Příbram začala řešit otázku bytů a bydlení
Firma Antropohled, z. s., nedávno
dokončila „Podkladovou analýzu
Koncepce bydlení města Příbram“
(dále analýza), která má za úkol
posloužit
jako
podkladový
materiál pro vznikající koncepci
bydlení ve městě pod vedením
místostarostky Aleny Ženíškové.
Analýza hodnotí nakládání s městským
bytovým fondem v posledních letech,
přibližuje aktuální stav a rozdělení
městských bytů na jednotlivé kategorie, popisuje strukturu nájemníků
a navrhuje opatření pro budoucí
koncepci bydlení, včetně ekonomické
udržitelnosti bytového fondu.
Analýza obsahuje údaje o domovním
a bytovém fondu v Příbrami,
hodnotí také bytovou politiku města
v minulosti, včetně privatizace bytového fondu, zabývá se pravidly pro
přidělování bytů, nájemným, sociálním
bydlením a jeho cílovými skupinami
a v závěru nabízí doporučení a návrhy
pro budoucí rozdělení bytového
fondu.

V Příbrami je celkem 14.289
bytů, v majetku města je jich
pouhých 631
Podle výsledků akce Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011 bylo
v Příbrami 14.289 trvale obydlených
bytů: 2.826 v rodinných domech
a 11.280 v domech bytových.
Pro zajímavost: v roce 1991 město
vlastnilo podle kvalifikovaného
odhadu 10.000 bytů.
„V současné době je v majetku města
pouhých 631 bytů, z nichž je 330
v domech s pečovatelskou službou.
Od začátku privatizace v roce 1995

město převedlo či rozprodalo do rukou
soukromých vlastníků 93,7 % svého
původního bytového fondu,“ vyplývá
z bytové analýzy s tím, že oproti zbytku
republiky, kde si obce ponechaly
ve svém vlastnictví v průměru 27 %
bytových jednotek, město Příbram
si nechalo pouhých 6,3 % z původně
více než 10.000 bytů v majetku města.
To je ve srovnání s jinými městy
rekordně málo.

bytových domů, budova bývalého
sídla městských lesů č. p. IV/145, dále
objekt bývalých technických služeb
a volný pavilon bývalé 8. základní
školy Příbram VII/193, kde se plánuje
vybudovat Komunitní dům seniorů.

Dále z analýzy vyplývá, že
kromě převádění či odprodeje
jednotlivých bytů se prodávaly
také nebytové prostory, většinou
umístěné v přízemí bytových domů,
ale i další samostatné nebytové
prostory. „Stejně jako u bytového fondu,
tak i většina nebytových prostor města
byla už rozprodána, a to v mnoha
případech za velmi nízké ceny, včetně
velice lukrativních obchodních prostor
v centru města,“ dále říká analýza s tím,
že v současné době městu zůstávají
především nebytové prostory různých provozoven v prostorách

realizovalo také bytovou výstavbu.
V období let od roku 1997 až 2000
se začaly budovat nástavbové byty
v Příbrami III a Příbrami VII, na které
byly použity finanční prostředky
Ministerstva pro místní rozvoj.

Postup při přidělování bytů

„V rámci výzkumu se nepodařilo přesně
zjistit, ve kterých letech se začaly tvořit
jednotlivé kategorie bytů. Například
první zmínka o sociálních bytech se
v městských dokumentech objevuje
Bytová výstavba: od roku 1997 nově v roce 1996 v Zásadách, kterými se
stanoví závazný postup při pronajímání
vzniklo 98 bytových jednotek.
a prodeji volných/neobsazených bytů
Kromě odprodeje město v menší míře ve vlastnictví města Příbram. Jejich
přidělování však probíhalo minimálně
až do roku 2010 často nekoncepčně,
27%
nahodile a při opětovném prodlužování
smluv dokonce v rozporu se zásadami,“
20%
říká dále analýza.
Vedení města cítí naléhavou potřebu
nastavení nových a komplexních
6,3%
pravidel pro nakládání s bytovým
fondem a z tohoto důvodu hodlá
s přihlédnutím k nově zpracované
analýze a s přihlédnutím k mínění
občanů vydat nově příslušnou
Průměr v ČR
Města s 10 000 - 49 999
směrnici. S výsledky analýzy budeme
Příbram
obyvateli
občany
průběžně
seznamovat
a zároveň také informovat o tom,
* Jedná se o celkový počet bytových jednotek v dané obci v procentuálním vyjádření
jak by se mělo v příštích letech s byty
nakládat, aby to bylo efektivní.

„Město si tyto tzv. nástavbové
byty prozatím ponechalo, protože
jejich
odprodej
byl
omezen
podmínkami dotace,“ cituje z analýzy
místostarostka Alena Ženíšková.
Celkem tak za výše uvedené podpory
ministerstva ve městě vzniklo 98
bytových jednotek.

Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat
na veřejnou besedu s představiteli
města na téma připravované
koncepce bydlení, sociálních
bytů, prostupného bydlení či
nájmů ve městě Příbrami. Beseda
se uskuteční 9. září 2015 od 16
hodin v jednacím sále v Příbrami I,
nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá
budova RD Příbram).
Všichni jste srdečně zváni.

Vznik Chráněné krajinné oblasti Brdy se blíží
Ministr Brabec: Je to velká
příležitost pro podnikatele
Zrušení vojenského újezdu a chystané
zpřístupnění brdského pohoří je již mnoho
měsíců bezesporu hlavním tématem diskusí
o možném rozvoji cestovního ruchu v našem
regionu. Ve vyhlášení CHKO Brdy spatřuje
vedení příbramské radnice příležitost
pro rozvoj cestovního ruchu nejen
v Brdech, ale i v samotné Příbrami. Naše
město vzhledem ke své velikosti a dobré
dopravní dostupnosti je jistě přirozeným
východiskem do tohoto pohoří. Se vším, co
k tomu patří.
Aby však Příbram mohla funkci hlavního
východiska do Brd plnit, bude třeba tomu
zásadním způsobem přizpůsobit příslušnou
infrastrukturu. „Podstatné je, abychom jako
město, jistě i ve spolupráci s místními podnikateli,
dokázali nabídnout různé služby, které ve výsledku poskytnou nejen návštěvníkům, ale
i zdejším občanům kvalitní turistický servis.
Značené stezky pro turisty, v zimě trasy
pro běžkaře, informační panely, propagační
materiály, provázanost MHD na turistické trasy
a samozřejmě také zajištění dostatečných
stravovacích a ubytovacích kapacit,“ uvedl
v této věci starosta města Příbrami Jindřich
Vařeka a dodává, že na tom, jakým způsobem
to zabezpečit, se již pracuje: „Hrubý návrh

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Příbrami
a okolí je před dokončením, ještě v létě bude
předložen k připomínkování a definitivnímu
zpracování jednotlivým odborům, komisi
pro rozvoj města, ale také k veřejné diskusi.
S návrhem budeme veřejnost postupně
seznamovat.“

rozhovoru také diskuse o možnostech
ekonomického rozvoje (zejména v oblasti
cestovního ruchu) města Příbrami, které je
bohužel zatíženo velkou nezaměstnaností.
Obtížná ekonomická situace města souvisí
s ukončením těžby uranu v 90. letech. Doposud
se nepodařilo nalézt vhodné náhradní
programy, které by dokázaly využít většinu
V souvislosti se vznikem CHKO Brdy
volných pracovních sil. „V oblasti průmyslové
se starosta Jindřich Vařeka společně
výroby sám takové perspektivy příliš nevidím,“
s místostarostkou Alenou Ženíškovou
zhodnotil situaci ministr životního prostředí
na začátku června setkali s ministrem
Richard Brabec. „V naší zemi se však obecně
obrany Martinem Stropnickým a minstrem
rozvíjí sektor služeb a tzv. hi-tec technologií
životního prostředí Richardem Brabcem.
a tento trend bude určitě dále pokračovat.
Právě s ministrem Brabcem byla tématem
Velmi
důležitou
součástí
terciárního sektoru je cestovní
ruch, který zpřístupněním Brd
a vyhlášením CHKO dostane
v tomto regionu významný
impuls k rozvoji,“ dodal
ministr s tím, že i když nezná
konkrétně a dopodrobna možnosti a schopnosti místních
podnikatelů,
je
obecně
přesvědčen, že město Příbram,
které je největším a nejlépe
dopravně dostupným centrem
v oblasti Brd, má obzvláště
dobré předpoklady na očeMístostarostka A. Ženíšková a starosta J. Vařeka na jednání kávaném rozvoji turismu
profitovat.
s ministrem M. Stropnickým a ministrem R. Brabcem.

Vznik brdské CHKO dá možnost plnému
rozvoji šetrné turistiky v této oblasti, tedy
i výstavbě hotelů, penzionů a atrakcí
pro turisty, a to v jejím bezprostředním okolí.

Rozvoj infrastruktury
„Je to veliká příležitost pro budování této
infrastruktury v okolních obcích a městech.
Zážitkový šetrný turismus dokáže vytvořit velký
počet nových pracovních příležitostí pro místní
obyvatele a vůbec nelze pochybovat o tom, že
právě ve vašem městě pro to jsou velice vhodné
podmínky. Jsem toho názoru, že unikátní
příroda Brd a jejich jedinečný krajinný ráz budou
pro moderní formy přírodě vstřícného turismu
velmi vhodným prostorem,“ vyjádřil svůj názor
k dané problematice ministr Brabec.
Ministr Richard Brabec však také podotknul,
že jde samozřejmě také o to, jak se těchto
příležitostí chopí místní podnikatelé, jak je
podpoří a využijí obce. „To už z centrální úrovně
samozřejmě ovlivnit nemůžeme, ale jsem
přesvědčen, že ty základní podmínky ke svému
rozvoji zpřístupněním Brd a vznikem CHKO
tento region dostává. Tento rozvoj v obcích i
Vašem městě bude ministerstvo sledovat a tam,
kde to bude možné a reálné, i rádi pomůžeme,“
uzavřel ministr.
Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Nepřehlédněte! Uvnitř je dotazník k revitalizaci prostranství u křížových domů v Příbrami VIII.

Absolutní vítěz
Podoby města
V loňském roce vyhlásila Galerie Františka Drtikola Příbram 2. ročník fotografické
soutěže. Téma PODOBY MĚSTA bylo rozděleno do tří kategorií: 1. Město v krajině,
2. Architektura, detail, zátiší a 3. Lidé a město. Odborná porota hodnotila 120
přihlášených snímků, na výstavu vybrala 40 fotografií od 19 autorů.
Do 12. července 2015 měli návštěvníci Galerie Františka Drtikola Příbram
možnost ve vyhlášené anketě dát svůj hlas jedné z vystavených fotografií.
Absolutním vítězem soutěže se stal JIŘÍ JIROUŠEK!
Nejvíce hlasů získala jeho fotografie Svaté Hory (dole na snímku), 2. místo
fotografie téhož autora Panorama Příbrami a 3. místo Jirouškova fotografie
Haldy. Autorovi byla předána odměna - monografie významného českého
fotografa Jiřího Hankeho a román inspirovaný životem Františka Drtikola Dějiny
světla od Jana Němce.
Hana Ročňáková, ředitelka Galerie Františka Drtikola Příbram

Chcete od města
dostávat aktuální
informace?
Město Příbram nově nabídne svým
občanům službu zasílání informací
o dění v Příbrami formou SMS zpráv
a e-mailů. To vše již od září a zdarma.
Vedení města Příbrami se rozhodlo
v rámci otevřenosti radnice zavést nový
informační servis.
A to zejména s důrazem
na včasné varování
a okamžité informování
při mimořádných a krizových situacích.
Informace
budou
poskytovány dvěma
kanály – SMS zprávami
a e-mailem.
SMS zprávy budou
přinášet
informace
o hrozbě či výskytu
mimořádných a krizových událostí
na území města a o opatřeních přijímaných
odpovědnými orgány. Za mimořádné
a krizové události se považují povodně,
vichřice, náledí, požáry, průmyslové
havárie, epidemie, teroristické útoky
apod. Esemesky tak v těchto mezních
situacích zastoupí chybějící městský
rozhlas. Vzhledem k charakteru sdělení
bude četnost SMS zpráv záviset
na množství mimořádných událostí.

