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Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanovují po dohodě se
zřizovatelem termín, dobu a místo pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2016/2017 na
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Chybné nakládání s odpadem může znamenat statisícovou pokutu ..................
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úterý 5. dubna 2016 od 10.00 do 16.00 hodin v sídlech
jednotlivých mateřských škol:
MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III
MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II
MŠ Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII
MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII
MŠ 28. října 55, Příbram VII
MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 (podání žádosti na čp. 278 i čp. 235)
MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
MŠ, Příbram VIII, Školní 131
MŠ pod Svatou Horou, nám. Dr. J. Theurera 262, Příbram II
MŠ Rybička, Fibichova 272, Příbram II
Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII
Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ, Hornická 327, Příbram II
Přineste s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte. Tiskopisy
jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské škole nebo ke stažení na jejích webových stránkách.
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ne 18. února 2016 se konal na Zámečku vzpomínkový
akt pořádaný na počest příbramských občanů, kteří
byli po nesčetných mukách popraveni v Brandenburgu, kam byli v posledních dnech války kvůli exekuci převezeni.
Uvědomuji si, že takto asi nemá vypadat optimistický
a poutavý úvod do rubriky Úvodní slovo starosty. Kolika Příbramáků, resp. kolika generací se tato událost ještě dnes
opravdu dotýká? Přiznám se, že i pro mne, jakožto nepamětníka, je tato doba už zašedlá a patří spíše do učebnic historie.
Přesněji řečeno patřila, a to do té doby, než jsem si spolu
s ostatními účastníky tohoto setkání vyposlechl vylíčení oněch
událostí od ředitele Hornického muzea pana doktora Josefa
Velfla.
Nevím, jestli jeho proslov trval 15 minut anebo půl hodiny.
Na hodinky se v sále za celou dobu nepodíval nikdo. Bez
dechu všichni poslouchali líčení tak barvité atak ohromující,
že čas byl donucen se zastavit a příběhy se doslova odvíjely
před očima. Pan Velfl vyprávěl ojednotlivých případech všech
16 popravených s takovou znalostí tématu a tak detailně, až
posluchačům naskakovala husí kůže.
Každý jeden z oněch mnoha příběhů by stál za samostatné
dlouhé vyprávění aza každým z nich se skrývaly osudy dalších
nesmírně statečných lidí, skutečných vlastenců. Nejsem si
jist, že slovu vlastenec ještě dnes rozumíme všichni stejně.
Fandit u televize není totéž, jako být ochoten nasadit život
ve jménu „vyššího principu mravního“. Vlastenectvím není,
alespoň myslím, ani vzteklé odmítání všeho cizího ani pohrdání jinou barvou pleti.
Některé další příběhy byly líčeny i z pohledu rodin oněch
hrdinů. Vyposlechli jsme si také příběh ženy, která předčasně
porodila dva dny po odvlečení svého manžela adlouho bojovala o život svůj i právě narozených dvojčat.
Další smutný paradox spočíval v tom, že to byli právě příbramští občané, kteří byli popraveni na základě pravděpodobně posledního rozsudku smrti, který K. H. Frank stihl
v posledních dnech války ještě podepsat. Ano, je to tentýž
Frank, který nese vinu na smrti studentů zastřelených 17.listopadu 1939 bez vynesení rozsudku, stejně jako na deportaci
tisíců lidí do Německa na nucené práce. Jeho podpis je i na
rozsudcích smrti pro vesnice Lidice a Ležáky. Pan Velfl proto
neopomněl připomenout ani osudy těch „z té druhé strany“,
tedy velitelů gestapa. Spravedlnost nakonec dosáhla v mnoha
případech i na ně, a právem nakonec skončili samozvaní kati
podobným způsobem jako jejich oběti, nejmocnějšího muže
protektorátu nevyjímaje.
Zkrátka jsme se toho mnoho dozvěděli, ale to nebylo to
jediné, co se na Zámečku zmiňované odpoledne odehrálo.
Díky tomuto setkání se konečně osobně seznámil Ing. Laub,
syn popraveného generála Aloise Lauba, s Ladislavem Bambasem, synem popraveného horníka Ladislava Bambase,
asdalšími přímými potomky po popravených hornících Janu
Pouchaničovi, Petru Bejčkovi a tiskaři Janu Bejčkovi. Bylo
úžasné vidět pohromadě lidi, jejichž rodiče potkal tak nelítostný a krvavý osud.
V konfrontaci sheroickými činy našich předků jsem si z této
události odnesl napomenutí, jak malicherné je hroutit se
z maličkostí a rozčilovat se dnes nad hloupostmi, na které už
zítra nikdo nevzpomene.
S Jindřich Vařeka
starosta města
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KRÁTCE
Pozor na padající
větve a stromy
V lesích na Příbramsku hrozí úraz z důvodu
samovolného pádu sněhem zatížených větví
nebo celých stromů. Příbramská radnice proto
vyzvala občany, aby se v těchto dnech pohybovali v okolních lesích jen s maximální obezřetností. Pokud musíte do lesa vstoupit, dbejte
zvýšené opatrnosti a sledujte situaci kolem
sebe. Stromy mohou být poškozené i poté, co
roztaje vlhký sníh.

Foto: Pavlína Svobodová

Velký zájem o Senior Point
Přibližně 400 seniorů přišlo na začátku února na slavnostní otevření Senior Pointu v Příbrami.
Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace a zprostředkuje pomoc seniorům. Nejčastější dotazy se týkají oblasti bezpečnosti, prevence, sociálního
systému a v neposlední řadě také právní problematiky, která je hojně využívána. Mezi poskytované
služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet, informační materiály partnerů,
nabídka volnočasových aktivit a přednášek. Senior Point najdete v Žežické ulici 193 v Příbrami VII.

Demolici budov
na Bytízu nestojí
už nic v cestě
V blízkosti skládky Bytíz proběhne demolice
šesti nevyužívaných budov. Na základě poptávkového řízení zbourání zajistí společnost SVZ
Centrum, a to za 2,07 milionu korun bez DPH.
Původní smlouva přitom zněla na částku téměř
5,6 milionu korun. Dobrou zprávou pro městský rozpočet je, že se značně sníží náklady na
stržení staveb. „Původně vysoutěžená cena za
demolici čtyř objektů byla podle našeho názoru
až neskutečně vysoká,“ řekl příbramský starosta
Jindřich Vařeka a dodal: „Naštěstí se nám ale
podařilo rozhodnutí staré rady města revokovat
a mohli jsme vyhlásit nové poptávkové řízení.
Výsledkem je, že jsme městskému rozpočtu ušetřili
tři a půl milionu korun.“ Úspora je umocněna
faktem, že bude zbouráno všech šest nepotřebných objektů. Budovy ustoupí dalšímu plánovanému rozšíření skládky, kam se ukládá mj.
tuhý komunální odpad z Příbrami.

Sportovní hala má
nové toalety
Návštěvníci příbramské sportovní haly mají
k dispozici nově zrekonstruované hygienické
zázemí. „Za peníze města Příbram se na přelomu
roku podařilo kompletně zrenovovat pánské
i dámské toalety u šaten k hale,“ uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda. Na rekonstrukci přispělo město Příbram částkou
486 000 korun. Rekonstruované šatny využívají návštěvníci sportovní haly, ale také děti
z mateřských škol, které sem docházejí na plaveckou výuku. „V této části plaveckého bazénu
budeme v létě ještě modernizovat šatny a sprchy,“
dodal Václav Švenda s tím, že vedení město si
uvědomuje celkově nedobrý stav haly a dlouhodobě usiluje o získání prostředků na výraznou rekonstrukci.

Nemocnice s novým
babyboxem
V úterý 2. února 2016 se ve vstupní hale příbramské nemocnice konalo slavnostní předání
nového babyboxu. Zařízení bude dočasně uloženo v nemocnici a zprovozněno po ukončení
rekonstrukce porodních sálů a oddělení šestinedělí, a to v pavilonu D4 hlavního areálu příbramské nemocnice, kde je už několik let
umístěn stávající babybox. Ten je v provozu
i během rekonstrukce až do doby, kdy bude
nahrazen novým.
„Rekonstrukce komplexu porodních sálů
a oddělení šestinedělí s dotací od Středočeského
kraje ve výši 80 milionů korun je největší investiční akcí příbramské nemocnice v letošním roce,“
řekl ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.
Dále uvedl: „Stavební práce zasáhnou celý pavilon D4, a nemocnice proto logicky považuje za
rozumné instalovat nový babybox včetně technického zabezpečení a připojení na datovou síť
nemocnice až po dokončení rekonstrukce.“

Žádost o dotaci
na kotel podejte
co nejdříve
V minulém vydání Kahanu jsme informovali,
že je možné podávat žádosti o výměnu starého
kotle. Odbor životního prostředí příbramského
městského úřadu upozorňuje, že lhůta pro
podání žádosti je do 15. září 2016, ale pouze
za předpokladu, že se nevyčerpá uvolněná částka 500 milionů korun. To by se ve skutečnosti
mohlo stát mnohem dříve. Pro žadatele je také
důležitá informace, že ve většině případů není
třeba mít průkaz energetické náročnosti budov.
Při výměně kotle nezapomeňte pořídit fotografie zapojení starého kotle na otopnou soustavu
a do komínového tělesa (jinak by nemohla být
dotace uznána). Vzor fotografie a všechny
potřebné informace včetně příslušných formulářů a seznamu dotovaných výrobků jsou na
webu kraje nebo na tomto odkazu riz.cz/fwvw7.
S případnými dotazy na kotlíkovou dotaci se
obracejte na Janu Bohatovou (tel.: 257 280 892,
e-mail: bohatova@kr-s.cz), Michala Zadinu
(257 280 113, zadina@kr-s.cz) nebo Anetu
Hamzovou (257 280 363, hamzova@kr-s.cz).

Foto: archiv
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Foto: SZM Příbram

V sobotu 19. března se v Příbrami uskuteční
Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu na laně.
„V letošním roce budeme navazovat na velmi
úspěšný loňský ročník, který se mohl pochlubit
nejen vynikajícími výkony, ale současně se jednalo o závod s historicky nejvyšším počtem závodníků,“ uvedl za pořádající Sokol Příbram Jiří
Kotlan. První memoriál připomínající si prvního
československého olympijského vítěze v této
disciplíně Bedřicha Šupčíka se konal již v roce
1993. Akce začíná ve 13.00 v příbramské sokolovně, vstupné je dobrovolné.

Čtvrtek 31. března 2016 je posledním dnem,
kdy mohou příbramští občané zaplatit poplatky
za svoz odpadu a za psy. Pozornost je třeba
věnovat zejména výši poplatku za odpad, od
1. ledna 2016 se platí 552 Kč za osobu a rok.
Poplatky je možné uhradit těmito způsoby:
1. bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel.
č. 318 402 241 nebo 318 402 341),
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu
60038-521689309/0800 (variabilní
symbol sdělí pracovnice na tel. č.
318 402 241 nebo 318 402 341);
2. v hotovosti v pokladnách Městského úřadu
Příbram (Gen. R. Tesaříka 19, 1. patro –
pokladna, nám. T. G. Masaryka 107, přízemí
– pokladna, č. dveří 1);
3. složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

Foto: Shutterstock

Čekají na vás.
Raf, Hasan či Rony

Psí útulek v Lazci se stará o mnoho
opuštěných psů. Pokud hledáte
zvířecího kamaráda, představíme vám
tři zdejší obyvatele, kteří čekají na
nový domov. Připomínáme, že tyto
i další psy můžete vzít na procházku.
RONY JAKO HLÍDAČ
Asi tříletý
kříženec labradora.
Čistotný
a přátelský pes se
základní
poslušností. Pro
Ronyho by byla
vhodná zahrada
s domkem, který
vám skvěle ohlídá.

HASAN MÁ RÁD DĚTI
Přibližně
devítiletý kříženec
švýcarského
ovčáka. Je velice
hodný, poslušný
a vděčný za každé
pohlazení. Hodil by
se k dětem, je to
skvělý kamarád.

Na poplatky za
odpad a psy máte
čas jen do konce
března

30. 4.
je uzávěrka jubilejního dvacátého ročníku literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka 2016. Přihlásit se může každý ve věku od 12 do 23 let.
Více na www.kjd.pb.cz.

Memoriál Bedřicha
Šupčíka už za pár dní

Foto: Pavlína Svobodová

Záchytka na Zdaboři
je v provozu
Od března funguje na Zdaboři záchytná stanice. Zpočátku bude otevřeno o víkendech, kdy
podobná zařízení zažívají největší nápor. Město
usiluje o získání dalších lékařů, aby provoz mohl
být nepřetržitý. Kapacita protialkoholní stanice,
která sídlí v druhém areálu příbramské nemocnice, činí 10 lůžek s oddělenými místnostmi
pro ženy a muže.

Oprava: DPS budou
mít nové výtahy
V minulém vydání Kahanu jsme uvedli, že
dva domy s pečovatelskou službou v Příbrami
mají nové výtahy. Skutečností je, že výtahy se
teprve budují. Za chybu se našim čtenářům moc
omlouváme.

