Stalo se

Starosta MVDr. Josef Řihák převzal
ocenění za vzájemnou spolupráci
od kulturního atašé Ruské federace.

Zástupci města se zúčastnili slavnostního pokládání věnců u příležitosti
oslav 28. října.

Tradičnímu Skoku přes kůži předcházel průvod městem. Na radnici
adepty hornictví přijal Václav Černý.

Připravujeme volbu
nových osadních výborů
V Příbrami by mohly vzniknout nové osadní výbory, do kterých budou jejich členové
voleni svými spoluobčany.
Rada města Příbrami předkládá na příští jednání Zastupitelstva města Příbrami návrh na opětovné zřízení osadních výborů v Příbrami.
Zastupitelstvo města svým usnesením zrušilo osadní výbory s účinností od 1. srpna 2011.
„Vzhledem k tomu, že osadní výbory jsou nejvhodnějším prostředkem pro občany žijící
v okrajových částech města, jak prezentovat a případně též prosadit zájmy konkrétní okrajové
části v zastupitelstvu, nebylo nikdy úmyslem zrušit je bez náhrady. Záměrem města Příbrami
je připravit systémové řešení, které spočívá ve změně systému obsazování členů osadních
výborů, a to formou místních voleb. To bude zárukou spravedlnosti a pro zvolené kandidáty
jistotou, že dostali důvěru hovořit za občany ve své místní části,“ vysvětlil starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák.
Z výše uvedeného důvodu rada navrhuje zastupitelstvu zřídit osadní výbory v místních
částech Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice.
Dále navrhuje stanovit počet členů osadního výboru na 3 nebo 5, a to podle počtu obyvatel
v jednotlivých osadách.
Současně Rada města Příbrami předloží zastupitelům:
- návrh Statutu osadních výborů Zastupitelstva města Příbram,
- návrh Volebního řádu pro řádné a doplňovací volby členů osadních výborů,
- informace k volbám do osadních výborů,
- vzor kandidátní listiny,
- počty obyvatel v jednotlivých městských částech.
Zastupitelé by se ustanovením nových osadních výborů v Příbrami měli zabývat na veřejném
zasedání dne 19. prosince 2011.
„Hlavní změnou proti minulým osadním výborům je, že nově by tyto instituce měly být zřízeny
pouze ve skutečných osadách, které nejsou organicky spojeny s městem. Když zákonodárci
zakotvili institut osadních výborů do zákona o obcích, skutečně nechtěli vytvářet nějaké uliční
výbory známé z minulosti. Smyslem nebylo, aby osadní výbor měla každá městská čtvrť, ale
naopak je vhodné, aby svůj osadní výbor měla malé vesnička, která patří pod město a jejíž
zástupce se obvykle nedostane do zastupitelstva. Tam je prostor pro osadní výbory, jimž chceme
nyní v Příbrami vrátit jejich původní smysl.
Druhou změnou je, že členy osadních výborů si lidé budou sami volit. A budou volit osobnosti,
nikoliv zástupce stran. Volby do osadních výborů v Příbrami tak budou praktickou ukázkou přímé
demokracie, která nemá u nás obdoby,“ komentoval rozhodnutí rady starosta města Příbrami
MVDr. Josef Řihák.
Pokud Zastupitelstvo města Příbrami návrh schválí, mohly by se historicky první volby
do osadních výborů v Příbrami konat již v únoru nebo v březnu příštího roku.
jk

V rámci projektu “Když rodiče chodí zase
do školy” Základní škola Jiráskovy sady
udržuje úzký vztah rodičů, dětí a školy.

Vítězům fotbalového turnaje žáků ZŠ
O pohár starosty předal ceny starosta
MVDr. Josef Řihák.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Právě před rokem se ujalo práce nové zastupitelstvo, které
jste zvolili v komunálních volbách. Poté, co jsem byl zvolen
podruhé starostou města Příbrami, jsem řekl, že před námi
čeká řada důležitých úkolů. Plnění našich cílů, ke kterým
jsme dostali důvěru od spoluobčanů, je nyní v plném proudu.
Například jsme úspěšně zvládli opravy a zateplení domů
s pečovatelskou službou v Brodské a v Průběžné ulici.
Rovněž se nám podařilo dokončit i zateplení, opravy
střech a další nutné opravy objektů základních škol
v Prokopské ulici na Březových Horách a v ulici Bratří Čapků.
A další důležité projekty pokračují. Plné pracovní nasazení
můžeme sledovat na náměstí T. G. Masaryka a v ulicích
Milínská a Hailova, kde postupuje realizace jednoho z největších a nejdůležitějších projektů posledních let – rekonstrukce centra staré části Příbrami. V Dlouhé ulici můžete
sledovat dokončení zateplení objektu bývalé 2. ZŠ.
A další stavby budou následovat. Již brzy bude vybrána dodavatelská firma, která dá
novou tvář náměstí 17. listopadu a okolním ulicím. Začíná také revitalizace bývalé
skládky Květná. Na všechny tyto akce čerpáme dotace od Evropské unie. Nebýt této
významné podpory, nemohli bychom si dovolit tak rozsáhlé investiční akce, které zlepší
život nám všem v příštích letech. Děkuji všem, kteří se na úspěšné realizaci našich
projektů podílejí. A děkuji rovněž radním a zastupitelům za jejich podporu a dosavadní
odvedenou práci.
V Příbrami ale pokračují i stavby, které nerealizuje město, ale které rovněž zkvalitní
podmínky k našemu plnohodnotnému životu. Velmi důležitá je například výměna
plynovodů, která se realizuje přibližně po půlstoletí, po které tyto sítě sloužily veřejnosti.
A protože jsou plynovody již za zenitem své životnosti, je dobře, že k jejich výměně
poskytovatelé služeb přistoupili dříve, než se stane nějaká nepředvídaná událost.
Je pravdou, že rozvojových investičních akcí a nejrůznějších staveb se v současné době
sešlo tolik, až nyní komplikují život v Příbrami. Negativně se projevují zejména v dopravě.
Problémy mají i podnikatelé v centru staré Příbrami. Opakovaně žádám o shovívavost.
Ihned, jak to bude možné, zprovozníme alespoň část náměstí T. G. Masaryka.
Město Příbram se vždy snažilo a snaží vycházet vstříc podnikatelům a živnostníkům.
Objektivním zhodnocením této skutečnosti je úspěch města Příbrami v celostátním
nezávislém průzkumu Byznys pro město. Ve středních Čechách se Příbram umístila
na 4. místě. A čeho si nesmírně vážím, je ocenění za nejlepší veřejnou správu v rámci
hodnocení 27 středočeských měst. Na tomto úspěchu, který jsme získali především
za vyrovnané hospodaření a nízké zadlužení, mají zásluhu jak úředníci města, tak
i zastupitelé.
Vedle výše zmíněného ocenění mě v uplynulém měsíci zaujala také slavnostní promoce
absolventů a imatrikulace nových studentů Vysoké školy evropských a regionálních
studií, která se uskutečnila v zasedacím sále v budově bývalého ředitelství Rudných
dolů Příbram. Mám radost především ze dvou skutečností. Jednak mě těší, že nové
sály slouží veřejnosti. A za druhé si nesmírně vážím toho, že Příbram je již několik let
opět univerzitním městem. A co je nejvíce potěšitelné – že občané našeho města mají
přímo v Příbrami možnost získat kvalitní vzdělání, které jim pomáhá lépe se uplatnit
na čím dál náročnějším a složitějším trhu práce.
Vážení obyvatelé Příbrami. Před námi je měsíc listopad. Vstupujeme do období, kdy
se brzy stmívá a kdy máme možnost se častěji setkávat jak ve svých rodinách, tak
i při nejrůznějších kulturních a společenských akcích. Těším se proto na setkání s Vámi
například na Putování se světýlky za sv. Martinem, které pořádají členové Spolku
Prokop. Nebo na tradičním zahájení adventu, které letos město Příbram organizuje
ve spolupráci s Rádiem Blaník. A protože náměstí TGM je v rekonstrukci, sejdeme se
na této tradiční akci na Rynečku u Q-klubu. Přeji Vám všem hezké předvánoční období.

MVDr. Josef Řihák

Ve dnech 14. – 16. 10. 2011 proběhl v Motocentru Milín již čtvrtý 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, užší vedení projektu a 27 pedagogických pracovníků základních škol. Cílem tohoto setkání bylo předat vybraným pedagogům
nové poznatky v oblasti environmentální výchovy se zaměřením na krajinné rázy, 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 na téma Úvod do pedologie a terénní odběry. Při této
aktivitě se pedagogové dozvěděli základní informace o složení půdy a jejích procesech, pravidla
potřebná pro odběry vzorků, která si následně vyzkoušeli i v terénu (měření teploty půdy, použití
Kopeckého válečku, PH metry a další). V sobotu ráno proběhla přednáška o zákonné ochraně
krajiny, krajinotvorných programech Ministerstva pro životní prostředí a navazujících programech
Programu rozvoje venkova. Po této přednášce následovalo předvedení výsledků těchto programů
v terénu, na krajinných rázech v okolí Příbrami a Petrovic.
Jako příklad uvedu lipovou alej na Slivici, Týnčanský kras, louky u Bratřejovského velátu, Husovu
kazatelnu, atd. V nedělním dopoledni proběhla přednáška na téma geofaktory životního
prostředí a enviromentalistika. Zde se pedagogové seznámili s tvorbou geologických map,
principem fungování GPS, dopady těžby nerostných surovin na životní prostředí, riziky těžby
a její etikou.
Pedagogové byli s výběrem a obsahem přednášek velice spokojeni a již teď se těší na uspořádání
pátého výjezdního workshopu, který se bude konat ve dnech 13. – 15. dubna 2012.
Mgr. Jan Chvál, koordinátor projektu OP VK 1.1

Informace z radnice

Nové učební pomůcky

Radní města Příbrami Ing. Juraj Molnár a koordinátor příbramského
projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OPVK) Mgr. Jan Chvál 6. 10. slavnostně předali řediteli Základní školy
Příbram – Březové Hory Mgr. Janu Pechlákovi nové školní pomůcky.
Tyto pomůcky město Příbram zakoupilo v rámci realizace projektu
„Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání
a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných
městem Příbram“.
„Město Příbram uspělo se žádosti o dotaci z OPVK. Náš projekt probíhá
od 1. února 2010 do 30. června 2012. Je zaměřen na zvýšení kvality
vzdělávání ve všech základních školách zřizovaných městem Příbram.
Zejména si klade za cíl vytvořit přístupem tzv. zdola nástroje evaluace
ve vzdělávání a zavést je do praxe. Tato změna vytvoří podmínky pro inovaci školních vzdělávacích plánů partnerských škol s maximálním
zapojením žáků a pedagogů škol do procesu. Projekt je spolufinancován
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, což
pro město Příbram znamená, že se na tomto projektu finančně nepodílí,“
řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Součástí zmíněné inovace je rovněž i vytvoření environmentálního
modulu na všech partnerských školách. K podpoře tvorby tohoto
modulu je vyhrazena částka v celkové výši 1 373 585 korun. Peníze jsou
určeny na nákup školních pomůcek pro environmentální výchovu.
Nakoupené pomůcky jsou postupně rozdělovány jednotlivým školám.
„Konkrétně na ZŠ Březové Hory jsme předali 10 mikroskopů ECX 61-50,
8 dalekohledů Falcon a 8 mikroskopů Biorit 20x-1280x. V blízké budoucnosti této škole dodáme další pomůcky. Budou to například binokulární
lupy, knihy a klíče k určování rostlin a další pomůcky,“ informoval
Ing. Juraj Molnár.
Konečným výstupem modulu EVVO na Základní škole Březové Hory
bude kromě rozvinutí laboratorních technik na podporu environmentální výchovy, vzdělání a osvěty také zlepšení celkového postoje žáků
k životnímu prostředí a pochopení složitosti vztahů člověka a přírody.
„Na všechny příbramské základní školy byly doposud dodány pomůcky
v hodnotě přibližně 820 tisíc korun. Žáci příbramských škol tak již zásluhou
projektu OPVK mohou při výuce využívat například sondy na měření PH,
tlaku, či EKG, mikroskopy, dalekohledy, zahradní techniku, koše na třídění
odpadu, nebo třeba i květiny vhodné na vytvoření nejrůznějších ekosystémů. Ve školách tak mohou vznikat pouště, polopouště, pralesy a další
rostlinná společenstva,“ doplnil radní J. Molnár.

