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esta od svahu Padák k akvaparku je krátká, pěšky zabere 15 minut. Je ovšem proklatě dlouhá, pokud chcete zvrátit
rozhodnutí z minulosti a peníze z rozpočtu pro
sjezdovku Padák, na němž už několik posledních let není pořádně sníh, převést na modernizaci akvaparku, který je mnohem více
využíván. Tuto cestu musela ujít současná radnice.
Před několika týdny radní rozhodli, že finančně nepodpoří Padák, který proto neotevře své
brány lyžařům. Pokud bychom chtěli areál zprovoznit, museli bychom v rámci přípravy investovat asi 200 000 korun do potřebných revizí či
údržby areálu – ať už nasněží, nebo ne. Provozní
náklady jsme vyčíslili na milion korun.
Uvedené rozhodnutí platí pro sezonu
2015/2016 a vychází především z ekonomické
analýzy provozních nákladů a prognózy vývoje
klimatu. Nadmořská výška kolem 600 metrů
nad mořem nezaručí dostatek přírodního sněhu
a umělé zasněžování váže velké finanční prostředky s nejistým výsledkem. Padák provozovala soukromá firma a město v minulosti
přikročilo i k nepřímé podpoře formou bezplatných voucherů na lyžování pro školáky, ale nic
nepomohlo. I když bychom si přáli mít možnost
sjezdového lyžování i v Příbrami, projekt se pro
tuto chvíli ukázal jako životaneschopný.
Vedení radnice chce uspořené prostředky
investovat do modernizace plaveckého bazénu,
který je hojně a celoročně navštěvovaný. Nápadů
je několik – zejména diskutujeme o nových skříňkách a venkovním bazénu pro děti – každopádně
hlavním motorem je snaha o zkvalitnění a rozšíření služeb pro návštěvníky. Všechny stavební
úpravy budeme činit při vědomí toho, že plavecký bazén musí zanedlouho projít kompletní
rekonstrukcí, protože jde o 40 let starou budovu.
Je třeba se vyvarovat zejména úpravám, jež by
se znehodnotily během komplexní modernizace.
Podobně jako v případě revitalizace takzvaného
Křižáku chceme i zde maximálně respektovat
názory adoporučení veřejnosti. V souvislosti stím
bych rád podotkl, že ona symbolická cesta od
Padáku k plavečáku nás poučila i v otázce sběru
dat od veřejnosti. Shledali jsme, že je třeba důkladně rozmýšlet izdánlivé maličkosti jako technické
zabezpečení anket na webu města, které nebylo
zcela dokonalé, atak anketu kdosi zmanipuloval.
Následně jsem realizoval anketu v největší příbramské skupině na facebooku a v ulicích města.
Z výsledků vyplynulo, že více než 85 % dotázaných upřednostňuje částečnou obnovu akvaparku před investicí do nejisté lyžařské sezony. Lze
namítnout, že ankety nejsou zcela reprezentativní. Dávám této poznámce částečně za pravdu, ale
domnívám se, že je lepší alespoň nějak zjišťovat
názory občanů, než na tento úkol rezignovat arozhodovat pouze od pracovního stolu.
S Václav Švenda
místostarosta města Příbram
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Obchvat Příbrami má zelenou,
stavět se začne v roce 2020
Příbram čeká na obchvat už desítky let. V některých obdobích se
schylovalo k tomu, že práce opravdu začnou, ale poté ministerstvo
dopravy, resp. ŘSD prosadilo jiné priority, nebo do příprav zasáhly
vnější okolnosti jako nástup ekonomické recese. Nyní dochází
k zásadnímu průlomu, který by měl vést k tomu, že jedna ze tří
částí plánovaného obchvatu se začne stavět v roce 2020.
Dlouhodobě plánovaný projekt takzvaného
jihovýchodního obchvatu Příbrami, jinak též
realizace přeložky silnice č. I/18, se přiblížil ke
svému uskutečnění. Rozběhla se příprava druhé
části projektu, stavba má být zahájena do pěti
let.
K posunu situace došlo na základě letošní
aktualizace záměru projektu. „Centrální komise
ministerstva dopravy rozhodla o změně technického
řešení v oblasti, kde silnice I/18 prochází poddolovaným územím. Příbram se tak konečně dočká svého
jihovýchodního obchvatu,“ oznámil před několika
týdny starosta Příbrami Jindřich Vařeka výsledek jednání s ministrem dopravy uskutečněného na přelomu září a října.
Podle vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka
vychází upravený projektový záměr mimo
jiné z nového oponentního posudku od VUT
Brno, který prokázal ekonomickou logiku stavby. Termín zahájení stavby je předpokládán na
únor roku 2020 s ukončením prací v roce 2024.
Je třeba připomenout, že současnou podobu
projektu z roku 2005 schválilo ministerstvo
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Obchvat v číslech:
9,906: délka (km) všech tří částí
jihovýchodního obchvatu Příbrami
1,4: celkové odhadované náklady
(miliardy korun) na realizaci stavby;
ﬁnální cenu určí výběrové řízení
2020: plánovaný rok zahájení
výstavby druhé etapy, hotovo by
mělo být do čtyř let
6000: tolik aut by každý den mohlo
zmizet z Rožmitálské ulice
či Bohutína
dopravy již v roce 2006 a jeho investiční náklady
byly tehdy vyčísleny na přibližně 900 milionů
korun (včetně DPH). Jedním z důvodů poza-

stavení realizace bylo následné škrtání ve státním rozpočtu s nástupem ekonomické recese
a především pochybnosti o ekonomické
a dopravní smysluplnosti projektu.
Aktuální náklady se přibližují částce 1,4 miliardy korun. Toto číslo ale nemusí být konečné.
„Prověřením drobného odsunu trasy ještě může
dojít ke změně technického řešení, a tedy i ke změně stavebních nákladů,“ upřesnil ministr Dan
Ťok. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku, bude
soutěžena v otevřeném výběrovém řízení, což
může přispět ke snížení výsledné ceny.
DRUHÁ ČÁST ANO, PRVNÍ A TŘETÍ ZATÍM
V NEDOHLEDNU
Současné rozhodnutí o schválení aktualizovaného záměru projektu má jedno „ale“. Tento
výrazný posun se týká pouze druhé části
obchvatu, a v tuto chvíli není zcela jasné, jak
dopadnou přípravy dalších dvou etap. Pro první
a třetí etapu se totiž vyčká na vydání aktualizace
takzvaných prováděcích pokynů pro hodnocení
ekonomické efektivnosti projektů silničních

HLAVNÍ TÉMA
a dálničních staveb, jež musejí respektovat nové
pokyny Evropské unie pro zpracování analýzy
nákladů a přínosů. Klíčový bude především
předpoklad budoucí poptávky uživatelů
obchvatu. Po vybudování druhé etapy obchvatu
bude také patrné, nakolik bude tranzitní doprava ve směru od Rožmitálu, poté co mine Příbram
z jihovýchodu, pokračovat na Milín a R4 (jež by
v době zprovoznění měla být protažena od
Dubence dále na jih), anebo se bude vracet do
města po Milínské.
Celý obchvat Příbrami navržený jako nedělená dvoupruhová silnice se skládá ze tří částí.
První pasáž představuje přeložku silnice I/18
v úseku od křižovatky u Nové Hospody až po
křížení se silnicí I/66 u obce Brod. Druhá část
zahrnuje výstavbu komunikace od napojení na
stávající silnici I/18 u Bohutína až po křížení silnic I/66 a III/1912 nedaleko Ornova Mlýna. V poslední třetí části se jedná o vybudování okružní
křižovatky v místě křížení silnice I/18 a ulice
Evropské v katastru Dubno – Nová Hospoda.
V současnosti je zpracována dokumentace
pro územní rozhodnutí na první část stavby,
další dvě jsou ve fázi technické studie. Pro každou etapu bylo zpracováno šetření EIA (Environmental Impact Assessment), které
vyhodnocuje dopad stavby na životní prostředí
a navrhuje vhodnost a případně podmínky realizace. Pro II. etapu přeložky patří k nejdůležitější podmínce souhlasného stanoviska v rámci
EIA minimalizace zásahu do stávajících lesních
porostů a prověření drobného odsunu trasy tak,
aby byly co nejméně dotčeny přechodové plochy (rozhraní lesa a volné plochy). Právě možné
změny trasy se týká případný rozdíl v nákladech
na stavbu. K uskutečnění III. etapy je také nutné
získat povolení zásahu do regionálního biokoridoru. Kvůli navazujícímu úseku Evropské ulice směrem k plánovanému obchvatu bude
zpracována detailní hluková studie s ohledem
na protihlukovou ochranu stávající i navrhované zástavby.
OPONENTURA POTVRZUJE RENTABILITU,
MÉNĚ PŘÍZNIVĚ HODNOTÍ DOPRAVNÍ
DOPAD
Oponentní posudek k projektu vypracovala
stavební fakulta VUT Brno. Podle odborného
vyjádření dosahují ukazatele ekonomické efektivnosti vysokých hodnot, investice do stavby
je tedy z celospolečenského hlediska efektivní
a zpracovatel ji v tomto ohledu doporučuje
k realizaci. Problematičtěji se jeví dopravní
dopad, snížení dopravní zátěže se pohybuje
okolo dvou tisíc vozidel za 24 hodin, ovšem
v určitých úsecích se zatížení násobně sníží.
V blízkosti průmyslové zóny Balonka a v části
Husovy ulice zůstane podle expertizy VUT
pohyb nákladních vozidel zřejmě stejný i po
vybudování obchvatu. Pro zbývající úseky je
vyhodnocen přibližně tříprocentní pokles
dopravy. S výstavbou obchvatu souvisí budování několika okružních křižovatek a také snížení maximální dovolené rychlosti, což funkci
obchvatu částečně degraduje i z hlediska plynulosti dopravy.
„Vliv obchvatu na intenzitu dopravy ve městě
nechci přeceňovat, ale realizací druhé části by se
ve výsledku mělo odlehčit dopravě mezi obcí Bohutín a Vysokou Pecí potažmo Rožmitálskou ulicí,

kde se intenzita dopravy sníží o asi šest tisíc vozidel
za 24 hodin,“ uvedl Jindřich Vařeka. Jeho slova
potvrzuje i bohutínský starosta Ladislav Turek,
který říká: „Vminulosti ivsoučasné době obec podporovala apodporuje záměr vybudování obchvatu,
který značně odlehčí dopravě v Bohutíně. Průjezdnost aut vjednotlivých částech obce je velice vysoká,
a tím pádem je značně zvýšeno i riziko bezpečnosti
silničního provozu.“ S řečeným souvisí skutečnost, že v příštím roce Bohutín zahájí výstavbu
chodníku podél silnice I/18 v lokalitě Vysoká Pec
a Chalupecké louky. Chodník zde velmi citelně
chybí. „Obec na tuto akci žádala krajský úřad Středočeského kraje o finanční spoluúčast již několikrát, bohužel k dnešnímu dni bezvýsledně, jelikož
není právní nárok na získání dotace, i když žadatel
splní veškeré podmínky pro její udělení,“ doplňuje
Ladislav Turek.

V současnosti je zpracována
dokumentace pro územní
rozhodnutí na první část
stavby, další dvě jsou ve fázi
technické studie.

PŘEDPOKLADY PROVĚŘÍ PRAXE
O tom, jaký bude skutečný dopravní přínos
chystané II. etapy obchvatu, lze v tuto chvíli jen
debatovat. Je zřejmé, že z obchvatu nejsou nadšeni někteří obyvatelé městských částí jako Zdaboř nebo Červená, kteří budou mít silnici
nedaleko od domu. Na druhou stranu je pravda,
že obchvat by měl být opatřen takovými technickými prostředky, aby se dopad jeho provozu

Obchvat Příbrami

směr Praha

Příbram

Brod
Žežice
směr Plzeň

snížil na minimum. Klíčové je ovšem odvedení
části automobilů zejména z Březových Hor
a Bohutína, kde obyvatelé museli dlouhodobě
čelit stoupající frekvenci tranzitní dopravy.
S redakce Kahanu

Jaké budou tři hlavní části obchvatu
I. část: od křižovatky u Nové Hospody po
křížení se silnicí I/66 (silnice mezi Příbramí
a Milínem) u obce Brod.
II. část: od napojení na stávající silnici I/18
u obce Bohutín po křížení silnic I/66 (Příbram – Milín) a III/1912 (spojka od I/66 ke
komerční zóně na Zdaboři) nedaleko Ornova Mlýna.
III. část: vybudování okružní křižovatky
v místě křížení silnice I/18 a ulice Evropská
v blízkosti Nové Hospody

Z návštěvy ministra dopravy v Příbrami.
Zleva místostarostka Alena Ženíšková, ministr
Dan Ťok, starosta Jindřich Vařeka a místostarosta
Václav Švenda (foto: Pavlína Svobodová)
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Příbram nutně potřebuje denní centrum
pro osoby bez přístřeší
Většina lidí vnímá osoby bez domova jako lidské trosky, jako přebytečné bytosti. Velká část obyvatelstva je odsuzuje – nic nedělají, žijí bez
pravidel, jsou alkoholiky, zapáchají, povalují se po lavičkách, jsou odstrašujícím příkladem pro děti a vlastně jenom překážejí.

a proto se raději pohybuje v ústraní a tiše trpí.
On sám nemá šanci si pomoci, nemá jak.

Takto vypadá nyní areál někdejší mazutky.