NEMOCNÝ, ALE VITÁLNÍ RAF
Asi osmiletý pes
je útulkový marod.
Bohužel má
doživotně
nemocnou slinivku
a bez speciálních
léků a granulí se již
neobejde. Rád
chodí na dlouhé
procházky a je
velice mazlivý.
Pejsek je vhodný
pouze k lidem,
kteří vědí, co zmiňované onemocnění obnáší.
Péče o Rafa je sice finančně náročnější, ale
jeho vitalita a vděčnost vám vše vynahradí.
S přihlédnutím k onemocnění Rafovi plně
vyhovují tato krmiva: Hill’s Prescription Diet
i/d Gastrointestinal Health Adult; Purina Pro
Plan veterinary diets EN Gastrointestinal.
Zakoupením krmiva se můžete podílet na
péči o psa do doby, než se najde nový hodný
páníček.
Veškeré informace o venčení nebo odběru
psů sdělíme každý den na telefonech
318 629 531, 777 705 616 nebo webu
www.ts-pb.cz.
S Hana Celerýnová
Technické služby města Příbram
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HLAVNÍ TÉMA

Kriminalita v Příbrami je nejnižší
za deset let
Středočeské Palermo. Tak se říkalo Příbrami v devadesátých letech. A statistikám celorepublikové kriminality vévodila
i na začátku nového tisíciletí. Od té doby Příbram urazila velký kus cesty. Aktuálně je v ní míra kriminalita nejnižší za deset let.
To značí, že se v Příbrami mnohem méně krade i přepadá. A vyšší je i objasněnost trestných činů.
konkrétních opatření,“ řekl místostarosta Václav Švenda. V posledních sedmi letech se tak
realizovaly přibližně čtyři desítky preventivních projektů.

V posledních sedmi letech
se realizovaly přibližně čtyři
desítky preventivních
projektů.

Město Příbram si velmi pochvaluje spolupráci se státní policií, která vychází vstříc mnoha požadavkům,
které se týkají prevence, represe i spolupráce při zajištění bezpečnosti na kulturních a společenských akcích.
(Foto: Policie ČR)

WEB PRO AKTIVNÍ SPOLUOBČANY
Jedním z nejnovějších opatření je web bezpecnapribram.cz. „Na těchto internetových
stránkách najdou občané informace o konkrétních kriminálních činech, kdy mohou aktivně
přispět k odhalení pachatele, ale také se lze
dozvědět, jak se bránit přepadení, vloupání
nebo krádeži,“ vysvětluje příbramský starosta
Jindřich Vařeka.
Důležitým prvkem prevence kriminality bylo
i v minulosti vytvoření skupiny asistentů prevence kriminality, kteří jsou každodenně v kontaktu s lidmi, u nichž existuje potenciál pro
vznik drobné kriminality, nebo kteří se dostávají do složitých životních situací. „Asistenti
prevence kriminality chodí například pravidelně

V Příbrami se opět snítextu, kdy se celkově
žila kriminalita. Nej zmenšuje objem kriminamarkantnější je pokles
lity v celé České republice.
násilných trestných činů
V Příbrami je ale pokles
a především loupeží, také
zásadní. Srovnejme si
O tolik procent se
bylo vykradeno méně
například počet násilných
chat, domů či bytů. Po
trestných činů v roce 2007
meziročně (2014–2015)
výrazném snížení počtu
(103) a v roce 2015 (49).
snížila kriminalita
kriminálních
deliktů
Občany vždy nejvíce trápiv roce 2014 jde o potvrzela majetková trestná činv okrese Příbram.
ní pozitivního trendu.
nost, tedy „krádeže všeho
Objasněno bylo
Meziročně se kriminalita
druhu“. V roce 2007 se
40 % případů.
snížila o zhruba 17 projich stalo 1 882, v loňském
cent, což znamená nej roce to bylo „jen“ 708. Je
méně kriminality za
tedy zřejmé, že kromě
uplynulou dekádu. „Za posledních deset let je
obecných společenských trendů i aktivity poliO polovinu méně
kriminalita na nejnižší úrovni, tedy o 55 procent
cie přispěla v průběhu let svými opatřeními
nižší než v roce 2007,“ dodala mluvčí příbramtaké příbramská radnice.
Na Příbramsku bylo vloni spácháno celkem
ské policie Monika Schindlová.
V návaznosti na českou vládou schválenou
2 247 trestných činů. Policie objasnila 906
Zatímco ve zmiňovaném roce se v Příbrami
Stra tegii prevence kriminality na léta
případů, tedy zhruba dvě pětiny. Konkrétstalo 2 464 trestných činů, vloni to bylo 1 134.
2008–2011 vznikl i v Příbrami v roce 2009
ně v Příbrami policisté evidovali 1 134 trestV průběhu let přibyly některé nové trestné
první komplexní materiál programu prevence
ných činů. V roce 2007 šlo o téměř 2 500
činy jako kyberšikana nebo nebezpečné prokriminality. „Od té doby se každý rok tato kontrestných činů. Kompletní statistiku nanásledování. Díky nové legislativě ale ubylo
cepce aktualizovala, přepracovávala a vždy
jdete na webu bezpecnapribram.cz.
krádeží kovů nebo z důvodu zabudovávání
doplňovala o aktuální poznatky a návrhy řešení
autorádií do přístrojových desek klesl počet
vykradených aut.
CELKOVÁ KRIMINALITA
2 464
PROČ V PŘÍBRAMI KLESÁ KRIMINALITA
2 129
2 049
1 967
Kriminalita v Příbrami vždy představovala
1 935
1 718
1 674
značný problém. Hodně se zmiňovala
1 524
v médiích, občané v anketách ji považovali za
1 184
1 134
prvořadý problém a vždy po čtyřech letech se
stávala tématem číslo jedna předvolebních
kampaní. Proč se tedy kriminalita snižuje?
Policejní mluvčí na úvod upozorňuje, že
aktuální čísla je třeba zařadit do širšího kon2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

17
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mezi bezdomovce, kterým nabízejí služby, jež
zajišťuje Centrum sociálních a zdravotních služeb,“ uvedla místostarostka města Alena Ženíšková. Pomáhají také v azylových domech,
účastní se přednášek pro seniory nebo vystupují na preventivních akcích ve školách. Jsou
tzv. prodlouženou informační rukou městské
a státní policie, která napomáhá v jejich činnosti.
Dalším prvkem, který dlouhodobě obstál,
je městský kamerový systém. „Nedávno jsme
investovali do modernizace dohledového centra
a nyní plánujeme obnovu a nákup dalších
kamer,“ řekl starosta a dodal, že o efektivitě
kamerového systému se mohou občané přesvědčit na serveru bezpecnapribram.cz, kde
je například umístěno video z nedávného zásahu proti zloději u zimního stadionu. Muž byl
chycen při činu díky kameře městského systému a rychlému společnému zásahu městské
a státní policie. Návštěvníci webu tak nejen
sledují krádež online, ale mohou se na vlastní
oči přesvědčit o koordinaci mezi městskou
a státní policí.

Naší zbraní je slovo
Miloslav Arnold Benda je jedním ze skupiny šesti asistentů prevence kriminality při
Městské policii Příbram, který se přímo na území města zabývá prevencí kriminality.
Asistenti jsou v současné době ﬁnancováni na základě dohody s Úřadem práce ČR.
Na ulici je můžete potkat převážně v pracovních dnech, a to ve stejnokroji
s označením asistent prevence kriminality, který je nezaměnitelný s uniformou
strážníka nebo policisty. Jako asistent pracuje Miloslav A. Benda již rok a říká, že
nejčastěji se zabývá lidmi žijícími na ulici.
S JAKÝMI PROBLÉMY NEBO
PROBLEMATICKÝM CHOVÁNÍM SE NA
ULICÍCH NEJČASTĚJI SETKÁVÁTE?
Nejčastěji se zabýváme otázkou bezdomovectví. Setkáváme se s lidmi bez přístřeší
a poskytujeme jim informace, působíme také
v sociálně vyloučených lokalitách a pomáháme
sociálně slabším občanům. Pravidelně chodíme
na úřady, například každý den je minimálně
jeden člověk na úřadu práce. Důležitou součástí
naší pracovní náplně je monitoring a sběr informací.
SE ZÍSKÁVÁNÍM INFORMACÍ Z TERÉNU JE
SPOJENO JEJICH VYHODNOCENÍ NEBO
NĚJAKÁ KONKRÉTNÍ AKCE. JAK
POSTUPUJETE?
Buď se situací zabýváme na místě a snažíme
se ji řešit v rámci našich možností, nebo věc
předáváme městským strážníkům či dalším
odborům městského úřadu. Některé kroky konzultujeme také s naším nadřízeným a současně
zástupcem velitelky městské policie.

Důležitým prvkem prevence
kriminality bylo vytvoření
skupiny asistentů prevence
kriminality.

MŮŽETE SE DOSTÁVAT DO SITUACÍ, KTERÉ
JSOU NEBEZPEČNÉ I PRO VÁS OSOBNĚ?
Téměř nikdy neřešíme agresivní projevy lidí,
vše probíhá slovně a už při nějakém náznaku,
že by mohl člověk použít násilí, kontaktujeme
naše kolegy z městské policie nebo policii státní.
A i kdyby nás někdo napadl, jsme schopni se
bránit jako každý jiný občan, tedy v mezích nutné obrany.

Právě spolupráce strážníků a policistů se
postupně zlepšuje. Město, které je zřizovatelem městské policie, a zástupci státní policie
následně podepsali další smlouvu o vzájemné
spolupráci. Policejní mluvčí Monika Schindlová si dohodu pochvaluje: „Dodatek ke koordinační dohodě z minulého roku přispěl
k nastavení širší spolupráce. Na základě dohody
se například lépe plánují služby, aby nedo cházelo k překrývání hlídek státní a městské
policie.“ Spolupráci se státní policií si pochvaluje i starosta města: „Policie má samozřejmě
velký podíl na snížení kriminality v Příbrami.
Rád bych vyzdvihl i to, jak nám vychází vstříc
například při organizování akcí, což oceňuji
obzvláště při letošních oslavách města.“

JAKÉ JSOU LIMITY VAŠÍ ČINNOSTI. KAM AŽ
MŮŽETE ZAJÍT?
Máme limity stejné jako běžní občané a ve
chvíli, kdy někdo překračuje zákon, můžeme
postupovat jen v rámci našich možností, tedy
na místo přivolat Policii ČR nebo městskou policii.
PREVENCI PROVÁDÍTE JENOM VE ŠKOLÁCH?
Přednášky na školách i například se seniory
mám na starosti především já. Při přednáškách
se snažíme všem vysvětlovat naši činnost a připomínáme základy bezpečného chování.

MÉNĚ VIDITELNÉ, ALE EFEKTIVNÍ
Prevence kriminality se rovněž stává vcelku
pravidelnou programovou složkou při městem
pořádaných akcích pro děti a mládež. Existují
ale projekty, které nejsou tak vidět, a přitom
se podle odhadů oslovených podílejí na snížení kriminality velmi výrazně. Jde například
o projekt takzvaných domovníků nebo so ciálně aktivizační služby pro sociálně slabší
občany.
S Stanislav D. Břeň

Foto: Pavlína Svobodová

JAK HODNOTÍTE BEZPEČNOST V PŘÍBRAMI
A CO BY SE MOHLO ZLEPŠIT?
Z mého pohledu se situace v Příbrami hodně
zlepšila. Jak městská, tak státní policie udělaly
mnoho práce a kriminalita významně poklesla.
Na ulicích by mohlo být více kamer, protože více
očí více vidí. Chápu ale, že je to otázka peněz.
Studenty při přednáškách proto upozorňuji, kde
jsou osvětlená místa a kamery, tím se pak minimalizuje riziko přepadení. Pomohlo by i navýšení počtu strážníků a policistů na ulicích.
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oddává se i v helikoptéře

Chybné nakládání s odpadem může
znamenat statisícovou pokutu

V loňském roce se v Příbrami vzalo 136 párů, osm sňatků bylo církevních, hodně se jich uskutečnilo v přírodě a jeden dokonce
ve vzduchu.

O netradiční svatby není
podle údajů příbramské
matriky nouze.

Novomanželé Javorští, kteří byli oddání 13. 2. 2016 v příbramském Zámečku-Ernestinu. (foto: Martin Menšík)

Prvního května loňského roku zažila příbramská matrika netradiční svatbu. Své ano
si novomanželé řekli ve výšce 1 221 metrů ve
12 hodin a 21 minut tuniského času. Svatba
miliardáře a matematika Karla Janečka a Marie
Mhadhbi vzbudila tehdy zájem médií i široké
veřejnosti. „Obřad byl zajímavý i z toho důvodu, že simultánně probíhal ve třech jazycích,
a tak se do vzduchu vznesli svatebčané, svědci,
matrikářka, oddávající i překladatelka,“ připomněla vedoucí oddělení matriky, obřadů
a slavností Helena Ziopulosová.

O netradiční svatby není podle údajů příbramské matriky nouze. Vloni se konaly například v sadu na Svaté Hoře, v Orlově na louce,
v Žežicích na zahradě, v Podlesí v lesním
divadle Skalka, v Bohutíně na Řimbabě nebo
v Dlouhé Lhotě na letišti. Sedm párů bylo
oddáno v Památníku Antonína Dvořáka ve
Vysoké u Příbramě.
I když se oddávající a pracovníci matriky
nenudí a poznávají různé lokality, většina
obřadů se koná v Příbrami na Zámečku. Zde
se také pořádají vítání občánků. „V loňském
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tel objektu smlouvu soprávněnou osobou olikvidaci tříděného odpadu. Pokud v domě, kde má
podnikatel provozovnu, také bydlí, musí mít uzavřené smlouvy dvě – jednu na fyzickou osobu
a jednu na firmu (podnikající fyzickou osobu).

