Stalo se

Starosta MVDr. Josef Řihák a P. Anton
Verbovský ze Svaté Hory slavnostně
rozsvítili 1. svíci na adventním věnci.

Členka Zastupitelstva města Příbrami
Michaela Dzamková předala ocenění
bezpříspěvkovým dárcům krve.

Spolek Prokop také letos připravil
pro děti Putování se světýlky za svatým Martinem.

Sportovkyně Závodního klubu Oxygen
Příbram získaly další cenné medaile.
Blahopřejeme.

Starosta MVDr. Josef Řihák poděkoval
npor. Milanu Sladovníkovi za jeho
práci pro město Příbram.

Slovo starosty

Automobilový provoz se vrátí
již brzy na náměstí T. G. Masaryka

O víkendu 26. a 27. listopadu začala pokládka asfaltového koberce v Milínské a v Plzeňské ulici
v úseku, který je součástí probíhající rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.
„V týdnu od 21. listopadu pracovníci dodavatelské firmy Strabag dokončili práce na nových obrubách
mezi ulicemi a chodníky. Současně také položili několik konstrukčních vrstev nové komunikace,
a připravili tak vše pro pokládku asfaltového povrchu. Zatím nám stále přeje počasí, a tak předpokládám, že nové asfalty budou v Milínské a v Plzeňské ulici bez problémů položeny,“ řekl starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák, který stavbu téměř každý den průběžně sleduje.
Hotová je již i komunikace podél Komerční banky a lékárny. V posledních listopadových dnech
kameníci dokončili nové povrchy silnic na křižovatce s Tyršovou ulicí před budovou příbramské
radnice. „Ulice kolem náměstí bude přibližně od 4. prosince zprovozněna. Zatím ji budou moci využívat chodci, neboť se bude následně dokončovat nový chodník podél domů,“ vysvětlil Josef Řihák.
Stavba plynule pokračuje i v dalších částech náměstí. Stav výstavby ke dni 24. listopadu si můžete
prohlédnout na snímcích pořízených z věže příbramského kostela svatého Jakuba staršího.
Na komunikaci podél Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou již dokončeny
parkovací plochy, obruby a bude zahájena pokládka dlažby. Předpoklad zprůjezdnění této ulice
je do poloviny prosince 2011.
„Milínskou a Plzeňskou ulici bude možné zprůjezdnit pro automobilový provoz pravděpodobně už
od 5. prosince nebo rovněž od poloviny prosince, kdy už by měl být dokončen i nový dlážděný povrch
v Hailově ulici. Rovněž v Hailově ulici finišují práce na obrubách a konstrukčních vrstvách a připravuje se
pro pokládku žulové dlažby,“ doplnil starosta Řihák.
Po skončení stavebních prací na výše zmíněných ulicích a zprůjezdnění náměstí T. G. Masaryka se
stavebníci vrátí na centrální plochu náměstí a veškeré přilehlé chodníky. Právě zde budou poté
pokračovat stavební práce. Rekonstrukce náměstí by měla kompletně skončit nejpozději v květnu
příštího roku.
V souvislosti s probíhající opravou náměstí TGM se starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák sešel
se zástupci podnikatelů z Pražské ulice a z přilehlých ulic. S cílem co nejvíce snížit nepříznivé
dopady rekonstrukce náměstí TGM na příbramské živnostníky, vyšlo město Příbram podnikatelům vstříc. „Postupně realizujeme několik nápadů, jak oživit obchod v centru staré části Příbrami.
S těmito podněty přišli sami podnikatelé. Jedním z konkrétních opatření je například uspořádání
Vánočních trhů, které se uskuteční ve dnech 11. a 18. prosince vždy od 8 do 14 hodin na Václavském
náměstí,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.
jk

Vážení spoluobčané.
Stalo se již v našem městě tradicí, že předvánoční období zahajujeme slavnostním setkáním. Ani letošní rok nebyl výjimkou.
Tentokrát se ale příbramské zahájení adventu konalo netradičně
v budoucí odpočinkové a relaxační zóně Ryneček. Na obvyklém
místě našeho setkávání – na náměstí T. G. Masaryka totiž
pokračuje rekonstrukce. Jsem rád, že se nás letos na zahájení
adventu opět sešlo velmi mnoho. Děkuji všem, kteří se podíleli
na organizaci této naší slavnosti.
Období adventu je časem, kdy bychom se měli zastavit, zhodnotit uplynulý rok. Připomenout si, co se nám povedlo a co je
třeba zlepšit. Když bych měl hodnotit letošní rok, pak musím
jednoznačně říci, že byl pro naše město úspěšný. I přes všechny
vnější problémy se nám v Příbrami stále úspěšně daří realizovat
projekty, na které získáváme dotace jak z Evropské unie, tak
ze státních i krajských fondů.
Nejvýznamnější akcí letošního roku je rekonstrukce náměstí
T. G. Masaryka, která potrvá až do května příštího roku a o které
najdete aktuální informace ve vedlejším článku.
Důležité pro budoucnost našeho města bylo, že jsme pokračovali v zateplování domů s pečovatelskou službou (DPS) a základních škol. To jsou důležité investice, které se nám zúročí
v budoucích úsporách. Letos se nám podařilo zrekonstruovat Základní školy na Březových
Horách a v ulicích Bratří Čapků a Dlouhá. Dokončili jsme rovněž zateplení DPS v ulicích Průběžná
a Brodská.
A v neposlední řadě se nám v Příbrami podařilo opravit několik ulic a chodníků. A to jak v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města pro Březohorské sídliště, tak i v rámci dalších investičních
akcí města. Velké poděkování za realizované opravy ulic v našem městě patří také Středočeskému
kraji, který v letošním roce investoval hodně peněz do rekonstrukcí ulic Školní, Žežická
či K Podlesí. Nové povrchy dostaly i silnice v bezprostředním okolí našeho města – například
k Brodu, do Podlesí či do Lazce. Velkým přínosem je i pořízení stroje na záplatování děr v asfaltu,
jehož význam se patrně nejvíce projeví v nadcházejícím zimním období.
Za velmi důležité pro budoucnost našeho města považuji rovněž, že se nám i přes všechny
objektivní potíže stále daří dobře hospodařit. Město si totiž na rozdíl od státu nemůže dovolit
deficitní rozpočet. Město Příbram hospodaří bez dluhů a přitom se nám daří realizovat naše
rozvojové projekty.
A v neposlední řadě si vážím toho, že se nám stále daří bojovat s kriminalitou v našem městě.
Stojí nás to spoustu úsilí i peněz, ale výsledkem je, že od roku 2006, kdy jsme byli na 1. místě
v žebříčku kriminality v ČR, jsme klesli někam doprostřed. A to je velký úspěch.
V rekonstrukci a zateplování budov v majetku města budeme pokračovat i v příštím roce. Nyní
jsou na řadě naše mateřské školy a jesle. Čeká nás také dokončení rekonstrukce náměstí
T. G. Masaryka ve staré části města a rekonstrukce náměstí 17. listopadu na sídlišti. Před námi je
rovněž výstavba nového relaxačního a odpočinkového centra Ryneček. Za tímto účelem město
zakoupilo za více než 11 milionů korun potřebné pozemky.
Rádi bychom také v příštím roce vybudovali novou mateřskou školu. V současné době chybí
v Příbrami asi 100 míst pro děti v našich předškolních zařízeních a tento hendikep bychom chtěli
odstranit.
Budeme rovněž pokračovat v opravách ulic a chodníků. Z nich největší je generální rekonstrukce
Mariánské ulice na Březových Horách, kterou bude město hradit celou ze svých peněz. Chtěli
bychom také dokončit plynofikaci několika zbývajících ulic na Březových Horách.
A v neposlední řadě chceme pokračovat v našem programu prevence kriminality s cílem snížit
především drobnou majetkovou trestnou činnost. Vím v tuto chvíli, že splnit tyto naše úkoly
nebude jednoduché, protože před námi je patrně další vlna celosvětové recese. Ale věřím, že
město Příbram, podobně jako z minulé krize, i z tohoto nepříznivého období vyjde se štítem.
Vážení obyvatelé Příbrami,
přeji Vám, abyste si nyní v čase adventu našli čas na setkání nejen u rozsvícených svíček
na adventním věnci a v klidu a v pohodě si popovídali se svými nejbližšími a přáteli.
Rovněž Vám přeji co možná nejhezčí prožití vánočních svátků.

MVDr. Josef Řihák
Město Příbram pořádá 11. a 18. 12. 2011 na Václavském náměstí a v horní části Pražské
ulice Vánoční trhy. V době od 8 do 14 hod. si budou návštěvníci moci vybrat
ze širokého sortimentu nabízeného zboží, např. čerstvé vánoční pečivo, vánoční
ozdoby a ubrusy, vánoční dekorace a kazety, dárkovou bižuterii, jmelí. Chybět nebude
ani lehké občerstvení, jako je medovina, svařené víno, ovocné špízy, trdelníky či jiné
dobroty. Zveme Vás proto na Václavské náměstí a do Pražské ulice o Stříbrné a Zlaté neděli.

Connecting Classrooms v Příbrami
Člen Rady města Příbram Ing. Juraj Molnár zahájil dne 21. 10. 2011 společně s předsedkyní
školské komise města a členkou rady paní Jiřinou Kaiserovou, ředitelkou ZŠ Příbram, Školní 75,
Mgr. Danou Křápkovou a ředitelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiřím Holým
první celostátní třídenní setkání základních škol sdružených v projektu Britské Rady – Connecting
Classrooms. Programu prvního dne setkání se také zúčastnil ředitel Britské Rady v ČR pan Nigel
Bellingham, který při jednání s radním Ing. Molnárem ocenil práci organizátorů a vstřícný přístup
města Příbram v oblasti vzdělávání.
Cílem projektu je nalézt partnery ve Velké Británii a dalších zemích pro české školy, propojit třídy
na bázi angličtiny při práci na společně vybraných tématech a v neposlední řadě také navázat
přátelství a spolupráci mezi žáky a jejich školami. Záštitu nad setkáním převzal starosta města
Příbram MVDr. Josef Řihák. Hlavním organizátorem byla ZŠ Příbram, Školní 75, která byla do tzv.
clusteru základních škol nominována na základě svých dobrých výsledků ve vzdělávání a celkově
otevřeného a kreativního přístupu k výuce, a v neposlední řadě i na základě dobré výuky
angličtiny. Spoluorganizátorem byl Vzdělávací institut Středočeského kraje, který je zároveň
partnerskou organizací v tomto projektu pro školy v ČR. Během setkání se reprezentanti celkem
pěti vybraných škol (ZŠ Příbram, Školní 75, FZŠ prof. O. Chlupa Praha, ZŠ Dr. J. Malíka Chrudim,
2. ZŠ a MŠ Beroun a OPEN GATE Babice) věnovali poznávání města Příbram s využitím GPS (geocaching), natáčení krátkých video reportáží s anglickým komentářem o významných místech
města, navštívili Hornické muzeum, absolvovali přednášku neslyšícího lektora, pracovali
na slovníku znakové řeči a zvládli ve třech dnech řadu dalších aktivit. Během závěrečného hodnocení, které bylo od všech účastníků velmi pozitivní, byly domluveny další kroky a rozvojové
aktivity v projektu. Nejbližším setkáním bude pracovní schůzka v Londýně, kde Českou republiku
budou reprezentovat právě zástupci příbramské školy.

