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J E P Ř I P R AV E N Ý N A S E Z Ó N U
Poslední říjnový víkend patřil volbám
do krajských zastupitelstev a do Senátu.

Tajemné dušičkové období je spojeno
s podzimní výzdobou, jejíž dominantou jsou krásné dýně.

V posledním říjnovém týdnu bylo
v Mateřské škole v ulici 28. října
slavnostně otevřeno nové dopravní
hřiště pro předškoláčky.

Svůj křest měl nově rekonstruovaný lyžařský svah
Padák v Příbrami 28. ledna 2007 v 9 hodin
dopoledne. Bohužel, právě ten den zároveň nastala
obleva, a tak asi pouze padesátka lyžařů mohla
využít pouze jednu polovinu sjezdovky. Tu se
provozovatelé snažili „dosněžovat“ ještě další
týden, ale dále už to vzhledem ke klimatickým
podmínkám skutečně nešlo. Do konce této sezóny se
již nepodařilo na sjezdovku sníh „dostat“.
I následující sezóna byla na sníh hodně skoupá.
Lyžovalo se pouhých dvaadvacet dní. Jak bude
vypadat letošní lyžařská sezóna, se teprve uvidí.
V každém případě provozovatelé se na ni opět
pečlivě připravují. Právě o tom jsme si povídali
s Ing. Vladimírem Kovalčíkem, zástupcem firmy
Novadus, která lyžařský svah provozuje.
Lyžařský svah byl v loňské sezóně po rekonstrukci nově otevřen. Bohužel, klimatické
podmínky tehdy moc provozovatelům nepřály.
Stihli jste svah alespoň vyzkoušet?
„Pro upřesnění, lyžařský svah byl otevřen již
v sezóně 2006/2007. To se ale lyžovalo jenom jeden
den při otevření. V loňské sezóně (2007/2008) se
nám povedlo před vánočními prázdninami zasněžit
svah technickým sněhem a lyžovalo se 22 dní. Potom
přišly dvě oblevy a bylo po sněhu.“
Je příbramský lyžařský svah plně závislý právě
na klimatických podmínkách, které bohužel

Město opravilo a předalo do užívání
skautům tuto budovu, ve které je
k dispozici šest kluboven.

V pondělí 27. 10. byla odhalena nová
pamětní deska na budově bývalých
Rudných dolů Příbram. Tato deska
připomíná den, kdy byl občanům
Příbrami slavnostně oznámen vznik
Československa.

Žákyně Nicole Konštiaková, Daniela
Šenkýřová a Kristýna Martinovská
předaly dne 3. 10. jménem žáků Základní školy Jiráskovy sady sponzorský
dar dětskému oddělení Oblastní nemocnice Příbram. Částka 9 412.- Kč je
výtěžek ze Školní akademie a Zahradní
slavnosti, uspořádaných v červnu
ke stoletému výročí školní budovy.
Podle slov pana primáře MUDr.
P. Marčeka bude dar použit na dětském oddělení ke zlepšení prostředí
malých pacientů. Děvčata prezentovala malým pacientům vzkaz žáků
školy, že se budou i v budoucnu snažit
nemocným dětem zpříjemnit pobyt
v nemocnici. Takovéto aktivity utvářejí sociální cítění žáků, což je velmi
důležité pro jejich budoucí rodinný
život i pro občanské soužití.

Město Příbram a Rádio Blaník
Vás zvou na tradiční akci
“Zahájení adventu v Příbrami”
Ve čtvrtek 4. 12. od 15 hod. bude
na náměstí T. G. Masaryka
kulturní program, v němž mimo
jiné vystoupí zpěváci František
Nedvěd, Marta Kubišová, Jakub
Smolík, Josef Vágner.
V 18,30 hodin uvidíte slavnostní
ohňostroj firmy Špina a synové.

nikdo neovlivní, nebo lze toto zařízení využít
i bez závislosti na klimatu?
„Svah je plně závislý na klimatických podmínkách,
jako ostatně všechny svahy v ČR. Pokud nesněží, ale
mrzne, můžeme vyrobit sníh technický. Musí být ale
vhodná kombinace teploty ovzduší, vlhkosti vzduchu
a teploty používané vody. Pro technickou vodu
máme instalovánu chladicí věž. Jinak při běžné
vlhkosti ovzduší zde v místě kolem 80 % musíme mít
teplotu vzduchu -5°C a méně.“
Co nového tady mohou návštěvníci letos čekat
a kdy se chystáte zahájit sezónu?
„Novinek mnoho není. Po loňských zkušenostech
bude pouze upravena provozní doba. Ceny zůstávají
stejné. Pokud stihneme, bude nainstalována webová
kamera. Začátek sezóny je ovlivněn již zmíněnými
klimatickými podmínkami a předpokládáme
(a současně si i přejeme), že by se opět mohlo lyžovat již před vánočními svátky. Dříve to nemá smysl,
protože počasí tady v Příbrami je v listopadu značně
proměnlivé.“
Jak dlouhá sjezdovka milovníky lyžařského

sportu čeká?
„Sjezdovka je dlouhá 320 m, široká 45 m, převýšení
je cca 60 m. Vlek je typu „poma“, tedy se závěsy
s talířem.“
Najde tu klient například i občerstvení, sociální
zařízení a parkoviště?
„Vybavení zůstává stejné jako v loňském roce. Bude
zde opět stánek s občerstvením u dolní stanice vleku.

Parkování je jednak přímo pod svahem, další
možnost je i u horní stanice vleku s příjezdem od
Sázek a při velkém „návalu“ lze parkovat na bývalé
Milínské silnici podél areálu Nového rybníka. Pro
potřeby návštěvníků jsou k dispozici dvě mobilní
toalety. Půjčovna lyží zde přímo není, návštěvníci
mohou využít dvě příbramské půjčovny, jejichž kontaktní údaje jsou na našich internetových stránkách
a u pokladny areálu.“
Mohou se u Vás zájemci bez ohledu na věk naučit
třeba pod vedením kvalifikovaného instruktora
naučit lyžovat?
„Ano, máme smluvně zajištěné instruktory lyžování
s patřičným osvědčením. Je pouze potřeba se
domluvit a objednat na příslušný termín.“
Projevují o toto zařízení zájem i příbramské
školy, které by tady mohly dětem nahradit jinak
dost nákladné lyžařské kursy na horách?
„Zatím nebyl ze strany škol žádný zájem, což hlavně
přisuzuji špatným lyžařským podmínkám v minulých
dvou sezónách. Ale dle mých informací nebude
tento svah nahrazovat lyžařské kurzy na horách. Je
to pouze jako doplněk k hodinám tělocviku. Ovšem
to se ukáže teprve v případě dlouhodobějšího
provozu svahu.“
Co chystáte do budoucna, jaké novinky z krátkodobého i dlouhodobého hlediska připravujete?
„Jak už jsem se zmínil, chtěli bychom instalovat web
kameru, aby bylo možné sledovat dění na svahu
prostřednictvím internetu. To je krátkodobý cíl. Dál
vše závisí na „finanční úspěšnosti“ následující
sezóny a dalších let. Zatím je provoz značně
ztrátový, a tak si nemůžeme dovolit náklady
na běžný provoz a údržbu ještě navyšovat, i když by
se jistě našlo dost vylepšení a zajímavých investic.
Závěrem bych chtěl všechny příznivce lyžování
pozvat na Padák. Věřím, že se nám podaří i letos
svah připravit tak, aby se mohlo dobře lyžovat.
Veškeré informace lze sledovat na internetových
stránkách http://www.skipribram.cz/.“
- str -

Město Příbram
zve širokou laickou i odbornou veřejnost na veřejnou prezentaci
Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště.
Prezentace se bude konat
dne 9. 12. 2008 od 17,00 hod. v estrádním sálu Kulturního domu v Příbrami.
Integrovaný plán rozvoje města byl zpracován s cílem získání dotace z Integrovaného
operačního programu a zahrnuje dva typy aktivit:
a) Revitalizace veřejných prostranství
b) Regenerace bytových domů
Bližší informace o IPRM jsou umístěny na www.pribram.eu v rubrice Integrovaný plán
rozvoje města.
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Vážení spoluobčané.
V úvodu se vrátím
k letošním krajským a senátním
volbám.
Nejen v Příbrami,
ale i v celé České
republice mne příjemně překvapila
i účast voličů. Z toho, jaký měli lidé
tentokrát o krajské
a senátní volby
zájem, je vidět,
že občané nejsou
lhostejní k tomu, co
se kolem nich děje.
Děkuji všem, kteří se voleb zúčastnili.
Zároveň mi dovolte, abych poděkoval i všem,
kteří mi dali důvěru a zvolili mne do Senátu.
Věřím, že v horní komoře Parlamentu České
republiky mohu „svému“ regionu hodně
prospět. Vzpomínám si, jak hodně pracoval
ve prospěch svých spoluobčanů bývalý senátor
Ing. Zdeněk Vojíř. Vím, jak pomáhal malým
obcím se sháněním peněz na výstavby čistíren
odpadních vod, na opravy a dostavby škol,
na stavby bytů a domovů pro seniory. Na tuto
jeho práci chci v Senátu navázat.
Řada lidí se mne také i v průběhu voleb ptala,
zda i po případném zvolení do Senátu zůstanu
starostou Příbrami. Odpovídal jsem a odpovídám: Ano. Od rozdělané práce se přece
neutíká. Zahájili jsme v Příbrami řadu celo
projektů, které chci dokončit. Začala již například modernizace autobusového nádraží, nebo
výstavba klidové zóny u rybníku Hořejší Obora,
či projekt zateplení základních škol.
Věřím, že nyní, po krajských volbách, se situace
pro Příbram výrazně zlepšila. Očekávám, že
nové vedení Středočeského kraje nám konečně
bude nakloněno. Těším se, že do Příbrami
přijdou peníze na další naše rozvojové projekty.
V zásobě máme například nastartování výstavby obchvatu Příbrami a Bohutína, projekt
odkanalizování obcí a osad v okolí Příbrami
nazvaný Čistá Litavka, revitalizaci sídliště
na Březových Horách, revitalizaci zeleně
ve městě a celou řadu dalších projektů.
Bohužel, v nedávné minulosti nám bylo několik
dobrých projektů bezdůvodně vedením Středočeského kraje smeteno ze stolu a peníze jsme
nedostali. Proč se tak stalo? Záleželo snad
na stranické příslušnosti starosty žádajícího
města? To se bohužel mohu jen domnívat.
Odpověď na otázku, proč byly Příbrami zamítnuty velmi dobré projekty, důležité pro rozvoj
našeho města, mohu jen tušit. Velmi mne
například mrzí, že jsme nezískali dotaci
na rekonstrukci Březnické ulice. Tento projekt
ale rozhodně nevzdáme. Budeme se znovu
ucházet o pomoc z rozvojových fondů Evropské
unie.
Poradit si ale umíme i bez peněz odjinud. Díky
tomu, že naše město letos velmi dobře hospodaří, můžeme si ještě letos dovolit opravit další
chodníky a ulice ve městě. Také postavíme nové
parkoviště pro nejméně stovku vozidel
na sídlišti Drkolnov. Za několik dnů skončí
výstavba vodovodu a kanalizace v ulicích
Hrabákova, Mariánské údolí a na náměstí
Dr. Theurera. Podařilo se nám najít v rozpočtu
další peníze, a tak v rekonstruovaných ulicích
proti původnímu plánu opravíme i silnice
a chodníky. Před dokončením je i výstavba
chodníku a cyklostezky do Žežic. Budujeme
zde i nové osvětlení. Obyvatelé Žežic tak
konečně budou moci v bezpečí pěšky, nebo
na kole cestovat do své osady.
Vážení obyvatelé Příbrami.
V závěru svého úvodního slova si Vás všechny
dovoluji pozvat na tradiční zahájení adventu
v Příbrami. Letos se tato oblíbená slavnost koná
4. prosince na obvyklém místě – na náměstí
T. G. Masaryka. Odbor kultury, sportu a informačních služeb Městského úřadu Příbram ve spolupráci s Radiem Blaník připravil velmi pestrý
program, který rozhodně stojí za to vidět.
Děkuji zároveň firmě Špina a synové, která
pro všechny připravuje oblíbený ohňostroj.
Věřím, že přijdete v hojném počtu.
Váš starosta MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Staví se nový chodník do Žežic
Mezi Příbramí a Žežicemi se staví nový chodník a cyklostezka.
Na jižním okraji Příbrami v těchto dnech vrcholí výstavba
nového chodníku a cyklostezky do osady Žežice. Současně
s novou komunikací se zde staví i veřejné osvětlení. Kdo se totiž
chtěl dostat do Žežic, musel jít dosud po neosvětlené silnici.
To bylo velmi nebezpečné, obzvláště v zimních měsících. Už
od začátku příštího měsíce budou moci chodci a cyklisté využívat novou vyasfaltovanou a osvětlenou cestu vedoucí podél
stávající silnice. Výstavba cyklostezky a chodníku z Příbrami
do Žežic je placena z rozpočtu města a stojí přes 2,5 milionu Kč.
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila firma BES
Benešov. Chodník a cyklostezka měří necelý jeden kilometr.

