Stalo se
V Příbrami jsou nové červené kontejnery na elektroodpad. Jejich rozmísťování
se zúčastnil starosta MVDr. Josef Řihák.

Starosta MVDr. Josef Řihák pravidelně
kontroluje postup prací v rámci
IPRM pro Březohorské sídliště.

V Galerii Františka Drtikola Příbram
v Zámečku - Ernestinu ještě do 20. 4.
vystavují příbramští umělci.

Blíží se zahájení
Hudebního festivalu A. Dvořáka

Začátek jara je v Příbrami spojen s mimořádným kulturním zážitkem. Již po třiačtyřicáté se městem rozezní hudba v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.
Festival vznikl v roce 1969 díky iniciativě Společnosti Antonína Dvořáka.
Od té doby prošel celou řadou změn, především organizačních.
V programové části vystupovala dlouhá řada světově známých
umělců. Nahlédnutí do samého počátku festivalu může objevit
například Českou filharmonii, Symfonický orchestr FOK,
Pražský komorní orchestr, Slovenskou filharmonii, Leningradskou filharmonii, Moskevskou státní filharmonii, Varšavskou
státní filharmonii, Royal Philharmonic Orchestra London
a celou řadu dalších.
„Několik let se o tento festival staral
PhDr. Vladimír Vepřek. Myslím, že i jeho
zásluhou je Hudební festival Antonína
Dvořáka na této úrovni,“ konstatoval
místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a dodal, že město Příbram je hlavním garantem i sponzorem festivalu. “Jsem rád, že příbramská veřejnost má o letošní program,
který zahrnuje celkem šest koncertů, velký zájem již nyní.
V posledních letech organizaci tohoto příbramského kulturního
svátku plně převzalo Divadlo A. Dvořáka,“ přiblížil starosta
MVDr. Josef Řihák.
Letošní zahajovací koncert je připraven na úterý 26. dubna.
Talichův komorní orchestr doprovodí sólistu Metropolitní
opery Richarda Zellera (foto vpravo) a německou sopranistku Lisu Lehr (foto vlevo).
V průběhu celého festivalu zazní skladby Mozarta, Donizettiho, Rosiniho, Bizeta,
Verdiho, Pucciniho a samozřejmě Antonína Dvořáka. Z Dvořákova díla to bude
například Z Nového světa, Slovanský tanec č. 8, Kvartet C dur op. 61, Koncert pro violoncello a orchestr
h moll a 9. Symfonie
e moll op. 95 „Novosvětská“.
Právě Novosvětská v provedení Moravské filharmonie pod vedením
Stanislava Vavřínka celý
cyklus koncertů v rámci
Hudebního festivalu
A. Dvořáka 2011 uzavře.
Tento koncert bude
v úterý 31. 5. v Divadle
A. Dvořáka.
Přejeme Vám příjemný
Brass Five vystoupí s Davidem Prachařem dne 5. května kulturní zážitek.
v Galerii Františka Drtikola v Zámečku - Ernestinu.
str

IPRM II – Uzavírky v rámci rekonstrukcí komunikací
V rámci stavebních prací při investiční akci „Rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení
a veřejné zeleně v okolí Kulturního domu v Příbrami VII“ dojde i k částečným a úplným
uzavírkám pro dopravu v Příbrami VII.
Nejdůležitější uzavřenou částí je úsek ulice Osvobození před II. poliklinikou.
V uvedeném úseku se bude provádět kompletní nová skladba komunikace v prostoru
autobusových zálivů, které budou provedeny v žulové dlažbě do betonového lože.
Technologie prováděných prací si vyžaduje „zrání betonu“, což zapříčiňuje delší období
uzavření tohoto úseku. Samotná komunikace bude v provedení s asfaltovým povrchem.
Uvedená uzavírka v časovém období 2. 3. – 10. 4. 2011 bude komplikací v dopravě, a proto bylo
ze strany města podmíněno, že tento úsek bude uzavřen pro veškerou automobilovou
dopravu s výjimkou autobusů, které v tomto úseku budou projíždět, avšak z důvodu
realizace zálivů budou autobusové zastávky přesunuty do úseku mezi stávající zálivy a ulici
E. Beneše, kde budou autobusy zastavovat přímo na komunikaci s výstupem na provizorně
zřízené nástupiště.
Ostatní uzavřené úseky – ulice A. Dvořáka (11. – 12. 4. 2011), ulice Legionářů (13. – 20. 4.
2011), ulice E. Beneše (21. – 23. 4. 2011), ulice Politických vězňů (25. -. 28. 4. 2011) a ulice
Osvobození (29. – 30. 4. 2011) jsou nižší dopravní důležitosti a minimálního časového
rozsahu, při kterém bude probíhat oprava povrchu uvedených komunikací za částečné
či úplné uzavírky. Předpokládané ukončení veškerých stavebních prací v uvedené lokalitě
se předpokládá do 15. 5. 2011.
Děkujeme všem občanům a účastníkům silničního provozu za pochopení.

Fotbalisté 1.FK Příbram hráli doma
s FC Slovanem Liberec a vyhráli 1:0.
Blahopřejeme.

Novou knihu Mikuláše Pešty si
můžete koupit také v Infocentru
MěÚ Příbram v Zámečku -Ernestinu.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Začalo nám jaro. To nejkrásnější období roku s sebou
pokaždé přináší něco nového. A nové věci se odehrávají i v našem městě.
Tak například i zpravodaj Městského úřadu Příbram
Kahan prošel letos na jaře mírnou obměnou. Graficky
jsme zjednodušili a upravili první stranu. Cílem této
změny je, aby Kahan byl přehlednější, čtivější a přitažlivější pro Vás, obyvatele Příbrami.
Co se nemění, to je obsah měsíčníku Kahan. I nadále
bude příbramský městský zpravodaj přinášet aktuální
informace o dění v našem městě, a to jak slovem, tak
i obrazem. Věřím, že se Vám nová podoba Kahanu
bude líbit a že změna bude účelná.
V uplynulém měsíci se v našem městě rozběhlo
několik velkých stavebních akcí, které po dokončení zlepší život nám všem.
Především naplno pokračuje rekonstrukce okolí Kulturního domu. Stavební
práce by zde měly skončit v polovině dubna.
Rekonstrukce ulic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství v okolí
Kulturního domu, v ulicích Osvobození, Legionářů a na dalších místech je
součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro Březohorské sídliště.
Na tyto práce plynule naváže další část plnění IPRM, tentokrát v oblasti náměstí
17. listopadu, v ulicích Edvarda Beneše, Politických vězňů a v bezprostředním
okolí těchto ulic.
Součástí této etapy IPRM bylo i vykácení několika vzrostlých stromů na Březohorském sídlišti. Podle názoru odborníků z řad dendrologů a architektů byla
výměna těchto stromů za nové nutná. Pohled na padající velikány asi
pro mnohé z Vás, kteří jste prožili v jejich stínu řadu let, nebyl příjemný. Ani já
nejsem příznivcem kácení starých stromů. Ale zároveň si uvědomuji, že zeleň
ve městě má jinou funkci i životnost, než kdyby byla vysázena v lese. Obnova
zeleně ve městě je nutná a jednou přijde doba, kdy i ten nejstarší strom bude
muset udělat prostor novému.
Nyní jsme využili příležitost a rozhodli jsme se obnovit veřejná prostranství
na více než padesát let starém Březohorském sídlišti. A že taková obnova je
skutečně účelná, o tom svědčí mimo jiné i skutečnost, že se nám, jako jednomu
z mála měst v České republice, na tuto rozsáhlou rekonstrukci podařilo získat
peníze z Evropské unie. Celkem jde o 5,1 milionů eur. Tyto peníze využívá nejen
město, ale i majitelé domů a bytů ve vymezeném území. Ti si mohou za peníze
z dotací opravit své nemovitosti. Těší mě, že tuto příležitost čerpat dotace
z Evropské unie využila celá řada společenství vlastníků bytových jednotek.
Ti, co zatím váhali, nebo se na ně nedostalo, mají další příležitost požádat
o výhodný příspěvek na rekonstrukci domů a bytů. Další výběrové řízení
na dotace IPRM bylo nedávno vypsáno a příjem žádostí bude ukončen 13. května.
Podrobnosti jsou na internetových stránkách města www.pribram.eu.
V dubnu tradičně začíná i celá řada kulturních, společenských a sportovních
akcí. Město Příbram v závěru měsíce například zahajuje 43. ročník Hudebního
festivalu Antonína Dvořáka. O této významné události podrobněji informujeme
ve vedlejším článku. Z dalších významných akcí si Vás dovolím pozvat
na Velikonoce v Hornické chalupě, které tradičně před svátky jara pořádá
Hornické muzeum Příbram.
Vážení obyvatelé Příbrami.
Přeji Vám všem příjemné Velikonoce a hodně hezkých chvil strávených
na procházkách v jarní přírodě, nebo třeba na některém z koncertů příbramského Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.

MVDr. Josef Řihák

Tato akce je financována
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
První veřejné setkání k projektu
Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram
se uskuteční 14. 4. v 16 hodin v Centru neziskových organizací
(Komunitní centrum), Žežická 193, Příbram VII
Program:
1. Zahájení
2. Význam a cíl plánování sociálních služeb
3. Seznámení s plánováním sociálních služeb na Příbramsku
4. Výstupy z ankety pro veřejnost
5. Představení sociálních služeb na Příbramsku
6. Diskuze
Zve Vás město Příbram a Centrum pro komunitní práci jižní Čechy.
Občerstvení zajištěno.

I n f o r m a c e Rozbory
z rhospodaření
adnice

Kontejnery na elektroodpad

Obyvatelé Příbrami mohou od poloviny března 2011 využívat pět
nových stacionárních kontejnerů pro zpětný odběr drobného
elektrozařízení (tzv. elektroodpadu) a baterií.
Nové sběrné nádoby, které mají červenou barvu, jsou umístěny
v ulicích Brodská (před Fialkou), Čechovská (před poliklinikou), Drkolnovská (u Billy), na náměstí J. A. Alise (u hnízda tříděného odpadu)
a na Sevastopolském náměstí (u hnízda tříděného odpadu). Umístění
nového kontejneru na posledním výše jmenovaném místě se zúčastnil
i starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. „Jsem rád, že Příbram je jedním
z prvních měst v České republice, ve kterém jsou nové sběrné nádoby
na elektroodpad rozmísťovány,“ pochvaloval si starosta, který do nádob
jako první nasypal vybité baterie posbírané na radnici.
Kontejnery patří firmě ASEKOL, která pro město Příbram zdarma
zajišťuje vyvážení plných nádob. „Rozmístěním kontejnerů na elektroodpad po městě chceme občanům Příbrami pomoci zbavit se starých
baterií, žehliček, rádií, kávovarů, mikrovlnek, vysloužilých mobilních
telefonů a dalších elektrozařízení. Dosud mohli občané vracet tento
elektroodpad pouze v místech zpětného odběru elektrozařízení. To jsou
většinou obchody, které odebírají staré elektropřístroje jen v průběhu
otevírací doby. Nové kontejnery rozšíří možnost odložení nepotřebných
spotřebičů. Významně tak rozšiřujeme možnost třídění odpadů.
Očekávám, že nyní již žádný elektroodpad neskončí v komunálním
odpadu a následně i bez užitku na skládce,“ řekl starosta MVDr. J. Řihák.
Díky dobré spolupráci Technických služeb Příbram a firmy ASEKOL
bude v případě zájmu rozmístěno po městě Příbram dalších 5 kontejnerů
do konce roku 2012. „Rozšíření nabídky kontejnerů na elektroodpad
bude záležet také na tom, jak budou občané Příbrami nové sběrné
nádoby využívat. Pokud praxe ukáže, že současná nabídka nestačí,
operativně dojednáme zvýšení počtu kontejnerů,“ doplnil starosta.