Bezdomovci nepředstavují atraktivní téma ani
pro běžného občana, natož pro politika. Kdy si
ostatně vzpomene běžný člověk na bezdomovce?
Snad o Vánocích, když sedí doma v teple s čajem
v ruce, venku mrzne, to si možná někdo
povzdechne: „Chudáci bezdomovci, jim asi musí
být těžko.“ Ale kdo pomůže, když si uvědomujeme, že kdnešní době přirozeně patří bydlení, čistá
a teplá voda, jídlo, teplo a základní hygiena.
PŘEŽÍT DALŠÍ STUDENOU NOC
Mnohým z nás je nepříjemné jen pohledět na
bezdomovce, který je špinavý, zapáchající, možná i zavšivený, často pod vlivem alkoholu. Zkusme se však zamyslet, proč vlastně takový je?
Napadlo vás někdy, že to není proto, že by chtěl?
Zamysleli jste se nad tím, kde přebývá, když ho
zrovna nevidíte? A kde jsou všichni ostatní?
Jsou mezi námi, stále. Přes den na lavičkách,
na autobusových zastávkách, na náměstí,
a zatímco my „slušní“ jdeme do sprchy a pod
peřinu, oni se schovávají v průjezdech, čekár-

V Příbrami žije přes 40 lidí
bez přístřeší a pro většinu
z nich je teplá sprcha
nesplnitelným snem.
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K tématu proběhla
veřejná diskuse
Videozáznam naleznete zde:
http://bit.ly/1jDuDd4

nách, opuštěných domech. Hledají místa, kde
najdou alespoň trochu tepla. Bojují o život.
Povětšinou mají jen jediné přání – přežít další
studenou noc.
Zamysleli jste se někdy nad tím, co byste
v situaci bezdomovce dělali vy? Za jak dlouho
byste přivykli pohrdání a jídlu z popelnice? Mluvili jste někdy s někým z nich? Mnozí by vám
řekli, že nejhorší je beznaděj. Naprostá beznaděj
založená na vědomí, že vlastní silou se z této
situace není možné dostat. Kolik z nich sní
o zázraku, že se něco stane a že se třeba někdo
smiluje. V Příbrami žije přes 40 lidí bez přístřeší
a pro většinu z nich je teplá sprcha nesplnitelným snem. Když jdou po ulici, raději uhýbají
z cesty. Sami cítí, že jsou ve společnosti nežádoucí. A co vnímáme my? Dokážeme v sobě
mobilizovat špetku solidarity, nebo také raději
přejdeme na druhou stranu ulice?
Setkala jsem se s lékařem, který ošetřoval člověka žijícího více než čtyři roky na ulici. Postavil
se k případu obdivuhodně profesionálně. Pacient byl jak psychicky, tak fyzicky zcela zdevastovaný. Trpěl mnoha nemocemi a sužovali ho
paraziti – vši, svrab, plísně dolních končetin,
bércové vředy apod. Věřte mi, prosím, že i člověk v takové situaci se umí stydět. Cítí se trapně,

KDE KONČÍ LIDSKÁ DŮSTOJNOST?
Bezdomovci dokážou dlouho trpět a dlouho
skrývat své obtíže. Žasla jsem, až kam může
zajít zdravotní stav člověka, kterému nikdo
nepomůže, přestože ho lidé vídají denně na ulici. Mám nesmazatelný zážitek z nemocnice, kde
jsem pracovala jako zdravotní sestra a kam přivezli bezdomovce ve velmi zuboženém stavu.
Jednalo se o člověka, jemuž kalhoty přirostly
k dolním končetinám, měl těžké defekty na kůži
celého těla, opruzeniny a otevřené rány. Musel
trpět nepředstavitelnými bolestmi. Existuje ještě lidská důstojnost? Kam až necháme zajít naši
netečnost a pohrdání těmito lidmi?!
Ať se nám to líbí, nebo ne, Příbram je město,
v němž existují sociální problémy. Počítejme
s tím, že se zpřísňující se bytovou politikou bude
lidí bez přístřeší přibývat. Město se k tomuto
problému může postavit čelem, anebo strčit hlavu do písku a nechat zaznívat silácká prohlášení
o tom, jak je třeba s těmito lidmi zatočit.
Jsem bytostně přesvědčena o tom, že zařízení
typu nízkoprahového centra s noclehárnou jako
plně fungující sociální službu je nutné v Příbrami
zřídit podobně jako v jiných městech. O to více
mne mrzí petice obyvatel Rynečku, kteří nesouhlasí s tím, aby toto centrum vzniklo na zpustlém
místě odděleném od obytných domů potokem
a rušnou silnicí – v areálu bývalé mazutky. Věřím,
že snad beseda na toto téma vnesla více světla
a pochopení do projektu, jehož cílem je v konečném efektu prostředí Rynečku kultivovat,
a nikoliv přispět k jeho devastaci.
Jsem si dobře vědoma toho, že prosazování
podobných myšlenek je silně nepopulární. Do
funkce 1. místostarostky jsem však nenastoupila
s tím, že budu sbírat politické body, abych mohla
být zvolena i příště. O správnosti navrženého
řešení jsem bytostně přesvědčena, a budu proto
tuto myšlenku prosazovat i s vědomím, že mnoho občanů Příbrami mne za to odsoudí.
S Alena Ženíšková
místostarostka města Příbram
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Zařízení pro bezdomovce chceme
financovat hlavně z dotací
S místostarostkou Alenou Ženíškovou jsme hovořili o provozu plánovaného nízkoprahového denního centra a noclehárny pro osoby bez přístřeší.

motivovat k práci. Jsme domluveni s Technickými službami Příbram, že jim takového klienta
pošleme na dvě tři hodiny denně, aby si postupně
zvykal na pracovní režim a návyky, které životem
na ulici ztratil. Uklidí veřejná prostranství a na
základě toho bude moci čerpat služby v denním
centru. Noclehárna nebude zdarma – plánujeme
poplatek ve výši asi 30 až 40 korun na noc.

Takto bude vypadat areál po vybudování nízkoprahového denního centra.

NĚKTEŘÍ OBYVATELÉ PŘIPOJILI PODPIS
K PETICI, KTERÁ SE STAVÍ PROTI
VYBUDOVÁNÍ NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO
CENTRA (NDC) PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
V AREÁLU NĚKDEJŠÍ MAZUTKY NA RYNEČKU.
PROČ JE TATO LOKALITA Z VAŠEHO POHLEDU
NEJLEPŠÍ?
Pro účely NDC je to velmi dobré místo, které
se nachází v relativní blízkosti centra města
a úřadů, přičemž odborníci upozorňují, že právě
dostupnost hraje klíčovou roli pro úspěch takové služby. Když ji zřídíme na okraji města, nikdo
tam nebude chodit a ti lidé se stejně budou
pohybovat v centru nebo konkrétně v blízkosti
koloniálu na Rynečku. Ze strany města a nakonec i obyvatel to má tu výhodu, že se radikálně
promění prostředí v bývalé mazutce. Zkultivuje
se a nebude – tak jako nyní – zpustošeným místem, které přitahuje kriminální živly. V případě
vzniku NDC zde budou nové kamery, osvětlení
a zeleň, a maximálně tak přispějeme k rozvoji
zanedbané lokality. Všimněte si, že v některých
městech jako Beroun mají tato centra ve stejné
budově například s mateřskou školou. Podobně
Naděje v Praze provozuje NDC vedle dětského
hřiště. V Sokolově se NDC nachází přímo v centru a pochvalují si, že mají blízko na úřady pro
vyřizování administrativy. Nikde nevznikají
žádné problémy.
NA RYNEČKU SE POHYBUJÍ SKUPINY LIDÍ,
KTEŘÍ VĚTŠINOU KONZUMUJÍ ALKOHOL
A PRO NĚKTERÉ MÍSTNÍ JSOU TRNEM V OKU.
PŘEDSTAVUJÍ CÍLOVOU SKUPINU PRO NDC?
Osoby, které na Rynečku sedí a popíjejí, nejsou zpravidla klasičtí bezdomovci. Bydlí na
ubytovně nebo v zahrádkářské kolonii. Bezdomovec, který opravdu spí na lavičce nebo na
zastávce, vyhledává spíše úkryt, snaží se na
sebe neupozorňovat a na veřejnosti okázale
neholduje alkoholu. Je potřeba rozlišovat vandaly, alkoholiky nebo lidi páchající drobnou kri-

minalitu na jedné straně a bezdomovce na straně druhé.
JAKÝM ZPŮSOBEM BY MĚLO NOVÉ ZAŘÍZENÍ
FUNGOVAT PO PROVOZNÍ STRÁNCE?
Provoz je plánovaný od pondělí do neděle od
9.00 do 17.30, od 20.00 do 7.00 bude fungovat

Zajímá vás toto téma?
Diskutujte na
facebook.com/mestskyuradpribram
noclehárna, mezitím proběhne úklid zařízení.
Cílovou skupinu představují muži a ženy ve
věku nad 18 let. Denní kapacita dosahuje 30
osob, na noclehárně bude 10 lůžek. V zařízení
bude přítomný sociální pracovník, pečovatelky,
technicko-hospodářský pracovník a zdravotní
péči zde budou zajišťovat lékař a zdravotní
sestra.
CO JE CÍLEM PROJEKTU? POMOCI LIDEM JEN
V AKUTNÍ NOUZI, NEBO SE SNAŽIT UVÉST JE
ZPĚT DO VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI?
Je důležité, abychom je uvedli do většinové
společnosti, respektive aby se neprohlubovala
závislost na prostředí, v němž nyní žijí. Sociální
pracovník sestaví individuální plán a bude se
snažit jednotlivé body plnit. Naše sociální poradna bude zjišťovat například dluhové poměry, které často vedou ke ztrátě bydlení. Budeme hledat
vazby na rodinu, která může být důležitým
záchytným bodem. Úspěšnost sice nebývá velká,
ale už nyní máme pozitivní případy, kdy se za
posledního půl roku podařilo vrátit dva lidi do
běžné společnosti. Velkým motivem je, že
poskytneme lékařskou prohlídku, výměnu oblečení nebo základní stravu. Musíme se také snažit

JAKÁ BUDOU PRAVIDLA V OTÁZCE
ALKOHOLU? PŘÍSTUP PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ
JE RŮZNÝ. NĚKDE TRVAJÍ NA STRIKTNÍ
STŘÍZLIVOSTI KLIENTŮ, JINDE ALKOHOL
TOLERUJÍ.
Klienta pod vlivem alkoholu nebo drog
odmítneme za předpokladu, že se bude chovat
agresivně, ohrožovat další návštěvníky nebo
pracovníky NDC a odmítne respektovat pravidla
zařízení. Když přijde pod vlivem alkoholu
a bude se chovat slušně, není problém službu
poskytnout.
JAK BUDE CENTRUM ZAČLENĚNO DO
SOUBORU DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PŘÍBRAMI?
Už jsem zmiňovala napojení na sociální poradnu, která bude řešit například otázku dluhů či
exekucí. Z hlediska bydlení vnímáme NDC jako
první stupeň. Pokud se podaří získat práci a klient
bude motivován, tak postoupí do druhého stupně, kdy se bude moci ucházet o místo na ubytovně nebo v azylovém domě. To se může
odehrát v horizontu půl roku až roku. Počítáme
ale s tím, že většinově se bude jednat o klienty,
kteří si přijdou pouze pro základní – stravu, nocleh, hygienu či lékařské ošetření. Vždy záleží, jak
dlouho dotyčný žije na ulici. Uvádí se, že pokud
se podaří klienta zachytit do tří let, je schopen
se zpět začlenit, pak už zpravidla nikoliv.
KOLIK BUDE NDC STÁT?
Usilujeme o to, abychom provoz financovali
na základě dotačních titulů Středočeského kraje, podobně jako jiná zařízení tohoto druhu. Pro
výstavbu máme připraveny žádosti o finance
z evropských fondů, přičemž podle projektu
před výběrovým řízením se odhad pohybuje do
pěti milionů korun. Roční provozní náklady pro
noclehárnu jsou plánovány odhadem na 1,7
milionu korun, provoz denního centra 2,1 milionu korun. V této souvislosti je třeba říci, že v Příbrami již rok zajišťuje jednou týdně terénní práci
Farní charita Beroun a městský rozpočet to nyní
zatěžuje částkou 400 000 korun. Podotýkám
také, že donedávna jsme tuto službu neměli
jako město registrovánu, a proto zde sice byla
jakási ubytovna, ale nedaly se na ni čerpat
finanční prostředky, a vše tedy hradilo město
ze svého rozpočtu. Navíc tato ubytovna neplnila
funkci zařízení, které chceme vybudovat.
S redakce Kahanu
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Pečovatelská služba má
800 klientů, do budoucna
se čeká další nárůst
Pečovatelská služba je zařízení, které spadá pod Centrum sociálních a zdravotních služeb města
Příbram a tvoří jeho největší část. V oblasti sociální péče sehrává zásadní roli.

zde starají vrátní. Dům s pečovatelskou službou
v Průběžné ulici rovněž funguje nedaleko centra
a jedná se o zrekonstruovaný panelový dům.
Dům s pečovatelskou službou v ulici Jana Drdy
je součástí bytové zástavby na Zdaboři a obyvatelé mají v blízkosti obchodní centrum,
nemocnici nebo zastávku MHD. Dům s pečovatelskou službou na nádvoří Msgr. Korejse
nalezneme v klidné části Březových Hor
v rekonstruované historické budově. I zde slouží
středisko osobní hygieny, kterého mohou využít
klienti při péči o svou osobu.
Zaměstnanci Centra sociálních a zdravotních
služeb poskytují servis také v domácnostech
klientů, a to v pěti okrscích v Příbrami a okolí.
Klienti mají největší zájem o zajištění stravy
v podobě obědů a pomoc při osobní péči. „Velmi
populární jsou i služby jako úklid domácnosti
nebo nákupy,“ konstatovala Václava Kubíková.

Pečovatelská služba pro seniory je v Příbrami
poskytována v domech s pečovatelskou službou
nebo přímo v domácím prostředí uživatelů.
O starší občany se stará celkem 36 pracovnic.
V současnosti je služba
NOVÉ SLUŽBY
poskytována asi 800
OD 1. LEDNA
klientům nejen v doOd nového roku se
mech s pečovatelskou
mohou uživatelé pečoslužbou, ale také
vatelské služby těšit na
v bytech klientů, kteří
novinky. Jedná se
chtějí pomoci při zvláDPS Brodská: 220
například o rozšíření
dání běžných denních
služby na odpolední
úkonů. „Cílem pečovaDPS Hradební: 68
směny a víkendy
telské služby je poskytoa elektronické vykazovat služby profesionální
DPS Průběžná: 43
vání péče. Snahou do
a kvalitní, aby vždy
budoucna je poskytoodpovídaly potřebám
DPS Jana Drdy: 38
vat služby i na celém
těch, pro které jsou určeDPS Msgr. Korejse: 12
území správního obvony. Zachování důstojnédu Příbram, což je dalho života občanů v jejich
ších 70 obcí.
domácím prostředí je
„Pečovatelská služba je velmi důležitá pro osoprvořadým posláním zaměstnanců příbramskéby, které chtějí setrvat co nejdéle v domácím proho centra služeb,“ vysvětlila Václava Kubíková,
středí, což je náš cíl. Služby budeme
vedoucí pečovatelské služby Centra sociálních
přizpůsobovat podle toho, jak se budou vyvíjet
a zdravotních služeb.
aktuální potřeby občanů. Musíme je nejen rozšiřovat a zkvalitňovat, ale také rozvíjet potřebnou
NEJVÍCE OBYVATEL ŽIJE V BRODSKÉ ULICI
flexibilitu,“ podotkla místostarostka Alena
Každý dům s pečovatelskou službou je speŽeníšková.
cifický a nabízí svým klientům rozmanité možnosti. Největší je dům s pečovatelskou službou
DEMOGRAFIE JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR
v Brodské ulici. Pečovatelskou službu zde
Demografické trendy vypovídají o tom, že
poskytují od 7.00 do 19.00 včetně víkendů
česká, a tedy i příbramská populace stárne. Pro
a svátků. Klienti mohou využít nejenom základměsto a jeho obyvatele bude stále důležitější
ních služeb, ale mají k dispozici i takzvané střemít vybudované zázemí sociálních služeb, které
disko osobní hygieny, kde jim odborný personál
seniorům umožní strávit plnohodnotný závěr
poskytne doplňkový servis v podobě masáží,
života.
hydromasáží nebo pedikúry. Ordinuje zde
i praktický lékař. Dům má bezbariérový vstup,
společnou jídelnu i kapli pro bohoslužby.
S redakce Kahanu
Dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici je situován v blízkosti centra města, kde se
nachází většina úřadů, nákupní centrum
a nemocnice. O klid a bezpečí ubytovaných se

Kolik seniorů bydlí
v DPS

|8|

Na příbramské
seniory čekaly
v lázních odpočinek
i vzdělávání
Nejsme sami. To je název projektu, jehož
cílem bylo zpestřit život několika starším
lidem z Příbrami. Jednalo se čtyřdenní pobyt
ve dnech 8. až 11. října v hotelu Krakonoš
v Mariánských Lázních. Pobyt byl nabídnut
seniorům, kteří spolupracují s městem Příbram a s neziskovými organizacemi působícími ve městě, a klientům Centra sociálních
a zdravotních služeb města Příbram.