V Příbrami se dobře podniká
Ve Středočeském kraji je městem s nejvyšší podnikatelskou perspektivou Benešov a hned za ním je město Příbram. Ukázal to
žebříček soutěže o Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys,
který na základě vyhodnocení 50 kritérií hledá města s nejvyšším
podnikatelským potenciálem. Příbram se mezi 26 středočeskými
městy umístila jako druhá.
Projekt Město pro byznys vznikl jako reakce na současnou potřebu
monitorovat regionální iniciativu a ukázat, jak se místní správy
podílí na zlepšení podnikatelského prostředí. Město Příbram
dosáhlo velmi dobrého hodnocení v kategoriích kvalita lokality,
pracovní trh, kvalita veřejné správy, cenové podmínky a v průzkumu mezi podnikateli. Pouze průměrně naopak z hodnocení
vyšla kvalita podnikatelského prostředí. „Výsledek soutěže mne
potěšil. Považuji to za jasnou odpověď těm, co rozbíjejí úspěšnou
koalici ve vedení města Příbrami. Při podrobnějším čtení výsledků
lze zjistit, že se již projevují investice, které město Příbram do podpory podnikání dává. Zároveň se ukazuje, že je správná naše
snaha získávat do města prostředky z rozvojových fondů Evropské unie,“ komentoval výsledky starosta Příbrami MVDr. Josef
Řihák.
Jak konkrétně město Příbram v poslední době podpořilo
rozvoj podnikání v regionu?
„Například jsme nakoupili pozemky a rozšířili průmyslovou zónu
Balonka. Zároveň jsme v těchto místech s pomocí dotace od Středočeského kraje pozemky zasíťovali a vybudovali jsme zde
komunikace. Město zároveň v poslední době velmi investuje
do zvýšení bezpečnosti, nebo do výstavby a modernizace infrastruktury. Konkrétně mám například na mysli právě začínající
modernizaci autobusového nádraží, rozšíření dětských hřišť,
zateplování škol, výstavbu vodovodů a kanalizací a další akce.“
Kde na tyto projekty město Příbram bere peníze?
„Podařilo se nám získat řadu dotací z rozvojových fondů Evropské unie. Například v roce 2007 jsme investovali nejvíce peněz
v historii města. Část peněz do investic jde samozřejmě i z městského rozpočtu. Bohužel se v poslední době nemůžeme příliš
spoléhat na dotace od státu. Chci zdůraznit, že ocenění od týdeníku Ekonom beru jako jednoznačnou odpověď těm hlasům,
které chtěly vyvolat dojem, že vedení města nic nedělá. Na rozdíl
od našich kritiků si myslím, že koalice ČSSD s SNK-ED byla
v posledních dvou letech mimořádně úspěšná a že jsme dosáhli
dobrých výsledků. Město hospodaří dobře. O tom svědčí nejen
současný úspěch Příbrami ve výše zmíněné soutěži, ale
i skutečnost, že jsme obhájili vysoký rating města.“

Skauti mají nové klubovny
V areálu Nového rybníka v Příbrami bylo dne 14. října 2008
slavnostně otevřeno nově rekonstruované centrum skautských
kluboven.
Investiční akce měla název: “Zateplení objektu s palubkovým
pobitím na objektu skautských kluboven Nový rybník”.
Celkem stála tato stavba 1 087 000 korun, vč. DPH. V návrhu
rozpočtu města na letošní rok se původně s touto investicí
nepočítalo. Ale protože hospodaření města Příbrami se letos
vyvíjí velmi dobře, podařilo se najít potřebné peníze a objekt
nechat opravit.
Oprava objektu probíhala od 25. srpna do 10. října 2008. Proti
původnímu plánu ve smlouvě zhotovitel díla - firma M.B.I.
okna, spol. s r. o., dokončila zakázku o 10 dnů dříve.
Součástí stavby bylo zateplení objektu včetně finální fasády
z palubek, výměna stávajících rozbitých oken za plastová,
osazení nových mříží na okna a další drobné stavební úpravy
objektu. Objekt je pod hrází Nového rybníka a slouží jako
klubovna pro příbramské skauty.
V objektu je celkem šest místností. Ve skautském centru najde
zázemí šest oddílů. Z toho pět patří pod organizaci Junák – svaz
skautů a skautek České republiky. Jednu místnost budou využívat členové oddílu patřící pod správu Pionýra.
Objekt skautského centra bude spravovat příspěvková organizace města Sportovní zařízení města Příbram. Vlastní údržbu
objektu a jejího okolí si zajistí skauti sami.

Ubytovna pro bezdomovce
Rada města Příbram schválila návrh na zahájení celodenního
provozu v ubytovně pro bezdomovce v Příbrami I, Příkopy 102.
Provoz byl zahájen dne 1. 11. a ukončen bude ke dni 31. 3. 2009.

Stavební opravy v Zámečku - Ernestinu
V říjnu byla dokončena akce “Oprava klempířských prvků
a porušené fasády u podstřešní zděné římsy na budově Zámečku
- Ernestina” v Tyršově ulici. Náklady činily cca 0,5 mil. Kč
a projekt byl uskutečněn za podpory Středočeského kraje.

Více financí do oprav chodníků
Rada města Příbrami schválila změnové listy na stavbě “Rekonstrukce a výstavba oddílné kanalizace a vodovodu v ulicích
Hrabákova, nám. Dr. J. Theurera a Mariánské údolí”. Drobné
změny v projektu vyplynuly z průběhu realizace stavby. Byly
posouzeny projektantem, autorským dozorem i správcem stavby.
Stavba již téměř končí. Vodohospodářské dílo – vodovod a oddílná kanalizace – bude dokončeno v plánovaném termínu. A to
i přesto, že stavbaři se v průběhu výstavby museli vypořádat
s nečekanými komplikacemi. Narazili například na některé staré

šachty, které v plánech nejsou uvedeny. O několik dnů se proti
předpokladům zdrží výstavba povrchů ulic. Město totiž rozhodlo,
že opraví chodníky a ulice nad rámec původního projektu.
Proti původnímu projektu se bude místo asfaltování dláždit
v Mariánském údolí, a na chodníku na náměstí Dr. J. Theurera.
Celková hodnota těchto oprav ulic je téměř milion korun. Peníze
půjdou z rozpočtu města. Další peníze z rozpočtu města navíc
proti rozpočtu budou investovány do výstavby parkoviště
na Drkolnově ve Slunné ulici. Také bude vyhověno požadavkům
Osadního výboru Březové Hory a bude opraven chodník v Heyrovského ulici. Tyto dvě stavby budou stát asi 3 miliony korun
nad rámec původně schválený v rozpočtu města na letošní rok.

Tradiční trhy v roce 2009
Rada města v pondělí 3. 11. schválila termíny pro konání Jarních
a Podzimních trhů v Příbrami v příštím roce. Jarní trhy se budou
konat ve dnech 22. a 23. května, podzimní 5. a 6. září 2009.
Součástí obou trhů, které se budou konat na náměstí T. G.
Masaryka, bude doprovodný kulturní program. Poplatek za jedno
prodejní místo bude činit 200 Kč s tím, že sortiment bude
zaměřen výhradně na prodej zahradních výpěstků, výrobků
z přírodních materiálů, proutí, keramiky a dalšího tradičního
zboží. Jarní a podzimní trhy se příští rok budou konat již posedmé.
Jsou velmi oblíbené a hojně navštěvované jak prodejci, tak
i širokou veřejností.

K revitalizace zeleně

Město Příbram podá žádost o dotaci z Operačního programu
Evropské unie Životní prostředí v prioritní ose č. 6: Zlepšování
stavu přírody a krajiny. Termín pro podání žádosti je stanoven
do 13. 11. 2008. Do této výzvy tematicky spadá projekt na revitalizaci zeleně ve městě.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na tři projekty.
Jedná se o plán revitalizace zeleně na příbramském hřbitově,
inventarizace dřevin, posouzení zdravotního stavu a návrh
ošetření lipové aleje v Balbínově ulici, inventarizace dřevin,
posouzení zdravotního stavu a návrh ošetření aleje v Žižkově
ulici. Celkový rozpočet projektů je 8,5 milionu korun. Výše
dotace by měla činit 7 milionů korun, vlastní zdroje asi 1,5 mil.
Pokud město dostane dotaci, bude projekty realizovat v době
od září 2009 do května 2010.

Počítačová síť projde obnovou

V počítačové síti Městského úřadu Příbram musí být v nejbližší
době vyměněny aktivní síťové prvky. Ty současné již nevyhovují
po stránce výkonu a bezpečnosti, a nejsou již ani spolehlivé.
Proto se konalo výběrové řízení na dodavatele nových špičkových síťových prvků značka CISCO. Celkem se o zakázku
ucházelo osm firem. Rada města Příbrami schválila nákup
aktivních síťových prvků za nejlevnější nabídku, která činí 1,176
milionu korun.

Ve Školní ulici bude hřiště

Rada města Příbrami vybrala lokalitu pro stavbu dalšího dětského
hřiště, které bude vyhovovat hygienickým a bezpečnostním
normám Evropské unie. Nové, v pořadí již sedmé dětské hřiště
tohoto typu v Příbrami, by se mělo stavět ve Školní ulici naproti
Hasičskému záchrannému sboru. Na výstavbu hřiště budeme
žádat o grant od Středočeského kraje ve výši 500 tisíc korun.
V letošním roce město Příbram z vlastních peněz i s pomocí
grantů a dotací vybudovalo celkem čtyři nová dětská hřiště –
Hlinovky, Jarolímkovy sady, Drkolnov a Komenského náměstí.