Proměna náměstí 17. listopadu
Náměstí 17. listopadu čeká v letošním roce rekonstrukce, která je
součástí rozsáhlých úprav Březohorského sídliště. „Obnova největšího
náměstí v nové části Příbrami je součástí Integrovaného programu rozvoje
města (IPRM) pro Březohorské sídliště. Na tento program jsme získali
dotaci z EU ve výši 5,1 milionu eur. Vloni jsme v rámci IPRM opravili ulici
Bratří Čapků. Letos program pokračuje i revitalizací okolí Kulturního
domu. Na opravu náměstí 17. listopadu počítáme s částkou v celkové výši
přibližně 25 milionů korun. Současně s náměstím 17. listopadu se budou
revitalizovat veřejná prostranství také ve vnitrobloku mezi ulicemi
Obránců míru, Politických vězňů, 28. října a Edvarda Beneše. Rekonstrukce
náměstí 17. listopadu je ve fázi stavebního povolení. Až bude hotová
dokumentace včetně rozpočtu, vyhlásíme soutěž. Realizaci předpokládáme v letošním roce. V těchto dnech již začala první fáze realizace
projektu, kterou je kácení části stromů. K vykácení stromů vydal povolení
Odbor životního prostředí Městského úřadu Příbram. Toto povolení nabylo
právní moci. Kácet zeleň je možné pouze v období vegetačního klidu, které
končí 31. března. Zeleně na Březohorském sídlišti při revitalizaci
ale rozhodně neubude. Vykácené stromy budou nahrazeny novými,“
informoval starosta MVDr. Josef Řihák.
Do projektu náleží i ulice Edvarda Beneše. „O tom, jak bude ulice
po rekonstrukci vypadat, rozhodli sami její obyvatelé. Před několika
týdny dostali všichni obyvatelé zmíněné ulice do schránek dopis, v němž
jsme se tázali na jejich představu o budoucím vzhledu okolí svého
bydliště. Děkuji všem, kteří se do ankety zapojili a odeslali vyplněné
anketní lístky zpět na Odbor správy silnic Městského úřadu Příbram.
Z výsledku ankety jednoznačně vyplynulo, že obyvatelé ulice Edvarda
Beneše souhlasí s omezením stromů v jedné části ulice a s rozšířením
možnosti parkování osobních aut v této ulici. V souladu s tímto přáním
místních obyvatel jsme nyní projekt rekonstrukce zmíněné ulice dopracovali. V současné době se v ulici Edvarda Beneše parkuje „na divoko“
v zeleném pruhu pod stromy, které tím jsou poškozené. Trávník tam
prakticky neexistuje. Rekonstrukce s sebou přinese i kompletní výměnu
mobiliáře, tedy lamp, laviček, odpadkových košů a dokonce dvou autobusových zastávek,“ přiblížil projekt starosta Josef Řihák.

Další dotace pro město
Rada města Příbrami schválila přijetí dotace na projekt “Realizace
energetických úspor v objektu ZŠ Příbram - Březové Hory”.
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt obdrželo město
Příbram dne 8. 3. 2011. Dotace byla schválena ve výši 7 551 870,05 korun
z Fondu soudržnosti EU a ve výši 444 227,65 korun ze Státního fondu
životního prostředí ČR, tj. celkem 7 996 097,70 korun,“ informoval
starosta MVDr. Josef Řihák.
Rada města Příbrami schválila rovněž přijetí dotace na projekt “Realizace energetických úspor DPS ul. Průběžná 143, Příbram III”. Dotace
na tuto stavbu byla schválena ve výši 2 994 198,10 korun z Fondu
soudržnosti EU a ve výši 176 129,30 korun ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Celkem město Příbram na zateplení domu s pečovatelskou službou v Průběžné ulici 143 dostane celkem 3 170 327,40 korun.
„Hledáme způsob, jak ušetřit za provoz škol a objektů, které patří městu.
Zateplování budov je jednou z nejvýhodnějších cest, které je možné
realizovat. Děkuji Evropské unii a Státnímu fondu životního prostředí ČR,
že nás v naší snaze o úspory takto podporuje,“ řekl starosta J. Řihák.

Nové zásady pro granty
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo nové zásady v oblasti sociální
a nové zásady ve zdravotnictví. Podnět na změnu dosud platných
Zásad iniciovala v roce 2010 Komise rady města pro handicapované.
„Důvodem pro aktualizaci Zásad dotačního řízení města Příbram v oblasti
sociální a v oblasti zdravotnictví byla především změna terminologie
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
a účinnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění. Dále nebyla pro posuzování příchozích žádostí v zásadách zmíněna
činnost Komise rady města pro handicapované, která se k žádostem
rovněž vyjadřovala,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Podle nových zásad se budou rozdělovat granty města Příbrami
pro oblast zdravotnictví a na sociální péči již v letošním roce. Zájemci
si mohli podat žádost o grant do konce března 2011. Platné znění
Zásad, formuláře a další informace k podávání žádosti byly zveřejněny
na internetových stránkách města www.pribram.eu.

Pozimní úklid chodníků a ulic

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Příbram v poslední
únorový den letošního roku zazněla mimo jiné z řad občanů Příbrami
také kritika za špinavé příbramské chodníky plné zbytků materiálu
po zimní údržbě. „Vysvětlil jsem přímo na jednání, že je velmi složité
zajistit kvalitní úklid chodníků v době, kdy máme ještě techniku „přestrojenou“ na zimní údržbu. Samozřejmě ale plně chápu své spoluobčany,
že se jim nelíbí chodníky, nyní již bez sněhu a ledu, zato plné kamínků
a prachu. Technické služby Příbram, příspěvková organizace města, proto
od vedení města dostaly pokyn, aby ihned, jak to bude možné, zahájily
pozimní úklid chodníků v Příbrami. Zima v Příbrami byla letos dlouhá
a posypového materiálu bylo na ulice a chodníky vysypáno více než
v předchozích letech. Proto i úklid bude letos náročnější - byl zahájen
3. března a bude pokračovat až do 10. května, kdy na něj plynule naváže
tzv. blokové čištění města, “ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
PAUL ZWEIFALDER

NEJSTARŠÍ ZNÁMÝ HORMISTR V PŘÍBRAMI

Každoročně touto dobou probíhají rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Příbram. „ Patří sem například Sportovní
zařízení města Příbram, Technické služby, Divadlo A. Dvořáka, Mateřská
škola Školní a Waldorfská škola. Úroveň předkládaných rozborových
zpráv byla vysoká. Připomínek k jednotlivým organizacím mnoho nebylo.
Některé organizace skončily v mírně negativním výsledku hospodaření
za uplynulý rok (kromě Divadla A. Dvořáka a TS Příbram), a to bylo také
důvodem pečlivého a podrobného zkoumání. Tyto negativní výsledky
měly ve všech případech objektivní příčiny. Rozborová zpráva bude přílohou zprávy pro Zastupitelstvo města Příbram, tedy Zprávy o hospodaření
města Příbram a jeho příspěvkových organizací za rok 2010. Tuto zprávu
by zastupitelé měli projednat na svém květnovém jednání,“ uvedl
místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Rekonstrukce náměstí TGM
Některá příbramská média (např. server Pribram.cz) přinesla zprávu
o tom, že již začaly práce na projektu rekonstrukce náměstí T. G.
Masaryka. „Práce, které tady v současné době probíhají, s tímto projektem
vůbec nesouvisí. Jde o pokládání plynových rozvodů, které již měly být
realizovány v loňském roce. Podzimní počasí ale nedovolilo v těchto
pracích pokračovat, takže je plynaři provádí až nyní. V tuto chvíli tedy
nejde o rekonstrukci náměstí, ale rozvody plynu, které sice jdou přes
náměstí TGM, dále do Zahradnické ulice přes náměstí Arnošta z Pardubic
do Prokopské ulice. Na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka nyní probíhá
výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 22 firem. Zájem ze strany
budoucích možných dodavatelů tedy je velký. Většinou se jedná
o renomované firmy, jako například Metrostav, Strabag, SVS a podobně.
Komise již zasedala celkem čtyřikrát, ale ještě jsme si vyžádali některé
doplňující informace od jednotlivých účastníků, jak nám to také umožňuje
zákon. Komise výsledek své práce předá Radě města k posouzení a vyhodnocení,“ informoval místostarosta Ivan Šedivý. Teprve na základě
vyhodnocení této soutěže, případných odvolacích řízení a následném
uzavření smlouvy s vybranou firmou, budou zahájeny vlastní práce
na rekonstrukci náměstí. S tímto projektem souvisí také další akce:
Ředitelství silnic a dálnic bude v úseku od kruhového objezdu na náměstí
T. G. Masaryka k OC Skalka rekonstruovat tuto komunikaci za 15 milionů
korun a Středočeský kraj bude rekonstruovat úsek od kruhového
objezdu k budově radnice za 6 milionů korun. „S tím samozřejmě
souvisí i dopravní opatření, o kterých budeme veřejnost včas informovat,“
doplnil MUDr. Ivan Šedivý.

Práce v okolí Kulturního domu
Právě probíhá další fáze projektu IPRM, která se týká oblasti kolem
Kulturního domu Příbram. „Tato fáze zasahuje i poměrně vzdálené části
– náměstí Fráni Kučery, chodníky okolo Aquaparku, v ulici E. Beneše,
Legionářů, Osvobození, dvůr směrem k Zimnímu stadionu, Tylovu ulici,
opraveno bude i dláždění před Kulturním domem a podobně. Jde tedy
o rozsáhlou oblast, kde se klade důraz hlavně na povrchy chodníků,
komunikací a veřejné osvětlení. Vše se komplikuje pochopitelně tím, že se
vyskytnou problémy, které projekt nepředpokládal – zborcená kanalizace, špatný stav stropu uhelny Kulturního domu a podobně. Tyto práce
by měly skončit do konce dubna. Stavba by měla být předána do poloviny
měsíce května,“ řekl místostarosta MUDr. I. Šedivý. I v této části města
pokračuje výměna plynového potrubí, kterou provádí vlastník těchto
rozvodů – firma RWE.

Příbramští výtvarníci v galerii
Neuvěřitelné množství návštěvníků zaznamenává podle slov MUDr.
Ivana Šedivého současná výstava v Galerii Františka Drtikola.
„Již na vlastním zahájení výstavy s názvem Příbramští výtvarníci byl vidět
velký zájem veřejnosti o tuto kulturní akci. Musím hodně pochválit Galerii
Františka Drtikola, konkrétně ředitelku Hanu Ročňákovou, za uspořádání
této výstavy. Jde o akci, která se v pětiletých periodách opakuje. Za velmi
důležité považuji i fakt, že se této události zúčastňují amatérští, poloprofesionální i profesionální umělci. O tom, že o tuto výstavu je ze strany
veřejnosti zájem, svědčí velká návštěvnost. Uměleckých exponátů bylo
tolik, že galerie chystá ještě jedno kolo, protože se do výstavních sálů vše
nevešlo. Nejde o klasickou výstavu s vlastním scénářem a skloubit
všechny práce je nadstandardní výkon, za který si pracovníci galerie
zaslouží skutečně pochvalu. Jsem rád, že Příbram je opravdu kulturním
městem,“ pochvaloval si místostarosta Šedivý.

Připojení na kanalizaci
Město Příbram obdrželo žádost obce Bohutín o možnost napojení
na kanalizační systém města Příbram. „Tuto žádost Rada města projednala. S napojením této obce jsme počítali při stavbě čističky odpadních
vod. Obec Bohutín byla od samého počátku členem sdružení Čistá
Litavka. Připojení jsme proto odsouhlasili s tím, že se Bohutín připojí
na náš kanalizační systém za své finanční prostředky a zároveň se bude
finančně spolupodílet na zvýšení kapacitních možností přečerpávací
stanice u Podlesí,“ doplnil informace místostarosta I. Šedivý.