Informace z radnice

Kontrola městských domů

V domech č.p. 151 - 157 v Březnické ulici v místě zvaném
U Flusárny se 15. 11. uskutečnila kontrolní akce. Zúčastnili se jí
policisté, hasiči a městští strážníci, kteří zde společně kontrolovali technický stav domů zejména s ohledem na dodržování
protipožárních předpisů. Policisté také kontrolovali přítomné
osoby. Akce se zúčastnil i starosta města MVDr. Josef Řihák,
který byl nespokojen zejména s neutěšeným stavem sklepů.
“V několika sklepích, které jsem viděl, je spousta nepořádku. To
představuje velké nebezpečí vzniku požáru. V nejbližší době
uskutečníme v těchto sklepích velký úklid. Máme totiž z nedávné
doby špatnou zkušenost, neboť právě nepořádek byl před několika
dny příčinou požáru ubytovny v ulici Bratří Čapků. Byl bych rád,
kdyby se do úklidu sklepů zapojili obyvatelé domů,” řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.
Oč méně byl starosta spokojen se stavem sklepů, o to více se
mu líbily byty, do kterých ho pozvali na prohlídku někteří obyvatelé domů. “Pěkné jsou zejména ty byty, které si zde lidé koupili
do svého vlastnictví. Je vidět, že se naši občané umí o svůj majetek
dobře postarat, a to i v lokalitách, kde prostředí není zrovna
nejatraktivnější,” doplnil starosta.

Ratingová analýza města Příbram za rok 2010
Ratingová analýza potvrdila, že město Příbram dobře hospodaří
Město Příbram si na základě analýzy firmy Moody´s Investors
Service i v letošním roce udrželo národní rating Aa1.cz, s výhledem stabilní, který mu byl udělen i v předchozích letech.
Národní ratingy českých měst se pohybují od stupně Aa1.cz
do Aa2.cz, přičemž druhým stupněm je v současnosti hodnocen pouze jeden subjekt. Rating města Příbrami se tak neliší
od většiny českých měst s uděleným národním ratingem,
přestože mezi nimi existují rozdíly na úrovni základního
úvěrového hodnocení (BCA).
„Ratingové hodnocení od renomované nezávislé agentury je něco,
o čem v poslední době neradi slyší i mnozí vysocí představitelé
z nejrůznějších zemí. Hospodaření města Příbrami je natolik dobré,
že nemusíme mít strach nechat si je posoudit nezávislými hodnotiteli. Jsem rád, že se nám trvale daří udržet si nejvyšší rating,
který města v České republice mohou obdržet,“ řekl při příležitosti
předání hodnotitelské zprávy starosta MVDr. Josef Řihák.
Mezi silné stránky města Příbrami podle ratingové analýzy patří
nízké zadlužení, obezřetná rozpočtová politika a silná politická
podpora vedení města v zastupitelstvu.
Naopak k slabým stránkám Příbrami patří zhoršování
provozních výsledků spojené s obtížnými makroekonomickými
podmínkami, tradičně nízké finanční rezervy, omezená flexibilita
provozních příjmů a rigidita provozních výdajů.
„Obecně se dá konstatovat, že na hospodaření města se negativně
projevují především důsledky špatné hospodářské situace v České
republice a v celé Evropské unii. My si ale na rozdíl od státu
nemůžeme dovolit hospodařit s deficitním rozpočtem. Proto jsem
rád, že městu Příbram se ekonomicky poměrně dobře daří i v této
velmi nejisté době,“ konstatoval příbramský starosta Josef Řihák.
Celkový výhled ratingu města Příbrami do budoucna je podle
agentury Moody´s Investors Service stabilní. A co by podle
výroku hodnotitele mohlo rating zvýšit? „Vzhledem k situaci
v České republice a v Evropské unii je zvýšení ratingu ve středně až
dlouhodobém výhledu nepravděpodobné. Naopak bychom si
mohli rating snížit, pokud by se městu nepodařilo zachovat kladné
provozní výsledky a zároveň by vedení města upustilo od své
obezřetné investiční politiky. To by vedlo k podstatnému nárůstu
dluhu a mohlo by to mít podle hodnotitele negativní vliv na rating,“
odpovídá starosta Příbrami.
Základní úvěrové hodnocení BCA města Příbram je na stupni 8
(na stupnici od 1 do 21, kde 1 představuje nejnižší riziko).
Provozní výsledky Příbrami byly v průběhu uplynulých let kladné,
ačkoli se nacházely pod průměrem ostatních českých municipalit.
Po zlepšení v letech 2007 a 2008, kdy hrubý provozní výsledek
(HPV) činil 11 % z provozních příjmů, došlo k poklesu na pouhá
3 %. Provozní výsledky budou i nadále záviset především
na vývoji daňových příjmů, jejichž zotavování je však v současnosti velice pomalé. Přestože se očekává, že HPV by měl zůstat
kladný, návrat k vyšším hodnotám dosahovaným před rokem
2009 je v příštích několika letech nepravděpodobný.
Zadlužení Příbrami je nízké. V roce 2010 bylo na úrovni 10 %
provozních příjmů, když postupně pokleslo z 21 % v roce 2007.
Jelikož město neplánuje žádné nové úvěry, je pravděpodobné,
že se město přiblíží v roce 2011 k hranici 8 – 9 %. Ratingová
analýza je zveřejněna na www.pribram.eu.

Návrh na snížení počtu automatů
Rada města Příbrami doporučuje ZM Příbram aktualizovat
Přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008,
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní
hrací přístroje. Zastupitelé by o aktualizaci vyhlášky měli jednat
na příštím veřejném zasedání 19. 12.
„Město Příbram začalo v roce 2008 jako jedno z prvních systematicky
regulovat herny s výherními hracími přístroji. Hlavním smyslem
těchto opatření je snížit počet trestných činů a přestupků
páchaných na území města. Myslím si, že zvýšená kriminalita
velmi úzce souvisí s hráčstvím. V prvé řadě jsme se snažili výherní
hrací přístroje odstranit z blízkosti škol, z historického centra
města a z blízkosti odpočinkové zóny Hořejší Obora. Nyní v další
fázi regulace vycházíme především z policejních statistik a chceme
regulovat provozování výherních hracích zařízení v místech, kde je
zvýšená kriminalita, a kde tudíž hrozí větší nebezpečí pokojným
občanům Příbrami,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Z původního počtu přibližně 80 míst, ve kterých byly před rokem
2008 provozovány výherní a hrací přístroje, nyní platná vyhláška
města stanovuje pouze 33 míst, kde mohou být umístěny.
„V nové vyhlášce navrhujeme snížit počet těchto vyhrazených míst
s výherními a hracími přístroji o dalších 11. Současně jsme obdrželi
13 žádostí o povolení provozovat výherní hrací přístroje v místech,
kde to městská vyhláška neumožňuje. Rada města z důvodu
ochrany občanů před kriminalitou nedoporučuje vyhovět ani jedné
z těchto nových žádostí,“ doplnil starosta Josef Řihák. Konečné
rozhodnutí o tom, zda město Příbram bude i nadále razantně
snižovat počet heren na svém území, budou mít ve svých rukou
zastupitelé, kteří při nadcházejícím veřejném zasedání budou
schvalovat novou vyhlášku.

Výběrové řízení z FOM
Rada města Příbrami doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit
v lednu příštího roku nové výběrové řízení na poskytování
půjček z fondu FOM (fondu oprav a modernizace bytového
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fondu na území města Příbram). Zároveň rada navrhuje stanovit
následující podmínky výběrového řízení:
a) 1. výběrové řízení proběhne dne 31. 1. 2012,
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 27. 1. 2012,
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV
č.2/2008, Čl. 5, odst. 3,
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici
na odboru ekonomickém Městského úřadu Příbram a na webových stránkách města Příbram www.pribram.eu.
„Máme trvalý zájem o zlepšení vzhledu našeho města a jeho životního prostředí. I z toho důvodu již šestnáctým rokem poskytujeme
všem vlastníkům obytných budov na území města výhodné půjčky
z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města
Příbram,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
V loňském roce město Příbram vyhlásilo dvě kola poskytování
půjček z fondu FOM. V 1. výběrovém řízení bylo uzavřeno
celkem osm smluv se žadateli, kteří si od města půjčili celkem
861 245 korun.
Ve 2. výběrovém řízení na poskytování půjček z fondu FOM
v roce 2011 byly uzavřeny 2 smlouvy o půjčce v celkovém objemu
221 993 korun.
„Ve fondu FOM nyní máme prostředky v celkové výši téměř deset
milionů korun. Doporučuji každému majiteli nemovitosti na území
města Příbrami, který uvažuje o rekonstrukci svého objektu, aby se
seznámil s možnostmi, jaké mu výhodná půjčka z fondu FOM
od města poskytuje. Myslím si, že za tak výhodných podmínek,
jako město, stavebníkům potřebné peníze jen stěží někdo
poskytne,“ doplnil starosta MVDr. Josef Řihák.

Koncert v divadle
Koncert Marty Kubišové se v Divadle A. Dvořáka uskutečnil
16. listopadu. „Šlo o velmi krásné a emotivní představení. Jeho
síla byla umocněna i faktem, že bylo v podvečer 22. výročí
17. listopadu. Marta Kubišová svůj koncert ukončila závěrečnou
písní Modlitba pro Martu a to byl pro všechny skutečně hodně
silný zážitek,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý. Zároveň i ocenil,
že se pracovníkům divadla podařilo uspořádat tento koncert
právě v listopadovém termínu. „Marta Kubišová zůstala pro mnohé
z nás symbolem sametové revoluce. Své svědomí měla čisté
za minulého režimu a má je čisté i nyní,“ doplnil místostarosta.

Kalkulace vodného a stočného
Prosincové jednání zastupitelstva bude projednávat ceny
vodného a stočného pro rok 2012. Rada města tento materiál
projednala a doporučila zastupitelům ke schválení. O této
problematice podrobně informoval místostarosta Ivan Šedivý:
„Jsme jedno z mála měst, kde cena vodného a stočného není nijak
fatální. I v tomto navrhovaném zvýšení ceny se projevují vlivy,
které ze strany města nelze ovlivnit. Například cena vody předané
(vodu kupujeme od Svazku obcí pro vodovody kanalizaci). Druhou
položkou, která kalkulaci ovlivňuje, je inflace. Podmínkou provozovatelské smlouvy s 1. SčV (a tuto podmínku musíme vzhledem
k čerpání dotačních prostředků z Evropské unie dodržet) je
každoroční navýšení nájemného o 3 % a i toto se v ceně projevuje.
Návrh tedy předkládá zvýšení ceny (při průměrné spotřebě vody)
asi o 100,- Kč na osobu a rok, tedy asi o 8,- Kč měsíčně. V některých
městech toto zdražení představuje i 30procentní nárůst. Nepohybujeme se tedy ani na horní, ale ani na spodní hranici vodného
a stočného. Samozřejmě, že cena vodného a stočného je i ovlivněna
místními podmínkami, tedy zda máme vlastní vodní zdroje, vlastní
čističku, jak daleko je třeba vodu čerpat, cena energií
a v neposlední řadě i DPH.“

Rozpočtové provizorium pro rok 2012
Dalším bodem jednání příbramských zastupitelů v prosinci
bude i schválení rozpočtového provizoria pro rok 2012.
„Vzhledem k nastupující recesi potřebujeme pro tvorbu rozpočtu
na rok 2012 zcela přesná čísla o dosavadním fungování daňové
výtěžnosti v roce 2011. Jdeme tedy i tentokrát, jako většina měst,
do rozpočtového provizoria,“ uvedl Ivan Šedivý. Návrh rozpočtu
na rok 2012 by zastupitelé měli projednávat a schvalovat
na zasedání v únoru 2012. „Ale i se zcela přesnými čísly bude
tvorba rozpočtu pro příští rok určitým „věštěním z křišťálové koule“,
protože evropská ekonomika je jedna velká neznámá,“ dodal.