Pobyt zahrnoval plnou penzi, jednu léčebnou
proceduru a volný vstup do hotelového bazénu. Vzhledem k tomu, že se zúčastnili senioři
se širokým spektrem zdravotních problémů,
byla hotelem nabídnuta možnost dokoupení
procedur jednotlivě podle výběru každého
návštěvníka.
PŘEDNÁŠKY ZEJMÉNA PRO SENIORY
Součástí pobytu v západočeských lázních
byly také přednášky, které se týkaly okruhů
témat jako sociálně-psychologického poradenství, bezpečí seniorů, nebo senioři
a doprava. „Velmi nás těšil zájem ze strany
seniorů, otázek bylo velmi mnoho a je vidět, že
se o tyto záležitosti zajímají. Zejména vzdělávání v prevenci kriminality pro tuto cílovou
skupinu se chceme věnovat i nadále,“ řekla
velitelka příbramské městské policie Jaroslava Vodičková.
Na projektu spolupracovaly Městský úřad Příbram, Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Městská policie Příbram
a Nadační fond Veolia. „Výlet se opravdu vydařil a účastníci přijeli spokojeni. Myslím si, že
tento pobyt splnil svůj účel, a já věřím, že se mi
podaří pro tuto naši cílovou skupinu připravit
i další programy, které jim přinesou radost
i patřičnou aktivitu,“ dodala místostarostka
Alena Ženíšková.
S redakce Kahanu

ZDRAVOTNICTVÍ

Nebojte se endoskopie,
nabádá příbramský primář

Někteří dárci krve
mají za sebou přes
stovku odběrů

Příbramská nemocnice pořídila pro své pacienty nové endoskopické přístroje, které výrazně
zkvalitňují diagnostické možnosti pro včasné podchycení možných zdravotních komplikací.
Přístroje byly pořízeny z peněz regionálního operačního programu.

Téměř stovka dárců krve si na začátku října
převzala Janského plakety, byli mezi nimi
i „přeborníci“ s více než 120 odběry.

Endoskopické centrum Interního oddělení
Oblastní nemocnice Příbram se v těchto týdnech
dočkalo významného rozšíření škály diagnostických
metod. Bezbolestně a šetrně zde lékaři pacientům
vyšetří zažívací trakt a provedou i některé léčebné
zákroky. Endoskopické centrum příbramské
nemocnice je akreditovaným pracovištěm pro
screening kolorektálního karcinomu. Česká republika patří ve výskytu rakoviny tlustého střeva
akonečníku bohužel mezi země snejvyšším výskytem. Primář Interního oddělení, vjehož rámci endoskopické centrum pracuje, Filip Závada říká: „Pro
pacienty je důležité vědět, že s novou technikou se
v endoskopickém centru příbramské nemocnice
budou provádět kolonoskopická vyšetření (vyšetření
tlustého střeva aoblasti konečníku pomocí ohebného
endoskopu) v nejvyšší možné kvalitě. Kolonoskopie
je v současné době rozhodující metodou včasného
záchytu nádorového onemocnění tlustého střeva,
střevních polypů či nespecifických střevních zánětů.“
Zprostředků regionálního operačního programu
byly pořízeny tři nejmodernější kolonoskopy, které
mají vysoké rozlišení a umožňují objevit počínající
nádory ve stadiu plné léčitelnosti. Čekací doby na
kolonoskopické vyšetření jsou v ČR vzhledem
k poptávce delší, příbramské centrum se však řadí
k těm, kde je čekací doba nejkratší. Nově přibudou
ve vybavení endoskopického centra i špičkové
endoskopické přístroje pro vyšetření jícnu a žaludku. S jejich přispěním dosáhnou lékaři vyššího
záchytu častých stadií nádorů žaludku.

ODPADÁ NUTNOST CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU
Endoskopická vyšetření jsou vysoce šetrná
k pacientovi a není nutné při nich chirurgicky otevírat vyšetřované orgány. Primář Filip Závada uklidňuje ty, kteří se vyšetření mohou obávat: „Pro
minimalizaci nepříjemných pocitů pacienta při zavádění endoskopu ústy či v průběhu vyšetření můžeme
podat tlumivé léky. Než jejich účinek odezní, budeme
moci s novými monitory sledovat životní funkce
našich pacientů po vyšetření.“
Jako druzí ve Středočeském kraji budou mít lékaři
endoskopického centra nově kdispozici přístroj pro
endoskopickou ultrasonografii. „To je jeden z nejsložitějších endoskopických systémů a jeho uvedení
do praxe ušetří pacientům zdlouhavé cestování do
pražských nemocnic,“ říká primář a pokračuje:
„Endoskopická ultrasonografie představuje kombinaci ultrazvukového aendoskopického vyšetření, kdy
z bezprostřední blízkosti můžeme zobrazovat orgány
dutiny břišní anacházet vnich ložiska, znichž některá
mohou být nádorového původu. Ztěchto ložisek, která
často nepůsobí pacientovi žádné zjevné obtíže, můžeme odebrat bioptické vzorky a při včas stanovené
diagnóze podstatně zlepšit vyhlídky našich pacientů.“
Nově v centru přibude i kvalitní ultrazvukový
přístroj pro běžné použití, kde podobně jako vkolonoskopii lékaři „uvidí více“.
S Jitka Kalousková
Oblastní nemocnice Příbram

Letos poprvé: Mikulášská
nadílka města Příbram
V letošním roce poprvé se uskuteční mikulášská nadílka města Příbram. Děti se mohou těšit na
diskotéku, program Dády Patrasové i příchod sv. Mikuláše s čertem a anděly.

Během celého roku se v Příbrami realizuje
spousta akcí pro děti. Co doposud chybělo, byla
zvláštní událost, která by se konala v období
Mikuláše. Město Příbram proto v tomto roce přichází vůbec poprvé s mikulášskou nadílkou.
Akce nazvaná 1. mikulášská nadílka města Příbram se koná ve čtvrtek 3. prosince v příbramském kulturním domě. Začíná v 16.00 a jsou na
ni zvány všechny příbramské děti s rodiči.

vání s Dádou na pódiu a soutěže o drobné dárky.
Až padne tma, přijde vrchol programu – děti
navštíví sv. Mikuláš s čertem a anděly.
Pro děti do výšky 130 cm v doprovodu rodičů
je vstup zdarma. Akci moderuje Romana Navarová a zahraje DJ Sultán.
S redakce Kahanu

Harmonogram akce
PŘED MIKULÁŠEM ZÁBAVA S DÁDOU
Na malé návštěvníky čekají nejdříve soutěže
adiskotéka. Odpoledne vystoupí Dáda Patrasová.
V rámci tohoto bloku se děti mohou těšit na žížalu
Jůlii, loutkoherce v kostýmech, tancování, zpí-

16.00: soutěže pro děti, diskotéka
17.00–18.00: zábavné pásmo Dády Patrasové
18.00: příchod sv. Mikuláše a nadílka

Celkem 99 dárců krve bylo na začátku října
oceněno za bezpříspěvkové dárcovství – 57
dárců bylo vyznamenáno stříbrnou plaketou
prof. MUDr. Jana Janského, 31 zlatou, devět
dárců Zlatým křížem III. třídy a dva dárci Zlatým křížem II. třídy. Slavnostní akci v Zámečku-Ernestinu pořádal oblastní spolek
Českého červeného kříže Příbram.

Nejprve byli oceněni stříbrnou Janského plaketou dárci za 20 bezplatných odběrů krve,
poté další dárci zlatou plaketou za 40 odběrů
a na závěr si převzali Zlatý kříž III. a II. stupně
dárci za 80 a 120 bezplatných odběrů krve.
Slavnostním aktem provázela místostarostka
města Příbrami Alena Ženíšková, přítomni
byli zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram – ředitelka Simona
Pospíšilová a místopředseda OVR Českého
červeného kříže Miloslav Pštross. Dále se
zúčastnila vrchní sestra transfuzního oddělení Oblastní nemocnice Příbram Marie Pilousková spolu s odběrovou sestrou Marií
Kadlecovou, a také zástupci zdravotních
pojišťoven. Kromě samotného ocenění
obdrželi přítomní dar od oblastního spolku
Českého červeného kříže Příbram, města Příbram a zdravotních pojišťoven.
Medaile prof. MUDr. Jana Janského je ocenění
předávané bezpříspěvkovým dárcům krve.
Pojmenováno je po českém lékaři, psychiatrovi a objeviteli čtyř základních krevních skupin Janu Janském.
Janského plakety jsou udělovány v České
republice a na Slovensku. V České republice
jsou předávány tři úrovně plaket: Bronzová
medaile prof. MUDr. Jana Janského – za 10
bezpříspěvkových odběrů, Stříbrná medaile
prof. MUDr. Jana Janského – za 20 bezpříspěvkových odběrů, Zlatá medaile
prof. MUDr. Jana Janského – za 40 bezpříspěvkových odběrů. Vyšší počty odběrů jsou
oceňovány Zlatými kříži ČČK.
S redakce Kahanu
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Za několik měsíců nakradl
za čtvrt milionu korun
Příbramská policie zadržela a obvinila muže, kterému připisuje za vinu celkem 15 přečinů.

Od května do začátku září „řádil“ v Příbrami
šestadvacetiletý zloděj. Za vinu je mu připisováno celkem 15 skutků a škoda ve výši čtvrt
milionu korun. Chodil krást především do chodeb obytných domů, do kočárkáren, ale i do
rodinných domů. Dvakrát vnikl do vozidla, jednou do garáže a v jednom případě přišel odcizit
zboží do obchodu. Navíc na sebe převedl jízdní
kolo a automobil, ačkoliv dobře věděl, že věci
pocházejí z trestné činnosti. Většinou kradl jízdní kola, ale také alkohol, potraviny či nářadí.
Odnesl si například i golfový vozík v hodnotě
100 000 korun nebo historické repliky zbraní.
Dotyčný, který má zabavený řidičský průkaz,
byl nalezen hlídkou, když spal v kradeném autě,
na němž byly odcizené registrační značky. Poli-

cisté u něj nalezli páčidlo a věci pocházející z krádeží. Obviněný nepracuje, požívá omamné látky,
finanční prostředky si opatřuje nelegální činností
a má bohatou trestní minulost. Kriminalisté ho
v úterý 29. září obvinili z přečinu krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci
azpodílnictví. Za tyto trestné činy stanovuje trestní zákoník jeden rok až pět let odnětí svobody.
Občas mu při krádežích pomáhali dva komplicové. Starší z nich se ještě sám vloupal do
obytného domu v Dobříši, kde ze sklepních prostor odcizil dvě horská kola a dvě motorky typu
minibike. Způsobil škodu ve výši 80 000 korun.
I jemu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Výběr ze svodky
Městské policie Příbram
PODNAPILÝ SLOVNĚ NAPADAL OBSLUHU
I NÁVŠTĚVNÍKY BARU
V pátek 2. října před půl desátou večerní oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram
zaměstnanec herny v Příbrami VII, že se v provozovně zdržuje agresivní host a odmítá odejít.
Na místo vyjela hlídka. Strážníci několikrát
vyzvali muže, který hrubými výrazy napadal
návštěvníky, k opuštění herny, avšak ten odmítal
výzvy respektovat. Proto byl vyveden ven. Strážníci po chvíli zahlédli, že muž vešel do baru, který
se nachází na stejné adrese jako herna. Proto se
vydali za ním a uvnitř byli požádáni obsluhou
baru ovykázání dotyčného z provozovny z důvodu podnapilosti a rovněž proto, že se nevhodně
choval vůči obsluze. Jelikož se muž choval nadále
agresivně aohrožoval své okolí, převezli ho strážníci na Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami,
kde bylo následně zjištěno, že se jedná o muže
ve věku 41 let, a provedenou dechovou zkouškou
bylo prokázáno, že je značně pod vlivem alkoholu. Po provedení nezbytných úkonů byl upozorněn, že jeho případem se bude dále zabývat
příslušný správní odbor, kterému bude záležitost
předána k projednání.
ROZTRŽKA MEZI MUŽEM A ŽENOU
V sobotu 3. října přibližně hodinu po poledni
kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie
Příbram příslušník Policie ČR a žádal o pomoc na
adrese v ulici Milínská v Příbrami III, kde docházelo k napadání mezi partnery a na místo již směřovala záchranná zdravotnická služba. Hlídka MP
po příjezdu zjistila, že došlo k roztržce mezi
mužem a ženou, kteří byli již ošetřováni lékařem.
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Strážníci oba účastníky incidentu poučili, jak mají
postupovat v případě, že se rozhodnou podat
trestní oznámení.
JEN PŘIPÁLENÉ JÍDLO
Ve čtvrtek 8. října krátce po šesté večerní přišlo
prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefon
Městské policie Příbram oznámení z Krajského
operačního střediska HZS Kladno o požáru v bytě
na Rynečku v Příbrami. Hlídka MP na místě
kontaktovala oznamovatele, který označil byt ve
třetím patře, odkud vycházel kouř. Čtyřiapadesátiletá nájemnice bytu strážníkům sdělila, že
kouř vychází z kuchyně, kde se jí jen něco připálilo
na sporáku. Hlídka MP společně se ženou provedla odvětrání bytu a následně se na místo
dostavili hasiči, kterým strážníci celou záležitost
předali k dořešení.
POTYČKA V JUNIOR KLUBU
V neděli 11. října před sedmou ranní byla telefonicky na služebně Městské policie Příbram přijata žádost záchranné zdravotnické služby
o pomoc při zákroku v Junior klubu, kde došlo
k napadení jednoho z hostů. Lékař záchranné
zdravotnické služby ošetřil šestadvacetiletého
muže, který ležel na parketu a měl zakrvácený
obličej. Provozovatel klubu hlídce popsal celý
incident, s tím, že muž byl napaden jiným hostem, který jej udeřil pěstí a odešel. Provozovatel
dále sdělil, že útočníka dostihl u železničního
přejezdu a přivedl ho zpět. Na základě zjištěných
skutečností přivolali strážníci na místo hlídku
Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.

CO SE CHYSTÁ
DDM nabízí nové kurzy pro děti i dospělé
Dům dětí a mládeže v Příbrami pořádá
několik nových zájmových kroužků.
Děti od 12 let se mohou přihlásit do
kroužku bubnování, pro děti od čtyř do
sedmi let jsou určeny takzvané zpívánky. Děti od 12 let, ale i dospělí mohou
navštěvovat irské tance, které jsou
vypsané ve dvou kurzech – pro začátečníky a pokročilé. Zájemci o „kresbu
světlem“, kteří jsou starší 10 let, mohou
navštěvovat fotografický kroužek.
Výtvarný kroužek je určen jednak pro
předškoláky a děti prvních ročníků
základních škol a jednak pro děti od
osmi let. Bližší informace získáte na
webu DDM na www.ddmpribram.cz
nebo na telefonech: 318 623 127
a 607 529 763.