Vezmi knihu, vrať knihu
Vezmi knihu, vrať knihu aneb
Knihovna Jana Drdy míří na nádraží
Na českých nádražích se začaly
objevovat regály s knihami. Cestující
si mohou knížky zdarma půjčit
na jízdu vlakem a po jejich přečtení
opět vrátit. Do projektu Kniha
do vlaku se zapojuje prostřednictvím
Knihovny Jana Drdy také Příbram.
Podle nedávno zveřejněných informací České televize přečte každý
Čech ročně 13 knih, z toho si koupí
pouhé dvě. Dále ze statistiky vyplývá,
že knihovny za rok registrují na 41
milionů výpůjček. A právě projekt
Kniha do vlaku chce čtení ještě více
popularizovat, navíc zpříjemnit cestujícím dlouhou jízdu a zároveň dát
starým knihám šanci najít si svého
čtenáře.
„Vše funguje na principu „vezmi
knihu, vrať knihu“. Kniha nemusí být
stejná, do knihovničky na nádraží je
dovoleno umístit libovolné knihy, pokud
odpovídají obecnému vkusu,“ vysvětluje
princip půjčování knih místostarosta
města Příbrami Václav Švenda, a radní
města Příbrami a zároveň středočeský
zastupitel Petr Stříbrnský jej doplňuje:

„Cílem je popularizace čtení, rozšíření
služeb či zpříjemnění čekací doby
při cestování.“
Knihovna Jana Drdy již brzy umístí
do čekárny na vlakovém, ale
i autobusovém nádraží v Příbrami
police, které budou zřetelně označené
logem knihovny a půjčovním řádem.
Knihovna Jana Drdy bude také
za doplňování knihovního fondu
zodpovědná. Knihy si cestující mohou
půjčovat bezplatně a pochopitelně
nezávisle na otevírací době knihovny.
Je na jejich rozhodnutí, zda knihu
vrátí, přinesou jinou nebo více knih,
které již přečetli. „Služba bude od září
fungovat i na vlakové stanici Jince.
Předpokládáme rozšíření i mezi dalšími
stanicemi jako je Březnice, Zdice či
Beroun. Knihy pak bude možné vracet
i na těchto stanicích,“ doplňuje radní
Stříbrnský.
Spolupráce na projektu Kniha
do vlaku mezi Svazem knihovníků
a informačních pracovníků a Českými
drahami vznikla na základě zkušeností
z akce v Mikulově. Do projektu se již
zapojily desítky měst.

Uzavírky komunikací
ulice
termín uzavírky
Hrabákova
do 30. 9.
nám. Dr. Theurera
do 30. 9.
K Dolu Marie, 2. etapa
do 30. 9.
část Mariánské ul.
15. 7. – 15. 9.
Kutnohorská

Mariánská - část
Ostravská
K. H. Máchy
Erbenova - část
Okružní - část
17. 7. – 15. 9. B. Němcové - část

15. 7. – 15. 9.
20. 7. – 24. 8.
20. 7. – 24. 8.
20. 7. – 12. 8.
17. 8. – 16. 9.
17. 8. – 16. 9.

Zápůjčky z fondu oprav a modernizace (FOM)

Žádosti o půjčky z FOM můžete podávat do 7. 8. 2015, výběrové
řízení proběhne 12. 8. 2015. Podrobnosti na www.pribram.eu

E-mail (Novinky) bude město využívat
pro sdílení kalendáře kulturních a sportovních akcí, informací o důležitých
rozhodnutích rady města a zastupitelstva,
a o plánovaných aktivitách městského
úřadu a městských příspěvkových
organizací. Co se týče frekvence Novinek,
jimi bude město informovat své občany

pravidelně jedenkrát týdně.
Kromě pravidelných Novinek bude
dále město e-mailem informovat
o mimořádných situacích, jako jsou
stavební uzavírky a dopravní omezení
v konkrétní, občanem vybrané ulici.
Cílem je přinášet aktuality o probíhajících
pracích,
aby
se
zamezilo
dezinformacím
či
nedostatečnému informování o vzniklé
situaci v místě bydliště
či podnikání.
Info servis bude možné
získat
jednoduchou
registrací buď online na webových
stránkách
města
w w w. p r i b r a m . e u ,
nebo na základě přihlášky, která bude
k dispozici na určených kontaktních
místech města. K registraci je potřeba
jen mobilní telefonní číslo, e-mailová
adresa a doplňkově název ulice, pokud
bude chtít občan dostávat informace
jen k dané lokalitě. Uvedení jména
a příjmení žadatele nebude zapotřebí.
Databáze telefonních čísel a e-mailových
adres nebude dále poskytována dalším
stranám.
Zájem příbramských občanů o to, co
se ve městě děje, je dle čilých diskuzí
na internetu velký. Vedení města proto
věří, že občané projeví o službu zájem
a budou ji aktivně využívat.
Bc. Zuzana Kučerová,
vedoucí Odboru kancelář města

Vodohospodářské sítě
Jaká je kapacita a technický stav
vodohospodářských sítí?

Společnost 1. SčV, a. s., předala na začátku června městu Příbram informace
týkající se kapacity a technického stavu
vodohospodářských sítí sloužících k zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění
a čištění odpadních vod. A to zejména
z hlediska možnosti napojování dalších
odběratelů.
Dle údaje z konce roku 2014 je veřejným
vodovodem v Příbrami zásobeno 32.146
obyvatel. To při celkové spotřebě pitné
vody cca 2 miliony m3 za rok představuje
průměrnou denní spotřebu ve výši cca 60 litrů
na osobu.
„Z informací provozovatele vyplývá, že v oblasti
zásobování pitnou vodou má vodovodní systém
dostatečnou kapacitu a lze výhledově uvažovat
o připojení dalších více než 20 tisíc obyvatel,“
uvedl k informacím 1. SčV starosta města
Příbrami Jindřich Vařeka, ale dodává, že
nezbytnou podmínkou využití této volné
kapacity je odstranění některých lokálních
omezení vodohospodářského majetku.
I v oblasti odvádění odpadních vod je podle
informací 1. SčV kanalizační systém celkově
vyhovující, avšak při řešení napojování
dalších producentů odpadních vod je třeba
rovněž přihlédnout k existujícím lokálním
omezením, jako je například dimenze či spád
jednotlivých úseků kanalizačního potrubí
a kapacita čerpacích stanic.
Co se týče čistírny odpadních vod, dle
názoru 1. SčV je tedy v současné době možno
napojit pouze dalších 3.084 ekvivalentních
obyvatel. „Provozovatel zároveň doporučuje
provedení modelového výpočtu, který posoudí
skutečnou látkovou kapacitu Čistírny odpadních
vod Příbram a pokud to bude možné, navrhne
technologická opatření za účelem navýšení
této kapacity. Zadání vypracování uvedeného
modelového výpočtu bylo již schváleno Poradou
starosty,“ informuje starosta Vařeka.

Jak je to se zdroji, zásobováním
a spotřebou pitné vody v Příbrami?
Veřejný vodovod města Příbrami je součástí
skupinového vodovodu Příbram. Ten vedle
vlastního města zásobuje ještě další obce

sdružené ve Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace Příbram a také několik
samostatných obcí. Část pitné vody je také
předávána Vodohospodářské společnosti
Dobříš za účelem zásobování několika obcí
na Dobříšsku.
Celý vodovodní systém je zásobován
výhradně pitnou vodou vyráběnou na třech
místních úpravnách vody: Hatě, Hvězdička
a Kozičín.
Pro přehlednost uvádíme i přehled
využívaných vodních zdrojů: Vodní nádrž
Láz, Vodní nádrž Pilská, Vodní nádrž Obecnice,
Vltava pro Úpravnu vod Hatě, Dědičná štola
a Prameniště Lipový Luh. Povolený odběr
z těchto zdrojů je necelých 6 milionů m3
za rok.

Od roku 2011 byla do konce roku 2014
spotřeba pro celý skupinový vodovod
v průměru cca 2,6 milionů m3 za rok (z toho
pro město Příbram to bylo cca 2 miliony).
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že
stávající spotřeba pitné vody je výrazně nižší
než dostupné množství vody z využívaných
vodních zdrojů.

Výhledová spotřeba vody
V posledních letech má podle informací
1. SčV spotřeba pitné vody jak v samotném
městě, tak v celém skupinovém vodovodu,
mírně klesající tendenci. A co se týče výhledu
v souvislosti s předpokládaným územním
a demografickým vývojem rozvojem města,
předpoklad spotřeby vody pro skupinový
vodovod k roku 2030 jsou 4,2 milionu m3
za rok (pro město Příbram cca 3 miliony).
Z toho vyplývá, že i pro výhledový stav je
stávající kapacita vodních zdrojů a úpraven
vod dostatečná.
Přestože je celková kapacita dostupných
zdrojů vody výhledově dostatečná, jak už
bylo řečeno výše, podle 1. SčV vykazuje
systém zásobování pitnou vodou některé
lokální nedostatky a omezení, týkající se
například nedostatečného tlaku vody, profilu
či špatného technického stavu některých
úseků vodovodního potrubí. Převážná část
úseků je podle informací 1. SčV původní
a budovaná z litinových a ocelových potrubí,
jejichž stáří je 50-80 let, a blíží se tak ke hranici
své předpokládané životnosti.

Kalendář akcí

1. 8.
1. 8.
1. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
9. 8.
12. 8.
14. 8.
14. 8.
15. 8.
15. 8.
16. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
23. 8.
23. 8.
26. 8.
28. 8.
28. 8.
29. 8.
29. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
5. 9.
6. 9.
10. 9.

Odpolední program + koncert KEKS
V hlavě
Bojovník
Nenasytná Tiffany
Koncert Mandrage
Iracionální muž
Malý dráček
Nesmrtelný
Fantastická čtyřka
Fantastická čtyřka
Farmářské trhy
Letní zámecký bál
Barbie Rock´n Royals
Věčně mladá
Poznej náš svět - kavárna ve tmě
Pixely
Pixely
Shirley Valentine
Krycí jména U.N.C.L.E.
M Band
Hitman: Agent 47
Mimoni
Hradozámecká noc
Sběratelská burza
Příbramské babí léto:
Rockové odpoledne
Uuups! Noe zdrhnul
Skate and Bikeshot
Příbramské babí léto:
Odpoledne s dechovkou
Dalibor Gondík Jazz Q

Výstavy:
Česká lyrická krajina přelomu 19. a 20. století
Soutěžní návrhy loga města Příbram
Obrazy z dějin vrchu Březového
Fenomén Igráček

Letní kino Příbram
Kino Příbram
Kino Příbram
Kino Příbram
Letní kino Příbram
Kino Příbram
Kino Příbram
Kino Příbram
Kino Příbram
Kino Příbram
Dvořákovo nábřeží
zámek Březnice
Kino Příbram
Kino Příbram
D-klub
Kino Příbram
Kino Příbram
Divadlo A. Dvořáka
Kino Příbram
D-klub
Kino Příbram
Kino Příbram
zámek Březnice
Přednáškový sál v KD

16:00
19:00
20:00
20:00
16:00
19:00
20:00
20:00
16:00
20:00
20:00
16:00
20:00
19:00
20:00
16:00
12:30

náměstí T. G. Masaryka
Kino Příbram
skatepark

14:00
16:00

nádvoří Msgre. Korejse
D-klub

14:30
19:00

Galerie F. Drtikola: do 9. 8.
Galerie F. Drtikola: 5. 8. - 23. 8.
archiv Příbram
Podbrdské muzeum Rožmitál p. Tř.: do 1. 11.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

Příbram, Dlouhá 8, tel. 318 660 053, 724 757 608, e-mail: studijnipribram@vsers.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

ne 16.

pozVáNkA do kiNA
so 1

.8.|V hlavě

16:00

animovaný / USA

8.|V hlavě

ne 2.

8.|Bojovník

CZ/110 Kč

ne 16.
19:00

8.|Fantastická čtyřka

st 19.

8.|Věčně mladá

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium speciální pedagogiky
Doplňující pedagogické studium

akční/fantasy/sci-fi / USA

CZ/120 Kč

drama/romantický / USA

20:00

TIT/120 Kč

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ V RÁMCI UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího
programu na základních a středních školách Středočeského kraje,
r. č. projektu: CZ.1.07/1.3.04/01.0027

animovaný / USA

CZ/130 Kč

www.vsers.cz

drama / USA

Boxer Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je na vrcholu své slávy, má nádherný dům a milující rodinu. I navzdory jeho úspěšné kariéře, ho manželka Maureen (Rachel McAdams) prosí, aby s boxem skončil
a mohl tak trávit více času se svojí dcerou Leilou (Oona Laurence). Během jednoho večírku Billy
skutečně svůj odchod „do důchodu“ oznámí. Vše se ovšem změní ve chvíli, kdy je jeho manželka
neúmyslně zabita během potyčky s jiným boxerem. Billyho svět se hroutí.

19:00
st 5.

