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Divadlo
A. Dvořáka Příbram

pořádá pod záštitou Města Příbram

Stalo se

den plný her, zábavy a soutěží

neděle 26. 5. 2013
9: 00 – 18: 00
Starosta Ing. Pavel Pikrt se účastnil
přípravných jednání k akci “Slivice
2013”, která bude 11. května.

V areálu dvou nových mateřských
škol v Žežické ulici už jsou osazeny
nové herní prvky pro děti.

Školní akademie Základní školy
pod Svatou Horou se opravdu
vydařila. Představily se všechny třídy.

vstupné
60 Kč prozve
dětirodiče
i dospělé
Divadlo
A. Dvořáka
a děti
platí po
celý
den na patří
všechny
na tradiční
akci
“Divadlo
dětem”.
a atrakce
Přijďte si užítakce
báječnou
neděli.

Minigolf začíná 24. dubna. Duben:
PO – PÁ 15 – 18, SO - NE 13 – 18 h.
Květen: PO – PÁ 15 – 19, SO – NE 13 – 19 h.
www.szm.pb.cz, č. tel. 777 705 062.

Z a s t u p i t e l é s c h v á l i l i Slovo starosty

dotace a dary z městského rozpočtu

Zastupitelé města Příbram schválili
rozdělení městských dotací a darů
na životní prostředí, sociální věci,
zdravotnictví,
kulturu,
výchovu
a vzdělávání, sport a církve.

V první kategorii rozdělili částku 1,8 milionu, kde 30 % je určeno na investiční
výdaje, 49 % na činnosti občanských
sdružení, jejichž hlavní činností je sportovní vyžití mládeže, 16 % na významné
jednorázové sportovní
akce a mimořádné
výdaje občanských sdružení a 3 % na významné
sportovní akce klubově
neorganizovaných sportovců.
Ve II. kategorii se dělila
částka 9,4 milionu, která
byla poskytnuta čtyřem
oddílům formou daru.
Ligový fotbalový klub
1.FK Příbram, a. s., může
počítat s částkou 5 mil. Kč,
Cykloklub Příbram, o. s.,
s částkou 0,5 mil.korun.
Na počátku dubna se v Příbrami Hokejový klub HC Příbram dostane dar
uskutečnilo další veřejné zasedání ve výši 1,4 mil. korun a Volejbal Příbram
Zastupitelstva města Příbram.
2,5 mil. korun.
Na programu bylo především schválení Celkem zastupitelé schválili dotace
a rozdělení dotací a darů, které již dříve dvanácti žadatelům z oblasti životního
projednala a poté předložila zastupitel- prostředí, 36 žadatelům z oblasti sociální
stvu Rada města Příbram.
a zdravotní, 71 žadatelům z kultury, 26
Celková částka, která byla rozdělena
(kromě II. kategorie sportu), činí 7 milionů žadatelům na 61 projektů z oblasti
korun. Dílčí částky, které zastupitelé výchovy a vzdělávání, 31 žadatelům
města Příbrami vyčlenili pro jednotlivé z oblasti sportu I. kategorie a čtyřem
žadatelům z oblasti církve.
dotační oblasti, jsou následující:
Na Odbor životního prostředí připadne „Granty byly nejprve projednány v jednot200 tisíc korun, na Odbor sociálních věcí livých příslušných komisích, následně
a zdravotnictví 1,5 milionu: 1,2 milionu v radě města a v konečné fázi byly
sociální věci, 300 tisíc korun zdravotnictví. schváleny Zastupitelstvem města Příbram.
Do kultury půjde 1,8 milionu, na výchovu Schvalovací proces probíhal v souladu
a vzdělávání 700 tisíc a jeden milion se zásadami a podmínkami pro poskykorun bude darován církvím.
tování dotací z rozpočtu města,“ uvedl
Zastupitelé taktéž rozdělovali dle schvá- starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.
lených Zásad dotace do sportu, a to
Ondřej Šlechtický, tiskový mluvčí
ve dvou kategoriích.
Armáda ČR, Obec Milín, Město Příbram, Hornické muzeum Příbram,
Klub vojenské historie a techniky Příbram, ve spolupráci s Policií ČR,
Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, kluby vojenské historie ČR
a Českým svazem bojovníků za svobodu

pořádají
akci

V

ážení spoluobčané,
máme za sebou další měsíc
a doopravdy není nic rychlejšího,
než běh času. Mám-li se za měsícem
dubnem ohlédnout, absolvoval
jsem opět řadu pracovních setkání,
jednání, schvalovacích procesů
a mohu zcela jistě říci, že vzhledem
k událostem, které se v našem
městě udály, byl také tento měsíc
velmi bohatý.
edním z hlavních bodů dalšího zasedání Zastupitelstva města
Příbram bylo schvalování grantů, dotací a darů. Stejně jako v minulých
letech se dotace rozdělovaly v rámci několika odborů, konkrétně
v kultuře, zdravotnictví a sociálních věcech, výchově a vzdělávání,
životním prostředí a sportu. Dotace v oblasti sportu pak byly rozděleny
ve dvou kategoriích. Ačkoliv se rozdělení dotací podrobněji věnujeme
ve vedlejším článku, přece jen bych se krátce pozastavil u dotací,
kterými jsme obdarovali sportovní kluby. Myslím si, že naše město
Příbram, ač nepatří rozlohou ani počtem obyvatel mezi ty největší,
sdružuje na svém území několik dlouhodobě velice úspěšných
sportovních celků a týmů. V letošním roce jsme v oblasti sportu
rozdělili darem částku 9,4 milionu korun, tedy stejně, jako v minulém
roce. Jsem přesvědčen, že v případě tak úspěšných klubů, mezi které
patří 1.FK Příbram, HC Příbram, Cykloklub Příbram či naši volejbalisté, si
tyto finance nejen zaslouží, ale pevně věřím, že díky nim budeme
v Příbrami i v budoucnu vychovávat největší talenty našeho českého sportu.
GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

J

D

ále bych vás chtěl informovat o chystané novince našeho města,
konkrétně o turistickém vláčku, který jste v Příbrami měli možnost
vidět již vloni v rámci zářijových městských oslav a na který již byla
podepsána dodavatelská smlouva. Termín dodání byl stanoven
na měsíc květen, ve kterém by probíhal zároveň zkušební provoz.
Oficiálně bychom turistický vláček chtěli uvést do provozu v souvislosti
se zahájením příbramských městských slavností, tedy v červnu tohoto
roku. Vedení i rada města projednávala také to, kdo se bude o vláček
starat a kdo bude jeho provozovatelem. Došli jsme ke společné shodě,
že nejvýhodnější variantou by bylo, aby se provozovatelem turistického vláčku stala společnost Veolia Transport. Vzhledem k tomu, že
v našem zájmu je především to, aby vláček vozil co nejvíce lidí a byl nejen občany našeho města, ale i turisty hojně využívaný, snažili jsme se
tomu přizpůsobit také ceny. Ty jsme nastavili stejně jako tarify městské
hromadné dopravy, tedy děti 6 a dospělí 12 korun. Co se týče trasy
turistického vláčku, návrhů bylo celkem asi šest. My jsme se rozhodli
pro trasu číslo 4, ve které je zahrnuta například Pražská ulice, Svatá
Hora a další významná místa. Cílem je co nejméně zatěžovat hlavní
tahy, a předejít tak zpomalování provozu a naopak vést trasu místy,
která jsou pro turisty atraktivní. Vysoutěžená cena vláčku je zhruba
1,6 milionu korun a my jsme přesvědčeni, že vláček zpestří jízdu naším
městem nejen našim občanům.

Přeji Vám krásné a pokud možno co nejvíce slunečné prožití jarních

PŘIPOMÍNKA BITVY
U SLIVICE ROKU 1945

dnů.

Ing. Pavel Pikrt

Farmářské trhy v květnu

SLIVICE
11. 5. 2013

Čas neúprosně letí a termín oblíbených Farmářských trhů se blíží – letos již
podruhé. Tentokrát připadají na sobotu 18. 5. 2013 od 8 do 12 hodin.