Prodej za symbolickou cenu

Město Příbram prodá za symbolickou 1 korunu část pozemku u železniční trati mezi Školní ulicí a Junior klubem o výměře 28 m2 Správě
železniční dopravní cesty, státní organizaci České republiky. O prodeji
pozemku rozhodlo zastupitelstvo města.
„Správa železniční dopravní cesty ČR na předmětném pozemku vybuduje
reléový domek o rozměrech 2 x 3 metry, ve kterém bude umístěna
technologie nového přejezdového zabezpečovacího zařízení. Jak známo,
město Příbram ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty ČR
vybudovalo mezi Junior klubem a Školní ulicí železniční přechod pro pěší.
Vzápětí po dokončení stavby začaly v těchto místech houkat projíždějící
vlaky, což se nelíbí lidem bydlícím v okolí nového železničního přechodu.
Jednali jsme proto se Správou železniční dopravní cesty ČR o tom, jak
situaci řešit a houkání vlaků zamezit. Výsledkem těchto jednání je, že
Správa železniční dopravní cesty ČR na místě železničního přechodu
vybuduje světelnou signalizaci. Město Příbram vřele vítá tento vstřícný
krok a rozhodlo se prodat pozemek potřebný pro stavbu zabezpečovacího
zařízení za symbolickou jednu korunu,“ vysvětlil důvody prodeje
pozemku MVDr. Josef Řihák.

Parkovací dům

Zastupitelstvo města Příbrami schválilo prodej pozemků u příbramské
nemocnice o celkové rozloze asi 3 430 m2 společnosti GEOMINING, a. s.,
se sídlem v Kladně za cenu 1 020 Kč/m2, a to za účelem výstavby parkovacího domu. „Rozhodnutí zastupitelstva navazuje na usnesení rady
města, která letos v srpnu schválila ve prospěch stejné firmy prodej projektové dokumentace na výstavbu parkovacího domu v Příbrami,“ řekl
starosta Josef Řihák.
Původně mělo zájem postavit parkovací dům na městských pozemcích nedaleko příbramské nemocnice samotné město Příbram.
„Získali jsme na tuto stavbu i příslib dotace ve výši 20 milionů korun.
Spoluúčast města byla ale velká. A tak zastupitelé tuto dotaci odmítli.
Vzhledem k tomu, že parkovací dům v centru staré Příbrami nutně potřebujeme, rozhodli jsme se projektovou dokumentaci i potřebné pozemky
prodat soukromému investorovi,“ doplnil starosta. Zastupitelé rovněž
rozhodli, že podmínkou uzavření kupní smlouvy je, že se firma smluvně
zaváže zabezpečit na těchto pozemcích stavbu parkovacího domu
podle již zpracovaného projektu a již vydaného pravomocného
stavebního povolení. Přičemž kromě prodeje pozemků a prodeje projektové dokumentace dojde ze strany města i k postoupení práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení vybranému uchazeči.

Žádosti o dotace

Město Příbram chce i v dalších letech pokračovat v zateplování školních objektů. Podobně jako v současné době při probíhajících rekonstrukcích budov základních škol chce město Příbram opět získat
dotace z rozvojových fondů Evropské unie.
„Rada města Příbrami schválila, že v nejbližší době předložíme žádosti
o dotace z Operačního programu Životní prostředí na rekonstrukce
a zateplení následujících objektů: Mateřská škola Příbram VIII, Školní 131;
Mateřská škola Pohádka, Hradební 66, Příbram I; Mateřská škola Speciální,
Hradební 67, Příbram I,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Dle zveřejněných informací Státního fondu životního prostředí bude
v Operačním programu Životní prostředí v říjnu 2011 otevřena výzva
k předkládání žádostí na projekty v prioritní ose č. 3: Udržitelné
využívání zdrojů energie, oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory
3.2.1 Realizace úspor energie. Příjem žádostí o podporu v této výzvě je
naplánován od 1. 12. 2011 do 6. 1. 2012.
„Jelikož jsme vloni předložili projekty na rekonstrukci budov zmíněných
školek do programu Zelená úsporám, a veřejné budovy byly nakonec
z programu Zelená úsporám vyřazeny, má město na tyto projekty
připravenou základní dokumentaci. Tyto objekty byly v loňském roce
vytipovány energetickými auditory jako nejvhodnější z hlediska úspor
a z hlediska dotačních podmínek,“ doplnil starosta Josef Řihák.

Provoz na hřišti pod Svatou Horou

Rada města Příbrami schválila režim provozu sportovního hřiště
Pod Svatou Horou. Město Příbram získalo dotaci v rámci projektu
„Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami“, který
byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Získání dotace bylo podmíněno
tím, že areál bude od 1. března do 31. října otevřen i pro veřejnost.
To znamená, že je nutné v tomto období zajistit zpřístupnění areálu
v odpoledních hodinách, o víkendech, svátcích a školních prázdninách. Dne 1. září 2011 hřiště po první etapě rekonstrukce převzala
pod svoji správu Základní škola pod Svatou Horou. Ta ale není schopna
z vlastních zdrojů jeho provoz pro veřejnost zajistit. „Rada města
rozhodla, aby odemykání a uzamykání sportovního areálu při Základní
škole pod Svatou Horou v období od 1. března do 31. října bylo prováděno
následovně: Ve dnech školního vyučování odemykání i uzamykání hřiště
zajistí Základní škola pod Svatou Horou, a to odemykání v 8 hodin, uzamykání ve 20 hodin. V ostatních dnech odemykání zajistí Technické služby
města Příbrami v 8 hodin a uzamykání Městská policie Příbram ve 20 hodin.
Podobný režim praktikujeme i na jiných hřištích ve městě a osvědčil se,“
vysvětlil starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
MATĚJ VOJÍŘ, MLYNÁŘ

Investice do vodního hospodářství

Příbramští zastupitelé schválili investice do vodohospodářského
majetku na rok 2012. Zároveň stanovili nájemné účtované společnosti
1. SčV, a. s., (provozovatel vodovodů a kanalizací v Příbrami) na rok
2012 ve výši 19 626 650,- Kč.
Odbor silničního hospodářství a investic Městského úřadu Příbram
po projednání s provozovatelem upravil předložený plán investic
na rok 2012 tak, aby potřeba finančních prostředků odpovídala zdrojům
financí plynoucím městu zejména z nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu. „Jako priorita byla do plánu investic na rok 2012
zapracována rekonstrukce vodohospodářských sítí v Mariánské ulici
v Příbrami VI – Březové Hory. Stávající kanalizace je na několika úsecích
v havarijním stavu. Každoročně zde dochází k lokálnímu zborcení potrubí
a následným opravám. Rovněž vodovodní potrubí vykazuje zvýšený počet
poruch. V plánu investic na příští rok počítáme rovněž s dlouho odkládaným vybudováním nového vodovodního přivaděče pro místní část
Žežice, a to včetně vybudování nové automatické tlakové stanice. V plánu
investic je rovněž uvažováno o vypracování projektové dokumentace
na opravu kanalizačního sběrače v oblasti Brod – Nový rybník.
Do plánu investic byla doplněna rezerva na zachování provozuschopnosti
systémů ve výši 3 925 330 korun a prostředky na nákup nových fakturačních vodoměrů ve výši 1 milion korun,“ vysvětlil MVDr. Josef Řihák.

Senioři na Zbirohu

Zájezd na zámek Zbiroh pro obyvatele domů s pečovatelskou službou
i Domova důchodců uspořádalo vedení Pečovatelské služby Příbram.
„Historie tohoto zámku je opravdu hodně zajímavá. První písemná zpráva
je z roku 1230. O sto let později byl vlastníkem hradu i Karel IV. Pak byl
i ve vlastnictví Rožmberků, Lobkowiczů a Colloredo – Mannsfeldů. Několik
let zde bydlel Alfons Mucha, který právě tady stvořil cyklus Slovanská
epopej. I když počasí nebylo zrovna moc pěkné, výlet se i přes určitou
fyzickou náročnost všem moc líbil,“ uvedl MUDr. Ivan Šedivý.

Kruhový objezd Jinecká

Na konci října se sešel místostarosta Ivan Šedivý se zástupcem firmy
PSVS Ing. Pavlem Hirschem a Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem závodu
Praha, Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Jednalo se o postupu prací
při rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka a připravenosti na dokončení
těchto prací. Konstatovali jsme, že přestože se jedná o akci, na které se
podílejí tři investoři, což je vždycky hodně složité, tak práce probíhají
v uspokojivém tempu a kvalitě,“ informoval místostarosta Šedivý
a pokračoval: „Zároveň jsme projednali i věci, které se přímo náměstí
netýkají, ale jsou pro město Příbram dost důležité. Například zamýšlený
kruhový objezd na křižovatce Evropské a Jinecké ulice, tedy významné
zlepšení bezpečnosti průjezdu směrem na Jince. Zástupce PSVS i ŘSD ČR
jsme seznámili se stavem naší připravenosti v této akci. Je hotový projekt
kruhového objezdu, který byl zhotoven na naše náklady, a také stavební
povolení. Snad by tedy v nejbližších letech mohl být tento projekt
realizován. Kruhový objezd by přispěl nejen k výraznější bezpečnosti, ale
i rychlejšímu průjezdu městem.“

Skvělý kulturní zážitek

Koncert pro příbramské seniory, kteří žijí v domech s pečovatelskou
službou, uspořádal hudební soubor Chairé. Prostory poskytla Waldorfská škola. „Byl to opravdu krásný, poetický večer, na kterém si naši senioři
mohli poslechnout i zazpívat skladby z různých období – od baroka
po současnost – a spoustu lidových písniček. Všem členům hudební
skupiny i Waldorfské škole patří velké díky,“ pochvaloval si místostarosta
Ivan Šedivý.

Příprava na zimní údržbu

Každoročně touto dobou pořádají Technické služby města Příbrami
na parkovišti pod Svatou Horou přehlídku svých strojů pro zimní
údržbu chodníků a komunikací ve městě.
„Pozváni byli všichni příbramští zastupitelé, aby se přímo na místě mohli
na cokoliv z této problematiky zeptat. Bohužel, dorazil pouze jeden.
Seznámili jsme se nejen s technikou, ale i s určitým finančním plánem.
Město rozšiřuje plán zimní údržby o vyvážení sněhu z dalších ulic ve městě.
Uzavřeli jsme smlouvy s firmami, které vlastní stroje na toto vyvážení.
Technické služby v průběhu celého roku jednaly i s jednotlivými Společenstvími vlastníků o úklidu v okolí domů. Bohužel se nám podařilo navázat
kontakt pouze s asi 20 z 230 oslovených! Takže zájem není,“ informoval
I. Šedivý. V zimní připravenosti ale nejde jenom o techniku, ale i
o úklid ruční, do kterého se zapojí nejen celé Technické služby Příbram,
ale také lidé registrovaní na Úřadu práce. Od příštího roku se očekává
prudký nárůst těchto pracovních sil, protože dle nového zákona budou
mít všichni registrovaní ÚP povinnost veřejné práce vykonávat - tedy ti,
kteří pobírají příspěvek v nezaměstnanosti. V loňském roce nám
se zimním úklidem města pomohla i Věznice Bytíz a byla to pomoc
opravdu účinná.

Odkanalizování Orlova

Za účasti starosty obce Podlesí, místostarosty města Příbram I. Šedivého,
zástupců investičního odboru, zástupců Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace a tvůrců projektu odkanalizování části Orlova proběhlo
jednání o možnosti připojení části obce Podlesí a Orlova na kanalizační
sběrač. Projektanti dostali za úkol předpokládané kapacity zapracovat
do projektu. „Pokud se podaří získat dotaci, jsme plně připraveni projekt
zahájit,“ uvedl I. Šedivý a doplnil: „V tuto chvíli se projekt zatím netýká
Lazce a Kozičína, ale počítáme s tím, že do budoucna připravíme přečerpávací stanici i na tuto verzi. Projekt počítá i s tím, že obec Bohutín se
rozhodla jít svojí vlastní cestou a na příbramskou čističku se nepřipojí.”