S Stanislav D. Břeň

Příbram trápí vůbec nejvyšší nezaměstnanost ve Středočeském kraji. Situaci by pomohlo, když by do města a jeho okolí přišli noví
investoři – ﬁrmy. Problém je, že město nemá pozemky, které by jim mohlo nabídnout. Ty byly bohužel v minulosti městem Příbram
rozprodány. I tak ale radnice chce do Příbrami nové investory přivést.

V Příbrami je bez práce podstatně více lidí,
než v okolních středočeských městech. Zatímco průměrná míra nezaměstnanosti ve Středočeském kraji činila například v lednu
letošního roku 5,5 procenta, v Příbrami dosahovala 8,2 procenta.

Další informace pro
podnikatele
– Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech
– Odbor životního prostředí
(tel.: 318 402 476)

roce jich bylo třináct a přivítali jsme 102 dětí,
z toho 49 chlapečků a 53 holčiček,“ řekla Helena
Ziopulosová. Obřad se týká dětí do jednoho
roku věku s trvalým pobytem v Příbrami.
Vítání občánků má kromě července, srpna
a vánočních svátků pevný termín – a to každý
poslední čtvrtek v měsíci v čase 13.30 a v případě velkého zájmu i ve 14.15. Na obřad může
dítě objednat rodič osobně na oddělení matriky nebo telefonicky na 318 402 583. „Zhruba
týden před obřadem jsou všichni zájemci z naší
strany znovu telefonicky kontaktováni. Po
konečném upřesnění je účast dítěte na obřadu
závazně potvrzena,“ vysvětlila Helena Ziopulosová. Další vítání občánků se uskuteční
31. března v 13.30 a 14.15.

Město hledá v Příbrami a okolí vhodné
pozemky k podnikání
„Je to problém, protože zaznamenáváme
zájem ze strany investorů, kteří by rádi v Příbrami a jejím těsném okolí rozjeli podnikání.
Město Příbram jim bohužel vhodné pozemky
nabídnout nemůže, protože ty byly v minulých
letech, a to i v některých případech za nevýhodných podmínek pro město, rozprodány,“ říká
starosta Příbrami Jindřich Vařeka.
V současné chvíli hledá vhodný pozemek
o výměře zhruba deseti tisíc metrů čtverečních
například firma vyrábějící spojovací materiál.
Na pozemku by vybudovala novou výrobní
halu. Pokud by se v Příbrami takový pozemek
našel, firma by v ní ihned zaměstnala necelou
stovku lidí. A takových firem, které by rády
vyráběly a v Příbrami zaměstnávaly místní
obyvatele, je podle Jindřicha Vařeky více.

Pneumatiky a nárazníky v příkopu, kontejner na náměstí plný fólií vzniklých při vybalování zboží ve skladu nebo odpadová
nádoba na sídlišti nepobírající desítky kilogramů kdysi čerstvé, a neprodané zeleniny. To mohou být následky podnikatelské
činnosti a nevhodného nakládání s odpady. I když jde o výjimky a většina živnostníků a ﬁrem plní své povinnosti, je třeba
připomenout zákonné požadavky.

„Pokoušeli jsme se některé v minulosti prodané pozemky získat zpět do vlastnictví města,
ale městská kasa není v takové kondici, aby si
to mohla dovolit. Můžeme však sehrát roli zprostředkovatele mezi investory a soukromými
vlastníky pozemků. Majiteli pozemku můžeme
najít vhodného investora, a investorovi zase
vhodný pozemek,“ tvrdí Vařeka.
Starosta města Jindřich Vařeka se proto obrací s výzvou k majitelům pozemků v Příbrami
a jejím okolí, aby jej v případě jejich zájmu
o prodej či pronájem svého pozemku kontaktovali na adrese jindrich.vareka@pribram.eu.
Cílem radnice je zvýšit počet volných pracovních míst v Příbrami a snížit nezaměstnanost.
S Redakce Kahanu

Foto: Pixabay

Městský úřad Příbram jako kontrolní orgán se
při kontrolách nakládání s odpady velmi často
setkává s tím, že podnikatelé (původci odpadů)
neznají své zákonné povinnosti. Mezi ně patří
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Původce odpadů musí
vést evidenci za každou samostatnou provozovnu aza každý druh odpadu zvlášť. Dokument pak
obsahuje datum a číslo zápisu a jméno a příjmení
osoby, jež je za spravování evidence odpovědná.
Vede se při každé jednotlivé produkci odpadu,
čímž se myslí naplnění shromažďovacího nebo
sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od
původce. Informaci o náležitostech průběžné
evidence najdete vpříloze č.20 podle ustanovení
§ 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
PROVOZOVNA BEZ ODPADU NEEXISTUJE
Když půjdeme do důsledků, neexistuje provozovna (obchod), kde by se nevyskytovaly odpady.
Například při každodenním úklidu vznikají tzv.
smetky, odpady zkošů, což jsou odpady podobné
komunálním zařazené do skupiny 20 v Katalogu
odpadů z nevýrobní činnosti právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Provozovny dále produkují různé obalové odpady
– např. igelity, plasty, kartonový papír atd.
Odpady lze předat na základě uzavřené smlouvy tzv. oprávněné osobě (Technické služby Pří-

bram, SVZ Centrum – skládka Bytíz, Rumpold-P
– skládka Chrást), případně obci (v souladu s § 17
odst. 6 zákona o odpadech, § 2 vyhlášky
č. 381/2001 Sb.). Pokud podnikatel likviduje
odpad přes správce či majitele objektu, který má
přistavené vlastní nádoby, např. v případě velkého domu, kde jsou podnikatelé v nájmu, musí
sním mít otom uzavřenou smlouvu. Vždy je nutné zkontrolovat, zda má dotyčný správce či majiTUNY
600

ČASTO SE NETŘÍDÍ
Úřad často shledává nedostatky v oblasti tříděného odpadu, kdy ve vysokém počtu případů
vůbec nedochází k separaci, chybí smlouva na
jeho převzetí s oprávněnou osobou, popř. není
vedena průběžná evidence. Upozorňujeme, že
za odkládání odpadů do nádob na zbytkový
odpad (popelnice, koše na odpadky) nebo nádob
na odděleně sbírané složky (barevné kontejnery)
bez řádné smlouvy může obec uložit pokutu až
do výše 300 000 korun.
S Marcel Strnad
Městský úřad Příbram

JAK SE V PŘÍBRAMI TŘÍDÍ ODPAD
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Nejlepší fotbalisté za 800 let
Příbramští fotbaloví mladíci mají smysl pro dramatickou koncovku. V polovině února při penaltovém rozstřelu nejdříve
v mládežnické Lize mistrů fenomenálně postoupili přes CSKA Moskva. O dva týdny později si podobné zápasové ﬁnále
zopakovali s Benﬁcou Lisabon. Sice nakonec nezvítězili, ale svou hrou v obou zápasech udělali Příbrami i českému mladému
fotbalu takovou reklamu jako málokdo.

V atmosféře, která tu panovala, je už
trenér bezmocný
Příbramští mladíci se v Lize mistrů mladých fotbalistů (Youth League) blýskli už na podzim. Když ale v polovině února
porazili CSKA Moskva, ve vnímání soupeřů se něco zlomilo. „Benﬁca z nás měla respekt,“ říká Petr Janota, trenér dorostenců
1. FK Příbram.

litní, nebude to nic lehkého. Nervózní z losu jsem
nebyl, těšil jsem se, koho dostaneme. Po tom,
co jsme předvedli s CSKA, máme obrovskou chuť
do dalšího zápasu a jdeme vyhrát. Hlavně
bychom byli hrozně rádi, kdyby se podařilo stadion vyprodat,“ přál si před zápasem záložník
Jiří Januška. To se sice nestalo, ale přesto na
zápas s Benficou přišlo asi 7 000 diváků. Příbramští prohrávali rozdílem jednoho gólu, ale
před koncem se jim podařilo vyrovnat. Stadion
tehdy propukl v nadšení. Po nastavení přišel
penaltový rozstřel, ve kterém se štěstí přiklonilo na stranu portugalského týmu.
Do kabin hráče vyprovodilo vestoje aplaudující příbramské publikum. Po patnácti
letech se do Příbrami vrátila bitva o evropský
pohár a fanoušci si mohou jen přát, aby se na
další podobný zážitek nečekalo tak dlouhou
dobu.

kdy se hraje o všechno a po zápase může být
velká radost, nebo smutek. Na střetnutí se musíte přichystat jinak – fyzicky i mentálně. V Youth
League také musíme reagovat na rychlé změny,
kdy třeba CSKA otočilo skóre a my museli sebrat
síly a změnit styl hry. S Benficou jsme prohrávali, a proto jsme od šedesáté minuty vytáhli
presing a šli do většího risku. Tyto věci, přípravu
na změny a zvraty, musíme začlenit do tréninku. Do budoucna chci dbát na to, aby se hráči
učili takto chystat na zápasy v běžné lize, což
jim pomůže i v seniorském fotbale.
OTVÍRÁ ÚSPĚCH V YOUTH LEAGUE
UŽ NYNÍ HRÁČŮM NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI?
Někteří kluci se hodně zviditelnili před českou veřejností i reprezentačními trenéry, kteří
na nás předtím nechodili. Vzrostl i zájem manažerů. Pro budoucnost je to první krůček, musí
na sobě pracovat dál, protože nelze žít z toho,
že jsme sehráli dva krásné zápasy. Kluci musí
pracovat, být pokorní a trpěliví, než přijde šance. A pak záleží, jak přejdou z dorosteneckého
do dospělého fotbalu.

S Stanislav D. Břeň
Foto: 1. FK Příbram

A je to tady! Tak nejspíš vypadala první myšlenka fanoušků po vítězné penaltě zápasu
dorostenců mezi 1. FK Příbram a evropským
velkoklubem CSKA Moskva. Velké vítězství
přivedlo malý klub do osmifinále v UEFA
Youth League, spolu s fotbalovými esy jako
Manchester City nebo Barcelona. Nebývalý
úspěch slavili fanoušci, klub i lidé, kteří se
o fotbal jinak příliš nezajímají.
Emoce vítěze popsal vzápětí po skončení
hry záložník Jan Šrain: „Pocity jsou neskutečné,
nejdou ani popsat, protože si výhru ještě úplně
neuvědomujeme. Prostě bomba a fantazie. Byly
to nervy, ale věřili jsme si, a asi proto jsme to
zvládli.“ Trenér Petr Janota práci svých svěřenců do 19 let pochválil, i když o závěru utkání měl jiné představy: „S průběhem zápasu
jsem spokojený, s konečným skóre již méně.
Myslím, že jsme hráli dobře a mohli jsme výsledek dotáhnout bez penalt.“ Část vítězství patří
i fanouškům, kteří vytvořili výbornou atmosféru a domácí tým s vervou podpořili.
SLAVILO SE I NA RADNICI
„Úspěch, kterého naši fotbalisté dosáhli, je
famózní a téměř historický,“ prohlásil starosta
Jindřich Vařeka na akci, která se po vítězném
tažení konala na příbramském Zámečku. Na
setkání vedení radnice a klubu 1. FK Příbram
spolu s hráči a trenérem ohodnotilo město přínos týmu U19. „Ocenění radnice znamená pro
kluky velkou motivaci a první krok k tomu, že
klub není posuzován jen podle jeho pověsti nebo
mého politického působení, ale na základě úspěchů na hřišti,“ reagoval na pozvání představitelů města Petr Větrovský, generální ředitel
1. FK Příbram a také městský zastupitel. Podle
Petra Janoty je pro fotbalisty veřejné ohodno-
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cení práce týmu důležité jako další kariérní
impuls. Stejně uvažoval i kapitán Michal Hlavatý: „Moc si toho vážíme.“ Všichni hráči si převzali trička s nápisem Nejlepší fotbalisté za
800 let, která připomínají letošní příbramské
výročí.
7 000 DIVÁKŮ NA BENFICU
Los pro následující utkání vybral silnou Benficu Lisabon, která suverénním postupem ve
skupině budila respekt. „Soupeř je hodně kva-

Foto: Stanislav D. Břeň

Historické výsledky
Příbram – Benfica Lisabon
1:1 (po penaltách 3:5)
Příbram – CSKA Moskva
2:2 (po penaltách 5:4)

JAK JSTE SPOKOJEN S VÝKONEM TÝMU
NEJEN V YOUTH LEAGUE, ALE PŘEDEVŠÍM
V POSLEDNÍCH DVOU ZÁPASECH S CSKA
MOSKVA A BENFICOU LISABON?
Před půlrokem jsme vstoupili do Youth League zápasem s Kišiněvem. Zápas od zápasu jsme
se lepšili, až to gradovalo utkáními s CSKA a Benficou, kdy jsme dosáhli velmi dobrého výkonu.
S oběma velkokluby jsme dokázali držet krok
a místy je i přehrát. Sledovali jsme progres výkonu jednotlivých hráčů. Sžívání s evropskou
ligou je pro ně velkou zkušeností, protože česká
dorostenecká soutěž má podstatně nižší úroveň. Řekl bych, že největším vítězstvím pro kluky ale bylo, že sem přitáhli tolik diváků. Hráči
byli příjemně překvapeni a atmosféra v obou
zápasech parádní.
SEDM TISÍC DIVÁKŮ NA DOROST NENÍ
OPRAVDU OBVYKLÉ…
I když na áčko někdy přišlo více diváků, bylo
to způsobeno spíše fanouškovskou základnou
velkých českých klubů jako Sparta nebo Slavia.
Aby přišlo sedm tisíc diváků jen pro naše mužstvo, tak to tu kromě pohárové minulosti nebylo. Kluci pochopili, jak to vypadá na evropském
fotbalu, kdy fandí tisíce a desetitisíce diváků
a hráči nemohou vypustit ani metr.

