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Lidé od nás
„Děláme divadlo,
protože je nám
spolu dobře.“

PŘÍBRAM Příbrambude zřejmě ješ-
tě bezpečnější. Ve městě přibudou
například lampy veřejného osvětle-
ní, především v problematických
lokalitách, tedy v komplexech gará-
žových stání. Město také investuje
do rozšíření a obnovení stávající-
ho kamerového systému.
Radnice se totiž rozhodla pod-

niknout další kroky, které by měly
vést ještě k většímu snižování kri-
minality ve městě. Minulý týden
schválila novou koncepci preven-
ce kriminality města na léta 2012
až 2015.
Kromě technického zařízení ve-

řejného prostoru, které slouží k po-
tírání kriminality, se Příbram za-
měřuje také na prevenci skrze
osvětu a poradenství. Nově chystá
například odborný seminář pro ve-
řejnost na téma: jak si vhodně za-
bezpečit majetek. Také bude po-
kračovat v projektech, které už
ve spolupráci s různými organiza-
cemi uskutečňovali v minulých le-
tech.
Zaměřit se chce především na

děti a mládež, ale také na seniory.
Například projekt Sdílení zajistí
práci s rodinami, ve kterých hrozí
výskyt kriminálního chování. „Při
zpracování konceptu jsme vychá-
zeli hlavně z toho, co se nám v pře-
dešlých letech osvědčilo. Budeme
pokračovat v projektech, které
jsou finančně nenáročné, ale efek-
tivní,“ říká starosta Josef Řihák.
Tyto kroky vyplynuly z nově při-

pravené koncepce pro následující

tři roky, kterou vypracovala pra-
covní skupina prevence kriminali-
ty. Ta se poprvé sešla už v roce
2007, aby řešila vážnou situaci
v Příbrami. Tehdy se totiž Příbram
ocitla na první příčce v žebříčku
kriminality větších měst. Pracovní
skupina tehdy vypracovala podob-
nou koncepci na roky 2009 až
2011.

Kriminalita v Příbrami klesá
Jak ukazují čísla, realizovaná pří-
bramská opatření nebyla zbyteč-
ná. Za poslední čtyři roky se poda-
řilo snížit počet trestných činů
o 38 procent a například počet vy-
kradených aut klesl o 62,4 procen-
ta. „Na vykrádání aut jsme se za-
měřili ve spolupráci směstskou po-
licií. Strážníci a policisté upozorňo-
vali řidiče na špatně zajištěná vozi-
dla nebo na cennosti v autě. Akce
zaměřujeme na ty problémy, které
zrovna město nejvíce tíží,“ vysvět-
lujemluvčí příbramské policieMo-
nika Schindlová.

Zuzana Čamborová

Příbram schválila nový koncept prevence kriminality. S výsledky z minulých let
jsou obyvatelé města spokojeni, kriminalita ve městě klesá. Příbram chystá
rozšířit kamerový systém, přibudou lampy i nové preventivní programy.

BENEŠOV

Obrazy připomenou
přepadení klášterů
Výstava obrazového cyklu čtrnácti
děl Michaila Ščigola vznikla jako
reakce na události z roku 1950.
V noci z 13. na 14. dubna tajná poli-
cie totalitního státu násilně vnikla
do českých mužských klášterů
a pod různými protiprávními zá-
minkami odvlekla do vězení pří-
slušníky mnoha řádů. Výstava je
k vidění v piaristické koleji na Ma-
sarykově náměstí. (čam)

SEDLČANY

Kulturní dům
se promění v Řecko
Ve čtvrtek 1. března se v Sedlča-
nech koná Řecký večer, který při-
blíží tradice, zvyky i současný ži-
vot v této zemi. Pořad je koncipo-
vaný jako zábavné putování po
Řecku se zastávkami na nejznáměj-
šíchmístech. Součástí bude promí-
tání fotografií a živě zpívané písně
v řeckém stylu. V pořadu účinkuje
Tereza Kostková a Petr Mikeska.
Vstupné činí 140 korun. (čam)