Vstup na akci na Slivici: zdarma, parkovné 50 Kč
Kyvadlová doprava v sobotu 11. 5. 2013 na rekonstrukci historické bitvy u Slivice
Trasa: Příbram (obchodní dům ALBERT, konečná MHD, Brodská ul.) – Milín 10.00–12.30, po stejné trase zpět v 16.00–17.00
ZOD 11. KVĚTEN a. s.
Milín

© Dr. Josef VELFL

PROGRAM:
SOBOTA 11. 5. 2013
• 10.00 hod. výstava techniky, výzbroje a výstroje AČR – 13. dělostřelecké brigády Jince a klubů vojenské historie,
prezentační stanoviště Airsoft Březnice
• 12.00 hod. pietní akt u Památníku Vítězství – čestná jednotka, zástupci organizátorů, veteráni války a další čestní hosté
• fanfáry Souboru svatohorských trubačů k slavnostnímu nástupu při položení věnců u Památníku Vítězství
• 13.00 hod. zahájení připomínky poslední bitvy 2. světové války v Evropě v areálu Památníku Vítězství u Slivice
• 14.30 hod. ukončení prezentace klubů vojenské historie, odjezd kolony historických válečných vozidel
• 14.45–15.15 hod. dynamická ukázka činnosti 13. dělostřelecké brigády Jince
• prodej militárií a dalších předmětů s vojenskou tematikou
• stánkový prodej s občerstvením po celý den

Areál Hořejší Obory opět ožije a zaplní se desítkami prodejců, čekajících na Vaši
návštěvu a nákup. Určitě bude velký zájem o sazenice květin, zeleniny a bylinek.
Za zmínku stojí také nabídka kvalitních uzenin, rybích specialit, bohutínského
pečiva a mouky, sýrů, moštů, žampionů, koření, medu a produktů z něj a mnoho
dalších lákavých výrobků. Studio Kopretina se svým programem postará
o zábavu malých návštěvníků. V případě příznivého počasí se zájemci mohou
pod dozorem odborníků projet na koních. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří si rádi
posedí u dobré klobásky, kávy či piva. Přijďte, nebudete litovat.
Za realizační tým Vás všechny zve Ing. Ota Hauptmann.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA

INFORMACE Z RADNICE
Přípravy na Slivici 2013 vrcholí

Poslední výstřely 2. světové války v Evropě padly nad ránem
12. května 1945 u Slivice nedaleko městečka Milín u Příbrami. Právě
v těchto místech se v sobotu 11. května 2013 od 12 hodin bude
konat pietní akt s připomínkou rozsáhlé bitvy z posledních dnů
války, kde se před 66 lety střetly jednotky hitlerovské branné moci
se spojeneckými vojsky. V rámci odpoledního programu budou
k vidění dynamické ukázky, ve kterých bude použita těžká
vojenská technika, tanky, transportéry, pyrotechnika aj.
Akce začne však již během dopoledne, kdy se od 10 hodin bude
konat výstava historické vojenské techniky válčících stran, součástí
výstavy budou také vojenské tábory. Následovat bude statická
ukázka 13. dělostřelecké brigády z Jinec. Souběžně v rámci
doprovodného programu proběhne ukázka historické části
protektorátního četnictva. Účastníci se mohou těšit na prodej
historických militárií a věcí souvisejících s vojenskou tématikou,
jako je například literatura apod.
U Památníku vítězství na Slivici a v Milíně se během tohoto měsíce
několikrát sešel starosta Příbrami Pavel Pikrt se svým milínským
kolegou Pavlem Neklem, dále s ředitelem Hornického muzea
Příbram Josefem Velflem a dalšími významnými organizátory, aby
projednali poslední podrobnosti týkající se připravované akce,
která se již dlouhá léta těší velkému zájmu návštěvníků.
„Jako vždy očekáváme velký zájem, opět si připomeneme rozsáhlou
bitvu, k vidění bude přehlídka historické techniky a mnoho dalšího,“
uvedl k setkání starosta Pavel Pikrt a dodal: „Přípravy na akci vyvrcholily tiskovou konferencí 23. 4. 2013 od 10:30 hodin po skončení
tiskové konference města. Zde se novináři dozvěděli další důležité
podrobnosti.“
Akci pořádá Armáda České republiky, obec Milín, město Příbram,
Hornické muzeum Příbram, Klub vojenské historie a techniky
Příbram, ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje a Českým svazem bojovníků za svobodu.

Změna provozní doby Poradny města Příbram

Poradna města Příbram má od 1. dubna 2013 tyto konzultační
hodiny: V úterý bude probíhat dluhové poradenství vždy od 13
do 17 hodin. Ve středu bude poskytováno občanům odborné
sociální poradenství a poradenství pro oběti trestných činů
a domácího násilí od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
„Rada města schválila úpravu konzultačních hodin v poradně
na svém jednání 18. března,“ řekl starosta města Ing. Pikrt a dále
pokračoval: „Poradnu provozujeme od roku 2010 jako registrovanou
sociální službu. Na rozjezd bezplatného poradenství jsme v roce 2010
obdrželi dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje a z Ministerstva vnitra ČR. V roce 2011 a 2012 jsme získali na provoz poradny
dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2011 to bylo
200 000 korun a v loňském roce již pouze 166 000, přestože jsme kvůli
velkému zájmu občanů rozšířili konzultační hodiny pro dlužníky.
Nakonec přes určitá úsporná opatření město doplácelo na poskytování této sociální služby v roce 2012 ze svého rozpočtu více
než 50 000 korun. Jelikož letos nám Ministerstvo práce a sociálních
věcí nepřidělilo žádnou dotaci, a provoz poradny bude tedy hrazen
pouze z městského rozpočtu. Proto jsme byli nuceni přijmout další
úsporná opatření, což v praxi znamená, že od 1. dubna jsou zrušeny
pondělní konzultační hodiny.“
Na pracovníky Poradny města Příbram se mohou občané s dotazy
obracet i prostřednictvím elektronické pošty na adrese:
poradna@mesto-pribram.cz nebo dluhovaporadna@mesto-pribram.cz.
Dále jsou možné telefonické konzultace na tel. čísle 318 402 291,
ale pouze v konzultačních hodinách.

Město chce nakupovat energie v e-aukci

Po vzoru města Říčany se příbramská radnice rozhodla zajistit
pro budovy ve svém vlastnictví snížení nákladů na elektrickou
energii a zemní plyn. Odbor silničního hospodářství a investic
provedl výběrové řízení na organizátora elektronické aukce
na dodávky těchto dvou komodit a nejvýhodnější firma byla
vybrána. „Město Příbram v rámci výběrového řízení pověřilo výkonem
zadavatelské činnosti společnost eCENTRE, a. s., která je schopná
za nejnižší nabídkovou cenu nejen administrovat celé otevřené
nadlimitní zadávací řízení na dodávky uvedených komodit formou
e-aukce, ale i jako jediný administrátor v ČR má zkušenost s organizací
e-aukce těchto komodit pro veřejnost,“ řekl starosta Pavel Pikrt.
A právě veřejnosti a občanům Příbrami by následně chtělo město
tuto službu také nabídnout, čímž by jim mohlo alespoň částečně
pomoci zmírnit tlak z rostoucích cen a s tím narůstajícího
nedostatku financí v rozpočtech domácností. „Čím více lidí se
do projektu zapojí, tím nižší cena se podaří vysoutěžit,“ uvedl dále
starosta Pikrt.
Při přechodu na tento způsob nákupu komodit by tak dle odhadů
město mělo uspořit až 20 % finančních prostředků za silovou
elektřinu a 30 % prostředků za zemní plyn.
„Podaří-li se nám sjednotit poptávku za úřad a všechny naše městské
organizace, nabídneme dodavatelům zajímavější objem zakázky.
Platí zde totiž pravidlo, že čím vyšší poptávka či odběr, tím lepší
dodavatelská cena,“ dodal k projektu místostarosta Ivan Šedivý.
„Občané budou včas a dostatečně informováni prostřednictvím
médií, radničního zpravodaje Kahan či oficiálních webových stránek
města, ale také doručením letáků do svých schránek,“ shrnul informace
Pavel Pikrt.

Výměna pozemků s ONP

Tento měsíc absolvoval místostarosta MUDr. Ivan Šedivý jednání
se zástupci Oblastní nemocnice Příbram, a. s., konkrétně
s ředitelem pro ekonomiku a provoz Ing. Tomášem Hadžegou
a provozně technickým náměstkem Jaroslavem Schovancem.
Jednání proběhlo ohledně Družstevní ulice, která je nyní neprůjezdná a kterou by město rádo zprůjezdnilo. „Jelikož jsou zde veliké
problémy s nájezdem požární techniky, eventuelně zdravotníků,
protože lidé parkují neukázněně, rádi bychom tento pozemek, který
patří nemocnici a na kterém komunikace leží, s nemocnicí vyměnili,
abychom mohli tuto ulici zprůjezdnit,“ uvedl k výměně pozemků
místostarosta Ivan Šedivý. Součástí jednání bylo i nevyužívané
a v současné chvíli zahrazené parkoviště na křižovatce u bývalého
ZÚNZ, které by město také rádo směnilo a na kterém by chtělo
vytvořit zhruba 35 parkovacích míst.

