parkování po příbramsku

Doprava a parkování je nosné téma snad
každé komunální politiky a není tomu
bohužel jinak ani v Příbrami. V poslední době v našem městě rezonuje hlavně
téma parkování a jeho zpoplatnění.
Radnice se sice snaží problémy řešit, ale
bohužel nekoncepčně a na vlastní pěst,
bez předchozí komunikace s dopravní
komisí.
Dle našeho názoru bychom měli namísto
vytváření náhodných parkovacích míst
začít společně s přípravou a zadáním

analýzy pro dlouhodobější, a hlavně
komplexní řešení parkování v Příbrami.
Zde by mělo být vyřešeno převážně parkování v městských zástavbách, centru,
kolem aquaparku, či nádraží a nemocnice. Nejde totiž pouze o bezhlavé budování parkovišť a domů, ale i o celkovou
vizi, jak parkoviště lépe využívat a koordinovat ideálně za pomocí moderních
technologií.
Pro názorný příklad přikládáme
SCI-FI pohádku o Honzovi:

Drahé péčko

Jak honza na úřad jel...

Žil, byl příbramák Honza.
Honza si jednoho dne potřeboval vyřídit
věci na úřadě a jelikož měl z minulosti špatnou zkušenost, vzal si na to den
dovolené. Ráno si přivstal, nasnídal se,
nasedl do auta a vyrazil směrem do centra. Už když se blížil cíli, začal byl lehce
nervózní a utíral si pot z čela. V tom si
ale všiml nových informačních tabulí,
které ho navigovaly na volná parkovací
místa v centru. Byl z toho celkem mile
překvapený, jelikož v minulosti vždy
desítky minut kroužil městem. Po chvíli
tedy zaparkoval a vystoupil spokojený
z auta. Náhle mu ale úsměv klesl. Zjistil, že má u sebe pouze padesátikorunu,
papírové bankovky a platební kartu. Byl
z toho docela mrzutý, jelikož věděl, že

automat nevrací a nebere ani platební
karty. Jaké bylo jeho překvapení, když
zde nalezl automat nový, který mince
vracel a zároveň bral i karty. Cítil se
jako v sedmém nebi, přičemž další várku rozkoše získal při přečtení informace,
že lze použít i novou Kartu příbramáka,
která poskytuje slevu na parkovném pro
obyvatele Příbrami, kteří nemají vůči
městu dluh. Navíc zjistil, že je karta
spojená s mobilní aplikací, díky které
si může parkovací místo krátkodobě
zarezervovat, či mu umožní rezidenční
parkování, nebo parkování zdarma při
darování krve.
Honza byl opravdu spokojený. Ovšem,
jen než pochopil, že se právě probudil.
Příbramsk ý folklór