Dvaadvacet dní zpoždění
Vzhledem k námitce jednoho z uchazečů o práce na rekonstrukci náměstí 17. listopadu dojde ke zpoždění na tomto
projektu o 22 dní. „Tuto námitku uznalo město za oprávněnou,
a měnili jsme tedy podmínky zadávací dokumentace, proto došlo
k tomuto zpoždění,“ informoval I. Šedivý.

Setkání ve věznici
Místostarosta Václav Černý se zúčastnil pravidelného setkání
se zástupci vedení Věznice Bytíz. „Hlavním smyslem těchto
setkávání se zástupci města, soudu, státních zástupců, probační
služby a dalších hostů i z řad podnikatelů, je najít body společné
spolupráce. Co se týká města Příbram, dostali jsme nabídku pomoci
při nejrůznějších, hlavně kalamitních, událostech, ale i třeba
při úklidu města. Řada vězňů má zájem pracovat a hodně jich již
i pracuje. Přímo ve věznici je výrobní hala, kde se vyrábějí
nejrůznější předměty, třeba stojany na kola.“

Demka v Aquaparku
Rada města projednávala žádost občanského sdružení Demka
o zvýhodněné vstupné do plaveckého bazénu s tím, že by chtěli
bazén využívat v sobotu dopoledne před vlastním zahájením
provozu pro veřejnost. Klub Demka sdružuje občany postižené
obrnou. Jak informoval místostarosta V. Černý, rada po projednání této záležitosti rozhodla, že budou oslovena i další podobná
sdružení, aby i ostatní postižení mohli v této době v bazénu
pobývat.

Upomínkové předměty pro dárce
Rada města Příbrami odsouhlasila nákup drobných upomínkových předmětů pro dárce krve. „Tuto aktivitu chceme i nadále
maximálně podporovat. Dvakrát ročně probíhá vyhodnocení dárců.
Jsme moc rádi, že těchto lidí každým rokem přibývá a alespoň
malé symbolické ocenění si jistě zaslouží. Moc si dárců krve
vážíme,“ uvedl místostarosta Václav Černý.
jk, as

JAN SKALICKÝ ZE SKALICE,
PŘÍBRAMSKÝ HEJTMAN
? - 1579
V dnešním dílu se budeme věnovat dalšímu z aktérů
událostí, spojených s povýšením Příbramě mezi královská
horní města. Byl jím Jan Skalický ze Skalice, hejtman
(správce, moderně řečeno vrchní ředitel) příbramského
panství. Tehdejší vrchnost, zejména u větších
hospodářských celků, nespravovala své majetky přímo,
ale prostřednictvím úředního a odborného personálu.
Tito lidé byli odpovědní vrchnosti za plnění jejích příkazů,
udržení hospodářství v chodu, zajištění dostatečných
výnosů a v neposlední řadě klidu mezi poddanými. Byli
těmi, kteří se jménem vrchnosti stýkali s běžnými lidmi
a kteří v očích poddaných často ztělesňovali samotnou
vrchnost. V čele všech pak stál hejtman.
Janu Skalickému se dostalo v historických pracích nelichotivého odsudku krutovládce, který (samozřejmě
jménem majitelky Kateřiny z Lokšan) dřel z příbramských
kůži. Skutečnost však nikdy nebývá černobílá. Nevíme,
kdy a kde se narodil, ani kdy přesně nastoupil do příbramské služby. Pravděpodobně tomu bylo koncem 60. či
na počátku 70. let 16. století. Bezpochyby jej do funkce
dosadila Kateřina z Lokšan, které pak poskytoval loajální
služby. Jednalo se o měšťana, bližší původ však neznáme,
teoreticky mohl pocházet i z Příbramě. V roce 1576 byl
Jan Skalický totiž povýšen do rytířského stavu s přídomkem ze Skalice a s erbem stříbrného klínu na modrém štítu, pokrytý černým lvem ve skoku na černé skále
a se dvěma zlatými hvězdami kolem něj. Již před tím byl
erbovníkem, měšťanem s právem vlastního erbu.
Dochovala se ještě zpráva z roku 1577, kdy mu nejvyšší
mincmistr zakázal lovit ryby v rybníčku v Podlesí. Měl
syna Václava, který v Příbrami žil až do roku 1610 a který
vlastnil dvůr Sobolovy Hatě (dnešní Hatě). Také Václav
zastával funkci hejtmana příbramského panství, ale to již
bez samotného města, které bylo od roku 1579 svobodné
a samostatné, vládl tedy jen okolním vesnicím.
Jan Skalický patřil zřejmě k organizačně schopným úředníkům, funkce příbramského hejtmana pro něj znamenala vrchol kariéry. Svou rozhodností nemálo přispěl
k vyhrocení vztahů mezi vrchností a příbramskými
za památné krize z let 1573-1579. Bohužel se z té doby
dochovalo jen velmi málo přímých svědectví, takže
nemůžeme určit, zda příčinou zjevně oboustranné
nevraživosti byly charakterové vlastnosti Skalického nebo
naopak těžká domluva s poddanými. V každém případě
to byl on, kdo nechal z jara 1574 násilně zabrat Vojířovský
mlýn. A také to byl on, kdo poté donutil město dvakrát
vyslat delegaci příbramských konšelů na Zelenou horu
u Nepomuku ke Kateřině z Lokšan, kde byli uvrženi
do vězení, což bylo příbramskými pokládáno za velkou
potupu. Hejtman Skalický si také osoboval právo svévolně
chodit na jednání městské rady a vydávat purkmistrovi
a konšelům přímé rozkazy. Traduje se, že osobně řídil
výslechy uvězněných delikventů, a dokonce měl při jejich
útrpném výslechu instruovat kata, jak má postupovat.
Nakolik jsou tyto informace pravdivé nebo zda se jedná
o legendy, šířené měšťany po následné porážce vrchnosti
a osvobození města, není možné dnes s jistotou
odpovědět. Jan Skalický pokračoval ve správě panství
i po roce 1576, ve kterém byla Kateřina z Lokšan donucena
našeho města se vzdát. Zřejmě jeho služby nebyly tak zlé,
když jej ve funkci potvrdil i nový pán města, český král
a římský císař Rudolf II. Jan Skalický symbolicky zemřel
ve stejném roce, ve kterém příbramští definitivně dosáhli
kýženého povýšení na královské horní město.
Daniel Doležal

P R O S I N CO V É K A L E N D Á R I U M
1. 12. 1991
bylo zrušeno velitelství
1. armády v Příbrami.

1. 12. 1991

na Březových Horách, který
zde vyučoval 40 let.

7. 12. 1851

byl týdeník Příbramsko
(dnes Příbramský deník)
zprivatizován vydavatelstvím Vltava.

v Praze zemřel Michael Leyer,
tajemník Ministerstva orby
a hornictví, který se zasloužil o zřízení báňské akademie
v Příbrami, pozdější Vysoká
škola báňská.

1. 12. 1961

17. 12. 1911

vichřice poničila kalovod
mezi úpravnou a zkušebnou
Rudných dolů na Březových
Horách. Na 2 dny byl přerušen
provoz na silnici i ve výrobě.

byla v Příbrami za účasti
autora slavnostně zahájena
výstava obrazů Aloise
Kalvody (1875 - 1934).

3. 12. 1621

28. 12. 1861

se v Hradci Králové narodil
Bohuslav Balbín, kněz, jezuita,
vlastenec a dějepisec, který
napsal první dějiny našeho
města.

bylo v Příbrami na Střelnici
uspořádáno slavnostní hlavní
shromáždění Hospodářského
spolku pražského kraje,
které bylo zakončeno večerním plesem.

5. 12. 1871

28. 12. 1861

se v Hořovicích narodil Josef
Vrátný, ředitel měšťanské
školy, spisovatel a kronikář
v Příbrami.

proběhlo první vystoupení
mužského pěveckého spolku
Lumír, později spojeného
ve smíšený sbor Lumír Dobromila.

7. 12. 1861
zemřel Vojtěch Dobeš, učitel

Daniel Doležal

Nakup v období

od 4. do 24. prosince
u některého z partnerů
soutěže v „obchodní zóně
Pražská“ a vyhraj jednu
z 10 hodnotných cen

Partneři:

Mediální partner:

Účast v soutěži je podmíněna nákupem v minimální hodnotě 200,- Kč u některého z partnerů akce a vyplněním slosovatelné
registrační karty. Losování proběhne dne 28. prosince 2011 od 10 hodin v prodejně Textil Školoudová s.r.o., Pražská ulice č.p. 130.
Více informací o soutěži a podmínky nalezneš na www.prazska.pb.cz. Výherci budou zveřejněni na portále www.pribram.cz.