Výběr způsobu stravování v nových mateřských školách

Uvolněný radní Ing. Juraj Molnár společně se starostou Ing. Pavlem
Pikrtem, Danou Kalátovou, ředitelkou mateřské školy, a Mgr. Lenkou
Rothovou z odboru školství, kultury, sportu a informačních
služeb navštívili tento měsíc město Beroun. Postupně zde měli
možnost navštívit mateřskou školu, školu a školní jídelnu, kde
zjišťovali, jak v těchto organizacích funguje dodávkový systém
jídla cateringovou společností. Tato možnost dodávek jídla byla

totiž jednou z plánovaných variant pro nově vznikající školky
v Žežické ulici v Příbrami VII. „Kromě Berouna jsme měli možnost
navštívit například Rožmitál pod Třemšínem, kde dodávky jídel
do škol probíhají podobným způsobem. Po pečlivém zvážení všech
poskytnutých informací ohledně tohoto stravovacího systému Rada
města Příbram rozhodl vyřešit stravovaní v nově vznikajících školkách
v Příbrami za pomoci vlastních zdrojů,“ řekl k návštěvě Juraj Molnár
a dodal: „Jídlo do nově vznikajících školek by se prozatím mělo
dovážet z Mateřské školy J. Drdy v Příbrami VII, kde kuchyně funguje
a kapacitně by s vařením neměl být žádný problém.“

Projektový den v rámci projektu Comenius

Radní Juraj Molnár navštívil v průběhu měsíce dubna Gymnázium
Příbram, kde se konal Projektový den Comenius. V rámci tohoto
projektu navštívily gymnázium také čtyři partnerské školy z Polska,
Norska, Německa a Itálie. „Na akci bylo zhruba 90 dětí, zdržel jsem se
zde asi 2 hodiny. Byl připraven velice zajímavý program a otevřela se
i diskuze směrem k městu, i když město není zřizovatelem této školy,
zřizovatelem středních škol je Středočeský kraj,“ hodnotil návštěvu
radní Juraj Molnár a pokračoval: „Cílem projektového dne bylo
seznámit žáky s kulturou, geografií a tradicemi zemí, ve kterých se
nachází partnerské země projektu, do kterého je škola zapojena.“
V dubnu kontroloval radní Juraj Molnár stavby nových mateřských
škol v Žežické ulici. „Dá se říci, že stavební práce pokročily hodně
dopředu, zařízení již získávají svou tvář. V současné době by měla
stavba finišovat, do konce dubna mělo dojít k předání stavby městu.
V květnu budou prostory vybaveny drobným inventářem a v červnu
počítáme podle plánu se zápisy do těchto školek,“ řekl radní.

Jednání se zástupci Svazu tělesně postižených

Místostarosta Václav Černý se spolu se starostou Pavlem Pikrtem
tento měsíc společně sešli se zástupci Svazu tělesně postižených.
Nejdůležitějšími body jednání bylo hodnocení činnosti Svazu
tělesně postižených za rok 2012 a také předložení návrhu činnosti
na rok 2013. Setkání se dále zúčastnili zástupci obcí Dobříš,
Sedlčany, Milín aj. „V loňském roce jsme v Příbrami schválili rozšíření
nového Komunitního plánu, který obsahuje směry rozvoje sociálních
služe a do kterého se zapojilo více poskytovatelů, zadavatelů
či uživatelů sociálních služeb. Zástupci se k tomuto plánu vyjádřili
velice kladně,“ komentoval průběh jednání místostarosta Václav
Černý a dodal, že pro další poskytování služeb bude v Příbrami
stále prostor. Příbramský Svaz tělesně postižených vyslovil
např. přání nadále využívat prostor bývalé 8. ZŠ s tím, že v brzké
době předloží studii přesného způsobu využití, což místostarosta
Černý uvítal.

Jednání o amatérských souborech

S vedoucími členy a zástupci amatérských souborů z oblasti
kultury, které doposud spadaly pod Divadlo A. Dvořáka Příbram, se
tento měsíc sešel místostarosta Václav Černý. Jedná se o soubory,
mezi které patří např. Big Band Příbram, Příbramská filharmonie,
Příbramský pěvecký sbor, příbramská taneční škola či výtvarný
kroužek. Tyto soubory byly jakousi organizační složkou divadla
v tom slova smyslu, že jim poskytovalo např. potřebné zázemí
za zvýhodněných podmínek nebo je jinak podporovalo.
Provedením vnitřního auditu však bylo zjištěno, že profesionální
scéna, jakou je Divadlo A. Dvořáka, nemůže tyto amatérské
soubory nijak podporovat, ani zřizovat. Na základě tohoto zjištění
byly Big Band Příbram i ostatní soubory seznámeny s tím, že si
založí svá vlastní, např. občanská sdružení. „Našemu městu velice
chybí kulturní středisko, které zde bylo před léty zrušeno. Právě to by se
mělo starat o podobné spolky, podporovat je a koordinovat jejich činnost.
Po dlouhotrvajících sériích jednání se mi podařilo zajistit to, že příbramské soubory budou fungovat v rámci vlastních sdružení.
Výhodou například je, že v budoucnu budou moci čerpat dotace
a sponzorské dary a budou si se svými finančními prostředky
hospodařit samy, což doposud nemohly.“ K osamostatnění
amatérských souborů by podle slov místostarosty Černého mělo
dojít s platností od 1. května tohoto roku.

Muzeum III. odboje zůstává v Zámečku - Ernestinu

Místostarostu Václava Černého navštívili zástupci Konfederace politických
vězňů České republiky v čele s Naděždou Kavalírovou, předsedkyní
této organizace, a Františkem Šedivým z ústředí Konfederace politických
vězňů. Jednalo se především o příbramském Muzeu III. odboje,
které sídlí v příbramském Zámečku - Ernestinu, hlavně pak o jeho
setrvání v dosavadních prostorách.
Místostarosta Černý v rámci jednání zástupce ujistil, že se Muzeum
III. odboje prozatím nikam stěhovat, či dokonce rušit nebude, garantoval navíc využití městských prostor za dosavadních podmínek.

Revitalizace Zámečku - Ernestina

S architektem Michalem Hlaváčkem, který na jednání přivezl již
definitivní studii, včetně odhadu rozpočtu k revitalizaci Zámečku Ernestina, se tento měsíc sešel místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
Tato studie je nutným předpokladem pro pokračování v projektové
dokumentaci. Zpracována byla jak úsporná, tak plná varianta
revitalizace, včetně zastřešení Zámečku. Místostarosta připomněl,
že revitalizace nebude jednorázovou akcí, ale bude spíše během
na dlouhou trať.
„Co se týče administrativních kroků, to znamená stavebního povolení
a územního rozhodnutí, musíme mít vše zpracováno do té doby, než
budou vypsány Norské fondy, abychom následně mohli podat žádost
o dotaci. Pokud by nebyl dostatek finančních prostředků z těchto
fondů, revitalizace si může vyžádat až 5 let,“ uvedl Ivan Šedivý.

Další úspěšná premiéra v Divadle A. Dvořáka

Další skvělá premiéra divadelní hry Rande s duchem se v minulém
měsíci odehrála v příbramském Divadle A. Dvořáka. Hru, ve které se
opět objevily skvělé herecké výkony v podání Rose (Eva Holubová)
a Walshe (Oldřich Vízner), navštívil v rámci premiéry místostarosta
Ivan Šedivý. „Příbramské divadlo si opět zaslouží velkou pochvalu.
Myslím si, že tato divadelní hra bude mít ohlas nejen v našem městě,
ale v rámci celé České republiky,“ řekl k premiéře divadelní hry
místostarosta.

Ředitel ROP Střední Čechy navštívil město

Ředitel Regionálního operačního programu Střední Čechy
JUDr. Tomáš Novotný navštívil v měsíci dubnu příbramskou
radnici, konkrétně místostarostu MUDr. Ivana Šedivého.
„Projednávali jsme další možnosti zapojování města Příbram
do projektů ROP z vratek tohoto programovacího období. Dále jsme
hovořili také o případných možnostech dalšího programovacího
období, tedy v roce 2014,“ přiblížil setkání místostarosta Šedivý.
oš