BENEŠOV

Benešovský výtvarník
pořádá výstavu
Muzeum umění a designu pořádá
výstavu výtvarníka Mojmíra Pa-
ďoura, který zároveň působí jako
ředitel benešovské základní školy.
Autor se věnuje malbě, kresbě
a grafickému designu. Výstava je
k vidění v Městské výstavní síni
na Malém náměstí. Zájemci si ji
mohou přijít prohlédnout až
do 30. března 2012, a to každý den
kromě pondělí. (čam)

M arie Veselá se pohybuje
ve světě kultury v pod-
statě celý život. Před od-

chodem do důchodu působila
jako sólistka v opeře Národního di-
vadla, kde dále hostuje a spolupra-
cuje s ním na kulturních projek-
tech. Z Prahy se odstěhovala do ví-
kendového domu do Prosečnice.
„Posázavský kraj je nádherný, pří-
roda je mým koníčkem. Škoda
jen, že ji tady znehodnocují zdejší
lomy, které dělají jen hluk a práší.
Jinak se mi zde žije moc dobře,
máme skvělého starostu, který fan-
dí kultuře,“ tvrdí. V Týnci nad Sá-
zavou se zapojila do působení
ochotnického divadelního spolku
Netopýr, který ji oslovil se spolu-
prací. Nastudovala s nimi tři diva-
delní hry. „Po určité době jsem
odešla a založila sdružení Studio
3, kde mám daleko větší možnost
tvořit celek s větším polem působ-
nosti. Náš spolek má 13 stálých
členů a dětský pěvecký a recitační
kroužek. Děláme divadlo nejen
pro udržení kultury, ale také pro-
to, že je nám spolu dobře.“ Spolek
Studio 3, který se zaměřuje na di-
vadlo, hudbu a poezii, funguje už
pět sezon. „Teď jsme ve stadiu na-
studování další pohádky O bojác-
ném Floriánkovi a na podzim plá-
nujeme Na Brusel,Vávro! od Fran-
tiška Ringo Čecha,“ uzavírá. (čam)

Kokořínsko 2012
Pravidelná jízda historických
osobních automobilů
vyrobených do roku 1985
se jela z pátku na sobotu
v Lobči na Mělnicku.
4x foto: Renata Vítková, www.rajce.net

Kontrola Automobily musely mít platnou SPZ, zelenou kartu,
technickou prohlídku a splňovat podmínky pro provoz na komunikacích.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Benešovska posílejte
redaktorceMarkétě Zikmundové
(marketa.zikmundova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2063) a z Příbramska
redaktorce Aleně Rokosové
(alena.rokosova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2378).
» Inzertní poradce pro Benešovsko a
Příbramsko je Ondřej Vysypal
(ondrej.vysypal@mafra.cz,
tel.: 602 192 597).

Zprávy z měst

FAKTA

Kriminalita v Příbrami
■ Za uplynulé tři roky město
získalo dotace 2,75 milionu
na prevenci kriminality.

■ Za poslední čtyři roky se
snížil počet trestných činů
v Příbrami o 38 %.

■ Poté, co se policie zaměřila
na krádeže z vozidel,
se počet vykradených aut
snížil o 62,4 %.

Krátce

Marie
Veselá
předsedkyně
sdružení Studio 3

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

111 796

PRODEJ Nový RD, Praha
Nový samostatný cihlový RD 4+1
s garáží, lze upravit na 5+1.
Podlahová plocha 135 m2.
cena: 6 250 000 Kč
tel.: 724172142, foltanj@seznam.cz
reality.idnes.cz/n4251728

PRODEJ 3+kk Praha 9, Čakovice
Čakovický park – budova Fialka (K)
klidná lokalita, park, vše v místě
hypotéka ihned na místě.
cena: 3 537 911 Kč
info@cakovickypark.cz | 800 350 111
reality.idnes.cz/n4088648

PRODEJ RD, Statenice
Dumrealit.cz Vám zprostředkuje
prodej novostavby vícegeneračního
rodinného sídla na krásném místě.
cena: 14 990 000 Kč
Jan Volhejn, tel.: 251551778
reality.idnes.cz/n4342004