Foto: 1. FK Příbram

ČÍM SE OBĚ POSLEDNÍ UTKÁNÍ
ODLIŠOVALA?
Lišila se hodně, protože svým stylem a naturelem jde o rozdílná mužstva. O CSKA jsme

neměli tolik informací, takže taktiku jsme nastavili stejně jako v ligovém zápase. Chtěli jsme
vysoko presovat, napadat a být aktivní. I když
se pak CSKA zvedlo a dvěma krásnými góly se
dostalo zpět, tak jsme byli v průběhu zápasu
lepším týmem.
O Benfice jsme věděli hodně. Měli jsme
respekt před jejich výsledky a fotbalovým uměním, a proto jsme od začátku zápasu tak vysoko
nenapadali. Po prvních minutách jsme ale zjistili, že Benfica z nás má taky respekt. To mě překvapilo, ale pomohlo nám to dobře vstoupit do
zápasu. Ke konci hráči dostali Benficu pod tlak
a ta místy jen odkopávala balony. To je pro kluky
velmi dobré vysvědčení.

ZVIDITELNĚNÍ PŘÍBRAMI V MÉDIÍCH BYLO
DÍKY OBĚMA ZÁPASŮM OBROVSKÉ
A Z TOHOTO POHLEDU MŮŽE JÍT O UDÁLOST
ROKU. PŘIVEDE TO VÍCE LIDÍ NA
PŘÍBRAMSKÝ FOTBAL?
Mnoha lidem je fotbal mladších kluků bližší,
protože většina z nich není profesionály a hrají
dorosteneckým srdcem. V hledišti proto sedí
spousta známých a příbuzných a chodí se dívat
i děvčata. Byl bych rád, kdyby diváci navázali
na tyto zápasy a v hojném počtu přišli podpořit
i naše áčko, které je vlajkovou lodí týmu. Teď
to budou potřebovat, čekají je těžké zápasy.
Byla by škoda, kdyby zůstalo jen u podpory mládežníků.
S Stanislav D. Břeň

PŘIPRAVOVALI JSTE SE NĚJAK NA ZÁVĚR, KDY
SE V OBOU PŘÍPADECH ROZHODOVALO PŘI
PENALTOVÉM ROZSTŘELU?
Na to se moc připravit nedá. V atmosféře, která tu panovala, je už trenér bezmocný. Hráči
nevnímají, neslyší a diváci fandili jak o život.
Trenér to už musí nechat na hráčích. Závěr zápasu po vyrovnání s Benficou byl velmi hezký a pro
diváky opravdu strhující.
JAKÉ ZKUŠENOSTI Z LIGY MISTRŮ CHCETE
ZAČLENIT DO DALŠÍ PŘÍPRAVY MLADÝCH
HRÁČŮ?
Pro mne šlo také o premiéru v evropských
soutěžích a společně jsme získali cenné zkušenosti. Sehrajeme dvacet běžných ligových zápasů za půl roku. Nyní jsme ale absolvovali utkání,

Foto: 1. FK Příbram
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DOTAZNÍK

Dotazníkové šetření – Bezpečná Příbram
V loňském roce byla v Příbrami policejní statistikou vyhodnocena nejnižší kriminalita za posledních 10 let. Je to potvrzení dobře
zvolených kroků především ve volbě preventivních opatření. Chceme nadále snižovat kriminalitu ve městě, a proto potřebujeme
znát i váš názor a doporučení. Věnujte tedy, prosím, tři minuty času vyplnění dotazníku a já vám slibuji, že se odpovědní lidé
budou zabývat každou odpovědí, poznámkou a návrhem.
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram

Zaškrtněte, prosím, jednu z možností:

Věková kategorie:


do 25 let
26–50 let

Pohlaví:

51–75 let


76 let a více


muž


žena

Část B – znalost programů prevence kriminality
Část B je zaměřena na znalost preventivních programů pro snížení kriminality, které jsou každoročně realizovány ve městě Příbram.

1. V oblasti prevence kriminality byste nejvíce uvítal/a? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
 zvýšenou kontrolu rizikových míst
 prevenci v silniční dopravě
 vzdělávání, informace (besedy, kurzy)
 pravidelné informace o kriminalitě ve městě
 vyšší počet bezpečnostních kamer
 zvýšení počtu policistů v ulicích
 komplexní práci s problémovou mládeží
 nic, jsem spokojený/á se současným stavem
(škola, neziskové organizace, úřad, policie)
2.





Jaké preventivní aktivity byste nejvíce uvítal/a? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
kurzy sebeobrany pro ženy/seniory
 preventivní akce a přednášky pro školy
besedy pro seniory
 plakáty a informační letáčky prevence kriminality
poradenství pro oběti trestných činů
 přednášky na téma kriminality a její prevence
komplexní práci s problémovou mládeží
(škola, neziskové organizace, úřad, policie)

3. Využíváte informace poskytované na webu www.bezpecnapribram.cz?
 ano – využívám
 ne – nevyužívám
 nemám přístup k internetu

Část A – průzkum bezpečí v Příbrami
1. Stal/a jste se za posledních 12 měsíců obětí majetkové kriminality?
 ano  ne
2.




Pokud ano, tak jaké?
podvod
 krádež mobilu
krádež kabelky
 krádež kola
vykradení chaty
 vykradení sklepu

 poškození majetku
 kapesní krádež
 vykradení auta

 krádež auta
 Jiné – jaké? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Stal/a jste se za posledních 12 měsíců obětí násilné kriminality?
 ano
 ne
4.




Pokud ano, tak jaké?
rvačka v hospodě
napadení skupinkou mládeže
loupežné přepadení

5.




Jakého trestného činu se v našem městě nejvíce obáváte? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
krádeže auta/vloupání do auta
 vloupání do společných prostor
vloupání do domu nebo bytu
 násilného trestného činu (přepadení, obtěžování, ublížení na zdraví)
trestných činů spojených se závislostním chováním
 vandalismu, sprejerství, ničení majetku, drobné pouliční kriminality
(nadužívání alkoholu, drog, hazard)
 jiné – jaké? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.




Jakého trestného činu se v našem městě nejméně obáváte? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
krádeže auta/vloupání do auta
 vloupání do společných prostor
vloupání do domu nebo bytu
 násilného trestného činu (přepadení, obtěžování, ublížení na zdraví)
trestných činů spojených se závislostním chováním
 vandalismu, sprejerství, ničení majetku, drobné pouliční kriminality
(nadužívání alkoholu, drog, hazard)
 neobávám se žádného trestného činu

 napadení v parku
 přepadení v domě
 domácí násilí

 nebezpečné vyhrožování
 znásilnění
 přepadení na ulici
 Jiné – jaké? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Kdy se v Příbrami cítíte nejméně bezpečně?
 ve všední den 0.00–6.59 h
 ve všední den 17.00–24.00 h
 o víkendu 7.00–16.59 h
 nevím, nedokážu upřesnit






8.




 častý výskyt problémových osob
 projevy rasové nesnášenlivosti
 jiný důvod – jaký? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pokud se v nějakou dobu necítíte bezpečně, proč tomu tak je?
mám obavy o svůj majetek
nebezpečné místo v okolí mého bydliště
špatné pouliční osvětlení

ve všední den 7.00–16.59 h
o víkendu 0.00–6.59 h
o víkendu 17.00–24.00 h
cítím se vždy bezpečně

9. Uveďte, prosím, konkrétní místo nebo část města, které a z jakého důvodu považujete za nebezpečné? (např.: chodník podél areálu Nový rybník
– není dostatečně osvětlen)
.......................................................................................................................................
10. Jaký je váš návrh na možnosti zlepšení práce Policie ČR a městské policie?
 navýšení policistů a strážníků v ulicích
 zvýšení informovanosti o práci policie, o bezpečnostních potížích ve městě
 profesionálnější přístup při jednání s občanem
 častější pravidelná pochůzková činnost, kontrola (osob, objektů)
 nevím, s jejich prací jsem spokojený/á
 jiné – jaké? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 12 |

 web neznám

4. Jaké programy prevence kriminality považujete za nejefektivnější? (zaškrtněte max. 3 možnosti):
 program pro snižování nezaměstnanosti
 zřizování sportovních pouličních plácků
 program pro léčení závislostí
 otevírání azylových domů pro občany v tísni
 větší množství bezpečnostních kamer
 přednášky na školách o nebezpečných jevech
 rozvoj klubů pro mládež „na šikmé ploše“
 pomoc dětem s výchovnými problémy
 charitativní aktivity církví, nezisk. organizací
 lepší osvětlení ulic
 zvýšení počtu policistů v ulicích
 programy proti kriminalitě na internetu
 aktivity dětských/mládežnických organizací
 preventivně-informační činnost (letáky apod.)
 programy zaměřené na výchovu k partnerství a rodičovství
 jiné – uveďte konkrétní návrh preventivního programu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................................................
5. Považujete za bezpečnější ty lokality, které jsou sledovány pomocí městského kamerového dohlížecího systému?
 ano
 ne
 nevím
6. Uveďte konkrétní návrh místa pro zřízení nového kamerového bodu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................................................
7. Setkali jste se na území města s asistenty prevence kriminality?
 ano
 ne

 nevím, o koho jde

8. Jak hodnotíte práci asistentů prevence kriminality?
 má svůj význam
 nemá význam, raději více strážníků

 nesetkal, ale vím, že tu pracují

 nedokážu posoudit

A pro vaše připomenutí:
Znáte správně všechna důležitá telefonní čísla?
Záchranná služba
 155
Hasiči
 150
Městská policie Příbram
 156
Policie ČR
 158
Integrovaný záchranný systém
 112

Vyplněný dotazník z Kahanu odevzdejte, prosím, do 30. dubna 2016:
– na služebnu Městské policie, nám. T. G. Masaryka čp. 121, Příbram I nebo do schránek s označením Bezpečná Příbram, které
se nacházejí v Infocentru Městského úřadu Příbram (Tyršova 106) a Knihovně Jana Drdy (nám. T. G. Masaryka 156).

Dotazník je uveřejněn také na internetových stránkách www.bezpecnapribram.cz,
kde jej můžete vyplnit online.
Děkujeme za vyplnění a spolupráci. Každá odpověď je pro nás důležitá.
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TRADICE

800 LET

Přijďte si uplést velikonoční pomlázku
do hornického domku

Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami
píše (historie)

V hornickém domku na Březových Horách zavládne velikonoční atmosféra, která přiblíží, jak nejdůležitější křesťanské svátky
slavili příbramští havíři.

Ke krásně kulatým narozeninám oslavujícím 800 let od první písemné zmínky o Příbrami byla na začátku února zahájena
půvabná výstava.

Velikonoce v Příbrami a okolí
14. 3.–27. 3. 2016
Velikonoce v hornickém domku, Březové
Hory
Tradiční předvádění velikonočních zvyků,
ukázky rukodělných prací spjatých se slavením Velikonoc v hornickém prostředí.
19. 3. 2016
Farmářské trhy, Hořejší Obora
První letošní trhy budou mít velikonoční
tematiku.
21. 3.–27. 3. 2016
Velikonoce ve skanzenu, Vysoký Chlumec
Velikonoční svátky na venkově ve středním
Povltaví, ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností v autentickém prostředí
venkovských chalup, dvorků a zápraží.