Včela - základ života

10. díl

Současná včelařská organizace Příbram
V minulém díle jsme, vážení čtenáři, skončili v historii včelařské organizace u letopočtu 1989. Tento přelomový rok přinesl zásadní
změny pro celou naši společnost. Konec vlády jedné strany, přechod na tržní hospodářství, kde peníze hrají hlavní roli, rozdělení
republiky na dva samostatné státy, zánik Národní fronty a vznik celé řady nových institucí, otevření se světu se všemi pozitivními
i negativními důsledky. To vše se samozřejmě dotklo i včelařství. Na Slovensku vzniká nová Slovenská organizace včelařů a v ČR
zaniká za podivných okolností firma Včela Předboj, která měla až dosud na starosti výkup medu od českých včelařů za státem
garantované ceny. V Českém svazu včelařů dochází také k určitým změnám ve smyslu nových státoprávních podmínek. Včelařská
organizace Příbram přichází o svoji klubovnu, když je v restituci vrácen dům, v němž se nacházela. Inventář včelařů je uložen
u jednoho z členů. Nastává dvacetileté období činnosti, kdy se včelaři scházejí po různých restauracích a spolková činnost se
zužuje na výborové schůze jednou za měsíc, přerozdělování dotací a léčiv, popř. pořádání včelařského plesu. V roce 2006 se
podařilo získat nebytové prostory od města Příbram k vybudování klubové základny pro uskladnění inventáře včelařské organizace a pravidelné spolkové činnosti zásluhou tehdejších zastupitelů i za přispění poslance ČSSD, dnes starosty p. Řiháka.
Zdálo by se, že nic nestojí v cestě rozvoji směrem ke komerčnímu včelaření, jak je to běžné v západních vyspělých státech. Možná
by někdo čekal, že si chovatelé včel řeknou: “Hurá, konečně jsme svobodní podnikatelé - komerční včelaři, můžeme zbohatnout
na medu!” Ale kdo je to komerční včelař? Je to ten, kdo může prodávat, aniž se stará, kde med vezme?
Pravda je asi taková: Je to chovatel, který obhospodařuje velké množství včelstev jako své hlavní povolání. Dodává své produkty
v obchodním balení do kamenných obchodů, zpracovatelských firem, popř. do zahraničí a zisk z prodeje je obživou pro něj
a jeho rodinu. Aby tato věta došla naplnění, musí však být splněno několik podmínek. Především by to měl být mladý pracovitý
člověk s dobrým vztahem k přírodě, aby mohl vybudovat zemědělský provoz odpovídající současným požadavkům a normám
na takovýto podnik, který bude v dlouhodobějším horizontu slušně vydělávat. Také návaznost na zahraniční trhy a splnění
obchodních podmínek EU je velmi důležitá. A aby toho nebylo málo, měl by být při včelařské farmě další, např. řemeslný provoz
nebo zdroj příjmů pro dlouhé zimní měsíce. Včelí farma by měla být umístěna v příznivé nadmořské výšce v pestré biodiverzní
oblasti s blízkým přírodním zdrojem čisté vody. Příbramsko se však řadí se svojí nadmořskou výškou do tzv. podhorského
včelaření s průměrným výnosem do 15 kg medu na včelstvo, což je velmi málo. To vše zapřičiňuje, že zdejší organizaci tvoří
výhradně zájmoví malovčelaři. Přes snahy dvou posledních předsedů se nepodařilo vytvořit ani spolkovou včelnici s včelařským
provozem ve formě odbytového družstva na přímý prodej medu, dokonce ani nákup jednotných sklenic s etiketou příbramských
včelařů. Malovčelaři o nic takového nejeví zájem. Svůj med často stáčejí do sklenic roztodivných tvarů a velikostí, takže zákazník
na první pohled ani nepozná, zdali kupuje med, nebo vyjetý olej. Navíc současný trend snižování státních dotací na zazimování
včelstev způsobí další odliv zájemců o tento obor. V roce 2010 odchází z příbramské včelařské organizace dvojice včelařů, kteří
jako jediní chovali přes 100 včelstev. Jejich podnikatelské snahy versus včelaření v malém však musely dříve nebo později vést
ke konfliktu. V posledních letech se daří získávat včelaře středního věku, ale je jich stále velmi málo na to, aby zásadním
způsobem ovlivnili chod příbramské organizace. Zde mají svůj dluh vůči včelařům např. masové sdělovací prostředky, které by
věnovaly tomuto oboru větší pozornost a upozorňovaly, že v době nouze o práci a určitém procentu nezaměstnanosti je zde
oblast, kde by mohlo najít uplatnění velké množství lidí bez práce. Současná základní organizace příbramských včelařů sdružuje 120
včelařů z města a blízkého okolí. Disponuje obsáhlým historickým inventářem a moderními diagnostickými a léčebnými
prostředky. Každý rok vyprodukují její včelaři zhruba 20 tun medu, z něhož jde převážná část, bez obchodních mezičlánků,
přímo na stůl zdejším obyvatelům. Při organizaci už 10 let pracuje dětský včelařský kroužek, jsou pořádány přednášky, soutěže
a výstavy. Dá se říci, že zdejší včelaři mají stabilní kolektiv, který plní úkoly a pokyny stanovené celostátními včelařskými sjezdy
a spolupráce s městem Příbram je na velmi dobré úrovni. Vše kolem nás prochází neustálým vývojem. Doufejme, že i ten
včelařský bude nadále k lepšímu a přivede do našich řad nové zájemce o tento obor.
Vážení čtenáři periodika Kahan, v deseti dílech tohoto seriálu jsme se snažili přiblížit vám včelu medonosnou a její tajemný
život, který se tolik prolíná s tím naším lidským. Dokud budou na naší planetě květy, bude na nich i včela a její charakteristický
bzukot, který zde zní již od pradávného světa dinosaurů. Díky své odolnosti, pracovitosti a obětavosti pro svůj rod včela přežila
všechny nástrahy, které se jí postavily do cesty v těch dlouhých desítkách miliónů let až dodnes. Važme si jí za to, co pro naši
modrou planetu dělá. Zaslouží si to. A to je závěr našeho povídání o včelách, přírodě a lidem kolem nich.

Farmáøské trhy v Pøíbrami
V sobotu 17. 12. se v areálu Hoøejší Obory uskuteèní
v tomto roce poslední Farmáøské trhy Pøíbram.
Z nabízeného sortimentu stojí za zmínku kvalitní maso,
uzeniny, opeèené klobásy, jaternice, jelítka, ryby
chlazené i grilované, mouka, peèivo, frgály, trdelníky,
mléko, sýry, èerstvé vánoèní peèivo, mošty, med,
medovina, svaøené víno a další lahùdky, které k farmáøským trhùm neodmyslitelnì patøí.
V pøípadì pøíznivého poèasí nevyluèujeme i prodej
nìkterých druhù ovoce a zeleniny.
Akce je spolufinancována z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostøedí.
Organizaèní tým farmáøských trhù
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 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
Hornické muzeum Příbram Vás zve na výstavu

Příbramské betlémy
řezbářů Antonína a Františka Máchových.
Výstava představí výběr z díla dvou významných
příbramských tvůrců betlémů, neškolených řezbářů,
kteří jsou pro svůj nesporný výtvarný talent považováni za zdejší betlémářské mistry.
Výstava bude v Zámečku - Ernestinu od 9. 12. 2011
do 8. 1. 2012. Vernisáž: 8. 12. od 16 hodin.

Bc. Jiří Roub

Veletrh fiktivních firem „Podzimní Příbram“

Více o projektu se dozvíte na > www.chrantesevcas.cz

Pozn. V ceně není zahrnut poplatek za aplikaci vakcíny.
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Zeptejte se svého gynekologa nebo pediatra či v Očkovacím centru Příbram na speciální akci cenově zvýhodněného očkování již DNES!
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Díky projektu „CHRAŇTE SE VČAS“, který probíhá pod záštitou města, můžete získat 3 dávky vakcíny
proti HPV infekci za zvýhodněnou cenu 7 398 Kč místo 10 500 Kč.

SURVLQFH±OHGQD

Na Svaté Hoře budou vystaveny betlémy
v Mníšecké kapli a ve Svatohorském
poutním muzeu ve dnech 20. 12. - 2. 1.

Město PŘÍBRAM podpořilo projekt nazvaný „CHRAŇTE SE VČAS“ nabízející občanům města - ženám
od 14-45 let a mužům od 9-26 let - zvýhodněné očkování proti HPV infekci, která se šíří pohlavním stykem
nebo přenosem z rukou či úst na pohlavní orgány. Lidské papilomaviry (HPV) způsobují rakovinu a předrakovinné stavy děložního hrdla, vulvy, vagíny, análního otvoru a genitální bradavice. Rakovina děložního hrdla
je druhou nejčastější rakovinou u žen v České republice, její výskyt u nás je vyšší než v rozvinutých zemích
Evropské unie. Kromě tragického lidského a sociálního aspektu má rakovina děložního hrdla i obrovské ekonomické důsledky pro Českou republiku – léčba již rozvinutého onemocnění je velmi nákladná a bohužel v řadě
případů nakonec neúspěšná. Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý
třetí občan naší republiky a dva ze čtyř nemocných umírají… Dodržováním jednoduchých zásad zdravého
životního stylu však lze, podle nejnovějších poznatků, až 50 % všech onkologických onemocnění předejít!
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Město proti rakovině!

Veletrh fiktivních firem je pojem, který je už nerozlučně spjat s OA a VOŠ Příbram. Letos se ve dnech 9. a 10. listopadu uskutečnil již 14. ročník
této úspěšné akce. Veletrhu se zúčastnilo 18 firem ze 7 škol (OA Písek, G a SOŠ ekonomická Sedlčany, OA Praha Vinohradská, SPŠ dopravní Plzeň,
SOŠ a SOU Písek, SŠINFIS Plzeň, OA a VOŠ Příbram).
Ve středu v odpoledních hodinách proběhla první část soutěže – prezentace firem. Firmy představily svou činnost prostřednictvím prezentace
v PowerPointu. Nezávislá odborná komise hodnotila nejen úroveň prezentace, ale i ústní projev jak v českém, tak i jednom cizím jazyce.
Ve čtvrtek ráno byl na Zámečku veletrh zahájen pro širokou veřejnost. Obchodování firem se zúčastnili učitelé a žáci základních a středních škol,
např. ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28. října, ZŠ Bohutín, ISŠ Příbram, ale i studenti 2. ročníku OA a VOŠ Příbram, kteří měli zadané odborné úkoly. Druhou
část soutěže – o nejlepší prodejní místo – hodnotila rovněž odborná porota a jistě neměla lehkou práci. Všechny firmy byly pečlivě připraveny,
stánky byly vyzdobeny, katalogy barevně sladěny s nástěnkami, vše lahodilo oku. Prodávající lákali zákazníky neutuchajícím úsměvem a příjemným vystupováním.
OA a VOŠ Příbram je již několik let zapojena do projektu v programu Comenius. V rámci tohoto projektu veletrh FIF navštívili také zástupci dvou
partnerských měst z Německa a Francie. Studenti z Idar-Obersteinu a Les Mureaux prezentovali firmy, ve kterých absolvovali odbornou stáž.
Studenti OA tak měli možnost se svými kolegy komunikovat a procvičit si anglický jazyk. A jak vše dopadlo? Odborná komise po pečlivém
ohodnocení obou částí soutěže vyhlásila konečné výsledky. Druhé a třetí místo obsadily firmy ze SOU a SOŠ Písek Woody Hens, s.r.o., a Herbies,
s.r.o. Prvenství zůstává doma, zvítězila firma Éden, s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem dortů.
„Podzimní Příbram“ se určitě vydařila. A tak nezbývá, než si přát, aby se stejným způsobem této akci dařilo i v příštích letech.
RNDr. Marcela Blažková, ředitelka OA a VOŠ Příbram