Pořízení vodoměrů

Pro městskou infrastrukturu vybírala hodnotící komise ve spolupráci
s provozovatelem vodovodů a kanalizací 1. SčV dodavatele vodoměrů.
„Toto výběrové řízení je koncipováno na tři roky. Komise vybrala
dodavatele na základě potřeb v jednotlivých letech. Tímto krokem se
podařilo v průběhu tří let ušetřit zhruba jeden milion korun,“ informoval
místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Komunitní plánování

Před schválením zastupiteli je materiál týkající se Komunitního
plánování sociálních služeb na Příbramsku pro roky 2011 – 2014.
„Podklady projednala komise sociálních věcí a zdravotnictví a doporučila
je ke schválení. Do letošního roku byl Komunitní plán vázán pouze
na město Příbram, ale nyní se rozšířil na celý region. Všichni poskytovatelé
sociálních služeb, kteří jsou v regionu, již o sobě vědí, vzájemně komunikují a jsou do komunitního plánování zapojeni. V roce 2014 by tedy měl
být nastaven perfektně fungující sociální systém v regionu,“ informoval
místostarosta Václav Černý.

Zahájení adventu

Letošní slavnostní zahájení adventu v Příbrami bude 24. listopadu
a místostarosta Černý k tomu uvedl: „Vzhledem k rekonstrukci příbramského náměstí T. G. Masaryka jsme museli hledat jiný prostor. Ze tří
navržených lokalit (náměstí 17. listopadu - i tady bude zřejmě již probíhat
rekonstrukce, prostor u Aquaparku a prostor u Q-klubu), padla nakonec
volba na prostor u Q-klubu. Součástí slavnosti bude již tradiční ohňostroj
i stánky s občerstvením. I tentokrát akce proběhne ve spolupráci s Rádiem
Blaník, bude tedy opět bohatý kulturní program. Navečer bude uzavřena
část Březnické ulice. I přes rekonstrukci náměstí jsme nechtěli přerušit
tuto předvánoční tradici.“
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Každý příběh, tedy i dějiny našeho města, tvoří převážně
doby zdánlivě klidné, zřetelně ohraničené přelomovými
událostmi. Tyto „přelomové“ události jsou však většinou
jen završením letitých problémů či pnutí, k jejichž vyvrcholení dojde často náhodně a mimochodem, nějakou
pověstnou poslední kapkou.
V dnešním příběhu se budeme věnovat mlynáři Matějovi
Vojířovi, který v historii našeho města byl právě takovou
poslední kapkou. Jeho život nebyl až tak zajímavý,
důležitá byla jeho smrt, či ještě lépe, jeho dědictví. Matěj
Vojíř pocházel z rodu příbramských mlynářů, usazených
ve mlýně mezi Příbramí a Trhovými Dušníky v lokalitě
dnes nazývané Škrtilka. Matěj Vojíř zemřel na přelomu let
1572-73. Mlýn po jeho smrti krátce spravovala jeho
nevlastní matka Anna, která však byla nucena mlýn vydat
právoplatným dědicům, tedy z jedné poloviny
Matějovým synům Matoušovi a Václavovi a z druhé jeho
sestře. Jenže při projednávání dědictví vystoupila se svými
nároky i zástavní vrchnost – Kateřina z Lokšan. Její nároky
byly odvozeny od složitého právního postavení mlýna
v systému zemského práva i s vnímáním zástavy jako
rovnocenného, byť dočasného vlastnictví, tedy chápání
města i panství jakožto vrchnostenského svobodného
statku. Důvodem k takovému jednání pak byla obecná
změna v uvažování šlechty v 16. století. Tehdejší majitelé
velkostatků se přestali spoléhat na peněžní renty a pomocí
roboty, nuceného odběru zboží i služeb a dalších
ekonomických nástrojů se snažili vytvořit z jednotlivých
dominií soběstačné hospodářské celky, ve kterých se
i mlýny stávaly jedním z důležitých zdrojů příjmů.
Zpočátku probíhalo vše jednoduše, v první instanci
rozhodlo město pomocí hraničního soudu, že mlýn patří
dědicům, a toto rozhodnutí potvrdil i apelační soud
v Praze. Jménem pozůstalých se mlýna ujal Matějův syn
Václav Vojíř. Tehdy se však příbramský hejtman Jan
Skalický odhodlal k násilnému činu, který nakonec vedl
k definitivnímu rozuzlení letitého napětí mezi příbramskými měšťany a Kateřinou z Lokšan. Skalický totiž nechal
mlýn obsadit násilím a zapečetil jej. Václav Vojíř však
tohoto aktu nedbal, mlýn otevřel a pokračoval v mletí.
Hejtmanova následná reakce byla rychlá a tvrdá,
vzpurného Vojíře nechal vsadit do vězení, ze kterého se
dostal pouze na rukojemství (což bylo něco na způsob
dnešní kauce, ovšem ta byla ve formě přísahy důvěryhodné osoby, nikoliv peněz). Majitelka panství naopak
příbramské konšely předvolala a dala je uvěznit
pro vzpurnost na svém hradě Zelená Hora u Nepomuku,
kde od nich vymáhala různé projevy poddanské
poslušnosti. Zároveň do mlýna dosadila svého mlynáře,
jakéhosi Jana Tetického. Měšťané se z vězení pod různými
sliby sice dostali, po návratu si ale ihned na Kateřinu
stěžovali České komoře. V podobném duchu spor
pokračoval další 3 roky. Konečné slovo učinil až císař
a král Rudolf II. v roce 1576. Mlýn přiřkl původním
dědicům a Kateřinu zbavil zástavní držby. Nový císař se
zjevně se necítil vázán jakýmikoliv ohledy vůči Kateřině,
sestřenici své nevlastní a urozeností nerovné tety, kterými
trpěl jeho otec Maxmilián.
Celá věc ani potom neproběhla snadno a rychle, důležité
je, že vypořádání dědictví jednoho mlýna nakonec vedlo
k porážce Kateřiny z Lokšan jak v tomto právním sporu,
tak také ve faktickém sporu o zástavní držení Příbramě.
V podrobnostech o tom však budeme pokračovat až
v dalších dílech.
Daniel Doležal

L ISTOPADOVÉ K ALENDÁRIUM
1. 11. 1851

18. 11. 1911

7. 11. 1961

18. 11. 1901

9. 11. 1881

22. 11. 1931

byla otevřena Státní horní
škola pro důlní dozorce,
pozdější Horní škola a dnešní
Střední průmyslová škola.

byla v domě U Modrého
hroznu na náměstí otevřena
restaurační samoobsluha.

první schůzí a volbou
přípravného výboru zahájila
svoji činnost Včelařská jednota v Příbrami.

13. 11. 1851

bylo v příbramských kovohutích úspěšně uzavřeno
testování nového způsobu
pražení rudy, tzv. v plamenné peci.

14. 11. 1741

vtrhla do Příbrami bavorská
jízda a francouzská pěchota.
Po nich i český vzdorokrál
Karel III. Albrecht, kurfiřt
bavorský, který zde setrval
až do 16. 11. Byl ubytován
v domě, který stával na místě
dnešní lékárny na náměstí TGM.

bylo v Příbrami 23 telefonních stanic. Na meziměstské
spojení se čekalo až 3 hodiny.

byla uvedena do provozu
městská plynárna, v pořadí
teprve čtvrtá v Čechách.

byla ve Vošahlíkově hostinci
v Jeruzalémě otevřena
obecní knihovna.

24. 11. 1881

se v Hořicích narodil Zdeněk
Marian Krejčí, známější
pod jménem Zdeněk Matěj
Kuděj, spisovatel, novinář
a cestovatel, přítel Jaroslava
Haška a Q. M. Vyskočila,
který studoval na příbramském gymnáziu.

28. 11. 1881

započala vydáním povolení
od Horního úřadu rekonstrukce
vodovodu na Březových
Horách, kdy byly staré
dřevěné roury vyměněny
za litinové.

Daniel Doležal

Spolek Prokop Příbram a Galerie Františka Drtikola Příbram
za podpory města Příbram
pořádají

CYKLUS BESED S PROMÍTÁNÍM

CESTUJEME S KRAJANY
ˇ
aneb Z ˇCech až na konec sveta
úterý 25. října 2011 v 18 hodin

LETEM SVĚTEM
NA KOLE
František Šesták
úterý 1. listopadu 2011 v 18 hodin

ALJAŠKA
Václav Trantina

Plakát na advent 24. 11. 2011

čtvrtek 3. listopadu 2011 v 18 hodin

ÍRÁN

Oldřich Večerek
úterý 8. listopadu 2011 v 18 hodin

PO STOPÁCH INDIÁNŮ
JIŽNÍ AMERIKY
Pavel Bezouška
úterý 15. listopadu 2011 v 18 hodin

NA PLACHETNICI PO
STŘEDOZEMNÍM MOŘI
Martin Zoubek
úterý 22. listopadu 2011 v 18 hodin

IZRAEL

Ludmila a Jaromír Nuslovi
čtvrtek 24. listopadu 2011 v 18 hodin

ETIOPIE

Ondřej Jeřábek

Přednášky se konají v Galerii Františka Drtikola,
Zámeček – Ernestinum, 1. patro
Vstupné 30 Kč

Colours of Křižák přiblížil Příbramákům nízkoprahový klub Bedna
Šedivé příbramské sídliště se stalo ve čtvrtek 22. září místem konání Colours of Křižák, kde měli návštěvníci možnost
poznat blíže nízkoprahový klub Bedna, který jako jediný svého druhu v Příbrami působí už druhým rokem. Akce měla za cíl
přiblížit běžný provoz a poslání nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM), jež se zaměřuje na práci s jednotlivci
zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Den otevřených dveří v Bedně navštívilo celkem pětasedmdesát dětí a čtyřicet dospělých. Podporu přišli vyjádřit kromě
jiných i zástupci města a spolupracujících organizací. „Zlatým hřebem programu celého dne bylo pěvecké vystoupení klientů
NZDM Bedna a skupiny Crew-ci-fix, kteří pro tuto příležitost nacvičili dvě rapové skladby,“ komentovala Kateřina Volfová,
koordinátorka projektu Bedna. „Kvůli tomuto vystoupení přišli podpořit své ratolesti i rodiče a další příbuzní. Bedna tak byla v tu
chvíli nacpaná až k prasknutí,“ dodala Kateřina Volfová.
Pestrý program Colours of Křižák obsahoval kromě klání ve fotbálku, ping-pongu či šipkách také například tetování
tetovacími fixy nebo Strom fantazie - kolemjdoucí a návštěvníci mohli vyjádřit svou představu, jak by chtěli, aby vypadal
Křižák za pět let. Lidé si často přáli hezčí prostředí, například obchody s oblečením, barevnější domy nebo lépe upravené
prostranství. Hlavně ale také aby tu byla pořád Bedna a chodilo do ní více dětí.
Součástí dne bylo i promítání filmu Čekárna na dospělost, který je dokumentem o tom, jak mladí lidé tráví svůj volný čas
a jak jim může být prospěšný takový nízkoprahový klub. Nechyběly ani soutěže o drobné ceny na tanečních podložkách,
hodnotné odměny věnované Alešem Baráškem pak čekaly na soutěžící ve facepaintingu a při malování na chodník.
„Po celou akci pomáhali nám pracovníkům dobrovolníci, kterým patří velký dík. Zároveň věřím, že akce splnila svůj účel a mnoho
lidí se o našem nízkopraháči dozvědělo něco nového,“ doplnila Kateřina Volfová z Bedny. „Stále se potkáváme s lidmi, kteří
o Bedně ještě neslyšeli nebo nerozumí tomu, co je to za službu. Proto chceme v podobných akcích a v informování veřejnosti
pokračovat. Další den otevřených dveří plánujeme na březen 2012, kdy Bedna oslaví své třetí narozeniny,“ uzavřela.
Kontakt: Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, , Budovatelů 116, 261 01, Příbram VIII