Foto: Hornické muzeum Příbram

Letošní pomyslný „rok havíře“ byl v muzeu
zahájen masopustními veselicemi, které
v minulosti představovaly období hodování
a veselí mezi dvěma postními dobami. Na
masopustní období přímo navazují Velikonoce, které byly vždy nejdůležitějším křesťanským svátkem.
V Hornickém muzeu Příbram si spolu
s návštěvníky od 14. do 27. března 2016 připomeneme, jak tyto významné dny prožívali
a oslavovali březohorští havíři na přelomu
19. a 20. století. Hornickým domkem prodchnutým vůní jidášů se rozezní lidové písně,
za jejichž doprovodu si budou malí i velcí
návštěvníci moci vyzkoušet například pletení
pomlázek, zdobení velikonočních perníčků
a svatých obrázků či výrobu korálkových
ozdob. Nedílnou součástí dění v hornickém
domku bude také zdobení vajec technikami
typickými pro příbramský region, například
voskem nebo pomocí drátků, jež se vyráběly
z kovů těžených ve zdejších dolech.
Voskařství, řezbářství, rozárnictví a prstýnkářství dosáhly na Příbramsku značného rozmachu v souvislosti s výrobou drobného
poutního zboží pro Svatou Horu právě hornickými rodinami. „Ti, kteří se v hlubinách rvali
se skálou,“ jak havíře poeticky charakterizoval
příbramský spisovatel a grafik Jan Čáka, byli
zároveň nositeli lidových tradic. Tyto zvyky
jsou součástí naší historické kontinuity,
a tudíž bychom je neměli nechat upadnout
v zapomnění.
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Přeneste se spolu s námi do doby před více
než 100 lety, kdy obydlí místních havířů, ozdobená plastikami hornických patronů sv. Prokopa a sv. Barbory, ovládl duch velikonoční.
S Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Příbram

22. 3. 2016
Pašije, Svatá Hora
V bazilice vystoupí Smíšený komorní sbor
Dr. Vladimíra Vepřeka a sólistů, který provede Pašije podle Jana dramaturga Českého
rozhlasu Radka Rejška. Začátek je v 19.00.
26. 3. 2016
Velikonoční trhy, Václavské náměstí
K prodeji bude zejména zboží, které se
vztahuje k velikonočním svátkům.
28. 3. 2016
Velikonoční koncert
Svatohorského chrámového sboru.
28. 3. 2016
Velikonoční koncert
Komorního sboru Mistra Jakoubka ze
Stříbra.

Při vernisáži rytíř Hroznata a pražský biskup Ondřej ukázali slavnou listinu z 20. června 1216,
kde je poprvé zmiňována Příbram. (foto: Pavlína Svobodová)

K oslavě narozenin patří nějaká ta pozornost. Nová expozice v příbramském archivu
je pěkným dárkem pro všechny obyvatele Příbrami, které zajímá historie města. „Výstava
je zaměřena na dějiny písemnictví, k dispozici
jsou ty nejvzácnější listiny z historie Příbrami.

Návštěvníci mohou vidět, jak se ve staletích psalo a jak se barevně zdobily rukopisy,“ uvedla
k expozici ředitelka Státního okresního archivu Příbram Věra Smolová.
Ke zhlédnutí jsou také stará městská pečetidla, rukopisy z konce 15. století zapůjčené

z Hornického muzea Příbram či stará pera, tužky a písařské pulty. „V kopiích vystavujeme
i nejkrásnější stránky příbramských kancionálů
z doby renesance z konce 16. století,“ doplnila
ředitelka archivu.
Zájemci si mohou prohlédnout i katastrální
mapu z roku 1839, kde Březové Hory a Příbram
tvoří ještě jedno katastrální území. Ze soukromých sbírek je zapůjčen originál pamětní medaile z roku 1728, kdy se příbramské doly
v novověku dočkaly prvního, dočasného rozkvětu, dále je vystaven originál pamětního peníze, který byl rozdáván havířům v roce 1875 při
slavnosti dosažení 1 000 metrů hloubky na dole
Vojtěch.
Výstava vznikla za spolupráce Státního
oblastního archivu v Praze, Státního okresního
archivu Příbram, Hornického muzea Příbram
a také mnoha jednotlivců a přátel archivu, kteří přispěli exponáty ze soukromých sbírek. Za
tím, co návštěvníci uvidí, je mnoho a mnoho
hodin práce, příprav a přemýšlení. Součástí
výstavy, kterou můžete v příbramském archivu navštívit až do konce roku 2016, je i audiovizuální prezentace Čechy kolem roku 1216.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Pribram800let.cz: Každý den je kam vyrazit
Příbram má nový web, který informuje o letošním výročí, ale je také skvělou inspirací pro každého, kdo chce něco zažít.

Příbram je mrtvá, nic se tu neděje. Každého,
kdo takto mluví, můžete nyní chytit za slovo
a především jej nasměrovat na nové webové
stránky pribram800let.cz. Jak napovídá
název, vznikly především za účelem lepší propagace města při příležitosti 800 let, které
letos uplynou od první písemné zmínky o Příbrami. Ale to není všechno.
Hlavní část webu vychází z podrobného programu, který připravuje správce webových stránek pribram.eu. S tímto webem je ten nový také
propojen. Program zahrnuje nejen akce města,

ale také příspěvkových organizací, škol nebo
soukromých subjektů. „Cílem je nalákat občany
i turisty a zejména při příležitosti výročí jim ukázat, že v Příbrami to žije. Pro stránky shromažďujeme a pravidelně aktualizujeme informace
o divadelních a filmových představeních, výstavách, vzdělávacích i sportovních akcí,“ řekl příbramský místostarosta Václav Švenda.
Jeden příklad za všechny: Pokud kliknete
na události víkendu 19. a 20. března 2016,
okamžitě zjistíte, že na Zámečku lze navštívit
Czech Press Photo 2015, v Sokolovně Memoriál Bedřicha Šupčíka, v kině poběží Polednice
a Už je tady zas, divadlo uvede Umění vraždy
a Krkonošské pohádky a že se pomalu můžete
začít strojit na ples VOŠ a SPŠ.
Moderní responzivní (přizpůsobí se jakémukoliv zařízení) web je zpracován uživatelsky velmi přívětivou formou, kdy není třeba vybírat
z dlouhých textových přehledů. Stačí kliknout
na obrazovou „dlaždici“, která vás zaujala, ahned
získáte potřebné informace. Program lze také třídit podle kategorií. Na pribram800let.cz najdete

rovněž aktuality, které se vztahují ke kulturnímu
a společenskému dění… Nejlépe ale bude, když
už nyní zadáte do internetového prohlížeče:
www.pribram800let.cz.
S Stanislav D. Břeň

Informace o akcích zasílejte
na adresu
kalendarakcipb@seznam.cz
nebo volejte
č. 739 983 876.
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ROZHOVOR

Z příbramského publika by bylo nadšené
každé divadlo

Příbramští rádi zajdou na pražská divadla, ale dávají jasně najevo,
že místní soubor je jim bližší. Jsme za příbramského diváka velmi
vděční, říká ředitel divadla Petr Bednář.

Foto: archiv

JAK BYSTE ZHODNOTIL UPLYNULÝ ROK
PŘÍBRAMSKÉHO DIVADLA?
S rokem 2015 jsem jako ředitel velmi spokojen. Důvodem je nárůst návštěvnosti ve všech
sférách. Počet předplatitelů se vloni navýšil na
1 311, to je asi o 200 více než v roce 2014. Pro
letošek evidujeme už 1 425 předplatitelů.
JAK SI STOJÍTE V POČTU UVEDENÝCH
PŘEDSTAVENÍ?
Vloni jsme odehráli 109 vlastních představení přímo v Příbrami a 133 na zájezdech.
Dohromady je vidělo 74 500 diváků při průměrné návštěvnosti 84 procent. Přivezli jsme
40 představení (z velké části dětská), která
zhlédlo 11 200 diváků. Dovezenými představeními chceme našim divákům rozšířit nabídku
a možnost výběru. Nemusí dojíždět ani pracně
shánět vstupenky. Navíc vstupné vyjde ve vět-

Mladí příbramští diváci
představují absolutně úžasné
a vnímavé publikum, které
dokáže vytvořit výbornou
atmosféru.
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šině případů levněji než na domovské scéně.
Na estrádním sále se kromě dlouhodobých pronájmů uskutečnilo 60 až 70 akcí a jejich počet
má stoupající tendenci.
I my jezdíme s našimi představeními do
jiných divadel. Řekl bych, že je to pro Příbram
docela dobrá reklama. Pořadatel si přece nevezme představení, na které nepřijdou diváci a na
kterém prodělá. A jsem rád, že mezi velkou konkurencí zejména z pražských divadel obstojíme.
Cestujeme zhruba na 80 štací a hostujeme až
v Bratislavě. V Praze hrajeme již desátou sezónu
v Divadle Járy Cimrmana a znají nás diváci
i v Divadle Bez zábradlí. Vloni nás pozvali do
Studia Dva a vystoupili jsme na letní scéně
divadla Ungelt a na hradě Loket.
V roce 2015 se podeváté uskutečnila akce
Divadlo patří dětem, kterou běžně navštěvuje
3 500 až 4 000 lidí a na Vánoce v divadle přichází asi 1500 zájemců. Legendární je i divadelní ples, na který jsme letos zahájili
předprodej 1. ledna dopoledne a už čtvrtého
nebyla volná místa k sezení.
SPRAVUJETE TAKÉ KINOSÁL. KOLIK VLONI
PŘIŠLO DIVÁKŮ?
Kino vloni odehrálo 317 představení pro
27 000 návštěvníků. Snažíme se vycházet vstříc
dětským divákům, a proto
jsme na středeční odpoledne přidali za příznivější
cenu pohádky v nepremiérové kategorii.

Během letošního roku
bychom chtěli zprovoznit
3D kino.

STARŠÍ POHÁDKY NEBO FILMY PRO DOSPĚLÉ
SE PŘEVÁDĚJÍ DO DIGITÁLNÍ PODOBY.
PŘEDSTAVUJE DIGITALIZACE CESTU,
JAK PŘITÁHNOUT DALŠÍ PUBLIKUM?
Situace je složitější, protože na řadu pohádek
už neexistují autorská práva. Před pár lety jsme
uvedli dva ročníky festivalu Večerníčků a sehnat
autorská práva na promítání představovalo
značný problém. A podle mých informací je
digitalizovaných filmů pro pamětníky přístupných asi pět, u ostatních jsou práva koupena
například televizemi.

VRAŤME SE K DIVADLU.
JAKÉ JE PŘÍBRAMSKÉ
PUBLIKUM?
Nejen u nás se lidé vracejí
do divadel, ale jsou náročVZHLEDEM K ROZŠÍŘENÍ
nější a speciálně příbramDOMÁCÍHO SLEDOVÁNÍ
ský divák je dnes velmi
představení
FILMŮ SE JISTĚ MĚNÍ
náročný. Máme to stále těžI DOSPĚLÉ PUBLIKUM
ší, ne tak s naší dramaturgií,
odehrálo vloni
KINA…
ale s tím, co přivézt z Prahy.
divadlo v Příbrami
Kino má svá určitá speciKdyž k nám před deseti lety
nebo na zájezdech.
fika. Když se dříve nasadil
zavítali Cimrmani, byla to
měsíc po premiéře oscaroudálost. Nyní lidé už chtějí
vý film, bylo plno. Dnes přividět nejen známé osobjde pět lidí. V současnosti
nosti, ale především dobré
nejsou až na výjimky příliš
divadlo. Nechtějí se jen
navštěvované ani akční filmy. Nejvíce táhnou
smát, na čemž podle mě zaniká spousta soudobré české komedie, pak filmy jako Padesát
kromých agentur zaměřených pouze na komeodstínů šedi a komediální řady typu českých
die.
Kameňáků. Zajímavým fenoménem jsou
pohádky, ve velké míře animované, a hodně
JAK NA TENTO VÝVOJ REAGUJETE?
navštěvované jsou i ty z české distribuce, napříSoučasná situace na divadelní scéně vypadá
klad Tři bratři. Výběr produkce se ovšem nedá
trochu jako dramaturgická válka. Všechna
příliš definovat, naposledy zaujal český film
divadla chtějí hrát pokud možno nové věci, a je
o Lídě Baarové. Každopádně se lidé začali do
obtížné najít zajímavé nové hry, které by se
kin vracet, což je patrné ze statistik stoupající
lidem líbily. Naši dramaturgii připravují dva
návštěvnosti. V Příbrami aktuálně řešíme
dramaturgové, protože téměř každý rok chysabsenci 3D kina. Uspořádali jsme anketu a zjistili
táme nějakou českou premiéru. Když nechcete
jsme, že 30 procent lidí za 3D projekcí odjíždí.
kopírovat představení jiných divadel, musíte

242

Letos se v Příbrami chystá 700. repríza Hrdého Budžese (foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram)

přečíst desítky textů a některé se k nám dostávají velmi složitě. Například text ke hře Každý
den šťastný den! se překládal z estonštiny do
angličtiny a pak se český text ještě upravoval.

vstupenky, takže vidíme, kde je divák kupuje.
Víme také, že sem jezdí spousta lidí z Prahy.
Což je pro nás vzhledem k velké divadelní
nabídce příjemně překvapující.

JAK VZNIKÁ DRAMATURGICKÝ PLÁN?
SNAŽÍTE SE ZACHYTIT NÁLADY PUBLIKA,
NEBO SLEDOVAT VLASTNÍ LINII?
Příspěvkové divadlo má podle mého názoru
povinnost vystupovat jako repertoárové divadlo, na programu by mělo být zastoupeno vše.
Soukromé agentury, až na výjimky, si mohou
dovolit jet jen na komerční bázi a nejjednodušší
je lidi rozesmát. Snažíme se o zastoupení
různých žánrů. Samozřejmě veselejší věci uvádíme ve vyšší míře, protože lidi jdou divadla
hlavně zapomenout na své problémy.

CO SI SLIBUJETE OD DĚTSKÝCH AKCÍ?
VYTVÁŘÍTE SI TAKTO POTENCIÁL
BUDOUCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ?
Akce pro děti představují obrovskou příležitost. Akce Divadlo patří dětem má výstižný
název. Odehrává se ve všech vnitřních prostorách, a to i v těch, kam se běžný divák nedostane,
například pod divadelní točnou. A samozřejmě
i venku, kolem celého divadla a v nejbližším
okolí. Dost často, zvláště u malých dětí, to bývá
první kontakt s divadlem. Snažíme se, aby u nás
dětem bylo dobře a aby se chtěly vracet.