Nové školské rady jmenovány

Rada města Příbrami v pondělí jmenovala členy školských rad,
kteří budou zastupovat město Příbram při základních školách
zřizovaných městem v období od roku 2009 do roku 2011.
Do školských rad byli jmenováni tito členové: ZŠ Pod Svatou
Horou: Ing. Kortus, Mgr. Kopecký, ZŠ Březové Hory: Mgr.
Číhalová, Mgr. Zapach, ZŠ Jiráskovy sady: Mgr. Chvál, Mgr.
Potůčková, ZŠ 28. října: p. Růžička, Mgr. Kopecký, ZŠ Bratří
Čapků: pí Kaisrová, Mgr. Zapach, ZŠ Školní: Ing. Pikrt, Mgr.
Zapach, Waldorfská škola – MUDr. Šedivý, Mgr. Zapach.
- jk -

Byly předány Janského plakety
V úterý 4. listopadu uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram v obřadní síni Městského úřadu Příbram
v Zámečku - Ernestinu slavnostní ocenění dárců krve. Stříbrnou
plaketu za 20 odběrů získalo 20 oceněných, Zlatou plaketu
za 40 odběrů obdrželo 26 dárců a Zlatým křížem III. stupně
za 80 odběrů se může pyšnit 8 dárců.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
MIKULÁŠ PUCHNÍK
Z Č ERNIC
GENERÁLNÍ VIKÁŘ A NEVYSVĚCENÝ PRAŽSKÝ
ARCIBISKUP

* 1350 ? – 19. 9. 1402
Dnes představovaná osobnost patří z hlediska řady
pražských arcibiskupů k těm, které vládly nejkratší
možnou dobu, totiž vůbec. Ačkoliv byl zvolen, zemřel
dříve, než stačil být vysvěcen, a proto z hlediska církevního
práva arcibiskupem vůbec nebyl. Jeho předchozí život však
byl bohatý na různé události, které byly jak dramatické, tak
významné pro národní dějiny, a proto je dobré se zde o něm
zmínit.
Mikuláš Puchník studoval na pražské univerzitě a poté zde
pokračoval v pedagogické praxi na právnické fakultě,
v letech 1389–1390 byl dokonce rektorem. Zde zasáhl
ve prospěch Čechů i do národnostních sporů mezi domácími
a zahraničními profesory, ale dokázal vystupovat též jako
prostředník mezi znesvářenými stranami. Postupně se
vypracoval mezi přední církevní hodnostáře doby Václava
IV. V určitém směru se stal typickým představitelem kléru
své doby, neboť k jeho charakteristice patřilo i mnohoobročnictví, tedy i v naší době dobře známé shromažďování funkcí. Všechny úřady samozřejmě nemohl dobře
vykonávat najednou, přijímal z nich hlavně příslušný plat,
ze kterého pak vyplácel náhradníka, který nezbytně nutné
povinnosti plnil za něj. Puchník tak byl mj. kanovníkem
v Mělníku, v Olomouci, u sv. Jiří na Pražském hradě,
na Vyšehradě a také oficiálem (církevním soudcem) a generálním vikářem ve věcech duchovních (1383-93 a od roku
1395).
Mikuláš Puchník však patřil i mezi přední české středověké
právní praktiky, dokonce napsal obecně rozšířenou
„Příručku o soudním procesu v pražském stylu“, tedy
jakýsi návod, jak postupovat u soudu v souladu s právem,
která našla uplatnění i v cizině. Puchník se zapletl, zřejmě
bez vlastního přičinění, do sporu mezi králem a arcibiskupem. V roce 1393 dospěly tyto spory do svého vrcholu.
Oba nesmiřitelní protivníci používali nejtěžší zbraně
a na obou stranách tekla krev. Král se pokusil boj rozhodnout zajetím arcibiskupa (Jana z Jenštejna) a jeho
nebližších spolupracovníků. Arcibiskup sice včas uprchl,
ale zajetí neunikl náš Mikuláš a mj. také Johánek z Pomuku
- pozdější světec Jan Nepomucký. Tito úředníci byli
na králův rozkaz uvězněni a mučeni. Mikuláš z vězení záhy
vyšel živý, Johánka vynesli rovnou do márnice. Nezbývalo
tedy mnoho a světcem-mučedníkem se mohl stát Mikuláš.
Tato událost situaci neuklidnila a jak jsme psali v jednom
z předchozích biogramů, král již nikdy nenašel s Janem
z Jenštejna společnou řeč. Spor ukončila až Jenštejnova
abdikace v roce 1396. Po smrti arcibiskupa Olbrama
ze Škvorce byl Mikuláš Puchník z Černic, především
přičiněním Zikmunda Lucemburského (český král Václav
IV. byl v té době vězněn ve Vídni), zvolen v květnu 1402
pražským arcibiskupem. Dříve než byl vysvěcen však
Puchník v září téhož roku zemřel a arcibiskupský stolec
zaujal Zbyněk Zajíc z Házmburka. Mikuláš se o Příbram
„zasloužil“ tím, že v pohnutém roce 1393 potvrdil
obdarování příbramskému kostelu od Jana Rubáše,
zdejšího rychtáře. Tímto potvrzením je již několikrát zde
zmíněná nejstarší listina, která se doposud nachází
v příbramském okresním archivu. Je na ní přitištěna
Mikulášova pečeť a možná listinu napsal Puchník sám.
O jeho dalším vztahu k našemu městu se další zprávy
nedochovaly.
Daniel Doležal

LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM
1. 11. 1858
V celém Rakousku se začalo
počítat a platit podle nové
rakouské měny, která znamenala zánik šedesátkové
soustavy. Od tohoto dne měl
mj. jeden zlatý 100 a nikoliv
jen 60 krejcarů. Tato změna
velmi zasáhla do každodenního života našich předků.

1. 10. 1958
Byl zahájen i v Příbrami
celostátní prodej plnotučného mléka v obchodech, litr
za 2,70 Kč. Do té doby bylo
možné koupit pouze mléko
odtučněné (tzv. egalizované).

byl díky šťastným okolnostem uhašen ještě před příjezdem hasičů.

13. 11. 1943

Začalo nejrozsáhlejší zatýkání
odbojářů za 2. světové války
na Příbramsku. Zatčeni tehdy
byli mj. Jindřich Majer, Alois
Laub, manželé Kozlíkovi ad.
Celkem bylo zatčeno 165 osob.

17. 11. 1888
Březohorské obecní zastupitelstvo udělilo osmi místním
učitelům příspěvek na bydlení ve výši 20 zlatých
z obecní pokladny.

7. 11. 1868

21. 11. 1863

Na Příbramsku se strhla
vichřice, která způsobila velké
škody v lesích a dokonce
pobořila některé stavby.

Příbramská dívčí škola byla
povýšena na Farní hlavní
dívčí školu.

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

12. 11. 1908
Vznikl při opravě střechy
na Svaté Hoře požár, který

25. 11. 1782
Náhlý silný proud vody zatopil důl Vojtěch až do 5. patra,
při čemž zahynulo 10 havířů.

28.
11. 1688
Zemřel Bohuslav Balbín,
autor dějin Svaté Hory.
Daniel Doležal

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 4. října v 1.10 hod. zaznamenal strážník Městské policie Příbram monitorující kamery Městského
kamerového dohlížecího systému, že před Kulturním
domem se strhla rvačka několika osob. Na místo se
ihned dostavily tři hlídky strážníků i se služebním
psem. Strážníkům se podařilo od sebe oddělit
skupinku vzájemně se napadajících osob, situaci
uklidnit a zjistit totožnost účastníků rvačky. Protože
došlo ke zranění několika osob, byla ihned zavolána
Zdravotnická záchranná služba. Na místo byla také
přivolána Policie ČR, které strážníci celý případ
předali.
Dne 7. října v 3.07 hod. oznámil hlídač Domu
s pečovatelskou službou v Příbrami VIII, že uvnitř
objektu se pohybuje neznámá osoba. Tříčlenná hlídka
strážníků po příjezdu na místo kontaktovala oznamovatele, který strážníkům sdělil, že během pravidelné
obchůzky po objektu před ním neznámá osoba utíkala
a schovávala se. Následně strážníci společně s hlídačem provedli důkladnou prohlídku celého objektu.
V 5. patře objevili strážníci dvaačtyřicetiletého podnapilého muže. Muž strážníkům sdělil, že večer
zkonzumoval více alkoholických nápojů a protože
bydlí v domě, který je poblíž domu s pečovatelskou
službou, pravděpodobně si spletl vchodové dveře.
Muž dále doplnil, že před hlídačem utíkal, protože byl
dezorientovaný a bál se. Strážníci muže poučili
o nevhodnosti jeho konání a vykázali jej z objektu.
Poté muž dům opustil a šel domů.
Dne 10. října v 9.40 hod. zastavili v Příbrami II
strážníci 30letého řidiče osobního vozidla, který nerespektoval umístěné přenosné dopravní značení a vjel
do ulice, kam byl dopravní značkou zakázán vjezd
všech vozidel. Řidič nebyl schopen strážníkům hodnověrně prokázat svoji totožnost a neměl u sebe ani
příslušné řidičské oprávnění. Následně bylo zjištěno,
že řidič vozidla v současnosti příslušné řidičské
oprávnění nevlastní, protože mu byl řidičský průkaz
již v minulosti odebrán. Strážníci proto na místo
přivolali hlídku Policie ČR, které celý případ předali.
Dne 14. října v 16.16 hod. telefonicky požádala
o pomoc strážníky paní bydlící v ulici Bratří Čapků.
Žena strážníkům dále sdělila, že je v bytě napadána
vlastním synem. Strážníci na místě situaci zklidnili
a zjistili, že paní byla při fyzickém napadení synem
zraněna pod pravým okem. Protože žena nepožadovala lékařské ošetření, strážníci o události informovali Policii ČR, které celý případ následně předali.
Dne 20. října v 18 hod. požádal telefonicky o spolupráci Městskou policii Příbram operační důstojník
Okresního ředitelství PČR Příbram. Policista sdělil,
že v provozovně v Zahradnické ulici neznámý muž
nastříkal obsluze sprej do očí a následně uprchl.
Do provozovny se okamžitě dostavily dvě hlídky
strážníků. Strážníci na místě zastihli tři osoby, muže
a ženu, kteří byli napadeni, a svědka události. Strážníci nejprve poskytli první pomoc poškozeným
a vzhledem k jejich zdravotnímu stavu přivolali
do provozovny Zdravotnickou záchrannou službu
Příbram. Dále strážníci kontaktovali svědka celé
události, který strážníkům uvedl jméno muže podezřelého z útoku a jeho popis. Po příjezdu Zdravotnické
záchranné služby Příbram a hlídek Policie ČR,
strážníci nejprve celou věc policistům předali
a následně místo opustili. Mezitím se v 18.10 hod.
jedné z hlídek strážníků podařilo objevit v nedaleké
restauraci muže, který odpovídal popisu. Strážníci
zjistili jeho totožnost a protože jméno muže bylo
shodné se jménem, které uvedl svědek, muže zdrželi
a předali Policii ČR.
Dne 23. října v 2.44 hod. zavolal na tísňovou linku
156 muž a oznámil, že došlo ke krádeži v restauraci

TEL.

318 624 245, 156

U Burdů. Tříčlenná hlídka strážníků zjistila, že uvnitř
restaurace jsou dvě osoby, oznamovatel, který je
zároveň zaměstnancem restaurace, a jeden host.
Zaměstnanec uvedl, že mu byla skupinou pěti mladých
osob ve věku asi 25 let, kteří byli hosty restaurace,
v nestřeženém okamžiku bez požití násilí odcizena
tržba v hodnotě 8 až 10 tisíc korun a cigarety různých
značek. Protože restaurace měla rozbité skleněné
výplně oken a na podlaze bylo velké množství střepů
od půllitrů a skleniček, dotazovali se strážníci muže,
co se v restauraci odehrálo. Oznamovatel jim sdělil,
že to udělala právě ta skupinka osob, která mu odcizila výše uvedenou hotovost a cigarety. Druhý
z mužů se k celé situaci nevyjádřil, protože v době,
kdy se vše odehrálo, byl ve vedlejší místnosti a hrál
na výherním hracím přístroji a ničeho si nevšiml.
Na základě výše uvedených skutečností strážníci
na místo přivolali hlídku Policii ČR, které po jejím
příjezdu celý případ předali k dalšímu šetření.
Dne 27. října v 11.10 hod. požádala telefonicky o pomoc strážníky paní, která prodávala zboží na prodejní
akci v Kulturním domě. Žena oznámila, že jí bylo
vyhrožováno nožem jedním z dvojice mladíků, kteří
zde byli předcházejícího dne přistiženi při krádeži
zboží. Žena dále uvedla popis obou mladíků a skutečnost, že se stále ještě zdržují před vchodem do Kulturního domu. Na místo byla ihned vyslána hlídka
strážníků a pohyb obou mladíků byl monitorován
za pomoci jedné z kamer. Hlídka strážníků jedoucí se
na místo činu zastihla mladíky v ulici Legionářů, před
domem číslo 421. Jak mladící uviděli vozidlo městské police, ihned se dali na útěk, každý z nich jiným
směrem. Strážníkům se nakonec podařilo zadržet
jednoho z nich, osmnáctiletého mladíka, který ženu
ohrožoval nožem. Na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR, které byl zadržený mladík a celý případ
předán k dalšímu šetření.
Dne 29. října v 18.30 hod. zavolal anonymně
na tísňovou linku občan, že v ulici B. Němcové leží
na vozovce muž. Na místo byla ihned vyslána hlídka
strážníků, která zjistila, že třiapadesátiletý muž ležící
na vozovce má bolesti v levé kyčli a není schopen
vstát. Strážníci muži poskytli první pomoc a na místo
byla přivolána Zdravotnická záchranná služba
Příbram. Strážníci muže po příjezdu ZZS Příbram
předali lékaři. Muž byl následně převezen do Oblastní
nemocnice Příbram.
Dne 30. října v 0.05 hod. telefonoval strážníkům
muž bydlící v ulici Kpt. Olesinského, že v této ulici
čtyři mladíci porážejí přenosné dopravní značení.
Na místo ihned vyjely dvě hlídky, které však v ulici
nikoho nenalezly. Strážník provádějící monitoring
městského kamerového dohlížecího systému spatřil
za pomoci jedné z kamer, že se skupinka mladíků
odpovídající popisu oznamovatele pohybuje
v Pražské ulici. Tuto informaci předal svým kolegům
a ti zde skupinku čtyř osob ve věku 20 – 22 let
zastihli. Osoby se k činu přiznaly a strážníkům se
za své chování omluvily. Mladíci se poté za doprovodu strážníků vrátili do ulice Kpt. Olesinského, kde
uvedli dopravní značky do původního stavu. Strážníci
celý případ proto řešili na místě domluvou.
Dne 30. října ve 21.52 hod. telefonoval na služebnu
muž, že se v oploceném areálu dětského hřiště na Březových Horách se pohybuje skupinka osob. Strážníci
po příjezdu na místo zjistili, že v prostorách dětského
hřiště jsou tři osoby ve věku 15 až 17 let (dva mladíci
a jedna dívka). Strážníci je z hřiště vykázali a poučili
je o zákazu vstupu na dětské hřiště po stanované
otevírací době pro veřejnost.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Příbramští občánci narození v říjnu