Vítání občánků se koná pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci kromě prázdnin (červenec a srpen) a vánočních svátků
(prosinec). První nejbližší termín, kdy je možné se objednat, je 24. listopad 2011.
Obřad probíhá v obřadní síni Městského úřadu Příbram v Zámečku - Ernestinu ve 13:30 hodin. V případě velkého počtu
zájemců i ve 14:00 hodin téhož dne. Svoje děťátko můžete na tento obřad objednat buď osobně na oddělení matriky
(Gen. Tesaříka 19 - naproti Sokolovně, 1. patro, č. dveří 212, 213 a 215), nebo telefonicky na čísle 318 402 583, popř. linky 580,
581, 582. Všichni jste srdečně zváni a na Vaše děti se moc těšíme.
Pracovnice oddělení matriky, obřadů a slavností

Deset let spolupráce s Hornickým muzeem Příbram

Je to už opravdu deset let, kdy se ze spíše nahodilé spolupráce zrodila
koncem srpna roku 2001 dohoda o dlouhodobé spolupráci mezi Hornickým muzeem Příbram a Základní školou Příbram - Březové Hory.
Díky vstřícnosti a zájmu
ředitele a pracovníků
muzea mají od tohoto
data žáci naší školy každoročně v rámci široké
nabídky besed, exkurzí,
pracovních dílen, aktivit v terénu a dalších
jednorázových
akcí
z různých oborů možnost zajímavého obohacení a doplnění
probíraného učiva.
Celoroční spolupráce
začíná vždy na přelomu
srpna a září, kdy se
sejdou pedagogičtí pracovníci školy s ředitelem muzea PaedDr.
Josefem Velflem a s jeho spolupracovníky.
Na této schůzce nejprve společně hodnotíme jednotlivé akce
z minulého školního
roku (vhodnost termínů, přiměřenost obsahu besed věku žáků
apod.) a následně společně sestavujeme obsahový a rámcový časový
plán na další školní rok. Tady se každoročně diskutuje nad tím, jakou
mají představu o tématech a jejich obsahu pedagogové (co příště
vynechat, jaká témata zařadit nově) a zároveň o tom, co může
muzeum nabídnout nově a na jaké termíny a do jakých ročníků tyto
nové akce případně zařadit. Konečným výstupem z této schůzky je
společný dokument - časový harmonogram společných akcí pro školní
rok, který má již řadu let název Školní rok s Hornickým muzeem
Příbram. Před deseti lety obsahoval tento roční plán patnáct
společných akcí. Na letošní již jedenáctý rok spolupráce máme zatím
naplánováno více než padesát akcí a aktivit a toto číslo není ještě
určitě konečné. Během školního roku absolvují žáci od 1. do 9.
ročníku širokou škálu besed, exkurzí, pracovních dílen a dalších
jednorázových akcí. Obsahové zaměření těchto akcí je vhodným
doplněním školního vzdělávacího programu v celé řadě vzdělávacích
oblastí a doplňuje a rozšiřuje poznatky především v předmětech
Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda na 1. stupni a v předmětech
Přírodopis, Fyzika, Chemie, Dějepis, Český jazyk, Občanská a rodinná
výchova, Výtvarná výchova, Pracovní výchova na 2. stupni. Řada
exkurzí se uskuteční i v rámci mimoškolní činnosti školní družiny.
V průběhu devíti let školní docházky tak žáci kromě absolvování řady
zajímavých besed také poznají nejen veškeré prostory a expozice
muzea v Příbrami, ale v rámci exkurzí navštíví i další expozice muzea
v regionu (Památník Vojna, skansen ve Vysokém Chlumci, špýchar
v Prostřední Lhotě a Muzeum těžby zlata v Novém Kníně) a absolvují
zajímavé aktivity v terénu (archeologická exkurze na Plešivec,
rýžování zlata na Litavce, zkoumání biotopů v korytu Litavky apod.)
Velice významnou součástí spolupráce je účast žáků nebo i spoluorganizování akcí v rámci lidových tradic a zvyků. Žáci školy každoročně velice rádi navštěvují „Vánoce v hornickém domku“,
„Velikonoce v hornickém domku“ a společně organizují „Vánoční
zpívání“ v cáchovně dolu Anna a školní „Masopust“. V rámci
dubnového projektu Den Země také každoročně pomáháme
upravovat okolí muzea.
Dosavadní spolupráce školy a Hornického muzea Příbram byla určitě
významným přínosem při rozšiřování nabídky vzdělávacích aktivit
pro žáky školy. Za to je třeba poděkovat jak řediteli, tak i všem dalším
pracovníkům muzea, kteří se na realizaci této prospěšné a kvalitní
spolupráce podílejí.

Mgr. Jan Pechlák, ředitel ZŠ Příbram – Březové Hory

Anketa k Městskému kamerovému dohlížecímu systému
Vážení spoluobčané, jednou z možností, jak dále zvyšovat
bezpečnost ve městě, je rozšíření Městského kamerového
dohlížecího systému (dále jen MKDS). Abychom měli
možnost získat na vybudování nových kamerových bodů
finanční dotaci z MV ČR jako v letech 2008 až 2010, kdy byl
za dotační prostředky v celkové výši 1,63 mil Kč MKDS
modernizován a rozšířen o 6 kamer, je nutné mít zjištěn
názor Vás občanů města na toto důležité opatření v rámci
situační prevence. Níže uvedený anketní lístek je možno
vyplnit již od 1. listopadu 2011 elektronicky na webových
stránkách města. Jsme si vědomi, že všichni z Vás nemají
možnost se vyjádřit k problematice elektronickou formou,
a proto jsme zvolili i tento způsob distribuce anketních
lístků. Vystřižené a vyplněné anketní lístky prosím odevzdejte ve vrátnici hlavní budovy Městského úřadu
Příbram nebo v Infocentru MěÚ Příbram, případně na služebně Městské policie Příbram nebo “svému“ strážníkoviokrskáři. Anketa bude ukončena dne 5. prosince 2011.
Pevně věřím, že se do této ankety zapojí co největší počet
z Vás.
MVDr. Josef Řihák, starosta

1. Jste dostatečně informován(a) o Městském
kamerovém dohlížecím systému (dále jen MKDS)
a jednotlivých monitorovaných prostranstvích?
Ano
Ne
Nevím

U každé otázky označte (zaškrtněte nebo zakroužkujte)
jednu odpověď.

Nevím

2. Podporujete záměr města rozšířit MKDS a vybudovat další kamerové body?
Ano
Ne
Nevím
3. Myslíte si, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti
ve městě?
Ano
Ne
Nevím
4. Přál(a) byste si rozšíření MKDS do okolí svého
bydliště?
Ano
Ne
Nevím
5. Cítíte se na veřejných prostranstvích, která jsou
monitorována MKDS, bezpečněji?
Ano
Ne
Nevím
6. Cítíte se v Příbrami bezpečně?
Ano
Ne
Děkujeme za spolupráci.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a stát. rozpočtu ČR.
Tisková zpráva 11 - Kahan
Veřejné setkání ke komunitnímu plánování
Na začátku října se v Centru neziskových organizací v prostorách bývalé 8. ZŠ uskutečnilo veřejné setkání k projektu Komunitní
plánování sociálních služeb ORP Příbram. Setkání se v Příbrami konalo již potřetí. První se uskutečnilo na jaře v roce 2007. Bylo to
období, kdy se dokončoval první komunitní plán města. Podruhé byla široká veřejnost pozvána na setkání letos v dubnu. Občané
byli seznámeni s průběhem současného procesu komunitního plánování, zaměřeného na zpracování plánu rozvoje sociálních
služeb pro celé území správního obvodu ORP Příbram (75 obcí). Byly také představeny všechny sociální služby z Příbramska. Cílem
posledního říjnového setkání bylo zhodnotit proces plánování a představit veřejnosti nový katalog sociálních služeb a návrh
komunitního plánu. Akce se těšila velkému zájmu občanů, sešli se na ní poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé, členové
samospráv obcí a zástupci veřejnosti. Setkání uvedl místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. Řekl, že zpracování aktualizovaného komunitního plánu a vydání katalogu poskytovatelů sociálních služeb jsou významné kroky, které směřují ke zkvalitnění života lidí
s handicapem. Připomněl, že už první komunitní plán z roku 2007 byl nejen rozvojovým materiálem Příbrami, ale také podkladem
pro vypracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje. V následujících letech poskytovatelé služeb,
město a organizace aktivně hledali možnosti, jak záměry plánu plnit. Díky tomu vznikly v Příbrami i některé nové sociální služby,
které občanům dříve chyběly. S postupem času se potřeby lidí mění a síť sociálních a doprovodných služeb se těmto potřebám
musí přizpůsobovat. Proto byl letos vypracován plán nový, zahrnující celé území Příbramska. Další slova směřoval místostarosta
k těm, kteří se do zpracování plánu zapojili. „Děkuji členům řídící skupiny, kteří proces komunitního plánování úspěšně koordinovali,“
řekl. „Děkuji za spolupráci obcím a také jednotlivým občanům, kteří se procesu zúčastnili. Hlavní poděkování patří členům osmi pracovních skupin, kteří se scházeli v Příbrami, v Rožmitále pod Třemšínem, v Březnici, v Kamýku nad Vltavou a v Jincích. Je to hlavně jejich
zásluha, že se dnes můžeme seznámit s hotovými výstupy komunitního plánování.“
V další části programu postupně vystoupili zástupci všech pracovních skupin a prezentovali témata, kterými se jednotlivé skupiny
zabývaly. Výstupy shrnuté v komunitním plánu představila metodička projektu Mgr. Ludmila Kolářová a poté zhodnotila celý
průběh procesu: „Komunitním plánování má dvě roviny. Jednou z nich jsou písemné výstupy. Druhou rovinou je partnerství mezi poskytovateli služeb, uživateli a obcemi. A to je na Příbramsku opravdu kvalitní. Po celou dobu plánování je zřejmé, že všichni mají jeden
společný cíl a tím je spokojenost uživatelů sociálních služeb.“ Po závěrečném sběru připomínek k návrhu komunitního plánu následovala diskuse. A z ní bylo znát, že vztahy mezi účastníky plánování jsou opravdu přátelské.

Členové Big Bandu Příbram Vás srdečně zvou na své vánoční koncerty:
22. 12. od 19 hodin: Spoluúčinkují: Dětský pěvecký sbor ZUŠ Příbram pod vedením Mgr. Jaroslavy Halamové Kunické, Vlaďka Vohralíková, Lucie Černíková, Josef Zíma, uvádí Aleš Benda
23. 12. od 19 hodin: Spoluúčinkují: Magda Rezková, Dasha, Jan Smigmator, uvádí Aleš Benda.
Vstupenky se prodávají od 1. 11. 2011.