Více čtenářů v Knihovně
V Knihovně Jana Drdy se zvýšil počet čtenářů. „Problémem ale zůstává
přístup do této budovy pro čtenáře s tělesným handicapem. Proto uvažujeme o případném zakoupení schodolezu, který by těmto lidem zpřístupnil
třeba studovnu. Schodolez je hodně finančně nákladná záležitost, kterou
nelze realizovat z rozpočtu knihovny. Chci se pokusit na tento projekt
získat sponzory. Předtím ještě chceme, aby firma, která toto zařízení
vyrábí, nejprve posoudila reálné možnosti a finanční odhad,“ uvedl Václav
Černý. Bezbariérový přístup Knihovna Jana Drdy plánuje také do své
pobočky v „křižáku“, kde by také mělo vzniknout speciální oddělení
pro slabozraké čtenáře. Na místo ředitele Knihovny Jana Drdy bylo
vypsáno výběrové řízení. Výsledek by měl být znám v polovině dubna.

Sportovní zařízení města
„Nový ředitel příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram
Ing. Jiří Holobrada si v současné době podrobně mapuje své teritorium.
Vedení se podle mého názoru ujal velice aktivně a výsledkem již je fakt, že
například v Aquaparku se zlepšil pořádek. Obecně lze konstatovat, že
i na Zimním stadionu se situace lepší. V současné době sem již čerpáme
vodu z vlastního vrtu a tím by mělo dojít k významným úsporám. Zároveň
jde i o kvalitní vodu, která se nemusí nákladně chemicky upravovat, takže
i tady by se mělo ušetřit. Připravuje se také venkovní bazén, aby se letos
otevřel včas a neopakovala se situace loňského roku,“ informoval
místostarosta Václav Černý. Zásadní rekonstrukce venkovní bazén
teprve čeká a je opravdu nezbytná. Jedná se o starý typ bazénu, který
nesplňuje současné požadavky nejen stavební, ale i hygienické. Sportovní zařízení ještě před sezonou chystají opravu minigolfu v areálu
Nového rybníka a počítají i s provozem Letního kina.
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Dosud jsme se v našem vyprávění věnovali zejména majitelům
panství a dalším osobám, kteří naše město ovlivňovali
z nadřazených pozic, ale většinou zde nežili a častokrát je
dokonce ani nenavštívili. Dnes se pokusíme sestavit náš text
o člověku, který v Příbrami přímo bydlel a pracoval. Bohužel
však narazíme na nedostatek pramenů, a proto si budeme
muset vypomoct personifikací obecných informací. Jak je obecně
známo, krátce před rokem 1525 došlo v Příbrami k mohutnému
rozmachu stříbrorudné těžby, která do našeho města přilákala
velké množství horníků a dalších osob. Pokud jde o kvalifikované a zkušené horníky, jednalo se vesměs o Němce z Jáchymova
a okolí. Kromě samotné těžby bylo potřeba obstarat i její organizaci, distribuci výtěžků i nalézt způsob řešení vzájemných
sporů. Proto zde našli uplatnění i první úředníci a hodnostáři
báňské správy. Zatímco pro řešení běžného života horníků
vzniklo již v roce 1526 samosprávné horní bratrstvo, základ
pozdější obce Březové Hory (jehož pečetní typář z roku 1530 se
dochoval do našich dnů a je uložen v příbramském okresním
archivu), pro samotnou organizaci těžby byl zaveden úřad
hormistra (též perkmistr, bergmeister). Jáchymovský horní řád,
kterým se měli příbramští horníci řídit, tuto funkci definoval
a ustanovil, že měl být podřízen hornímu hejtmanovi. Existence
horního hejtmana však v Příbrami není v nejstarších dobách
doložena. Zdá se tedy, že v počátcích první konjunktury těžby
řídil báňskou činnost přímo a výlučně hormistr.
Tím prvním byl s největší pravděpodobností Paul Zweifalder.
Jediná zpráva o něm pochází z roku 1525, kdy doporučil Jindřichovi z Rožmberka do služby dva horníky Paula Koppa a Nikla
Rothela. Tento obecný nedostatek písemných pramenů z této
doby nás opravňuje k tvrzení, že těžba byla zahájena skutečně
teprve krátce před rokem 1525 a neměla pevnou kontinuitu
s těžbou starší, středověkou. Hned totiž za druhého hormistra
v pořadí, Hannse Sudtnera, byl v roce 1527 ustanoven horní
písař Matyas Behm a zavedeno psaní do horní knihy, tedy
písemnému přehledu práv k těžbě. To byl základní právní
nástroj pro zajištění práv jednotlivých těžařů i horníků a pro udržení klidu a pořádku v revíru.
Paul Zweifalder vydržel ve funkci příbramského hormistra jen
asi dva až tři roky. Nevíme, zda odešel jinam nebo zemřel, obojí
je stejně pravděpodobné. Nebylo vzácné, že báňští úředníci
měnili často své působiště. Organizace práce v hornictví nikdy
nebyla jednoduchá a narážela na mnohé problémy - počínaje
technickými potížemi a konče povahou samotných horníků.
Nezvladatelné nepořádky v práci na dolech byly koneckonců
v pozdějších letech častokrát zaznamenány. Horníci navíc svojí
činností negativně ovlivňovali život usedlých příbramských
měšťanů, ničili okolí města a ekologicky jej devastovali, často
též zasahovali do majetkových práv obce i jednotlivých
měšťanů. Když k tomu připočteme, že horníci mluvili německy,
jejich způsoby byly víc než drsné a někteří byli dokonce králem
pardonováni za své minulé prohřešky, je jasné, že si s česky
mluvícími kupci, řemeslníky a malozemědělci nepadli do noty.
Lišili se dokonce i vírou, neboť příbramští starousedlíci patřili
vesměs ke staroutrakvistům a katolíkům, zatímco s jáchymovskými horníky přišlo do Příbrami luteránství. Nelehké
soužití těchto dvou skupin obyvatelstva v tehdejší Příbrami
v mnohém připomínalo druhou polovinu dvacátého století
v našem městě.

Daniel Doležal

DUBNOVÉ
6. 4. 1861

KALENDÁRIUM
22. 4. 2001

koupil František Čížek,
horník a řezník, dům
v Pražské ulici a zřídil v něm
hostinec U Českého dvora,
proslavený pod názvem
Kurec (dnes obchod s oděvy).

proběhly na Svaté Hoře
oslavy 100. výročí založení
české
provincie
řádů
redemptoristů.

8. 4. 1911

uhodil do věže příbramského kostela blesk a těžce ji
poškodil.

navštívil schůzi Klubu
českých turistů v Příbrami
profesor Jiří Stanislav GuthJarkovský, předseda Českého
olympijského výboru a Klubu
českých turistů a též pozdější
ceremoniář prezidenta.

12. 4. 1901
vyšlo první číslo příbramského týdeníku se sociálně
demokratickým zaměřením
Naše Obrana.

19. 4. 1961
se na příbramském náměstí
sešlo 7 tisíc pracujících, kteří
v době tzv. kubánské krize
povinně demonstrovali za svobodu Kuby.

21. 4. 1311
daroval Konrád se syny
Jindřichem a Mikulášem
biskupu Janovi IV. huť, kterou na příbramském panství
předtím sami zřídili. Nejstarší věrohodná písemná
zmínka o dobývání nerostných surovin v Příbrami.

22. 4. 1761
24. 4. 1931
zakoupila příbramská obec
budovy zrušené sklárny
Mořice Hartmana a postavila
zde dělostřelecká kasárna
(nyní zrušená a přestavěná
na byty).

26. 4. 1961
vydal MNV Příbram vyhlášku,
ve které zakazoval parkovat
vozidla mimo vyhrazená
parkoviště. První zmínka
o chronickém nedostatku
parko-vacích míst v Příbrami.

27. 4. 1941
se konala první valná hromada sloučených konzumních spolků - Podbrdského
spotřebního,
výrobního
a úsporného družstva (budoucí Jednota Příbram).

Daniel Doležal

Bedna oslavila 1. narozeniny
V roce 2010 jsme ve spolupráci s městem Příbram otevřeli první nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Příbrami – NZDM Bedna. Jeho provozovatelem je Ponton, občanské sdružení.
Dne 8. 3. 2011 tomu bylo na den přesně rok, co jsme Bednu slavnostně otevírali.
Dopolední oficiální oslavy se zúčastnili zástupci města Příbram – místostarosta Václav Černý, radní Ing.
Juraj Molnár a vedoucí sociálního odboru Středočeského kraje MUDr. David Grünthal. Mezi přítomnými
byli i další radní a zastupitelé města Příbram. Všichni přítomní vyjádřili našemu zařízení podporu a popřáli
mu hodně úspěchů i v dalších letech. Během tohoto setkání byly prezentovány výsledky, kterých NZDM
Bedna za rok provozu dosáhlo.
Mnohé lze vyčíst i z následující statistiky: Průměrná návštěvnost v Bedně je 32 osob za každý otvírací
den. Za rok provozu nás navštívilo celkem 296 dětí či mladých lidí ve věku 11 - 20 let. Uživateli služeb se
stalo celkem 120 z nich. Pravidelně nás navštěvuje 60 % mužů a 40 % žen.
V odpoledních hodinách byl pro širokou veřejnost připraven den otevřených dveří s názvem OTEVŘENÁ
BEDNA. Ten, kdo v tuto dobu navštívil Bednu, mohl na vlastní kůži zažít atmosféru otevřeného klubu,
vyzkoušet si nabídku volnočasových aktivit a popovídat si o obsahu služby s pracovníky. Této akce se
účastnilo celkem 55 dětí a 15 dospělých.
Za významnou podporu v rámci projektu NZDM Bedna děkujeme zejména Nadaci rozvoje občanské
společnosti – NROS – sbírkovému projektu Pomozte dětem!, Středočeskému kraji, Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR, městu Příbram, Nadaci OKD, panu Ondřeji Stachovi a Aleši Baráškovi. NZDM Bedna
podpořilo celkem přes 100 jednotlivců, na které nezapomínáme, a i když nejsou uváděni jmenovitě, jejich
podpory si rovněž velmi vážíme a děkujeme za ni.
NZDM Bedna je sociální služba určená dětem a mladým lidem od 11 do 20 let.
Nabízí možnost trávit volný čas v bezpečném prostředí, zázemí pro setkávání se s vrstevníky, širokou škálu
volnočasových aktivit a možnost individuálního doučování.
Děti a mladí lidé mohou v Bedně vyhledat radu, pomoc či podporu v situacích, které jsou pro ně obtížně
řešitelné.
Pracovníci NZDM Bedna pomáhají dětem a mladým lidem orientovat se ve společnosti a usilují
o snižování rizik provázejících složité období dospívání.
NZDM Bedna je otevřená každé úterý a čtvrtek od 14 do 19 hodin.