Evropská iniciativa v oblasti zdraví vyhlásila 18. listopad 2008 jako „Evropský
antibiotický den“. Ne náhodou. Globální šíření odolnosti (rezistence) mikroorganismů na antibakteriální látky patří mezi největší problémy současné medicíny.
V řadě zemí se tímto stavem zabývají i na vládní úrovni, protože je považují
za společenský, nikoliv jen medicínský problém. U nás se jím zabývá již MZ ČR
a bude to jeden z hlavních bodů našeho nadcházejícího předsednictví Evropské
unie. Není divu. Anibiotika patří mezi nejpředepisovanější léky vůbec a kvapem
přibývá i běžných infekcí, na něž současné preparáty již neúčinkují. Denně se
setkáváme s mikroby, vyvolávajícími ty nejčastější infekční onemocnění, jakými
jsou např. některé bakteriální infekce horních cest dýchacích, jež jsou odolné na jedno
či více antibiotik. Takovým pacientům pak musí být podán lék jiný, většinou dražší
a v některých případech je nutná i hospitalizace v nemocnici, kde je třeba podávat
širokospektré antibiotikum nitrožilně. Dochází tak, zejména ve druhém případě,
ke značnému prodražení léčby u dříve snadno léčitelných onemocnění. U pacientů
s alergiemi na jeden či více antibakteriálních přípravků je pak potíž ještě větší,
neboť zde se mnohdy obtížně vybírá vůbec nějaký účinný lék.
A což teprve lidé postižení vážnými či dokonce život ohrožujícími infekcemi! Zde
hraje důležitou roli každá hodina, kdy je pacientovi podáno antibiotikum. Je-li
původce dobře citlivý na podaný lék, je to dobré. Disponuje-li však patogen
nějakým mechanismem rezistence, může nastat boj o život, protože přijít na to, co
všechno daná bakterie umí, může laboratoři trvat i několik dní. Rychleji to bohužel
nejde. Ale i potom může nastat problém, vybrat vůbec nějaké účinné antibiotikum.
Takové situace stále přibývají a nutí zdravotníky a zejména odborníky zabývající se
touto problematikou vzniklý stav řešit. Řešení není vůbec jednoduché. Bakteriální
populace je velice živý organismus. Jsou schopny během několika hodin obměnit
i několik generací, a proto mohou také se značnou rychlostí předávat na své potomstvo genetické informace, které jim umožňují vytvářet celou řadu mechanismů,
jimiž pak umí odolávat vůči podávaným antibiotikům. Jedním z takových mechanismů je například tzv. „bakteriální eflux“. Je to schopnost bakterie „vyplivávat“
molekuly antibakteriálního léku, proniknou-li do její buňky. Dalším způsobem, jak
se mikrobi brání, je schopnost produkovat speciální vysoce účinné látky (enzymy),
jimiž umí podaný lék eliminovat. Těchto látek (enzymů) je v současné době známo
několik set a každoročně vědci objevují nové a nové. Zmíněné způsoby obrany
bakterií na naše útoky pomocí antibiotik zdaleka nevyčerpaly jejich možnosti
a schopnosti. Mají k dispozici arsenál mnohem širší a neméně účinný.
Zůstávat lhostejnými k těmto skutečnostem by bylo nezodpovědné. V Oblastní
nemocnici Příbram, a. s., bylo za tímto účelem (ale nejen za ním) zřízeno Antibiotické centrum. Pracuje při oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie a kromě
svých rutinních povinností se zabývá také odhalováním takovýchto odolných klonů
bakterií, zjišťováním mechanismů této odolnosti, monitoruje jejich výskyt, své poznatky vyhodnocuje a závěry aplikuje do konzultací s lékaři, a jejich výstup směřuje
především do včasné a správné volby účinného antibiotika u našich pacientů.
Konzultovat mohou nejen lékaři Oblastní nemocnice, ale všichni praktičtí lékaři
a ambulantní specialisté, jejichž pacienti jsou v naší laboratoři vyšetřováni. Důležité
je, aby s námi spolupracoval co největší počet lékařů jak z ambulancí, tak z nemocnic, abychom mohli spolehlivě monitorovat a měli adekvátní data pokud možno
z celého regionu. Jen tak můžeme včas reagovat na vzniklé situace a poskytovat co
nejpřesnější terapeutická doporučení.
Pomoci mohou však nejen zdravotníci, ale i všichni ostatní občané. Jak? Nevyžadujme
na svých lékařích za každou cenu a na každé nachlazení antibiotika. Ve velké
většině případů (např. rýmy, většina zánětů průdušek, běžné „pálení v krku“) jsou
působeny různými druhy virů a na ně antibiotika nepůsobí. Každá taková zbytečná
aplikace zvyšuje riziko vzniku a dalšího šíření odolnosti (rezistence). Ponechme
volbu, zda léčit či neléčit naše potíže antibiotiky, na lékařích. Dnes existují
způsoby, které pomohou lékaři při rozhodování, zda se jedná o bakteriální či virovou
infekci.
Rozhodne-li se lékař použít v léčbě antibiotikum, je naprosto zásadní dodržet
předepsanou dávku, intervaly podávání a také stanovenou délku léčby. Jen pečlivým
dodržováním těchto zásad můžeme všichni přispět k zachování účinnosti antibakteriálních látek, a zachovat tak budoucím generacím naději, že nebudou jednou
umírat třeba i na banální infekce, jako tomu bývalo před objevem penicilinu sirem
Alexandrem Flemingem (1928).
primář MVDr. Petr Ježek
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Odd. klinické mikrobiologie a parazitologie
MUDr. Romana Filová
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Antibiotické centrum
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O T O K R O N I K A

Dne 27. 10. si město připomnělo 90. výročí vzniku samostatného Československa. Součástí této
vzpomínky bylo i odhalení pamětní desky, která tuto významnou událost připomíná.

V rámci programu prevence kriminality fotbalisté 1. FK Příbram pokračují v sérii besed na základních
školách v Příbrami. Těchto besed se účastní také zástupci města.

Jedna dosud bezejmenná ulice na Březových Horách byla nyní pojmenována po příbramském
výtvarníkovi Karlu Hojdenovi. Na snímku starosta J. Řihák, p. Karel Hojden ml., J. Schmidt.

V areálu Nového rybníka se uskutečnil přespolní běh žáků základních škol příbramského regionu.

Ve čtvrtek 30. 10. byla v Galerii F. Drtikola slavnostně otevřena výstava holandských výtvarníků
za účasti holandské delegace z Hoornu.

Starosta J. Řihák se zúčastnil kontrolního dne na stavbě chodníku a veřejného osvětlení
z Příbrami do Žežic.

Poslední říjnový čtvrtek opět proběhlo vítání občánků. Rodičům srdečně blahopřejeme.

Další dětské hřiště bylo vybudováno a předáno do užívání na Březových Horách v Jarolímkových
sadech. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Středočeského kraje.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Dodavatel ocelových trubek, profilů a dalších
druhů hutního materiálu
Obchodní firma Artur Ross, s. r. o., byla založena v roce 2005 a zabývá se dodávkami hutních
materiálů, zejména ocelových trubek a profilů.
Naším nejdůležitějším cílem je především
spokojenost zákazníka, proto spolupracujeme
výhradně s renomovanými dodavateli, mezi něž
patří certifikované společnosti z Itálie, Německa,
Francie a České republiky. Pro dodávky konstrukčních ocelových trubek a profilů z černé
pásky využíváme dalších zdrojů z Chorvatska,
Slovinska a Slovenska.
Škála dodávaných materiálů je široká a nachází
uplatnění v různých odvětvích převážně nábytkářského průmyslu a strojírenství. K nejčastěji
dodávaným druhům hutního materiálu patří:
- přesné svařované trubky a uzavřené profily –
používané pro výrobu koupelnových radiátorů,
otopných trubkových těles, výrobu koupelnových doplňků a madel, výrobu pomůcek
pro tělesně postižené, výrobu kovového nábytku
a dalších interiérových desénových doplňků
- konstrukční svařované trubky a profily –
používané ve stavebnictví při realizaci ocelových konstrukcí, pro výrobu konstrukcí větších
strojů a mechaniky
- bezešvé trubky a profily – tyto slouží k výrobě
tlakových potrubí, kondenzátorů, výměníků,
a jiných komponentů v energetickém a petrochemickém průmyslu
Kromě výše uvedených trubek a profilů
dodáváme také přesné bezešvé i svařované

SLOUPEK

trubky pro hydraulické válce, pístní tyče, nerezové svařované i bezešvé trubky, chromované
trubky a profily. Jsme schopni dodávat přesně
dle požadavků zákazníka a přizpůsobit obchodní
podmínky jeho požadavkům.
Po více než tříletém působení na trhu firma
zastává pevnou pozici v oblasti dodávek hutních
materiálů a má vybudovanou stabilní síť jak
dodavatelů, tak i spokojených odběratelů.
Společnost Artur Ross, s. r. o., sídlí v Příbrami
VI – Březových Horách, náměstí Hynka Kličky
219. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle
318 618 097 nebo 318 522 477, e-mail nám
můžete zaslat na adresu arturross@arturross.cz
a více informací o společnosti a dodavatelských
možnostech firmy najdete na adrese
www. a rtu rro s s . cz