Zahájení adventu v Příbrami
Ve čtvrtek 26. listopadu proběhne na
náměstí T. G. Masaryka v Příbrami slavnostní zahájení adventu. Na programu
jsou vystoupení žáků příbramských škol,
Marcely Holanové, Heleny Vondráčkové,
Argemy či Souboru svatohorských trubačů, dále soutěže Rádia Blaník, slavnostní
slovo starosty, adventní zamyšlení, rozsvícení adventní svíce a vánočního stromu. V 18.30 vypukne ohňostroj.

Výstava o Hanuši Jelínkovi do poloviny
ledna
Ve čtvrtek 19. listopadu zahájí ve Státním
okresním archivu Příbram výstava
nazvaná Hanuš Jelínek a Příbram. Na její
realizaci se podílely Knihovna Jana Drdy,
Státní oblastní archiv Příbram, Hornické
muzeum Příbram a Knihovna Národního
muzea. Na vernisáži od 16.30 vystoupí
hudební uskupení Chairé. Expozici je
možné navštívit do 22. ledna 2016.

Spolek Prokop chystá tradiční
mikulášskou nadílku
Spolek Prokop Příbram připravuje tradiční mikulášskou nadílku v prostorách
dolu Marie na Březových Horách.
V atraktivním prostředí Mariánské štoly
se děti s rodiči seznámí s vládcem podzemí Permonem, malými skřítky permoníky a čerty. V šachetní budově se na
hodné děti těší dobrosrdečný Mikuláš
s anděly i strážce nebeských bran svatý
Petr. Letos jsou připravena představení
pro rodiče s dětmi od soboty 28. listopadu do neděle 6. prosince. Předprodej lístků je každé pondělí od 8.00 do 11.00
a v pátek od 13.00 do 17.00 v kanceláři
Spolku Prokop na dole Marie, anebo na
telefonním čísle 734 135 755.

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

Uklízet přišly stovky lidí,
strážníci také besedovali
s dětmi
Úklidové akce se zúčastnilo téměř 400 dětí a dospělých. Vlivem špatného počasí se nezapojili
žáci dvou škol, jako náhradní program pro ně strážníci připravili besedu.

CO SE CHYSTÁ
Výzva pro seniory: virtuální univerzita
třetího věku
V Příbrami se chystá první semestr vzdělávání pro aktivní seniory. Cyklus začíná přednáškou nazvanou Astronomie, která
představuje výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost
a osobnosti astronomů rudolfínské doby.
Tyto virtuální přednášky budou probíhat
v Knihovně Jana Drdy (KJD) na náměstí
T. G. Masaryka od 7. ledna 2016 vždy
od 10.00. Studovat mohou starobní důchodci, invalidní důchodci bez rozdílu věku
a nezaměstnaní ve věku nad 50 let.
Od knihovnic v Křižáku nebo ve studovně
na náměstí T. G. Masaryka získají zájemci
informace potřebné k přihlášení. Podrobnosti jsou také na webu e-senior.czu.cz. Na
vzdělávacím projektu spolupracuje KJD
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Koncert Inﬂagranti pomůže nemocnému
chlapci
Občanské sdružení Chci pomoci spolu
s partnery pořádá koncert tria Inflagranti, na
němž jako host vystoupí Josef Vojtek s kapelou. Koncert se uskuteční v úterý 1. prosince
od 19.00 ve sportovní hale města Příbram.
Výtěžek půjde na pomoc nemocnému chlapci z Příbrami.

V minulém vydání Kahanu jsme ve stručnosti informovali o městské úklidové akci, do
které se pod vedením Městské policie Příbram
a za spolupráce radnice a Technických služeb
Příbram zapojili dobrovolníci z řad nájemníků
ubytoven, Azylového domu Příbram, neziskových organizací a další. Z vyhodnocení akce
vyplývá, že se jí účastnilo přibližně 400 dětí
a dospělých.
„V prvních dvou dnech akce proběhla s občany
města, kdy šlo především o zapojení obyvatel
z ubytoven. K akci se přidaly i neziskové organizace
Bedna a Magdaléna. Z ubytoven se zúčastnilo asi
40 lidí, připojili se také lidé z azylového domu,“
informoval zástupce velitelky Městské policie
Příbram Luboš Řezáč.
VELKÝ ZÁJEM ŠKOL
Velkým přínosem byla pomoc dětí z příbramských základních škol: ZŠ 28. října, Waldorfská
škola, ZŠ pod Svatou Horou, ZŠ Jiráskovy sady
a Praktická škola z ulice Pod Šachtami.
„Vzhledem k nepříznivému počasí se úklidové
akce nemohly zúčastnit děti ze Základní školy Bratří Čapků a Integrované střední školy. Městská
policie Příbram však ve spolupráci s ředitelkou ZŠ
Bratří Čapků Alenou Mašikovou uspořádala
náhradní program,“ uvedla místostarostka Alena Ženíšková. Pět strážníků a tři asistenti prevence kriminality předvedli žákům druhých
až čtvrtých tříd ukázky techniky a vybavení
a proběhla také beseda o jejich práci. Strážníci

s dětmi diskutovali i na téma bezpečnosti
a plynulosti dopravního provozu a o otázkách
spojených s prevencí kriminality (čistota ve
městě, vandalismus, pomoc lidem bez pří střeší atd.).
„Akce byla velmi úspěšná a vysoce si cením práce všech zúčastněných, organizátorů i spolupracujících institucí a firem,“ řekla Alena Ženíšková
a doplnila, že alternativní program v podobě
semináře pro žáky v jedné ze škol nebyl pouze
výjimkou. „Nadále budeme školám nabízet
programy prevence kriminality s názornými ukázkami, radami a užitečnými tipy,“ dodala místostarostka.

Odpadová soutěž pokračuje devátým kolem
Odpadová soutěž Kovohutí pokračuje
v pořadí devátým kolem. Aktuální část dlouhodobé soutěže probíhá od 1. září 2015 do
10. ledna 2016. V rámci akce se sbírají tyto
odpady: olověné autobaterie (a malé motocyklové), olověné záložní zdroje, elektroodpad včetně osvětlovacích zařízení, odpady
s obsahem drahých kovů včetně autokatalyzátorů, malé baterie a víčka z lahví PET.
Všechny odpady budou ekologicky recyklovány. Každý, kdo přinese zájmové odpady,
se dostane do slosování 25. února 2016 o tři
hlavní věcné ceny a sedm dalších cen. Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů.
Více informací získáte na webu Kovohutí
Příbram.

S redakce Kahanu

Uklizené lokality
Pod Čertovým pahorkem, hřiště ve Školní
ulici, Flusárna a částečně garáže za Lekem,
garáže Pod Haldou za bývalým Renaultem,
okolí ubytovny Lipová, park Střelovna,
Zátiší, Zámeček, ulice Mariánská, Pod Haldou, Anenská, Pod Šachtami, prostor od
ulice Hrabákova přes Svatou Horu až k ulici
Mixova a okolí zmíněných škol, ubytoven
a sportoviště v blízkosti (dětská hřiště, hřiště pod Svatou Horou).

Sbírka spacích pytlů, zimního oblečení
a zimních bot pro lidi bez domova
Terénní program Farní charity Beroun prosí
o pomoc občany Příbrami, kterým není lhostejný osud lidí na ulici. Každou zimu jim pro
lidi bez domova schází spací pytle, zimní
oblečení (bundy, kalhoty, svetry) a zimní
obuv. Pokud byste doma objevili některou
z těchto věcí a mohli ji darovat, přineste ji na
toto sběrné místo: Centrum adiktologických
služeb Magdaléna Příbram, Žežická 193 –
v areálu bývalé 8. ZŠ, druhý pavilon vpravo –
označen MAGDALÉNA, Příbram VII, PO, ST,
PÁ 9–17 h. Vaše věci pomůžou lidem bez
domova přežít zimu.
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Šikana v mobilních
telefonech: Může vaše
dítě klidně spát?
Mobilní telefony jsou užitečnými pomocníky. V rukou člověka,
který chce ublížit, se však mění v psychologickou zbraň. Jak jsou na
tom příbramské školy z pohledu kyberšikany?
vesnici PC či mobilu dříve, než zvládnou čtení
a psaní. Nevhodné používání mobilních telefonů může vést až ke specifickým praktikám
šikany. Jaké to jsou především?

Foto: freeimages.com / Boulanger Damien

Teenageři a mobilní telefony dnes patří
neoddělitelně k sobě. Vyjma nezbytného psaní
SMS používají mobil k připojování se k internetu, stahují hudbu a rádi pořizují takzvaná
selfie (snímky sama sebe). Telefonování je už
vlastně jen okrajová aktivita. Všechno, co
dnešní telefony nabízejí, může přinášet nejen
zábavu, ale i způsoby, jak tyto technologie
zneužít. Mobil se tak stává jedním z nástrojů
šikany, takzvané kyberšikany.
Ač zde hovoříme o teenagerech, věková hranice uživatelů telefonů se stále snižuje a mnozí
víme o případech, kdy děti umějí ovládat klá-

V Příbrami jde zatím
o počet případů
v řádu desítek, odhalili je
především pedagogové
ve školách.

OUTING NEBO HAPPY SLAPPING
Outing znamená fotografování a natáčení
oběti v intimních a trapných situacích, například při převlékání nebo na toaletě, a následné
zveřejnění materiálů – nejčastěji na internetu.
Pachatelé outingu se dokonce mohou snažit
oběť vydírat a přimět ji, aby choulostivé informace o sobě zveřejnila sama.
Happy slapping označuje alarmující trend
mezi teenagery, kdy je nicnetušící oběť fyzicky
napadena skupinou útočníků. Další z pachatelů celý útok natáčí pomocí videokamery
v telefonu. Záznam se potom rozšíří na internetu nebo ho pachatelé rozesílají na telefony
kamarádů svých i oběti. Napadený je tak traumatizován několikanásobně: jak samotným
útokem, tak i následným ponižujícím zveřejněním videa a společenskou aférou.
Uvedené způsoby šikany vykazují znaky
několika trestných činů. Tento patologický
fenomén prochází napříč společenskými
vrstvami bez ohledu na postavení rodiny.
V našem městě jde zatím o počet případů
v řádu desítek, odhalili je především pedagogové ve školách. Skutečnost může být však
závažnější. Výsledkem uvedených aktů
mohou být, a také někdy jsou, psychicky
zhroucené děti (i vyžadující hospitalizaci),
agresivně se bránící mladíci nebo pouliční
rvačky dívek odehrávající se na základě
doručených fotografií či textů. V ČR je zaznamenáno několik hraničních případů sebepoškození nezletilých v důsledku kyberšikany.
Kybernetické „deptání“ nesou nejhůře introvertně zaměřené děti, jejich neklidný spánek
pak bývá často projevem toho, že se něčím
trápí.
O SAMOTNÉ MOBILY NEJDE
Samotné mobilní telefony nepředstavují
příčinu šikany, která je společenským fenoménem nesouvisejícím s rozvojem technolo-
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Nejčastější
projevy
kyberšikany
Outing: fotografování či
natáčení oběti v choulostivé
situaci a následné zveřejnění
Happy slapping: nahrání
videa útoku na nicnetušící
oběť a zveřejnění

gií. Teenageři procházejí obdobím, kdy chtějí
testovat nové věci, zkoušet hranice, ukázat se
před partou a být zajímaví. Často si přitom
neuvědomují, že už dávno překročili mantinely nevinné zábavy. A jsou naivní v tom,
s jakou samozřejmostí posílají například fotografie svých intimních partií spolužákům či
partnerům.
Kyberšikana zraňuje mnohem více, než si
rodiče dětí nebo její pachatelé dokážou představit. A v důsledku bolí mnohem více než
fyzické násilí. Přestaňme být lehkomyslní
k tomu, jakým způsobem děti mobily po užívají. A ptejme se: máme to jako rodiče alespoň částečně pod kontrolou?
S Jaroslav Patera,
Klára Vondrušková
Městský úřad Příbram

PODNIKÁNÍ

Připravte se na změny
ve mzdách
Okresní hospodářská komora přichystala do konce roku ještě několik aktivit a událostí.
Vzhledem k blížícímu se vánočnímu období přibudou také akce společenského charakteru.

Z přednášky Milana Dufka (foto: OHK Příbram)

V minulém čísle jsme informovali o dvou podzimních aktivitách OHK v Příbrami. První z nich
byla burza práce, která se konala v prostorách
Úřadu práce v Příbrami a společně ji zorganizovaly Krajská hospodářská komora Střední Čechy
a OHK Příbram. Druhou akcí byla 1. října zajímavá ekonomická přednáška na téma Konjunktura nabírá na obrátkách aneb Zpátky v dobrých
časech? Této přednášky se zúčastnilo asi 30 podnikatelů, kteří se velmi srozumitelnou formou
dozvěděli aktuální statistická a ekonomická
data z pohledu makroekonomického analytika
ČSOB Milana Dufka. V pondělí 19. října se konal
seminář s názvem Aktuální právní otázky pracovního poměru. Tématem byla specifika pracovního práva, povinnosti zaměstnavatele
a možné důsledky jejich porušení. Dále posluchači získali informace o pracovním poměru.
Přednášel Jiří Salač, partner a advokát CHSH
Kališ a Partners.

DO KONCE ROKU JEŠTĚ VZDĚLÁVÁNÍ
I SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Zřejmě posledním letošním vzdělávacím
seminářem bude 11. prosince souhrnný seminář
ke změnám ve mzdové účtárně s názvem Co se
nedozvíte o zdravotním pojištění v právních
podmínkách roku 2016. Přednášet bude Antonín Daněk, který má za sebou 20 let praxe kontrolního pracovníka VZP ČR a metodika
všeobecného zdravotního pojištění. Zdravotnímu pojištění se věnuje v celé šíři spektra této
problematiky s důrazem na podmínky platné
pro zaměstnavatele a podnikatele. Do konce
roku vyjde a bude distribuován do firem Regionální adresář firem a institucí pro rok 2016. Čeká
nás také tradiční sportovně společenská akce,
a to již 12. ročník kuželkového turnaje v příbramských Kovohutích. Závěrem listopadu
nebo počátkem prosince budeme pořádat akci
nazvanou Předvánoční kavárna (nejen pro
ženy), kterou jsme v loňském roce upořádali
poprvé. Jde o příjemné setkání zvláště podnikatelek a jejich přátel, které mohou v předvánoční atmosféře představit svoji nabídku služeb
či výrobků, kterými se zabývají. Akce se bude
konat v kavárně Na Plzeňské (Uran) ve spolupráci s ISŠ HPOS Příbram.
S Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram

V Příbrami proběhne
unikátní hokejový maraton
Hokejový maraton se uskuteční v rámci dlouhodobého programu prevence kriminality a boje
proti drogové závislosti, který realizuje město Příbram.

Hokejový maraton je určen
Příbram čeká zajímavá
pro širokou veřejnost, která
sportovní událost, která
může přijít podpořit své
aspiruje na zápis do knihy
favority, av přímém přenosu
rekordů. Jedná se o zápas
bude zprostředkován něktev hokeji, který se bude hrát
Zápas bude trvat celý den
rými televizními stanicemi.
v nonstop režimu.
a bude se hrát z pátku
Vstupné na tuto hokejoAkce, která nese oficiální
vou akci je dobrovolné
název Hokejový maraton
na sobotu.
a výtěžek poputuje do DětPříbram 2015, se uskuteční
ského domova Pepa v Lazci.
na Zimním stadionu v PříMaraton se koná pod záštitou města Příbram, a to
brami ve dnech 20.–21. listopadu letošního roku.
v rámci prevence kriminality a boje proti drogové
V hokejovém zápasu, který se bude hrát po dobu
závislosti.
24 hodin mezi hokejovým oddílem Spartak Příbram Stará Garda a HC Kovárny 1988 Kladno, se
účastníci pokusí o zápis do České knihy rekordů.
S redakce Kahanu
Za každý tým bude hrát 30 hráčů a 4 gólmani.