DOCEŇUJE PŘÍBRAMSKÝ DIVÁK VLASTNÍ
STÁLOU SCÉNU?
Absolutně. Kdyby každé město mělo příbramského diváka, byla by divadla nadšená.
Někteří stálí diváci absolvují tři i čtyři představení měsíčně, jiní přicházejí na stejnou hru opakovaně. A nemluvím jen o Hrdém Budžesovi.
Příbramští rádi zajdou na pražská divadla, ale
jasně signalizují, že místní soubor je jim bližší.
Jsme za příbramského diváka velmi vděční.

JAK JE NA TOM DIVADLO V SOUČASNOSTI PO
FINANČNÍ STRÁNCE?
Jsme třísložkové divadlo. Financujeme divadlo včetně malé scény, estrádní sál a kino. Dosahujeme 52procentní soběstačnosti, což je podle
mého názoru unikátní. Abychom měli finanční
klid, potřebovali bychom ročně 24 milionů
korun, nyní dostáváme od města 22,5 milionu
korun. A víc než jednou tolik si potřebujeme
sami vydělat. Dále přijímáme peníze od kraje,
poslední roky šlo o maximálně 300 000 korun
ročně. Pro srovnání – před deseti lety se jednalo
o milion korun. Do financování vstupuje ještě
Ministerstvo kultury, které rozděluje peníze
podle výsledků a vlastního rozpočtu.

CO BĚHEM DESETI LET SVÉHO PŮSOBENÍ
V PŘÍBRAMSKÉM DIVADLE POVAŽUJETE ZA
NEJVĚTŠÍ POSUN?
V roce 2006, kdy jsem do místního divadla
přišel, byla podstatná část publika mnohem
starší, přes 50 let. Dnes chodí hodně mladých
lidí. Předpokládám, že i díky předplatnému Klubu mladého diváka, které jsme zavedli před třemi lety. Klub zahrnuje 326 středoškoláků a žáků
osmých a devátých tříd. Mladí příbramští diváci
představují absolutně úžasné a vnímavé publikum, které dokáže vytvořit výbornou atmosféru. Místní herci je považují za jedny z nejlepších
návštěvníků a také pražským se přes počáteční
nedůvěru moc líbí.
KOLIK LIDÍ DO PŘÍBRAMI ZA DIVADLEM
PŘIJÍŽDÍ?
Ze širšího regionu zavítá zhruba 70 procent
návštěvníků. Zbylí mohou být třeba z Písku,
kde nemají stálou scénu, máme ale návštěvníky
také až z Moravy. Vstupenky prodáváme přes
systém Colosseum a nabízíme elektronické

CO CHYSTÁTE PRO MALÉ I VELKÉ
NÁVŠTĚVNÍKY V LETOŠNÍM ROCE?
Kromě zajímavého dramaturgického plánu
máme v přípravě několik akcí. Chystáme například třetí ročník festivalu Podzim na malé scéně.
Dále pokračuje projekt výstavní síně ve foyer,
na kterém spolupracujeme s Galerií Františka
Drtikola. Hodláme také navýšit počet pořadů
v divadelním klubu. Ve spolupráci s městem
chceme rovněž promítat pro důchodce. A proběhne kulatý 10. ročník dne Divadlo patří
dětem, který by měl být ještě lepší než loňský.
Na podzim jsme přidali country bál coby obnovený druhý ročník.
Nově jsme začali prodávat přes síť Colosseum
Ticket, která zastupuje například Národní
divadlo. Místní tak mohou u nás kupovat vstupenky na představení a koncerty mimo Příbram
a lístky do příbramského divadla se zase prodávají na 180 místech v republice. Za první
měsíc provozu jsme takto prodali vstupenky na
naše představení za 15 000 korun.
Z novinek bych dále zmínil nové internetové
stránky. Sjednocujeme také korporátní identitu,
aby byla propagace od programu až po billboard
jasně identifikovatelná. Letos se těšíme na
700. reprízu hry Hrdý Budžes, která je po Cimrmanech nejhranějším představením v České
republice.
S Stanislav D. Břeň

Deset let v Příbrami
Petr Bednář je v pořadí devátý ředitel příbramského divadla a na této pozici působí
od roku 2006. Vede organizaci s téměř
70 zaměstnanci a ročním rozpočtem přibližně 50 milionů korun. Jako herec měl
angažmá v Českých Budějovicích a v Kolíně. Následně pracoval jako manažer v kladenském divadle a poté jako vedoucí
vydání Pražských aktualit TV Premiéra.
Před nástupem do Příbrami působil
v Divadle ABC ve funkci šéfmanažera.

Ze hry Balada pro banditu (foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram)
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BRDY

SOCIÁLNÍ PÉČE

Při dělení Brd Příbram o nic nepřišla,
ale mohla i získat

Krytí záškoláctví vede k nezaměstnanosti
i kriminalitě

Po zrušení Vojenského újezdu Brdy si mnoho lidí klade otázku, jak se zrušením vojenského újezdu změnil okres Příbram. Na úvod
dalšího pokračování seriálu o Brdech musíme konstatovat, že přišel o desítky kilometrů čtverečních. V článku se zaměříme, proč
se tomu tak stalo a zda k tomu muselo dojít.

Záškoláctví se proměnilo. Jestliže někdo z dnešních rodičů šel občas „za školu“ a některé pak hrůza budila ze spánku v předtuše,
co bude následovat po odhalení, pak dnešní trend je být za školou. Tedy takzvaně zalomit to a to co nejčastěji. Následky pro další
život jsou obrovské.
úřadu práce a bez finanční podpory. Záškoláctví také představuje sociální handicap, který snadno startuje závadové formy chování
vedoucí až k páchání trestné činnosti.

Při dělení Brd ORP Příbram
přišla o postavení největší
obce s rozšířenou působností
ve Středočeském kraji.

Foto: Pavlína Svobodová

V polovině února, konkrétně šestnáctého,
tomu byly přesně čtyři roky, kdy se v Jincích uskutečnilo klíčové jednání starostů obcí v okolí vojenského újezdu s ministerstvy obrany, vnitra
a životního prostředí a zástupci Středočeského
a Plzeňského kraje, na němž starostové dotčených obcí vyslovili souhlas s katastrálním rozdělením rušeného vojenského újezdu.
PASIVITA NA STRANĚ STŘEDOČECHŮ
A AKTIVNÍ PLZEŇSKO
Jednání o katastrech a administrativní správě
území újezdu se rozběhla již v létě 2011, kdy byl
doručen ministerstvům obrany, vnitra a životního prostředí tzv. Strašický návrh, který podpořil také Plzeňský kraj. Tento obsahoval několik
požadavků, dva nejzásadnější však byly:
1. navrácení historických hranic katastrálních
území obcí a 2. zajištění ochrany přírody
v Brdech formou vyhlášení CHKO.
Především obce na Příbramsku, vedeny městem Příbram, zaujaly většinově odmítavý postoj
k úmyslu zrušit vojenský újezd. Územně správním řešením pro případ jeho zrušení se však
některé z nich zabývaly, když je k tomu vyzvalo
„vnitro“. Protože Příbram ani Středočeský kraj
nepřišly s žádným vlastním návrhem, byl ten
Strašický ministerstvy považován za jediný podkladový materiál k následnému územně-správnímu uspořádání, který mělo k dispozici a jenž
vyjadřoval stanovisko některých dotčených obcí.
Ke Strašickému konceptu stojí zato podotknout, že v něm obsažený návrh územně-správního uspořádání byl nakonec s určitými
změnami skutečně přijat. Počítal s rozdělením
území mezi obce sousedící s újezdem zhruba
podle hranic jejich katastrů platných v roce 1949
těsně před přijetím zákona o vojenských újezdech z roku 1949.
ZMĚNY, KTERÉ OVLIVNILY ROZPOČTOVÉ
URČENÍ DANÍ
Návrh zohledňoval především rozsáhlejší
katastry (v řádu od desítek hektarů více) –

| 18 |

a pominul například menší území, v řádech jednotek hektarů, která na území VÚ Brdy v roce
1949 náležela dalším obcím. Tak se stalo, že
nebyl zohledněn katastr tehdy samostatné
obce Kozičín, který zasahoval do VÚ Brdy
pouze zhruba 10 hektary. Kozičín se později
stal součástí města Příbram, a ta tedy mohla
také uplatnit svůj nárok na část (byť nevelkou)
rušeného újezdu. To však neučinila a nepředložila územní požadavky, jež by městu umožnily efektivně využívat své území i na hranici
s rušeným vojenským újezdem (např. otázka
parkoviště v Orlově, případně oblast vrchu Třemošná). S velkou pravděpodobností by v období probíhajících jednání (od srpna 2011 do
února 2012) bylo přinejmenším některým případným požadavkům města vyhověno.
Strašický (Plzeňský) návrh předpokládal, že
katastry spravované obcemi budou náležet těm
krajům, okresům a správním obvodům obcí
s rozšířenou působností (ORP), do nichž tyto
obce náležejí. A že tak dojde ke změnám území
krajů, okresů, obvodům ORP i samotných obcí.
To má mj. svůj význam i pro příjmy jednotlivých obcí podle zákona o rozpočtovém určení
daní.
Právě na jednání 16. února 2012 potvrdily
obce a ministerstva obrany a vnitra vzájemnou
dohodu o katastrálním rozdělení rušeného
újezdu a téměř v této podobě byl také nakonec
vojenský újezd mezi kraje, okresy, ORP a obce
rozdělen.
DĚLENÍ DO 27 KATASTRŮ
Na příslušný katastrální úřad pak zamířil pokyn,
aby bylo území vojenského újezdu nově rozděleno na 27 katastrálních území, která dnem účinnosti příslušného zákona budou připojena
k jednotlivým obcím.
Je zřejmé, že většině dotčených středočeských
obcí navržené katastrální dělení rušeného vojenského újezdu dobře vyhovovalo a nečinilo jim
potíže s ním souhlasit – přestože většinově současně rušení samotného újezdu odmítaly. Tady

bohužel zaspala Příbram, která stála v čele odpůrců rušení újezdu, ale své oprávněné územní požadavky neuplatnila, jakkoli takovou možnost měla.
Středočeský kraj na již uzavřenou dohodu obcí
o katastrálním rozdělení rušeného újezdu reagoval také pozdě – a zpočátku i poněkud zmatečně.
Rada kraje někdy v polovině roku 2012 (asi půl
roku po uzavření jednání) přijala usnesení, kterým
s rozdělením vojenského újezdu mezi Středočeský aPlzeňský kraj nesouhlasí anavrhla řešení jiné,
které by ponechalo celé území újezdu ve Středočeském kraji. Text samotného usnesení rady
postrádal řadu náležitostí, a nikdo se jím vážně
nezabýval. Teprve na sklonku roku 2012 přijala
Rada kraje nové, již „nezmatečné“ odmítavé stanovisko, které v březnu 2013 bylo přijato i krajským zastupitelstvem. To však bylo víc než rok
po uzavření všech jednání.
JEN JEDNA VARIANTA: NIC SE RUŠIT NEBUDE
Nezbývá než konstatovat, že Středočeský kraj
se zřejmě až příliš spolehl na to, že ke zrušení
újezdu nedojde, a nevyužil možnost aktivně a ke
svému prospěchu (nebo aspoň k menší škodě)
zasáhnout do jednání o budoucím územněsprávním uspořádání Brd. Totéž se nedá říci
o většině dotčených středočeských obcí, které
vlastní aktivitou získaly do správy v rámci možností poměrně významná území, jakkoli by mohly být tyto zisky s účinnou pomocí kraje ještě
výraznější. Nic nezískala (ale naopak ztratila)
jediná obec – město Příbram, které se „dělení“
újezdu vlastní vinou aktivně nezúčastnilo.
Zákon o hranicích vojenských újezdů, přijatý
na přelomu roku 2014 a 2015 Parlamentem ČR
tedy nově stanovil hranice krajů, okresů, správních obvodů ORP i samotných obcí. Příbram
samotná o žádné území nepřišla, ale svou nečinností se připravila nejméně o 10 hektarů území,
ale možná až o 4,7 km2, které také mohla teoreticky získat. Navíc v atraktivním území nynější
CHKO Brdy.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Foto: Shutterstock

Nejde-li dítě do školy bez vědomí rodičů
a škola to zjistí, mluvíme o zjevném záškoláctví. V takovém případě nebývá s řešením
problém – spraví to kázeňský postih ve škole,
doma možná pár pohlavků či dočasný zákaz
zapojování se do virtuální reality. Naprosto
nevhodné je dodatečné omluvení rodiči. Dítě
okamžitě pochopí, že má doma spojence, který
švindl přikryje. Tím se posouváme k fenoménu skrytého záškoláctví, který metastazuje ve
školních třídách. Roste počet mladých, kteří
místo dalšího vzdělávání a přípravy na budoucí povolání putují do evidence pracovního úřadu. Za tuto (do)životní diskvalifikaci dětí
mohou osoby odpovědné za výchovu – v první
řadě rodiče a pak ti, kteří nevhodné jednání
přehlížejí a tolerují.
STOVKY „OMLUVENÝCH“ HODIN
Záškolák lehce nasbírá ve školním pololetí
i 300 hodin absence, byť omluvené rodiči.
V praxi se nezřídka setkáváme s rekordmany,
kteří za jeden školní rok o asi 1000 vyučovacích
hodinách dosáhnou absence 700 „omluvených“ hodin. Žák se tak vlastně neučí, což např.
u 6. až 8. ročníku ZŠ lze označit za fatální stav,
který ukončí postup dítěte k dalším fázím vzdělávání na učilištích nebo středních školách.
Dá se proti tomu mocí úřední nějak bojovat?
Pokud škola trvá na důsledném dokládání časté absence nezletilého dítěte, rodič odolává
a je-li mu tlak nepříjemný, reaguje i přemístěním potomka na jinou školu. Potom žák
během povinné školní docházky pozná něko-

Jsou rekordmani,
kteří mají 700 „omluvených“
hodin za rok.