Na hudební, básnické i taneční vlně se nesla
letošní akademie Gymnázia Příbram
Dne 16. března uspořádalo Gymnázium Příbram v Divadle A. Dvořáka kulturní akademii. Pořadatelství se
pro letošní rok chopily Mgr. Marcela Hašková a Mgr. Tereza Krobová. S pěveckými a tanečními čísly,
hereckými scénkami i s básnickými přednesy na akademii vystoupili žáci gymnázia. V programu se představili žáci od primy až po maturanty, což zajistilo pestrost, různorodost a originalitu každého vystoupení.
Během téměř čtyř hodin se vystřídalo dvaadvacet kulturních čísel a diváky jimi provedla moderátorská
dvojice Václav Bešťák a Barbora Blahnová.
Celou akademii zahájilo půlnoční překvapení třídy 4. A, která si tak zopakovala své exotické vystoupení
z lednového maturitního plesu. V rockovém stylu čtvrťáky na pódiu vystřídala hudební kapela Fair Air
pod vedením Mgr. Andrey Lexové. Následovala básnická čísla žáků sekundy, netradiční podání tradiční
pohádky žáků primy, scénka od dvojice Šimek – Grossmann a nastudování pohádky v anglickém jazyce.
S výstižným názvem Ve šlépějích našich rodičů žákyně druhého ročníku předvedly své tanečně-dramatické vystoupení v rytmu písniček Michala Davida. První část akademie zakončila krátká divadelní hra žáků
sekundy a humorné vystoupení žáků kvinty s názvem Göttlicher Gott.
Druhou část školní akademie odstartovalo další
půlnoční překvapení, protentokrát třídy 4. C, jejíž žáci
se na pár minut převtělili do andělů a čertů. Následující hodina patřila opět tanečním číslům, s nimiž
vystoupily první a třetí ročníky, a nechyběla ani další
chvilka poezie. Na scénu se dostala také cizojazyčná
vystoupení. Pohádku O rybáři a rybce v ruském jazyce
zahráli žáci třídy 4. B a anglické básně přednesla
Karolína Solanská ze 3.A. Do Ruska se diváci přenesli
ještě jednou, a to při tanečním vystoupení studentek
ze Střední školy při velvyslanectví Ruské federace.
Název Ladies Solo přesně vystihl provedení pěveckých sólistek se známými anglickými písněmi.
Na tvrdou notu celé divadlo do závěru druhé části
akademie posunula rocková kapela „z bunkru“ neboli
White Remorse.
V poslední části akademie se představila třída sexta
s vlastním maňáskovým filmem, který všechny
přítomné pobavil a byl oceněn velkým potleskem. Tečku za letošní akademií udělal školní jazzový orchestr
Gymband pod vedením Mgr. Miloslavy Šmolíkové. Divákům zahrál několik písní svého repertoáru.
Na úplný závěr kulturního programu přednesla paní ředitelka Iva Kadeřábková svůj proslov, v němž
především poděkovala organizátorkám celé akce, paním učitelkám Haškové a Krobové.
Michaela Rozšafná

Letní tábory Domu dětí a mládeže Příbram
Příměstské tábory (pro děti od 5 let)
1) 11. - 15. 7.
1 480,- Kč
2) 18. - 22. 7.
1 470,- Kč
2-K) 18. - 22. 7. 2 170,- Kč (Prázdniny s koněm)
3) 8. - 12. 8.
1 460,- Kč
4) 15. - 19. 8.
1 450,- Kč
4-K) 15. - 19. 8. 2 080,- Kč (Prázdniny s koněm)
Nadějkov u Milevska (pro děti od 6 do 15 let)
31. 7. - 7. 8.
2 450,- Kč
(pro členy kroužků DDM sleva 300,- Kč)

Orlická přehrada - Loužek - Rybářský tábor
(do 18 let)
1) 6. - 20. 8.
3 250,- Kč
2) 20. - 27. 8.
2 150,- Kč
Přihlášky a bližší informace:
- Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294,
Příbram IV, 1. patro, č. dv. 12-14
tel./fax: 318 623 127, bednarikova@ddm.pb.cz
- Marcela Jelínková, Okružní 202, Příbram VII
tel. 318 631 910, 607 529 763
vamatremp@volny.cz, www.volny.cz/vamatremp

Léto se Salamandrem, o. s., Příbram
o. s. Salamandr, Prokopská 334, Příbram VI –
Březové Hory, úterý a čtvrtek 9 – 18 hodin
tel.: 723 143 531, o.s.salamandr@seznam.cz
http://salamandr.wgz.cz
1. turnus v Nezabudicích: V říši Keltů
2. - 16. 7. 2011
3 990,- Kč
Vrátíme se o staletí zpátky a ocitneme se v říši
starých Keltů, jejich pradávných zvyků a tradic.
A protože v té době ještě lidé věděli, že všechno je
možné, budeme se setkávat s přízraky a dávno
zapomenutými příšerami. Zjistíme, jak tehdy lidé
žili, v co věřili a zažijeme dobrodružství, o jakých se
dnes píše už jen ve starých bájích a legendách.
hl. vedoucí: Péťa, p-pankova@seznam.cz

2. turnus v Nezabudicích:
Dobrodružství s Malým princem
16. - 30. 7. 2011
3 980,- Kč
Tato hra jemně, nenápadně a poeticky přiblíží
dětem hodnoty, úvahy o morálních pravidlech či
smyslu života. Pomůžeme Malému princi opravit
letadlo, hledat domov a starat se o sopky. Naučíme se
být nočními ,,lampáři“ a spoustu dalších zajímavých
věcí.
hl. vedoucí: Pavel - Drobek, drobnost@seznam.cz

3. turnus v Nezabudicích:
Záhady Země vycházejícího Slunce
30. 7. - 13. 8. 2011
3 970,- Kč
Tábor bude plný zvyků a aktivit Dálného Orientu čajový obřad, origami, tvorba mandal, trocha jógy,
kaligrafie atd. Více se o CTH nedozvíte, aby zůstala
spousta překvapení.
hl. vedoucí: Luky, luckyredswift@seznam.cz

Léto s kamarády v Třímanech:
Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy
9. 7. – 23. 7. 2011
4 000,- Kč
Cestovat časem? Ano, bude se cestovat v čase
a prostoru po celé zeměkouli spolu s potrhlou rodi-

nou Smolíků. Jeden den tábora je jeden lidský
život v jiném čase a místě… Tak pojeďte s námi
a zažijte známé dějinné události – život v pravěké
tlupě, návštěva pyramidy faraónů, pobyt na dvoře
císaře Rudolfa…. a nebo to, co se snad ani zažít
nedá – návštěvu jiné planety.
Kontakt: hl. vedoucí: Monča: moncasek@seznam.cz
program. vedoucí: Sylva: Sylva.teclovka@seznam.cz

Vodácký tábor v Třímanech: Podivuhodná
plavba časem a prostorem se Smolíky”
9. 7. – 23. 7. 2011
4 190,- Kč
I na vodě se dá cestovat časem a prostorem po celé
zeměkouli a navíc spolu s potrhlou rodinou
Smolíků. Děti se budou učit základní vodácké
dovednosti, jízdu na jezech, čekají je hry na suchu,
i ve vodě a na lodích, vodácké povyšování do hodností - Neptun, 2 putovní tábory po řece Berounce.
JEN PRO DOBRÉ PLAVCE od 12 do 16 let
Kontakt: hl. vedoucí: Monča: moncasek@seznam.cz
vodácký instruktor: Dandys: DandyBandy@seznam.cz

Minitábor v Třímanech pro rodiče s dětmi –
„V zemi skřítků a strašidýlek“
Tato týdenní akce je určena pro menší děti a začátečníky a zejména pro společnou rekreaci dětí
a rodičů. Pro děti, rodiče či prarodiče jsou připraveny
hry a soutěže, které mají za cíl pobavit a odreagovat
dospěláky od práce a jiných povinností.
Cena obsahuje: ubytování v dřevěných chatičkách,
strava 5x denně (pro dospělé 3x), pitný režim
po celý den, zajištění programové náplně, náklady
na vedoucí, materiál na rukodělné činnosti a hry,
užívání sportovního a herního materiálu. Cena
nezahrnuje dopravu.
Dospělá osoba 2 500,- Kč, dítě 2 000,- Kč.
Sourozenecká sleva 5 % na druhé dítě, 10 % na třetí
dítě, dítě do 3 let: 1 500,- Kč
Kontakt: hl. vedoucí: Monča: moncasek@seznam.cz

Otázky tentokrát pro Václava Moravce od studentů Gymnázia pod Svatou Horou

Prostřednictvím médií se denně setkáváme s nepřeberným množstvím osobností. S některými
pouze výjimečně, bez jiných si rozhlasová a televizní vysílání neumíme ani představit. Jednou
z takových osobností, které mají neodmyslitelné místo na televizních obrazovkách mnoha
domácností, je pan Václav Moravec. Většina z nás ho zná jako neohroženého moderátora
diskuzí, usměrňujícího rozhádané politiky.
Jaký je pan Moravec, když se role otočí a stane se tím, kdo otázky neklade, ale odpovídá?
Otázky tentokrát pro Václava Moravce je zcela vystihující název diskuze, která umožnila studentům Gymnázia pod Svatou Horou tento neobvyklý zážitek. Akce se konala ve čtvrtek
10. března v aule Základní školy Jiráskovy
sady. Jako originální přivítání našeho hosta
posloužilo krátké humorné vystoupení dramatického kroužku. První otázky položil pan
ředitel Mgr. Pavel Sedláček, jako další přišly
na řadu písemné dotazy studentů, zbývající
čas vyplnila živá diskuze. Padlo mnoho
různorodých dotazů z oblasti politiky
i soukromého života, žádný nezůstal bez
(mnohdy vtipné) odpovědi. Už víme, které
předměty panu Moravcovi znepříjemňovaly
studentská léta, co ho vedlo k žurnalistice,
jak probíhá jeho pracovní týden a při čem si
nejvíce odpočine. Pan Václav Moravec
pro nás ztratil plochost televizní obrazovky,
poznali jsme ho jako veselého člověka. Jeho vstřícné vystupování a vřelé přijetí nás, studentů,
zajistilo uvolněnou a příjemnou atmosféru celého průběhu dvouhodinového programu.
Závěrečný potlesk patřil nejen panu Moravcovi, ale i panu řediteli Mgr. Pavlu Sedláčkovi, který
nám tento jedinečný zážitek umožnil. Děkujeme.
Nikola Krejcarová

Tenisová škola Tallent
Připravuje JARNÍ TRIMEST tenisových kurzů, který začíná 18. 4. 2011. Pro všechny předškoláky, školáky
i dorost jsme již nyní připravili zdarma ukázkovou hodinu (termín Vám rádi sdělíme na níže uvedených
kontaktech).
S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, jde nám především o zapojení všech svěřenců do cvičení a her
po celou dobu tréninku. Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti
a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Tím nejlepším,
co můžeme našim dětem dát, je pohyb, a pokud Vaše dítě není na kolektivní sporty, tenis je ideální
alternativou. Kromě tenisových kurzů jsme pro všechny holky a kluky bez ohledu na věk, ale i celé rodiny,
připravili program na celé léto v podobě příměstských táborů, tenisových táborů a campů. Např. tenis
a moře, tenis a horská kola a další. Informace získáte na www.tallent.cz, www.e-tabory.cz, nebo na tel:
224 815 871, 603 527 172.

Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení a dalších potřebných věcí:
Letní a zimní oblečení
(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
2
látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby - nádobí
bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv
– veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 23. 4. 2011 (sobota) od 9 do 17 hodin na nákladovém nádraží Příbram.
Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás
věci převezme. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203.