TIT/120 Kč

8.|Nenasytná Tiffany

20:00

pá 7.

CZ/110 Kč

8.|iracionální muž

mysteriózní / USA

Uznávaný profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) je už víc než rok emocionálně na dně.
Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže si vzpomenout na smysl života, z ničeho se nedokáže radovat. Cokoliv kdy zkusil, mu nepřináší uspokojení. Jeho jediným spolehlivým přítelem je alkohol.
Abe přijíždí učit na fakultu do malého městečka. Brzy se zaplétá se dvěma ženami. Osamělá profesorka Rita (Parker Posey) od něj očekává záchranu z jejího nešťastného manželství. Jeho nejlepší
studentka Jill (Emma Stone) se okouzlená stává jeho nejbližší kamarádkou.

20:00
ne 9.

Chcete inzerovat v Kahanu?

hororová komedie / ČR

Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné živobytí,
vykrádá chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně. Při jednom ze svých lupičských výpadů je
málem chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá
záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží.
Brzy však pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstoupit jen dlouhé hodiny kopání.

TIT/110 Kč

8.|Malý dráček

animovaný / Německo

pá 21.

8.|Pixely

akční/sci-fi/komedie / USA, 2015

Ve snímku Pixels si mezigalaktičtí mimozemšťané vyloží obrazové záznamy klasických videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi bojovou
technikou, která se těmito hrami přímo inspiruje. Prezident Will Cooper (James) musí povolat svého nejlepšího kamaráda z dětství, videoherního
šampiona z osmdesátých let Sama Bennera (Sandler), který se nyní věnuje instalacím domácích kin, aby stanul v čele bývalého videoherního týmu
(Dinklage a Gad), mimozemšťany porazil a zachránil planetu. Monaghan ve filmu představuje výjimečnou zbraňovou specialistku celého týmu.

Režie: Chris Columbus
Scénář: Timothy Dowling, Tim Herlihy
kamera: Amir M. Mokri
Hudba: Henry Jackman
Hrají: Adam Sandler, Josh Gad, Kevin James, Peter Dinklage, Sean Bean, Michelle Monaghan,
Brian Cox, Matthew Lintz, Michael Boisvert.

st 12.

Kontakt: Kancelář města, tel. č. 318 402 281, kahan@pribram.eu

20:00

CZ/130 Kč

Město Příbram pořádá

sci-fi/thriller / USA

Průmyslový magnát, miliardář Damian Hale (držitel Oscara Ben Kingsley) již dlouho ovládá svůj
svět, ve kterém ze své newyorské operační základny mistrovsky rozehrává mocenské hry. Po vzájemném odcizení se svou dcerou, aktivistkou Claire (Michelle Dockery, seriál Panství Downton),
má Damian opravdový vztah pouze ke svému celoživotnímu příteli a pravé ruce Martinu O‘Neilovi
(Victor Garber). Ale diagnóza nevyléčitelné rakoviny přiměje Damiana podstoupit radikální lékařský zákrok, „odpoutání“, který pro něj zvrátí běh času.

20:00

TIT/110 Kč
ne 23.
16:00

8.|Pixely

st 26.

8.|krycí jméno U.N.C.L.E.

od 8.00 do 12.00 hodin

akční/sci-fi/komedie/ USA

CZ/130 Kč

akční/komedie / USA

Znovu se potkáme se dvěma špičkovými agenty organizace U.N.C.L.E. (United Network Command
for Law Enforcement). Američan Napoleon Solo (Henry Cavill) a Rus Illya Kuryakin (Armie Hammer)
bojují proti všem zločincům, kteří ohrožují svět. Příběh se odehrává na počátku šedesátých let dvacatého století na vrcholu studené války. Agent CIA Solo a agent KGB Kuryakin bojují proti záhadné
zločinecké organizaci, která si podmaňuje svět prostřednictvím šíření jaderných zbraní a různých
moderních technologií. Klíčem k dopadení hlavních viniků je dcera německého vědce. Začíná souboj s časem, aby se zabránilo k celosvětové katastrofě.

20:00

pá 14.

8.|Fantastická čtyřka

akční/fantasy/sci-fi / USA 2015

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické superschopnosti,
které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v úmyslu ovládnout svět.
Režie: Josh Trank
Scénář: Simon Kinberg, Jack Kirby, Stan Lee, Jeremy Slater, Josh Trank.
kamera: Matthew Jensen
Hudba: Marco Beltrami
Hrají: Kate Mara, Toby Kebbell, Miles Teller, Jamie Bell, Michael B. Jordan, Tim Blake Nelson,
Reg E. Cathey, Mary Rachel Dudley, Han Soto, Marco St. John, Don Yesso.

20:00

pá 28.

TIT/110 Kč

8.|Hitman: Agent 47

akční/krimi / USA

Film Hitman: Agent 47 se soustředí na elitního nájemného vraha, který byl pomocí genetiky stvořen
jako dokonalý stroj na zabíjení. Je známý pouze podle dvou posledních čísel na čárovém kódu vytetovaném na zadní straně jeho krku. Agent 47 je vyvrcholením desetiletí výzkumu a jeho existence
navazuje na čtyřicet šest před ním klonovaných agentů obdařených nebývalou silou, rychlostí, vytrvalostí a inteligencí. Posledním cílem Agenta 47 je korporace, která chce vytvořit armádu zabijáků,
jejichž schopnosti předčí dokonce i jeho vlastní.

20:00

so 29.

CZ/120 Kč

TIT/110 Kč

8.|Mimoni

animovaný / USA

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně
slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich
konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu. Odpověď na
výše uvedenou otázku najdete hned úvodu, který mapuje historický vývoj Mimoňů. Představte si,
že tito dobráci od kosti vidí odnepaměti smysl své existence v posluhování tomu největšímu darebákovi široko daleko.

16:00

ne 30.

CZ/110 Kč

8.|Uuups! Noe zdrhnul…
animovaný / Německo/Belgie/Lucembursko

Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na vyhubení veškerého života na Zemi.
Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na poslední chvíli za
pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou.
Pravé dobrodružství tak pro ně teprve začíná. Při hledání cesty zpátky na archu budou muset společně přemoci nejen lstivé nepřátele, ale také najít nové kamarády a uvědomit si, na čem v životě
skutečně záleží. Podaří se navíc zachránit Finíkovi život svého otce a zajistit sympatickým Raťafákům
místo na arše?
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UZENINY, SÝRY 
ŠKVARKY, PAŠTIKY 
MOŠTY, ŠŤÁVY 
MOUKA, CHLEBA 
FRGÁLE, PEČIVO 
MED, ŽAMPIONY 
PIVO 
CUKROVINKY 
ČERSTVÁ ZELENINA 
OVOCE A KVĚTINY 
OBČERSTVENÍ 

Dvořákovo nábřeží - Hořejší OBORA

sobota 15. srpna

Tiskárna PRIMA, spol. s r. o.

Legionářů 400, 261 01 Příbram
tel.: 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250

CZ/100 Kč

2015

16:00

1

České výrobky malých a středních pěstitelů, chovatelů a potravinářů

Farmářské
trhy

CZ/100 Kč

8.|Nesmrtelný

Město Příbram nabízí možnost umístění placené inzerce v Kahanu
Cena: celá strana A3 = 20 000,- Kč + DPH (1 cm2 = 17 Kč + DPH).
Uzávěrka 20. den předchozího měsíce.

Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní.
Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar je drak masožravec, který se stal vegetariánem.
Společně s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou,
která se po letech najednou probudila. Bude to ale možné jenom tehdy, pokud draci všech velikostí a barev uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k záchraně jejich nádherního ostrova.

16:00

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a stane se
zázrak. Nejen, že nehodu přežije, ale navíc už nikdy nezestárne ani o jediný den a žije dalších 80 let.
Věčné mládí se však záhy projeví jako překážka v běžném životě. Adaline bezmocně sleduje, jak její
dcera stárne, až je starší než Adaline. Dlouhodobě nemůže prožívat lásku a nakonec zůstává úplně
sama.

CZ/130 Kč

ne 2.
16:00

animovaný/hudební / USA

Připravte se na pořádnou porci hudby! Jaké to je, když se střetne svět rocku a svět popu? To uvidíte
v animovaném filmu Barbie Rock’n Royals.

Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého starého života
na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do
San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána svými emocemi,
radostí (Amy Poehler), strachem (Bill Hader), hněvem (Lewis Black), znechucením (Mindy Kaling)
a smutkem (Phyllis Smith). Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak se Riley se svými emocemi společně pokoušejí
vyrovnat s problémy nových začátků v San Franciscu, propuká v Řídícím centru zmatek. Ačkoliv se
Radost, Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší zachovat všem pozitivní myšlení, objevují
se mezi jednotlivými emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat s novým městem, domovem a školou.

16:00

8.|Barbie Rock´n Royals

Management a marketing služeb
Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Dar žáků ZŠ Jiráskovy sady
Dětem se v příbramské nemocnici
bude stonat příjemněji
V úterý 23. června 2015 otevřela
příbramská nemocnice nově zrekonstruované lůžkové oddělení
pro děti. Slavnostního otevření se
zúčastnil hejtman Středočeského
kraje Ing. Miloš Petera, který
nejmenším pacientům předal dárky
a popřál jim brzké uzdravení.
„Mají teď možnost pobývat v příbramské
nemocnici i s doprovodem, nejčastěji
s maminkou, v příjemném a barevném
prostředí. Věřím, že to ocení děti i rodiče,
a uzdravování tak pro ně bude nejen
příjemnější, ale díky takovéto podpoře
psychického stavu třeba i rychlejší,“ řekl
hejtman Petera.
V uplynulých čtyřech měsících
nemocnice z vlastních finančních
prostředků zmodernizovala celé
lůžkové oddělení v přízemí pavilonu
D2 tak, aby se zvýšilo pohodlí
i bezpečnost pro děti a doprovod
během jejich pobytu v nemocnici.
„Celá investiční akce si vyžádala náklady
okolo čtyř milionů korun a nemocnice ji
tentokrát hradila z vlastních finančních
prostředků,“ říká ředitel Oblastní
nemocnice Příbram MUDr. Stanislav
Holobrada a pokračuje: „Je to další
etapa postupných stavebních úprav
a rekonstrukcí v areálu nemocnice,
které mají našim pacientům přinést
nejen moderní péči, ale také zvýšit jejich
bezpečnost a komfort během pobytu
v nemocnici. U malých pacientů hraje
prostředí, v němž se v nemoci ocitli,
obzvlášť významnou roli, a já věřím, že

K nové „výbavě“ dětského oddělení
přispěl i dar žáků Základní školy
Jiráskovy sady, kteří mezi sebou
dobrovolně vybrali částku deseti tisíc
nové pokoje spolu s tradičně vstřícnými korun, kterou předali primáři Dětského
sestřičkami a lékaři jim pomohou lépe oddělení MUDr. Pavlu Marčekovi.
se uzdravovat.“
Stavebními úpravami bylo částečně „Je to v naší škole tradice, která letos
změněno architektonické řešení. pokračuje už sedmým rokem. Bereme
Pro malé pacienty byly vytvořeny to jako samozřejmou věc, takovou akci
veselé a barevné pokoje s moderním „děti dětem“, která prospěje dobré věci,“
říká Michal Novák, žák
deváté třídy ZŠ.
„Michal je příliš skromný,
ale já bych rád dobrovolnou sbírku mezi žáky
vyzdvihl a velmi ocenil
nejen proto, že nám
pomůže vždy přispět
něčím ke zlepšení prostředí pro děti – letos to
například bude nákup
nových lůžkovin – ale
hlavně proto, že je to
počin veskrze krásný
a lidský, navíc mimořádný
tím, že od dětí školního
věku by asi člověk spíše
čekal, že budou myslet
Kolektiv dětského oddělení ONP Příbram, a. s.
na svou zábavu než na pomoc svým
hygienickým zázemím a vstupním bližním. Pomáhají nám upřímně
prostorem s úložným nábytkem a my jim za tento přístup moc
a přebalovacími pulty, společná herna děkujeme,“ hodnotí MUDr. Marček.
dostala nový šat a výzdobu, nově Od další skupiny dětí ze stejné základní
byla dispozičně vyřešena jednotka školy dostali pak malí pacienti ještě
pro malé pacienty, kteří potřebují výtvarné potřeby v hodnotě jednoho
zvýšenou zdravotní péči.
tisíce korun.
V rámci stavebních úprav byla
na celém lůžkovém oddělení
vyměněna stávající dřevěná okna
za plastová, okna byla opatřena
žaluziemi a novými parapetními
deskami, součástí úprav byla i výměna
dveřních křídel či podlahových krytin
(dlažba, PVC podlahoviny) a obkladů.