SENÁTORA

Nový senátor MVDr. Řihák chce starostům
pomoci získávat peníze na rozvojové projekty
Třetí volby do Senátu na Příbramsku vyhrál starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák.
Ve druhém, rozhodujícím kole voleb dalo příbramskému starostovi hlas celkem 20 971 voličů. Poražený obhájce senátorského
křesla Ing. Jaromír Volný získal o 8 428 hlasů méně.
Minulé senátní volby na Příbramsku v roce 2002 vyhrál 2. kolo
Ing. Jaromír Volný se ziskem 17 175 hlasů nad Ing. Zdeňkem
Vojířem o 3 504 hlasů. Ještě těsnější výsledek senátních voleb
na Příbramsku byl v roce 1996, kdy vítězný Ing. Zdeněk Vojíř
získal ve 2. kole 16 249 hlasů, což bylo o 1 750 méně, než tehdy
dostal PhDr. Andrej Gjurič. „Velmi si vážím této podpory. Děkuji
všem občanům, kteří přišli k volbám a dali mi důvěru. Budu
obyvatele svého volebního obvodu, kam patří Příbramsko, část
Benešovska a část okresu Prahy – západ, v Senátu hájit ze všech
svých sil a podle svého nejlepšího svědomí,“ řekl po vyhlášení
výsledků voleb nový senátor MVDr. Josef Řihák.
Zůstanete i po zvolení do Senátu starostou Příbrami?
„Ano, samozřejmě. Vyhlásil jsem to již před volbami a tento svůj
závazek chci dodržet. Samozřejmě, dnem zvolení do Senátu již
nejsem poslancem Parlamentu České republiky. Moje místo
v dolní komoře zaujme náhradník z volební kandidátky ČSSD
Ladislav Vomáčko.
Starostou Příbrami zůstávám především proto, že považuji
za důležité dokončit projekty, které jsme si na začátku funkčního
období na radnici dali. Nyní se například rozbíhá rekonstrukce
a modernizace autobusového nádraží, a výstavba oddychové
zóny u Hořejší Obory. Chci být jako starosta u toho, až se tyto
projekty dokončí. Rovněž chci pokračovat v dalších rozvojových
programech v Příbrami. Věřím, že nyní, po změně ve vedení Středočeského kraje, se nám podaří do Příbrami získat další peníze
na projekty, které máme připravené.“
Kterým oblastem se chcete v Senátu věnovat?
„Jako starosta města mám velké zkušenosti z místní samosprávy,
a tak se chci i v Senátu věnovat problematice rozvoje regionu.
Ale nechci se zaměřit jen na pomoc velkým městům. Znám velmi
dobře problémy malých obcí a měst a právě do této oblasti chci
napřít své úsilí. Jednoduše řečeno, chtěl bych být co nejvíce
prospěšný starostům malých obcí a měst z našeho regionu
a pomoci jim získávat peníze na rozvoj, a to především z rozvojových fondů Evropské unie. Chci se rovněž v Senátu věnovat
problematice zemědělství, chovu hospodářských zvířat a dalším
oborům, které souvisejí s mojí původní profesí – hygienou
potravin.“
Skutečně si myslíte, že senátor může pomoci sehnat do regionu peníze?
„Jistě. I když Senát přímo nerozhoduje o podobě státního rozpočtu,
mohou senátoři pomoci získat jednotlivým městům a obcím
peníze na rozvojové projekty. Například radou, nebo kontakty.
Příkladem, že to jde, je třeba bývalý senátor za Příbramsko,
bohužel již zesnulý Ing. Zdeněk Vojíř. Vím velmi dobře, že právě
jeho zásluhou se podařilo získat do našeho regionu peníze
na několik významných projektů. Chtěl bych na tuto jeho práci
navázat.“
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme hodně úspěchů
v Senátu.

OHK
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Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsem Vás informovala
o aktivitách OHK Příbram v zachování Celní pobočky v Příbrami.
Uspořádali jsme dvě schůzky s podnikateli a panem starostou Řihákem za účasti zástupců Celního ředitelství Praha.
Stanovisko CŘ Praha je však neměnné – transformace Celní pobočky Příbram
do Benešova je již rozhodnuta. S touto skutečností se nechtělo smířit představenstvo
OHK Příbram, a proto jsme zaslali žádosti o přehodnocení situace spolu s argumentací a peticí cca
osmdesáti firem významným politickým činitelům, kteří by dle našeho názoru mohli rozhodnutí změnit.
Dopis obdržel ministr financí Ing. Kalousek, 1. náměstek ministra financí Ing. Fuksa, ministr průmyslu
a obchodu Ing. Říman, generální ředitel GŘ cel JUDr. Novotný, prezident HK ČR Petr Kužel a poslanci
a senátor našeho volebního obvodu JUDr. Dundáčková, MVDr. Řihák a Ing. Volný.
Odezvy jsou následující: JUDr. Dundáčková zaslala písemnou interpelaci ministru financí na podporu
pobočky v Příbrami (odpověď je dle aktuálních informací záporná), prezident HK ČR si sjednal osobní
schůzku s ředitelem Celní pobočky Praha a dopisem se vyjádřil pro podporu zachování Celní pobočky
v Příbrami a místních firem. Ministr financí, 1. náměstek Ministra financí a Generální ředitel GŘ cel
zaslali dopis předsedovi OHK Příbram, ve kterém potvrzují správnost kroku Celní pobočky Praha, tedy
souhlas s transformací pobočky do Benešova. Ostatní politici se k naší žádosti zatím ani nevyjádřili.
Bohužel všichni hovoří o hospodárnosti a efektivitě práce, ale případné úspory nikdo řádně nevyčíslil.
Probíhající změny jsou údajně v souladu se současnými trendy vývoje celního řízení v rámci Společenství. Já bych si za sebe, za podnikatele i občany nejen příbramského regionu přála, aby se naši představitelé chovali tak hospodárně a ekonomicky ve více případech, než jen v případě transformace Celní
pobočky v Příbrami do Benešova.
OHK Příbram připravuje do konce roku 2008 ještě následující akce.
23. 10. 2008 již proběhl seminář na téma „Aktuální právní předpisy v oblasti BOZP a požární ochrany“,
11. 11. seminář „Podnikáme bez pohledávek“, 14. 11. – pouze pro členy OHK „Kuželkový turnaj“
v Kovohutích, 27. 11. seminář na téma „Účetní závěrka“, 17. 12. seminář „Připravované změny
v INTRASTATU v r. 2009“ a představení Uni Credit Bank.
Znovu připomenu kompletní služby ověřovatelské kanceláře CZECH POINT na OHK Příbram - výpisy
z trestního rejstříku a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnost. zákona, dále
vydáváme ověřené výpisy z registrů státu jako jsou obchodní a živnostenské rejstříky a výpisy z katastru nemovitostí. Cena za první stránku výpisu je 70 Kč a za každou další stránku 50 Kč. Úřední hodiny
jsou pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 15 hodin a úterý od 8 do 12 hodin.
Zabrousíme jako obvykle do zákulisí členů komory.
Knihovna Jana Drdy pořádala 7. října 2008 setkání zastupitelů, novinářů a knihovníků v rámci propagační kampaně „Týden knihoven“.
Společnost J.K.R. spol. s r. o. pořádala během Mezinárodního veletrhu Invex v Brně (6.,7. a 8. října
2008) seminář, který je zaměřen na možnosti získání grantů v oblastech informačních systémů výrobních
firem a rozvoje zaměstnanců spojený s exklusivní nabídkou největší evropské grantové agentury PNO
Consultants. Účastníci měli možnost shlédnout prezentaci systému BYZNYS®, který získal za rok
2007 ocenění „Nejlepší ERP produkt“, neboť podnikatelský úspěch mimo jiné závisí i na kvalitním
podnikovém informačním systému.
Dne 16. října probíhal v Kovohutích Příbram již 12. ročník tradiční společensko-prezentační akce
„Opět po roce“. V letošním osmičkovém roce 2008 si Kovohutě připomínají 222 let od svého založení
(1786-2008). Hosté mohli vidět novou technologii recyklace polypropylenu při zpracování olověných
odpadů, výrobu drahých kovů na anglické peci v nových prostorách či doplněné podnikové muzeum, jehož ukázka byla součástí tradiční exkurze po provozech firmy.
Všechny informace ohledně našich akcí i výše uvedených informací najdete na našich webových
stránkách.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná
škola Příbram, Hrabákova 271:
Ředitel SPŠ a VOŠ Příbram zve všechny
zájemce a rodiče žáků, vycházejících ze základních škol, na Den otevřených dveří,
který se uskuteční:
ve čtvrtek 6. 11. 2008 od 15,30 do 17 hodin
v sobotu 6. 12. 2008 od 10,00 do 13 hodin
v úterý 6. 1. 2009 od 15,30 do 17 hodin
Zájemci si budou moci prohlédnout učebny
a zařízení školy, budou seznámeni se čtyřletými studijními obory, které naše škola nabízí,
s informacemi o přijímacím řízení pro školní
rok 2009/2010.
tel.: 318 625 209, fax: 318 621 791
OBCHODNÍ AKADEMIE
A VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA PŘÍBRAM
vás zve na
DEN
O T E VŘEN Ý C H
DVEŘ Í.
Přijďte do budovy školy
ve čtvrtek 27. 11. 2008 od 14 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Budova školy dnes

Spolek Prokop Příbram, Knihovna Jana Drdy
a Galerie Františka Drtikola za podpory města Příbrami
vás zvou na cyklus besed a přednášek s promítáním

Cestujeme s krajany aneb Z Příbrami až na konec světa
Úterý 4. 11.: Island - Václav Trantina
Čtvrtek 6. 11.: Panama - Petr Bambousek
Úterý 11. 11.: Belize - podruhé a přece jinak - P. Bambousek
Čtvrtek 13. 11.: Zapomenutý Tibet - Zdeněk Urbanec
Úterý 18. 11.: Bolívie - Hana Jeníčková - Jáchym Malátek
Čtvrtek 20. 11.: Route 66 – Na kole z Los Angeles
do Chicaga - František Šesták
Úterý 25. 11.: Nový Zéland - Michala Ročňáková, M. Šperl
Čtvrtek 27. 11.: Indonésie - Ondřej Jeřábek
Všechny besedy se uskuteční od 18.00 hodin
v Galerii Františka Drtikola v Příbrami, vstupné 20,- Kč
SRPŠ při Mateř. škole v Kličkově vile, Příbram II/280,
Vás srdečně zve na PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
který se koná v Kličkově vile. Zahájení 26. 11. v 15 hod.
Prodej výrobků: 26. 11. od 15 do 17 hod., 27. 11. od 10 do 16
hod. Přijďte nakoupit výzdobu na Vánoce, adventní věnce,
keramiku…. Výtěžek bude použit pro děti z MŠ.

Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402
Vás srdečně zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 26. 11. 2008
Program: 8:00 – 11:00 hod. prezentace
ve třídách, prohlídka školy, ukázky práce žáků
17:00 hod. informace o studiu
a o přijímacím řízení pro žáky a rodiče
Těšíme se na Vaši účast.

Obecná a chlapecká měšťanská škola

Měšťanská škola chlapecká

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
(dříve 1. základní škola Příbram, 1. ZDŠ Příbram,...)
zve všechny bývalé učitele a pedagogické pracovníky, bývalé žáky a žákyně,
absolventy školy, budoucí žáky i s rodiči, celou veřejnost
na oslavy ke 120. výročí založení školy.
Úterý 16. 12. 2008 “Den otevřené školy”
- od 13,30 h. prohlídka školy, prezentační akce školy, setkání bývalých
žáků a učitelů, ...)
ÑÂÃ¸»Å2KÂÆÃ¸
ÇÆ»ÊÍ¸ËÆÌ¿ÆÉÆÌ
Čtvrtek 18. 12. 2008 “Tradiční vánoční pohybová soutěž”
ÇH2¹É¸Ä
od 9 hodin v příbramské sportovní hale. Těšíme se na Vaši účast.

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
STICHTING STEDENBAND HOORN – PŘÍBRAM
pořádají výstavu výtvarníků z partnerského města

HOORN

Nizozemsko

RAYMOND BAKKER
HELMA VAN KLEINWEE
THEA VAN LIER
JEROEN VANDEBRUG
WIM ZWIJSEN

obrazy
obrazy, textilní objekty
obrazy, grafika
skleněné objekty
obrazy

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA

Zámeček – Ernestinum Příbram

31. ŘÍJNA – 27. LISTOPADU 2008
otevřeno úterý – neděle od 9 do 17 hodin

LISTOPAD 2008
Sobota 1. listopadu 2008
VS: Jezinky bezinky
(možnost zakoupení volných vstupenek)
Neděle 2. listopadu 2008
PS: Taneční pro dospělé – František Mochán
(pronájem)
Úterý 4. listopadu 2008
VS: 10. ročník Mezinárodní přehlídky
dětských pěveckých a tanečních soborů
MS: Dvacet tisíc mil pod mořem
ES: Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)
Středa 5. listopadu 2008
VS: 10. ročník Mezinárodní přehlídky
dětských pěveckých a tanečních soborů
MS: Sněhová královna
Čtvrtek 6. listopadu 2008
VS: Amadeus (možnost zakoupení volných vstupenek)
Pátek 7. listopadu 2008
ES:Taneční – František Mochán (pronájem)
Neděle 9. listopadu 2008
VS:Pohádka o Popelce – Divadlo AHA
(možnost zakoupení volných vstupenek)
ES:Tuzeksový veletrh
PS:Taneční pro dospělé – František Mochán
(pronájem)

Čas

SK

PDP/min

vstupné Kč

17:00

R

135

130

19:00–21:30

15

30

vstupné 80 Kč

*)

130

Úterý 11. 11. a
Středa 12. 11.