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 31. 10. v 17.02 hod. oznámil na tísňovou linku MP
muž, že v Pražské ulici se pohybuje muž a mlátí do výloh.
V tu dobu prováděli v Pražské ulici pravidelnou hlídkovou
činnost strážníci MP, kteří výše jmenovanou osobu
zahlédli a zadrželi. Po chvíli se na místo dostavila další
hlídka MP a ujala se řešení incidentu. Vyzvala muže
k předložení průkazu totožnosti, avšak on u sebe neměl
žádný doklad. Proto ho strážníci převezli na Obvodní
oddělení Policie ČR v Příbrami, kde bylo poté zjištěno, že
se jedná o 29letého muže. Jelikož v Pražské ulici nebyla
zjištěna žádná škoda na majetku a ani v souvislosti s výše
uvedenou osobou nikdo žádnou škodu nenahlásil, byl
muž posléze propuštěn.
Dne 6. 11. v 20.46 hod. oznámili na tísňovou linku 156
obyvatelé domu v ulici Bratří Čapků, že u nich v domě
hoří, a žádali o přivolání hasičů. Operační Městské policie
o této situaci okamžitě telefonicky vyrozuměl hasičskou
stanici a zde mu bylo sděleno, že již o této záležitostí vědí
a právě vyjíždějí na místo. Ihned po tomto telefonickém
hovoru vyslal operační MP na místo také hlídku MP
společně s hlídkou psovodů. Strážníci následně na shora
uvedené adrese poskytovali součinnost hasičům jako
složka integrovaného záchranného systému a poté, co se
podařilo oheň uhasit, pokračovali v plnění dalších pracovních povinností.
Dne 7. 11. v 20.25 hod. zahlédla hlídka MP v průběhu
pravidelné hlídkové činnosti v Lázeňské ulici osobu, která
v bezvědomí ležela na chodníku. Strážníci této osobě
poskytli nezbytnou první pomoc a přivolali na místo
záchrannou zdravotnickou službu. Posádka záchranné
zdravotnické služby si osobu převzala a převezla
k ošetření do oblastní nemocnice. Následným ztotožněním výše uvedené osoby strážníci zjistili, že se jedná
o 81letého muže. Strážníci přenechali dotyčného v péči
lékařky a místo opustili. Přibližně za hodinu poté oznámila
telefonicky na služebnu MP zdravotní sestra z Oblastní
nemocnice v Příbrami, že muž odešel bez řádného

vyšetření. Hlídka MP tedy vyjela ihned na místo. Výše uvedeného muže nalezla před nemocnicí a doprovodila ho
k dalšímu ošetření. Ošetřující lékařka rozhodla o umístění
muže do protialkoholní záchytné stanice, kam ho strážníci
odvedli.
Dne 10. 11. v 21.42 hod. kontaktovala telefonicky
služebnu MP žena z Příbrami V a sdělila, že potřebuje
pomoci s podnapilou kamarádkou, která se zdržuje v jejím bytě. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP. Oznamovatelka již na strážníky čekala a zavedla je k WC ve svém
bytě, kde se nacházela její 44letá kamarádka. Jmenovaná
na sobě neměla žádné oblečení, jevila známky těžké
intoxikace. Strážníci ženu vyzvali, aby se oblékla a šla s nimi.
Jelikož však dotyčná měla značné problémy s chůzí,
přivolala hlídka na místo záchrannou zdravotnickou
službu. Zdravotníci shora jmenovanou převezli za asistence strážníků do Oblastní nemocnice Příbram. Lékař
ženu vyšetřil, ale protože ji nebylo možno umístit do protialkoholní záchytné stanice, kde by musela být v místnosti
společně s muži, kontaktovali strážníci jejího manžela. Ten
si manželku posléze vyzvedl a odvedl ji do místa bydliště.
Dne 22. 11. 2011zadrželi pracovníci ostrahy OD Kaufland
dvě pachatelky krádeže, které chtěly v nadcházejících
chladných podzimních dnech posílit svůj organismus
vitamíny, a proto neváhaly riskovat pro celkem zanedbatelné částky. První 48letá žena si chtěla dopoledne
ze supermarketu odnést bez zaplacení mandarinky v ceně
9,50 Kč. Další zadržená ve věku 57 let měla v úmyslu
v podvečerních hodinách odcizit v prodejně růžové a bílé
víno, citróny a banány v celkové hodnotě 26,- Kč. Obě však
byly přistiženy zaměstnanci bezpečnostní služby OD
Kaufland a předány hlídce MP Příbram. Jelikož ani jedna
ze shora uvedených žen nebyla v posledních třech letech
za obdobný trestný čin odsouzena a s přihlédnutím k výši
způsobené škody, vyřídili strážníci obě záležitosti
uložením blokové pokuty.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Zábavná pyrotechnika a její bezpečné používání

- Pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem.
- Rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové
předměty nesmí sahat.
Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných
oslavách na náměstích a podobných prostranstvích, kam
si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují ji přímo na místě.
Malé děti a domácí zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou. V případě nevhodného odpálení může totiž dojít k poškození sluchu.
Nadměrným hlukem může dojít i k trvalému poškození
zdraví, zejména psychiky psů a koček, jejichž uši jsou
daleko citlivější než uši lidí.
Prodej zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje
vyhláška Českého báňského úřadu 174/1992 Sb. ze dne
16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi.
Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd
nebezpečnosti a tím se lze při nákupu řídit a rozhodnout
se pro určitý druh výrobku.
Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací
kuličky, třaskavé proužky a jiné. Toto zboží se může prodávat
komukoliv bez omezení věku a kdekoliv, třeba na stánku.
Pyrotechniku zařazenou do II. třídy - různé rakety, petardy,
světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé předměty, gejzíry
a další, mohou prodejci prodat pouze osobám starším 18 let.
Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně prodejné
nejsou, mohou je koupit pouze občané s platným
průkazem odpalovače ohňostrojů, který vydává Český
báňský úřad.
Pyrotechnika se v posledních letech stala velmi
populární. Příchod nového roku oslavuje tímto
způsobem stále více osob. Je nutné manipulovat
s pyrotechnikou bezpečně a neohrozit tak ani sebe,
ani své okolí!!!!!
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

K blížícímu se konci roku patří neodmyslitelně rachejtle
a ohňostroje. Není však zábavná pyrotechnika jako
zábavná pyrotechnika. Spousta, hlavně stánkových,
prodejců nabízela a stále ještě nabízí nekvalitní a zdraví
nebezpečné zboží. Každoročně se setkáváme s následky
jejího nesprávného použití, kdy dochází ke škodám
na zdraví a majetku. Proto je na místě upozornit občany
na nebezpečí používání zábavné pyrotechniky.
Jak předejít zranění při používání pyrotechniky?
- Zábavnou pyrotechniku kupovat ve stálých prodejnách
nikoli u stánků na tržištích, i když zboží u stánků splňuje
všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může
poškodit a znehodnotit.
- Nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce,
označení výrobce či dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti.
- Výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud
je zboží přebalené, je lepší je nekupovat.
- Po nákupu uschovat pyrotechniku doma někde v chladnu
(ne ve vlhku) a daleko od zdrojů tepla (radiátory, kamna,
komíny apod.).
- Při používání se vždy pečlivě řídit návodem.
- Při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na
druhé.
- Rakety a římské svíce nikdy nedržet při odpalování
v ruce, vždy je nutné je zasunout do stojanu umístěného
na zemi nebo do jiného pevného držáku.
- S pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by
ji měl střízlivý člověk.
- V žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené
pyrotechnické předměty.
- Kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit, riziko
úrazu je příliš velké.

Zveme Vás na hokejový zápas ČESKO 18 - RUSKO 18
před mistrovstvím světa v ledním hokeji.
Středa 21. 12. 2011 od 17 hodin na Zimním stadionu v Příbrami.
Přijďte fandit našim klukům. Srdečně zve HC Příbram.

Pomoz mi, abych to dokázal
Asi každý z nás někdy četl pohádku, kde se králi či
královně zjeví sudičky a oznámí, že až přijde čas, narodí se
jim dítě. Pak ještě každá přednese své přání budoucímu
miminku a zmizí. A protože pohádky vlastně kopírují
skutečný život, občas se vyskytne jedna, jež připraví novému
životu do cesty nějakou potíž, kterou je třeba přemoci. Je
nutné změnit sebe nebo okolnosti, aby dobro mohlo
zvítězit a aby nový človíček mohl dojít svého štěstí.
Péče a podpora poskytovaná v Mateřské škole speciální,
Příbram, Hradební 67, směřuje k tomu, aby děti, které
dostaly do vínku nějakou obtíž, mohly žít v co největší
míře svým běžným a důstojným způsobem života.
Mateřská škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami, kterým toto prostředí vyhovuje lépe než
mateřská škola běžného typu.
- Hlavním cílem vzdělávání je zabezpečit uspokojování
přirozených potřeb dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami a rozvoj jeho osobnosti ve spolupráci s rodinou a v návaznosti na výchovu dítěte v rodině.
- Školní vzdělávací program mateřské školy se nevzdaluje
hlavnímu proudu předškolního vzdělávání a tím dává
dětem možnosti širšího vzdělání s nadstavbou speciálně
pedagogické péče.
- Podmínky a organizace vzdělávání přípravy dítěte
na povinné vzdělávání jsou realizovány tak, aby dítě
dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně
odpovídají jeho možnostem.
- Připravujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami
pro příští život ve společnosti se samozřejmou snahou
o dosažení integrace.
Do naší mateřské školy dochází také děti s poruchou autistického spektra (dále jen PAS). Tyto děti se často ztrácejí
v našem světě a nerozumí mu.
Abychom mohli těmto dětem poskytnout specifickou
péči a přístup ve výchově i vzdělávání, rozhodli jsme se
pro ně od 1. 9. 2011 vytvořit samostatnou třídu. Děti s PAS
potřebují nejen specifickou péči, ale nutností je specifická
úprava interiéru třídy a používání speciálních pomůcek.
Přáli bychom si vytvořit pro děti s PAS bezpečné a podnětné prostředí.

Mateřská škola speciální, Příbram, Hradební 67, nabízí:
- činnosti dětí v rámci tematických bloků,
- přípravu na zahájení povinné školní docházky,
- program „Metoda dobrého startu“,
- arteterapii,
- průpravná grafomotorická cvičení,
- jógová cvičení,
- další aktivity: plavání, canisterapii, výlety, divadelní představení aj.,
- podporu a poradenství pro rodiče,
- spolupráci s odbornými pracovišti: Pedagogicko psychologickou poradnou; speciálně pedagogickými centry
pro děti s vadami sluchu a zraku; s centrem pro alternativní komunikaci; s klinickým logopedem; klinickým
psychologem; dětským psychiatrem; APLA-sdružení
pro lidi s autismem; střediskem rané péče.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách
školy: skoly.pb.cz/MSspec
Zápis do MŠ speciální na školní rok 2012/2013 bude
ve čtvrtek 1. března 2012 od 8 do 16 hodin.
Místo pro podání žádosti o přijetí: Mateřská škola speciální,
Příbram, Hradební 67.
Podmínky pro přijetí dítěte:
- Předložení písemného vyjádření odborného lékaře
o tom, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování,
a doporučení lékaře k zařazení dítěte do speciálního
vzdělávání.
- Předložení písemného doporučení pedagogicko
psychologické poradny nebo speciálně pedagogického
centra k zařazení dítěte do speciálního vzdělávání, jehož
součástí musí být stanovená konkrétní podpůrná
opatření pro vzdělávání dítěte.
- K předškolnímu vzdělávání se ze zákona přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky.
Důležité: Doporučujeme rodičům, aby žádost v pedagogicko psychologické poradně podali v dostatečném
předstihu.
Kontakt: Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Příbram, telefon 318 624 085.
Podrobné informace týkající se podmínek přijetí obdržíte
také na čísle 318 623 739.
Bc. Renata Poláková, ředitelka MŠ speciální