Včela - základ života

9. díl

Včelařství na Příbramsku
Píše se rok 1880. Před nedávnem padl Bachův absolutismus a Čechy patřily k hospodářsky nejvyspělejším korunním zemím
Rakousko – Uherska. Byla založena Ústřední matice školská a čeština se stává řečí pro vnější úřední styk s Němci. František Křižík
poprvé rozsvěcí svůj vynález - obloukovou lampu. Pokračuje proces obrození českého národa. Být zapojen do nějaké formy
vlastenecké činnosti je v Čechách záležitostí společenské prestiže.
V této době se v královském horním městě Příbram setkají dva mladí muži. Debatují spolu o situaci v mocnářství, o svých
obchodech a hlavně o včelách. Oba jsou totiž zapálenými včelaři. Spolu docházejí k poznání, že situace v tomto oboru chovatelství na Příbramsku není dobrá. Rozhodují se založit v Příbrami organizaci, která by pozvedla úroveň místních včelařů podle
soudobých poznatků a poskytla jim oporu v nesnázích.
Byli to Emanuel Mácha, majitel jednoho z příbramských hostinců, a Hynek Cvrk, krupař z Plzeňské ulice v Příbrami. Na jaře 1881
zveřejnili výzvu k založení Včelařské jednoty. Přihlásilo se 130 zájemců z Příbrami i širokého okolí od Rožmitálu až po Krásnou
Horu. V listopadu byla svolána první schůze. Organizace byla rozdělena na 18 obvodů, jejichž centra byly obce se školou
a kostelem. Hned v prvním roce činnosti byla příbramská jednota požádána Zemským ústředím včelařských spolků o uspořádání
V. sjezdu českých včelařů. Celá událost spojená s včelařskou výstavou proběhla v dnes již neexistující Městské střelovně
v Jiráskových sadech. Z pěti dosud uspořádaných výstav byla společensky i finančně ta příbramská nejúspěšnější. Přes odpor
c. k. úřadů a různé názory samotných včelařů na způsoby včelaření však činnost jednoty pokračovala. Byly pořádány přednášky,
společné zájezdy, plesy a prodejní výstavy. Činnost nepřestala ani během I. světové války. Po vzniku ČSR v r. 1918 však nastal
paradoxně prudký úpadek příbramského včelařství. Zatímco c. k. úřady zajišťovaly pro včelaře daněprostý cukr k zimnímu
krmení včel, první československá poválečná vláda tuto formu podpory včelařství odmítla s odůvodněním, že “včela nepatří mezi
domácí hospodářská zvířata”. Roku 1926 byl stav včelstev na katastrofální úrovni a zemědělská produkce z nedostatku opylování
prudce poklesla. Teprve poté povolila vláda příděl cukru ve výši 3 kg na včelstvo, který postupně stoupal, až dosáhl v r. 1935
12 kg na včelstvo. Za II. světové války příděl cukru poklesl na 7 kg a nacistické úřady vyžadovaly tvrdě odvody medu a vosku
pro Třetí říši. To vše způsobilo, že i do včelařství se tehdy vetřeli různí keťasové a spekulanti, kteří dnes tento obor nechávají téměř
bez povšimnutí. V roce 1966 je příděl cukru zrušen a včelařům je vyplácen příspěvek na zazimování včel.
Přes všechna negativa a peripetie kolem chovu včel, cukru a prodeje medu pokračovala činnost Jednoty dále a jejími členy byla
řada významných osobností. Např. Jan Vašta, učitel příbramského C.k. pedagogia, který byl v Čechách ve své době nejlepším
odborníkem na včelí nemoci. Za jeho předsednictví (1894 - 1921) se pro svoji rozlehlost stává organizace nezvladatelnou.
Dochází k jejímu rozdělení na dílčí spolky s centry ve městech jako Dobříš, Nový Knín, Sedlčany, Rožmitál, atd. Vašta byl kromě
jiného také předsedou okrašlovacího spolku a za parkovou úpravu Svaté Hory vděčíme právě jemu. Současně s ním působil
v příbramském včelařském spolku také ředitel svatohorského kůru Jan Forst. Zúčastnil se vzniku Zemského ústředí českých
včelařů a časopisu Český včelař. V r. 1909 založil první českou chovatelskou a oplozovací stanici v Brdech na Cervánce. Jako první
pořádal v Čechách kursy chovatelů včelích matek. Dalším významným členem příbramských včelařů byl obecnický páter
František Vogel. Podle jeho návrhu byl v obecnických železárnách odlit první kovový lis voskových mezistěn na světě. Jeho
princip se používá dodnes.
Po únoru 1948 se mění i přístup státních orgánů ke včelařství. Byl kladen důraz na kolektivizaci a sdružování drobných včelařů
do spolků a družstev. Byly zavedeny opět povinné dávky včelích produktů státu, které se postupně změnily na nutné socialistické
závazky. I příbramská včelařská organizace se zúčastnila budování socialismu. Svědčí o tom řada diplomů a uznání od orgánů
Národní fronty a dalších institucí z té doby. Nebylo ovšem všechno špatně. Např. výkup medu probíhal za státem garantované
ceny, existovala dotace na dopravu maringotek - včelínů k zemědělským plodinám, atd. Nicméně šance na vytvoření větší
soukromé včelařské firmy s prodejem včelích produktů do kamenných obchodů, popř. do zahraničí, byla nulová. Výrobní
prostředky směl vlastnit pouze stát. Tento strnulý stav trval až do listopadu 1989. Po sametové revoluci se začala psát nová
kapitola příbramského včelařství. Ale o tom bude příští díl.

Bc. Jiří Roub

Další Farmáøské trhy v Pøíbrami
Zveme všechny pøíznivce na Farmáøské trhy v Pøíbrami,
které se uskuteèní v sobotu 19. 11. 2011 od 8 do 12
hodin na nábøeží Hoøejší Obory.
Hlavní nabídkou by opìt mìla být sezónní zelenina
a ovoce, chléb, mouka, peèivo, maso, uzeniny ryby
chlazené i grilované, frgály, trdelníky, sýry, mléko,
mošty, pálenky, med, medovina, koøení a další
dobroty. Akce je spolufinancována z Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostøedí ÈR.

Antické děti
V neděli 17. října se studenti Dramatického souboru
Gymnázia pod Svatou Horou zúčastnili setkání mladých
divadel s názvem „Antické děti“ v Divadle Dagmar
při Střední pedagogické škole v Karlových Varech.
Představení byla věnována památce Věry Vartecké, člence
radnického ochotnického spolku, která 16. října 1940
ve věku šestnácti let na jedné z hlavních zkoušek Stroupežnického Našich furiantů náhle zemřela na srdeční slabost.
Naši studenti zahráli představení Třikrát ze smetiště, pásmo
jednoaktovek Huberta Krejčího. Ve stejném komorním
prostředí mohli karlovarští diváci zhlédnout ještě soubor
Někdo ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř, který přijel s představením Derrell Standing (Tulák po hvězdách), oceněným
na celostátní přehlídce studentského divadla v Ústí
nad Orlicí a DS Nu jo Plzeň Hanky Habrychové-Koutové
s tanečním představením Mechanické texty Josefa Hiršala
a Bohumily Grégrové, které bylo z přehlídky divadla poezie
Wolkerův Prostějov doporučeno na národní přehlídku
v Jiráskově Hronově. Octili jsme se tedy ve společnosti,
pro kterou je vždy radost hrát a která dokáže být také
přejícím publikem, protože ví, že se o několik chvil později
změní v živoucí existenci toužící po stejném ocenění
a kladném přijetí na jevišti.
Divadlo Dagmar v čele s Hanou Frankovou a Janem Hniličkou nám poskytlo výborné zázemí, skvělou příležitost
poznat nové kolegy a zhlédnout opravdu to nejlepší
z českého mladého divadla.
A aby příbramští diváci nepřišli zkrátka, v listopadu přijede
Divadlo Dagmar na návštěvu do Příbrami. Zde k 20 letům
Gymnázia pod Svatou Horou zahraje současnou hru Per
Olov Enquista V hodině rysa.
Mgr. Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svatou Horou

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA PŘÍBRAM VÁS ZVE NA
D E N O T E V Ř E NÝC H D V E Ř Í .
PŘIJĎTE DO BUDOVY ŠKOLY
VE ČTVRTEK 24. 11. 2011 OD 14 HODIN.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na
Den otevřených dveří 30. 11. 2011.
Program: 8 - 11 h prezentace ve třídách, prohlídka
školy, ukázky práce žáků
17 h - informace o studiu a o přijímacím řízení
pro žáky a rodiče. Těšíme se na Vaši účast.

Střední průmyslová škola a VOŠ Příbram
pro školní rok 2012/13 otevírá tyto čtyřleté maturitní
obory:
26-41-M/01
ELEKTROTECHNIKA –
Počítačové technologie
26-41-M/01
ELEKTROTECHNIKA –
Multimédia a informatika
21-42-M/01
GEOTECHNIKA – Ekologie
36-47-M/01
STAVEBNICTVÍ –
Pozemní stavitelství
36-47-M/01
STAVEBNICTVÍ –
Pozemní stavitelství a architektura
23-41-M/01
STROJÍRENSTVÍ –
Strojírenství počítačové
Zveme všechny zájemce a rodiče žáků, vycházejících
ze základních škol na Den otevřených dveří, který se
uskuteční:
ve čtvrtek
10. 11. 2011 od 15,30 do 17,00 h
v sobotu
10. 12. 2011 od 10,00 do 13,00 h
v úterý
10. 1. 2012 od 15,30 do 17,00 h
Zde si budete moci prohlédnout učebny a zařízení
školy, budete seznámeni se čtyřletými studijními obory,
které naše škola nabízí, s informacemi o přijímacím
řízení.
SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271, Příbram II,
tel.: 326 551 611- 4, fax 326 551 617,
e-mail: sekret@ spspb.cz, www.spspb.cz
Odstávka vydávání e-pasů a občanských průkazů
Městský úřad Příbram, odbor organizační a vnitřních
věcí, Vás informuje, že v souvislosti s přechodem
na výrobu nového typu občanského průkazu (od 1. 1.
2012) lze požádat o vydání stávajícího občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději:
- do 30. 11. 2011 – pokud je žádost podána mimo
místo trvalého bydliště nebo na matričním úřadu,
- do 14. 12. 2011 – pokud je žádost podána na úřadu
podle místa trvalého pobytu.
O vydání e-pasu lze požádat nejpozději:
- do 19. 12. 2011 – na úřadu podle místa trvalého
pobytu.
V době od 27. do 30. 12. 2011 nebudou e-pasy předávány.
Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů typu
„BLESK“ se odstávky netýkají.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti
po dobu v nich uvedenou.
Pavla Nováková, vedoucí odboru

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

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

Dne 24. 9. ve 22.00 hod. si strážník MP při kontrole budovy
Městského úřadu všiml podezřele se chovající osoby,
která se zdržovala u Zámečku. Strážník tuto osobu vyzval
k prokázání totožnosti, kdy zjistil, že se jedná o muže
ve věku 54 let. Následně kontaktoval operačního MP
Příbram a zjistil, že muž je celostátně hledanou osobou.
Dne 4. 10. ve 23.02 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP Příbram servírka baru Domino, že odmítla
obsloužit opilého hosta a ten nyní obtěžuje ostatní hosty
a odmítá provozovnu opustit. Hlídka po příjezdu zastihla
opilého muže s jízdním kolem. Tohoto vyzvala, aby bar
opustil. Dotyčný uposlechl, avšak venku začal strážníky
slovně napadat, domáhal se opětovného vstupu
do provozovny, přičemž téměř rozbil skleněnou výlohu
baru. Protože odmítal sdělit nebo prokázat svou
totožnost, byl hlídkou vyzván k nastoupení do služebního
vozidla za účelem předvedení na Policii ČR ke zjištění
totožnosti. Muž se choval agresivně, nechtěl vejít do budovy obvodního oddělení a přitom vrazil do vstupních
dveří a poškodil je. Následně se ho podařilo ztotožnit.
Bylo zjištěno, že jde o muže ve věku 33 let. Jelikož se muž
ani potom nezklidnil, ohrožoval sebe i své okolí a projevil
úmysl odjet na neosvětleném kole do místa bydliště, byl
hlídkou MP za pomoci hlídky policie převezen k vyšetření
do oblastní nemocnice. Ošetřující lékař rozhodl o jeho
umístění do Protialkoholní záchytné stanice Příbram.
Dne 18. 9. ve 23.48 hod. kontaktovala osobně v Brodské
ulici hlídku MP 44letá oznamovatelka a sdělila, že ji doma
neustále obtěžuje 47letá žena zvoněním na domovní
zvonek a telefonními hovory. Hlídka dále zjistila, že tyto
ženy spolu již jednou podobný konflikt řešily. Na dotaz
strážníků oznamovatelka uvedla, že výše zmíněná žena
za ní přijela autem Citroën a je pod vlivem alkoholu. Tato
skutečnost byla patrná i z jejího chování a způsobu
komunikace. Dotyčná však tvrdila, že autem nepřijela
a výše uvedené vozidlo že ani není jejím vlastnictvím.
Hlídka tedy vyzvala přítomné ženy, aby hádku ukončily,
a ony se odebraly domů. Protože bylo podezření, že starší
žena bude řídit vozidlo, zůstal jeden ze strážníků na místě
a monitoroval situaci. Asi po deseti minutách se dotyčná
vrátila a opět zvonila na oznamovatelku. Ta vyšla před
dům a mezi oběma ženami znovu došlo ke slovní rozepři.
Po chvíli ženy hádku ukončily a žena podezřelá z požití