Komplexní pediatrická péče
Dětské oddělení Oblastní nemocnice
Příbram poskytuje komplexní pediatrickou péči - lůžkovou i ambulantní
na celkem 30 lůžkách nemocnice
včetně 5 lůžek intenzivní péče,
na nichž poskytuje nemocniční péči

dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje
intenzivní péči nebo trvalý dohled
a sledování zdravotnickým personálem.
Léčí se zde děti s respiračními
chorobami, chorobami zažívacího
ústrojí a močového systému, děti
se
systémovými
chorobami,
otravami, traumaty a náhlými
chirurgickými příhodami.
Dětské oddělení rovněž poskytuje
ve spolupráci s odděleními chirurgie,
ortopedie, urologie a ORL pooperační
péči dětem ať již s plánovými
výkony nebo operacemi v rámci
akutních stavů. Významnou součástí
dětského oddělení je oddělení
novorozenecké,
kde
je
péče
poskytována systémem roamingin. Ten zajišťuje trvalou přítomnost
matky u fyziologického novorozence.
Novorozenecké oddělení je od r. 2009
nositelem titulu Baby – friendly
hospital, který je na celém světě
udělován těm nemocnicím, jejichž
dětská, resp. novorozenecká oddělení
splní všechna kritéria stanovená
WHO a UNICEF pro podporu kojení
jako jedné z hlavních podmínek
optimálního vývoje dítěte, tzv.
deset kroků k podpoře kojení.
Do spektra služeb Dětského oddělení
patří i ambulantní služby, které
zahrnují všeobecnou ambulanci
a specializované odborné poradny pro
děti s chorobami žláz s vnitřní sekrecí
včetně diabetu, s chorobami srdce,
ledvin a postinfekčními komplikacemi.
K dispozici je také ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost.
Ve spolupráci s praktickými lékaři
zajišťuje dětské oddělení příbramské
nemocnice provoz lékařské služby
pro děti a dorost (LSPP), která řeší
první lékařskou pomoc při náhlých
onemocněních dítěte v mimopracovní
dobu.

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel

Městská policie Příbram, tel. č. 156, 318 624 245
Krádež v Albertu

na základě kterého strážníci zjistili,
že se jedná o muže ve věku 33 let.
Dne 6. 7. 2015 v 11.57 hodin kontak- Za asistence strážníků byl dotyčný
toval telefonicky služebnu Městské převezen do Oblastní nemocnice
policie Příbram operační důstojník v Příbrami, kde byl ošetřen a posléze
Policie ČR a žádal o součinnost propuštěn, jelikož ošetřující lékař
při zákroku v supermarketu Albert neshledal důvody hospitalizace.
ve Školní ulici, kde dle oznámení
došlo ke krádeži zboží. Na místo ihned
vyjela hlídka MP a zde kontaktovala Výtržnost na nádraží
pracovníka ostrahy. Ten hlídce sdělil, že
v obchodě zadržel dívku, která odcizila Dne 14. 7. 2015 v 19.40 hodin v průběhu
zboží v hodnotě 331,- Kč. Protože výše pravidelné kontrolní činnosti v okolí
jmenovaná u sebe neměla žádný vlakového a autobusového nádraží
doklad totožnosti, převezli ji strážníci zahlédla hlídka Městské policie
na Obvodní oddělení Policie v Pří- Příbram v ul. Čs. armády cyklistu,
brami, kde bylo následně zjištěno, že který jel po chodníku, čímž ohrožoval
se jedná o dívku ve věku 18 let. Dále chodce. Strážníci se rozhodli cyklistu
strážníci zjistili, že dotyčná osoba se zastavit a zkontrolovat, avšak ten
podobného protiprávního jednání místo zastavení začal ujíždět směrem
dopustila již v minulosti, a proto k autobusovému nádraží. Po chvíli
se rozhodli celou záležitost předat hlídka přesto cyklistu dostihla a vypříslušnému odboru Městského úřadu zvala ho k prokázání totožnosti. Bylo
zjištěno, že se jedná o 33letého muže.
Příbram.
Ten následně uvedl, že si je svého
jednání vědom a za své chování
Opilec v ubytovně
se omluvil. Na základě uvedených
Dne 14. 7. 2015 v 15.12 hodin oznámil skutečností se strážníci rozhodli vyřešit
telefonicky na služebnu Městské celou záležitost na místě uložením
policie Příbram správce ubytovny blokové pokuty.
Pod Čertovým pahorkem, že se tam
nachází podnapilý zraněný muž,
který obtěžuje kolemjdoucí. Hlídka Porušení vyhlášky
MP po příjezdu do ubytovny zastihla Dne 14. 7. 2015 v 17.50 hodin oznámil
v prostoru u poštovních schránek telefonicky na služebnu Městské
muže s krvácejícím zraněním v oblasti policie Příbram muž, že v Příbrami
pravého obočí. Muž na podněty u „křižáku“ popíjí skupina lidí alkostrážníků reagoval, avšak nedokázal holické nápoje. Vzhledem k tomu, že
srozumitelně sdělit ani své jméno. se jedná o lokalitu, kde je konzumace
Hlídka tedy přivolala na místo alkoholu místní vyhláškou zakázána,
záchrannou zdravotnickou službu. byla na uvedené místo neprodleně
Ještě před příjezdem ambulance se vyslána hlídka MP. Zde se nacházela
ke zraněnému dostavila jeho matka, skupina čtyř mužů ve věku 35 – 43
avšak uvedla, že se nemůže o syna let a osmadvacetiletá žena. Strážníci
postarat, protože musí do zaměstnání. jmenované upozornili na to, že svým
Přinesla jeho občanský průkaz, jednáním porušili obecně závaznou

vyhlášku města, vyzvali je k úklidu
vzniklého nepořádku a následně je
z místa vykázali.

Pohřešovaný mladík
Dne 18. 7. 2015 v 01.40 hodin zahlédla
hlídka Městské policie Příbram
při řešení přestupku v ul. Bratří Čapků
mladíka, který se choval zmateně
a snažil se schovat pod schody
vedoucí ke sklepům. Hlídka MP shora
jmenovaného ztotožnila a zjistila, že
se jedná o patnáctiletého mladíka,
po kterém je navíc vyhlášeno pátrání.
Z tohoto důvodu byl převezen
na Obvodní oddělení Policie ČR
v Příbrami za účelem konání dalších
vyšetřovacích úkonů.

Pokousaný cyklista
Dne 18. 7. 2015 ve 14.15 hodin
kontaktoval telefonicky služebnu
Městské policie Příbram muž a uvedl,
že v Příbrami VII v Okružní ulici leží
u vozidla na zemi nějaká osoba
a okolo volně pobíhá bílý pes.
Na místo byla ihned vyslána hlídka
MP a ztotožněním zjistila, že se jedná
o muže ve věku 70 let. V průběhu
ztotožňování osoby se na místo
dostavila hlídka Policie ČR, která uvedla,
že prověřuje oznámení cyklisty, který
byl v daném místě pokousán bílým
psem a nyní je na ošetření v nemocnici.
Pes byl po dohodě s hlídkou Policie
ČR umístěn do karantény psího útulku
v Lazci, jelikož výše uvedený muž
nemohl k psovi doložit žádný očkovací
průkaz.
JUDr. Jaroslava Vodičková
velitelka MP Příbram

Městská policie Příbram nabírá
nové strážníky.
Městská policie Příbram v měsíci
srpnu 2015 vyhlašuje výběrové
řízení na pozici strážník/čekatel.
Základní požadavky:
- občan ČR starší 21 let,
- stupeň vzdělání: střední
vzdělání s maturitní zkouškou,
- zdravotní způsobilost,
- tělesná a duševní způsobilost
k výkonu povinností
a oprávnění,
- bezúhonnost,
- spolehlivost.
Informace na internetových
stránkách www.pribram.eu

dotazník
Slovo starosty

Člověk, město, sídliště
Pomozte vytvořit novou podobu Sídliště “Křižáky“ (křížové domy) u polikliniky v Příbrami VIII

Vážení spoluobčané,
pan Werich kdysi s nadsázkou jemu vlastní řekl: „U nás doma o takových drobnostech, jako třeba, co se koupí
nebo kam se pojede na dovolenou, rozhoduje manželka. Ovšem o zásadních otázkách, jako je např. náš vztah
k Bangladéši, o tom rozhoduji já.“

A

Myslím, že pomalu nadchází čas, kdy i občané Příbrami budou muset začít přebírat odpovědnost za své město
a spolurozhodovat o drobnostech typu, do čeho se bude v příštích letech investovat anebo o tom, jak se
společně postaráme o nejslabší z nás.
Dovoluji si v této souvislosti žádat občany města o vyplnění dotazníku, kterým startujeme přípravu revitalizace
veřejných prostranství Sídliště Křižáky. Netrpělivě čekáme na podněty každého člověka, který má invenci, chuť
a vůli problémy odhalovat a řešit, neboť žádný úředník ani projektant není schopen pojmenovat nejpalčivější
problémy a odhadnout nejnutnější potřeby uživatelů. To je možné pouze ve spolupráci s těmi, kteří v dané
lokalitě bydlí nebo ji dlouhodobě navštěvují.
Sídliště začala být budována především po II. světové válce a měla se stát „konečným řešením“ bytové
problematiky. Technokratičtí architekti se prohlásili za schopné vyprojektovat části měst i celá města
na rýsovacích prknech – bez živelnosti, plánovitě, vědecky, bez rušivého vlivu „nevzdělaných“ a subjektivních
laiků a nahradit tím přirozený proces staletí trvajícího dialogu při vzniku rostlých měst.

D

E

Dnes je zřejmé, jak liché byly jejich představy. Problémy sídlišť jsou gradující a jsou mnohem hlubší než
jenom kosmetické. Nestačí nechat obrůst paneláky zelení a napravit pár drobných nedostatků, aby se z nich
potažmo z celého sídliště stalo místo, kde se lidé budou cítit dobře. Problémů je mnoho, jejich řešení není ani
jednoduché a ani krátkodobé a jediná správná cesta k nápravě vede skrze dialog mezi veřejností, architekty
a městem.
Tento dotazník není prvním a zároveň posledním krokem, který je na společné cestě ke zlepšení veřejných
prostranství Sídliště Křižáky nutné udělat. Budou následovat další kroky. V úterý 22. září od 18 hodin proběhne
v Estrádním sále v Divadle A. Dvořáka veřejná diskuze nad budoucí podobou území. Na podzim pak bude
následovat tvorba pocitových map a dále workshopy, veřejná projednání konkrétních návrhů a další aktivity
pro veřejnost.
Z účastníků dotazníkového šetření, kteří nám na sebe zanechají kontakt a dorazí na veřejnou diskuzi v září,
budou vylosováni výherci drobných cen, jako jsou volné vstupenky do Divadla A. Dvořáka Příbram nebo
do sportovních zařízení města.
Občané města, vyzývám Vás tímto k aktivní spolupráci na řešení tohoto zajímavého úkolu a k účasti
na společném vytváření prostředí, ve kterém žijeme. Pojďme na chvíli opustit to, co nás rozděluje, a spojme
síly v tom, co nás spojuje.
Ing. Jindřich Vařeka, starosta města Příbram

Instrukce k vyplnění:

Současné využívání území Sídliště Křižáky

V první části dotazníku se Vás ptáme na zájmové území
tzv. Sídliště Křižáky (někdy také nazývaného Cíl), které je
v mapě vyznačeno červenou čarou. Toto území se nachází
v části města Příbram VIII mezi ulicemi Školní, Seifertovou
a Čechovskou.
Dotazník je anonymní a je určen všem obyvatelům Příbrami
starším 15 let. Každá domácnost obdržela jeden výtisk.
V případě, že by jej chtěli vyplnit i další členové Vaší domácnosti, jsou prázdné dotazníky k dispozici:
1) v Infocentru v Zámečku-Ernestinu, Tyršova 106,
2) v Aquaparku, Legionářů 378,
3) v Lékárně u Polikliniky Ravak, Čechovská 55,
4) v pobočce České pošty, Budovatelů 137.
Po vyplnění vhoďte dotazník nejpozději do 31. 8. 2015
do sběrných boxů, jejichž umístění je na konci dotazníku.
Dotazník je také možné vyplnit on-line na webové stránce
www.pribram.eu.
U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno
jinak.