VČELA - ZÁKLAD ŽIVOTA

2. díl

Včelstvo – dokonalý stát
V prvním díle našeho seriálu jsme popsali včelu tak, jak se vyvíjela od doby, kdy se na naší
planetě ve čtvrtohorách v období křídy objevily první rostliny s květy a bylo třeba jejich
opylování včelami, aby se z nich urodily plody. Doba, kdy člověk uvědoměle využívá činnosti
včel a jejích produktů, je jen velmi krátký úsek druhové existence včel na naší planetě.
Včela medonosná žije v početném kolektivu – včelstvu, ve kterém mohou žít současně až tři
generace včel. Včelstvo tvoří tři typy včel. Matka (lidově královna), je největší včela ve včelstvu,
je jediná a jejími hlavními úkoly je zajistit potomstvo kladením vajíček a řídit chod včelstva.
Trubci jsou zavalití samečkové a za normálních okolností je jich ve včelstvu pět set až osm
set. Nemají žihadlo. Pomáhají zahřívat včelstvu plod a oplodní matky na tzv. trubčím
shromaždišti. Dodnes není spolehlivě vysvětleno, podle čeho si včely toto místo určí. Bývá to
často rozlehlá, prosluněná paseka. Matky ani trubci zde v životě nebyli, přesto hned
napoprvé na toto místo spolehlivě zamíří, i když je několik kilometrů vzdálené. Zde dochází
k milování včel ve výšce asi dvaceti metrů. Matka se postupně spáří s mnoha trubci z různých
včelstev, aby byla zachována genová pestrost.
Osud trubců je z hlediska nás, lidských mužů poměrně tragický. S příchodem studených
podzimních dnů začnou včely trubce agresivně vyhánět od zásob a nakonec je díky své
přesile vyhazují z úlů, nepustí je dovnitř a ti chudáci hynou venku hlady a zimou. Na jaře
příštího roku si včelstvo ovšem pořídí nové trubce, kteří netuší, co je čeká.
Třetí, nejpočetnější skupina jsou dělnice. Jejich počet určuje charakter včelstva a na jejich
činnosti je existenčně závislé. Dělnice je nejmenší včelou ve včelstvu a je vyzbrojena
žihadlem. Rozlišujeme je na mladušky, kterým po vyběhnutí z buňky v krátkém čase ztuhne
chitinový krunýř, který chrání vnitřní tělní orgány. Tyto včelky ve včelstvu vykonávají prozatím jen domácí práce. Mladušky udržují potřebnou vlhkost ve včelstvu, zahřívají plod,
vylučují z voskotvorných žláz vosk a staví nové plásty. Krmí matku i staré trubce a čistí je.
Střeží také bezpečnost česna (vstup do úlu) a brání je proti případným vetřelcům. Dbají
na čistotu úlu, tmelí škvíry a trhliny proti průvanu. Od starších včel přebírají látky přinesené
zvenku a zpracovávají je na včelí produkty. Létavky jsou starší včely, které mají za úkol
za slunečných dnů přinášet zvenčí vše, co včelstvo potřebuje. Nektar z květů, ze kterého
včely vytváří světlý med, nebo medovici (vylučovaný produkt mšic), ze kterého je med tmavý.
Dále nosí do úlu pyl, který je pro včely zdroj bílkovin, vodu a pryskyřičnatý tmel – propolis.
Za nepříznivého počasí nebo v noci jsou létavky v úle a pomáhají mladuškám s jejich činností.
V zimě se včely shluknou do tzv. chumáče, uprostřed kterého se nachází matka. V jeho
středu dosahuje teplota dvaceti až třiceti stupňů Celsia, i když okolo je teplota hluboko
pod nulou. Ohřáté včely ze středu se v chumáči střídají s vychladlými na jeho okrajích,
a pokud mají dostatek zásob a nejsou rušeny, dočkají se v plné síle jara.
Jako všichni živočichové i včela stárne. Matka žije tři až čtyři roky a ročně naklade až dvě stě
tisíc vajíček. Když včelstvo pozná, že ztrácí výkonnost, vychová si matku novou, stará matka
uvolní své místo mladé matce a včelstvo opouští. Když dělnice instinktem zjistí, že přišel její
čas a nemá již sílu pracovat a včelstvu co nabídnout, vylétne naposled z úlu a ve volné přírodě
umírá.
Výzkumu včel se lidé věnují již od pradávna. V současné době však došlo k zcela výjimečnému
objevu. Člověk porozuměl řeči včel, jako jedinému druhu hmyzu v celé živočišné říši. Zjistil,
jak se včely dorozumívají a jak řídí své společenství. Matka řídí a ovládá včelstvo pomocí
feromonů a zdroje snůšky si včely vzájemně sdělují pomocí tzv. osmičkových tanečků.
Na svých letech za snůškou se včely orientují podle slunce, přičemž korigují svůj let podle
jeho pohybu na obloze a vždy zamíří do svého úlu, i když je kilometry daleko.
Včely neznají pojmy soukromé vlastnictví, majetkové vztahy, opozice, apod. Celý svůj život
podřizují prospěchu svého včelího společenství, kde má každý jedinec své místo a úkol, který
se snaží beze zbytku splnit. Za to si pro sebe bere jen to, co skutečně potřebuje ke svému
životu. Když včela přestává být platným členem společnosti, dobrovolně odchází, aby
uvolnila místo mladým a schopnějším. To jsou hlavní důvody, proč vývoj včel trvá
bez přerušení již osmdesát milionů let.
Uvědomělý rozvoj lidstva od Sumeru k dnešku trvá zhruba pouhých šest tisíc let a již se
někteří vědci dívají s obavami do budoucna, co lidstvo čeká. Přitom přímo před očima máme
příklad sociálního chování, které by nám mohlo být vzorem, jak by mohlo lidstvo jako
živočišný druh přežít, ovšem jaksi bez toho vyhazování trubců, když dovolíte.

Bc. Jiří Roub
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M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 6. 3. ve 20.20 hod. oznámil na tísňovou linku 156
muž, že na autobusovém nádraží leží opilec. Hlídka
na místě nalezla spícího muže, který nereagoval na žádné
podněty. Strážníci se pokoušeli muže vzbudit, avšak
dotyčný nebyl pro silnou opilost schopen sám místo
opustit. Proto hlídka na místo přivolala záchrannou
zdravotnickou službu. Lékař jmenovaného 55letého muže
vyšetřil a rozhodl o jeho umístění do protialkoholní
záchytné stanice.
Dne 7. 3. v 01.00 hod. prováděla hlídka MP pravidelnou
hlídkovou činnost na náměstí 17. listopadu. Zde ji kontaktovala 43letá žena a uvedla, že má podezření, že její dceru
drží násilím v jednom z bytů v ulici Komenského. Hlídka
o této skutečnosti informovala stálou službu MP.
Na adresu udanou oznamovatelkou okamžitě vyjely
hlídky. Krátce po příjezdu strážníků k uvedenému domu
vyšla 20letá dcera oznamovatelky, která na dotaz sdělila,
že v bytě oslavuje narozeniny své kamarádky a v bytě se
s přáteli zdržuje dobrovolně. Hlídky po tomto zjištění
místo opustily a pokračovaly v další činnosti.
Dne 7. 3. ve 23.30 hod. oznámil na linku 156 muž, že
v restauraci U Kosů působí potíže opilý host, který se
pokouší rozbít vchodové dveře. Na místo neprodleně
vyjela hlídka a zjistila, že se jedná o 53letého muže.
Strážníci dotyčného vyzvali, aby upustil od svého
protiprávního jednání a odebral se domů, což muž učinil.
Škoda na majetku nebyla způsobena.
Dne 8. 3. v 17.40 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram anonym, že na lavičce u Kulturního domu leží
neznámý muž, který je pravděpodobně pod vlivem
návykové látky. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Po příjezdu nalezla u lavičky muže, který nekomunikoval, pouze
čichal ke kusu látky, kterou držel v ruce. Vzhledem k tomu,
že dotyčný nijak nereagoval na přítomnost strážníků, ležel
na zemi a jeho tělo vykazovalo známky svalových
záškubů, přivolala hlídka záchrannou zdravotnickou
službu. Následným ztotožněním výše jmenovaného bylo
zjištěno, že se jedná o 32letého muže. Ten však po příjezdu
ambulance lékařské ošetření odmítl. Mezitím na služebnu
MP telefonovala 36letá manželka muže s tím, že neví, kde
se její manžel nachází. Jakmile se dozvěděla, kde její
manžel je, přislíbila, že se o něj postará. Strážníci na místě
setrvali až do jejího příchodu. Poté, co se odebrala
se svým manželem domů, hlídka pokračovala v činnosti.

Pozor na bytové zloděje
Právě vloupání do bytů bylo jedním z mála typů trestné
činnosti, u kterého policisté v roce 2010 v Příbrami
zaznamenali mírný nárůst. V roce 2009 bylo zaznamenáno v Příbrami 9 krádeží vloupáním do bytů, v roce
2010 již 25 případů. Je jasné, že každý majitel nemovitosti se obává nezvaných návštěvníků a vědomě se snaží
tomu zabránit. Pachatelé jsou při svém jednání stále
vynalézavější a často k páchání trestné činnosti používají
moderní technické vybavení. Z tohoto důvodu je dobré
postarat se o zajištění bytu takovým bezpečnostním
systémem, který je co nejvíce schopen krádeži zabránit.
Na druhou stranu je nutné přiznat, že ani sebelepší
zabezpečení domácnosti úplně nevyloučí riziko krádeže,
avšak může podstatně ovlivnit jeho snížení.
Pokud se jedná o bytové krádeže (ale také vykrádání
sklepů, sklepních kójí, kočárkáren, atd.), je na prvním
místě základní pravidlo - Vstup do domu a jeho
společných prostor musí mít pouze omezený okruh osob
(nájemníci, poštovní doručovatelka, správce domu
apod.). Za vpuštění do domu musí vždy odpovídat
dospělá osoba a všichni musí vždy vstupní dveře
zamykat. Právě bezproblémové vniknutí cizích osob
do domu je předpokladem pro následnou trestnou
činnost. Pokud obyvatelé a nájemníci domu budou
v této oblasti důslední, riziko trestné činnosti výrazně
sníží. Samotné vstupní dveře by měly mít robustní konstrukci, která nedovolí snadné otevření. Sklo by mělo být
opatřeno bezpečnostní fólií, která zabrání průrazu
a průniku osob, nebo drátěným sklem.
Rovněž je důležité kvalitní zabezpečení vstupních dveří
do samotného bytu. Velká část obyvatel bytů má stále
ještě běžné dveře, doplněné pouze přídavným zámkem

Dne 12. 3. v 18.50 hod. oznámil osobně na služebnu MP
muž, že v Tyršově ulici leží na chodníku nějaký muž.
Na místo okamžitě vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP.
Strážníci zjistili, že dotyčný má na hlavě zhmožděné
zranění, obtížně komunikuje, a proto přivolali záchrannou
zdravotnickou službu. Zdravotníci muže odvezli
do Oblastní nemocnice Příbram, kde bylo zjištěno, že se
jedná o muže ve věku 50 let. Lékař výše uvedeného ošetřil
a rozhodl o jeho umístění do protialkoholní záchytné
stanice, kam byl následně hlídkou MP převezen.
Dne 18. 3. ve 13.20 hod. si hlídka MP povšimla, že na zastávce MHD ve Školní ulici spí na lavičce žena a spolu s ní
se zde zdržují dvě malé děti. Jakmile děti zahlédly
strážníky, snažily se ženu probudit, což se jim po chvíli
podařilo. Žena jevila známky zmatenosti, zřejmě vlivem
požití alkoholu nebo jiné návykové látky. Ztotožněním
jmenované osoby strážníci zjistili, že se jedná o ženu
ve věku 37 let. Na dotaz hlídky uvedla, že požila alkoholický nápoj, protože jí zemřel pradědeček a dědeček.
Strážníci dále ženu požádali o podstoupení dechové
zkoušky za účelem zjištění množství alkoholu v těle.
Dotyčná se zkouškou souhlasila, avšak její stav jí nedovoloval dostatečné vdechnutí do přístroje. Jelikož se žena
začala chovat zmateně, tvrdila, že má deprese
a požadovala lékařské ošetření, přivolala hlídka MP
záchrannou zdravotnickou službu. Lékař však u ženy
vyloučil ohrožení života a neshledal žádný důvod k hospitalizaci. Jelikož na místě se nacházely děti ve věku 10 a 8
let, přivolali strážníci na místo sociální pracovnici.
Na základě zjištěných skutečností byly děti dočasně svěřeny
do péče svého 61letého dědečka.
Dne 23. 3. ve 20.10 hod. telefonoval na tísňovou linku
MP Příbram anonymní oznamovatel a uvedl, že na křižovatce ulic Ke Kovohutím a Obecnická se pohybuje několik
ovcí. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP a zde nalezla
pět ovcí, které se pásly na travnaté ploše vedle
železničního náspu. Strážníci použili výstražné světelné
zařízení, aby upozornili projíždějící řidiče pro případ, že by
některé ze zvířat vběhlo do silnice. Poté kontaktovali
68letého majitele výše uvedených zvířat. Ten ovce následně
zajistil tak, aby nemohly znovu utéct, a přislíbil, že
dohlédne na to, aby se podobná situace již neopakovala.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality
nebo řetízkem a vybavené cylindrickou vložkou FAB
běžné konstrukce. Takovou překážku překoná zkušený
zloděj za několik desítek vteřin. Skutečně bezpečné
vstupní dveře jsou jen bezpečnostní dveře III. nebo IV.
bezpečnostní třídy. Jsou vyrobeny z ocelové konstrukce
a oboustranně pokryty ocelovým plechem, ukrytým
pod povrchovou úpravou tak, že je od běžných dveří
na první pohled nelze rozeznat. Bezpečnostní cylindrická
vložka je moderní výrobek, odolný vůči známým způsobům překonání a ovládá zámek s několika aktivními
čepy, které dveře zajistí nejen uprostřed jedné strany, ale
i v její spodní a horní části. Pantová strana dveří je rovněž
zajištěna aktivními nebo pasivními čepy. Takové dveře
jsou schopné odolávat útoku bytového zloděje desítky
minut a nelze je překonat bez pořádného hluku.
Není dobré určitě ani podceňovat zabezpečení sklepní
kóje, suterénních prostor atd., v kterých má řada obyvatel domu uskladněny velmi cenné věci (kola, lyže, nářadí,
atd.). Přístupová cesta ke všem suterénním a jiným
skladovacím prostorům v domě by měla být stále
uzamčena. Toto uzamčení je nutné dodržovat a vždy
uzamykat, což není vůbec jednoduché s ohledem
na počet obyvatel například několikapatrového panelového domu. Je nutné také připomenout význam
zámkového systému na těchto dveřích, který by měl být
kvalitní. Běžně se totiž stává, že dveře se zamykají pouze
jednoduchým dózickým zámkem. Takové zabezpečení
pak pachateli nedá vůbec žádnou práci překonat. Pokud
mají odkládací a skladovací prostory okna, je nutností,
aby byly tyto stavební otvory opatřeny mechanickými
zábrannými prostředky, jako jsou mříže nebo uzamykatelné okenice.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Příbramští občánci narození v únoru a březnu

