá 8. ZŠ – 2. pavilon) a všechny zájemce srdečně zveme! Bližší informace podáme na výše uvedené adrese, případně na tel. 318 637 531, mobil 775 073 499.
Alena Kasíková, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

VZPOMÍNKA
V Jaroslavu Štefanovi ztratilo Příbramsko velkého demokrata
a filantropa.
Příbramsko v krátké době za sebou ztratilo další významnou osobnost,
která po listopadu 1989 zásadně ovlivňovala dění v našem okrese.
Vloni v zimě nás opustil Mgr. Václav Chvál, tento týden jsme se naposledy rozloučili s bývalým přednostou Okresního úřadu Příbram
panem Jaroslavem Štefanem.
Klobouk, usměvavá tvář, červená, hodně otlučená Felicie se značkou
čtvrt na pět, cigárko a dvojka bílého. Tak si Jaroslava Štefana vybaví
každý, kdo jej znal. A v zápětí si každý určitě vzpomene i na Brdy,
které Jaroslav tolik miloval. Nebo na Svatohorské schody, o jejichž opravu se zásadně zasloužil.
Jaroslav Štefan se začal významně angažovat v politickém dění na Příbramsku až po roce 1989. Až
s pádem totalitního režimu dostal příležitost naplno rozvinout své schopnosti. V nelehké době, kdy
se u nás ze dne na den měnily dějiny, byl jmenován do čela Okresního úřadu v Příbrami. Na jeho
nominaci se shodli představitelé všech stran a především tehdy dominantního Občanského fóra.
Kdo ale od Jaroslava Štefana tehdy očekával, že bude stát stranou a nebude „překážet“ novým,
ambiciózním politikům, ten se v něm hluboce zmýlil. Jaroslav řídil svěřený úřad tak, aby co nejlépe
sloužil občanům a vznikající demokracii.
Nedával prostor křiklounům, vždy myslel na slabší. Začátkem 90. let minulého století, v době, kdy
se teprve tvořily zákony našeho nového státu, zajistil, že se pod jeho vedením okresní úřad stal plně
respektovaným garantem demokratických změn ve státní správě na Příbramsku. V té době se Jaroslav
Štefan zasloužil o celou řadu pozitivních změn, které jsou dodnes přínosem pro náš okres. Zasloužil
se například o výstavbu nového sídla příbramského okresního soudu. Pomohl také zajistit peníze
na dostavby základních škol v Petrovicích i v Novém Kníně. Jednoznačným symbolem éry
Jaroslava Štefana jsou Svatohorské schody. Dokázal zajistit nejen jejich opravu, ale především i její
financování. I po odchodu z čela okresního úřadu zůstal Jaroslav Štefan činný ve společenském
i politickém dění na Příbramsku. I jeho zásluhou se rozvíjela činnost Svatohorského nadačního
fondu. On to byl, kdo každoročně organizoval mezinárodní šachový turnaj v Příbrami. A vrcholem
jeho každoročních aktivit pak bylo tradiční podzimní setkání přátel Brd.
Letos poprvé na tomto setkání na hrázi Padrťského rybníka bude Jaroslav Štefan chybět. S dřevěným
klíčem a ve svém oblíbeném klobouku se bohužel tento velký demokrat a filantrop vydal na cestu
nejdelší. Jaroslave, děkujeme Ti za vše, co jsi pro nás udělal. Sbohem.

Pět evropských obcí strávilo víkend ve znamení přátelství
Město Anor (Francie) 2. 7. až 4. 7. 2010 prožilo víkend ve znamení přátelství se zástupci měst z Německa
(Aken), Belgie (Momignies), Polska (Gizalki) a České republiky (Příbram). Setkání bylo zorganizováno výborem „Anor-Europe“ v rámci programu „Evropa pro občany“. „Provádíme výměny stážistů
a vzájemně sdílíme zkušenosti a způsoby fungování. Jsem šťasten, že mohu podepsat tuto chartu,“
prohlásil Jean-Luc Petit, vedoucí krizového centra Anoru.
Zastupitel města Příbram Jiří Řehka, který se setkání zúčastnil, vyslovil podporu tomuto tradičnímu
vzájemnému setkání. Delegace společně zasadily „Strom přátelství“, magnólii, jako symbol jejich
vazby. „Přeji si, aby vzájemné vztahy mezi našimi pěti městy vydržely stejně dlouho, jako tento strom.
Sdílíme spolu mnohé v oblasti kulturní i každodenních záležitostí. Doufám, že zasazení tohoto stromu
bude pouhým počátkem rozvoje vzájemných vztahů,“ řekla Joëlle Bouttefeux, starostka Anoru.
Setkání byl ukončeno v kostele koncertem, který připravili umělci z Příbrami, jimiž byli sopranistka
Kateřina Falcníková, altistka Zuzana Horská, Jana Kovalská a varhaník Pavel Šmolík. Anorští občané
tento krásný kulturní zážitek ocenili nadšeným potleskem.
Jiří Řehka, zastupitel města Příbrami

MVDr. Josef Řihák, starosta Příbrami
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