LEOPOLD HABSBURSKÝ
RAKOUSKÝ ARCIVÉVODA,
PASOVSKÝ A ŠTRASBURSKÝ BISKUP
1586 - 1632
Jen zřídkakdy se naše město stalo místem nějaké významné
celostátní události, daleko častěji se zlomové momenty
našich dějin prodraly do příbramské historie a zanechaly
po sobě spoušť. Takový je i příběh vpádu Pasovských
do Čech v roce 1611. Jeho smutným aktérem byl pasovský
biskup Leopold Habsburský.
Stárnoucí císař Rudolf II. dlouhodobě vedl spor s českými
stavy, které se postupně domáhaly většího podílu
na vládě. Pro tyto účely se stavové spojili s císařovým
bratrem Matyášem a společným postupem si na císaři
vymohli mnoho ústupků, včetně známého Rudolfova
majestátu z roku 1609, kterým císař v Čechách potvrdil
svobodu vyznání a povolil tzv. českou konfesi, společné
vyznání víry pro české nekatolíky. Císař Rudolf, zatlačený
do kouta, se nakonec rozhodl k zoufalému kroku. Chtěl
při něm využít svého bratrance a spojence Leopolda,
pasovského biskupa, kterému za tuto pomoc slíbil nástupnictví na trůnu římských císařů.
Leopold byl synem Karla Štýrského a od narození byl
předurčen pro církevní kariéru. V této době k tomu ale
nebylo nutné ani kněžské svěcení, duchovní práci za něj
vykonávali světící biskupové, a Leopold se věnoval
výhradně politice. Jeho ctižádost jej vedla do přímých
střetů a za svého strategického partnera si zvolil císaře
Rudolfa. Jeho zájmy hájil od roku 1609, ve sporu
o nástupnictví v porýnských vévodstvích.
Při této příležitosti naverboval vojsko, které nebylo
po ukončení sporů rozpuštěno, ale setrvávalo v ležení
u Pasova (Passau). V letech 1610-11 mělo být použito
ve sporu s dalším Habsburkem, velmistrem řádu německých rytířů Maxmiliánem. A právě toto vojsko povolal
nakonec císař Rudolf do Prahy, aby demonstroval svoji
moc a získal hmatatelnou podporu. Záminkou mu byl
nevyplacený žold, který měli vojáci dostat právě v Praze.
A tak 30. 1. 1611 vojsko pasovského biskupa překročilo
zemské hranice a táhlo ku Praze. Proti cizímu vojsku však
čeští stavové vyhlásili zemskou hotovost a postavili se tak
otevřeně proti vlastnímu králi. Převaha stavů byla zřejmá,
a proto před Prahou došlo k vyjednávání o klidném
odchodu vojska ze země. Pasovští, toužící především
po vyplacení žoldu, se nečekaně rozhodli věc vzít do vlastních rukou. Dobyli Malou Stranu a Hradčany, které za pomoci místní lůzy vyplenili. Iniciativy pak se chopil sám
Leopold a z Vídně se do věci zapojil i císařův bratr Matyáš
s vlastním vojskem. Císař poznal, že pozvat pasovské
nebyl šťastný nápad, a po konečně dojednaném odchodu
vojska byl donucen abdikovat. Vlády se ujal jeho
nenáviděný bratr Matyáš. Pasovští 11. března 1611
opustili Prahu a následujícího dne se jejich část střetla
u Příbrami s místními sedláky, po jejichž porážce Příbram
vyplenila.
Leopold se po tomto svém velkém neúspěchu uchýlil
do Štrasburku. V roce 1618 jej však císař Matyáš ustanovil
místodržitelem v Tyrolích, Horních Rakousích a některých
vzdálenějších zemích (Briesgau, Sundgau, Alsasko)
a Leopold se znovu se zapojil do dění v Říši.
Za stavovského povstání organizoval protistavovský
převrat na Moravě, od roku 1620 úspěšně válčil se švýcarskými protestanty a později hájil habsburské zájmy
v rámci třicetileté války. V roce 1625 rezignoval na církevní
hodnosti a získal papežský dispens, který mu dovolil se
oženit. Tím se některé ze spravovaných zemí se staly jeho
dědičným majetkem. Se svou manželkou měl 5 dětí.
Zemřel v tyrolském Schwazu a pochován je v Innomostí
(Innsbruck).

Daniel Doležal

KVĚTNOVÉ

KALENDÁRIUM

3. 5. 1873

zemřel P. Prokop Ondrák,
příbramský děkan, literát
a vlastenec.

6. 5. 1523

a musela být odpojena. Hasiči
měli planý výjezd.

17. 5. 1913

zkrachovala firma, provozující autobusovou dopravu
na lince Příbram - Dobříš.

Petr Háj, úředník zástavního
pána Jana z Vitence, získal
dům v dnešní Zahradnické
ulici, v místě, kde bývala
banka ČSOB.

17. 5. 1993

7. 5. 1673

20. 5. 1983

se narodil v Uherském
Hradišti P. Karel Korník,
v roce 1729 hospodářský
správce svatohorské rezidence.

13. 5. 2003

navštívil Příbram Miloš
Zeman, tehdy poslanec
Poslanecké sněmovny.

se Příbram stala místem
dojezdu etapy cyklistického
Závodu míru.

21. 5. 1923

byla zahájena 13. podnikatelská a hospodářská výstava
v Příbrami.

zapálil blesk chalupu Emila
Krejčího na Zdaboři, což se
stalo bezprostředním impulsem k založení tamního
sboru dobrovolných hasičů.

13. 5. 1963

27. 5. 1883

v noci se sama od sebe
v důsledku poruchy rozezvučela poplachová siréna,

posluchači strojnictví na ČVUT
navštívili březohorské doly.

Daniel Doležal
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O T O K R O N I K A

Starosta Ing. Pavel Pikrt a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnili dalšího jednání Řídícího
výboru Integrovaného plánu rozvoje města.

Hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák a starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt se sešli
se starosty obcí v brdském regionu.

Velikonočního jarmarku Komunitního centra v Příbrami VII se zúčastnil starosta Ing. Pavel Pikrt
a prohlédl si všechny vystavené výrobky.

Ing. Pavel Pikrt, Václav Černý a Ing. Juraj Molnár se zúčastnili na Zimním stadionu Příbram lední
revue v režii Bruslařského klubu Příbram.

Starosta Ing. Pavel Pikrt přijal na radnici zástupce kladenského magistrátu, kteří chtěli získat
informace o provozování Poradny města Příbram.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár si byli prohlédnout stavbu nových mateřských škol.

V městské části Orlov probíhá výstavba kanalizace. Investorem akce je město Příbram.

V sobotu 20. dubna se konaly první letošní Farmářské trhy v Příbrami na Dvořákově nábřeží.

Výstava spojená s koncertem sklidila v Bruselu velký úspěch
Rádi bychom Vás informovali o uskutečněné výstavě a koncertu s názvem „Slavní dirigenti
objektivem Zdeňka Chrapka“, kterou uspořádalo Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu
při Evropských společenstvích. Tato akce byla pod záštitou velvyslance ČR při EU Martina
Povejšila a sklidila obrovský úspěch jak mezi návštěvníky, tak i u místopředsedy Evropského
parlamentu Oldřicha Vlasáka, který se osobně účastnil. Výstava byla uspořádána ve spolupráci
s Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, reprezentovaným ředitelkou
Vladimírou Šplíchalovou, Českým centrem v Bruselu a Stálým zastoupením České republiky
při Evropské unii. Výstava je unikátním průřezem prací známého fotografa Zdeňka Chrapka,
který léta svého uměleckého talentu zasvětil oblasti vážné hudby. Exponáty jsou součástí
sbírek Památníku Antonína Dvořáka. Součást výstavy tvoří i expozice nazvaná „Antonín
Dvořák a Vysoká“, která představuje historické exponáty i exponáty z nedávné doby, jako
například fotografie, rukopisy a tištěné edice z Dvořákovy tvorby.
Dále bychom Vás chtěli upozornit na připravovanou výstavu o Františku Kmochovi, úžasném
dirigentovi a skladateli dechové hudby ze Zásmuk u Kolína. Aktuální informace budou
k dispozici na webových stránkách www.stredocech-eu.cz.
Lubomír Nymburský, Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu při ES,
Ing. Pavel Pikrt, starosta města Příbram