MPravidelná
ĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
koordinační porada zástupců města Příbram a Policie ČR

V r. 2009 podepsalo město Příbram Koordinační dohodu s Policií ČR upravující vzájemnou
spolupráci obou subjektů při zajišťování veřejného pořádku ve městě. Součástí této dohody
jsou i pravidelné koordinační schůzky, jejichž cílem je řešit bezpečnostní situaci ve městě,
dopravní problematiku a prevenci kriminality na území města Příbram, a případně přijmout
některá strategická rozhodnutí v oblasti bezpečnosti ve městě. Jedna z těchto schůzek se
uskutečnila v úterý 22. března 2011 na radnici. Schůzky se zúčastnili MVDr. Josef Řihák
(starosta města), Mgr. pplk. René Peták (vedoucí územního odboru vnější služby Policie ČR),
Milan Sladovník (vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Příbrami), Ing. Miroslav Ptáček
(vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR v Příbrami), JUDr. Jaroslava Vodičková (velitelka
MP Příbram), Ladislav Hadrbolec (zástupce velitelky MP Příbram) a JUDr. Milan Fára (manažer
prevence kriminality města Příbram).
V úvodu koordinační porady přivítal pan starosta Řihák všechny účastníky a vyjádřil svoji
spokojenost se současnou úrovní spolupráce mezi městem Příbram, Městskou policií
Příbram a Policií ČR. Zdůraznil, že si této kvalitní a intenzivní spolupráci velmi váží.
Vedoucí územního odboru Policie ČR R. Peták souhlasil s tím, že vzájemná spolupráce mezi
policií, městem a městskou policií je nyní na velmi vysoké úrovni a sdělil aktuální statistická
čísla z oblasti kriminality ve městě. Od začátku letošního roku bylo ve městě spácháno 307
trestných činů, což je o 20 méně než v roce 2010. Významně v letošním roce vzrostla objasněnost trestné činnosti, která v současné době činí 22 % (nárůst o 7 %). Policisté byli úspěšní
především při objasňování násilné trestné činnosti, kdy z 19 skutků objasnili 10 (52,6 %).
Majetkových trestných činů bylo v letošním roce dosud spácháno 209, což je o 12 skutků
méně než v roce 2010. I zde došlo k 3% nárůstu objasněnosti. Na území města byly letos
zatím spáchány 4 loupeže, z nichž byly 3 objasněny, což v celkovém důsledku přispívá
ke zvýšení pocitu bezpečí občanů. Ing. Ptáček oznámil, že v roce 2010 výrazně ubylo oproti
roku 2009 dopravních nehod, které se staly na území města. Tento trend pokračuje
i v letošním roce, kdy policisté zaznamenali o 3 nehody méně než za stejné období loni.
Policisté dále zjistili v letošním roce 27 případů alkoholu za volantem (v loňském roce za stejné
období pouze 19 případů). Právě na alkohol při řízení vozidla se činnost dopravní policie
zaměřuje. Starosta MVDr. J. Řihák policii pochválil za časté provádění dechových zkoušek
u řidičů. P. Peták toto komentoval s tím, že alkohol za volantem je v současné době jednou
z priorit příbramské policie. Ing. Ptáček dále informoval o tom, že v rámci možností provádějí
i měření rychlosti, a to především na hlavních komunikacích při vjezdu a výjezdu z města.
Velitelka městské policie JUDr. Vodičková sdělila, že i z jejího pohledu je spolupráce s Policií
ČR velmi dobrá, většina problémů je řešena v rámci operativních schůzek, případně
neprodleně telefonicky. Následně se jednání zaměřilo na aktuální bezpečnostní problematiku z pohledu míst, kde jsou nejčastěji páchány trestné činy. R. Peták sdělil, že ze statistických údajů nelze přímo určit lokality, které by byly jednoznačně více zatíženy trestnou
činností. Trestná činnost je dle zjištěných údajů v podstatě rozseta po celém území Příbrami.
Přesto ale zdůraznil, že největším problémem jsou krádeže věcí z vozidel. Starosta Řihák
podotkl, že při odhalování trestné činnosti je možné využívat i mobilní kameru městské policie.
Koordinační porada se také zabývala oblastí prevence kriminality. Bylo mimo jiné zmíněno,
že rok 2011 je „Rokem zabezpečení vozidel“. Při této příležitosti plánuje městská policie
společně s Policií ČR na 20. května akci pro veřejnost. V rámci této akce budou občané seznámeni s možnostmi zabezpečení vozidla před odcizením či krádeží vloupáním. Součástí této
veřejné akce budou i praktické ukázky mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži od
firmy Construct, která je, společně s Policií ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Asociací Grémium
Alarm, hlavním partnerem celého projektu.
Starosta města Josef Řihák přislíbil, že se město Příbram bude zabývat žádostí Policie o bezplatnou přepravu policistů v MHD ve služebním stejnokroji při výkonu služby, tak, aby nebyla
narušena vzájemná činnost společných hlídek. Dále se zmínil o tzv. „stabilizačních bytech“
pro policisty, které město uvažuje poskytnout příslušníkům Policie ČR.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Děti na Speciální škole besedovaly o riziku kouření

Ve Speciální škole v Příbrami se uskutečnila v úterý 8. března další beseda v rámci realizace
projektu „S volejbalem proti kouření“. Tento projekt prevence užívání návykových látek realizuje společně s příbramským volejbalovým oddílem město Příbram a Městská policie
Příbram. Besedy, na které bylo přítomno 30 dětí ze 4. – 6. tříd, se za volejbalový oddíl zúčastnili dva mladí hráči Petr Kott a Matěj Prajzler společně s manažerem oddílu Miroslavem
Peterkou. Městskou policii Příbram na besedě zastupoval JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality. Beseda probíhala ve velmi přátelské atmosféře a děti byly v jejím průběhu
velmi aktivní. Po krátkém úvodu, kdy jim bylo sděleno, jak tento projekt vznikl a co je jeho
hlavním cílem, se rozběhla zajímavá diskuze. Tématem této interaktivní diskuze byly nejen
návykové látky, jejich užívání a s tím spojená rizika, ale i to, co obnáší profesionální sport (životospráva, zdravý životní styl, tréninková píle atd.). Z vyjádření samotných dětí v průběhu
besedy lze konstatovat, že většina rodičů v současné době kouří, přestože jim jejich děti
sdělily, že jim to vadí a že by byly rády, kdyby přestali. Mnoho rodičů jim to slíbilo, přesto však
po řadě neúspěšných pokusů kouří i nadále. Děti si tedy samy udělaly závěr, že není
jednoduché s kouřením přestat a je lepší vůbec nezačínat. Hodně se také diskutovalo, proč
lidé vůbec návykové látky začínají užívat, když mají dostatek informací o jejich škodlivosti.
Některé děti se samy přiznaly, že již kouření zkusily, a to většinou pod tlakem vrstevníků.
Přednášející se dětem snažili vysvětlit, že je nutné se naučit nabízené návykové látky odmítnout a být sami sebou. Mezi dětmi a mladými lidmi převažuje mýtus, že kouření je moderní.
V průběhu diskuze zaznělo, že naopak je v současné době moderní nekouřit a že pokud se
někdo domnívá, že kouřením cigaret v období dospívání se stává zajímavým a atraktivním
pro své okolí, je na velkém omylu. Spíše si u sebe pěstuje návyk, kterého se později bude
velmi těžce zbavovat. Jsem také rád, že tentokrát se beseda uskutečnila na Speciální škole
Příbram, přestože jejím zřizovatelem není město Příbram, ale Středočeský kraj. Protože tuto
školu navštěvuje riziková skupina dětí, které často pochází ze sociálně znevýhodněného
prostředí, jsou užíváním návykových látek více ohroženy a preventivní aktivity tohoto typu
jsou zde potřebné.

Projekt “Šance pro každého” pokračuje i v letošním roce

V rámci projektu prevence kriminality„Šance pro každého“, který je zaměřen na volnočasové
aktivity dětí a mládeže, bylo zrealizováno v uplynulých dvou letech 24 dvouhodinových
fotbalových tréninků, které byly pro účastníky zcela zdarma. O jednotlivé tréninky byl velký
zájem. Většinou se jich dle aktuálního počasí zúčastnilo 10 až 20 dětí. Během dvou let se
na trénincích vystřídala více než stovka dětí, a proto se 1.FK Příbram rozhodl ve spolupráci
s městem Příbram a MP Příbram v projektu pokračovat i nadále. Cílem projektu je nabídnout
zdarma příbramským dětem smysluplné využití volného času pod odborným dohledem
s možností začít následně trvale aktivně sportovat. Děti, které mají zájem o fotbal a sport
obecně, mají možnost si od dubna do října 3x za měsíc zdarma na hřišti 1.FK Příbram
zatrénovat a zahrát fotbal pod odborným vedením zkušeného trenéra tohoto fotbalového
oddílu. Dále budou mít děti zdarma tréninkové pomůcky (míče, branky, rozlišováky, kužely
atd.). Projekt je určen pro chlapce i dívky ve věku 8 – 16 let z Příbrami a blízkého okolí
se zájmem o fotbal (registrovaní i neregistrovaní). Termíny jednotlivých tréninků jsme jako
v předcházejících letech volili na páteční odpoledne. V dubnu se jedná o pátek 15. 4., 22. 4.
a 29. 4. vždy od 14 hodin. Další termíny a podrobnosti budou vždy s předstihem zveřejněny
na webových stránkách města (www.pribram.eu) a 1.FK Příbram (http://www.fkpribram.cz).
Informace lze také získat na č. 318 623 173 nebo na e-mailu sanceprokazdeho@fkpribram.cz.