Premiéra akčního ﬁlmu

20:00

O tři Oscary bohatší (za fantastický Faunův labyrint) režisér Guillermo del Toro se po čtyřech letech vrátil k tomu nejďábelštějšímu
ze všech komiksových hrdinů.

19:00

E+F+A

120

19:00
15:00

vstupné 60 Kč
členové FK 40 Kč

65

50

Premiéra dojemného ﬁlmu Jodie Fosterové

20:00

Jodie Foster se vypraví přes půl světa na osamělý ostrov, kde jí čeká největší dobrodružství jejího života.

90
110

190
120

15

Zapomenutý ostrov

12

Hellboy II-Zlatá armáda

Čtvrtek 13. 11.
20:00

8:30–13:00
19:00–21:30

Film Wernera Herzoga, který je považován za jeden z deseti nejlepších ﬁlmůvšech dob. Honba conquistadora Aguirreho za zlatem jihoamerických indiánů.
Vizuálně omamný ﬁlm s běsy posedlým Klausem Kinským.

Pátek 7. 11. až
Neděle 9. 11.

vstupné 85 Kč

D

15

Filmový klub Příbram uvádí

Každý sám pro sebe a Bůh proti všem (1974)

vstupné 60 Kč
členové FK 45 Kč

Osudy nalezence Kašpara Hausera ve ﬁlmovém zpracování Wernera Herzoga. Skvost ﬁlmové kinematograﬁe. Kultovní snímek.

Pátek 14. 11. až
Neděle 16. 11.

Premiéra akčního ﬁlmu

20:00
vstupné 70 Kč

12

Temný rytíř
Film uspokojí všechny, kdo touží po strhujícím, dospělém příběhu, jásat u něj budou příznivci akce i drsných psychologických dramat. Souboj Batmana
s padoušským Jokerem v podání Heatha Ledgera je prostě nezapomenutelný.

Filmy režiséra Jiřího Weisse z Národního ﬁlmového archivu
15:30

Úterý 18. 11.

Hra o život (1956)

20:00

Působivé psychologické drama z nacistické okupace, řešící otázku občanské
cti a odvahy. Hrají Vlasta Chramostová, Karel Höger, Jaroslav Someš, Jaroslav, Drahan, Zdeněk Dítě, Soňa Neumannová, Otomar Krejča.

vstupné 60 Kč

19:00

P

165

270

Středa 19. 11.

Můj přítel Fabián (1953)

20:00

Psychologické drama o převýchově cikánského dělníka Fabiána, který přišel
pracovat na velkou ostravskou stavbu, a jeho synkovi.

vstupné 60 Kč

19:00

B

140

270

19:00 – 21:30

19:00
19:00

Středa 19. listopadu 2008
VS:Klára a Bára – Studio DVA
(možnost zakoupení volných vstupenek)
MS: Strašidýlko z Metrwillu
ES:Vladimír Mišík & Etc… - koncert

130

270

10:00
19:30

70
120

30
190

19:00

140

310

10:00
19:00

105

30

19:00

180

18:30
19:30
15:00

130

Poslední výstřel (1950)

20:00

Okupační drama z posledních dnů 2. světové války o boji ostravských hutníků za záchranu vysokých pecí, které chtěli ustupující nacisté zničit. Dodnes
působivý ﬁlm, poznamenaný dokumentaristickou zkušeností z válečných let a obdivem k civilismu anglické ﬁlmové avantgardy.

vstupné 60 Kč

Hrají Antonín Klimša, Antonín Kostka, Adolf Král, Čeněk Rábl, Zdeněk Grygar

Pátek 21. 11.

Romeo, Julie a tma (1959)

20:00

Působivá adaptace stejnojmenné novely Jana Otčenáška o krátké a tragické lásce dvou mladých lidí, kteří se setkali
v těžkých dnech heydrichiády.

vstupné 60 Kč

Hrají Ivan Mistrík, Daniela Smutná, Jiřina Šejbalová, František Smolík, Blanka Bohdanová.

20:00
vstupné 60 Kč

C

140

D

Drama na motivy stejnojmenného románu Jarmily Glazarové o mladé schovance, hledající cestu z ubíjejícího maloměstského prostředí, s
vynikajícími hereckými výkony J. Šejbalové a J. Brejchové.

Neděle 23. 11.

Uloupená hranice (1947)

20:00

Drama, situované do pohraniční krušnohorské vesnice roku 1938, je prvním českým celovečerním hraným ﬁlmem Jiřího Weisse. Vypráví o
hrstce českých lidí, která svádí nerovný boj s henleinovci, vítězí nad nimi, ale na vyšší rozkaz musí opustit domovy. Hrají Ladislav H. Struna, Rudolf

vstupné 60 Kč

Deyl ml., Rudolf Široký, Josef Maršálek, Milica Kolofíková.

Sobota 22. 11. a
Neděle 23. 11.

Filmový klub Příbram uvádí Dětský bijásek

15:00

Animované vyprávění o pupkatém, líném a neohrabaném panďákovi.

100, 120

Kungfu Panda

110

120

77

60

Úterý 25. 11.

Filmový klub Příbram uvádí

20:00
vstupné 65 Kč
členové FK 45 Kč

René

Středa 26. 11. a
Čtvrtek 27.11.

Premiéra nové slovenské tragikomedie

20:00
vstupné 80 Kč
Pátek 28. 11. až
Pondělí 1. 12.
20:00

10:00
19:00
9:00 – 17:00
9:00 – 13:00

135
135

19:00
19:00
A

40
130

150

130

80

240

Čtvrtek 27. listopadu 2008
VS:Dvouplošník v hotelu Westminster – derniéra

19:00

140

130

Pátek 28. listopadu 2008
MS: Autobus – derniéra
ES: Taneční – František Mochán (pronájem)

19:00
19:00

135

120

80

310

19:00

Vlčí jáma (1957)

CZ

vstupné 65 Kč

9:00 – 17:00
19:00 – 21:30

19:00

Hrají Otto Lackovič, Dušan Klein, Ladislav Chudík, Věra Bublíková, Otomar Krejča.

Čtvrtek 20. 11.

Sobota 22. 11.

Úterý 18. listopadu 2008
VS:Donaha!
ES:Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)

Neděle 30. listopadu 2008
VS: Pavel Šporcl a orchestr – Čtvero ročních období
(možnost zakoupení volných vstupenek)
ES: Malicher – prodejní veletrh (pronájem)
PS: Taneční pro dospělé – František Mochán
(pronájem)

Aguirre, hněv Boží (1972)

105

7:00 – 18:00

Středa 26. listopadu 2008
VS:Kachna na pomerančích – Divadlo Palace Theatre
(náhradní představení za A do pyžam!, možnost
zakoupení volných vstupenek)

Filmový klub Příbram uvádí

20:00

10:00

Sobota 22. listopadu 2008
VS:Příbramské jazzové dny –
19:00
Big Band Příbram a Pražský Big - Band Milana Svobody
MS: Dětská porta aneb zpívání s mlokem (pronájem) 14:00 – 17:00
ES:Miss Příbram (pronájem)
19:30

LISTOPAD 2008

Čtvrtek 6. 11.

150

Sobota 15. listopadu 2008
ES: Taneční soutěž – František Mochán (pronájem)

Úterý 25. listopadu 2008
VS:Drobečky z perníku
ES:Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)

Hrají Jiří Macháček, Emília Vášáryová, Simona Babčáková, Pavel Liška, Pavel Landovský,
Nina Divíšková…

16:00

6:00 – 14:00
19:00

Pondělí 24. listopadu 2008
VS:Na skle malované
VS:Na skle malované
ES:Good Way – prodejní trhy (pronájem)
PS:Pragoreal (pronájem)

vstupné 90 Kč

120

Pátek 14. listopadu 2008
VS:Nadsamec Jarry – Studio Ypsilon
(možnost zakoupení volných vstupenek)
ES:Emma (pronájem)
ES: Taneční – František Mochán (pronájem)

Neděle 23. listopadu
VS:Příbramské jazzové dny – předkapela Jazz Faces
Metropolitan Jazz Band a Jitka Vrbová
KI: Past na žraloka
(možnost zakoupení volných vstupenek)
ES:Good Way – prodejní trhy (pronájem)
PS:Taneční pro dospělé – František Mochán
(pronájem)

Scénář k ﬁlmu Nestyda vychází z úspěšné knihy Michala Viewegha - Povídky o manželství a o sexu.

19:00
19:00

19:00

Pátek 21. listopadu 2008
VS:Příbramské jazzové dny – Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers tentokrát zcela rozvrkočení
z písní Voskovce + Wericha a Jaroslava Ježka
MS: Sněhová královna
ES:Taneční – František Mochán (pronájem)

15

Nestyda

150

Úterý 11. listopadu 2008
ES:Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)

Neděle 16. listopadu 2008
PS:Taneční pro dospělé – František Mochán
(pronájem)

Premiéra nového českého ﬁlmu Jana Hřebejka

10:00

19:00
19:00

Čtvrtek 13. listopadu 2008
VS:Shirley Valentine –
Div. a ﬁlm. agentura Jan Balzer
(náhradní představení za Caligulu, možnost zakoupení
volných vstupenek)

Čtvrtek 30. 10. až
Středa 5. 11.
20:00

Pondělí 10. listopadu 2008
VS:Karel Plíhal – koncert
MS: Rychlé šípy

Středa 12. listopadu 2008
ES:Posezení u hudby –
Občanské sdružení zdravotně postižených
(pronájem)

LISTOPAD 2008

H

Nový časosběrný dokument Heleny Třeštíkové vám představí další zajímavý a také tragický lidský osud. Po dvacet let sledovala režisérka
Reného – inteligentního, komplikovaného muže, který od sedmnácti let strávil víc času ve vězení než na svobodě.

15

Poločas rozpadu
Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot, o mizení
elementární slušnosti z našeho života.
Hrají: Iva Janžurová, Ján Kroner, Klára Trojanová – Pollertová

Nejnovější ﬁlm Juraje Jakubiska

Bathory

15

Legendě o kruté čachtické paní koupající se v krvi mladých dívek se podívá
na zoubek velkoﬁlm režiséra Juraje Jakubiska, který nám slibuje úchvatnou výpravu, vynikající herecké obsazení a takřka detektivní příběh.

vstupné 90 Kč
Úterý 2. 12.

Nejnovější ﬁlm Juraje Jakubiska

17:30

Bathory

vstupné 90 Kč

Legendě o kruté čachtické paní koupající se v krvi mladých dívek se podívá
na zoubek velkoﬁlm režiséra Juraje Jakubiska, který nám slibuje úchvatnou výpravu, vynikající herecké obsazení a takřka detektivní příběh.

Středa 3. 12. až
Pátek 5. 12.

Hudební komedie s písničkami ABBY

20:00
vstupné 90 Kč

Trhák letošního léta. Okouzlující ﬁlmová adaptace slavného muzikálu.
V hlavní roli Meryl Streepová a Pierce Brosnan.

VS: Velká scéna
MS: malá scéna

15

12

Mamma Mia!