24

MĚSTO NABÍZÍ
Atraktivní reklamní plochy od SZM
Městská příspěvková organizace
Sportovní zařízení města Příbram
nabízí aktuálně reklamní plochy
k pronájmu. Ty se nacházejí na vnějším
opláštění budovy plaveckého bazénu
i v jeho interiéru. K dispozici
jsou tři reklamní plochy o rozměrech
510 × 240 cm na externím ochozu.
Uvnitř SZM nabízí reklamní jednotky
o základních rozměrech 100 x 200 cm,
které lze však po dohodě
individuálně upravit. Zájemci
mohou kontaktovat SZM na telefonním
čísle 773 041 753.

Město přijímá žádosti o ﬁnanční
podporu na rok 2016
Od 1. listopadu mohou občané, kluby,
spolky a nejrůznější organizace žádat
o dotace z rozpočtu města Příbrami na
rok 2016 (od 10. listopadu pro oblast
výchova a vzdělávání). Zájemci mohou
požádat o finanční podporu v těchto
oblastech: jednorázové sportovní akce;
činnost sportovních organizací; rozvoj
a údržba sportovišť; vrcholový a výkonnostní sport; sociální; zdravotnictví;
dobrovolní hasiči; výchova a vzdělávání;
životní prostředí; církve a náboženské
společnosti; kultura; zahraničí. Aplikaci
pro elektronické podávání žádostí
o finanční podporu z rozpočtu města
Příbram naleznete na adrese
dotace.pribram-city.cz.

Výcvikový trenažér Jakub je k prodeji
Sportovní zařízení města Příbram nabízejí k prodeji výcvikový trenažér Jakub –
komplexní výcvikové zařízení pro nácvik
a trénink činností spojených s vlastním
pohybem při překonávání svislých překážek a výkonu ve výškách. Nosnou konstrukci tvoří rámové lešení odpovídající
evropským normám. Stěna byla uvedena
do provozu v roce 1999. Je 12 metrů
vysoká s půdorysem 10,04 × 11,89 metru.
Objekt si lze prohlédnout po domluvě
s Jiřím Holobradou (tel.: 318 623 815).
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Díky domovníkům si lidé méně stěžují
na vyloučené lokality
Projekt Domovníci přináší první výsledky – méně stížností a výjezdů městské policie a větší spokojenost obyvatel.

Na konci září 2015 proběhla namátková kontrola
probíhajícího projektu Domovníci. Manažerka prevence kriminality, koordinátor projektu a asistenti

prevence kriminality (APK) navštívili dotčené lokality na území města, které se svými typickými znaky
blíží definici sociálně vyloučené lokality. Konkrétně
se jedná oobjekty ve vlastnictví města – bytový dům
vulici Březnická (tzv. Flusárna) aměstská ubytovna
v ulici Čs. armády.
Při vyhodnocování efektivity projektu jsme
zaznamenali klesající tendenci stížností na tyto
lokality, snížení počtu výjezdů městské policie
asoučasně zvýšení spokojenosti zde žijících občanů.
Cíl projektu spočívá především v dlouhodobém
udržení pořádku a snížení páchání trestných činů
apřestupků vtěchto lokalitách. Ato zapojením osob

ohrožených sociálním vyloučením do prevence ado
rozhodovacích procesů na místní úrovni. Angažovaní obyvatelé z této komunity se aktivně podílejí
na společensky prospěšné činnosti, zlepšení vnímání těchto osob většinovou společností, zkvalitnění sousedského soužití a vytvoření si kladného
vztahu k místu, kde tito lidé dlouhodobě žijí.
Činnost domovníků úzce navazuje na projekt
APK a na činnost okrskářů a strážníků MP. Projekt
Domovníci finančně podporuje ministerstvo vnitra
v rámci programu prevence kriminality.
S Klára Vondrušková
Městský úřad Příbram

Fit senior víkend: stárnutí není depresivní
V polovině září patřila příbramská sokolovna seniorům. Konal se zde druhý ročník akce s názvem Fit senior víkend, který uspořádalo občanské
sdružení Fit senior Příbram.

Hlavní myšlenka Fit senior víkendu byla změna
zažitého stereotypu, že stárnutí je něco nepříjemného, bolestivého a depresivního. „Stárnutí je
nevyhnutelné, ale nemusí být nutně životní etapou,
kterou strávíme běháním po doktorech a osamoceni
před televizní obrazovkou. Aktivním přístupem, opečováváním sociálních vazeb avneposlední řadě zdravým životním stylem s dostatkem vhodného pohybu
si senioři mohou užívat zasloužený důchod v dobré
formě avysoké životní kvalitě,“ uvedla za pořádající
Fit senior Příbram Kristina Hovorková.
Akce Fit senior víkend proběhla za účasti 45
aktivních příbramských seniorů. V krásném prostředí sokolovny věnovali celý víkend svému
sebevzdělávání, aktivnímu pohybu, ale i relaxaci.
„Odezva účastníků byla velmi kladná, chválili si kva-

litní lektorské obsazení iskladbu programu,“doplnila
Kristina Hovorková. „Z bohatého programu musím
zmínit předního geriatra agerontologa MUDr.Zdeňka
Kalvacha, který se ve své sobotní přednášce věnoval
současným představám o aktivním stárnutí a pojetí
zdraví ve stáří,“ uvedla k seniorskému víkendu
místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková,
která se na akci také přišla podívat. „Na sobotní
odpoledne byla pro seniory připravena také beseda
s asistenty prevence kriminality,“ dodala.
Oproti předchozímu ročníku byla akce otevřena
nejen členům Fit senior Příbram, ale iširoké seniorské veřejnosti. Kromě přednášky Zdeňka Kalvacha
proběhly další přednášky: například o emocích
a štěstí pohovořila lékařka Klára Brožová, neuroložka Thomayerovy nemocnice, Eliška Novotná

radila, jak zvládat běžné denní činnosti s artrózou
velkých kloubů, s touto lektorkou si též senioři
vyzkoušeli rehabilitační cvičení. Doprovodný program zajistil partner akce VZP ČR svým stánkem
s měřením tělesného tuku a krevního tlaku. „Nás,
jako organizátory, nejvíce potěšil úsměv, se kterým
senioři odcházeli domů, a slova jejich chvály. Jedna
z lektorek paní doktorka Brožová řekla myšlenku, že
člověk by se měl každý den naučit nebo dozvědět něco
nového. A to považujeme za přístup, se kterým prožijeme každý náš den smysluplně, ato nejen ve vyšším
věku. Děkujeme všem partnerům za podporu a účastníkům, že nám s důvěrou věnovali celý víkend,“
dodala Kristina Hovorková.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Smí se spalovat seno, listí, větve nebo jiné
rostlinné materiály?
To je otázka, kterou si podkládají občané zejména v podzimním období.

Zákon na ochranu ovzduší uvádí, že votevřených
ohništích lze spalovat jen suché rostlinné materiály,
jež nejsou kontaminovány chemickými látkami.
Není tedy zakázáno pálit dobře usušené seno, listí
a jiné rostlinné materiály. Dodržování tohoto ustanovení zákona kontroluje asankce za jeho porušení
ukládá městský úřad. Pokud občané zjistí porušování uvedených pravidel, mohou přivolat městskou
policii. Případné pálení většího množství materiálu
je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační
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středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese hzssk.webrex.cz
(služby pro veřejnost). Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko
(tel.: 950 870 444). Při ohlášení vždy uveďte místo
a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně
kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření.
Za účelem snížení rizika znečištění ovzduší
avyloučení stížností sousedů na obtěžování kouřem
(§ 1013 občanského zákoníku) mohou občané využít

kontejnery na bioodpad, které na území města instalovaly Technické služby města Příbram. Přehlednou
mapu umístění těchto nádob včetně dalších praktických informací lze najít na webové adrese
www.ts-pb.cz.
V případě většího množství bioodpadu doporučujeme jeho odvoz přímo do kompostárny v prostoru sběrného dvora v ulici Za Balonkou.
S Petr Milec
Městský úřad Příbram

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Z Plzeňské zmizí kostky,
nahradí je asfalt
V Příbrami opět poklesne počet ulic, které mají vydlážděné silnice. Tentokrát zmizí kostky
z Plzeňské ulice.

Občané, kteří žijí v Plzeňské ulici v Příbrami, si
za chvíli oddychnou. Zmizí zdejší dlažební kostky
a nahradí je asfalt. Akci provede Ředitelství silnic
a dálnic, které jako vlastník komunikace vyslyšel
stížnosti občanů na hluk. Vydlážděna kamennou
dlažbou zůstanou podélná parkovací místa, která
budou nově po obou stranách komunikace.
Rekonstrukce by měla být zahájena v první polovině roku 2017.
„Ředitelství silnic a dálnic jako vlastník komunikace I/66 zadalo zpracování projektu z důvodu četných stížností obyvatel ulice Plzeňská na nadměrný
hluk,“ uvedl k chystané akci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že rekonstrukce se
týká úseku od křižovatky s ulicí Riegrova po křižovatku s ulicí Hradební, tedy části, která jediná
zůstala v žulovém povrchu. Zbylé části od náměstí T. G. Masaryka a od Dolejší Obory již byly zrekonstruovány.
„Omezení hluku z provozu automobilů je pouze
jedním parametrem pro zlepšení kvality životního
prostředí, ale město usiluje iozvýšení kvality estetické
a pobytové,“ doplňuje starostu městský architekt
Jaroslav Malý s tím, že kamenná dlažba je samo-

zřejmě kvalitnější přírodní materiál oproti asfaltu,
ale nevýhodou je právě větší hlučnost. „Původní
projekt ŘSD počítal se stoprocentním odstraněním
žulových kostek avcelém rozsahu nahrazením asfaltovým povrchem, my jsme však jako město dosáhli
toho, že podélná parkovací stání budou v žulových
kostkách ponechána,“ říká Jaroslav Malý.
Do budoucna by město chtělo prostory Plzeňské
ulice doplnit výsadbou zeleně, která by také přispěla kredukci hluku zprovozu automobilů azvýšila kvalitu prostředí.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Skok přes kůži: Tradice neumírají
Připomínání hornických tradic je důležitou součástí kulturního a společenského života v našem
městě. A také akce Skok přes kůži k udržování tradic přispívá nemalou měrou.

Slavný, vysoký a „rádoby“ neomylný perkmistr, slavní a vysocí mistři, slavný kantor, adláti, písař, fuxové a fuxie, nadlišák a další. To je
výčet jen některých postav, které se od Střední
průmyslové školy v Hrabákově ulici ve středu
14. září vypravily na slavnostní průvod městem.
Kapela, hornické písně a všeobecné veselí. Vše
jako pozvánka na hornický večer, jehož součástí
byl i slavný skok přes kůži.
Skok přes kůži má velmi úzkou vazbu na
vysokoškolská studia, zvláště pak na působení
Vysoké školy báňské v Příbrami. Tento zvyk je
školou stále udržován i v jejím ostravském sídle,
ale i v některých zahraničních školách (Graz).
Pro vysvětlení: kůže neboli flek byl původně
kožený kus přišitý na hornickou kytli, na niž si
horník při práci v dole sedal. Jako slavnostní
část oděvu byla pak kůže na kytli nošena i na
tzv. hornických parádách.
Příbramský skok přes kůži byl obnoven partou nadšenců pod vedením Jaroslava Šťastného
a jeho bratra Miroslava Šťastného na konci
sedmdesátých let minulého století a od roku
1981 je nedílnou součástí hornického večera.
Hlavním organizátorem je Cech příbramských
horníků a hutníků a samozřejmě i příbramská

průmyslovka. Atmosféra a program této mimořádné akce je prolnuta bezstarostností mládí,
připomínkou slavné minulosti hornictví i specifickým folklorem. Generace skokanů a skokanek tak v závěru svého studia podstupují již
tradiční rituál, který zajišťují nadšenci ze zmiňovaného cechu i další příznivci (hornický Spolek Prokop, Cech hutníků olovářů atd.)
Průvod se zastavil na Václavském náměstí,
kde došlo k tradičním obřadům této parády:
svěcení tupláku, jako hold havířskému nápoji;
nebo střelba kuší do terče ve tvaru tetřeva. Dále
průvod prošel Pražskou ulicí, zastavil se před
budovou bývalých Rudných dolů na náměstí
TGM a pak již za zpěvu „Kde je starosta náš“
zamířil před radnici v Tyršově ulici. Po chvíli,
kdy starostu studenti zpíváním a řadou vtipných „hlášek“ vyvolávali ven, tento skutečně
vyšel před vchod do radnice. „Moc se mi sem
nechtělo, ale když už jste mne vzbudili…,“ žertem
uvítal studenty příbramský starosta Jindřich
Vařeka. Poté všichni společně popili a připili si
na zdar večerní akce, která následně proběhla
v příbramské sokolovně.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

INFORMACE
Téměř 400 aut v Rožmitálské překročilo
povolenou rychlost
Přesně 384 automobilů, které projížděly
během deseti sledovaných dnů ulicí Rožmitálská v Příbrami, překročilo povolenou
rychlost nejméně o 30 km/h. Vyplývá to
z monitoringu, který v průběhu října realizovala příbramská radnice. V této souvislosti zde dojde ke snížení povolené
rychlosti a do konce roku by měl začít fungovat radar pro úsekové měření rychlosti.
Dalším z opatření pro zlepšení dopravy
v Rožmitálské bude výměna poklopů kanálů. Konečně třetím krokem realizovaným
do konce tohoto roku je nasazení příbramských technických služeb na úklid silnice
za účelem snížení prašnosti. Pracovníci
placení městem ji budou čistit, ačkoliv
komunikaci spravuje Středočeský kraj.
Obyvatelé z Rožmitálské ulice si dlouhodobě stěžují zejména na vysokou intenzitu
dopravy, hlučnost a prašnost. Problém
představují také obtížně realizovatelné
opravy, které na této velmi frekventované
ulici mohou probíhat pouze v noci. Část
potíží s dopravou na Březových Horách by
měl odstranit chystaný obchvat Příbrami.

Děti z azylového domu cvičily na
dopravním hřišti
V pondělí 12. října se sedm dětí klientů
bydlících v příbramském azylovém domě
zúčastnilo dopravní výchovy pod vedením Františka Stoklasy z Autoklubu Příbram. V rámci akce, která probíhala na
dopravním hřišti, děti nejdříve získaly
informace o základních dopravních značkách a poté si na kolech a koloběžkách
vyzkoušely jízdu v simulovaném dopravním provozu. Nejvíce je zaujala světelná
signalizace na světelném přejezdu.