Dlouhodobý program prevence návykových látek úspěšně dokončen

V loňském školním roce zrealizovala městská policie zkušebně program primární prevence
Unplugged, který je součástí projektu EU-DAP (European Drug Abuse Prevention), na ZŠ
v ulici 28. října, v Příbrami VII. Program Unplugged je celoroční školní program prevence
užívání návykových látek pro dospívající děti ve věku 11 – 12 let. Právě dle statistických dat
začíná v tomto věku většina dětí experimentovat s drogami a návykovými látkami (především s tabákem, alkoholem, případně konopím). Tento program se skládá z 12 na sebe
navazujících vyučovacích hodin a vychází z komplexního modelu založeného na vlivu sociálního prostředí a zahrnuje trénink sociálních dovedností, práci s normativními očekáváními apod. V jednotlivých lekcích je kladen důraz na interaktivní zapojení dětí a rozvoj jejich
sociálních dovedností. Lekce jsou zaměřeny na konopí a další nelegální drogy, ale především
na legální návykové látky, jako jsou tabák a alkohol. Hlavním cílem programu je snížit počet
dětí začínajících užívat návykové látky anebo oddálit přechod od experimentování
s návykovými látkami k jejich pravidelnému užívání.
Protože vedení ZŠ v ulici 28. října bylo se zkušebním programem spokojeno, požádalo nás
o realizaci programu Unplugged i v letošním školním roce. Tentokrát se program uskutečnil
od října do března ve třídách 6.A a 7.A. Všech 12 lekcí vedl strážník Městské policie Příbram
JUDr. Milan Fára, který získal v loňském roce osvědčení vydané Centrem adiktologie o způsobilosti pracovat s dětmi na téma prevence užívání návykových látek. Jednotlivé lekce
u dětí vzbudily velký zájem. I dle pedagogů, kteří byli jednotlivým lekcím přítomni, lze konstatovat, že tato forma dlouhodobé specifické primární prevence má svůj velký význam
pro snížení počtu dětí experimentujících s návykovými látkami a pro formování jejich kladných životních hodnot. Dále si pedagogové pochvalovali, že program pozitivně posiluje vzájemné vazby mezi jednotlivými žáky, protože řada aktivit je zaměřena na týmovou práci
ve skupinách. Přestože realizaci programu lze považovat za velmi úspěšnou, nepředpokládám, že by MP Příbram program Unplugged realizovala v příbramských školách i v příštím
školním roce. Dle mých informací jsou v současné době ve všech příbramských školách
vyškolení pedagogové, kteří mohou program Unplugged samostatně realizovat ve svých
školách. Městská policie se zaměří na jiné formy prevence užívání návykových látek.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality
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V předvečer Popeleční středy na radnici zavítal masopustní průvod hasičů SDH Bohutín.
Starosta MVDr. Josef Řihák je přijal, nabídl jim masopustní koblihy a zatančil si.

Starosta MVDr. Josef Řihák se zúčastnil další koordinanční schůzky se zástupci Policie ČR
a Městské policie Příbram. Všichni konstatovali, že je vzájemná spolupráce velmi dobrá.

Starosta MVDr. Josef Řihák pozval na radnici ředitele příbramských středních škol a hovořil
s nimi o aktuálních problémech středního školství.

Několik italských učitelů navštívilo Příbram a přijali také pozvání k návštěvě starosty
MVDr. Josefa Řiháka.

Několikrát týdně starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý kontrolují
postup prací na realizaci Integrovaného plánu rozvoje města v okolí Kulturního domu.

Město Příbram se umístilo na 3. místě v celostátní soutěži měst nad 5 tisíc obyvatel "Zelená informacím 2010" za nejlepší prezentaci informací o životním prostředí na internetových stránkách města. Starosta MVDr. Josef Řihák převzal cenu od J. Nováka, představitele sdružení TIMUR.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý slavnostně zahájil v Galerii Františka Drtikola Příbram výstavu
příbramských umělců. Na snímku ředitelka galerie H. Ročňáková při úvodním projevu.
Výstava je otevřena do 20. dubna.

Oslavy 1. výročí založení nízkoprahového zařízení Bedna se za město zúčastnili místostarosta
Václav Černý a uvolněný radní Ing. Juraj Molnár. Popřáli pracovníkům hodně úspěchů a poděkovali jim za velmi záslužnou činnost pro děti a mládež.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.

V srpnu letošního roku tomu
bude již 130 let od doby,
kdy byla založena příbramská nemocnice, jejímž
následovníkem je Oblastní
nemocnice Příbram, a. s.
130 let je dlouhá historie
příbramského zdravotnictví, ke které se naše nemocnice s hrdostí hlásí.
Zmíněnému 130. výročí bude v tomto roce
věnováno hned několik akcí. První a druhou
z nich už máme za sebou. V lednu se uskutečnil
velmi úspěšný, v pořadí již druhý Kadeřábkův
den, který se konal na počest slavné příbramské lékařské osobnosti – MUDr. Františka
Kadeřábka. V únoru pak byla otevřena Galerie
Gaudii gratia svoji první výstavou „Sbohem,
stará nemocnice“.
Na 20. duben připravuje nemocnice jako třetí
dík všem, kdo se během
dlouhých let věnovali
v Příbrami svým pacientům, velký Velikonoční
koncert, který je také
věnován 130 letům Nemocnice v Příbrami.
Koncert bude ve všech
ohledech výjimečný.
Do Příbrami přijede jeden
z mála sborů (v ČR je jich
méně než 10), který se
věnuje gospelům a jejich
populárním úpravám. Sbor,
jehož část přijede 20. dubna
na pozvání nemocnice
do Příbrami (sbor v plném
obsazení čítá desítky
zpěváků), s sebou přiveze
i svoji instrumentální do-

provodnou hudební skupinu. Gospely jsou
krásná, živá, melodická hudba s místem svého
vzniku v USA. Stručně řečeno, komu se líbí
například hudba v obou dílech filmu Sestry
v akci, „přijde si na své“.
Marantha Gospel Choir je smíšený pražský sbor,
který je ověnčen mnoha oceněními.
Koncert je opět předurčen našim pacientům
a zaměstnancům, ale jak se stalo v posledních
letech zvykem a také vzhledem k výjimečnosti
koncertu a hudby, která v něm 20. dubna 2011
zazní, přivítáme rádi naše bývalé zaměstnance
a všechny ostatní, kteří mají rádi bezprostřední,
líbivou, rytmickou gospelovou hudbu.
Vstup na koncert je jako vždy zdarma, členové
sboru se vzdali nároku na honorář.
20. dubna tedy na shledanou v našem novém
multimediálním sále pavilonu C.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, informuje o projektech
Rádi bychom Vás informovali o projektových činnostech naší školy, které jsou nedílnou součástí vzdělávacího
a výchovného procesu, a které u žáků doplňují nabyté vědomosti, znalosti a dovednosti a rozvíjejí jejich kompetence.
V tomto školním roce se žáci zúčastnili několika významných projektů, které mají celostátní působnost, a některé lze
nazvat i„nadnárodními“. Mezi takové patří projekt „KROKUS“, který spočívá ve vysazování žlutých krokusů v okolí školy
na uctění památky milionů židovských dětí, které zahynuly v průběhu 2. světové války. Jsme zapojeni do mezinárodní
soutěže „Taktik – výzva“, která porovnává znalosti žáků v dějepisu a zeměpisu.
Projekt „Hravě žij zdravě“ pro 5. ročníky soutěžní formou seznamuje žáky se zdravým životním stylem. Projekt „Podzimní
les“ pro žáky 1. stupně vede ke vztahu k přírodě, jak se chovat v lese, jak pomáhat lesní zvěři, „Cesta za pokladem“
pomocí motivačních her rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků 3. ročníku.
Projekty „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ mají na škole dlouhodobější tradici a jsou žáky přijímány velice pozitivně.
Další projekty jsou zaměřené na bezpečnost dětí a prevenci: projekt „Ajax“ Policie ČR, BESIP - Dopravní výchova,
„Bezpečné zacházení s pyrotechnikou“, „Rizikové chování žáků“.
Díky finanční podpoře města Příbram se uskutečnily projekty „Volejbal proti kouření”, „Fotbal proti násilí“ a dále
bloky primární prevence pro 7. ročník, na kterých se organizačně a finančně podílí i o.p.s. Magdaléna, která na ně
čerpá prostředky z projektu MŠMT.
Tradici má účast našich žáků v projektech na porovnání a posun ve vědomostech a znalostech - např. Eskalátor,
Stonožka, Cesta ke kvalitě.
Projekt Planeta Země 3000 byl letos zaměřen na Českou republiku a ve své šíři zahrnuje i celosvětovou problematiku
ekologie. Na ekologii je zaměřen i projekt SOS-biodiverzita.
Velkým úspěchem skončila naše účast v projektu Středočeského kraje v rámci kampaně ke třídění odpadů – „Znaky
měst a obcí“, kde jsme se umístili na 4. místě a zároveň se námi vyrobený znak města Příbrami stal součástí
mezinárodní výstavy v Brně.
Některé školní projekty organizujeme jako jednodenní projektové dny, z nichž největší tradici má „Evropský den
jazyků“, Den Země, Den dětí a Vánoční taneční soutěž, v tomto školním roce nazvaná „Vánoce v rytmu tance“, které
tleskala do posledního místa zaplněná sportovní hala.
Prioritou na naší škole však vždy zůstávají vzdělávací a výchovné činnosti podle našeho vlastního školního vzdělávacího
programu „Škola pro zdravý život“. Podrobnější informace najdete na webových stránkách školy www.1zs-pb.cz.

Mgr. Jaroslav Umlauf, zástupce ředitele
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Svatohorské schody
Z důvodu havárie stropu je uzavřena menší část schodiště
ze Svatohorských ambitů ke kapli sv. Máří Magdalény.
Zbylý úsek schodů je nadále přístupný v obvyklých
časech, avšak pro vstup/východ ze schodů je v jejich horní
části nutno použít boční vchod u kaple sv. Máří Magdalény (krápníkové kaple). Na opravě se pracuje.
Děkujeme za pochopení.
Haptický model
V prosinci 2010 zakoupila Matice Svatohorská haptický
(dotykový) model Svaté Hory vyrobený z kovové slitiny.
Je určen především pro slepce, model ale poskytne
nevšední letecký pohled i všem ostatním poutníkům
i turistům. Model bude v nejbližší době umístěn v ambitu.
Jeho výroba trvala 9 měsíců, je zhotoven v měřítku 1:300,
váží 25 kg a je sestaven z 1423 dílů.
Autory jsou Jan a Emil Zedníkovi.
Kurz MONS
V sobotu 9. dubna se ve svatohorské bazilice, kromě
v minulém čísle již zmíněné Postní duchovní obnovy,
rovněž uskuteční první z kurzů nově vzniklého Centra
pro duchovní hudbu MONS. Jedná se o kurz Gregoriánský
chorál dnes a jeho vliv na současnou duchovní hudbu.
Přednášet budou svatohorský regenschori Pavel Šmolík
a odborník na gregoriánský chorál Jiří Hodina. Součástí
kurzu bude polední koncert vokální a varhanní hudby
spjaté s gregoriánským chorálem, který ve svatohorské
bazilice přednese sbor MONS. Program bude zakončen
tradičními latinskými chorálními nešporami v 16.30
hodin.
Květná neděle
Oslava Kristova vjezdu do Jeruzaléma v neděli 17. dubna
ve svatohorské bazilice proběhne ve znamení již tradičně
bohatého hudebního doprovodu bohoslužeb v 9 a v 11
hodin. Při průvodu ze svatohorského náměstí zazní sbory
za doprovodu trubačů. V bazilice pak pašije v barokním
duchu z pera svatohorského regenschori Pavla Šmolíka,
které jsou již tradičně uváděny po téměř deset let. Přednese je svatohorský sbor a komorní orchestr.