Slosovatelná
návratka
(oddělte od dotazníku a vhoďte samostatně
do sběrného boxu)

1. Jak často se v tomto území pohybujete?
velmi často, denně
často, min. 1 - 2x týdně
občas, 2 - 3x za měsíc
méně
nechodím/nejezdím tam (přejděte na otázku č. 7)
2. Co pro Vás území Sídliště Křižáky
představuje? (vyberte MAX 2 možnosti)
je to můj domov
pouze tu přespávám
jezdím sem za nákupy a službami
jezdím sem k lékaři
něco jiného, co konkrétně:

A
C

B

3. Jak nejvíce využíváte veřejná prostran
ství v území ? (vyberte MAX 2 možnosti)
spolu s dítětem chodím na dětské hřiště
využívám místní sportoviště
setkávám se zde s přáteli/sousedy
pro venčení psů
parkuji zde
jinak, jak konkrétně:

4. Jakým způsobem se do území Sídliště
Křižáky nejčastěji dopravujete?
jezdím sem autem
využívám městskou hromadnou dopravu
na kole
pěšky
jinak, jak:

Pokud máte zájem podílet se svými nápady a připomínkami na změnách Sídliště Křižáky, přijďte na veřejnou
diskuzi, která se uskuteční 22. září 2015 v 18.00 h v Estrádním sále Divadla A. Dvořáka Příbram. Diskuze
se bude konat za účasti zastupitelů města, pracovníků radnice a bude řízena nezávislým moderátorem.
Na druhé straně této návratky uveďte, prosím, svoji e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat
pozvánku.
Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění tento ústřižek oddělte od dotazníku
a vhoďte do připravených boxů. V žádném případě nebudou Vámi uvedené údaje spojovány s Vaší osobou!

5. Do území vcházím /vjíždím nejčastěji
(viz PÍSMENA v mapce):
vcházím od zastávek autobusu v Seifertově
ulici (A)
vcházím od zastávek autobusu ve Školní
ulici (B)
přicházím od polikliniky (C)
přijíždím z Čechovské ulice (D)
přijíždím z ulice Budovatelů (E)
odjinud, odkud:
Hodnocení současného stavu a podoby sídliště
6. Jak byste hodnotil/a jednotlivé funkce,
které život v území sídliště nabízí?
(oznámkujte jako ve škole 1- výborné,
nemá chybu, 5 - nedostatečné,
vše špatně, 6 - nevím
• dopravní dostupnost sídliště (hromadnou
i osobní dopravou) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
• dostupnost základní občanské vybavenosti
(škola, lékař, pošta atp.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
• kvalitní bydlení (podoba a funkčnost samotných bytů) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
• komerční služby a obchody 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
• příležitostí pro využití volného času dětí
1-2-3-4-5-6
• bezpečnost na sídlišti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7. Jak jste se stávajícím stavem veřejných
prostranství na Sídlišti Křižáky spokojeni?
velmi spokojen/a - přejděte na otázku 9
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím
8. Pokud jste nespokojeni se současným
stavem veřejných prostranství v území,
co konkrétně by se mělo podle Vás
zlepšit? (vyberte MAX 3 možnosti)
kvalita povrchů cest
zimní údržba
údržba či obnova zeleně
množství mobiliáře (lavičky, koše, stojany
na kola)
údržba mobiliáře
úklid v okolí nádob na odpad
úklid prostor včetně úklidu psích exkrementů
něco jiného, co konkrétně:

9. Co jsou podle Vás největší problémy
spojené s prostupností území?
špatné rozmístění stanic MHD
bariéry pro osoby se sníženou
pohyblivostí (schodiště, obrubníky …)
automobily parkující na chodnících
neprostupné velké bloky domů (“křižáky”)
10. Co Vám na veřejných prostranstvích
Sídliště Křižáky nejvíce chybí?
(vyberte MAX 3 možnosti)
zastřešené místo k posezení
kvalitní pobytový trávník
lavičky
lepší osvětlení
zdroj pitné vody u dětských hřišť – pítko
odpadkové koše
koše na psí exkrementy
něco jiného (uveďte, prosím, co):

ZAŠKRTNĚTE, POKUD CHCETE:

11. Cítíte se na území sídliště Křižáky
bezpečně?
ano – přejděte na otázku č. 13
ne
nevím
12. Proč se zde necítíte bezpečně?
(vyberte MAX 2 možnosti)
nevhodné chování mladistvých
z nízkoprahového centra
lidé popíjející alkohol na veřejnosti
nebezpečná dopravní situace, napište kde:
špatné osvětlení cest/parkovišť/dětských
hřišť
venčení psů bez vodítek a náhubků
pohyb cyklistů po chodnících
jiný důvod, vypište jaký:

E-mail (prosíme čitelně):
Adresa:

15. Máte zájem účastnit se veřejné
diskuze s představiteli města
a dalšími obyvateli Příbrami, která
se uskuteční 22. 9. 2015 v 18 hodin
v Estrádním sále v Divadle A. Dvořáka
a společně diskutovat o budoucnosti
daného území?
ano
ne
ještě nevím
16. Jaký je Váš vztah k Příbrami?
bydlím tu více než 20 let
bydlím tu 5 – 20 let
bydlím tu méně než 5 let
dojíždím sem za prací/studiem
bydlím tu přechodně
jiný
17. Jaký je Váš věk?

Budoucí podoba veřejných prostranství
na Sídlišti Křižáky
13. Zamyslete se, jak by podle Vás mělo
území Sídliště Křižáky vypadat a co by
mělo jeho obyvatelům nabízet.
Jakou máte představu o jeho budoucí
podobě?
zóna s maximálním počtem parkovacích
míst
zóna plná zeleně vhodná pro trávení volného času (dětská hřiště, plocha pro piknik
ap.), setkávání, pokud možno bez aut
zóna s vyváženým poměrem ploch pro
parkování, setkávání, trávení volného času
a zeleně
nevím
14. Jaké možnosti využití veřejných
prostranství Sídliště Křižáky by
v budoucnu rozhodně neměly chybět?
(vyberte MAX 3 možnosti)
klidová zóna pro odpočinek a posezení
volná travnatá plocha pro aktivní využití
hřiště pro malé děti (0 – 6 let)
hřiště pro větší děti (7 – 12 let)
místo pro aktivity mládeže (12 – 16 let)
venkovní hřiště se speciálními prvky pro
seniory
menší vícefunkční sportovní hřiště
prostor vymezený pro venčení psů
něco jiného (uveďte, prosím, co)
nevím

méně než 19 let
20 – 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 a více let
18. Jste muž nebo žena?
muž
žena
19. Jaká je Vaše domácnost?
manželé/partneři s dítětem/dětmi
manželé/partneři žijící bez dětí
vícegenerační domácnost
jednotlivec
jiný typ
20.

Jaké je Vaše sociální postavení?
zaměstnanec/zaměstnankyně
podnikatel/ka
nezaměstnaný/á
student/ka
důchodce/důchodkyně
na rodičovské dovolené

21. Kde v Příbrami bydlíte?
Sídliště Křižáky
Březové Hory
Příbram – město
Březohorské sídliště
Zdaboř
sídliště Drkolnov
v některé z dalších městských částí
nebydlím v Příbrami
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku
a za podporu proměny Sídliště Křižáky.

Dotazník je uveřejněn také na internetových stránkách www.pribram.eu, kde
jej můžete vyplnit on-line.
Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do boxů umístěných:
- v Infocentru v Zámečku-Ernestinu, Tyršova 106, Příbram I (denně 9 - 17 hodin)
- v Aquaparku, Legionářů 378, Příbram VII
- v Lékárně u Polikliniky Ravak, Čechovská 55, Příbram VIII
- v pobočce České pošty, Budovatelů 137, Příbram VIII

poslat e-mailovou pozvánku na veřejnou diskuzi dne 22. 9. 2015 v estrádním sále
informovat o průběhu projektu a doprovodných akcích pro veřejnost
Jméno a příjmení:

Závěrečné otázky

POZOR, SBĚR DOTAZNÍKŮ KONČÍ 31. 8. 2015!

Všechny návratky budou na setkání slosovány.
Na výherce čekají zajímavé ceny.
Souhlas se zpracováním a ochrana osobních údajů
Respondent souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři správcem městem Příbram, IČ: 00243132, sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram (dále jen „Správce“) pro účely vyhodnocení ankety. Tento souhlas uděluje respondent
pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou, avšak tento souhlas
může kdykoliv odvolat. V takovém případě bude správce oprávněn zpracovávat poskytnuté
osobní údaje pouze v zákonem stanovených případech. Respondent prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Respondent dále prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Centrum sociálních
a zdravotních služeb
slavnostně otevřeno

Město si nemůže
dovolit podpořit Rally
milionem korun

Dne 1. 7. 2015 se v Příbrami uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti
zahájení činnosti nového Centra sociálních a zdravotních služeb (dále
centrum). Akce, jíž se účastnilo na 100 hostů, se konala za přítomnosti
představitelů vedení města a jednotlivých vedoucích tohoto centra.
Setkání zahájila místostarostka města Příbrami Bc. Alena Ženíšková,
pod jejímž vedením nové centrum vzniklo. „Po podzimních volbách v roce 2014
nové vedení města Příbrami komplexně zhodnotilo stav poskytovaných sociálních
a zdravotních služeb ve městě a na základě těchto zjištění se rozhodlo sociální
politiku ve městě převzít pod svoji kontrolu a sjednotit ji tak, aby byl nový model
poskytování sociálních a zdravotních služeb schopen pod jednotným vedením
reagovat na aktuální potřeby města a jeho občanů,“ uvedla k prvotní motivaci
vzniku centra místostarostka Ženíšková s tím, že síť řady odborných pracovišť
nyní nově zastřešuje právě Centrum sociálních a zdravotních služeb.

Rally Příbram 2015: podle nedávného vyjádření pořadatelů se tato soutěž
letos nepojede, protože se jim nepodařilo zajistit dostatek finančních
prostředků. Organizátoři rally v této souvislosti poměrně ostře kritizují
vedení příbramské radnice, že soutěž nijak nepodpořilo a nesnažilo se
o spolupráci. Od tohoto tvrzení se radnice distancuje, jednání s pořadateli
proběhlo a místostarosta města Příbram Václav Švenda na něm
organizátorům deklaroval možnost podání žádosti o individuální dotaci.
„Je nám samozřejmě líto, že se tato významná soutěž, díky které se propaguje nejen
město, ale i celý region, v letošním roce neuskuteční. Ještě více je nám však líto, že
pořadatelé svalují vinu na město, které v minulých letech tuto soutěž podporovalo
vždy částkou 200.000 Kč a k naplnění rozpočtu letošní akce přitom organizátorům
chyběl více než jeden milion korun,“ uvedl dále místostarosta Václav Švenda.
Pořadatelé Rally Příbram před časem navštívili ve věci podpory soutěže
právě místostarostu Václava Švendu a seznámili jej s tím, že pro letošní rok
se jim bohužel nepodařilo přilákat významné sponzory. Na této schůzce
místostarosta Švenda vyjádřil přesvědčení, že pokud se jim podaří zajistit větší
část z celkového zhruba třímilionového rozpočtu soutěže, tak je město Příbram
finančně podpoří.
„V rámci kapitoly zůstaly nerozdělené peníze, které byly pro letošní rok určeny právě
pro různé individuální žádosti,“ uvedl v této věci místostarosta Václav Švenda
a vysvětlil, že od letošního roku se peníze na kulturní a sportovní akce rozdělují
pouze v rámci dotačního řízení. „Město tímto krokem odbouralo netransparentní
přidělování peněz přímo z rozpočtu, čímž došlo ke sjednocení systému přidělování
dotací, a stejné podmínky tak mají všichni pořadatelé sportovních a kulturních
akcí,“ upřesnil Václav Švenda.
„Pořadatelům Rally Příbram se nakonec bohužel nepodařilo sehnat dostatek
sponzorů. Později oznámili, že se rally nepojede. V médiích dokonce padlo vyjádření
organizátorů, že pro nové vedení radnice není tato soutěž, která se tu jezdí již čtvrté
desetiletí, ničím zajímavým a potřebným, a že jsme jim pro letošní rok odmítli
jakoukoliv podporu a spolupráci. S tímto tvrzením nesouhlasíme,“ ohradil se
místostarosta města Příbram.
„Město Příbram na kulturní či sportovní akce může přispívat, ale rozhodně nemůže
krýt většinu rozpočtu dané akce. To bohužel není v našich finančních možnostech,“
dodal místostarosta.
Na závěr místostarosta Václav Švenda dodává, že pokud se pořadatelům podaří
zajistit si hlavní sponzory, město je připraveno soutěž v příštím roce podpořit.
„Rozhodně máme zájem na tom, aby tato tradice, která na Příbramsko přivede
mnoho návštěvníků, pokračovala,“ zakončil Švenda.