V Příbrami se cvičně sešel krizový štáb
V polovině října proběhlo v Příbrami
cvičné jednání krizového štábu, které
svolal jeho předseda a starosta města Jindřich Vařeka. Cílem bylo prověřit aktuálnost spojení a dosažitelnost jednotlivých
subjektů, projednat hlavní zásady činnosti jak krizového štábu, tak jednotlivých součástí při mimořádné události,
dále prověřit kapacity, možnosti a vhodnost prostorů určených v takzvaném krizovém plánu. Jednání se zúčastnila
většina řádných členů, což jsou zejména
zástupci vedení města a městského úřadu, zástupci Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru ČR, městské policie,
jednotek sboru dobrovolných hasičů
a odborný aparát z některých odborů
městského úřadu. V průběhu jednání
podali vyžádaní zástupci cizinecké policie informace o vývoji bezpečnostní
situace ve Středočeském kraji v souvislosti s takzvanou migrační vlnou.
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Vojenský újezd mizí.
Co nás čeká
v CHKO Brdy?

Toulky po
Brdech
Díl II.

Srub pod Houpákem na cílové ploše Jordán (foto: Pavel Čámský)

Na konec vojenského újezdu se těší zejména turisté a cyklisté. Co je čeká především?

Prvního ledna nadcházejícího roku vznikne
i fakticky Chráněná krajinná oblast Brdy (CHKO),
den předtím zanikne vojenský újezd. Vojáci sice
Brdy úplně neopustí, ponechávají si tam celkem
56 km2 území k dalšímu výcviku, hlavně jinecké
posádky, ale většina pohoří se otevře veřejnosti.
Do konce roku 2017 bude na území zrušeného
újezdu dál realizována pyrotechnická očista
av zájmu jejího nerušeného průběhu apředevším
v zájmu bezpečnosti návštěvníků budou ještě
některé lokality nepřístupné. Agentura ochrany
přírody a krajiny, která bude spravovat CHKO
Brdy, spolu s vojáky a Klubem českých turistů
věří, že už v průběhu prvního pololetí 2016 se
podaří nejen vyznačit, ale i zpřístupnit většinu
ze základní sítě navržených cyklotras aznačených
turistických cest. Není to právě málo – něco mezi
400–450 kilometry cest. Kam se tedy budou moci
turisté v Brdech podívat?
VALDEK ZPŘÍSTUPNĚN UŽ DŘÍVE
Už od roku 2007 byly v omezeném režimu
zpřístupněny některé okrajové části vojenského
újezdu. Turisté se tak dostali třeba na romantickou zříceninu hradu Valdek, k loveckému zámečku Tři trubky, k troskám Teslínského kláštera, na
hřeben Slonovce, na Třemošnou či na Hrachoviště nebo k oběma nejrozsáhlejším vodním plochám v tomto pohoří – ke známým Padrťským
rybníkům. Na stejně vyhlášené Padrťské pláně,
které dlouho sloužily jako výcvikový prostor, je
však zatím vstup zakázán. To se v příštím roce
změní aipřes tuto mimořádně atraktivní část Brd
povedou značené cyklistické trasy i naučná stezka a návštěvníci si budou moci do sytosti vychutnat zvláštní půvab této krajiny, tak silně
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Oblast Padrtě patří k tomu
nejcennějšímu, co v Brdech
nalezneme. Budou zde
vyhlášeny I. a II. zóny CHKO.

připomínající Šumavu. Nutno ale připomenout,
že oblast Padrtě patří i z ochranářského hlediska
k tomu nejcennějšímu, co v Brdech nalezneme,
a budou zde proto vyhlášeny I. a II. zóny ochrany
CHKO. Měli bychom se tedy při návštěvě této
lokality skutečně omezit jen na vyznačené cesty
a neopouštět je.
Zmíněná naučná stezka dovede turisty k řadě
velmi zajímavých míst. Například do rašeliniště
u Hořejšího Padrťského rybníka, na vrch Kočka
(789 m), z něhož je kouzelný výhled právě na
oblast Padrťských rybníků, ale je znám i jako
mimořádně cenné paleontologické naleziště.
Úbočím Kamenné dospějí na skalní rozvalinu
vyhlídky nad Třítrubeckým zámečkem, kterou
si oblíbil už polní maršál von Brauchitsch při svém
nuceném pobytu v Brdech. Navštíví velkolepé
terasy na Lipovsku – památku na dobu ledovou
a kolem Padrťského potoka je stezka zavede až
do Strašic a tamního Muzea Středních Brd.

ČASEM SE MOŽNÁ OBJEVÍ TETŘEV HLUŠEC
Druhá naučná stezka se připravuje v oblasti
atraktivních dopadových ploch Tok a Jordán.
I toto území patří k těm nejcennějším v Brdech.
Kromě chráněných druhů rostlin je třeba zvýšené
opatrnosti i v důsledku pyrotechnické zátěže
tohoto území, které bude také zařazeno do první
a druhé zóny ochrany CHKO. Pohyb zde je třeba
též omezit jen na vyznačené azabezpečené cesty.
Turisté zde budou moci vystoupit na nejvyšší
horu Brd a celého českého vnitrozemí, na Tok
vysoký 865 m. V krajině dramaticky odlišné od
toho, s čím se v Čechách běžně setkáváme, se
budou moci potěšit dalekými výhledy až k pohraničním horám. Na rozsáhlých vřesových pláních
s lány borůvčí, brusinčí a kapradí a se solitéry
pokroucených smrků budou moci obdivovat
rozevláté suchopýry či drobné rostlinky masožravky rosnatky okrouhlolisté na okrajích četných
rašelinných ok, vznikajících v kráterech po granátech a raketách. A třeba zahlédnou i lelka lesního a časem snad i tetřeva hlušce, pokud se
v budoucnu podaří jej navrátit do této krajiny.
Z vrchu Houpák (794 m) na dopadové ploše Jordán se návštěvníkům otevře asi nejlepší rozhled
v Brdech na velkou část Čech. V prostředí připomínajícím svým charakterem skandinávskou
tundru budou moci navštívit nejslavnější objekt
na této dopadové ploše – bunkr „Benešák“, který
zde byl v roce 1935 vystavěn ke zkouškám odolnosti budovaného pohraničního opevnění Československé republiky. Bunkr si zahrál v několika
filmech a největší proslulosti se mu asi dostalo
z „účinkování“ v populárním snímku Obecná
škola. V prostoru bunkru by mělo být časem zřízeno malé muzeum s výstavkou dělostřelecké

BRDY

V Brdech vznikne
asi 450 kilometrů tras
pro cyklisty a turisty
V minulém vydání Kahanu jsme informovali o dalším posunu v otázce vzniku chráněné
krajinné oblasti na území rušeného vojenského újezdu v Brdech. Kromě záležitostí
spojených se správou CHKO či pyrotechnickou očistou se v posledních týdnech velmi
diskutuje využití prostoru pro dopravu a turistický ruch.

BEZ AUT, ALE NA KOLE
Většinu obyvatel měst a obcí kolem vojenDosavadní režim komunikací na území
ského újezdu v Brdech méně zajímají poliCHKO zůstane zachován a nadále půjde o lestické nebo vojenské souvislosti jeho rušení,
ní účelové komunia více sledují, jak
kace se zákazem
budou moci zajímavjezdu motorových
vý kus přírody
vozidel. Jejich sprápoznávat při pěších
vu na území zrušetúrách, na běžkách
ného újezdu bude
nebo v sedle kola.
vykonávat podnik
Z
dostupných
Vojenské lesy a statinformací vyplývá,
ky (VLS). Povolenky
že na území vojenk průjezdu po této
ského újezdu vznikVideozáznam naleznete zde:
komunikaci budou
ne zhruba 450
http://bit.ly/205ADf6
vydávat od příštího
kilometrů cyklosteroku právě VLS.
zek a turistických
Týká se to i komunicest, jejichž značení
kace Obecnice – Zaječov, o níž se v minulosti
by mělo být na hlavních trasách dokončeno
spekulovalo jako o silnici, která by mohla
ještě před začátkem turistické sezony 2016.
zrychlit dopravu mezi východní a západní
Město Příbram zpracovalo vlastní návrh
částí Brd.
některých turistických, cyklistických a běžNa okraji CHKO by mělo vzniknout hned
kařských cest a tratí a naučných stezek
několik záchytných parkovišť. Diskutuje se
v Brdech, které předalo ministerstvu obrany,
také možné přivedení některých spojů MHD
ministerstvu životního prostředí a Agentuře
o víkendech či svátcích. Ty by sloužily nejen
ochrany přírody a krajiny. „Příbram má zpracován obsáhlý návrh koncepce rozvoje cestovního
občanům v osadách a obcích přiléhajících
ruchu v oblasti. O těchto návrzích je město připrak CHKO, ale také pro snadnou dopravu turisveno jednat se všemi zájemci zřad obcí adotčených
tů, jež se v poslední době snaží Příbram inteninstitucí,“ uvedl také příbramský starosta Jinzivně lákat.
dřich Vařeka.
S redakce Kahanu

K Brdům proběhla
na jaře veřejná
diskuse

techniky, která k této lokalitě téměř neodmyslitelně patří. Kromě Benešáku však budou moci
zhlédnout i další pevnostní stavby, které jsou zde
porůznu roztroušené, třeba na Dlouhém vrchu
av údolí Mourového potoka. Navštíví ipůvabnou
Parmovu nádržku a na okraji požárního příkopu
obepínajícího dopadovou plochu Tok se budou
moci osvěžit z Knížecí studánky či ze studánky
U Břízy. Abychom však nesetrvávali jen v rušeném vojenském újezdu, sluší se připomenout,
že další naučná stezka by měla návštěvníky CHKO
hravou a zábavnou formou přivést i na nejvyšší
horu jižní části Brd, bájemi opředený Třemšín
(827 m).
Město Příbram má připraven také projekt naučné stezky přes Třemošnou (779 m), která tvoří
západní dominantu města. Vojenské lesy astatky
zřídí další naučnou stezku do okolí vrchu Klobouček (704 m) s mohutnými skalními útvary,
pod nimiž udržoval dobrovolně lesní personál
neoficiální rezervaci s původní vegetací suťových
brdských lesů. O tom, co budou moci zhlédnout
při svých výpravách cyklisté, si napíšeme někdy
příště. Také podrobněji popíšeme řadu lokalit
a objektů, s nimiž se budou moci seznámit
návštěvníci CHKO.
Ana závěr si dovolíme dát tip místním znalcům
Brd. Po diskusi s vedením budoucí Správy CHKO
Brdy můžeme upozornit ty, kteří toto pohoří dobře znají a chtějí se o své poznatky podělit s budoucími návštěvníky, že k tomu budou mít dobrou
příležitost. Správa CHKO nemá námitek proti
působení průvodců po Brdech, kteří budou moci
provést turisty i po neznačených, ale mnohdy
velmi atraktivních stezkách v tomto pohoří.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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SPOLEČNOST

Příbramský svaz důchodců
letos slaví 25 let od svého
založení
Organizace sdružující příbramské důchodce má v současnosti 320 členů a je opravdu velmi
aktivní.

Mimořádně oblíbené jsou
jednodenní zájezdy na různá
zajímavá místa v Čechách
a na Moravě.

Foto: freeimages.com / Julia Freeman-Woolpert

Městská organizace Svazu důchodců v Příbrami byla založena 30. října 1990. V letošním
roce tedy oslaví pětadvacáté výročí svého
trvání. Při svém založení měla organizace 27,
později 50 a po první členské schůzi v roce
1991 už 98 členů. Od počátku jsme se řídili
heslem Důchodci důchodcům – ať nikdo není
sám! Proto organizace začala pořádat různé
akce – přednášky, návštěvy divadel, výlety
a zájezdy. V současné domě má příbramská
organizace 320 členů, ve výboru a komisích
pracuje 11 z nich.
Do roku 2008 byl předsedou Stanislav
Böhm, po jeho odchodu se ujal předsednictví
Jiří Řehka a od roku 2015 je předsedkyní Marie
Čekanová a místopředsedkyní Miloslava Válová, která zastupuje naši organizaci i v Krajské
radě Svazu důchodců.
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH MAJÍ NÁVŠTĚVY DIVADEL
Už 25 let se snažíme vycházet z přání a nápadů našich členů na pořádání různých zajímavých akcí. Jednou z nejoblíbenějších jsou
návštěvy divadel. V rámci předplatného jezdíme do plzeňských divadel, muzikály a klasické operety navštěvujeme v pražské
Gubernii, divadle Broadway a v Hudebním
divadle v Karlíně. V Příbrami jsme stálými
diváky na veřejných generálních zkouškách
a seniorských představeních v Divadle A. Dvořáka. Organizaci zájezdů do divadel se již několik let věnuje Marie Švejnohová. Další
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úspěšnou akcí je už tradičně zpívání při kytaře
a harmonice, kdy si za doprovodu Miroslava
Pitráka a letos i manželů Radových chodí
zazpívat více než 40 milovníků lidových
a trampských písní. Celou organizaci má na
starosti Marie Nová, která obstarává i pravidelné občerstvení.
Jednou za měsíc se scházíme na přednáškách z oblasti sociální, zdravotní či historické.
Přednášející zajišťuje Helena Jáchymová, která
pak na závěr cyklu organizuje tematické zájezdy. Mimořádně oblíbené jsou jednodenní
zájezdy na různá zajímavá místa v Čechách
a na Moravě. Všechny zájezdy pečlivě plánují
a připravují Marie Lundáková a Miloslava Válová. O naší činnosti informuje seniory Periskop,
Příbramský deník a od letošního roku i Kahan.
Plakáty najdete v osmi vývěsních skříňkách
ve městě. Informace jsou uveřejňovány i na
našich webových stránkách, které zajišťuje
František Dohnal.
VÍCE AKTIVIT PRO MLADŠÍ
V letošním roce jsme zahájili tři nové akce,
které jsou zaměřeny zvláště na „mladší“
důchodce. Jedná se o kurzy chůze s hůlkami
(nordic walking), gymnastiku pro seniory
a plavání v příbramském aquaparku. Pokud
se osvědčí, budeme v nich pokračovat.
Svaz důchodců v Příbrami je neziskovou
a nepolitickou organizací, je financován z členských příspěvků a sponzorských darů a především z dotací města Příbram.
S Jitka Tomanová
Svaz důchodců Příbram

INFORMACE
Pozor na vozidla v depozitu, hrozí jejich zánik
Příbramský dopravní úřad vyzval majitele
vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu
(dána do depozitu) před 30. červnem 2013, aby
se do konce letošního roku dostavili na registr
vozidel a prostřednictvím formuláře sdělili,
kde se vozidla fyzicky nacházejí a jaký je účel
jejich využití. Pokud nebude tento termín ze
strany majitelů dodržen, vozidla administrativně zaniknou a v budoucnu již nikdy nebudou
provozována. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) mají jejich
majitelé rovněž povinnost nahlásit údaje
o vozidlech, avšak nehrozí jejich administrativní zánik. Nicméně v takovém případě hrozí
pokuta až do 50 000 korun.

Čínská delegace navštívila příbramskou
radnici
Příbram dostala možnost setkat se se zástupci
vládní organizace Čínské lidové republiky, kteří mapují situaci v některých městech ČR za
účelem průmyslových investic. Obě strany
projednaly své možnosti a cíle. Zástupci města
poukázali na výhodu umístění Příbrami
z pohledu tranzitních možností.