Společnost „E“ podává již 23 let pomocnou ruku lidem
s epilepsií i jejich blízkým
Jejím obecným cílem je boření předsudků o epilepsii, zlepšování povědomí o této nemoci
a podpora těch, pro něž se stala životní výzvou. Společnost „E“ však též dává šanci, aby si lidé
s touto nemocí vytvořili komunitu, která jim poskytne podporu a fajn chvíle. Třeba
při setkáních Klubů Společnosti „E“ nebo na letních pobytech.
Jedním z pilířů činnosti neziskové organizace, kterou založili v roce 1990 rodiče a přátelé
osob s epilepsií, je poradenská činnost ve všech oblastech, které mohou být pro nemocného
problematické. Společnost „E“ tak poskytuje odborné sociální poradenství, zprostředkovává
konzultace s právníkem a pokrývá samozřejmě i oblast zdravotní, díky své spolupráci
s epileptology, neurology, psychology, psychiatry a dalšími specialisty.
Zvýšit povědomí o epilepsii a zbavit ji stigmatu
Protože velkým břemenem, možná větším než nemoc samotná, je pro lidi s epilepsií sociální
stigma, které s sebou bohužel pořád nese, klade Společnost „E“ velký důraz na informovanost.
Zajišťuje vzdělávací a přednáškovou činnost po celé republice. Organizuje celodenní seminář
o epilepsii jak pro odborníky, jakými jsou sociální pracovníci, speciální pedagogové, osobní
asistenti či asistenti pedagogů, tak pro dospělé i děti s epilepsií, jejich blízké a širokou
veřejnost. Jednotlivým organizacím či zařízením vystaví seminář přímo s ohledem na jejich
potřeby – „na klíč“.
Důležitým kanálem pro šíření informací je dvouměsíčník časopis Aura, který je rozesílán
nejen členům Společnosti „E“, ale je též distribuován do neurologických ordinací po celé
České republice, do ordinací dětských a obvodních lékařů, do spolupracujících organizací,
speciálních škol.
Kromě toho Společnost „E“ vydává a nabízí informační tiskoviny (se základními informacemi
o epilepsii, o první pomoci při záchvatech, ochraně proti úrazům, o psychologické péči či
vlivu výživy na lidský organismus nebo s informacemi pro učitele atd.) a informační kartičky
o první pomoci v případě křečového (epileptického) záchvatu, a to jak v češtině, tak
v angličtině.
Dovolená s lékařskou podporou
Stejně důležité jako nabídnout veřejnosti pravdivější obraz o epilepsii je zásadní poskytnout
lidem, kteří se s ní vyrovnávají, oporu pro plno hodnotnější zapojení se do společenského
života a prostor, aby si vytvořili vlastní přátelské zázemí.
I proto pořádá Společnost „E“ letní pobyty, na nichž si jejich účastníci mohou užít přírody, ať
už u moře, nebo v Česku, a vychutnat si dovolenou s novými přáteli.
Letošní letní menu Společnosti „E“ má tři položky: V týdnu od 17. do 24. srpna mohou lidé
s epilepsií vyrazit do krásné přírody u Staré Olešky u Děčína. Pro všechny případy bude k dispozici lékařský dohled, ostatně stejně jako na letním pobytu v chorvatské Bašce Vodě
(30. srpna až 8. září). Nabídku poté uzavírá dětský integrovaný tábor, na němž budou o jeho
malé účastníky pečovat vedoucí, praktikanti, lékař a případně asistenti, plně obeznámení
s jejich lékařským stavem a potřebami od 13. do 23. července.
Nabídková listina Společnosti „E“ však pokrývá volnočasové aktivity po celý rok. V provozu
jsou její kluby v Brně, Ostravě, Praze a Ústí nad Labem, které nabízejí pestrou škálu kurzů,
od výuky angličtiny přes šachy až po kurzy vaření či aranžování. A jejich členové i další v nich
vždycky najdou dobrou partu, v níž se mohou svěřit, pochlubit se, zasmát a probrat vše,
co jim leží na srdci. A to je něco, co bývá vždy velkou oporou.
Veškeré informace o činnosti Společnosti „E“ naleznete na tel. čísle 241 722 136,
e-adrese: info@spolecnost-e.cz nebo webových stránkách www.spolecnost-e.cz.

Příbramští plavci byli úspěšní
Dne 16. března se v německém Freibergu konal již 5. ročník Mezinárodního plaveckého
mítinku stříbrné rudy, na kterém měli zastoupení také příbramští plavci. Výprava odcestovala
v pátek 15. 3. ve složení: Karolína Karnošová, Eliška Hlaváčková, Lucie Furchová, Barbora
Podzimková, Lucie Leišová, Jiří Vlk, Matěj Vlk, Vít Kožíšek. Dopravu zajišťovaly vozy
příbramských dobrovolných hasičů.
Závody dopadly velmi úspěšně. Celá výprava posbírala dohromady 23 medailí, konkrétně:
Karnošová (kategorie 2001) – 1 zlato, 2 bronzy, Furchová (2001) 2 zlata, Hlaváčková (2001)
1 bronz, Podzimková (1998 – 1999) 1 zlato, 3 stříbra a 1 bronz, Leišová (dospělí) 1 zlato,
3 stříbra, 1 bronz, M. Vlk (1998-1999) 1 zlato, 1 stříbro, 2 bronzy, J. Vlk (2000) 3x zlato.
Mítink se tedy velmi vydařil a díky podpoře Zastupitelstva města Příbram měli plavci výborné
podmínky ke skvělým výkonům.
Lucie Leišová, Plavecký klub Příbram

Svatohorské gymnázium je oficiálním místem pro zkoušky
FCE Cambridge
Gymnázium pod Svatou Horou se stalo oficiálním testovacím střediskem celosvětově
uznávaných zkoušek z anglického jazyka First Certificate of English (FCE). Naši studenti, ale
také zájemci z řad veřejnosti, tedy nemusejí skládat zkoušku v Praze a mají výhodu „domácího
prostředí“.
A co je FCE? Jedná se o nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL, tato úroveň je
označována jako B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška
vyžaduje znalost všech jazykových dovedností a velké soustředění. Obsahem zkoušky je čtení
s porozuměním (75 min), psaní (90 min), gramatika (75 min), poslech (cca 40 min) a mluvení
(cca 14 min). Toto vše probíhá během jednoho jediného dopoledne či odpoledne.
Certifikát FCE je široce uznáván u nás i v zahraničí v mnoha oblastech a jeho platnost není
časově omezena. Držitel certifikátu Cambridge často nemusí skládat přijímací zkoušky
z angličtiny či navštěvovat jazykové kurzy vybrané vysoké školy.
Mgr. Klára Sedláčková

Výlet za krásou květin do Čimelic
Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové Hory pořádá dne 23. srpna 2013
zájezd do Čimelic na tradiční výstavu květin. Odjezd v 9 hodin z Jiráskových sadů a pak
po trase MHD č. 2 (směr Milín). Cena zájezdu 70,- Kč. Zúčastnit se mohou i nečlenové.
Přihlášky u paní Marie Houdkové na č. telefonu 720 155 952 nebo na pevné lince 318 630 008
(večer).
Bc. Jarmila Hadererová, členka výboru

125 let Základní školy pod Svatou Horou, Příbram
Město Příbram se pyšní dávnou školskou tradicí. První zmínky o tom jsou již z let 1379
a další z roku 1548.
Naše škola je pokračovatelkou měšťanské chlapecké školy, která byla založena v roce 1888.
Během 125 let své existence prošla mnoha změnami. Měnil se její charakter i název. V roce
1948 se stala 1. střední školou, v roce 1953 se sloučily 1. a 2. základní škola s 1. střední školou
a vznikl subjekt s názvem 1. osmiletá střední škola v Příbrami. V roce 1961 se škola mění
na základní devítiletou školu. Poslední změna proběhla k 1. září 2007 na současný stav a název
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram.
Za dobu 125 let navštěvovalo školu více než 7300 žáků, kterým se věnovalo několik stovek
učitelů. Údaje však nejsou přesné, protože školní kroniky z let 1940 – 1962 se nedochovaly.
Od školního roku 1988/1989 se naše škola začala více zaměřovat na sport, především
na volejbal. Vychovali jsme několik reprezentantů, někteří naši bývalí žáci a žákyně se
na vrcholové nebo výkonnostní úrovni věnují volejbalu dodnes. Každým rokem se nám zatím
daří vytvořit jedna sportovní třída se zaměřením na volejbal.
Volejbal ale není jediným sportem, který naše škola žákům nabízí – velký zájem je o florbal
i ostatní kolektivní sporty. Po dokončení rekonstrukce venkovního sportovního areálu, kterou
plně financuje město Příbram ze svých prostředků, se zájem o tyto sporty i další sportovní
odvětví určitě ještě zvýší. V nejbližší době se bude pokládat na celé hřiště umělý povrch,
na který se následně „vyrýsují“ hřiště na házenou, resp. malou kopanou, košíkovou, tenis,
volejbal, dokončují se doskočiště na skok daleký a připravuje se in-line dráha.
Další aktivity nabízí škola žákům ve volitelných předmětech v oblasti zeměpisu, přírodovědy,
cizích jazyků, informatiky, matematiky, společenských věd, tělesné výchovy a v mimoškolní
zájmové činnosti ve 32 kroužcích s různým zaměřením. Základem celého vzdělávacího a výchovného procesu na škole je náš vlastní Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“.
Při příležitosti oslav 125. výročí
založení naší školy jsme ve středu
27. března 2013 od 9,00 hod uspořádali v příbramské sportovní hale
slavnostní akademii.
Zahájil ji ředitel školy Mgr. Roman
Behún a předal slovo starostovi
města Příbram Ing. Pavlu Pikrtovi,
který po krátkém projevu společně
s panem Ing. Jurajem Molnárem, radním pro školství, předal panu řediteli
v souvislosti s výročím školy drobné
věcné dary. Mezi diváky jsme dále
přivítali vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a informačních služeb
MěÚ Příbram Ing. Leu Enenkelovou
a Mgr. Věru Holou, pracovnici téhož odboru, členy Školské rady ZŠ pod Svatou Horou, Příbram
a další pozvané hosty.
Po zahájení se se svými vystoupeními představili žáci všech 22 tříd 1. - 9. ročníku. Všechna
vystoupení se setkala u obecenstva s velkým ohlasem a byla zaslouženě odměněna
bouřlivým potleskem do posledního místa zaplněné sportovní haly. Během přestávek se
o hudební doprovod starala hudební skupina „Panty Revival“, jejímiž členy jsou také dva
pedagogové naší školy, p. zástupce Hrbek (bicí) a p. učitel Roub, který hraje na kytaru
a zároveň svým zpěvem dělá skupině velice dobré jméno. Celý program uzavřel společný
tanec všech žáků a pedagogů školy a udělal závěrečnou tečku za velice úspěšným a zdařilým
průběhem celé akademie.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pedagogickým pracovníkům a žákům školy
za přípravu jednotlivých vystoupení a zajištění hladkého průběhu akademie a divákům
za vytvoření příjemné atmosféry po dobu celé akce.
Mgr. Jaroslav Umlauf, zástupce ředitele