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
Informace z jednání pracovní skupiny prevence kriminality
Poradna pomůže dlužníkům
Město Příbram od června 2010 poskytuje v Tyršově ulici č. p. 107, Příbram I
(v přízemním objektu ve dvoře naproti hlavnímu vchodu do budovy MěÚ Příbram)
pro občany bezplatné odborné sociální poradenství zahrnující i poradenství
pro oběti trestné činnosti. O tuto registrovanou sociální službu je mezi občany
velký zájem a s žádostí o pomoc se obrátilo na pracovníky poradny 550 osob
převážně z Příbrami a blízkého okolí.
V průběhu loňského roku jsme zjistili, že se na pracovníky poradny obrací stále více
a více občanů, kteří chtějí poradit především při řešení svých finančních problémů.
Město Příbram od června 2011 tedy poskytuje společně se Sdružením pro probaci
a mediaci v justici, o. s. (dále jen SPJ, o. s.) bezplatné dluhové poradenství. Na tuto
službu, která je velmi žádána, jsme obdrželi v letošním roce od MV ČR dotaci ve výši
120 000,- Kč. V roce 2012 nelze finanční prostředky na provoz samostatné dluhové
poradny získat z MV ČR, které spolufinancuje pouze tzv. nastartování poskytování
jednotlivých služeb. Jediná možnost, jak získat finanční prostředky na poskytování
dluhového poradenství v roce 2012, je prostřednictvím dotací z MPSV.
Na základě těchto skutečností schválila Rada města zařazení dluhového poradenství pod již poskytovanou registrovanou sociální službu Odborného sociálního
poradenství od 1. ledna 2012 a město podalo žádost na MPSV o finanční dotaci
za účelem zajištění poskytování výše uvedených služeb. V souvislosti se zařazením dluhového poradenství pod Odborné sociální poradenství, bude
od ledna 2012 upravena otevírací doba poradny následujícím způsobem:
Pondělí: Poradenství pro oběti trestných činů a domácího násilí (13 – 15 hod.)
Pondělí: Dluhové poradenství (15 – 18 hod.)
Úterý:
Dluhové poradenství (13 – 17 hod.)
Středa: Odborné sociální poradenství (10 – 12; 13 – 16 hod.)
Bezpečnostní řetízky pro seniory
Senioři se často stávají v České republice obětí podvodníků, kteří jsou schopni se
pod různými záminkami vetřít až do jejich bytu a pak využít vhodného okamžiku
a okrást je i o celoživotní úspory. Město Příbram se proto rozhodlo v rámci
Městského programu prevence kriminality na rok 2011 zajistit 150 příbramským
seniorům bezplatnou instalaci bezpečnostního řetízku. Instalace bezpečnostního
řetízku znesnadní přístup do bytu ohrožené osoby a při jeho správném používání
lze dveře otevřít a přesvědčit se, kdo se za nimi nachází, aniž by hrozilo snadné
vniknutí do bytu. Instalace řetízků 150 příbramským seniorům proběhla na podzim
letošního roku odbornou firmou za přítomnosti příslušného strážníka-okrskáře.
Tento strážník v průběhu montáže seznámil seniory se základními zásadami
bezpečného chování a zároveň jim předal samolepku na dveře, kde jsou uvedeny
tísňové linky, a upozornil na skutečnost, že nemají otevírat neznámým nebo
předem neohlášeným osobám. Současně senioři obdrželi i informační leták, kde
jsou podrobnější informace o tom, čeho je potřeba se vyvarovat, kam se obrátit
o pomoc apod. Celý projekt byl realizován převážně z finanční dotace ve výši
81 000,- Kč poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR.
Změna účelu dotace schválena
V letošním roce také realizujeme v rámci Městského programu prevence kriminality
projekt „Podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí –
DOUČKO“, na který jsme obdrželi od Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 76 000,Kč. Část těchto prostředků byla přidělena na mzdy pro doučující. Jelikož se očekávaný zájem dětí o doučování zcela nenaplnil podle původních předpokladů, zjistili
jsme, že se nám dotaci určenou na osobní náklady nepodaří do konce roku plně
vyčerpat. Proto jsme ve stanoveném termínu požádali MV ČR o změnu využití
účelové dotace v rámci realizace zmiňovaného projektu. Nevyužité finanční
prostředky ve výši 10 000,- Kč jsme žádali použít na nákup elektronických
výukových programů, které budou pro doučování dětí případně využívány
i v následujících letech. Předpokládáme totiž, že projekt doučování bude pro svůj
nesporný velký přínos pro děti ze sociálně slabých rodin pokračovat i nadále, a to
buď na bázi dobrovolnické práce doučujících či za naší finanční podpory. Ministerstvo vnitra naší žádosti vyhovělo, a tak byly tento měsíc potřebné elektronické
výukové programy zakoupeny. Doufám, že tímto nákupem přispějeme ke zkvalitnění procesu doučování.
Kurzy finanční gramotnosti
V rámci projektu prevence kriminality „Jak řešit dluhy“ byla v červnu v Příbrami
nejen otevřena bezplatná dluhová poradna, ale také se v listopadu uskutečnily
2 kurzy zaměřené na prevenci vzniku zadluženosti (finanční gramotnost). První
z kurzů se uskutečnil v příbramském azylovém domě pro jeho klientky. Zúčastnilo
se ho 11 žen. Druhý kurz byl zrealizován pro studenty 3. a 4. ročníku Waldorfského
gymnázia Příbram. Oba kurzy v rozsahu 6 hodin byly pro účastníky zcela zdarma,
náklady na realizaci byly plně hrazeny z dotace poskytnuté MV ČR. Oba kurzy
vedly dvě zkušené lektorky ze Sdružení pro probaci a mediaci v justici, s kterým
město poskytuje i dluhové poradenství. Cílem kurzu bylo informovat účastníky
o problematice dluhů (vznik, předcházení či nárůst zadluženosti, prostředky řešení
zadluženosti, právní rámec exekucí apod.).

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality
Poděkování
Není pravidlem, aby se člověk setkal s takovým přístupem jako já před několika dny, když
jsem se dostavil na Městský úřad v Příbrami s žádostí o zřízení parkovacího stání pro vozidlo
naší asistenční služby.
Upřímně řečeno, nevěřil jsem tomu, že se bude jednat o takový problém toto vyřídit – už
s ohledem na to, jakou činnost naše organizace provozuje, nicméně problém to byl
do chvíle, než se celé záležitosti ujal MVDr. Josef Řihák, starosta Příbrami.
Panu starostovi bych tak chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat jak za rychlost, tak
za vstřícnost jemu vlastní, se kterou se k této záležitosti postavil
Pavel Brychca, PB Help asistent

Konec velké vody
Společenství vlastníků bytových jednotek Kutnohorská 83 – 86 děkuje starostovi města
p. Řihákovi za vyslyšení žádosti o vybudování obrubníku, který má zabránit zaplavování
domu vodou, která se naší ulici pravidelně při dešti hnala z ulice 28. října od Březových Hor.
Po mojí písemné žádosti na pana starostu se mi podařilo s p. Škaloudem a Hadačem dojednat tuto práci, která potom byla během dvou dnů provedena. Účelnost tohoto zvýšení
obrubníku se potvrdila hned při následných deštích. Teď už tedy nemusíme mít obavy
z vytápění sklepů a poškozování domu. Děkujeme panu starostovi za rychlou a účinnou
pomoc při řešení tohoto problému.
Milan Javorský, předseda společenství vlastníků

Vydavatelská činnost Knihovny Jana Drdy
Od listopadu tohoto roku jsou opět k dostání knihy z vydavatelské činnosti Knihovny Jana
Drdy v Příbrami, a to v Informačním středisku knihovny na náměstí T. G. Masaryka. Knihy
mají široké spektrum od poezie po prózu, od regionálních autorů po celonárodně uznávaného autora, jakým je Jiří Suchý, od sborníků vydaných k soutěži „Příbram Hanuše Jelínka“
po knihy umělecké, jako například Brdy poetické, ukazující přírodu ve Vojenském újezdu
Brdy po desítkách let bez civilního osídlení. V brzké době zřejmě dojde k zpřístupnění větší
části stávajícího Vojenského újezdu Brdy a je otázkou, jak dlouho si ještě tato oblast zachová
svou neopakovatelnou tvář. Jisté však je, že v této knize navždy!
V této široké škále si snad každý nalezne tu pravou knihu. Namátkou bych rád upozornil
na knihu České řeky a říčky od Luďka Švorce a Vladimíry Švorcové, v níž lze nalézt všechny
české řeky i se svými přítoky, faktické údaje o jednotlivých tocích, ale i fotografie nejvíce
vystihující danou řeku. Dále na knihu Můj otec Antonín Dvořák od Otakara Dvořáka, kniha
obsahuje příběhy „z první ruky“ o našem slavném skladateli, ale i kapitoly Boj o Antonína
Dvořáka a názory osobností na A. Dvořáka. Případně na Pompeje – život ve stínu Vesuvu
od Josefa Fryše, Stop Time od Jiřího Henkeho – fotodokumentární dílo o zpěvácích, např.
o Tině Turner, Evě Pilarové, Jiřím Stivínovi a mnoha dalších. Další zajímavou knihou je bezesporu Středočeské umění Karel Hojden a Příbramsko od Josefa Velfla a kolektivu nebo Kdo
má koho od Niny Čampulkové zaměřené na nejmenší čtenáře, a mnoho dalších, které čekají
na svého majitele. Informace o jednotlivých knihách lze nalézt na www.kjd.pb.cz
Mgr. Václav Chvál ml.
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Před zahájením soutěží 1. ligy juniorů ve futsalu se junioři z HFK Příbram přišli na radnici
pochlubit starostovi MVDr. Řihákovi se svými úspěchy.

Kontrolní bezpečnostní akce v domech čp. 151 - 157 v Březnické ulici dne 15. 11. 2011 se
zúčastnil také starosta MVDr. Josef Řihák.

V Jincích se konalo další jednání starostů o budoucnosti Vojenského újezdu Brdy.
Vpravo je starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák, uprostřed starosta Věšína Ing. Pavel Hutr.

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák se setkal s protojerejem Davidem Dudášem z Pravoslavné
církevní obce v Příbrami.

Starosta MVDr. Josef Řihák s oběma svými zástupci MUDr. Ivanem Šedivým a Václavem Černým
převzali od zástupce firmy Moody´s Investors Service Ing. Petra Vinše v Galerii Františka Drtikola
v Zámečku - Ernestinu ratingové hodnocení města Příbrami za rok 2010.

Zástupci příbramských včelařů a radní Ing. Juraj Molnár předali jako každoročně několik desítek
kilogramů medu ředitelkám mateřských škol. Na snímku přebírá med ředitelka E. Kočendová.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý vedl jednání řídicího výboru IPRM v jednací síni města.