alkoholu nasedla do výše uvedeného vozidla Citroën
na místo řidiče. Poté se rozjela Brodskou ulicí směrem
k ulici U Školy. Strážník, který celou událost sledoval,
vyrozuměl motohlídku, aby zakročila a uvedené vozidlo
zastavila. Hlídka vozidlo zastavila v ulici U Školy a zjistila,
že na místě řidiče je ona podnapilá žena. Vzhledem k tomu,
že v uvedené věci vyvstalo podezření ze spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která si
celou záležitost převzala za účelem dalšího vyšetřování.
Dne 20. 10. v 00.27 hod. v průběhu pravidelné kontroly
okolí Kulturního domu zahlédla hlídka MP na zemi vedle
lavičky bezvládnou ležící osobu. Osobu se strážníkům
podařilo po chvíli probrat a zjistili, že se jedná o ženu, která
je zřejmě silně pod vlivem alkoholu. Jmenovaná nebyla
schopná samostatné chůze ani komunikace a nedalo se
vyloučit případné zranění či podchlazení. Proto hlídka
přivolala záchrannou zdravotnickou službu a poskytla
posádce sanitky nezbytnou pomoc při převozu ženy
do Oblastní nemocnice v Příbrami. Dotyčná u sebe
neměla žádný průkaz totožnosti, ale vzhledem k místní
znalosti strážníků bylo následně zjištěno, že se jedná
o ženu ve věku 33 let. Hlídka přenechala shora jmenovanou v péči pracovníků oddělení urgentního příjmu
a poté pokračovala v další činnosti.
Dne 24. 10. ve 20.06 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram muž, že v ulici U Nemocnice kradou 2 osoby polystyren. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP společně
s hlídkou psovodů. Zároveň se sem vydala i pěší hlídka,
avšak již zde nikoho nezastihla. Hlídka MP se služebním
vozidlem při průjezdu Plzeňskou ulicí zahlédla dvě osoby
nesoucí polystyren, které směřovaly na parkoviště u OD
Uran. Ztotožněním strážníci zjistili, že se jedná o muže
ve věku 46 a 47 let. Jmenovaní se přiznali, že balení polystyrenových desek sebrali v ulici U Nemocnice. Protože
vše nasvědčovalo tomu, že v uvedené věci došlo ke
spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie
ČR. Dále hlídky MP poskytly policistům nezbytnou součinnost při převozu osob na Obvodní oddělení PČR v Příbrami a poté pokračovaly v plnění dalších pracovních povinností. Policie ČR případ dále vyšetřuje.
JUDr. Milan Fára
manažer prevence kriminality

Denní stacionář pro osoby s demencí

nemohou zůstat v domácím prostředí bez nepřetržité péče. Denní stacionář je takový typ služby,
který by měl právě postiženým osobám umožnit co
nejdéle pobývat v rodinném prostředí a zároveň
pomoci pečujícím rodinám. SANCO ADP poskytuje
těmto rodinám i poradenství prostřednictvím kontaktní pobočky České Alzheimerovské společnosti.
Více se dozvíte na www.sanco-pb.com.
Denní stacionář je v provozu od sedmi hodin a program probíhá do půl čtvrté. Dopolední aktivizační
program je po lehkém kondičním cvičení zaměřen
na trénování paměti a reminiscenci (vzpomínání
formou povídání na dané téma). Po krátké polední
pauze (snažíme se eliminovat noční neklidy, a proto
klienti po obědě nespí, jen odpočívají v křeslech či
na pohovce) začíná odpolední program. Ten je
volnější, spíše věnovaný tvořivým a společenským
aktivitám (výtvarné činnosti, společenské hry, četba,
křížovky a dle počasí vycházky na zahradě objektu).
Během roku jsou organizovány i výlety či návštěvy
muzea. Důležité je především zachovat stálý harmonogram dne a každý nový klient si během adaptační
doby (1 měsíc) zvyká na pobyt ve stacionáři (obdoba
zvykání si dětí ve školce). Proto je lépe pobyt ve stacionáři prodlužovat postupně, anebo v počátku
zapojit i rodinného pečovatele.

Syndrom demence, dříve spíše pejorativní označení
pro zapomnětlivé staroušky a dnes nejčastěji
skloňovaný výraz v souvislosti s Alzheimerovou
chorobou. Naštěstí je tato problematika častěji
zmiňována i v médiích společně s tématem stárnutí
populace a přestává být jen strašákem pro stárnoucí
rodiče a jejich děti, kteří pak nejčastěji o nemocné
pečují.
Tak jako máme několik typů demence, nemůžeme
hovořit jen o poruchách paměti, ale je třeba zmínit
i další projevy tohoto onemocnění. Poruchy kognitivních funkcí (myšlení, vnímání, orientace v prostoru a čase, poruchy řeči) doprovází v závislosti
na typu a fázi onemocnění i poruchy chování (neklidy)
pramenící z nemožnosti pochopit danou situaci.
Proto je potřeba zajistit pro nemocné takové podmínky, aby mohli co nejdéle pobývat ve svém
domácím prostředí. Je třeba zachovat pravidelný
režim dne a nemocné již od počátku choroby aktivizovat (zajistit program podle jejich zájmů a potřeb).
V Příbrami zajišťuje několik let péči o tyto nemocné
SANCO ADP ve svých Domovech se zvláštním
režimem (Domeček, Vážka), kde poskytuje dlouhodobé pobytové služby pro seniory, kteří již většinou

Den otevřených dveří
Přijďte se podívat na Gymnázium pod Svatou Horu, kde
se koná 8. 12. 2011 a 12. 1. 2012 od 9 do 14 hodin Den
otevřených dveří.
Dne 12. 1. 2012 se můžete stát od 16 do 18 hodin na hodinu
gymnazistou a vyzkoušet si své pocity i některé znalosti
a vědomosti. Budete moci navštívit hodinu angličtiny,
dějepisu, českého jazyka a uvolnit se v učebně informatiky
či v chemické laboratoři. Na dnech otevřených dveří škola
prezentuje své obory, projekty, vybavení i své možnosti
a úspěchy. Průvodce po škole uchazečům a rodičům dělají
stávající studenti, odborné dotazy rádi zodpoví vyučující.
Gymnázium pod Svatou Horou nabízí:
1. Pro žáky ze 7. třídy šestiletý obor – Brána k vysoké škole
Je vhodný pro zájemce o další studium, především pro ty,
kteří se nedokázali ke studiu rozhodnout již v páté třídě,
případně pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady
projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších
obcí, pro které je dojíždění v 6. a 7. třídě náročné.
Studenti získají všeobecný základ pro studium na VŠ.
Zvládnutí standardního programového vybavení je jednou z důležitých náplní předmětu informatika. Široká
volba volitelných předmětů umožní individuální
zaměření s ohledem na zájmy a budoucí profesní orientaci.
Počet přijímaných žáků: 30.
Při přijetí se přihlíží k prospěchu za 1. pololetí sedmé třídy,
součástí řízení je vstupní pohovor.

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
Informace z jednání pracovní skupiny prevence kriminality

V polovině října se uskutečnilo další z pravidelných jednání pracovní
skupiny prevence kriminality. V úvodu byla v krátkosti zmíněna aktuální
statistika trestné činnosti na území města. Za první tři čtvrtletí bylo
spácháno v Příbrami 1 179 trestných činů, což je mírný nárůst oproti roku
2010 (1 157 trestných činů). Ve srovnání s předcházejícími lety je ale současný
stav úrovně trestné činnosti na území města Příbram nízký, například v roce
2009 bylo za stejné období v Příbrami spácháno 1 504 trestných činů, což je
o 325 trestných činů více než v roce 2011.
Poté následovala krátká informace o stavu realizace projektů prevence
kriminality zařazených do Městského programu prevence kriminality
na letošní rok. Jak jsem Vás již informoval v minulém vydání Kahanu, město
dokončuje osvětlení 6 rizikových lokalit a stále probíhá instalace
bezpečnostních řetízků pro seniory. V rámci projektu Podpora vzdělávání
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí DOUČKO jsme požádali
o změnu využití účelové dotace, která nám byla schválena a chystáme se
zakoupit elektronické výukové programy pro doučované děti v hodnotě
10 000,- Kč, které budou využívány při doučování i v následujících letech.
V rámci projektu Jak řešit dluhy poskytujeme nejen speciální dluhové
poradenství pro občany, ale také se uskuteční 2 kurzy z oblasti prevence
vzniku zadluženosti. Semináře na téma finanční gramotnost se uskuteční
v průběhu listopadu, a to v Azylovém domě Příbram (pro zde ubytované
matky) a na Waldorfské škole Příbram pro gymnazisty.
Velká část jednání byla věnována přípravě Strategie prevence kriminality
města na léta 2012 – 2015 (dále jen Strategie). Město má v současné době
zpracovanou tříletou Koncepci prevence kriminality, jejíž platnost vyprší
koncem letošního roku. Město se rozhodlo zpracovat další koncepční
materiál z oblasti prevence kriminality, který bude vedle zmapování
stávajícího stavu obsahovat i vize a priority na období příštích 4 let.
Schválení výše zmiňované Strategie začátkem příštího roku Zastupitelstvem města je i nezbytnou podmínkou pro to, abychom mohli i v následujících letech žádat dotace na projekty prevence kriminality z Ministerstva
vnitra ČR. V současné době se zpracovává analytická část této Strategie
(bezpečnostní analýza a institucionální analýza). Po jejím dokončení se
vytyčí v rámci pracovní skupiny prevence kriminality priority a opatření,
která by se měla v Příbrami v rámci snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti
ve městě realizovat v příštích 4 letech.
V rámci diskuze informoval vedoucí Odboru školství Mgr. Kopecký o tom, že
v průběhu školních prázdnin nebyly s provozem školních hřišť, která byla
zpřístupněna dětem zdarma, žádné problémy a nedošlo ani k poškození
vybavení hřišť. Dále ještě upozornil na skutečnost, že z finančních prostředků
Evropské unie byla dokončena modernizace hřiště u Základní školy pod Svatou
Horou, které je po skončení vyučování zpřístupněno zdarma veřejnosti.
Přítomní také obdrželi od JUDr. Fáry informaci o tom, že v průběhu
listopadu se uskuteční další besedy na příbramských školách v rámci realizace projektu Fotbal proti zločinu, který organizuje 1.FK Příbram
ve spolupráci s městem Příbram a MP Příbram. Tento školní rok dojde
k obměně náplně besed (dříve bylo hlavním tématem smysluplné trávení
volného času, zdravý životní styl apod.). Po dohodě s ředitelem 1.FK panem
Větrovským, který realizaci tohoto projektu inicioval, budou besedy
zaměřeny především na násilí mezi dětmi a divácké násilí na stadionech.
Po něm sdělila Mgr. Novotná-Kuzmová, DiS., že proběhlo veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností
(ORP) Příbram. Komunitní plán je již kompletně zpracován, byl projednán
v řídící skupině komunitního plánování a sociální komisi. V nejbližší době
bude předložen do Rady města a následně ke schválení Zastupitelstvu
města. V rámci zpracování tohoto Komunitního plánu byl vytvořen
i Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Příbram, který občanům
usnadní orientaci v oblasti poskytovaných sociálních služeb v regionu.
MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

2. Pro žáky z 9. třídy čtyřletý obor - Živé jazyky
V našem regionu se jedná o zcela ojedinělý typ gymnaziálního
studia. První cizí jazyk zpravidla angličtina je vyučován
pětkrát týdně. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy
je alespoň jeden z ostatních předmětů vyučován nejen
v českém, ale částečně i v anglickém jazyce. Druhým
živým jazykem může být němčina, či francouzština,
dobrovolně i ruština nebo španělština. Kvalitní všeobecný
základ, nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí
standardního programového vybavení je dobrým předpokladem pro studium na VŠ nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Počet přijímaných žáků: 30.
Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu
za 1. pololetí 9. třídy s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení a účasti v soutěžích.
Gymnázium organizuje povinné kurzy, výměnné pobyty
jak v rámci programu Komenius, tak nezávisle do Německa, biologicko - ekologický kurz a tematické pobyty
v přírodě. Žáci mají možnost prohloubeného jazykového
vzdělávání formou CLIL, tzn., že si osvojují učivo nejazykového předmětu spolu s jazykovými dovednostmi. Škola
též pořádá videokonference do partnerských škol
v zahraničí. Velký úspěch škola sklízí s představeními
dramatického kroužku.
Adresa: Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328,
Příbram II, tel.: 318 679 020, 318 679 021, fax: 318 679 022,
email: gshpb@gshpb.cz, internet: www.gshpb.cz.
Mgr. Pavel Sedláček, ředitel

My, obyvatelé DPS v Brodské ulici, bychom touto cestou chtěli poděkovat městu Příbram za to, že investovalo nejen své peníze, ale i peníze z Evropských fondů do zateplení DPS, včetně střechy, výměny oken,
dveří a balkonů. Představa tak rozsáhlé rekonstrukce vyvolala v každém z nás spoustu obav, nejistoty
a strachu, jak to vše zvládneme. Díky zodpovědnému přístupu pracovníků všech zúčastněných firem
a jejich lidskému přístupu k nám práce probíhala přesně podle plánu. Rovněž všichni zaměstnanci
Pečovatelské služby nám pomáhali s přípravami, úklidem, ale i s jinými překážkami.
Nyní je rekonstrukce dokončena a dům září novotou. Okolí je krásně upravené a my jsme všichni vděční,
že s nadcházející zimou budeme bydlet v takto zatepleném domě, což nám zpříjemní nejen samotné
bydlení, ale vylepší rozpočet každého z nás. Děkujeme.