Slavnostní otevření Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram
Jednotlivé služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk,
centrum zastřešuje, zabezpečuje a řídí v zařízeních rozmístěných na několika
místech ve městě. Na tomto setkání se přítomným občanům a hostům
prezentovaly tyto služby a jejich provázanost prostřednictvím vedoucích
jednotlivých středisek centra: domů s pečovatelskou službou, domova seniorů,
městských jeslí (dle novely zákona nově dětská skupina) a rehabilitačního
stacionáře, Azylového domu, odborného sociálního poradenství a Střediska
terénních služeb. Zazněla také informace, že aktuálně probíhá spolupráce
s příbramskou nemocnicí ve věci zprovoznění Protialkoholní záchytné stanice.
„Hlavním motorem reorganizace je snaha o vytvoření a poskytnutí důstojných
podmínek života občanům v našem městě, kteří se dostali do jakékoliv nepříznivé
situace. Stáří, nemoc, chudoba, invalidita, nezaměstnanost, bezdomovectví. Každý
občan, a to včetně dětí, se může v průběhu svého života s těmito nepříznivými stavy
setkat,“ uvedla ke spuštění centra místostarostka města Bc. Alena Ženíšková
s tím, že právě z hlediska dlouhodobé koncepce musí být město schopno zajistit
svým občanům (zejména dětem a seniorům) v nouzi pomoc. „A navíc zajistit další
služby tak, aby na sebe smysluplně navazovaly,“ dodala na závěr místostarostka
a poděkovala všem, kteří se na vzniku centra podíleli, za vzornou spolupráci.

Příbramské babí léto

Kulturní, letopisecká a památková komise na svých jednáních řešila, jak naložit s tzv.
městskými slavnostmi. Nakonec se členové komise dohodli, že bude prospěšnější
místo jedné větší akce zorganizovat více malých akcí. Tak vznikl postupně nápad
uspořádat příbramské kulturní léto. Z časových důvodů již ale nebylo možné uspořádat
jednotlivé akce dříve než na konci srpna a v průběhu září, proto cyklus dostal název
Příbramské babí léto.
Jednotliví členové komise se z vlastní iniciativy chopili úkolu oslovit místní nebo
regionální hudební skupiny různě žánrově zaměřené, tak abychom cyklem koncertů
oslovili co nejširší spektrum posluchačů na různých místech Příbrami. Proto bude
možné prožít odpoledne zaměřené na rockovou hudbu, dechovku, folk a nakonec na
jazz. Program Příbramského babího léta naleznete v tomto čísle Kahanu na poslední
straně.

Víte, co právě teď dělají
Vaše děti?

Alkohol, drogy, kouření, hazard. Závislost na těchto látkách přímo souvisí i s pácháním
trestné činnosti. V posledních letech právě ve spojitosti s alkoholismem zaznamenáváme
alarmující nárůst dětí a mladých lidí požívajících alkoholické nápoje. Dnešní děti bohužel
získávají vztah k alkoholu už ve velmi brzkém věku. Z průzkumů 1. Lékařské fakulty UK
vyplývá, že každé 10. české dítě ve věku 11 let má již zkušenost s opilostí. Z výzkumu také
vyplývá, že prevenci před pitím alkoholu podceňuje až 60 % rodičů dětí v pubertálním
věku. Navíc také děti, které pití alkoholu vidí u rodičů nebo ve svém okolí, jej tak brzy
přijmou jako běžnou věc.
Jistě to souvisí i s velkou dostupností alkoholu. Proto je tento problém třeba řešit nejen s dětmi
a jejich rodiči, případně školou, ale také dlouhodobou kontrolou prodejců a provozovatelů obchodů
a restaurací. Není bohužel výjimkou, že už děti ve věku 13, 14, 15 let tráví svůj volný čas v restauracích,
objevují se také konkrétní místa, kde se mládež schází a konzumuje alkohol s tendencí k požívání
tvrdého alkoholu, to vše za tiché tolerance dospělých.
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu Příbram v této věci jednala na konci
června. Diskuze se vedla nejen směrem k závislosti a volnému přístupu, resp. benevolenci,
k alkoholu a návykovým látkám, ale také k dětskému gamblerství – hře na výherních automatech
a sportovnímu sázení v některých příbramských sport-barech.
Výstupem jednání je, že Městská policie Příbram stejně jako každý rok zvýší o letních prázdninách
dohled v rizikových lokalitách a bude častěji kontrolovat mladistvé osoby, zda nepožily alkohol,
případně kdo jim ho prodal, či zda se nepohybují v prostorách heren a sázkových kancelář, kde je
vstup pod 18 let zakázaný. V rámci prevence a ve spolupráci s asistenty prevence kriminality také
v létě probíhá pro děti od 11 do 15 let fotbalový kemp na hřišti u Hotelu Minerál na Březových
Horách. Asistenti mládež touto aktivitou 3 krát týdně motivují a věnují jí zároveň zvýšený dohled
ve smyslu vhodného trávení volného času, což je zejména v letním období školních prázdnin velice
důležité. Největší výzva míří k rodičům nezletilých dětí – zda vůbec tuší a mají přehled o tom, jak
jejich děti o prázdninách tráví volný čas.

Snahou členů komise je kromě jiného hledat možnosti, jak oživit kulturní život
ve městě. Za tímto účelem doporučila komise nákup většího zastřešeného pódia, které
bude možné využít jak na pořádání vlastních akcí, tak i k pronájmu dalším zájemcům.

V poslední době pracovníci oddělení sociální prevence a kurately MěÚ Příbram přijímají minimálně
jednou měsíčně z Oblastní nemocnice Příbram informaci o příjmu nezletilého pacienta na dětské
oddělení JIP ve stavu opilosti (naměřená míra alkoholu v krvi nikdy neklesne pod 1,0 promile), kdy
dívky začínají převažovat. Jejich věková hranice je často i pod 15 let.

Letošní Příbramské babí léto je první akcí tohoto typu v Příbrami. Věříme, že již
v příštím roce se podaří skutečně uspořádat Příbramské kulturní léto bez přídomku
„babí“, to znamená, že Příbram bude žít kulturou třeba již od května až do konce září.
Úkolem komise, Odboru školství, kultury a sportu, rady a zastupitelstva bude vytvořit
podmínky pro uspořádání této akce a dalších podobných akcí v budoucnu. Zároveň ale
také očekáváme, že jednotlivé spolky nebo organizace, které mají zájem na tom, aby
se kultura v Příbrami oživila, tuto hozenou rukavici seberou a samy budou přicházet
s nápady – tématy jednotlivých kulturních akcí. Nemusí jít jen o hudební odpoledne.
Může jít třeba o divadelní nebo taneční vystoupení a podobně.

Prevence v této problematice by měla být integrovaná, to znamená brát v úvahu různá návyková
rizika, zejména alkohol, tabák, jiné psychoaktivní látky i hazard. V ideálním případě by měla
působit v mnoha úhlech pohledu a zahrnovat společnost, školu, sdělovací prostředky, rodinu,
pomáhající profese atd. Hazardní hraní a zneužívání psychoaktivních látek spolu úzce souvisejí, což
je při prevenci třeba brát v úvahu. Dospívající v České republice patří ve vztahu k alkoholu a jiným
psychoaktivním látkám k nejohroženějším na světě. Extrémní rozšířenost hazardu v Česku tuto
situaci ještě komplikuje. Je potřeba mít stále na paměti rizika, která jsou u dětí spojená se stavy
opilosti – úrazy (na silnici, utonutí, agresivita- rvačky), sexuální delikty (vč. kyberšikany) apod.

A už letos předpokládáme, že také nezůstane jen u hudební produkce. Předpokládáme,
že se se svojí nabídkou připojí obchodníci z Pražské ulice minimálně k folkovému
odpoledni. Při koncertech na náměstí T.G.M. bude nabídka občerstvení a na Březových
Horách bude možné navštívit místní restauraci Na Marii.
Za členy komise se těším na setkání s Vámi při akcích Příbramského babího léta.
Jan Cikler, předseda Kulturní, letopisecké a památkové komise RM

Problémům působeným návykovými riziky je možné předcházet minimálně tak, jak se o tom zde
zmiňujeme. Proto apelujeme na širokou občanskou veřejnost s prosbou, aby v případě setkání se
s podnapilými dětmi, dětmi pod vlivem návykové látky či v prostorách heren, sázkových terminálů či
poboček, neprodleně telefonicky kontaktovala alespoň Městskou policii na tel. čísle 156 či asistenty
prevence kriminality.

Jaroslav Patera, DiS., kurátor pro děti a mládež
PhDr. Klára Vondrušková, vedoucí oddělení sociální prevence a kurately,
manažerka prevence kriminality

Příbramská jména
František Suchý

Jak dobří starostové řídili město Příbram
Po roce 1848 Příbram přestala být vrchností pro několik sousedních vsí a dvorů svého
panství, které si koupila v roce 1584. Zrušením poddanství však město nepřišlo o vlastní
velkostatek. Příjmy z jeho pronájmu, z výnosu městských lesů a městského pivovaru
zajišťovaly základní chod obecní pokladny.
Město řídil purkmistr (měšťanosta) volený ze zámožných měšťanů, kteří se ukázali být
dobrým hospodářem na svém, takže se předpokládalo, že budou dobře hospodařit
i s obecním majetkem a nebudou mít potřebu tento majetek rozkrádat.

hudební skladatel a učitel
1891 - 1973

V dnešním díle si připomeneme další hudební osobnost našeho města, která
je o jednu generaci mladší než ty předcházející. Jedná se o Františka Suchého,
který pro rozlišení od svých jmenovců, též hudebníků, bývá někdy uváděný
s přízviskem Pražský. Opět musíme zmínit, že i on byl absolventem věhlasného
příbramského učitelského ústavu. Kromě pedagogiky a skladby byl i výborným
varhaníkem, klavíristou, houslistou, cellistou a flétnistou.
František Suchý byl březohorským rodákem. V rodném kraji pobýval pouze
do svých 19 let a kromě studia zde zahájil svou hudební kariéru. Byl pilným
účastníkem hudebního života, kromě koncertů příbramské filharmonie v něm
zanechaly silný dojem např. muzikologické přednášky dr. Theurera. Aktivně
se zapojil do studentského hudebního kroužku. Po absolvování učitelského
ústavu zahájil kariéru učitele v Městci Králové, později v Dymokurech. Zároveň
si dokázal doplnit hudební vzdělání v Praze a v Lipsku. V roce 1916 jej dostihla
1. světová válka a musel narukovat na frontu. Po návratu z války, podobně
jako desítky dalších českých učitelů, byl vyslán na Slovensko, konkrétně
působil v Martině a Komárně. I zde se intenzivně věnoval hudbě, a to nejen
jako muzikant a skladatel, ale též jako organizátor. V roce 1921 např. založil
Turčianskou filharmonii v té době sídlící ve Vrútkach. Svá vystoupení prováděla
i v Martině, Turčianských Teplicích, Žilině, Ružomberku a Dolním Kubíně.
Turčianská filharmonie však po odchodu Františka Suchého do Komárna
v roce 1924 zanikla. V Komárně dirigoval Orchestrální sdružení Osvětového
svazu v Komárně a byl sbormistrem komárenského sboru Spevokol. Slovenské
prostředí dalo Suchému mnohou inspiraci pro jeho dílo, ze které čerpal až do
konce svého tvůrčího období.
Po rozpadu 1. republiky sdílel František Suchý osud většiny Čechů na Slovensku,
odkud se musel urychleně vystěhovat zpátky do Čech. Přesídlil do Prahy, kde
setrval až do své smrti v roce 1973. Vyučoval na školách v Bubenči a Košířích.
Na tvorbu Suchého měla velký vliv lidová píseň, kterou měl možnost studovat
během svého učitelského působení. Tak např. polabské období jej inspirovalo
k napsání „Dymokurských koled“, „Dymokurských písní“, „Lidových písní a tanců
z Polabí“ či pásma lidových písní nazvaného „Zlatý prut země České“. Podobně
jej inspiroval slovenský folklór, zde zmiňme např. „Tance ze Žitného ostrova“ či
„Slovenské vojenské písně“.
Rodný kraj jej inspiroval k hornické tématice – pozoruhodné jsou např. 3 písně
„Havéři“ na texty kutacích knih z 16. století, stejnojmenná opera z roku 1957 či
programní symfonie „Stříbrné město“ z roku 1935. Suchý složil velmi rozsáhlé
dílo, obsahující melodramy, kantáty, orchestrální suity, koncerty pro sólové
nástroje, komorní hudbu a mnohé další. Nezapomněl ani na děti, pro které psal
hudbu jak k poslechu, tak k výuce.
Ani rozsáhlé dílo nezaručilo, že si dnes veřejnost jméno Františka Suchého vybaví.
Zatímco během života se jednalo o uznávaného autora, je dnes František Suchý
v podstatě zapomenutým hudebním skladatelem, jeho skladby se nehrají a on
sám je jen slovníkovým heslem. Možná by nebylo marné uvést některé z jeho
„havířských“ děl při 800. výročí našeho města v příštím roce.
Daniel Doležal