UČITELÉ MAJÍ INFORMOVAT O RIZIKOVÝCH
ABSENCÍCH
Kurátoři pro děti a mládež Městského úřadu
Příbram sází na prevenci. Usilují o to být
v úzkém kontaktu se školami, aby první zjištěné případy jakékoli formy záškoláctví co nejdříve řešili po své linii, případně i ve spolupráci
s Policií ČR. V rámci snahy o maximální eliminaci patologického záškoláctví byl vloni Komisí sociálně právní ochrany dětí při Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví vydán Metodický pokyn pro ZŠ k řešení záškoláctví. Toto
doporučení je v souladu se zněním školského
zákona a bylo zřizovatelem – městem Příbram
– navrženo školám k implementaci do školních
řádů. Učitelé mají informovat kurátory pro
děti a mládež oddělení sociální prevence
a kurately o absenci dětí, která se jeví jako riziková, je omlouvána převážně rodiči a dosahuje-li více než 100 hodin ve školním čtvrtletí.
Kurátoři tyto jednotlivé případy individuálně
prověřují. Snaží se tím preventivně působit
a přijímat opatření směrem k dětem, ale i rodičům, kteří jsou odpovědní za řádné plnění
školní docházky. Cílem je udržet dítě v procesu
vzdělávání a vytvářet podmínky pro jeho pozitivní uplatnění v běžném životě. Bohužel
mnohým toto nedochází ani poté, kdy již problém řeší justice a přijde zasloužený trest.
S Jaroslav Patera
Městský úřad Příbram

6 důvodů skrytého záškoláctví
lik škol v našem městě či okolí. Při mizivých
znalostech mnohdy opakuje ročník/y, výsledkem je finální „produkt“ – patnáctiletý absolvent ZŠ, který ukončil povinnou školní
docházku v 7. či 8. ročníku a který míří na pracovní úřad.
Zdálo by se, že i v těchto případech není třeba zoufat a může přijít happy end. Práce je
dost a některé druhy nevyžadují znalost Nerudy nebo rovnic o dvou neznámých. Jenže nezletilec nemá vštípené ani základní návyky jako
každodenní vstávání do školy (práce) a plnění
si školních (pracovních) povinností. Po
prvních „pracovních“ zkušenostech na to přijde a chce to mnohdy dohnat. Je přijat k dalšímu vzdělávání na OU či SOU, ale už neumí
začít jinak a neumí chtít. S prvním padajícím
listím opouští školu sám, nebo je vyloučen.
Pak přijde právě nerudovská otázka – kam
s ním? Zůstává v evidenci nezaměstnaných na

– dominující dítě v rodině; absence smyslu
pro povinnost a kopírování „nezávislého“ životního stylu rodičů
– syndrom tzv. opičí mateřské lásky, kdy
dítě uvádí lékařsky nezjistitelné nevolnosti, jež začínají 1–2 dny školní nepřítomností v týdnu; rodič odmítá švindl
připustit, sabotuje objektivní vyšetření
a absence bagatelizuje
– hlídání mladších sourozenců a suplování
povinností rodičů
– zaneprázdněný (alibistický) rodič, který
údajně nemá sílu nebo prostředky
k důsledné kontrole dítěte
– únik dítěte (outsidera) ze školního prostředí, např. v důsledku šikany
– nejednotný postup škol a učitelů při řešení absence dětí
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HISTORIE

Lazebník neplatil dávky, ale jednou týdně
musel mýt chudé

Ten, který Příbram
vybudoval ze základů

V pokračování historického seriálu si přiblížíme, jak se žilo v Příbrami za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků.

Významnou osobností pro Příbram byl arcibiskup pražský Arnošt I. z Pardubic
(±1305–1364). Úřad aktivně vykonával v letech 1343–1364 a v Příbrami přestavěl
dnešní Zámeček, založil špitál a s jeho jménem je spjata nejstarší škola.

Gotický arkýř v Zámečku-Ernestinu
(foto: Galerie Františka Drtikola)

Již ve 13. století se podle archeologických
nálezů v okolí biskupovy Příbrami kromě provozování běžných oborů řemeslnické výroby
také dolovalo a vytěžené rudy tu byly zpracovávány. Držitelem tzv. horního regálu byl
v Čechách panovník. Král Václav II. začátkem
14. století vydal pro své hory zákoník a své
výhradní právo dobývat nerostné bohatství
země propůjčoval za úplatu dalším osobám.
I pak ale králi náležela urbura – podíl na zisku
z vytěženého kovu. Na nekrálovských statcích
dostával majitel půdy třetinu výtěžku.
PRVNÍ ZMÍNKA O ZPRACOVÁNÍ RUD
Pražský biskup dolování na svém příbramském statku svěřoval horním podnikatelům.
První písemná zpráva o zpracování rud v Příbrami pochází z dubna 1311, kdy Konrád z Příbrami a jeho synové postoupili svou zdejší
stříbrnou nebo železnou huť postavenou na svůj
náklad i se všemi právy pražskému biskupovi

První písemná zpráva o zpracování rud v Příbrami
(SOA Příbram)
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Janovi IV. z Dražic (1301–1343). Ten se totiž
chystal na nákladnou cestu do Francie na koncil.
Po jedenáctiletém nuceném pobytu v Avignonu se biskup Jan IV. z Dražic vrátil roku 1329
do Čech a věnoval se rozvoji svého úřadu a jeho
statků. V Příbrami je doloženo dolování stříbra
znovu k roku 1330. Nelze však říct s jistotou,
zda ještě z konce Janovy vlády, nebo až
z prvních let panování jeho nástupce Arnošta
z Pardubic pochází následující písemné svědectví o tom, že kutnohorský mincmistr Thomlinus
Wolflini coby nejvyšší pán nad stříbrnými horami v zemi propůjčil pražskému měšťanu Mikulášovi kdysi opuštěné a nevytěžené hory poblíž
biskupského městečka Příbrami. Říkalo se jim
„ad Newfangum“ a ležely u Blahutova mlýna –
s velkou pravděpodobností u dosud stojícího
mlýna pod Březovými Horami. Mikuláš byl ustanoven zdejším hormistrem a rychtářem nové
hornické osady, která se na těchto horách měla
založit.
RYCHTÁŘ S PIVOVAREM
V roce 1379 se stal pražským arcibiskupem
a majitelem Příbrami Jan z Jenštejna, tehdy ještě
přítel krále Václava IV. Podle rejstříku královské
berně Příbram žila nezávisle na horním podnikání. V čele města stál rychtář Ješek, který měl
hospodu a pivovar. Bydlel na tržním náměstí,
kde byla díky čilému obchodnímu ruchu hospoda
skoro v každém domě. Byli tu pekař, kovář, dva
soukeníci, lovec, dva kroječi sukna, dva koláři,
krejčí, pět řezníků, lesník a několik majitelů hospodářských dvorů. Bydlel tu také notář, jakýsi
chudý panoš a čeledín purkrabího.
Rektorem školy na náměstí byl Martin, který
měl uškoly hospodu, ale přesto byl chudý aneplatil daně. Na předměstí v Dubenské (dnes Pražské)
ulici byli další dva pekaři a pekařka, švec, dva
soukeníci, dva smolaři, tesař, a dva pivovary.
Bydlel tu strážný hradu. Za Dubenskou ulicí (směrem k dnešní Dlouhé) bydlely v zadních částech
úzkých gotických parcel městských domů v drobných staveních téměř dvě desítky tzv. podsedků,
kotlář a dva blíže neurčení řemeslníci. Oba měli
svou „fabricu“, tedy kovárnu nebo drobnou dílnu
či huť. Byl tu i lazebník. Na předměstí v Milínské
ulici byl soukeník, osm ševců, podsedkové amajitelé menších domů, tři pekaři, tesař a dva jircháři.
K městu patřilo 19 mlýnů v okolí, Lazec se šesti
hospodáři a Žežice se čtyřmi hospodáři. V Příbrami žilo podle odhadu 800 až 900 lidí.
ANI HAVÍŘ ANI HUTNÍK
Podle urbáře čili soupisu povinností biskupových poddaných z roku 1390 se ve městě
pořádaly tři trhy a bylo tu asi 77 domů či dědin,
tři pivovary, na dvě desítky masných krámů,
18 mlýnů a lázeň. Lazebník neplatil žádné dávky, ale jednou týdně musel zdarma umýt zdejší
chudé. Nic se neplatilo ani z místních rybníků.
Biskupovo hospodářství spravoval šafář a pan-

ství řídil purkrabí. Na celém příbramském statku
ani tehdy už nebyli zaznamenáni žádní havíři,
hutníci, ani hornická osada.
Příbramským rychtářem byl Jan řečený Rubáš,
kterému se zřejmě nelíbilo, že zdejší farář musel
odvádět značnou část důchodů příbramského
kostela jako plat kapitule u sv. Jiljí na Starém
Městě pražském, ke které byl kostel sv. Jakuba
Většího přivtělen v červnu 1310. Tehdy biskup
své rozhodnutí odůvodnil tím, že příbramská
prebenda je chudá a hubená, takže je úřad zdejšího faráře vlastně břemenem. Jan Rubáš byl velmi zbožný člověk a po dohodě s farářem
Heřmanem zamýšlel v kostele postavit nový
oltář a věnovat peníze na výživu dalšího kněze.
Tehdejší arcibiskupský vikář Jan z Pomuku (pozdější svatý Jan Nepomucký) ale po Heřmanově
smrti dosadil k příbramskému kostelu v prosinci
1392 Matěje z Lípy, který pronajal téměř veškeré
příjmy svého kostela jinému knězi a v Příbrami
zřejmě ani nebydlel, ani nevykonával duchovní
správu. Tato skutečnost byla jedním z církevních
nešvarů vedoucích k husitskému hnutí.

Na tržním náměstí
byla hospoda skoro
v každém domě.

V důsledku konfliktu mezi mocným arcibiskupem Janem z Jenštejna a Václavem IV., usilujícím o jeho pokoření, byl z králova přímého
rozkazu 20. března 1393 zajat tehdejší arcibiskupův oficiál (vysoký úředník) Mikuláš Puchník. Zároveň s generálním vikářem Janem
z Pomuka byl v králově přítomnosti podle jeho
pokynů mučen. Když králova zuřivost pominula, daroval Václav IV. zmučenému Puchníkovi život za přísahu, že o svém zajetí a mučení
bude mlčet. Jan z Pomuku byl v bezvědomí svázán do kozelce a jeho tělo bylo hozeno do Vltavy. Jakmile se oficiál Mikuláš Puchník trochu
zotavil, začal vykonávat také úřad generálního
vikáře a už 12. července 1393 potvrdil Rubášovu nadaci pro nově postavený oltář v příbramském kostele sv. Jakuba, aby u něho mohly být
slouženy pravidelné jitřní mše. Po rychtářově
smrti přešla práva vyplývající z nadace na příbramskou městskou radu a faráře. Rubášova
nadace přežila několik následujících století.
S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram

Foto: archiv

Třetí jubilejní osobností letošního roku je první
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Pocházel
z rozvětveného rodu rytířů z Hostinného, který
se za Lucemburků nacházel na společenském
a majetkovém vzestupu. Jeho otec, rovněž
Arnošt, byl královským purkrabím v Kladsku
a v roce 1330 koupil panství a hrad Pardubice,
podle kterých se začal rod nadále psát. Přestože
byl Arnošt ml. nejstarším synem, byla mu vybrána církevní dráha, přičemž taková kariéra se spíše
očekávala od mladších synů. Arnoštovi se dostalo výborného vzdělání na různých církevních
školách v Čechách i v zahraničí. Duchovní kariéru
začal jako svatovítský kanovník, později kapitulní děkan. Po smrti biskupa Jana IV. byl zvolen
jeho nástupcem, ale již za rok se podařilo vymoct
pro české země církevní samostatnost a povýšení
biskupství na arcibiskupství. Arnošt se stal
prvním pražským arcibiskupem a jeho prvním
vykonaným činem v této funkci bylo, společně
s králem Karlem, položení základního kamene
ke katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
ZAVEDL FUNKCI VEŘEJNÝCH NOTÁŘŮ
Arnoštova vláda se odehrávala ve znamení
církevních správních reforem. Svolal první diecézní sněm, na kterém byla vyhlášena provin-