Na ZŠ Školní 75 se konalo první celostátní třídenní setkání základních škol sdružených v projektu
Britské Rady – Connecting Classrooms. Programu se také zúčastnili ředitel Britské Rady v ČR Nigel
Bellingham, uvolněný radní Ing. Juraj Molnár a ředitel VISK Mgr. Jiří Holý.
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Staročeské roráty
Již po několikáté se na Svaté Hoře o adventních sobotách
3., 10., 17. 12. a na Štědrý den 24. 12. ráno budou sloužit
velmi oblíbené rorátní mše. Jde o typicky českou tradici
ranních mší (v 6 hodin ráno), při kterých se zpívají barokní
adventní jednohlasé zpěvy. Po bohoslužbě jsou všichni
účastníci pozváni na zasloužený „svařák“. Rorátní mši
10. 12. v 6 hodin ráno povede P. Stanislav Přibyl.
Adventní duchovní obnova
V sobotu 17. prosince se v bazilice na Svaté Hoře
uskuteční Adventní duchovní obnova, kterou povede
P. J. Andrejčák, OCr. Program bude zahájen v 9 hodin
katechezí, následovat bude adventní zamyšlení, příprava
ke svátosti smíření a v 11 hodin mše svatá.
Adventní benefiční koncert na podporu stavby svatohorských varhan
Dokončení velkých svatohorských varhan chtějí pomoci
i dvě mladé zpěvačky, absolventky plzeňské konzertavoře
- O. Novotná a D. Drechslerová, které vystoupí na Adventním benefičním koncertě ve svatohorské bazilice v sobotu
17. 12. od 18 hodin. Za varhanního doprovodu svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka uvedou adventní
písně a úryvky kantát předvánočního repertoáru. Výtěžek
z koncertu bude věnován na stavbu varhan.

shrnující události uplynulého roku a samozřejmě
ohňostroj a přípitek.
Vánoční koncert
Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru a komorního orchestru pod vedením svatohorského regenschoriho
Pavla Šmolíka si přijďte vyslechnout do svatohorské baziliky
tradičně na sv. Štěpána, v pondělí 26. prosince od 16:30
hodin. Sbor dále připravil Tříkrálový koncert o slavnosti
Tří králů, tedy 6. ledna od 18 hodin tamtéž.
Vánoční CD ze Svaté Hory
Po loňském úspěšném vyprodání vánočního CD Svatohorského chrámového sboru a komorního orchestru
s vánoční hudbou zrealizovala Matice svatohorská jeho
dotisk. V prodeji je opět za 100,- Kč ve Svatohorském poutním muzeu nebo na objednání na matice@svata-hora.cz.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních
akcích: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram,
tel. +420 318 429 930, basilica@svata-hora.cz, v sakristii
na Svaté Hoře každodenně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském
poutním muzeu každodenně 10:00 – 15:00 hodin nebo
na www.svata-hora.cz. Aktuality o stavbě varhan
na www.svata-hora.cz/varhany.

Výstava betlémů
Vernisáž výstavy betlémů proběhne 19. prosince od 16
hodin ve svatohorském poutním areálu. Výstava bude
otevřena denně od 10 do 16 hodin v Mníšecké kapli (do 2. 1.)
a ve Svatohorském poutním muzeu (do 1. 2.). Svatohorský
vyřezávaný betlém bude možné zhlédnout od 24. prosince.
Betlémské světlo
Ve čtvrtek 22. prosince v 18 hodin bude do baziliky na Svaté
Hoře příbramskými skautskými oddíly přineseno betlémské
světlo. Po krátkém hudebním programu svatohorských
světlušek a skautek si budete moci napálit a odnést
do svých domovů toto světlo pokoje a radosti.
Vánoční bohoslužby na Svaté Hoře
Štědrovečerní bohoslužba se na Svaté Hoře koná v podvečer 24. prosince v 16 hodin. Při této slavné bohoslužbě
zazní Rybova známá mše Česká mše vánoční „Hej mistře“
v podání Svatohorského chrámového sboru a komorního
orchestru.
Na Boží hod ráno 25. prosince v 9 hodin provede Svatohorský sbor barokní pastorální mši A. V. Michny z Otradovic „Již slunce z hvězdy vyšlo“ doprovázenou varhanami
a komorním orchestrem. Další bohoslužby se o svátcích
konají v 7:30, 11:00 a 15:30 hodin.
Na Silvestra 31. prosince v noci od 22:30 hodin proběhne
mše svatá na závěr občanského roku, poté projekce

Raná péče - pomoc rodinám s dětmi s postižením nebo závažným opožděním vývoje v raném věku
Starosti nebo potíže, které nás v životě potkávají, snášíme někdy snadno, jindy obtížněji; těžko si lze ale
představit větší obavy než takové, které se týkají zdraví vlastního dítěte. Může jít o situaci po narození
miminka se zdravotním postižením nebo o zjišťování, že vývoj děťátka nepostupuje očekávaným způsobem. Pro rodinu pak nastává období intenzivní psychické zátěže; někdy se doslova ze dne na den mění
její potřeby a pořadí dosud uznávaných hodnot. Rodiče v takovou chvíli potřebují zejména psychickou
podporu a vědomí, že nejsou s obavami, nejistotou a bolestí sami, vědomí, že dokážou potíže překonat.
V roce 2006 byly zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.) definovány služby, jejichž hlavním smyslem
je pomoc v náročných životních situacích. Službou určenou rodinám s dětmi se zdravotním postižením
nebo ohrožením vývoje v raném věku (0-7 let) je raná péče. Jejím cílem je „provést“ rodinu prvními roky
péče o dítě – sdílet radosti i trápení, otevírat nové možnosti prostřednictvím nápadů na podporu vývoje děťátka.
Jakým způsobem raná péče probíhá? Protože se jedná o službu terénní, není zapotřebí za ní nikam jezdit.
V dohodnuté době (zpravidla v intervalu 1 - 3 měsíce) přijede do rodiny poradkyně rané péče. Rodiny pak
mohou podle svých aktuálních potřeb volit z okruhu služeb ty, které se jim nejvíce hodí. Někdy si potřebují
o těžkostech povídat a nacházet řešení, jindy pomoci najít vhodný způsob, jak si s dítětem hrát a rozvíjet
ho, půjčit hračku, pomůcku nebo odbornou literaturu; také hledají pomoc při vyhledání vhodného
předškolního zařízení, jiných sociálních nebo komunitních služeb či speciálně zaměřené sociálně právní
poradenství. Raná péče je pro uživatele zdarma.
V Příbrami a okolí poskytuje ranou péči několik organizací (jsou specializovány podle převažujícího charakteru postižení děťátka). Jednou z nich je Raná péče Diakonie ČCE, která v průběhu své sedmnáctileté
existence spolupracovala s mnoha rodinami z regionu. Na ni se mohou obrátit rodiny s dětmi v raném věku
s mentálním, pohybovým či kombinovaným postižením nebo s dětmi, jejichž vývoj je postižením ohrožen.
Další informace o službě naleznete na www.rana-pece.cz, případně o ně požádejte na níže uvedených kontaktech. Telefon: 731 445 502-4, 731 446 683 (pracovní dny), 235 518 392 nebo 736 177 402
(pondělí, úterý čtvrtek 9 - 12h); e-mail: ranapece@diakoniep13.cz.
Kontakty na další poskytovatele služby v regionu získáte na www.ranapece.eu a www.tamtam-praha.cz.
Mgr. Veronika Strenková, poradkyně rané péče, Raná péče Diakonie Stodůlky

Příbramští občánci narození říjnu a listopadu
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Vážení čtenáři Kahanu,
nevím, jestli se mi to zdá, ale ten
letošní rok snad uběhl ještě rychleji
než ty předchozí. Pomalu, ale jistě
k nám opět po roce přicházejí Vánoce. Mě zatím nepostihlo to předvánoční
šílenství a raději si ho držím od těla. Pravdou je, že se tomu asi, ať už v menší
či větší míře, nikdo z nás zcela nevyhne. Jelikož jsem si poslední dobou
zakázala připouštět si špatné věci, spíše už se budu těšit pouze na ty
příjemné, jako jsou předvánoční koncerty, setkávání s přáteli a atmosféra samotného
Štědrého večera v kruhu rodiny. I Vám, čtenářům Kahanu, přeji trochu s předstihem krásné
prožití předvánočního i vánočního času.
Ještě než to celé vypukne, trochu se vrátím k práci komory ještě v závěru roku 2011 a pak se
zaměřím na začátek roku 2012.
Přímo magické datum 11. 11. 2011 připadlo na 8. ročník V.I.P. kuželkového turnaje
Okresní hospodářské komory v Příbrami, který se tradičně koná v kuželně Kovohutí Příbram.
Na sportovně společenskou akci se dostavila téměř padesátka podnikatelů z Příbramska,
takže společenská místnost takřka „praskala ve švech“. Až na výjimky se téměř všichni
zúčastnili i sportovního klání v kuželkách. Partnerem akce byla Erste Private Banking České
spořitelny, která věnovala do soutěže tři stříbrné mince. Vítězem se 110 body se stal Jan Ježek
z firmy Energon, s. r. o., Dobříš, na druhém místě se umístil Jiří Krákora z Tiskárny Krákora
a třetí místo tentokrát vybojoval Ing. Jaroslav Vácha. Ale ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka.
Každý z účastníků, kteří vydrželi na vyhlášení výsledků, si odnesl dárek, který si sám vybral.
Bonusem turnaje je již třetím rokem vyhlídkový let nad Příbramí s panem Janem Hrkalem,
naším členem, k jehož velkým koníčkům patří pilotování. Tuto cenu si s nejvyšším počtem
bodů za jeden hod odnesla žena, a to paní Jana Slezáková, která nám prozradila, že má
z výhry obrovskou radost a že se velmi těší na jarní let nad naším krajem.
Dne 24. listopadu 2011 zorganizovala OHK Příbram seminář „Efektivní vymáhání
pohledávek“ s advokátkou Michaelou Šustrovou. Tento seminář je určen pro všechny, kteří
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.
Posledním seminářem letošního roku bude 7. prosince 2011 seminář „Elektronické
nástroje nákupu“ aneb silný nástroj vyjednávání nákupních podmínek budoucí smlouvy
(e-aukce). Téma je určeno pro firmy, které mají zájem na optimalizaci nákupních cen a zefektivnění celého obchodního procesu, včetně netradičního vyjednávání cen platebních
podmínek. Cílem je informovat české podnikatele o možnostech a výhodách využívání
elektronických nástrojů nákupu a e-aukci.
Pouze přehledově Vás seznámím s celou škálou připravovaných akcí na zimu 2012 a více se
jim budu věnovat v příštím čísle. Semináře se uskuteční v zasedací místnosti ČS, a. s., a naše
ceny jsou příznivé zvláště k našim členům:
5. 1. 2012 „Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2012
v praxi zaměstnavatelů“. Přednášející Jaroslava Kodrová, pracovnice MPSV, spoluautorka přednášeného zákona.
12. 1. Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu. Přednáší tradičně JUDr.
Otakar Krátký, metodik Intrastatu ČSÚ.
19. 1. Uplatňování DPH v roce 2011 a změny v roce 2012 - přednáší Jana Bakovská, metodik
daně z přidané hodnoty Finančního ředitelství v Praze.
26. 1. Změny pracovního práva a zákoníku práce včetně řešení praktických dopadů přednáší Mgr. Pavel Říčka, advokát.
1. 2. Novela daně z příjmů a další zákony 2012 - přednáší Ing. Václav Dvořák, daňový poradce
a certifikovaný účetní.
No a konečně společenská akce: 10. podnikatelský ples se bude konat tentokrát o měsíc
dříve, a to 11. února 2012 v příbramské Sokolovně.
Ze života členské základny:
Blahopřejeme Střední průmyslové škole v Příbrami, která si v listopadu připomněla
160. výročí od zahájení vyučování v Horní škole v Příbrami. V sobotu dne 12. 11. toto výročí
škola oslavila se svými absolventy, profesory, bývalými zaměstnanci a hosty celodenním programem zakončeným slavnostním večerem v příbramské Sokolovně. OHK Příbram dostala
z rukou ředitele školy PaedDr. Tomáše Hlaváče čestné uznání za dlouholetou vynikající
spolupráci se školou. Vážíme si nejen ocenění, ale zvláště spolupráce, kterou díky panu
řediteli se školou máme.
Nový člen OHK schválený od 1. 1. 2012: Kateřina Krylová – Agentura Signum – poradenství,
konzultační a lektorská činnost.
Připomínám, že až do konce roku 2011 můžete hlasovat v internetové anketě
„TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO“.
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