Srpnové kalendárium
6. 8. 1915 při příležitostí dobytí Varšavy a Ivanogorodu byl uspořádán
zábavný večer v restauraci Na Příkopech (dnes Švejk)
pro raněné vojáky.
6. 8. 1875 se Březohorská obec usnesla založit nadaci pro podporu
chudé školní mládeže.
7. 8. 1765 v Těšíně zemřel jezuita P. Ignác Gresselsperger, v letech
1758-60 zpovědník na Svaté Hoře.
8. 8. 1525 Jindřich Pešík z Komárova, zástavní pán města, udělil zdejším
horníkům četné svobody a další práva.
15. 8. 1905 se narodil v Oseči Josef Biskup, příbramský učitel a spisovatel.
18. 8. 1935 Střelecká jednota (bývalí ostrostřelci) uspořádala tradiční
letní cvičení, jehož vrcholem byl útok na Barandov.
Po útoku následovala dlouhá zábava.
22. 8. 1965 byl na Příbramsku údajně spatřen létající talíř.
25. 8. 1955 Svobodné slovo informovalo své čtenáře o záplavě bělásků
zelných na polích Příbramska, kde způsobili zemědělcům
velké škody.
26. 8. 1885 navštívil naše město arcivévoda Rainer.
27. 8. 1985 se v budově ONV (dnes Vysoká škola sv. Alžběty) konalo
slavnostní rozloučení se žáky, kteří nastupovali na vojenské školy.
Daniel Doležal

František Koller, zámožný mydlář a velmi hodný člověk (i když prý„beze všeho rozhledu“)
se
stal
příbramským
purkmistrem roku 1850.
Musel ustát panující
drahotu
základních
životních potřeb,
kdy se chudým
musel dokonce
rozdělovat chléb
na
náklady
města,
aby
nepomřeli
h l a d e m .
Bachovský
absolutismus
ještě ke všemu
potlačoval
jakékoliv projevy
svobody ducha
a češství. Koller
několikrát
chtěl
svůj
těžký
úřad
opustit, ale bylo mu
vyhověno až v roce 1859.
Zemřel v prosinci 1877
ve věku 75 let a ze svého majetku
odkázal pět pivních várek obecným
školám. Z jejich výnosu se měl o Vánocích pořizovat nový oděv dětem chudých rodičů.
Dalších 1000 zl. odkázal na ošacení chudých dětí příbramské opatrovně.
V únoru 1862 byl purkmistrem zvolen Maxmilián Bradáček, velkostatkář a majitel
několika domů, jenže už 14. února 1863 zemřel. Vystřídal ho kupec a poštmistr Karel Hail
(foto vlevo), zvaný už starostou. To znamená člověkem, který
se pořád musí o něco starat a má s tím starosti. Starostování
vždy bylo osobní obětí na oltář vlasti.
V roce 1864 byl ale starostou zvolen MUDr. Kristián František
z Alemannů, který byl i ředitelem nemocnice a velmi se
angažoval v sociální oblasti. Zemřel však už krátce před
vypuknutím epidemie cholery v roce 1866. Ve funkci
starosty se pak dlouho neohřál ani velkoobchodník Josef
Wimmer a znovu byl zvolen Karel Hail, který hned od začátku
svého druhého starostování hledal cesty, jak zajistit městu
dostatečné příjmy, a to nejprve z kukusů – podílů na dolování.
Až do roku 1848 byly podíly privátních spolutěžařů, mezi
nimi i města Příbramě, vypláceny i s ažiem, tedy s příplatkem,
který vznikl z rozdílu mezi stanovenou hodnotou a na trhu
dosaženou cenou. Pak jeho vyplácení v tichosti přestalo.
Po poradě s Hailem přišel na prvním sjezdu těžířstva 29. října 1867 příbramský městský
pokladník Alois Kulhánek za velké pomoci Eduarda Klesczyňského, c. k. úředníka ve
Vídni, který před rokem 1855 zastával místo měřiče na zdejších horách (znal jejich
výnosnost a sepsal o dějinách příbramského dolování skvělou knihu), s tím, že podle
práva má horní erár zadržené ažio zaplatit.
Věc musel řešit soud, který po několika letech straně privátních podílníků toto právo
přiřkl. Náhrada za jejich 10 11/32 kukusu činila 250 000 zlatých za roky 1848 až 1867.
První lhůta po uhrazení útrat a výloh byla mezi soukromníky rozdělena v roce 1871.
Příbramská obec dostala ze svých 4 kukusů 16 090 zl., příbramská kostelní pokladna
z 2/3 kukusu 2111 zl., příbramský ústav chudých z 2/3 kukusu 2170 zl., příbramská
školní pokladna z 1/3 kukusu 1085 zl., březohorská školní pokladna z 1/3 kukusu 1085
zl., právováreční měšťané ze 2 kukusů 845 zl. atd.
Podle zákona z 29. července 1871 měl napříště každý závod, nacházející se
na obecní půdě i se svým ředitelstvím, odvádět daně těm obcím, na jejichž půdě
se nalézá. Ministerstvo orby připsalo roku 1875 podle zákona 80 procent přímých
daní odváděných zdejším horním závodem březohorské, bohutínské a jiným obcím,
příbramské obci pak dvacet procent. Finanční zemské ředitelství v Praze ale roku 1879
rozhodlo, že se má Příbrami, kde je sídlo horního ředitelství, odvádět 20 procent, a 80
procent rozdělovat na polovinu mezi obec příbramskou a březohorskou. Roční příjem
města z hor činil až 40 000 zl.
Třeba v roce 1883 mělo město i příjmy z nájmu střelnice, z městských lázní, užitek
z pivovaru, z týdenních a výročních trhů, ze čtyř kukusů, z přiškolených obcí, činže
z pronajatých pozemků, za prodané ovoce, ovocné stromky, za trávu, za rákos,
kmenové dříví, za vrbiny, za polenové dříví, za prkna, chvojí a třísky, za pařezy, užitek
z rybníků a za prodaný kámen z okolních lomů. Mělo úroky z jistin veřejných fondů,
od soukromníků, peněz zákupních, z pivního krejcaru, nájem z dušnického dvora
a pivovaru, nájem z občovského dvora, ze skorotínského dvora, a výnos ze školních
fondů.
Významné místo zaujímala městská spořitelna, založená roku 1861. Její přednostou
byl starosta města. Veškeré zisky spořitelny byly používány pro obecně prospěšné
podniky. Za celou dobu své existence až do roku 1910 svými značnými dary umožnila
např. stavbu městské opatrovny a sirotčince, chudobince a tělocvičny. V letech 1890–
1893 si postavila vlastní budovu, v níž pak sídlilo i muzeum a radnice (ta je v ní dosud).
I tak ale musely být roku 1850 zavedeny tzv. obecní přirážky k oficiálně vyměřeným
přímým daním, tj. k pozemkové, domovní, činžovní a výdělkové dani. Bez nich nebylo
možné město budovat, zvládnout obecní výdaje a udržet ho bez dluhů. V roce 1876
například byly povoleny ve výši 20 % k přímým daním. V roce 1885 byly vypsány obecní
přirážky ve výši 15 %, kterými Hail rozhodl krýt schodek v hospodaření města, který
činil 15 000 zl. Pro srovnání: v okrese Příbram se obecní přirážky toho roku pohybovaly
mezi 3 až 32 %.
Město prozíravě investovalo velkou část peněz do rozvoje škol (pro ně byly určeny další,
tzv. školní přirážky ve výši většinou 10 %), do veřejně prospěšných staveb. Skromnost
ve všem byla ctností, každý výdaj se pečlivě zvažoval. Město se nezbavovalo svého
majetku, který mohl přinášet sebemenší zisk. Kdo zbytečně utrácel, a to i v soukromí,
byl považován za velkého hříšníka.
Jako každý měl i poctivý Hail, možná i díky své prudké povaze, ve městě své nepřátele,
i když mu nebyla cizí ani dobročinnost - část svého platu například odváděl chudým.
Ustál i pád okresní záložny roku 1875 a udržel správu města pevně ve svých rukou.
Těžce ho však zasáhla tragédie, kterou způsobila katastrofa na dole Marie 31. května
1892. Zemřel 22. června 1893 na sešlost věkem. Bylo mu 74 let.
O město se pak vzorně staral i Blažej Mixa, starosta v letech 1895 až 1909. I on během
svého života prožil několik tragédií. Když mu v roce 1876 během několika týdnů
zemřely čtyři malé děti na záškrt a spálu, dokonce na čas rezignoval na veřejný život…
To už je ale jiný příběh.
PhDr. Věra Smolová
ředitelka Státního okresního archivu Příbram

Kriminalita
– prevence směřuje
do budoucnosti

Město Příbram v oblasti prevence kriminality spolupracuje s řadou neziskových
organizací, které se velmi aktivně podílí a ochotně spolupracují při realizaci
jednotlivých preventivních projektů, jejichž cílem je snížit počet trestných činů
a negativních sociálních jevů ve městě a zároveň přispět ke zvýšení pocitu
bezpečí občanů.
Ve městě je velmi pozitivně vnímáno, že zde funguje několik preventivních programů
pro děti a mládež a že zde nově působí také asistenti prevence kriminality a domovníci
v městských problémových lokalitách. Tato prevence se dlouhodobě jeví jako úspěšná
a je všemi aktéry i obyvateli města velice oceňována, proto je dobré tyto aktivity
i nadále podporovat.
Naším cílem je v dalších letech vycházet minimálně z toho, co se nám
v předcházejících obdobích dařilo a osvědčilo se v boji proti vysoké kriminalitě.
V rámci dobré praxe se jistě vyplatí především kontinuálně pokračovat v aktivitách,
které nejsou tak finančně náročné, ale v rámci snižování trestné činnosti a zvyšování
pocitu bezpečí neméně efektivní.
Proto velice děkujeme Farní charitě Příbram, NZDM Bedna, SONS Příbram, CAS
Magdaléna, dobrovolnickému středisku ADRA, jednotce Sboru dobrovolných hasičů
Příbram I, Domu dětí a mládeže a samozřejmě Agentuře pro sociální začleňování
při Úřadu vlády ČR a Městské policii Příbram společně s asistenty prevence kriminality
za participaci na akci Hurá, jsou tu prázdniny. Tato akce se uskutečnila na konci června

OHK Příbram informuje
Vážení čtenáři Kahanu,

v dubnu 2015 se konalo volební shromáždění delegátů, o kterém jsem již informovala. Nově
zvolené představenstvo Okresní hospodářské komory v Příbrami se po dubnovém shromáždění
delegátů sešlo již dvakrát.
Koncem května nás přivítal člen představenstva Ing. Ján Pajtai ve společnosti CVP Galvanika, s. r. o.
Před letními prázdninami se představenstvo tradičně schází v Penzionu Nový Rybník u Obořiště,
kde nás přivítal 30. června 2015 místopředseda představenstva Jan Ježek. Nově zvolený
předseda představenstva Ing. Leopold Roule se zaměřil při obou jednáních na informace našich
zástupců v komisích města Příbrami či na sekce, které působí při HK ČR.
Na květnovém jednání podali informace z komisí členové představenstva a na červnové setkání
jsme pozvali i naše ostatní členy, které má komora v komisích zastoupeny. Pozvání přijal i radní
města Příbram Ing. Václav Dvořák, který si vyslechl názory z řad našich zástupců, a mohl tak
okamžitě reagovat na připomínky z pozice zastupitele, takže tento vzájemný tok informací byl
užitečný pro obě strany.
Pan Michal Gerčák přiblížil práci Komise pro zahraniční styky města Příbram, Ing. Filip Ondřejek
možnosti Komise pro rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféru, Miloslav Rampa, Comont, s. r. o.,
zastupuje komoru v komisi Fondu oprav a modernizace.
Včerejšího jednání se zúčastnil i Ing. Jiří Dostál z firmy MPC, s. r. o., který je členem „Průmyslové
sekce“ při HK ČR, aby přenesl mezi naše členy informace z této oblasti. V této sekci působí v rámci
ČR 30 členů napříč průmyslovým spektrem. Prioritou komise je připomínkovat podnikatelské
prostředí z hlediska zaměstnavatelů v průmyslové oblasti (např. otázka minimální mzdy,
proplácení 21 dnů nemocenské za zaměstnance atd.) a dostat tyto připomínky do konkrétní
podoby. Dále se zabývá vymahatelností práva v dodavatelsko – odběratelských vztazích,
dodržování splatností aj.
Dalším zástupcem sekce je Ing. Vladimír Kovalčík a je to „Stavební sekce“ při HK ČR.
Všichni naši zástupci v komisích města Příbram jsou uvedeni na našem webu a pokud bude
z členské základny nějaký podnět k práci jednotlivých komisí, mohou se obrátit na naše
zástupce.
V průběhu léta aktualizujeme data pro Regionální adresář firem a institucí pro rok 2016
a oslovovujeme firmy k jejich prezentaci v katalogu.
Veškeré další aktuální informace o dění na Okresní hospodářské komoře v Příbrami získáte
na www.ohkpb.cz
Irena Karpíšková, ředitelka