Mistrovský titul zůstal na příbramské průmyslovce
Republikové finále ve šplhu
Vybojovat vítězství je těžké, ale vítězství obhájit je mnohem těžší. A to se podařilo čtyřem
průmyslovákům-sympaťákům: Janu Šindelářovi, Jiřímu Hanusovi, Marku Vočkovi
a Matouši Havrlíkovi ve šplhu na 4,5m laně.
Uspořádat soutěž, kam se sjedou ti nejlepší z republiky, není snadné, a o to se 3. a 4. dubna
pokusila průmyslovka. Zorganizovala pro vítěze krajských kol ve šplhu republikové finále.
A co všechno stálo za pořadatelstvím?
Určitě loňské vítězství našeho družstva, také to, že 3 ze čtyř jsou maturanti a nakonec bylo
lákavé pokusit se „Vyhrát doma před svými“. Získat pro pořadatelství kolegy i vedení nebylo
pro autora myšlenky V. Karla nijak těžké. Když jsou zkušenosti, chuť a lidský potenciál, není se
čeho bát, jde jen o práci navíc. Všem bylo jasné, že se tím dá v případě úspěchu i mnoho získat.
Je tady podzim 2012 a první kroky.
Zajistit ubytování, stravování, oslovení sponzorů, oslovení a zainteresování městského a krajského úřadu pro naši věc a začít komunikovat s AŠSK/asociace školních sportovních klubů/.
Jak se termín blížil, vše se zpřesňovalo, akce dostávala jasnější obrysy, rozesílaly se propozice,
rýsoval se chronologický plán.
Je tady 3. duben-středa.
Od rána se pilně pracuje v tělocvičně. Instaluje se měřicí zařízení na lanech a tyčích, připravují se
počítače pro záznam výsledků, zkouší se zvuková aparatura, kolem poledne se
na průmyslovku sjíždí 10 dívčích a 12 chlapeckých družstev, včetně pořadatele.
Po prezentaci se jedou ubytovat, aby v 16.15 byli opět v tělocvičně, kde se rozběhne
po nástupu soutěž. Na programu prvního dne jsou první dva pokusy z celkových pěti.
A jak nám popsal pravidla sportovní ředitel V. Karel?
Soutěží čtyřčlenná družstva. Každý závodník má 5 pokusů, přičemž výsledný čas tvoří součet
pouze dvou jeho nejrychlejších časů. Výkon družstva je dán součtem časů tří nejlepších
závodníků.
Po prvním dnu, tedy po prvních dvou pokusech, se k radosti pořadatelů na nejvyšší příčce
usadila naše modrá čtveřice. V dívčí kategorii si suverénně vedla děvčata z Bezpečnostněprávní akademie Brno. Ve čtvrtečním soutěžním dopoledni se plynule střídali chlapci
s děvčaty, lana střídala tyče. Zatím co po posledním 5. pokusu si chlapci i dívky užívali
zasloužený odpočinek, organizátoři zvyšovali obrátky. Vytisknout výsledkové listiny, doplnit
diplomy, připravit poháry a ceny.
Blíží se závěr.
Je tu vyvrcholení, nástup všech družstev, zní Gaudeamus, mikrofonu se ujímá ředitel soutěže
T. Hlaváč a spolu se sportovním ředitelem V. Karlem a D. Kolářem, garantem šplhu z AŠSK,
vyhlašují výsledky. Všichni mají pro závodníky slova chvály a uznání, jak za jejich sportovní
výkony, tak za jejich chování. První pak vyhlašují dívčí kategorii od 10. místa ke stupňům
vítězů. Všechna dívčí družstva obdrží diplom, první tři i pohár od AŠSK a ceny od pořadatele
a sponzorů. Pak následují chlapci. Při nástupu vítězů – tedy našich „zlatých chlapců“ přesně
dorazil radní J. Molnár, aby pogratuloval a vyjádřil uznání jak vítězům, tak pořadatelům
za propagaci města.
Vítězní průmyslováci udělali určitě velkou radost nejen sobě, ale i kamarádům,
průmyslovákům, samozřejmě organizátorům, zvláště „trenérovi“ V. Karlovi. Na závěr zazní
přání šťastné cesty domů a republikové finále ve šplhu je minulostí.
Nad sportovní událostí převzal záštitu hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák
a starosta města Příbram Ing. Pavel Pikrt. Této skutečnosti si vážíme a jménem organizátorů
této akce děkuji za podporu.
PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy
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další postupkomorstavby
ního
orchestru
a varhan
barokním
duchurealizovat
z pera
velkých
varhan pro
Svatouv Horu
je potřeba
svatohorského
regenschoriho
Šmolíka,
několik větších externích
dodávek.Pavla
V roce
2013 bykteré
měly
jsou
naprvotřídního
Svaté Hoře portugalského
již tradičně uváděny
téměř
být od
výrobce po
zakoupeny
deset
Přednese
sbor
cínové let.
píšťaly.
Nákladyjenasvatohorský
jejich pořízeníchrámový
činí bezmála
2,7
amilionů
komorní
orchestr.
korun.
Více
informací stavby
o bohoslužbách,
ostatNad projektem
varhan pro kulturních
Svatou Horua převzal
ních
u kostela
záštituakcích:
hejtmanŘímskokatolická
Středočeského krajefarnost
MVDr. Josef
Řihák.
Nanebevzetí
Panny2013
Marie
Příbram,
Svatá
Horav591,
V neděli 17. března
odvysílala
Česká
televize
proPříbram
tel. +420
318 reportáž
429 930,se-mail:
basilica@svatagramu Toulavá
kamera
varhanářem
Vladimírem
hora.cz,
Svatétaké
Hořeo každodenně
6:30 –
Šlajchem,v sakristii
kromě na
jiného
velkých varhanách
18:00,
ve Svatohorském
muzeu
pro Svatou
Horu, které se poutním
staví v jeho
dílně. každodenReportáž je
ně
– 15:00
nebo na www.svata-hora.cz.
ke 10:00
zhlédnutí
na internetových
stránkách archivu České
Aktuality
stavbě
varhan:
www.svata-hora.cz/varhany
televize a o
také
přes link
na www.svata-hora.cz/varhany.
aByl
informace
o činnosti
Svatohorské
na základní
adrese
vydán nový
letáček o Matice
stavbě varhan
obsahující
matice@svata-hora.cz.
informace i zajímavosti o budoucím nástroji, krátké