ES: estrádní sál
PS: přednáškový sál

KI: kino
SK: předplatitelská skupina

PDP: předpokládaná délka představení
FO: foyer velké scény

9:00 – 17:00
19:00 – 21:30
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Informace z oblasti prevence kriminality ve městě
Připojení objektů města na PCO
V průběhu října byla úspěšně dokončena realizace jednoho
z projektů zařazených do Městského programu prevence
kriminality na rok 2008, který město realizovalo z větší
části z prostředků získaných ze státní dotace určené na prevenci kriminality. V rámci tohoto projektu byly nově připojeny na pult centrální ochrany (dále jen PCO) u Městské
policie Příbram a vybaveny elektronickým zabezpečením
ZŠ Příbram - Březové Hory, Základní umělecká škola,
Příbram I, nám. T. G. Masaryka, a Mateřská škola pod
Svatou Horou. V dalších dvou školských zařízeních, v Základní škole pod Svatou Horou, Příbram, a Alternativní
mateřské škole, které již byly na PCO připojeny dříve,
došlo k rozšíření zón, které jsou pomocí elektronického
zabezpečení monitorovány.
Projekt „Bezpečné chování při napadení a sebeobrana“
Rada města na svém jednání dne 20. října 2008 schválila
realizaci projektu „Bezpečné chování při napadení a sebeobrana“. Projekt bude za finanční podpory města Příbram
a ve spolupráci s Městskou policií Příbram realizovat
TILIUS, o. s., které se vedle výuky bojových umění
a sebeobrany zabývá i nabídkou volnočasových a branných
aktivit pro veřejnost, vzdělávacími programy zaměřenými
na bezpečnost a prevenci kriminality, prací s mládeží
a dětmi atd.”. Cílem tohoto projektu je naučit účastníky
přednášek předcházet krizovým situacím, a pokud již
nastanou, seznámit je s možnostmi, jak je řešit, tak, aby byli
schopni ochránit si svůj život a zdraví. Součástí projektu je

realizace patnácti přednášek na příbramských základních
(pro žáky 8. a 9. třída) a středních školách.
Fotbalem proti zločinu
V říjnu měli žáci ZŠ ve Školní ulici a ZŠ Bratří Čapků
možnost diskutovat se zástupci města Příbram, 1. FK
Příbram a Kovohutí Příbram v rámci projektu prevence
kriminality „Fotbalem proti zločinu“. Tématem obou besed
byla kriminalita dětí a mládeže, bezpečnost ve městě,
připravované preventivní aktivity pro děti a mládež,
význam sportu pro formování kladných charakterových
vlastností jedince, smysluplné využívaní volného času,
zdravý životní styl a ochrana životního prostředí. Žáci ZŠ
ve Školní ulici měli mimo jiné možnost o výše uvedených
tématech diskutovat se starostou města MVDr. Řihákem,
čehož ve velké míře využili. Při besedě v ZŠ ve Školní
ulici byl často dotazován ohledně ekologie i Ing. Jarolímek
z Kovohutí. Obou besed se zúčastnil marketingový ředitel
1. FK Příbram pan Větrovský, který je zakladatelem tohoto
projektu, manažer prevence kriminality JUDr. Fára
a kapitán prvoligového týmu Daniel Huňa. Daniela Huňu
při návštěvě ZŠ ve Školní ulici doplnil jeho týmový kolega
Daniel Tarczal a při besedě v ZŠ Bratří Čapků Stanislav
Nohýnek. Hráči přítomným nejen odpověděli na všechny
jejich dotazy, ale ještě po skončení akce trpělivě jednotlivým zájemcům podepisovali své hráčské kartičky.
MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Smysluplné využití volného času jako účinná prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Při jednání pracovní skupiny prevence kriminality jsme již několikrát diskutovali o tom, jakým způsobem předcházet
protiprávnímu jednání a sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže. Nejdůležitější roli v této oblasti plní vedle školy
především rodinná výchova. Do výchovy dětí v rodině zasahuje stát většinou až v momentě, kdy již dochází k závažným
výchovným problémům a protiprávnímu jednání.
Město musí hledat další prostředky, jak tomuto závadovému jednání předcházet. Spolu s uvažovanou realizací Systému
včasné intervence v Příbrami, který by měl především zajistit rychlou informovanost subjektů pracujících s delikventní
a problémovou skupinou dětí a mládeže, je důležité nabídnout dětem a mládeži možnosti smysluplně trávit volný čas.
Je zcela nepodstatné, zda se jedná o organizované aktivity (sportovní kluby, školní kroužky, umělecké soubory apod.) nebo
i o činnost zcela neformální. Právě proto chce město Příbram v souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality
města na léta 2009 - 2011 dětem nabídnout ke sportování o víkendu a v podvečer zdarma školní hřiště, vybudovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, provést modernizaci skateparku včetně zřízení půjčovny sportovního vybavení a školy
pro začátečníky (obě služby budou bezplatné) atd.
Realizace výše uvedených projektů potrvá nějaký čas, a proto v rámci pracovní skupiny prevence kriminality byl podán
návrh na zmapování současných (vedle fungujících školních kroužků v rámci jednotlivých škol) možností využívání
volného čas dětí a mládeže v Příbrami a jejich zveřejnění. Cílem je podat rodičům a dětem ucelenou informaci o jednotlivých aktivitách, tak, aby si rodiče s dětmi mohli vybrat dle zájmu a dispozic dítěte. Ve velmi krátkém časovém úseku
se podařilo manažeru prevence kriminality zpracovat ve spolupráci s členy pracovní skupiny níže uvedený „Seznam
volnočasových aktivit pro děti a mládež“. Omlouváme se všem, na které se při zpracování seznamu pozapomnělo, a zároveň
je tímto vyzýváme, aby se obrátili na manažera prevence kriminality JUDr. Fáru, e-mail:milan.fara@pribram-city.cz.
MVDr. Josef Řihák

Seznam volnočasových
aktivit pro děti a mládež
Dům dětí a mládeže Příbram
V nabídce je společenský
tanec, aerobic, keramika,
šachy, angličtina hrou, kytara
a zpěv atd. DDM dále pořádá
jednorázové akce (např. výlety
do pražských divadel), letní
tábory, příměstské tábory,
lyžařské kurzy apod.
Pod Šachtami 294, Příbram IV
tel: 318 623 127
mobil: 777 950 677
více na: ddm@ddm.pb.cz
Q-KLUB Příbram
Kroužky nejen technického
a ekologického zaměření
Březnická 135,
tel.: 318 627 175
e-mail: info@quido.cz
Dětské dopravní hřiště
V odpoledních hodinách
otevřeno pro veřejnost, Automotoklub Příbram
Stoklasa František, Mariánská
416, Příbram VI
e-mail:autoklubpb@seznam.cz
UMĚLECKÉ AKTIVITY
1. ZUŠ Antonína Dvořáka
Hra na hudební nástroje všeho
druhu, tanec, zpěv, divadlo,
výtvarné kroužky, atd.
Jungmannova 351, Příbram III
Tel.: 318 624 104,
603 236 423
e-mail: zus_pribram@volny.cz
www.volny.cz/zus1pribram
ZUŠ na náměstí T. G. M.
Hra na hudební nástroje všeho
druhu, výtvarné kroužky
náměstí T.G.Masaryka 155
tel.: 318 625 311
e-mail: zus2pb@volny.cz
SPORT
Sokol Příbram
Generála Tesaříka 162,
Příbram I.
Sportovní oddíly: gymnastika,
stolní tenis, taneční kroužek,
cvičení rodičů s dětmi, dětský
klub Sokolík
www.sokolpribram.cz
Sokol Březové Hory
Aktivity pro žáky prvních tříd
a rodičů s dětmi
Mgr. Vlasta Šťastná, tel.
318 697 113
1. FK Příbram
Prvoligový fotbalový klub, který má 16 mládežnických
družstev
Stadion Na Litavce, Příbram Lazec 60
tel. 318 620 023, fax 318
626 173
www.fkmarila.cz
SK Spartak Příbram
fotbalový klub
Areál Na Sabáku, Žižkova
326, Příbram II, tel./fax:
318 624 979
www.skspartak.cz/
Hokejový klub Příbram
mládežnická a žákovská
družstev
každou sobotu a neděli od cca

11.00 hod. škola bruslení
Legoinářů 378, Příbram VII
Tel. 318 626 649
www.hc.pribram.cz
Volejbalový oddíl Příbram
Hala-Plavecký bazén, Legionářů 378, Příbram VII
Kontaktní adresa: V Lukách
330, Příbram I, tel.
318 628 192
www.volejbal.pb.cz
Cykloklub Příbram
Příbram VII, Bratří Čapků 329
tel. 318 625 474
ckpribram@volny.cz
www.ckwindoorspribram.cz
Plavecký klub Příbram
Legionářů 378, 261 01
Příbram VII.
e-mail: masek@pb.cz
Atletický oddíl SK Sporting
Příbram
Komenského 402, Příbram VII
tel. 605 701 363
vocilka@sksporting.cz
www.sksporting.cz
Školní basketbalový sportovní klub
Pro mladší a starší žákyně
Čapková Ivana, Michálková
Ludmila, ZŠ Březové Hory,
Prokopská 337
tel. 318 623 817
Oddíl házené Spartak
Příbram
Hala SOU Dubno
e-mail:nodan@pb.cz
Sportovní klub krasobruslení Příbram
Mgr. Monika Škorničková
Tel.: 318 621 939,
777 140 897
skornickova@seznam.cz
www.bruslenipb.cz
Oddíl stolního tenisu TTC
Příbram
Tělocvična ZŠ ve Školní ulici,
Školní 75, Příbram VIII
Karate TJ Baník Příbram
Lubomír Odráška, trenér začátečníků
tel: +420 777 951 436
lubomir.odraska@gmail.com
JUDO Příbram
Karel Kříž, Mariánská 408,
Příbram VI - Březové Hory
mobil: 603 900 399
judo-pribram@seznam.cz
Příbramský klub boxu a
kickboxu-KBC Příbram
Příbram VII/378 (Zimní stadion, vchod pod schody do
nábytku BEKR)
Tel. 602 293 273
FITNESS JEŽEK
Poliklinika RAVAK, Čechovská ul., Příbram VIII, tel.
318 622 989
SPORT STUDIO FITNESS
Posilovna TAKIS
Příbram VII, Jáchymovská 93
tel. 777 153 114
info@mujtrener.cz
www.sport-studio.cz,
www.mujtrener.cz

Oxygen klub
Školní 148, Příbram VIII
tel. 318 632 759, 606 214 856
www.oxygensport.cz
e-mail: info@oxygensport.cz
FITNESS FIALKA
Příbram VII, Brodská ul. (v
křížovém domě u Hypernovy)
tel: 602 836 316
info@mujtrener.cz
www.sport-studio.cz
www.mujtrener.cz
POWERYOGA A PILATES
Marcela Altová
Základní škola, Školní 75,
Příbram VIII
tel. 608 100 887, 607 859 990
altova.marcela@seznam.cz,
http://www.poweryoga.tym.cz
Sportovní centra
Aquapark
Příbram VII, Legionářů 378
tel. 318 621 384
masek@pb.cz
http://szm.pb.cz
Zimní stadion
Příbram VII, Legionářů 378
tel. 318 621 384
sirotek@pb.cz
http://szm.pb.cz
Skatepark Příbram
Areál Nového rybníka, za letním kinem, Provozuje Toadstool club Příbram
jardaf@toadstool.cz
tel.: 739 417 666, 775 323 715
Tenisová hala
Brodská ulice, Příbram VIII,
tel. 318 633 522
otevřeno 8.00 - 24.00
Lezecký trenažér JAKUB
Příbram VII (v areálu Nového
rybníka), tel.: 775 705 621
(správce), 318 626 649 (vrátnice),
vedoucí: Petra Zelenková, tel.:
777 705 062
http://szm.pb.cz
Minigolf
Příbram VII (v areálu Nového
rybníka), vedoucí: P. Zelenková,
tel.: 777 705 062, správce
Josef Dušek: tel. 775 705 621
Hotel Salve
Brodská 140, Příbram VIII
2 haly pro squash, bazén,
sauna a fitness, otevřeno denně
8.00 – 22.00
tel. 318 632 045
Ski areál Příbram
Lyžařský svah Padák - proti
Novému rybníku
http://www.skipribram.cz
SKAUTING
Junák – svaz skautů
a skautek ČR
1. středisko Hiawatha
Příbram
Zahrnuje tyto oddíly:
1. chlapecký oddíl Brdská
smečka Příbram
místo schůzek: skautské centrum pod hrází Nového rybníka
čas schůzek: středa 16 - 18 h.,
vedoucí: Z. Hejkrlík – 731 417
188, P. Kozel – 723 978 222,
P. Soukup – 602 489 259
http://br-sm.webzdarma.cz/