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele Příbram I,
Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, tel. 318 627 784
www.ohkpb.cz

Přípravná třída

Je moje dítě zralé pro vstup do 1. třídy? Jak zvládne naše ratolest přestup mezi
mateřskou a základní školou? Jak pracovat s předškolákem? Co všechno by
měly děti umět, než se vydají do školy? Co mám dělat, když má odklad školní
docházky? Na všechny tyto otázky poskytne starostlivým rodičům budoucích
prvňáčků odpovědi přípravná školní třída, která v Příbrami startuje 1. září 2015.

v areálu Nového rybníka v Příbrami. Jejím cílem bylo pozitivně ovlivnit děti a mládež
ve smyslu možností bezrizikového (bezpečného) a smysluplného trávení volného času
především během letních prázdnin, kdy je uzavřená nejen škola, ale i většina školních
a sportovních kroužků, rodiče jsou větší část dne v zaměstnání a jejich děti se ocitají
přes den samy, „bezprizorní“, a tudíž ve větší míře vystaveny negativním vlivům okolí.
Všechny výše jmenované organizace se věnují volnočasovým mimoškolním aktivitám
pro děti a mládež a v rámci svého pole působnosti prostřednictvím vzdělávání
a dobrých příkladů pomáhají dětem a mladým lidem odolávat negativním
tlakům ze strany vrstevníků a okolí, a posilují je ve schopnostech umět odmítnout
delikventní a asociální vzorce chování.
PhDr. Klára Vondrušková
vedoucí oddělení sociální prevence a kurately, manažerka prevence kriminality

KURZY BRUSLENÍ
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
•
•
•
•
•
•

Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola Březnice,
Rožmitálská 340

otevírá od září nový tříletý obor VOŠ
v denní nebo kombinované formě studia

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
26-47-N/04

Určeno pro absolventy
středních škol s maturitou
Ukončení studia – absolutoriem, absolvent získá titul
DiS. – diplomovaný specialista.
Přihlášky do 20. 8. 2015, další kolo v průběhu září
Více info na www.sbrez.cz
dotazy: skola@sbrez.cz

+420 318 682 961

VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, Březnice, 262 72

BRUSLAŘSKÝ KLUB PŘÍBRAM
OD ZÁŘÍ 2015
DO BŘEZNA 2016
VELKÁ HALA ZS PŘÍBRAM
INFORMACE NA ZS NEBO
NA TEL. ČÍSLE: 777 176 555

„Na začátku června jsme obdrželi od Odboru školství, kultury a sportu Středočeského kraje souhlas
se zřízením této přípravné třídy, a to při Základní škole Bratří Čapků. O zařazení do přípravky
ve školním roce 2015/2016 projevili zájem rodiče 12 žáků,“ uvedl v souvislosti s historicky
první přípravnou třídou ve městě Příbrami jeho místostarosta Mgr. Václav Švenda s tím, že
pro otevření třídy je dle Školského zákona minimální počet žáků 10.
Projekt se začal připravovat již za minulého vedení města a u jeho zrodu byl tehdejší radní
pro školství Ing. Juraj Molnár. „Za to, že se dobrá věc nakonec podařila, patří velký dík právě
zastupiteli Ing. Juraji Molnárovi a samozřejmě také ředitelce Základní školy v ulici Bratří Čapků paní
Mgr. Aleně Mašikové,“ uvedl za příbramskou radnici místostarosta Švenda.
A pro koho je přípravná třída určena? Pro 5 – 7leté děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj, tj. například pro děti s obtížemi hrubé a jemné motoriky, s logopedickými problémy (vada
řeči), se sníženou koncentrací pozornosti, se zrakovou a sluchovou poruchou, se zdravotním
oslabením, se sociokulturním znevýhodněním či pro děti z dvojjazyčných rodin. Přednostně je
přípravná třída určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Cílem přípravky je ve výsledku předejít neúspěšným začátkům dítěte na základní škole,
rozvinout jeho osobní samostatnost a schopnost projevovat se ve společnosti svých vrstevníků
i dospělých, či pomoci mu osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost.
„Přípravka jako mezistupeň mezi předškolním a školním vzděláváním jistě příznivě ovlivní další
průběh vzdělávání dítěte a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnění i v dalším životě,“ dodává
na závěr místostarosta Švenda.
Zápis pro školní rok 2015/2016 je již uzavřen. Zájem o zařazení svého dítěte do přípravné třídy
v dalším školním roce budou moci rodiče projevit během zápisů do prvních tříd, které budou
probíhat v období od 15. ledna do 15. února 2016.

Domov Nalžovice

V minulém vydání Kahanu jsem Vám psala příběh, který mnohé z Vás oslovil a zasáhl
na správném místě. Pro nás je úspěchem každá myšlenka, která ve Vás zůstane, že až přijde
správný čas a chvíle, vzpomenete si na ta slova. Přistihnete se, že se už jinak díváte na lidi
s postižením. Spíše než lítost, pocítíte porozumění a původní strach z neznámého se pomalu
vytratí společně s ignorací. Pokud se nám to právě u Vás podařilo, velmi Vám za to děkujeme.
Není lehké článkem přiblížit to, co se Vám snažíme sdělit. Ano, když Vám někdo něco povídá,
souhlasně přikyvujete, na okamžik soucítíte a s novým tématem zapomenete tak rychle, jak
den plyne. Je to přirozená reakce mysli, která si neumí dost dobře vizualizovat a pamatovat
něco, co neviděla - nezažila tváří v tvář.
A tak to bylo i u mne na začátku. Dostala jsem informace a vydala se na návštěvu Domova
Nalžovice. Seznámila se a pozorovala ty lidi, pozorovala své pocity - směs pocitů. A pak to přišlo…
Vstoupila jsem do sociálně terapeutické dílny. Pozorovala jsem ty lidi, kteří zde pracovali,
pozorovala jsem své pocity - směs pocitů. Obklopila mě zde zvláštní atmosféra. Pocítila jsem
něco, co se v kontaktu s těmito lidmi předtím nedostavilo. Až v momentě, kdy jsem spatřila,
jak svou duši a svoje skutečné já zhmotnili do vlastnoručně vyrobených keramických sošek
a talířků, zvířátek… až v tu chvíli jsem to uviděla a ucítila. A povím Vám, byla jsem v úžasu.
Dýchla na mě energie. Přirovnala bych to ke kukle, ze které se vyklube motýl. Nic Vám neříká,
nevíte, co je uvnitř... Je přirozené, že chceme vidět hezké věci, co lahodí oku, protože se cítíme
lépe. Takže já spatřila motýla v plné kráse v jejich tvorbě a následně v nich.
Tohle můžete zažít i Vy, či dokonce si výrobek pořídit a udělat si radost na Nalžovických
slavnostech, které se konají 5. 9. od 10 hodin v zámeckém parku Nalžovice. Vloni nás
na této akci navštívilo přes 1500 lidí.
Připravíme pro Vás soutěže. Máte-li dokonce nápad na vtipnou aktivitu, či soutěž a chcete být
součástí realizačního týmu, napište nám na adresu: projekty@domov-nalzovice.cz.
Chcete-li se přímo prezentovat na slavnostech se svým podnikáním či výrobkem, pište
na stejný e-mail.
Sylvia Pípalová, PR a speciální projekty DOMOV NALŽOVICE

M ěsto P říbraM Má nové logo
Snahou současné radnice je vytvoření
nového jednotného vizuálního stylu,
jehož základním stavebním kamenem
je logo města. Zeptali jsme se starosty
města Ing. Jindřicha Vařeky na jeho
názor týkající se tohoto tématu.
Jaký důvod vedl k vyhlášení soutěže
na nové logo města?
V současné době město používá velké
množství prezentačních materiálů
v různém grafickém zpracování, což
může působit poněkud roztříštěným
a nesourodým dojmem. Cílem vyhlášené soutěže proto bylo vytvořit
jednoduché a nezaměnitelné logo,
s nímž si budou moci občané a návštěvníci město Příbram jednoduše spojit.
Znak města už ale máme. Proč
potřebujeme nové logo?
Pokud se chce město v současné
době prezentovat navenek, používá
k těmto účelům svůj heraldický znak,
který patří k tomu nejcennějšímu, co
město má. S tím souvisí skutečnost,
že se často objevuje i tam, kde ztrácí
svou důstojnost a výsadní postavení.
Znak představuje dědictví odrážející
historii našeho města a má být užíván
přednostně k reprezentativním a formálním účelům.
V běžné komunikaci se bude používat
logo, díky kterému všichni vždy
poznají jednotný rukopis města. Logo
se objeví ve všech komunikačních
prostředcích města, jako jsou tištěné
a propagační materiály, web, profil
na Facebooku, zpravodaj Kahan ale
i orientační systém města.

Není to jen určitá módní vlna? Mají
logo i jiná města?
Jsem si jistý, že není. Základem dobře
zvoleného loga bývá symbol úzce
spjatý s městem. Musí být navrženo
tak, aby se jeho trvanlivost nepočítala
v horizontu jednoho funkčního
období a nepodléhalo módním
trendům, nicméně má reflektovat
současný charakter města. Příbram
určitě nebude prvním městem

Na radnici v rámci
veřejné soutěže přišlo
35 návrhů.
s novým logem, spíše naopak. Řada
sousedů ze Středočeského kraje
logo úspěšně používá již řadu let.
Zmíním například Beroun, Dobříš,
Kladno, Rakovník, Mělník a Poděbrady.
Příklady městských log v rámci Středočeského kraje:

Bude změna jen o novém symbolu
města, nebo nás čeká změna širšího
rozsahu?
Nové logo bude základem jednotného
vizuálního stylu, který má definovat
novou ucelenou a kultivovanou
prezentaci města. Logo samo o sobě
jednotný vizuální styl nepředstavuje.
Jeho nedílnými částmi jsou vedle loga
i písmo, barevnost a grafika. Jak jsem již
zmínil, nový vizuální styl se postupně
promítne do celé komunikace města.
Jak probíhal výběr loga?
Na radnici nám v rámci veřejné soutěže
přišlo 35 návrhů. Jejich autorům
tímto patří velký dík za kreativitu
a účast v soutěži. Pro vyhodnocení
návrhů byla ustanovena hodnotící
komise, jejímiž členy byli mimo jiné
dva vyučující grafického designu
a typografie na vysokých školách,
ředitelka příbramské galerie a architekt
města. Na základě doporučení komise
Rada města Příbram dne 27. 7. 2015
vybrala návrh MgA. Štěpána Holiče.
Jeho návrh vizuálního stylu
Příbrami je postaven s respektem
vůči historii města a zároveň
netrpí náchylností vůči módním
trendům.
Bude možné si všechny návrhy
prohlédnout?
Ano, od 5. 8. do 23. 8. 2015
budou návrhy vystaveny v Galerii
Františka
Drtikola
Příbram
v Zámečku-Ernestinu. Galerie
je otevřena denně od 9 do
17 hodin (kromě pondělí).

Kdy se můžeme na novou prezentaci
města těšit?
Věřím, že se město pomalu začne
oblékat do nového „kabátu“ co
nejdříve po letních prázdninách.
Nemůžeme si dovolit příliš dlouho
otálet. Přípravy k 800. výročí města
nám začínají pomalu ťukat na dveře
a my musíme být připraveni ukázat
Příbram v tom nejlepším světle.
Zaslouží si to.
-zk-

NOVÉ LOGO MĚSTA PŘÍBRAM
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