Gymnázium pod Svatou Horou informuje
Gymnázium pod Svatou Horou se od 1. listopadu 2011 zapojuje do grantového projektu
v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.04 Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s nepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.
Cílem projektu je u vyučujících prostřednictvím prezenční a distanční formy studia v rámci
DVVP a s využitím inovativních e-learningových opor vytvořených během projektu rozvinout a zvýšit příslušné kompetence. Vyučující se zúčastní kurzů zaměřených na práci v týmu,
komunikaci v obtížných a problémových situacích, kreativní myšlení, asertivní jednání,
prezenční dovednosti, projektové vyučování a využívání interaktivní tabule při výuce. Nedílnou součástí kurzů je i výuka anglického jazyka pro začátečníky a e-learningový modul.
V průběhu realizace grantu dojde k akreditaci výše zmíněných kurzů a v rámci DVVP je poté
bude naše škola nabízet dalším zájemcům. V současné době se počítá s tím, že z grantu bude
podpořeno 85 osob a Gymnázium pod Svatou Horou využije finanční podporu v hodnotě
1 361 755,26 Kč.
Gymnázium pod Svatou Horou zve
na akce připomínající 20 let školy:
8. 12. 2011 – Den otevřených dveří
21. 12. 2011 – Soutěž v logických hrách
pro žáky základních škol
12. 1. 2012 – Den otevřených dveří:
Na hodinu gymnazistou

28. 4. 2012 – Setkání absolventů, učitelů
a hostů v budově školy
28. 4. 2012 – Slavnostní večer v restauraci
Hollywood od 17 hodin
Bližší informace najdete na www.gshpb.cz
Mgr. Pavel Sedláček, ředitel

Ve dnech 4. a 5. 11. 2011 proběhla v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí druhá výroční
konference pro pedagogy základních škol zřizovaných městem Příbram. Tato konference
byla pořádána v rámci projektu „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění
vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem
Příbram“, který město Příbram získalo z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Této konference se zúčastnil koordinátor projektu Mgr. Jan Chvál, vedoucí
odboru školství Mgr. Jaroslav Kopecký a 94 pedagogů ze všech základních škol zřizovaných
městem Příbram.
V úvodu konference představili koordinátor projektu Mgr. Jan Chvál a vedoucí odboru školství Mgr. Jaroslav Kopecký další kroky v rámci probíhajícího projektu. Mentor školního
vzdělávacího programu (dále ŠVP) PaedDr. Karel Tomek představil počáteční tvorbu ŠVP v ČR
a pracovní výstupy jednotlivých koordinátorů ocenil slovy: „Kvalita jednotlivých prací má
velmi vysokou úroveň a to, co se městu Příbram podařilo v rámci projektu dokázat, je
v republikovém měřítku naprosto ojedinělé“. Metodička projektu Mgr. Eva Kašparová poté
prezentovala průběh tvorby evaluačních nástrojů v rámci projektu a na závěr pátečního
odpoledne představili jednotliví koordinátoři ŠVP vlastní tvorbu environmentálního
modulu, evaluačních nástrojů a samotnou inovaci ŠVP. V návaznosti na prezentace proběhla
diskuse mezi jednotlivými účastníky.
V sobotním dopoledni byla pro pedagogy připravena velmi zajímavá přednáška anglického
mentora pana Glynna Kirkhama M.Ed. MSc., který v průběhu předchozího týdne navštěvoval
příbramské základní školy, kde předával své zkušenosti z oblastí evaluace a autoevaluace
jak žákům, tak i pedagogům. Tématy jeho přednášky byly „klíčové kompetence“, „hodnocení
žáka a učitele“ a „vlastní příprava učitele na hodinu v porovnání ČR – EU – Anglie“. Následně
měli účastníci prostor pro dotazy, kterých aktivně využívali.
Výstupem konference bylo porovnání činností a výsledků základních škol zřizovaných
městem Příbram v rámci tohoto projektu a získání náhledu na evaluaci v anglickém
školství.
Pedagogové byli s výběrem a obsahem konference velice spokojeni, velmi si pochvalovali
zapojení zahraničního mentora a možnost ověření nabytých dovedností v anglickém jazyce
v rámci projektu OP VK 1.3.
Ing. Juraj Molnár, uvolněný radní města Příbrami

Obþanské sdružení Salamandr poĜádá vánoþní setkání nejen dČtí a
mládeže

17. prosince 2011 ve 1400 hodin
Malá scéna Divadla A. DvoĜáka
 14.00 – výroba vánoþního pĜáníþka
nebo vánoþního svícínku
 14.30 – kouzelnické pĜedstavení  15.00 – pČvecká soutČž pro všechny bez rozdílu vČku
 16.00 – loutkové pĜedstavení skupiny Zalezlíci
 v prĤbČhu odpoledne


zpívání koled



výtvarné aktivity

Na akci je možno dostat navracenky na tábory, které naše organizace poĜádá.
PĜípadné dotazy : Jaroslav Straka 723 143 531
o.s.salamandr@seznam.cz

K I N O

DIVADLO
Čt 1. 12. od 19:00 hod.

VELKÁ SCÉNA
St 7.
10:00

BROUK V HLAVĚ − veřejná generálka − sk. G

vstupné 50 Kč

Čt 8.
19:00

BROUK V HLAVĚ − premiéra − sk. P1, P2

Pá 9.
16:30

VÁNOČNÍ KONCERT žáků hudebních tříd ZŠ 28. října − pronájem
předpokládaná délka 120 minut

BASTARDI 2 − repríza českého filmu

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno

Pá 2. 12. − Ne 4. 12. od 19:00 hod.
vstupné 150, 110 Kč

So 10.
VÁNOCE V DIVADLE
10:00 − 18:00

jednotné celodenní vstupné 60 Kč

HRANAŘI − premiéra českého politického thrilleru

Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno od 12 let

So 3. 12. a Ne 4. 12. od 10:00 a 16.00 hod.

MICIMUTR − premiéra české rodinné pohádky
Po 5. 12. od 15:00 hod.

Vstupné 80 Kč • Mládeži přístupno

Změna začátku na 17:00 hodin.

MIKULÁŠ V KINĚ

Vstupné 30 Kč • Mládeži přístupno

Ne 11.
17:00

VÁNOČNÍ KONCERT Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 – pronájem.
předpokládaná délka 90 minut

Čt 8. 12. a Pá 9. 12. od 19:00 hod.

St 14.
19:00

TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO HŘBETU − sk. F

VĚC: POČÁTEK − premiéra scifi hororu

Čt 15.
19:00

BROUK V HLAVĚ − sk. A

vstupné 150, 110 Kč

Pá 16.
19:00

KLEC BLÁZNŮ − Divadlo Radka Brzobohatého − sk. E
předpokládaná délka 165 minut

vstupné 270, 230 Kč

Ne 18.
19:00

ANDĚLSKÉ VÁNOCE S GINEVROU a jejími hosty − koncert

Po 19.
19:00

ANDĚLSKÉ VÁNOCE S GINEVROU a jejími hosty − koncert

vstupné 180, 160 Kč
předpokládaná délka 145 minut

Út 20.
19:00

ANDĚLSKÉ VÁNOCE S GINEVROU a jejími hosty − koncert

vstupné 180, 160 Kč
předpokládaná délka 145 minut

St 21.
19:00

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ − koncert

vstupné 130, 120 Kč
předpokládaná délka 100 minut

Čt 22.
19:00

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU − koncert

vstupné 220, 200 Kč
předpokládaná délka 105 minut

Pá 23.
19:00

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU − koncert

vstupné 220, 200 Kč
předpokládaná délka 105 minut

So 31.
17:00

TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO HŘBETU

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 120 minut

vstupné 180, 160 Kč
předpokládaná délka 145 minut

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

So 10. 12. od 10:00, 13:00,16:00 hod.

VÁNOCE V DIVADLE − NA VLÁSKU − animovaná pohádka
So 10. 12. od 19:00 hod.

ALOIS NEBEL − premiéra českého komiksového filmu

Vstupné 80 Kč • Mládeži přístupno od 12 let

Ne 11. 12. od 16:00 hod.

MARKÉTA LAZAROVÁ − premiéra českého historického eposu

Vstupné 80 Kč • Mládeži přístupno

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 120 minut

RYCHLÉ ŠÍPY 2 − SNĚHOVÁ MISE

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 15 let

Pá 16. 12. od 19:00 hod.

RUMOVÝ DENÍK − premiéra dobrodružného filmu

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

So 17. 12. a Ne 18. 12. od 19:00 hod.

MISSION: IMPOSSIBLE − GHOST PROTOCOL − premiéra akčního filmu

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Film v původním znění s titulky

So 17. 12. a Ne 18. 12. od 10:00 a 16:00 hod.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA − premiéra animované rodinné komedie

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

Čt 22. 12., Pá 23. 12. a Po 26. 12. od 19:00 hod.
Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • Film v původním znění s titulky

vstupné 120 Kč
předpokládaná délka 105 minut

ESTRÁDNÍ SÁL
So 10.
VÁNOCE V DIVADLE
10:00 − 18:00

DŮM − premiéra českého dramatu

PŘIZDIS*ÁČI − premiéra britské komedie

MALÁ SCÉNA
So 31.
14:00

Čt 15. 12. od 19:00 hod.

Po 26. 12. od 16:00 hod.

ŠMOULOVÉ − repríza animované rodinné komedie

Vstupné 70 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

Út 27. 12. a St 28. 12. od 10:00 a 16:00 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 − premiéra animované rodinné komedie
jednotné celodenní vstupné 60 Kč

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

PRO ŠKOLY

Čt 29. 12. a Pá 30. 12. od 10:00 a 16:00 hod.

Po 12.
10:00

TŘI V TOM

KOCOUR V BOTÁCH − premiéra animované rodinné komedie

Út 13.
9:30

BYLO NÁS PĚT

vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 130 minut

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

Čt 29. 12. a Pá 30. 12. od 19:00 hod.
vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 95 minut

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK − premiéra romantické komedie

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Film v původním znění s titulky
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