Výstavu pořádá Matice svatohorská, občanské sdružení medailony osobností podporujících projekt, informace
přátel a dobrodinců Svaté Hory, a koná se za finančního o možnosti stát se „stavitelem varhan“ a jak stavbu varhan
podpořit. Letáček
je k dispozici
na Svaté
Hoře, v Infocentru
přispění úřad
Česko-německého
budoucnosti
města památkové
Městský
Příbram, odborfondu
koncepce
a rozvoje,aoddělení
péče, oznamuje
vyhlášení
programu
Ministerv Zámečku
Ernestinu apůsobností
je též ke stažení
Příbram.
stva
kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s– rozšířenou
(dále na
jenwww.svata„Program“).
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování hora.cz/varhany.
a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
v rámci
poskytování
Sólisté Národního
divadla
pronejsou
Svatohorské
varhany
památkové
rezervace
a zóny,
národními
kulturnímiZastupitelstvo
památkami a města
nejsou Příbram
ve vlastnictví
České
republiky.
Minimální
vlastníka
je 10
z nákladů,
k nimžMatice
se váže poskytnutý
příspěvek.
z Programu
nelze
poskytpodpory pro
církve a Příspěvek
náboženské
společnosti
z rozpočtu
Ve čtvrtekpodíl
23. května
2013
od%19
hodin pořádá
nout,
jestliže ve
bylspolupráci
na stejnous Ing.
akci Ivanem
ve stejném
rocev poskytnut
příspěvek
ostatních
programů
Ministerstva
města
na rok z 2013
rozhodlo
podpořit
projekt kultury
stavby
svatohorská
Fuksou
bazilice jiný
vnaoblasti
péče.
Svaté památkové
Hoře další benefiční
koncert na podporu stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 400 tisíc korun.
Součástí
finančního
podílu vlastníka
příspěvek poskytnutý
rozpočtu
nebo stavět
kraje, příspěvek
nadací
Děkujemezvšem,
kteříobce
pomáhají
varhany pro
Svavarhan. Sólisté
Národního
divadla vmůže
Praze,býtbarytonista
nebo
jiných
subjektů.
Další
informace
naleznete
v
Zásadách,
jejichž
součástí
je
také
formulář
žádosti.
Vratislav Kříž a sopranistka Alžběta Poláčková, zazpívají tou Horu!
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
světoznámé
duchovního
repertoáru
doprovodu
786
000,- Kč. árie
Zájemci
o finanční
podporu za
mohou
podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
informací
o bohoslužbách,
kulturních
ostatních
chórových
varhan v podání
profesora
pražské
AMU Josefa
na
odbor koncepce
a rozvoje,
oddělení
památkové
péče, Více
Městský
úřad Příbram,
Tyršova 108,
261 01aPříbram
I,
Popelky.
Vstupenky
navšechny
tento benefiční
koncert budou akcích: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí
do
30. 4. 2012
a přiloží
povinné přílohy.
Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram tel.
k dostání vosoba:
den konání
koncertu
v předsíni
baziliky.
Kontaktní
Mgr. Jiří
Schmidt,
tel.: 318 402
300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.
Veškerý výtěžek z koncertu bude věnován na dokončení +420 318 429 930, e-mail: basilica@svata-hora.cz, v sakristii
na Svaté Hoře každodenně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském
stavby velkých svatohorských varhan.
poutním muzeu každodenně 10:00 – 15:00 nebo
na www.svata-hora.cz. Aktuality o stavbě varhan
Noc kostelů
Svatá Hora se i letos připojuje k nevšední akci v pátek na www.svata-hora.cz/varhany a informace o činnosti
Matice Svatohorské na matice@svata-hora.cz.
24. května, Noci kostelů 2013.

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012

Příbramští občánci narození v lednu a únoru
Příbramští občánci narození v březnu a dubnu

OHK

V

PŘÍBRAMI

INFORMUJE

Vážení čtenáři KaVážení čtenáři Kahanu,
prožíváme
OHK Příbram v hanu,
průběhu
ledna
n ešest
j k r seminářů,
ásnější
a února uskutečnila
měsíc roku a tím
o kterých jste již byli informováni.
je květen.
Na jaro 2012 připravujeme
opět velký balíček
akcí,vze
kterýchjiž
si snad
každý
Okresní hospodářská
komora
Příbrami
od začátku
vybere to své.
roku zrealizovala spoustu zajímavých akcí a seminářů,
Nyní poskytnu krátký
přehled
a Vás
postupně
se budu
k jednotlivým akcím
o kterých
jsem
průběžně
informovala.
Nyní sepodrobněji.
budu ve stručnosti věnovat vyhlášení výsledků TOP firmy Příbramsko za rok
vracet
2012,
ke 2012
kterému
došlo pro
dneobchodníky
24. dubna nikoliv
2013 naobchodníci
shromáždění
OHK
Příbram
5.
března
– „Právo
prodelegátů
právníky“.
To je
první
zasedacím
sále který
Úřadumá
práce
v Příbrami.
zv řady
seminářů,
účastníky
seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
Pro přehlednost
přikládám
vemýty
všecha pěti
kategoriích
dle počtu
zaměstnanců
praktickými
dopady,
tj. asi tabulku
budemevítězů
bourat
chybné
(byť zažité
a oblíbené)
omyly.
a
absolutního
vítěze
ankety
za
rok
2012,
kterým
se
stala
firma
CZC.cz
s.r.o.
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
Ankety se zúčastnilo celkem 213 firem z regionu nebo spjatých s OHK Příbram a počet
je
vhodnýhlasů
zvláště
na obchodníky
a podnikatele.
členy vítězných
OHK Příbram
je seminář
platných
udělených
v soutěži
byl 1 724. Pro
Zástupci
firem
převzali zdarma.
skleněné
15.
března
2012
– „ Znalecký
posudek,
přánía zadavatelů
a jaká
je realita“plakety,
firmy
umístěné
na druhém
a třetímjaká
místějsou
diplomy
vítěz celé ankety
si odnesl
roční
přednáší
soudní
znalec
David Kaftan
a seminář
byaměl
být veden
podobném duchu jako
manažerské
cestovní
pojištění
od firmy
Wüstenrot
Promise
Brokerv s.r.o.
ten
předchozí.
Členové
OHK Příbram mají opět vstup bez poplatku.
Kategorie
0 – 10
zaměstnanců
29.
března
2012––Info
„Novela
o veřejných
platnás.od
1. Lucie
Bártová
inzert,zákona
2. Václav
Antonín, 3.zakázkách
Promise Broker,
r. o.1. 4. 2012“. Připravovaná novela, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012, představuje významnou změnu
Kategorie 11 – 50 zaměstnanců
tohoto
zákona
v roce
z těchto
1. Cup Tour
Bus,ods. jeho
r. o., schválení
2. Babypoint,
s. r.2006.
o., 3.Mnohé
Dirtecho
Media,změn
s. r. o.budou vyžadovat zásahy
do zaběhlých postupů zadavatelů. Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
200 zaměstnanců
sKategorie
důrazem 51
na– jejich
praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
1.
CZC.cz,
s.
r.
o.,
J.K.R.,
spol
s r. o., 3.i PBtisk,
s.
Mgr. Pavel Říčka,2.
který
nám
přednáší
Zákoníka.práce.
Kategorie
a více
12.
dubna201
2012
– „ zaměstnanců
Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
1.naučte
Kovohutě
Příbram
nástupnická,
a. s.,
2. RAVAK,
a. s., –3.Agentura
ZAT, a. s. Signum – Kateřina Kryllová.
a
se lépe
rozumět
těm, kteří
jsou
kolem vás“
18.
dubna ostatní
2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
Kategorie
1. Knihovna
Jana -Drdy,
spořitelna,
a. Václav
s., 3. Střední
průmyslová škola a Vyšší odborná
20.
dubna 2012
„DPH2.vČeská
příkladech“
– Ing.
Dvořák.
Příbram
II, Hrabákova
271 Vás seznámíme v příštím čísle.
Sškola,
dalšími
připravovanými
akcemi
Absolutní vítěz soutěže
Teď
bych
CZC.cz,
s. se
r. o.ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
Veškerá pořadí s počty hlasů budou aktuálně vyvěšena na www.topfirmapribramsko.cz.
ples
patří k jedné
z nejvýznamnějších
plesové
sezónypravidelné
v Příbrami.body
Organizátory
Shromáždění
delegátů
dne 24. 4. 2013akcí
dále
projednalo
programu,může
jako
těšit
přetrvávající
zájem
lidí, 2012,
které se
plesu
zúčastňují
po všechna
s železnou pravidelností.
je zpráva
o činnosti
za rok
plán
práce
na rok 2013,
zprávuléta
o hospodaření
za rok 2012
Podnikatelský
svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky poda rozpočet proples
rok má
2013.
poře
podnikatelských
subjektů,
které
tuto akci
finančně,
formou
Na květnové
období nás
čekají další
zajímavé
akce,podporují
jako např.buď
beseda
členů nebo
OHK Příbram
s ministrem
financí
Ing.které
Miroslavem
dnena
6.základě
5. 2013 aslosovatelných
potom se milovníci
sportů
pěkných
věcných
darů,
účastníciKalouskem
mohou vyhrát
vstupenek.
mohoubych
těšitještě
na 2.jednou
golfový
turnaj
a jižpartnerům
19. ročníkpoděkovat
tenisového
Tímto
chtěla
všem
za turnaje.
jejich přízeň.
Veškeré
informace
naleznete
našich webových
www.ohkpb.cz.
Nyní
krátce
přiblížím
programnaletošního
plesu. Přistránkách
uvítacím drinku
od 19,00 hodin si účastníci mohli poslechnout jazzovou a swingovou muziku v podání kapely SUNDAY
Irena Karpíšková,
ředitelka
OHK
Příbram
AFTERNOON´S JAZZMAN. Po slavnostním zahájení
plesu ve 20 hodin
po celý
večer
hrála
k tanci Okresní
hudební hospodářská
skupina MIX, kterou
jsme
pozvali
opět
po
tříleté
odmlce.
A
rozhodně
to
komora a informační místo pro podnikatele
stálo
za to. I - Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
Příbram
V průběhu večera diváci mohli vidět
ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
www.ohkpb.cz
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru
dotváří
téžrovněž
osobnost
tančící
Příbramáky
téměř nepostradatelná,
a to Čechách,
taneční
Jako v minulých
letech,
i letospro
se už
v několika
spolu sousedících
zemích – v Rakousku,
mistr
pan Jiříale
Dohnal,
který vcelý
ples moderuje.
na Slovensku,
též například
Holandsku
– koná netradiční večer otevřených chámů Noc kostelů.
Jedná
se očlenské
akci, jejímž
cílem je zpřístupnit kostely alespoň jedenkrát v roce těm, kteří chrám pravidelně
Ze
života
základny:
nenavštěvují,
a představit
jimvkřesťanství
v poněkud
odlišném
světle, než
něm mohou
slýchat
„Ruština
jako
pomocník
dorozumívání“.
Člen
OHK Příbram
SOŠv jakém
a SOUoDubno
organizuje
po většinu roku ve sdělovacích prostředcích.
vzdělávací
program,
jehož
cílem
je
rozšíření
a
prohloubení
teoretických
znalostí
v
ruském
A protože v minulých ročnících byly především vyzdvihovány programové body, jejich inovace a obsah
jazyce.
Je zaměřený
na dovolte
praktické
použití letos
jazykových
znalostí
konkrétních
Noci kostelů
na Svaté Hoře,
mi, prosím,
pro změnu
poněkudv obšírnější
úvod životních
k akci jako
situacích,
jako se
je oseznamování,
popis místa,
osoby,
nakupování,
obchodní
takové. Pokusím
širší rozbor a zamyšlení
nad tím,
co Nocudálosti,
kostelů chce,
má a můžepsaní
poskytnout
jejím
návštěvníkům, ale inzerátu.
též jaké pravdy o nás, jejích organizátorech, nám nevědomky může odkrýt.
korespondence,
Fakt, že – ajeto určen
i v Příbrami
– je Noc
připravována
bok ipozaměstnance,
boku katolíky i příslušníky
jinýchsvé
církví,
je jistě
Program
zejména
pro
podnikatele
kteří v rámci
profese
chvályhodnou
ukázkou,jazyce,
jak by nebo
asi měla
vypadat ekumenická
spolupráce
ve matkám
snaze o společné
komunikují
v ruském
se připravují
na zkoušky
z ruskéhonejen
jazyka,
na MD,
liturgické slavení příslušníků různých vyznání, ale především v cestě za společným praktickým žitím víry.
uchazečům
zaměstnání
nahudebně
ÚP. Místem
konání
bude
Střední
odborná
škola
A sám za sebeoa za
svou více jakvedených
dvacetiletou
liturgickou
praxi
musím
říci, že lidé
se společnou
aprací
Střední
odborné
Dubno.
Uchazeči
mít minimálně
ukončené základní vzdělání,
sbližují
opravduučiliště,
skutečněji
než diskuzí
nad musí
občasnou
společnou liturgií.
aNoc
jedná
se osikombinované
studium
s délkou
100„honem
hodin,na
z toho
24 hodin
samostudia.
kostelů
v žádném případě
neklade
za cíl být
ovečky“
a nesnaží
se oslovit návštěvníky
formou vnucování,
nímžbřezen
se můžeme
nejen budou
u evangelizujících
dvojicvna
ulicích větších
měst,
Termín
zahájení jes 12.
2012.setkávat
Konzultace
dvakrát týdně
pondělí
a ve středu
ale také například
přihodin
necitlivém
prosazování
interních
pravidel
vůči vněstudia
církve
odpoledne
od 15
v rozsahu
čtyřpodružných
vyučovacích
hodincírkevních
(45 minut).
Ukončení
žijících
bratří a sester.
Cílem Noci
je sice
zpřístupnit chrámy za určitých pravidel, avšak hlavním účelem
se
předpokládá
na konec
května
2012.
dění v chrámových prostorách není liturgie, i když tato samozřejmě není a nemá být vyloučena. Ovšem
Vcílem
rámci
pilotáže
tohoto
vzdělávacího
programu
účastníci
náklady
spojené
jeho
není
ani strohé
předvedení
uměleckých
či historických
kvalitnehradí
chrámových
prostorů
nebospouhé
realizací!
aktivní zapojení návštěvníků prostřednictvím různých her a workshopů. Cílem – a jistě ne tajným – je
nenásilné uvedení pozvaných do vnitřního obsahu žití víryIrena
a jehoKarpíšková,
souvislostí (toto
slovní OHK
spojení
je sice
ředitelka
Příbram