1. dívčí a 9. chlapecký oddíl
místo schůzek: skautské centrum pod hrází Nového rybníka, čas schůzek: středa 16 - 18
h., vedoucí: Š. Vošahlíková –
737 317 880, J. Plas 705 084 883,
J. Hejkrlíková – 739 207 797
2. skautský oddíl Dvojka
místo schůzek: 2. pavilon bývalé 8. ZŠ - Žežická 193, čas
schůzek: úterý 17 - 18:30 h.,
středa 17 - do 18:30 h.
vedoucí: S. Vojíř 732 302 562,
www: http://dvojkapb.golemsoftware.cz
4. dívčí oddíl Amazonky
místo schůzek: 2. pavilon bývalé 8. ZŠ - Žežická 193, čas
schůzek: pátek 15 – 17 h.
vedoucí: A. Vacková 605 944 597
8. dívčí oddíl Gingko
místo schůzek: areál dolu
Řimbaba na Vysoké Peci, čas
schůzek: úterý 16:30 - 18:15
h., vedoucí: Martina
Hovorková 776 882 177
2. středisko Clan Hiawatha
Zahrnuje tyto příbram. oddíly:
5. chlapecký oddíl
místo schůzek: skautské centrum
pod hrází Nového rybníka, čas
schůzek: úterý 16.30 – 18 h.,
vedoucí: J. Kresl ml. 732 760 215,
T. Průša – 728 118 367
e-mail: 5.oddil.pb@seznam.cz
6. dívčí oddíl
14. chlapecký oddíl
Svaz skautů a skautek ČR
4. oddíl Mohawk
místo schůzek: klubovna
v zahradě pod nemocnicí, čas
schůzek: středa 16.30
vedoucí: 774 914 200
Koně a jezdectví
K-farma Žežice
tel.: 777 162 381
mail@kfarma.cz
www.kfarma.cz
Stáj Háhýdu
Kateřina Šrámková, Orlov
Tel.: 602 939 301
duelek@seznam.cz
Ranč R+R
Dana Rousková, Škrtilka 306
Tel.: 736 461 649
ranchrr@centrum.cz
www.ranchrr.zde.cz
PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY
VAMA tremp - cestovní
kancelář Marcela Jelínková
Okružní 202, Příbram VII
pořádání dětských táborů,
příměstských táborů, táborů
s výcvikem psů, rodinných
a rehabi. rekreací a různých
rekreačních akcí pro děti,
tel. 318 631 910, 607 529 763
vamatremp@volny.cz
www.vamatremp.cz
- mf -

Další informace najdete
na www.pribram.eu
v odkazu Volný čas

Další projekty těsně před realizací
Občanské sdružení Tilius Příbram, jež se přetransformovalo z původního Klubu bojových
umění Musado Příbram, se zabývá výukou bojových umění a sebeobrany, brannými aktivitami
pro širokou veřejnost, vzdělávacími programy zaměřenými na bezpečnostní problematiku,
prevenci kriminality a práci s mládeží a dětmi. Hovoříme s jeho jednatelem panem Vítem
Skalníkem.
Jaký byl hlavní důvod přechodu od klubu bojových umění k občanskému sdružení?
“Vývoj k občanskému sdružení od původního klubu bojového umění Musada byl poměrně
dlouhý, rozhodli jsme se jít touto cestou až po čtyřech letech činnosti klubu, a to především
z důvodu využití širšího spektra pedagogických a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost
a zejména pro lidi nejvíce ohrožené sociálně patologickými jevy (kriminalita drogy apod.)
Samozřejmě, to učení umění bránit se, zůstává pro zájemce všech věkových kategorií naší
prioritou. Jak jsem však již naznačil, jde nám o více, chceme vychovávat děti a mládež
k úctě, sportu, ekologii, zdravému sebevědomí a zároveň nabízet další vzdělávání pedagogickým pracovníkům.”
Můžete se krátce zmínit o již realizovaných projektech vašeho občanského sdružení?
“V počátku našeho snažení to byly spíše ukázky a prezentace bojového umění Musado, a to
společně s bezpečnostními silami státu v rámci propagace práce a vybavení Policie i Armády
České republiky. Mezi již realizované projekty patří například tradiční prezentace Klubu
Musada Příbram na Májových slavnostech v Dobříši, a to od roku 2005 do letoška,
přednášky o řešení krizových situací a k prevenci kriminality na některých základních školách
na Příbramsku a v Praze, jakož i na příbramském gymnáziu. Dále bych mohl jmenovat letošní
akci Rozloučení s létem v Červené Řečici, Seminář pro ozbrojené složky ČR - donucovací
a poutací techniky, cyklus praktických seminářů sebeobrany proti tyčovitým předmětům,
řezným a bodným zbraním, letní soustředění tradičního Musada pro veřejnost v letech 20072008 a řadu dalších akcí.”
Slyšeli jsme, že nyní přichází Tilius s dalším zajímavým projektem ...
“Ano, oslovili jsme Městský úřad Příbram s nabídkou série přednášek pro střední školy
a vyšší ročníky základních škol se zaměřením na bezpečnostní situaci v našem městě a vše, co
s touto problematikou souvisí. Například spektrum páchané trestné činnosti, vytypovaná
riziková místa, telefonní čísla tísňových linek, způsob podávání informací, exkurz do zákonů
a “paragrafů“, zajištění první pomoci, seznámení se sebeobranou a bojovými uměními,
postupné psychické vyladění, předcházení krizových situací atd., je to opravdu velice široké
a pestré spektrum a věřím, že i zajímavé a podané srozumitelnou formou. Garantujeme
celkem 15 přednášek, každá v rozsahu 120 minut s tím, že naším cílem je přizvat do tohoto
projektu i Městskou policii Příbram. Musím to zaklepat, radnice se k našemu návrhu staví
pozitivně, takže plánujeme jeho rozjezd.”
Příměstské tábory provozuje hlavně Dům dětí a mládeže Příbram, vy však údajně máte
v plánu rovněž něco podobného?
“Je to tak, tyto tábory máme v úmyslu koncipovat společně s Městskou policií Příbram a Policií České republiky. Cílem takového tábora bude ukázat v praxi práci jednotlivých ozbrojených složek. Samozřejmě hlavně formou různých her a sportovních aktivit, abychom děti
patřičně zaujali a zároveň poukázali na možná rizika, jež jim hrozí ze strany společnosti.
A přirozeně, jaký by to byl tábor, kdyby si na něm děcka též neosvojila základní tábornické
dovednosti. Sekundárním cílem bude i vybudovat v dětech povědomí o historii naší země
a vzbudit u nich zájem o práci příslušníků bezpečnostních sborů České republiky a městské
policie.”
Připravujete prý speciální kurz sebeobrany pro ženy?
“To je naše další aktivita, jednalo by se o tříměsíční intenzívní kurz sebeobrany zaměřený
speciálně pro dívky a ženy. Zahájit by měl počátkem ledna příštího roku a zúčastnit se jej
mohou všechny zájemkyně od deseti let věku, přičemž horní věkovou hranici jsme nestanovili,
tato je bezpředmětná. Kurz by probíhal v tělocvičně 8. Základní školy Příbram v Žežické
ulici, a to každé pondělí od 19 do 21 hodin. Prvky sebeobrany budou vycházet z bojového
umění Musado a při teoretické průpravě bychom chtěli navázat spolupráci s manažerem
prevence kriminality z Městské policie Příbram. Tento projekt jsme připravili hlavně z toho
důvodu, že již relativně velké množství dívek a žen nás průběžně oslovilo se zájmem o takový
kurz, což opět souvisí s ne zcela uspokojivou bezpečnostní situací v Příbrami. Nebudeme
vyučovat „pouze“ praktickou sebeobranu, ale rovněž postupné psychické vyladění, které je,
troufám si tvrdit, pro stresovou situaci důležitější, než samotné chvaty, údery a kopy. Finální
částí kurzu pak budou modelové situace simulující reálnou fyzickou konfrontaci, takže zde
pak adeptky našeho kurzu sami na sobě poznají, jestli by se případnému násilníkovi ubránily.
Já věřím, že většina z nich to zvládne.”
Jaké má Tilius, kromě již vyřčeného, další cíle?
“Jednoznačně je to vytvoření Centra prevence kriminality v Příbrami, což ale závisí na tom,
zda nám město odprodá za symbolickou částku vytypovaný objekt. Na oplátku bychom městu
garantovali po dobu 15 let vytvoření zmíněného centra, jež by zahrnovalo řadu aktivit, z nichž
budu jmenovat namátkou krizové centrum pro osoby postižené sociálně patologickými jevy,
tělocvičnu pro volnočasové aktivity (např. míčové sporty), přednáškovou místnost
a výcvikový prostor pro ozbrojené složky státu, dále tělocvičnu specializovanou pro výuku
bojových umění a profesní sebeobranu, zajišťovali bychom přednášky a kurzy pro seniory
v rámci bezpečnostní problematiky, měli bychom tam i nízkoprahový klub, který by poskytoval zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích atd.
Objekt bychom rekonstruovali na ekologickou stavbu.”

K výše uvedenému tématu jsme položili několik otázek i starostovi města MVDr.
Josefu Řihákovi, který je předsedou pracovní skupiny prevence kriminality.
Pane starosto, co si myslíte o plánovaných aktivitách TILIUS, o. s.?
“Zástupce občanského sdružení TILIUS podrobně seznámil na konci září členy
pracovní skupiny prevence kriminality s jednotlivými navrhovanými projekty
zaměřenými na prevenci kriminality. Samozřejmě, že vítáme aktivity nestátních
a neziskových organizací v této oblasti, protože právě větší zapojení těchto subjektů
do problematiky prevence kriminality v našem městě chybí. Jak je patrno ze situace
v ostatních městech, bez zapojení občanských sdružení a obdobných organizací
zapálených pro věc a kvalitní práce Policie ČR lze jen obtížně snižovat kriminalitu,
což je naším prvořadým úkolem.
Realizaci projektu „Bezpečné chování a sebeobrana při napadení“, který je určen
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty středních škol, nebrání nic v cestě. Rada města
schválila 20. září realizaci tohoto projektu za finanční podpory města Příbram
a ve spolupráci s městskou policií. Cílem projektu je seznámit mladé lidi, jak předcházet krizovým situacím, které ohrožují jejich bezpečnost, čeho se vyvarovat
a pokud již konfliktní situace nastanou, seznámit je s možnostmi, jak tyto situace
řešit, tak aby byli schopni ochránit si svůj život a zdraví.”
Jak se Ván zamlouvá návrh zorganizovat výuku praktické sebeobrany
pro ženy a dívky?
“O projektu „Kurzu sebeobrany pro ženy a dívky“ jsme vedli také diskusi v rámci
pracovní skupiny prevence kriminality. Shodli jsme se, že je nutné nejprve zjistit, zda
je vůbec v Příbrami o tento projekt, který by se uskutečnil pod záštitou města
Příbram a za aktivní účasti Městské policie Příbram, skutečný zájem. Podle mých
prvotních informací bude mezi příbramskými ženami a dívkami dostatečný počet
zájemkyň o možnost, jak se seznámit se zásadami bezpečného chování a vyzkoušet
si praktické možnosti obrany při napadení. Dá se tedy předpokládat, že kurz se
začátkem příštího roku uskuteční.”
Co dalšího Vás z představených projektů zaujalo?
“Velice zajímavá je myšlenka provozovat v Příbrami Centrum prevence kriminality,
ale z mého pohledu je to velmi finančně náročný projekt. Město si vytyčilo v Koncepci prevence kriminality na léta 2009-2011 za jednu z cílových skupin, s kterou je
potřeba intenzivně pracovat, děti a mládež. Proto je z tohoto pohledu prioritou
vedení města především najít někoho, kdo bude v Příbrami za určité podpory
města provozovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež včetně terénních služeb,
tak aby se nám podařilo přivést k aktivní a smysluplné činnosti alespoň část bezprizorně se po městě bloumajících skupinek mladých lidí.”
- mf -

