ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Kočičím bezdomovcům jsme
mohli pomoci i díky vám
Příbramský Spolek pro kočku se loni věnoval téměř 180 zatoulaným kočkám, pro více
než polovinu z nich se podařilo najít nový domov.
přispěli na náš transparentní účet a pomohli
naplnit misky kočičím bezdomovcům.
Hlavní cíl našeho spolku spočívá v pomoci
opuštěným, toulavým, nemocným a jinak znevýhodněným kočkám v Příbrami a okolí. Plaché
kočky se po vykastrování a nezbytném ošetření
vypouštějí zpět do svých lokalit, kde jsou členy
spolku a dalšími hodnými lidmi krmeny a sledovány. Koťata a přítulné kočky jsou umísťovány do domácích depozit u členů spolku, kde
čekají, až jim bude nalezen nový domov. Nebuďme lhostejní k osudům těch, které lidská bezcitnost uvrhla do těžkého postavení.
Další informace o kočkách k adopci i o činnosti spolku naleznete na webových stránkách
www.spolekprokockupribram.cz.

INFORMACE
Výběrové řízení z FOM už za pár dní
Příbramští zastupitelé schválili vyhlášení
prvního kola výběrového řízení na
poskytování zápůjček z fondu FOM
(Fond oprav a modernizace bytového
fondu na území města Příbram). Výběrové řízení proběhne 17. února, žádosti
bylo možné podávat do 10. února 2016.
Příbram poskytuje výhodné, nízkoúročené zápůjčky z FOM vlastníkům obytných
domů nebo bytů, které se nacházejí na
území města Příbram, obvykle dvakrát
do roka. Na zateplení obvodového pláště
rodinného domu staršího pěti let, zřízení
ekologického topení a ohřevu vody, na
rekonstrukci koupelny a WC, rekonstrukce balkónů, či na výměnu oken a dveří
bylo vloni uzavřeno celkem 10 nových
smluv o zápůjčce v celkovém objemu
845 000 korun.

Jarmila Potůčková
Spolek pro kočku
Členové Spolku pro kočku děkují všem, kteří
nás v roce 2015 podpořili – hlavně pak starostovi
Jindřichu Vařekovi a ostatním představitelům
města za přidělení dotace a vedoucímu odboru
životního prostředí Petru Walenkovi. Díky
finanční pomoci města prošlo v loňském roce
péčí spolku 178 koček. Vykastrovali jsme
74 nalezených koček a podařilo se nám umístit
97 koček a koťat. Děkujeme všem hodným
lidem, kteří jim poskytli nový domov nebo kteří

Hudba a zpěv do života patří
Stojíme na prahu roku 2016. Většina z nás si klade otázku, jaký tento nový rok bude?
Přemýšlíme, co se nám ve starém roce povedlo, kde ještě máme rezervy a co
můžeme v roce 2016 vylepšit.
Stejné otázky si klade i náš pěvecký soubor
Přátelství Svazu tělesně postižených, místní
organizace č. 2 v Příbrami pod vedením Františka Kubína. Jsme parta 19 lidí důchodového
věku, amatérů, kterým hudba a zpěv stále
působí radost. Scházíme se pravidelně už
sedm let a snažíme se při našich vystoupeních
potěšit posluchače někdy lidovými písněmi,
jindy country muzikou, oblíbené jsou i takzvané hašlerky. V repertoáru máme hornické
písně a v adventním čase jsou velmi žádané
koledy a vánoční písně. Zpíváme za hudebního
doprovodu kytary a harmoniky. V naší práci
nám velmi pomáhá výborná spolupráce
s výborem naší organizace, jmenovitě s předsedou Pavlem Bacíkem.
Vystoupení souboru dovedeme přizpůsobit
jakékoliv události (Den žen, Den matek, výroční schůze, oslavy, vánoční večírky). Nezapomínáme ani na charitativní činnost, zpíváme
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v nemocnici, ve stacionáři nebo v domovech
důchodců.
Hudba a zpěv do života souboru patří. Obohacuje nás a my svou radost a nadšení chceme
přenášet na posluchače. A pokud naše obecenstvo alespoň na chvíli zapomene na své
všední starosti, zaposlouchá se do pěkných
melodií a prožije s námi chvilku plnou pohody,
považujeme to za naši odměnu a za motivaci
k další práci.
A protože každý k uskutečnění svých cílů
potřebuje především pevné zdraví, přejeme
nejen sobě, ale i všem příbramským občanům
v roce osmistého výročí založení města mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Alena Krulová
Svaz tělesně postižených,
místní organizace č. 2 v Příbrami

Zelená páteř podruhé
V polovině ledna proběhla druhá diskuse
o projektu takzvané zelené páteře města,
který si klade za cíl zatraktivnění prostoru
podél Příbramského potoka. Veřejnost se
mohla seznámit se zapracovanými návrhy,
které vzešly z prvního projednání v listopadu 2015, studií rozdělenou do jednotlivých částí a koncepty řešení. Tým
architektů a projektantů se před konečným dopracováním zajímal o názory lidí
a případné návrhy, jak ještě zelenou páteř
města Příbram více obohatit. Tomuto
projektu se budeme obsáhleji věnovat
v některém z dalších vydání Kahanu.

Město spustilo nový web k 800. výročí
města
Příbram letos slaví 800 let od první
písemné zmínky o městě. V rámci oslav
se chystá řada akcí. Aby vám nic
neuniklo, začal fungovat nový web na
adrese www.pribram800let.cz.

Krátké aktuality zpracoval Stanislav D. Břeň