Velikonoční svátky na Svaté Hoře
Vyvrcholením čtyřicetidenní postní doby
je tzv. Velikonoční triduum, jehož jednotlivé dny mají již tradiční obsah:
O Zeleném čtvrtku 21. dubna v 17 hodin
slavíme poslední večeři Páně. Liturgie
může být i pro náhodného návštěvníka
chrámu zajímavá některými speciálními
tradičními obřady, které pocházejí z prvokřesťanských
dob, například obřadem mytí nohou, který vyjadřuje vzájemné přátelství mezi lidmi nehledě na jejich postavení.
Po mši následuje průvod do slavnostně vyzdobené kaple
– tzv. Getsemanské zahrady.
Od zelenočtvrteční mše se odmlčí varhany a zvony
a místo nich se v kostele rozhostí ticho, zpěv bez doprovodu a zvonky nahradí dřevěné klapačky. V ulicích
dříve chodívali rachtáči, kteří suplovali tradiční ranní,
polední a večerní vyzvánění.
Velký pátek, den přísného postu – je dovoleno se pouze
jednou denně dosyta najíst – je připomínkou Kristova
ukřižování. V 15 hodin se koná křížová cesta v parku
svatohorského areálu a následují obřady Velkého pátku
s pašijemi, starobylými přímluvami a obřadem uctívání
kříže.
Bílá sobota je dnem bez bohoslužeb. V kostelích je
otevřen tzv. Boží hrob, kaple, kde před sochou
pohřbeného Krista se nabízí možnost meditace.
Unikátní a atraktivní velikonoční bohoslužba začíná až
po setmění ve 21 hodin, kdy podle židovské tradice již
začíná nedělní den. Rozsáhlé obřady jsou tvořeny
žehnáním ohně a velikonoční svíce – paškálu, devíti
biblickými čteními a slavnostním slavením eucharistie.
O velikonoční neděli, Božím hodu velikonočním, zazní
při mši v 9 hodin Missa in B slovenského klasicistního
skladatele Johanna Nepomuka Hummela v podání svatohorského sboru a orchestru.
V Pondělí velikonoční 25. dubna v 16.30 proběhne
Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
Na programu bude průřez postní a velikonoční hudbou,
která zněla o letošních velikonočních svátcích.

OHK
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INFORMUJE
Vážení čtenáři Kahanu,
po dlouhé zimě jsme se konečně
dočkali jara. S jarem přichází i lepší
myšlenky a optimističtější nálada,

tak se máme na co těšit.
Okresní hospodářská komora v Příbrami má za sebou úspěšný 9. ročník
Podnikatelského plesu, na kterém současně oslavila své 18. narozeniny.
Ještě jednou se vrátím k programu akce. Účastníky plesu přivítalo již
v 19 hodin swingové kvarteto KING SWING a po celý večer k tanci a poslechu hrála kapela
Čejka band. Viděli jsme ukázky latinskoamerických tanců v podání Petra Havrlíka a Terezy
Faktorové a vystoupení breakdancové skupiny ZIK ZAK. Naprostou třešničkou na dortu bylo
předpůlnoční vystoupení skupiny bubeníků Marimba, která v rytmu samby vyburcovala
doslova celý sál. Již několik let probíhá na plese dražba, většinou ve prospěch dětských
domovů. Tentokrát jsme se zaměřili na handicapovaného sportovce Jana Tománka,
reprezentanta ČR ve sportu handbike. Mezi jeho největší úspěchy patří 1. místo v evropském
poháru EHC-UCI 2010 a 1. místo na Mistrovství České republiky. Jeho největším cílem je
nominovat se na paralympiádu v Londýně. V úvodu jsme mu jménem paní Aleny Šlencové
předali za vynikající výsledky v tomto sportu pamětní zlatou minci a po půlnoci proběhla
dražba dresu fotbalového reprezentanta Romana Hubníka od firmy INREMA SPORTS, s. r. o.
Dražba začala na 3 000 Kč a vyšplhala se až na neuvěřitelných 20 500 Kč. Pro vydražitele
Honza Tománek přidal bonus v podobě repliky svého mistrovského dresu. Věříme, že tato
částka alespoň trošku přispěje na sportovní přípravu mladého nadějného sportovce,
kterému držíme palce, ať se mu plní jeho sny.
Zájemcům o 10. ročník plesu již mohu prozradit termín akce. Z důvodu posunutí jarních
prázdnin do našeho pravidelného termínu budeme ples v roce 2012 pořádat již 11. února.
A ještě dobrá zpráva pro DOL Bukovany. Představenstvo OHK rozhodlo o daru ve výši 5 000 Kč
pro bukovanskou léčebnu z výtěžku letošního plesu.
Na představenstvu OHK Příbram dne 15. března 2011, které se konalo ve firmě ZAT, a. s., se
slavnostním přípitkem rozloučil s ostatními členy představenstva dlouholetý člen
představenstva a bývalý předseda komory Ing. Pavel Oktábec, ředitel firmy Halex-Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o. Slovy Ing. Oktábce: „ Přišel okamžik zvolnění životního
tempa, přišel čas nechat se vystřídat“… a tak jej ve firmě vystřídal dlouholetý spolupracovník
Ing. Leopold Roule, který byl současně kooptován představenstvem OHK jako člen
představenstva až do řádných voleb, které proběhnou v roce 2012. Jménem celé naší
organizace i jménem svým děkuji za dlouholetou výbornou spolupráci a přeji panu
Ing. Oktábcovi pevné zdraví a užití aktivního odpočinku v kruhu svých blízkých.
Na 19. dubna 2011 svolává OHK Příbram jako každoročně shromáždění delegátů,
na které zve všechny své členy a hosty.
Na jaro připravujeme dva semináře: 28. dubna to je „Přeshraniční poskytování služeb
a vysílání pracovníků v EU – co vše je potřeba vzít v úvahu a co se změní po 1. 5. 2011.“
Seminář pořádáme zvláště v souvislosti s ukončením přechodného období pro vysílání pracovníků v některých oborech do Německa a Rakouska a chceme, aby se firmy mohly
dozvědět více o změnách. Tento seminář je zdarma a lektoruje jej RNDr. Jitka Ryšavá z Centra pro regionální rozvoj ČR, člen sítě Enterprice Europe Network.
Druhou akcí je „Daňový řád platný od roku 2011“ s daňovým poradcem Ing. Václavem
Dvořákem. Seminář se bude konat 19. května a jeho cílem je, aby si podnikatelé a účetní
na jednu stranu řádně plnili své povinnosti a na druhou stranu, aby při daňovém řízení uměli
využívat svá práva.
Ze života členské základny:
Firma POGRR, s. r. o., pořádá 24. března již 20. jubilejní kontraktační veletrh v estrádním sále
Kulturního domu v Příbrami.
V pátek 8. dubna oslaví Obchodní akademie a VOŠ Příbram již 90 let ekonomického školství
v Příbrami.
Irena Karpíšková, ředitelka
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Vzpomínka na krásný čas s Comeniem
Ve dnech 1. - 8. 3. 2011 měla skupina 14 studentů v doprovodu učitelů Mgr. Hany
Štufkové a Mgr. Bedřicha Rotha možnost zažít úžasný týden ve společnosti jiných
národů. Navštívili jsme města partnerských škol. V Kepně i Wroclavi si organizátoři
letošní schůzky připravili pestrý uvítací program. Poté jsme byli rozděleni do mezinárodních skupin, a měli tak možnost pilovat angličtinu, ale mnohdy i jiné jazyky.
Den ve Wroclavi vyvrcholil operou G. Verdiho ,,Jana z Arku“. Musím zdůraznit, že to
bylo opravdu příjemné zakončení dne v tak krásném městě. Jeden den byl věnován
městu Swidnice. Zde jsme navštívili úchvatný evangelický kostel Míru a kostel
polské římskokatolické diecéze. Další den byl na programu pracovní koncentrační
tábor Gross-Rosen. Na všechny tato návštěva velmi zapůsobila.
Ale Comenius není jen o návštěvě památek. Tento projekt nám nabízí spoustu
možností. Například naučit se typický tanec každého národa, poznat mnoho milých
lidí, kteří neváhají s pozváním
do své země v době prázdnin,
atd. Někdo se tomu může
zasmát, ale vidím to jako dnes,
jak jsme se všichni poslední
den loučili. Tehdy nám ještě
nedocházelo, jak moc si
budeme navzájem chybět.
Když jsem pak přijela domů
a viděla všechny ty fotky,
neubránila jsem se slzám.
Je pravda, že Evropa není zas
tak velká a není tak těžké po ní
cestovat, ale přece jen bude velké štěstí, když se ještě někdy potkáme. Kdyby bylo
možné vrátit čas, nebo jet i příští rok, neváhala bych.
Tímto chci moc poděkovat našim vedoucím Mgr. Haně Štufkové a Mgr. Bedřichu
Rothovi za velkou trpělivost, ochotu a pracovní nasazení při tvorbě naší výstupní
prezentace. Díky Vám jen tak nezapomeneme na studentská léta s projektem
Comenius. Velké díky! Váš Comenius team 2011.
Markéta Štufková, 3.C, Gymnázium Příbram

Hornické muzeum Příbram pořádá tradiční kulturní akci s názvem
VELIKONOCE V HORNICKÉM DOMKU. Připravený program bude letos
probíhat po dobu patnácti dnů - od pondělí 11. dubna až do Velikonočního
pondělí 25. dubna. Pracovníci muzea předvedou návštěvníkům v bývalé
hornické chalupě (Havířská ulice čp. 105) v Příbrami na Březových Horách,
vyzdobené malovanými vajíčky a slavnostním pečivem, tradiční velikonoční
činnosti a připomenou sváteční zvyky a obyčeje. Návštěvníci uvidí a sami si
budou moci vyzkoušet například pletení pomlázek, zdobení kraslic, pečení
jidášů, zdobení perníčků cukrovou polevou, drátování vajec a výrobu textilních a korálkových ozdob. Program je vhodný pro děti, větší skupiny je
třeba předem objednat. Otevřeno ve všední dny od 9 do 15 hodin,
o víkendu od 10 do 17 hodin. Zvýhodněné jednotné vstupné 20 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Městský úřad Příbram informuje:
V souvislosti s probíhajícím sčítáním lidu, domů a bytů informujeme
občany o možnosti bezplatného přístupu k veřejnému internetovému
připojení za účelem elektronického vyplnění sčítacích formulářů
a jejich odeslání Českému statistickému úřadu.
Občané mají možnost vyplnit bezplatně sčítací formuláře on-line
v Infocentru MěÚ Příbram, Tyršova 106 (budova Zámečku - Ernestina)
ve dnech 26. 3. – 14. 4. 2011. Provozní doba: pondělí až neděle 9 - 17 hodin.
Městský úřad Příbram, odbor organizační a vnitřních věcí

Galerie Františka Drtikola
Příbram zve na výstavu
PŘÍBRAMŠTÍ VÝTVARNÍCI

11. 3. - 20. 4. 2011
Adam Theodor
Anton Rostislav
Brynda Jarmil
Budínová Marie
Bukovský Ivan
Čáka Jan
Čápová Dagmar
Černohousová Dana
Černý Jaroslav
Čihák Milan
Fiedlerová Zdenka
Hankovec Jaroslav
Hejduková Ivana
Husáková Hana
Chod Jaroslav
Herák Vladimír
Ježek Lukáš
Kolářová Magdalena
Lebedová Soňa
Libánská Vlasta
Málová Švecová Monika
Mertlíková Marie
Mikeska Jiří
Mojsejová Voláková Milada
Novotný František
Obermayerová Jarmila
Pálková Lenka
Pšenička Michal
Sloup Stanislav
Šromová Růžena
Trecha Oldřich Adam
Veselý Václav
Vokatý Roman
Volfová Zemanová
Zuza Václav
Žemličková Monika

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou
panoramatickou live-diashow
se sedmi projektory
AU S T R Á L I E
Křížem krážem
Zimní putování
po červeném kontinentu
14. 4. 2011 od 19 hodin
v Domě kultury Příbram
Sportovní zařízení města Příbram oznamují, že
dne 13. dubna bude zahájen provoz minigolfu.
PO – PÁ
15.00 – 18.00 hodin
SO – NE
13.00 – 18.00 hodin
Více informací na www.szm.pb.cz nebo
tel. č. 777 705 062

47. mineralogické setkání
dne 9. dubna od 9 do 14 hodin
v Domě kultury Příbram
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