Evropská podpora vzdělávání v PB
Přiznám se, že se vždy trochu naštvu,
když slyším ničím nepodloženou kritiku EU. Ano tato instituce, jejíž jsme
součástí, má své chyby, není dokonalá,
ale na druhou stranu je tady řada oblastí,
kde EU zásadně pomohla a stále pomáhá
v rozvoji našich měst, venkova i škol.
Od té doby co jsme členským státem
EU se řada škol v Příbrami a okolí zapojila do různých vzdělávacích programů
a projektů, které umožnili stovkám
studentů, pedagogů ale i lidem z města
studovat a pracovat v zahraničí, nebo
vycestovat do partnerských škol a měst.
Všechny tyto projekty, cesty, školení,
atd., jsou financovány z evropských
fondů, z kterých stále naše země víc
čerpá, než přispívá. V současné době je
hlavním vzdělávacím programem Erasmus+, který nabízí výměnné pobyty
studentů, praxe studentů v zahraničních
firmách, vzdělávací kurzy pro učitele a
více. Do projektů s výměnnými pobyty
je vždy zapojeno několik evropských
škol, které spolupracují na nějakém
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společném tématu po dobu dvou let.
Studenti plní různé úkoly spojené s tématy projektu, společně ve škole a i ve
svém volném čase. Výsledky své práce
prezentují na partnerských školách, kde
také probíhají workshopy a další aktivity v mezinárodních týmech. Při výjezdu studenti často bydlí v hostitelských
rodinách a mají tak příležitost opravdu
poznat život v jiné zemi, své vrstevníky
a kulturu dané země. Získávají nové
životní zkušenosti, dovednosti a motivaci. Pobytem v cizině také získávají nový
pohled na svět a mají tak šanci tvořit si
vlastní názor. Někteří si po návratu domů
víc váží toho, co tu mají.
Mnoho škol ve městě čerpá nebo již
čerpala dotace s EU fondů na modernizaci a vybavení odborných učeben a
laboratoří, které zkvalitňují výuku našich
dětí nebo jim umožní se lépe prakticky
připravit pro budoucí povolání. Díky
Evropským strukturálním a investičním
fondům, běží tzv. projekt „Šablony“
skoro na všech školách. Cílem projektu
je zkvalitnit vzdělávání, zvýšit úspěšnost
žáků, individualizací výuky, což v praxi
znamená, že na školách mohly děti chodit na doučování některých předmětů,
navštěvovat různé dílny, zúčastnit se
exkurzí, atd., a to zdarma. Jinde došlo k
rozdělení tříd, pozvání odborníka z praxe nebo měli několik hodin s rodilým
mluvčím.
Kvalitní vzdělávání, inovace a uplatnění
mladých lidí na trhu práce je pro EU prioritou, proto investuje tolik finančních
prostředků do žáků, učitelů, škol a jejich vybavení. Tímto jsem chtěla rozšířit
povědomí o tom, že i v Příbrami máme z
těchto zdrojů značný prospěch.
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V množství nekoncepčních řešení nás
v současnosti asi nejvíce zaráží filozofie tzv. záchytných parkovišť, neboli
zelených zón. Na nich by obecně nebylo nic špatného, jelikož za akceptovatelných 120 Kč si lze zaplatit měsíc
parkování v zelené zóně. Za to rozhodně
palec nahoru.
Problémem ale je, že tato platba platí
pouze pro jednu ze tří zón a jelikož jsou
parkoviště často přeplněné, nezbývá vám
nic jiného, než si zaplatit zóny tři. Což
je u záchytného parkoviště bez možnosti
rezervace místa nelogické. Nehledě na
fakt, že toto parkování lze zaplatit pouze u terminálu v hotovosti. Platební
terminály jsou totiž stále pro Příbram
HITECH technologie :-) Pokud se tedy
chystáte zaplatit měsíční parkování,
doporučujeme si pár dní předem schovávat drobné.
PS: Automat samozřejmě nevrací :-)

Místní sdružení piráti příbram
Kdo že to vlastně jsme? Jsme parta
dobrovolníků z Příbrami a okolí (Narysov, Trhové dušníky, Milín, či Dobříš),
kterým není lhostejná situace kolem
nás. Naše MS Příbram funguje již od
roku 2014, kdy ho spoluzaložila dnešní
poslankyně Lenka Kozlová.
Od začátku jsme se snažili o propojení
pozitivně smýšlejících lidí a pořádali
tak seznamovací večery, festivaly,
přednášky, nebo jsme uklízeli Česko.
Velkým krokem byl pro nás loňský
rok, ve kterém jsme se s minimálním
rozpočtem dostali do zastupitelstva a
většiny městských komisí, či výborů
města Příbram. V současnosti tak máme
zastupitele Antonína Schejbala, který se
za Vás statečně pere z nelehké opoziční
židle. Máme tak skvělou možnost do věcí
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více vidět, být o všem informováni a informovat. Proto např. plánujeme videokanál, kde budeme pravidelně mluvit o
zastupitelském dění, našich postojích, či
zde ukládat kompletní záznamy z jednání
zastupitelstva.
Zároveň však nezapomínáme na naše
straré časy a proto plánujeme spoustu
veřejných akcí jako je promítání filmů,
koncerty, či venkovní grilovačky. Je totiž
třeba, si to udělat pěkný :-)
Budeme moc rádi, když se za námi
někdy zastavíte a nasajete atmosféru.
Ať už na některou akci, či pravidelnou
veřejnou schůzi.
Těšíme se na Vás.
Bc. Jan Trnka
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