Oprava památky v kostele svatého Jakuba Staršího v Příbrami I
V tomto kostele je cínová křtitelnice, která letos slaví narozeniny. Je jí 500 let a na svůj věk opravdu vypadá.
Na tom, že její stav je kritický, se shodují i přizvaní odborníci. Oprava této historické památky bude finančně
náročná a je jisté, že farnost sama nemá dostatek peněz. Při květnové Noci kostelů přislíbil pan místostarosta V. Černý, že by bylo možno uvažovat o příspěvku z městské kasy. Přesto částka, kterou by město
poskytlo, nebude stačit. Obracíme se touto cestou na občany a podnikatele, kteří mají zájem na zachování
této unikátní památky, aby podpořili její opravu. Mohou tak učinit vložením peněz do pokladničky v kostele
nebo osobně po domluvě s farářem P. Jindřichem Krinkem. Další možnosti jsou uvedeny ve vývěsce
na kostele. Za poskytnutou pomoc děkují nejen farníci od sv. Jakuba

V říjnu se město Příbram poprvé představilo na veletrhu Tour Salon Poznaň
v Polsku. Akce je spolufinancována EU v rámci ROP Střední Čechy.

Když rodiče chodí zase do školy
Sedmý ročník oblíbeného a hojně navštěvovaného projektu Základní školy, Příbram II,
Jiráskovy sady 273, „Když rodiče chodí zase do školy“, byl tento rok zahájen v sobotu 15. 10.
2011. Setkání žáků a jejich rodinných příslušníků bylo tentokrát nazváno: ,,Dobrodružnou„
výpravou po stopách Antonína Dvořáka.
Celá akce měla velmi komunikativní a příjemnou atmosféru, byla zaměřena na turistiku, ale
především na poznávání kulturních tradic našeho regionu, na seznamování se s významnými
osobnostmi, které jsou s ním spojeny (předchozí ročník projektu přinesl poznatky o J. J.
Rybovi, návštěvu v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem, v kostele Povýšení
svatého kříže, seznámení s původními varhanami a malý koncert). První podzimní části
projektu se zúčastnilo přes sedmdesát účastníků, všemi byla hodnocena velmi pozitivně.
Cílem projektových aktivit je utváření kvalitních vzájemných vztahů mezi žáky, školou
a rodiči, získávání dovedností a znalostí při aktivním trávení společného volného času.
Další setkání proběhne 3. 11. v ZŠ Jiráskovy sady formou výtvarného odpoledne, které bude
tematicky navazovat na setkání předchozí. Všechny ročníky projektu a společné aktivity
žáků, rodičů, prarodičů a učitelů připravují Alena Černohorská a Jana Schneiderová.
Projekt je podporován zřizovatelem - městem Příbram ve formě účelové dotace. Základní
škola v Jiráskových sadech má ve své vizi zakotvenu ideu komunitní školy, k čemuž tento
projekt také velmi významně přispívá.
Dagmar Moravcová, Alena Černohorská, Jana Schneiderová,
ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II
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Starosta města MVDr. Josef Řihák a rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií
prof. PaedDr. Gabriel Švejda (vlevo od starosty) na slavnostní imatrikulaci nových studentů
příbramské pobočky Vysoké školy evropských a regionálních studií.

Město Příbram skončilo na 4. místě ve Středočeském kraji ve srovnávacím výzkumu Město
pro byznys 2011. Průzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení
zařazena automaticky, organizuje časopis Ekonom. Starosta MVDr. Josef Řihák převzal dílčí cenu
firmy Eurovia CS za nejlepší přístup veřejné správy k podnikatelům. Předal mu ji Jan Tříska,
ředitel Oblasti Čechy střed Stavební skupiny Eurovia CS.

Studenti Waldorfské školy Příbram předali starostovi MVDr. Josefu Řihákovi krásný dar, a to
velký znak města vyřezaný do dřeva. Je to práce studentů oboru Umělecký truhlář a řezbář.

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Středočeského kraje uspořádali
výjezdní zasedání výboru v Příbrami. Na radnici je přijali starosta MVDr. Josef Řihák a radní
Ing. Juraj Molnár.

Cvičení Fire Patrol 2011 uspořádali dobrovolní hasiči z Příbrami a z Chrástu za finanční podpory
Středočeského kraje a pod záštitou starostů Příbrami a Chrástu. Na snímku jsou všichni účastníci
na zahájení cvičení před hasičskou zbrojnicí na Březových Horách spolu se starostou
MVDr. Josefem Řihákem.

Další veřejné setkání ke komunitnímu plánování proběhlo v Centru neziskových organizací
v Příbrami VII. Zúčastnil se ho také MUDr. Ivan Šedivý, ředitel Pečovatelské služby města Příbram.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý zkontroloval, jak jsou Technické služby města Příbram
připravené na nadcházející zimu.

Další nově opravená silnice. V Příbrami je opravena část silnice č. III/1911 na Zdaboři. Jde o zhruba
kilometrový úsek na hlavním tahu. Pětimilionová dotace byla využita na frézování, lokální sanaci
a vyrovnání povrchu. V současnosti Středočeský kraj investuje do středočeských silnic půl miliardy
korun navíc. Nově vyčleněné peníze jdou na rekonstrukce komunikací formou odloženého
financování. Provádějí je firmy, se kterými má Středočeský kraj podepsané smlouvy na běžnou
údržbu silnic II. a III. třídy a opravy zaplatí tzv. “ze svého“. Středočeský kraj pak po dobu dvou let
bude finance splácet bez jakéhokoli úrokového zatížení či navýšení podle již dnes platného
a vysoutěženého ceníku oprav. Středočeské silnice tak získají zcela nové povrchy v celkové délce
200 kilometrů, to je pro představu jako by se udělala nová silnice z Prahy do Brna.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
zahájila 13. října komplexní
rekonstrukci křídla D1
monobloku

Dne 13. října 2011 bylo
v Oblastní nemocnici Příbram
za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha poklepáno na pomyslný
základní kámen komplexní rekonstrukce křídla D1
monobloku.
Po dokončení stavby dvou zcela nových budov C a F
v hodnotě cca 900 mil. Kč a právě probíhající komplexní rekonstrukci křídla D3 monobloku (hodnota
cca 200 mil. Kč.) se tak v relativně krátké době
přikročilo již ke třetí, pro nemocnici funkčně
i finančně velmi významné investici.
Hodnota projektu rekonstrukce křídla D1 je cca
204 000 000 Kč, které jsou hrazeny z evropských
fondů, jmenovitě z ROP Střední Čechy.
Úprava křídla D1, která zahrnuje zásadní stavební
práce, jako například totální výměnu instalací

a oken, razantní změnu vnitřních dispozic, zateplení
obvodového pláště i přístavbu nového patra,
terénní modelace a nové zdravotnické a další
technologie, řeší zároveň logickou návaznost
a dosažitelnost jednotlivých oborů na všechna
zásadní oddělení včetně zobrazovacích metod
a centrálních operačních sálů.
Po dokončení všech prací najdou v nových prostorách své místo gastrocentrum, zmíněné zobrazovací metody, ambulance operačních oborů včetně
očního oddělení, které zde získá také zcela nový
operační sál a stacionář.
Veškeré stavební práce jsou naplánovány do 31. 5.
2012, kdy by měly být podle plánu hotovy.
Dne 13. října proběhla také prohlídka 4. patra křídla
D3, které je v rekonstrukci již několik měsíců.
Po rekonstrukci budou v D3 umístěny především
lůžkové jednotky operačních oborů a odborné
ambulance. Zprovoznění této části budovy D
(monoblok) je naplánováno na přelom roku
2011/2012.

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

ÙäÒõàónÇîñø
Demontáž varhan
V srpnu 2011 bylo započato s demontáží velkých
varhan, stojících na kůru svatohorské baziliky.
Po jejím ukončení koncem září 2011 tak vznikl prostor pro nutné stavební úpravy před instalací nového
již rozestavěného nástroje. Varhany postavila roku
1948 firma Rieger. Nástroj měl tři manuály a pedál.
Vzhledem k době vzniku bylo použito převážně
levnějších zinkových píšťal, což mělo nepříznivý vliv
na zvuk nástroje, navíc zinek vzhledem k instalaci
na půdách, kde v zimě mrzlo, zkřehl. Díky umístění
části varhan na tepelně neizolovaných půdách se
také nástroj stal vlivem teplotních rozdílů neladitelným. Varhany byly navíc několikrát přestavovány.
Protože z těchto a dalších důvodů velké varhany
ve svatohorské bazilice, které se ocitly na prahu své
technické životnosti, již nebylo vhodné rekonstruovat, probíhá nyní jejich demontáž, aby byly na kůru
nahrazeny novým nástrojem, který již vzniká v dílně
borovanského varhanáře Vladimíra Šlajcha.
Jako první byl demontován hrací stůl varhan
na kůru, dále pak rozebrány časti v půdních prostorách. Malá část píšťal a některé další komponenty
(měch, starší ventilátor) byly na přání diecézního

organologa přemístěny do diecézního depozitáře.
Ostatní materiál je likvidován.
V následující fázi bude diskutována statika kůru,
realizace zateplení půdních prostor a další otázky,
související s umístěním nových varhan. Svatohorské
varhany s námi můžete stavět i Vy.
K 30. září 2011 bylo shromážděno 4 351 790 Kč, tedy
cca 29 % z konečné ceny nástroje. BEZ VAŠICH
DARŮ PROJEKT NEBUDE MOŽNÉ DOKONČIT!
Na stavbu varhan i všechny související práce můžete
přispět různými formami, např. též dárcovskou DMS
ve tvaru: DMS SVATAHORA na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou
Horu přispějete 27 Kč. Za Vaši štědrost Vám srdečně
děkujeme!
G. Demeterová a J. Tůma koncertují pro svatohorské varhany
Předprodej vstupenek v ceně 250 Kč bude probíhat
ve svatohorském poutním muzeu nebo rezervací na
níže uvedených kontaktech.
Více informací na www.svata-hora.cz/varhany.
Kontakt: Matice Svatohorská, IČ: 70829071,
Svatá Hora 591, Příbram, tel.: 318 429 939,
e-mail: matice@svata-hora.cz.