Příbramský starosta jednal s ministrem
průmyslu a obchodu
Ve středu 14. října se v objektu podzemního
plynového zásobníku Háje u Příbrami konal
tiskový briefing ministra průmyslu a obchodu
Jana Mládka se zástupci energetické skupiny
RWE v ČR. Tématy byl stav zásob zemního plynu před topnou sezonou, připravenost podzemních zásobníků RWE na zajištění
bezpečných dodávek zákazníkům a situace na
trhu s uskladňovací kapacitou v ČR a v okolních zemích. Při této příležitosti se setkal
s ministrem Mládkem i starosta Příbrami Jindřich Vařeka a domluvili se na společné besedě
s příbramskými podnikateli. Starosta se setkal
také s předsedou představenstva RWE Martinem Herrmannem, přičemž spolu hovořili
o možné podpoře slavností 800. výročí města
Příbram.

Rekonstrukce Svaté Hory se prodlouží
V souvislosti s nepředvídatelnými nálezy a na
ně navazujícími víceprácemi se o měsíc prodlužuje doba rekonstrukce Svaté Hory, a to do
31. prosince 2015.

Studenti OA poznávali Anglii
a zdokonalovali si angličtinu
Ve dnech 26. září až 2. října proběhl jazykověvzdělávací pobyt v Anglii v rámci projektu
Zkvalitňování jazykového vzdělávání, kterého
se účastnili studenti příbramské obchodní akademie. Cílem pobytu se stalo přímořské souměstí Brighton and Hove na jihu Anglie
a účastnilo se ho deset studentů z 2. B.

INVESTICE

Klidová zóna Ryneček bude pod stálým
dohledem zaměstnanců města
Klidové zóna Ryneček je otevřena pro širokou veřejnost. Zprovoznění však nebylo bezproblémové a vyžádalo si dodatečné výdaje.
Oproti původním předpokladům stoupnou v dalších letech také provozní náklady.

Na konci září byla slavnostně otevřena klidová zóna na Rynečku, která kombinuje
zábavní prvky pro rodiny s dětmi, aktivní
dospělé i seniory. Několik dní poté začaly práce na oplocení celého areálu. Dílem se jedná

o prevenci vandalismu, dílem jde o reakci na
obavy plynoucí z charakteru lanového centra.
„Sice jsme dostali certifikaci, která nás opravňuje
k bezpečnému provozu lanového centra, nicméně
někteří odborníci mají pochybnosti o skutečné
nezávadnosti tohoto zařízení. Původně jsme uvažovali o dalším prověření renomovanou certifikační autoritou, ale nakonec jsme přistoupili
k technicko-organizačnímu opatření,“ řekl příbramský starosta Jindřich Vařeka. Spočívá
v tom, že město celý areál oplotilo, stanovilo
otvírací dobu, ale především bude v parku
trvale přítomný zaměstnanec, jež bude dohlížet na bezpečnost dětí v lanovém centru.
„S nadsázkou by se dalo říci, že provoz lanového
centra nás bude stát tolik jako správa všech ostatních sportovišť dohromady, ale město jako provozovatel si nemůže dovolit, aby došlo ke zranění
dětských uživatelů parku,“ podotkl starosta.

Stavební práce vyšly veřejné rozpočty na
přibližně 10,6 milionu korun a na základě
výběrového řízení zakázku realizovala firma
MTStav Příbram. Město by mělo získat do rozpočtu dotaci ve výši 8,8 milionu korun. Dodatečné oplocení areálu stálo zhruba 300 000
korun a realizovaly jej Technické služby Příbram coby městská příspěvková organizace.
Projekt klidové zóny přímo navazuje na
novou cyklostezku, která nyní s několika přejezdy silnice dosahuje od Dolejší Obory až ke
klubu Junior, resp. na Drkolnov. Zóna zahrnuje
posilovací stroje, dětské hřiště s několika typy
herních prvků, altán s toaletami i oplocený
výběh pro volný pohyb psů.
S redakce Kahanu

Kdy skončí rekonstrukce
Město Příbram ﬁnišuje s projekty z končícího programového období 2007-2013. I v závěru programového období bylo město úspěšné v získání
dotací na projekty z několika operačních programů, již samotná příprava a následně i realizace těchto projektů probíhá v časově omezeném
horizontu. Všechny projekty musejí být završeny do konce letošního roku, jinak by je Evropská unie neproplatila. V některých projektech
z minulosti byly zjištěny problémy, se kterými se muselo současné vedení vypořádat a jež si vyžádaly několik milionů korun navíc. Podívejme se,
v jakém stavu jsou aktuální investiční akce.

V rámci rekonstrukce místních komunikací
IPRM V jsou hotovy a zprůjezdněny tři dílčí
části – ulice Boženy Němcové a okolí (rekonstrukce povrchů), Kutnohorská (oprava
povrchů a kanalizace) a Mariánská (rekonstrukce povrchů, přeložka vodovodního řadu
a výstavba dešťové kanalizace). Poslední
rekonstrukce v ulici S. K. Neumanna má být
dokončena do poloviny listopadu tohoto roku
(oprava povrchu a kanalizace).
Dalšími akcemi jsou úpravy zahrad v MŠ
Školní, MŠ Bratří Čapků a MŠ V Zahradě.
Zatímco etapy za spoluúčasti rodičů, která byla
vyžadována coby podmínka pro udělení dotace, proběhly do konce října, u dodavatelské
činnosti si investor není jist včasným dokončením prací.
Na konci října bylo dokončeno také zateplení MŠ Jungmannova a MŠ V Zahradě, a to včetně rekonstrukce spojovacího koridoru.
NEJVĚTŠÍ KOMPLIKACE V HRABÁKOVĚ
Třetí etapa projektu rekonstrukce místních
komunikací v Příbrami sestává z pěti dílčích
částí. Zahrnuje opravu povrchů komunikací
ulic Jinecká, Čechovská a Sportovní, K Dolu
Marie, Březnická a Hrabákova včetně náměstí
Dr. J. Theurera.

Jaký je současný stav? V ulicích K Dolu
Marie, Březnická, Hrabákova a na náměstí
Dr. J. Theurera proběhla výměna nebo oprava
nad plánovaný rámec vodohospodářských sítí.
Například v Březnické ulici se uskutečnila rozsáhlá oprava vodovodu a kanalizace, což
neplánovaně prodloužilo termín dokončení
o 3 měsíce.
Nejkomplikovanější opravou procházejí ulice Hrabákova a náměstí Dr. J. Theurera. Před
samotnou rekonstrukcí povrchů a konstrukčních vrstev se uskutečnila oprava splaškové
kanalizace a částečně i vodovodu. V současné
době se dokončují konstrukční vrstvy
a povrchy ze žulových kostek na náměstí
Dr. J. Theurera. Povrchy silnic a chodníků
s žulovými kostkami a chodníky budou tvořeny zámkovou dlažbou. Technologický
postup prací je proto časově náročnější a očekáváme, že k dokončení dojde v průběhu listopadu 2015.
V rámci investiční akce IPRM VI byly před
několika dny dokončeny stavební práce v prostoru před Gymnáziem Příbram, kde došlo
k rekonstrukci dlážděných ploch a umístění
cvičebních prvků, pétanque hřiště a street
workoutového hřiště. Dále byly instalovány
dětské herní prvky ve dvoře mezi Kutnohor-

skou ulicí a ulicí Obránců míru a v ulicích Mostecká a Boženy Němcové.
Do konce letošního roku bude také pořízeno
nové svozové vozidlo a několik desítek nových
kontejnerů na bioodpad a rovněž další potřebné vybavení do kompostárny. I na toto vybavení jsme v závěru programového období
2007–2013 získali dotace. Na konci roku 2015
končí programové období 2007–2013 a zároveň
již byly vyhlášeny první výzvy v nových operačních programech z nového programového
období 2014–2020. Přestože jsou možnosti
nového programového období od toho předchozího značně odlišné a omezené, město
chystá i nyní podat žádosti o dotace na několik
významných projektů. Máme v plánu vybudovat nízkoprahové denní centrum pro osoby
bez přístřeší, postavit sociální byty a komunitní dům seniorů, realizovat projekty
zateplení několika budov a především připravujeme projekty zaměřené na revitalizaci zelené páteře města.
S redakce Kahanu
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O lípě Charlotty Masarykové. Jednoho
slunného, ale větrného počasí…
Lesopark Litavka bude pro příbramské obyvatele opět příjemnějším místem pro trávení volného času. Vzhledem k atraktivnosti tohoto místa
vznikla před pár lety virtuální naučná stezka, která svým obsahem vyzývala k objevování tajemství tohoto zajímavého přírodního prostoru.
Ve středu 21. října zde byla otevřena skutečná naučná stezka, která na tento internetový projekt navázala. Při této příležitosti byl vyhlášen nový
památný strom, a to lípa Charlotty Garrigue Masarykové.

Jamky (foto: SOA Příbram)

Takto vypadala lípa ve třicátých letech minulého
století (foto: SOA Příbram)

Před několika dny se slavnostně otevřela naučná stezka v Lesoparku Litavka. Zároveň zde byl
vyhlášen nový památný strom – lípa Charlotty
Masarykové, manželky prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka.
Lípa byla zasazena 25. dubna 1926 za slunného,
ale větrného počasí při stromkové slavnosti, kte-

rou uspořádalo Sdružení rodáků z Vysoké Pece
a okolních obcí. Tento spolek zakoupil pro své
obce a pro příklad budoucím generacím už
během předcházejících čtyř let 420 stromků
k vysázení.
Smyslem této slavnosti bylo podle dochované
spolkové kroniky povzbudit lásku občanů ke
stromům a uctít památku obětí první světové
války. Lípa měla připomínat budoucím generacím, že „samostatnosti naší drahé republiky
nemohlo být dosaženo bez součinnosti všech
vrstev národa.“ Už dřívější starostové obce se
snažili, aby „ladem ležící plocha tzv. Jamky se
počala rovnati a osazovati ať již stromy divokými,
neb ovocnými“.
Během devadesáti let se podoba Jamek,
pozůstatků po intenzivní hornické a hutnické

činnosti minulých staletí, nikoliv však po rýžování zlata, výrazně změnila. Nová naučná stezka
je výtvarně velmi zdařilá a potěší nejen pamětníky, ale i mladé rodiny. Již během instalování
jednotlivých panelů jsem potkávala děti, které
si nadšeně ukazovaly obrázky a plnily kvízy, které jsou pro ně na panelech připraveny. A jistě
neškodí ani jim u památného stromu připomenout něco vážnějšího z osudů naší země.
Na připojených obrázcích je vidět onu památnou lípu počátkem třicátých let 20. století. Druhý
obrázek z roku 1932 ukazuje, proč Jamky dostaly
své jméno – za výstavbou ve Vysoké Peci jsou
totiž právě ony vidět, ještě bez současného březového porostu.
S Věra Smolová
SOA Příbram

Z otevření naučné stezky v lesoparku
(foto: Pavlína Svobodová)

Ministryně Šlechtová nabídla záštitu
nad oslavami 800 let Příbrami
Boj s nezaměstnaností, takzvaná zelená páteř města, dotační programy, majetková situace města i oslavy 800 let od první písemné zmínky
o Příbrami byly hlavními body pracovní schůzky ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové s vedením radnice.

Foto: Zuzana Kučerová

Vládní ministři si v Příbrami téměř podávají
dveře. Po nedávných návštěvách ministrů obrany, životního prostředí a dopravy zavítala
v pátek 16. října do Příbrami ministryně pro
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místní rozvoj Karla Šlechtová. Tématem pracovní schůzky bylo především hledání možností
pro rozvoj města Příbrami. Konkrétně boj
s nezaměstnaností, financování města, čerpání
dotačních titulů spadajících do gesce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Na pořadu jednání byla také nová koncepce
sociálního bydlení ve městě. Ministryně na
následné tiskové konferenci ocenila především
vize vedení radnice v oblasti sociální a zdravotní
péče. Z Integrovaného regionálního operačního
programu by mohlo město v příštích letech
financovat výstavbu komunitního centra pro
seniory, které by se podle místostarostky Aleny
Ženíškové nacházelo nejspíše v areálu bývalé
8. základní školy.

Ministryně se pochvalně vyjádřila o projektu
takzvané Zelené páteře Příbrami, kterým současné vedení radnice navazuje na práci předchůdců. „Radnice, které mají schopnost
koncepčního přístupu v horizontu přesahujícím
jedno volební období, by se daly spočítat na
prstech jedné ruky,“ uvedla Karla Šlechtová.
V závěru setkání také přislíbila svoji záštitu nad
oslavami 800 let od první písemné zmínky o Příbrami.
S redakce Kahanu

HISTORIE

Johan Banér. Vojevůdce,
před nímž Příbramští
prchali do lesů u Třemošné

LISTOPAD
1. 11. 1965
V bývalé restauraci U Podařilů byla otevřena dietní jídelna.

Vojevůdce Johan Banér (1596–1641) neslavně proslul při plenění v roce 1637. Švédové během svých
zásobovacích výprav loupili a ničili a obyvatelé se museli ukrývat v lesích u Třemošné.

V tomto díle historického cyklu budeme
pokračovat v představování vojevůdců třicetileté války, jejichž armády „poctily“ Příbram
svou návštěvou. Tentokrát jím bude švédský
generál Johan Banér (též Banner).

Johan Banér (foto: SOA Praha)

Narodil se v Djurnholmu ve Švédsku do vysoce postavené aristokratické rodiny. Jako čtyřletý
byl nucen sledovat popravu svého otce a strýce
pro účast na vzpouře proti králi Karlu IX. a zbytek rodiny upadl do nemilosti. Navzdory této
zkušenosti byl Johan od dětství přítelem i oporou budoucího krále Gustava II. Adolfa, Karlova
syna. Gustav Adolf po svém nástupu na švédský
trůn v roce 1611 Banéra zcela očistil a znovu
povznesl mezi přední aristokracii. Své první
vojenské zkušenosti získal Johan Banér v ingrijské válce mezi Švédskem a Ruskem v letech
1610–1617.
Ve věku 25 let dosáhl hodnosti plukovníka,
což nebylo zcela běžné. Byl těžce zraněn v bojích
u Rigy a následně zasáhl i do diplomatických
jednání mezi Polskem a Švédskem. V roce 1630,
když Švédsko vstoupilo do války proti Habsburkům, se stal generálem pěchoty a spolu se
svým králem se vylodil v severním Německu.
Jako velitel si vedl nadmíru zdatně – jeho
úspěchy jsou zaznamenány ve většině bitev,
kterých se Švédové za jeho života účastnili.
Například u Breitenfeldu v roce 1631 velel švédské jízdě, vyznamenal se při dobývání Augšpurku, v bitvách u Donauwörthu a na řece Lechu.
V bitvě u Alte Veste v létě 1632 byl raněn do ruky.