PRODEJ Novostavba RD, Příčovy
Prostorný, zateplený RD 5+1,
uprostřed zahrady (1 073 m2) na
okraji obce, 2 km od Sedlčan.
cena: 3 350 000 Kč
Jana Pokorná, info@mmreality.cz
reality.idnes.cz/n3790358

PRODEJ RD, Voznice
Rodinný dům 2+1 a 3+kk, Voznice,
okr. Příbram, po rekonstrukci,
894 m2, 170 m2 zastavěná plocha.
cena: 4 970 000 Kč
zuzana.zieglerova@nextreality.cz
reality.idnes.cz/n4125739

PRODEJ RD, Spomyšl
Dvougenerační patrový cihlový dům
180 m2, se 2 byty 3+1 s vlastními
vstupy, 2 parkovací místa, garáž.
cena: 3 700 000 Kč
tel.: 777881385, info@goodreal.cz
reality.idnes.cz/n4341698

Nabídka Lokalita Popis Cena Kontakt na prodejce Informace na webu
PRODEJ Praha 8, Kobylisy, Šiškova Družstevní byt 2+kk 45 m2 s úchvatným výhledem na pražskou aglomeraci. Byt se nachází v posledním obytném podlaží. 1 690 000 Kč Augustin Burda, tel.: +420226060606 reality.idnes.cz/n4337195
PRODEJ Praha 4, Kamýk, Cihlářova Dumrealit.cz Vám zprostředkuje koupi bytu v klidné části Prahy 4  Kamýk. Nabízený byt je ve 2. patře (3. NP). 2 190 000 Kč Jíří Doskočil, tel.: 774171500 reality.idnes.cz/n4342067
PRODEJ Praha 6, Břevnov, Mládeže Krásný byt 2+kk, 46,5 m2, osobní vlastnictví, po rekonstrukci, ve 2. NP kompletně opraveného cihlového domu. 3 030 000 Kč tel.: 777881385, info@goodreal.cz reality.idnes.cz/n4342046
PRODEJ Praha 3, Žižkov Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu v OV, o velikosti 2+kk , 56 m2 v lokalitě Prahy 3 – Žižkov. 3 690 000 Kč Vladimír Mádr, tel.: 733533547 reality.idnes.cz/n4342045
PRODEJ Praha 10, Strašnice, Průběžná Prodej bytu 2+kk v OV o výměře 52 m2 v činžovním domě pavlačového tipu na Praze 10  Strašnice. 2 290 000 Kč Klára Šmakalová, tel.: 800100446 reality.idnes.cz/n3273352
PRODEJ Praha 1, Michalská Nabízíme hezký, atypický byt 1+1 o rozloze 72 m2 ve 3. patře třípatrového cihlového domu bez výtahu. 6 690 000 Kč Jana Kutnohorská, tel.: 605227016 reality.idnes.cz/n4342019
PRODEJ Praha 10, Uhříněves, Nové náměstí Nabízíme nadstandardní bydlení v novostavbě na náměstí v Uhříněvsi. Prostorný zařízený byt 3+kk s terasou. 3 990 000 Kč libor.vogel@nextreality.cz reality.idnes.cz/n4115465
PRODEJ Horoměřice, Komenského Nabízíme k prodeji velmi útulný byt 3+kk o ploše 69 m2 s 12 m2 lodžií ve 2. patře s krásným výhledem do zeleně parku. 1 490 000 Kč Eduard Nojovič, tel.: +420739500569 reality.idnes.cz/n4341980
PRODEJ Praha 4, Michle, Sedlčanská Prodej bytu 2+kk v cihlovém domě, osobní vlastnictví, sklep, byt se nachází v 1. patře z 5. Parkování přímo na ulici. 2 580 000 Kč Martin Vlasák, tel.: 800700099 reality.idnes.cz/n4210229
PRODEJ Praha 9, Hrdlořezy, U Smetanky Nabízíme k prodeji velice pěkný byt 1+kk s balkonem o výměře 40 m2, v novostavbě domu z roku 2004. 1 997 000 Kč Václav Dobrovolný, tel.: 475600500 reality.idnes.cz/n4249985

Policie učí lidi,
jak se nenechat
okrást v ulicích

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů z www.rajce.net.