Legendy Arnoštovi připisují
i autorství sošky madony,
která je dnes známá jako
P. Maria Svatohorská.

ciální statuta, jakýsi zákoník, kterým se církev
u nás po dlouhou dobu řídila. Zavedl nové tři
druhy evidencí, tzv. erekční knihy, do kterých
se zapisovaly všechny dary a nadace pro církev,
konfirmační knihy, ve kterých byli zaznamenáváni držitelé církevních úřadů, a akta konzistoře, do kterých byla zapisována rozhodnutí
v církevních sporech. Arnošt zavedl v Čechách
i funkci veřejných notářů, kteří sloužili k zajištění soukromých právních úkonů obyvatelstva
např. tím, že sepisovali smlouvy a další právní
akty. Arnošt byl vždy velmi loajální vůči panovníkovi, kterým byl po většinu času „otec vlasti“
Karel IV. Přátelství obou mužů začalo dávno
před jejich nástupem do funkcí a vzájemnou
podporou pokračovalo až do Arnoštovy smrti.
Péče o správu církve, které se Arnošt věnoval,
se projevila i v nečekaných souvislostech, např.
opevněním či jeho opravou u biskupských měst
včetně Příbramě, výstavbou nových hradů či
hospodářských staveb, rybníků apod. Arnošt
byl velmi vzdělaný a zbožný, a proto podporoval
jak nové augustiniánské kláštery (augustiniánská zbožnost mu byla nejbližší), tak i literární
díla včetně překladů církevních textů do češtiny. Arcibiskup zemřel 30. května 1364 v Roudnici nad Labem a je pochován v Kladsku (nyní
v Polsku, tehdy součástí Čech).
DO PŘÍBRAMI ZA ODPOČINKEM
Na rozdíl od většiny předchozích biskupů
zasáhl Arnošt do příbramského dění velmi
výrazně. Příbram se nacházela v nehostinné,
vysoko položené a řídce osídlené krajině. Toho
arcibiskup rád využíval, aby zde v odloučení od
ruchu vysoké politiky odpočíval. Nechal si zcela
přestavět zdejší správní sídlo na kamenný hrádek, dnešní Zámeček. Ten byl mnohem později
(v dobách Vysoké školy báňské) pojmenován
na jeho počest Ernestinum (Ernestus = latinsky
Arnošt). Stavební ruch se v Příbrami neomezil
pouze na opevněné centrum, autor arcibiskupova středověkého životopisu doslova praví, že
„Příbram vybudoval ze základů“. Na předměstí
založil špitál sv. Jana s kostelem, tedy jakousi
nemocnici, která ovšem v té době sloužila spíše
duchovní útěše umírajících a jako místo noclehu
poutníků. S Arnoštem je spjata i nejstarší příbramská škola (farní) a snad má v této době
původ i budova děkanství. Legendy Arnoštovi
připisují i autorství sošky madony, která je dnes
známá jako P. Maria Svatohorská. Jisté je, že
pochází ze stejné doby, v jaké žil Arnošt, a že
pravděpodobně patřila do arcibiskupovy osobní
výbavy na příbramském Zámečku. Snad již tehdy stála na Svaté Hoře malá kaplička, do které
byla soška po Arnoštově smrti přenesena.

BŘEZEN
1. 3. 1996
Byla zahájena kompletní rekonstrukce
Pražské ulice.

2. 3. 1816
V Gelnici se narodil Gustav Faller, báňský
odborník, který publikoval významnou
práci o dobývání stříbra a olova
v Příbrami.

4. 3. 1956
Zemřel Ladislav Malý, učitel a regionální
badatel, mj. zakladatel příbramského
muzea.

7. 3. 1946
Ministerstvo průmyslu vydalo zřizovací
listinu národního podniku Příbramské
rudné doly, bývalých Státních dolů na
stříbro a olovo, s účinností od 1. 1. 1946.

13. 3. 1516
Zemřel v Budíně český král Vladislav II.
Jagellonský, který Příbrami v roce 1497
potvrdil a rozmnožil privilegia.

21. 3. 1876
Bylo schváleno zřízení nového (dnešního)
březohorského hřbitova.

21. 3. 1926
Radioklub pro Příbram a okolí konal svoji
ustavující valnou hromadu.

27. 3. 1966
Zemřel v Praze herec příbramského
divadla Jindřich Pavlišta.

27. 3. 1696
Narodil se Jan Rudolf Špork, pražský
světící biskup a velký příznivec
Svaté Hory, který zde sloužil nejen
svoji první mši (primici), ale právě
on korunoval svatohorskou sošku v roce
1732.

30. 3. 1836
V Jilemnici se narodil František Pošepný,
profesor báňské akademie v Příbrami.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze
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SPOLEČNOST

KALENDÁŘ AKCÍ

Stovky lidí čekaly na zahájení předprodeje
na festival NOVÁK 800
V polovině února začal předprodej vstupenek na jednu ze stěžejních akcí letošních oslav 800 let města – hudební festival
NOVÁK 800. Obrovský zájem o vstupenky za zvýhodněnou cenu umocnila přítomnost moderátorky Lucie Borhyové.

Foto: Martin Menšík

„Velice jsem se do Příbrami těšila a mám
radost, že zde vidím tolik usměvavých tváří,“
uvedla Lucie Borhyová s tím, že ji překvapilo,
kolik lidí projevilo zájem o vstupenky hned
v první vlně prodeje. „V červnu si to všichni užijeme, už se moc těším,“ dodala. Předprodej
pokračuje v Informačním centru (IC) na Zámečku-Ernestinu a v IC v Knihovně Jana Drdy.

INFORMACE
Město hledá dobrovolníky
Příbram nabízí jedinečnou příležitost pro
všechny, kteří by se chtěli aktivně podílet
na realizaci víkendu plného oslav
10.–12. června 2016. Více informací naleznete na webu pribram800let.cz.

Město Příbram je také
na Facebooku. Najdete nás na:
facebook.com/mestskyuradpribram

V tajence se dozvíte, jak se jmenuje závod
ve šplhu, který se každoročně koná v Příbrami.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem
na adresu kahan@pribram.eu.
Autor, jehož správně vyluštěná tajenka bude
doručena nejdříve, od nás dostane nástěnný
kalendář na rok 2016.
Výherce z únorového vydání: pan Karel Červený. Blahopřejeme.
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DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
8. 3. 17.00 Chaplinovy děti
9. 3. 17.00 Chaplinovy děti
10. 3. 19.00 Je úchvatná
11. 3. 19.00 Višňový sad
12. 3. 19.00 Balada pro banditu
13. 3. 15.00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda
13. 3. 19.00 Mort
14. 3. 19.00 Saturnin
15. 3. 19.00 Irena Budweiserová (koncert)
16. 3. 19.00 Romantický víkend
17. 3. 19.00 Rande s duchem
18. 3. 16.00 Prodaná nevěsta
19. 3. 19.00 Umění vraždy
20. 3. 15.00 Krkonošské pohádky
22. 3. 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers (koncert)
22. 3. 16.00 Prodaná nevěsta
23. 3. 19.00 Prokletí nefritového škorpióna
24. 3. 19.00 Tajemství hradu v Karpatech
29. 3. 19.00 Jak je důležité míti Filipa
30. 3. 19.00 Michal Horáček a hosté
31. 3. 19.00 Hvězdné manýry
5. 4. 17.00 Sen noci svatojánské
6. 4. 19.00 Ohlušující pach bílé
7. 4. 19.00 Vše o ženách (premiéra)
8. 4. 19.00 Vše o ženách
10. 4. 15.00 Cirkusácká pohádka
11. 4. 19.00 Vše o ženách
12. 4. 19.00 Sen noci svatojánské
13. 4. 19.00 Slavnostní koncert k 800. výročí
Příbrami
14. 4. 19.00 Růže pro Algernon
15. 4. 19.00 Prokletí nefritového škorpióna
KINO PŘÍBRAM
9. 3. 16.30 Malý princ
10. 3. 19.00 Série Divergence: Aliance
11. 3. 16.00 Projekce studentských ﬁlmů
11. 3. 20.30 Série Divergence: Aliance
12. 3. 16.00 Zootropolis: Město zvířat
12. 3. 19.00 Grimsby
13. 3. 16.00 Zootropolis: Město zvířat
13. 3. 19.00 Rudý kapitán
15. 3. 16.00 Promítání pro seniory –
Steve Jobs
16. 3. 16.30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná
jízda
17. 3. 19.00 Dvojníci
18. 3. 20.00 Polednice
19. 3. 19.00 Polednice
20. 3. 16.00 Kung Fu Panda 3
20. 3. 19.00 Už je tady zas
23. 3. 16.30 Řachanda
24. 3. 19.00 Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti
25. 3. 20.00 Čarodějnice
26. 3. 16.00 Barbie: Tajná agentka
26. 3. 19.00 Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti
27. 3. 16.00 Já, Olga Hepnarová
30. 3. 16.30 Robinson Crusoe: Na ostrově
zvířátek
31. 3. 18.00 Expediční kamera 2016
ESTRÁDNÍ SÁL KD PŘÍBRAM
11. 3. 19.00 Maturitní ples SOU Dubno
19. 3. 20.00 Horkýže Slíže
16. 4.
Burza nerostů
22. 4. 20.30 Špejbl´s Helprs
SPOLEK VE ČTVRTEK
17. 3.
Baratha Rajnošek B. Band

SOKOLOVNA PŘÍBRAM
11. 3. 19.00 Ples Bytového družstva
12. 3. 19.00 Ples jachtařů
19. 3.
Memoriál Bedřicha Šupčíka
1. 4.
Ples VOŠ SPŠ Příbram
16. 4.
Taneční soutěž KTS p. Mochána
D-KLUB PŘÍBRAM
18. 3. 19.00 Blue Condition
24. 3. 19.00 Zelený čtvrtek
1. 4. 19.00 Křest sbírky Láska a leš
22. 4. 19.00 Barbora Mochowa
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
8. 3.
Ženy sobě
10. 3. 17.00 Beseda s Jiřinou Šiklovou
16. 3. 9.00 a 15.30 Vycházka Poznej svoje
město
21. 3. 18.30 Jarní koncert Chairé
22. 3. 17.00 Zdravá chůze a správné sezení
24. 3. 17.00 Italští vysídlenci (přednáška)
1. 4.
Noc s Andersenem
6. 4. 9.00 a 15.30 Vycházka Poznej svoje
město
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
16. 3. 17.30 Barokní královské město aneb
Zázrak jménem Svatá Hora
13., 18. a 20. 4. 17.30 Kruté 18. století aneb
Podivné nápady císaře Josefa II.
KOSTEL SV. JAKUBA
31. 3. 18.00 Slávek Klecandr – koncert
SVATÁ HORA
22. 3. 19.00 Pašije (Smíšený komorní sbor
Dr. Vladimíra Vepřeka a sólisté)
28. 3. 16.30 Velikonoční koncert (Svatohorský
chrámový sbor)
SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
20. 3. 15.00 Koncert na Květnou neděli
28. 3. 17.00 Velikonoční koncert Komorního
sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
MĚSTO PŘÍBRAM
19. 3.
Farmářské trhy na Dvořákově
nábřeží
21. 3. 16.00 16. zasedání ZM Příbram
26. 3.
Velikonoční trhy na Václavském
náměstí
5. 4. 10.00–16.00 Zápis do mateřských škol
SENIOR POINT PŘÍBRAM
17. 3. 9.30 Trénink paměti
24. 3. 14.00 Taneční odpoledne
FOTBAL: STADION NA LITAVCE
12. 3. 17.00 1. FK x Liberec
2. 4. 17.00 1. FK x Mladá Boleslav

COWÁRNA PŘÍBRAM III
9. 3. 19.00 EGGO – Jakub Jarolím
15. 3. 19.00 Představení projektu
Příbram kolem
17. 3. 19.00 Taje Altaje – promítání a diskuze
21. 3. 19.00 Představení projektu
Zažij Příbram
24. 3.
Prezentuj svůj spolek
29. 3. 19.00 Ztraceni v palmovém oleji
ŠKOLNÍ JÍDELNA, K ZÁTIŠÍ
24. 3. 15.30 Den otevřených dveří – zdravá
výživa

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol
– život a dílo příbramského
rodáka
Do 10. 4.
Czech Press Photo 2015
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Do 15. 5.
Poslední bitva 2. světové války
v Evropě u Slivice
Do 30. 10. U Kapišosů – vodníci a hastrmani
divadelních tůní
Do 31. 12. Jinečtí trilobiti
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Do 30. 6. Ani gram uranu okupantům
Do 30. 12. Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12. Skautská lilie za ostnatým drátem
Do 30. 12. Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
Do 30. 12. Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami
píše (historie)
GALERIE V POTOČNÍ
Do 31. 3. Příbramští výtvarníci

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI
REGISTRUJTE SE DO
INFOSERVISU MĚSTA
PŘÍBRAM.
Registrace on-line na
infoservis.pribram.eu
nebo pomocí formuláře
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana
Drdy, Infocentru
a v aquaparku.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM
3. 4. 16.00 Pohádka pro zalezlíky
KLUB ZDRAVÍ PŘÍBRAM
7. 3. 17.30 Mýty, omyly a pravdy o výživě
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