Poprvé se dostal do českého prostoru během
saského vpádu v roce 1634. Po uzavření pražského míru o rok později (v jehož důsledku ztratila česká koruna navždy obojí Lužici) se
pohyboval v prostoru dnešního Německa.
Do Čech se se svými vojsky dostal znovu
během válečné kampaně roku 1639. V bitvě
u Saské Kamenice si vybojoval volnou cestu do
Čech, kde zamýšlel vyvolat protihabsburské
povstání. Narazil ale na tuhý odpor domácího
obyvatelstva a nenašel v Čechách žádné pochopení. Prahu nedobyl, za svůj hlavní operační
prostor si vyhlédl severovýchodní Čechy. Jeho
téměř dvouletý pobyt v Čechách se zvrhl v permanentní plenění a drancování. Vyjedené
Čechy opustil až na přelomu let 1640 a 1641. Po
rychlém zformování nového spojeneckého vojska se pokusil na jaře 1641 znovu vstoupit do
Čech se snahou zasadit habsburské armádě drtivý úder, avšak opak se stal pravdou. Ztratil bitvu
u Přísečnice a jen o vlásek unikl zajetí. Záhy, 10.
května 1641, v Halberstadtu zemřel. Podle dobových svědectví byl Banér schopný a drsný velitel
s cholerickou povahou. Silně holdoval alkoholu,
což se mu stalo osudným, neboť jej již v 45 letech
zahubila cirhóza jater.

Silně holdoval alkoholu,
což se mu stalo osudným,
neboť jej již v 45 letech
zahubila cirhóza jater.

3. 11. 1985
Autobusové linky z Prahy do Příbrami
začaly místo z Florence odjíždět ze Smíchova.

5. 11. 1935
Československý rozhlas odvysílal
reportáž z dolu Anna z hloubky 1250
metrů.

11. 11. 1855
V Příbrami se narodil Martin Wagner,
novinář a činitel sociálně demokratického hnutí, který od roku 1894 působil
na Ostravsku.

11. 11. 2005
Byl slavnostně otevřen mostek (tzv.
Německé lávky) v oblasti Rynečku
(naproti Albertu).

15. 11. 1755
Zemřel P. Josef Budišovský, který byl
v letech 1740–1741 hudebním prefektem
na Svaté Hoře.

15. 11. 1995
Svatá Hora se stala národní kulturní
památkou.

Do příbramských dějin se zapsal během krutého roku 1639. Švédové tehdy během svých
zásobovacích výprav vyplenili Příbram, vyloupili
a zničili, co mohli. Ani svatohorská kaple, tehdy
ještě ve správě poustevníka, nebyla ušetřena
jejich návštěvy. Prozíravější obyvatelé města se
spolu se svými cennostmi zavčas ukryli v hlubokých lesích u Třemošné. Podobně se zachoval
i poustevník Havránek, který s sebou vzal všechny svatohorské cennosti, zejména milostnou
sošku. Ta tak byla uchráněna. Bohužel přesnější
údaje o lesních úkrytech, jejich podobě i umístění
nemáme, a tak je místo dočasného pobytu Příbramských zastřeno tajemstvím.
S Daniel Doležal
SOA Praha

17. 11. 1935
Byly vykradeny všechny pokladničky
v kostele sv. Jakuba.

25. 11. 1915
Spadl z věže kostela sv. Jakuba při zvonění zvon – umíráček.

30. 11. 1955
Tělocvičné jednoty Baník Příbram
(bývalé SK Březové Hory) a Slavia Příbram se sloučily do jedné, nazvané
Baník Příbram.
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KALENDÁŘ AKCÍ
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
12. 11. 19.00 Sybilla
13. 11. 16.00 Višňový sad – sk. S1, S2
13. 11. 19.00 Miroslav Paleček: Ježkárny
(koncert)
14. 11. 14.00 Huntíček
14. 11. 14.00 Prohlídka divadla
15. 11. 15.00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda
19. 11. 19.00 4TET – koncert
21. 11. 19.00 Noc divadel: Tajemný hrad
v Karpatech
21. 11. 20.30 Noc divadel: Co všechno umí
jeviště
22. 11. 19.00 Válka Roseových
24. 11. 19.00 Žena za pultem 2 – Pult
osobnosti
25. 11. 19.00 Rande s duchem – sk. R
26. 11. 19.00 Balada pro banditu
27. 11. 19.00 Záskok (Waldorfská škola)
28. 11. 19.00 Korespondence V + W – sk. E
29. 11. 15.00 Zahrada – sk. D
30. 11. 19.00 Škola základ života – derniéra
2. 12. 17.00 Hudební žerty s Mikulášem
a čerty
2. 12. 19.00 Drobečky z perníku – derniéra
3. 12. 17.00 Tajemný hrad v Karpatech – sk.
KMD 1
4. 12. 17.00 Tajemný hrad v Karpatech – sk.
KMD 2
5. 12. 19.00 Jak je důležité míti Filipa
6. 12. 16.00 Adventní koncert ZUŠ Příbram I
8. 12. 19.00 Umění vraždy
12. 12. 10.00 Vánoce v divadle
13. 12. 19.00 Ginevra – vánoční koncert
14. 12. 19.00 Ginevra – vánoční koncert
15. 12. 19.00 Ginevra – vánoční koncert
31. 12. 13.00 Tajemný hrad v Karpatech
31. 12. 17.00 Hvězdné manýry
31. 12. 20.00 Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka
15. 1. 19.00 Caveman
23. 1. 19.00 František Nedvěd s kapelou Tie
Break – koncert
KINO PŘÍBRAM
12. 11. 19.00 Steve Jobs
13. 11. 20.00 Sicario: Nájemný vrah
14. 11. 16.00 Snoopy a Charlie Brown:
Peanuts ve ﬁlmu
14. 11. 19.00 Otcové a dcery
15. 11. 16.00 Jo Nesbø: Doktor Proctor
a prdící prášek
18. 11. 16.30 Hotel Transylvánie 2
19. 11. 20.00 Elic Clapton: Live at the Royal
Albert Hall
20. 11 20.00 Hunger Games: Síla vzdoru,
2. část
21. 11. 16.00 Husí kůže
21. 11. 19.00 Hunger Games: Síla vzdoru,
2. část
22. 11. 16.00 Husí kůže
25. 11. 16.30 V hlavě
26. 11. 19.00 Gangster Ka: Afričan
27. 11. 20.00 Gangster Ka: Afričan
28. 11. 16.00 Proč jsem nesnědl svého taťku
28. 11. 19.00 Victor Frankenstein
29. 11. 16.00 Aldabra: Byl jednou jeden
ostrov
5. 12.
Mikulášská nadílka v kině
D-KLUB PŘÍBRAM
12. 11. 19.00 Slunce zapadá už ráno
21. 11. 18.00 Noc divadel – Pravda (scénické
čtení)
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ESTRÁDNÍ SÁL KD PŘÍBRAM
14. 11. 19.00 Travesti show Iluze
25. 11. 18.00 Veselá trojka – koncert
4. 12. 19.00 Věneček (taneční)
5. 12. 19.00 Věneček (taneční)
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
21. 11. 8.00 Den pro dětskou knihu
24. 11. 17.00 Dějiny umění.
Poimpresionismus 2
28. 11. 8.00 Všichni čteme Jana Drdu

FOTBAL: STADION NA LITAVCE
21. 11. 17.00 1. FK – Zlín
5. 12. 17.00 1. FK – Olomouc
LEDNÍ HOKEJ: ZIMNÍ STADION PŘÍBRAM
14. 11. 17.00 HC Příbram – V. Popovice
20. 11. 10.00– Hokejový nonstop maraton
21. 11. –10.00 Hokejový nonstop maraton
5. 12. 17.00 HC Příbram – Rakovník
BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
14. 11. 9.00 Tochovický kros
21. 11. 11.00 Beroun

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
28. 11.
Adventní koncert tří sborů
v dole Vojtěch

RAKOVNICKO-PROTIVÍNSKÁ DRÁHA
5. 12.
Mikulášský vlak s nadílkou
(nutno rezervovat)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM
14. 11. 9.00–12.00 Deskové hry
19. 11. 19.00–22.00 Keramický seminář pro
dospělé
28. 11. 9.00–12.00 Deskové hry
28. 11. 9.30–11.30 Tvořivé odpoledne –
advent

KLUB ZDRAVÍ PŘÍBRAM
9. 12. 17.30 Vánoce nebo zvyky

ZUŠ PŘÍBRAM
13. 11. 17.00 Musica da Chiesa – koncert
(Galerie F. Drtikola)
SPOLEK PROKOP PŘÍBRAM
28. 11.–6. 12. Mikulášská nadílka v Mariánské
štole
JUNIOR KLUB PŘÍBRAM
20. 11. 21.00 Bon Pari – koncert
27. 11. 21.00 Pakáš – koncert
12. 12. 21.00 Špejbl’s Helprs – koncert
18. 12. 21.00 Výčep – koncert
SPOLEK VE ČTVRTEK
12. 11.
Jan Spálený
26. 11.
Limbo ( jazz)
10. 12.
…do Santiaga de Compostela
(přednáška)
CESTUJEME S KRAJANY v Galerii Františka Drtikola
10. 11.
Národní parky Patagonie
(Ing. R. Splítek)
12. 11.
Island (Ing. M. Jánská
a Mgr. D. Čuřík)
24. 11.
Etiopie (Ing. O. Večerek)
26. 11.
Tři kroky k nirváně
(MUDr. O. Jeřábek)
CHCI POMOCI
1. 12.
Inﬂagranti + Josef Vojtek
s kapelou (sportovní hala)
MĚSTO PŘÍBRAM
12. 11. 17.00 Beseda Zelená páteř
(estrádní sál)
21. 11. 8.00 Farmářské trhy na Dvořákově
nábřeží
23. 11. 16.00 12. zasedání ZM Příbram
(nám. T. G. Masaryka 121)
26. 11. 14.00 Zahájení adventu
(nám. T. G. Masaryka)
2. 12. 16.00 Beseda Parkování v Příbrami VII
(místo bude upřesněno)
3. 12. 16.00 Mikulášská besídka
(estrádní sál)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ŠKOLY:
24. 11., 5. 12., 9. 1. SOŠ a SOU Dubno
26. 11. 10.00
Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola Příbram
28. 11. 9.00–11.30 ZŠ pod Svatou Horou
Příbram
28. 11., 2. 12., 6. 1. ISŠ HPOS Příbram
2. 12., 23. 1.
Gymnázium Příbram
5. 12. 10.00–12.00 SPŠ a VOŠ Příbram
8. 12., 3. 2.
SZŠ a VOŠ Příbram

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Do 25. 11.
Dana Kyndrová. Podkarpatská
Rus (fotograﬁe)
4. 11.–10. 1.
Zpátky do pohádky (kostýmy,
rekvizity a kulisy z televizních
pohádek)
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
19. 11.–22. 1. Hanuš Jelínek a Příbram
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Do 22. 11.
Diktatura versus naděje
(v Památníku Vojna)
Do 31. 12. Příbramské baryty
4. 12.–10. 1. Příbramské betlémy
(v Galerii F. Drtikola)
7. 12.–18. 12. Vánoce v hornickém domku
7. 12.–18. 12. Vánoční šichta v Prokopské štole

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI
REGISTRUJTE SE DO
INFOSERVISU MĚSTA
PŘÍBRAM.
Registrace on-line na
infoservis.pribram.eu
nebo pomocí formuláře
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana
Drdy, Infocentru
a v aquaparku.

KŘÍŽOVKA

Efektivní zásah:
15 000 výtisků každý měsíc
Městský zpravodaj Kahan změnil svou grafickou i ediční podobu.
V atraktivnější formě nyní nabízí firmám i jednotlivcům inzertní plochy.
Vydavatel: Město Příbram

Ceník inzerce:

Periodicita: měsíčník

Ceny platné do 31. prosince 2015
Celostrana (A4): 5 000 Kč

Počet výtisků: 15 000

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Odpovídáme na vaše dotazy
k problémům, které se týkají města
Příbram. Na oficiálním webu města
Příbram www.pribram.eu naleznete
sekci Otázky a odpovědi. Tam můžete
psát své dotazy a my vám odpovíme.
Otázky a odpovědi, které se týkají širšího
okruhu občanů a mohly by zajímat také
čtenáře Kahanu, budeme otiskovat v této
pravidelné rubrice.

Celostrana poslední: 7 500 Kč

Formát: A4

Ceny platné od 1. ledna 2016

Počet stran: 24

Celostrana (A4): 10 000 Kč

Barevnost: celobarevný tisk

Celostrana poslední: 15 000 Kč

Distribuce: zdarma do každé
příbramské domácnosti
(celkem 14 700)
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci

Ostatní formáty inzerátů jsou
odvozeny od uvedených cen.
Ceny platí včetně DPH.

Příjem inzerce:

tel.: 318 402 281, e-mail: kahan@pribram.eu

V tajence je jméno architekta, který projektoval budovu příbramské radnice. Vyluštěnou tajenku nám můžete
poslat buď e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu, nebo písemně na adresu Městský úřad Příbram, Odbor
kancelář města, Tyršova 108, Příbram I, 261 19. Dva autoři, jejichž správně vyluštěná tajenka bude doručena
nejdříve (jeden e-mailem, jeden korespondenčně), od nás dostanou pěknou knihu. Tajenka z minulého čísla:
Projekt Zelená páteř. Knihy od nás obdrží: Radka Soukupová a Jaroslava Šrubařová. Blahopřejeme.

Platnost občanského průkazu
Dotaz: Koncem ledna 2016 mi končí
platnost občanského průkazu. Mohu si
ho přijít vyměnit již nyní?
Odpověď: Žádost o nový občanský
průkaz si můžete podat nejdříve dva
měsíce před skončením platnosti vašeho
stávajícího občanského průkazu.

Přepis automobilu
Dotaz: Zdědil jsem 35 let starý osobní
automobil. Vzhledem k jeho stáří a faktu,
že už asi 10 let stojí v garáži a nejezdí
(nicméně má registrační značky a i na
rok 2015 bylo zaplaceno povinné ručení),
jej chci nechat zlikvidovat. Musím jej
nechat nejprve přepsat na sebe? Problém
je v tom, že k autu se nepodařilo najít ani
velký ani malý technický průkaz.
Odpověď: Vozidlo bez technického
průkazu vám nepřevezmou k tzv.
ekologické likvidaci a příslušný úřad
může vydat duplikáty technických
průkazů jen oprávněnému žadateli.
Vzhledem k uvedenému je tedy
zapotřebí nejdříve požádat o zápis
změny v registru silničních vozidel
z původního vlastníka na nového (tedy
na vás) a současně požádat o vydání
duplikátů za ztracené technické průkazy.
Žádost podáte tam, kde měl původní
vlastník trvalý pobyt (jen upozorňuji, že
změnu je zapotřebí provést do 10
pracovních dnů od doby, kdy změna
nastala). Ke změně vlastníka u tzv.
převodu vlastnického práva je zapotřebí
doložit další potřebné podklady, např.
evidenční kontrolu, zelenou kartu,
doklad o nabytí vozidla s vyznačenou
právní mocí. Z uvedeného lze vyvodit, že
ve vašem případě bude sice situace
trochu složitější, ale vyřešitelná. Jen se
neobejdete bez vícenásobné návštěvy
příslušného úřadu.

Příspěvek na bydlení
Dotaz: Je možné požádat o příspěvek na
bydlení? Chtěla bych se přestěhovat do
bytu s přítelem. Jsem studentka.
Odpověď: Veškeré dávky sociální péče od
roku 2012 vyplácí Úřad práce (ÚP).
Kontaktujte příslušný Úřad práce,
podrobnosti na: portal.mpsv.cz/upcr.
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