Život s autismem

a nezvládají znakovou řeč. Takže pokud chci dítěti
sdělit, kam se půjde, ukážu mu malý zalaminovaný
obrázek, na kterém mám dotyčné místo vyfocené.
Nebo pokud dítě něco chce, donese mi kartičkou
s fotem požadovaného.
Když máte dítě na vozíku, je jeho hendikep na první
pohled vidět. Dítě s autismem často vypadá jen jako
nevychované. Je lehké soudit, těžší je vidět
pod povrch. Pokud spatříte rodiče, který se sklání
nad dítětem válícím se po zemi, stoprocentně si
pomyslíte něco o dnešní volné výchově a účinnosti
opomíjených tělesných trestů. Jenže co když se
dotyčné dítě jinak chovat nemůže? Co když mu jeho
mozeček v tu chvíli jinou reakci neumožňuje? Co
když je to dítě autistické?
Autismus je závažná porucha, která spočívá v řadě
potíží. Dítě dobře nechápe to, co slyší, vidí a prožívá.
Trápí ho problémy s mezilidskými vztahy, komunikací a přizpůsobivostí.
Zorientovat se v našem světě bez specializované
pomoci má asi tolik šancí jako ryba na suchu.
Autismus se nedá vyléčit. Ještě si myslíte, že pár na
zadek by pomohlo?
Když jsme se dozvěděli, co je se Štěpánem, vlastně
to byla úleva. Že to není naše vina. Že jsme nic
nezkazili. A nastoupil pocit tíhy z budoucího. Jenže
tím se trápit nelze. Je potřeba žít přítomností.
Logo
Já jsem momentálně šťastná jako blecha,
že
v Příbrami funguje Mateřská škola speciální
v Hradební ulici. A že je od letoška otevřená třída
pro autistické děti. Nikdy jsem si nedovedla představit, že by Štěpánek mohl chodit do školky. A ono
to jde. Asi nemusím vysvětlovat, jak moc jsem
vděčná paní ředitelce, dámám učitelkám i slečně
asistentce za veškerou péči a pochopení, které se
našemu synovi v této školce dostává.
Já se vážně snažím, aby projevy našeho postiženého
syna neobtěžovaly okolí v míře větší než nutné. Piští,
když má radost, ječí, když se zlobí. Víme o tom. Víme
i o tom, že hluk většinu lidí obtěžuje. I tak bych
chtěla poprosit všechny okolo i naším směrem
jdoucí o trochu pochopení. Pochopení pro rodinu,
která se snaží v normálním prostředí vychovat svoje
trochu jiné dítě. Vy nás jen potkáváte, my ho máme
navždy...

Narodí se miminko a vypadá zdravě. Všichni jsou
šťastní, že do rodiny přibyl nový človíček. Dítě roste
a už to není miminko, je to batole. Přijde období
vzdoru. Pořád čekáte, až dítko přestane používat
vztek jako univerzální reakci na všechno, a ono je to
spíš horší a horší. Místo vzteku upustí od používání
té trochy slovíček, co se naučilo.
Říkáte si, že je brzy, že do tří let času dost. A ono se
toho moc nezmění ani do tří let. Dětská lékařka vás
nejspíš odešle k psychologovi. Pokud je dotyčný
odborník nohama na zemi, pojme podezření.
Potom vás čeká dlouhá cesta různých vyšetření,
na konci které může být diagnóza dětský autismus.
Říkáte si, že vám se to stát nemůže? Ale může. Každé
stodesáté dítě trpí autismem.
Takhle nějak se to odehrávalo u nás. Věřte mi, že to
bolí. Bolí to, když se dozvíte, že vaše dítě je
postižené. Když si uvědomíte, že se o něj budete
nejspíš starat celý život. Ale není autista jako autista.
Ti vysokofunkční dokáží fungovat a normálně žít.
Aby tohoto byli schopni, musí se pracně naučit, co
říkat, jak reagovat. Nemají cit pro to, co je vhodné.
To, co zdravé dítě pozná intuitivně, musí se autistické dítě čistokrevně nadřít.
Náš syn je nízkofunkční. Nemluví, vzteká se, je
na plenách. Někdo se možná zeptá, proč jsme ho
nedali do ústavu. Protože je náš, přáli jsme si ho
a protože je mu s námi dobře. Umíme ho potěšit
a on se umí radovat. Že z něj nikdy nic nebude?
No, ona ta lidská dokonalost je věc značně relativní.
Co někdy zamrzí, je reakce okolí neznalého stavu
věcí. Přednášek na téma výchova jsem už od okolojdoucích dostala tolik, že by to vydalo na menší
svazek v edici Stopy hrůzy. Jednou jsme si tak kráčeli
směr hřiště, Štěpánkovi se cosi znelíbilo a ječel
a odmítal jít žádoucím směrem. Paní kráčející okolo
pravila: „Já si tě vezmu, když zlobíš maminku.“ (Proč
je tahle hláška tak oblíbená?) No a nejstarší syn jí
odpověděl: „Víte, on nemluví. To byste si musela
pořídit takový kartičky, a ty by vám nosil, kdyby
něco chtěl.“ Paní zjevně vůbec netušila, o co jde
a poměrně rychle pokračovala v chůzi.
Abych to vysvětlila, kartičky rovná se výměnný
obrázkový komunikační systém, který se používá
pro komunikaci s dětmi, které nemohou mluvit
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I,
Jiráskovy sady 113, pořádá Dny otevřených dveří 5. 11. 2011 od 9 do 14 hodin,
12. 12. 2011 a 9. 1. 2012 od 9 do 16.30 hodin. Více informací: www.szs.pb.cz

INFORMUJE

Vážení čtenáři Kahanu,
na letošní listopad má Okresní
hospodářská komora v Příbrami
připraven bohatý rejstřík zajímavých akcí. Říká se, že „všechno špatné je pro něco dobré.“ Podobně tomu
bude i v případě zařazení Příbramska do specifikace oblastí s vyšší mírou
nezaměstnanosti v připravované výzvě v rámci programu Rozvoj, který
vyhlásí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci OPPI ještě do konce

tohoto roku.
O podporu na zakoupení strojů a zařízení (tj. dlouhodobý hmotný majetek) mohou požádat podnikatelské subjekty, tzv. malé nebo střední podniky v oblasti zpracovatelského
průmyslu (CZ-NACE oddíl 10-32). Dotace bude účelově určená k úhradě způsobilých výdajů
a její výše může být až 20 mil. Kč.
Podrobné informace k programu Rozvoj i dalším připravovaným výzvám se mohou zájemci
dozvědět na bezplatném semináři 2. listopadu, který pořádá OHK Příbram v ČS, a. s. Hned
po skončení tohoto semináře následuje krátký informativní seminář „Dotace na zateplení
budov pro města a obce“ v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Ve spolupráci s agenturou Signum připravujeme následující dva zajímavé, rovněž bezplatné
semináře, o které je velký zájem.
3. listopadu 2011 seminář „Síla otevřené komunikace“ nás naučí, jak se s lidmi kolem
sebe domluvit, abychom oba odcházeli s pocitem výhry. Seminář bude o nenásilné komunikaci, rozpoznání manipulace a obrana proti ní.
10. listopadu 2011 „Koučink: módní výstřelek nebo správná volba?”. Zde se seznámíte
s principy koučinku, s metodami práce a jak se liší od ostatních. Též bude provedena
praktická ukázka – ochutnávka koučování na místě.
24. listopadu 2011 připravujeme seminář „Efektivní vymáhání pohledávek“ s advokátkou
Michaelou Šustrovou. Tento seminář je určen pro všechny, kdo přicházejí do styku s dlužníky
a hledají způsob, jak je přimět k plnění jejich peněžitých závazků. Přínosem bude zejména
pro členy vedení obchodních společností, zaměstnance právních oddělení, pracovníky
zabývají se prodejem zboží nebo služeb a pracovníky dohlížející na úhradu faktur.
Ve čtvrtek 13. 10. a v pátek 14. 10. 2011 předával prezident Hospodářské komory České
republiky Petr Kužel Osvědčení Hospodářské komory České republiky nejlepším učňům.
Toto ocenění přebralo celkem 244 absolventů ze 49 škol z celé republiky.
Osvědčení Hospodářské komory ČR je doklad, který vypovídá o požadované kvalitě absolventů ze strany zaměstnavatelů. Osvědčení absolventům usnadní vstup na trh práce.
Hospodářská komora ČR učňovské a střední odborné školství dlouhodobě podporuje. Podílí
se na přípravě jednotné závěrečné učňovské zkoušky, pověřuje a zajišťuje odborníky z praxe
jako další členy hodnotící komise u závěrečných a maturitních zkoušek středních škol a snaží
se ve všech regionech a oborech propagovat důležitost řemesel, učňovských oborů a středního odborného vzdělání jako celku.
Za náš region se pravidelně zapojují dvě školy, a to Integrovaná střední škola HPOS,
která letos získala čestné uznání za výuku v oborech cukrář, aranžér a kuchař - číšník. Z této
školy převzalo osvědčení osm nejlepších studentů. Další školou, která převzala čestné uznání
za obor truhlář, automechanik, klempíř a práce v autoservisu, je Střední odborné učiliště
Hluboš, kde Osvědčení Hospodářské komory převzalo 13 nejlepších učňů. OHK v Příbrami
samozřejmě blahopřeje nejlepším učnům i školám, které je připravily pro jejich profesní život.
V průběhu června 2011 nominovala Okresní hospodářská komora v Příbrami do soutěže
Firma roku 2011 a Živnostník roku 2011 deset svých členů z řad živnostníků a deset
společností.
Nominovaní měli zaslat do soutěže svůj „podnikatelský příběh“ a odpovědět na pět doplňujících otázek. Patnáctičlennou krajskou porotu nejvíce zaujal podnikatelský příběh paní
Zdenky Brožové, kterou jistě zná celé Příbramsko jako zakladatelku a majitelku týdeníku
Periskop. Vyhlašovatelem soutěže je deník Hospodářské noviny vydavatelství Ekonomia.
Záštitu a odborný dohled zajišťuje Hospodářská komora ČR.
Paní Zdenka Brožová byla 13. 10. 2011 v prostorách Slovanského domu vyhodnocena jako
vítězka krajského kola, za což jí Okresní hospodářská komora v Příbrami vyjadřuje veliké
blahopřání. Paní Brožovou jsme si pozvali na představenstvo OHK Příbram, které se konalo
19. října v příbramské pobočce ČSOB, abychom jí vyjádřili svůj dík za skvělou reprezentaci
našeho regionu i za novinářskou práci, kterou odvádí dobře již přes dvacet let. Vážíme si
toho, že ocenění dojdou i malí a skromní podnikatelé, kteří již tak nějak automaticky patří
k životu nás všech.
Tím soutěž nekončí, ale naopak začíná. Paní Brožovou budeme podporovat v národním kole,
a to již formou sms zpráv, které může zaslat každý z Vás. O způsobu hlasování budeme
nadále informovat.
Připomínám, že až do konce roku 2011 můžete hlasovat v internetové anketě
„TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO“. Aktuální stav bodů je 1 474.
Pro svou TOP firmu hlasujte na www.topfirmapribramsko.cz
Irena Karpíšková, ředitelka
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

160 LET SPŠ PŘÍBRAM
V roce 2011 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram slaví 160 let
od zahájení vyučování v Horní škole v Příbrami. Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na setkání absolventů, profesorů a bývalých zaměstnanců, které se
uskuteční v sobotu dne 12. 11. 2011 v areálu naší školy, a na slavnostní večer
v prostorách příbramské Sokolovny.
Program celého dne je k dispozici na www.spspb.cz.
Oslavy se konají pod záštitou MVDr. Josefa Řiháka, starosty města Příbram,
a MUDr. Davida Ratha, hejtmana Středočeského kraje.
Přijďte mezi pedagogy a absolventy jedné z nejstarších odborných škol ČR.
PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,
Komunitní centrum Příbram, Žežická 193, Příbram VII (2. pavilon),
upozorňuje zájemce, že od 15. 9. probíhá opět každý čtvrtek Trénink paměti
a od 11. 10. začínají Kurzy práce na počítači pro začátečníky (8 x 2 vyučovací
hodiny, od 9 do 10.30 hod.) i pokročilé (8 x 2 vyučovací hodiny, od 11 do 12.30 hod.).
Taneční odpoledne budou 27. 10. a 24. 11. (vždy od 14 do 16 hod.).
Kurz Šikovné ruce se bude konat 11. října – výroba náušnic, a 8. listopadu –
výroba bonsaí z kamene a korálků a zdobení květináčů ubrouskovou technikou
s vánočními motivy (vždy od 9 do 11 hod.).
Výuka tance proběhne 1., 8., 15., 22. a 29. 11. (14 – 16 hod.).
Dne 1. prosince se koná videoprodukce o Kypru (13.00 – 14.30 hod.).
Bližší informace na výše uvedené adrese nebo na tel. 318 637 531, 775 073 499.
Od 19. 12. do 3. 1. 2012 bude Komunitní centrum zavřeno.

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp, který graficky
reprezentuje, jeho aplikace je definována a řídí se pravidly zde uvedenými.

maminka

PŘÍBRAMI

logo Kladno

Alena Kasíková, předsedkyně OV SPCCH, vedoucí KC Příbram
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