Noc kostelů 2013

již téměř anachronické, avšak snad ještě alespoň zčásti popisuje souhrn liturgického, ale též praktického
denního činění věřící osoby, vztahů a jejích prožitků...).
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Paralelním produktem Noci je zajímavé a dnes snad již neobvyklé „uvědomění si“, jakými mnohými
Příbram
I - Tyršova
Zámeček
Ernestinum,
261
01, Jsou
tel: 318
627 784,
a často
nevyužitými
kvalitami106– krom
víry jako takové
– disponuje
církev:
jimi například
hudba,
mluvené a psané slovo, architektura, výtvarné
umění všeho druhu a mnohé další. I sami věřící i orgawww.ohkpb.cz
nizátoři znovu nečekaně objevují původní funkce některých částí vybavení chrámů: obrazy vyprávějí
běžnému člověku příběhy zobrazených postav mnohdy srozumitelněji než kazatelé a teologické
příručky, hluboké poselství našich věřících předků skryté v symbolické mluvě gotické, barokní a moderní
symboliky umění je připraveno těm, kteří chtějí nastoupit alespoň první krok pracné cesty k jejímu
rozkrytí. Hudba, často dnes při liturgii přehlížená jako nadstavbový a nepotřebný doplněk, láká
mnohého ke zklidnění a poslechu, který se pro něj i přes zdánlivou může stát prostředkem silného
vnitřního prožitku a aktivního sebezpytování.
A i naopak: gotický chrám nese v sobě stopy předčasných úmrtí kameníků, kteří za nedobře placené
privilegium vrýt svůj otisk do stavby chrámu zaplatili brzkou smrtí udušením a zanechali po sobě
nezajištěné vdovy s dětmi, barokní krása poukazuje na dobu jejího vzniku při pohledu na zcela
přehlíženou zadní stranu vznosných oltářů, naoko tak však pouze zpředu vyhlížejících, monumentalita
a okázalost budov pak na mocnářské snahy, kterým snad nikdy v církvi nebude konec... Věru mnoho
k zamyšlení a změně k lepšímu.
Škoda, že podobné projekty jako je Noc kostelů pro – z hlediska katolictví resp. v rámci církví praktikovaného křesťanství – „ty ostatní“ nejsou součástí našich snah častěji než jednou za rok. S jejich rozšířením
by slovo evangelizace možná získalo poněkud praktičtější významy a rovněž by byly snad nezanedbatelně
zmnoženy
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Pavel Šmolík

Provoz mateřských škol v Příbrami o letních prázdninách

Organizace provozu příbramských mateřských škol - červenec, srpen

MŠ

1.7.-7.7.

8.7.-14.7.

15.7.-21.7.

22.7.-28.7.

29.7.-4.8.

5.8.-11.8.

12.8.-18.8.

19.8.-25.8.

26.8.-1.9

MŠ V Zahradě
MŠ, PB III,
Jungmannova 91
MŠ Kličkova vila
MŠ Klubíčko
MŠ Perníková
chaloupka
MŠ 28. října 55,
PB VII
MŠ, PB VII, čp. 278
Bratří Čapků
278
čp. 235
MŠ Pohádka
MŠ, PB VII, Jana Drdy
496
MŠ, PB VIII,
Školní 131

čp. 130
čp. 131

MŠ pod Sv. Horou
Alternativní MŠ
MŠ Rybička
Projednáno v RM dne 18.02.2013, R.usn.č.97/2013
Spec. MŠ, PB I/67
zavřeno

provoz

plánované zateplení
Knihovna Jana Drdy Příbram
Akce pro veřejnost

Nabídka Domu dětí a mládeže Příbram :

Dům dětí a mládeže Příbram

úterý 23. dubna od 17.00 • vstup volný

JUDr. Pavel Čámský

• Brdy - “Boj” o prostor •

S CELOTÁBOROVOU HROU
pro děti od 6 let
pořádají společně

Na Podbrdsku se rozhořel spor mezi Středočeským a Plzeňským krajem o to, kdo bude spravovat území rušeného Vojenského újezdu Brdy.
Tím, oč v tomto sporu vlastně jde, o jaké argumenty obě strany opírají
svá stanoviska, se bude přednáška zabývat. Přednáška se také dotkne
dalšího „neuralgického” bodu Brd, zlata v Petráčkově hoře u Vacíkova.
úterý 7. května od 17.30 • vstup volný

Ing. Lenka Vlková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

• Ty, moudré ráno - a já, večer hloupý •

Křest básnické sbírky. Autorka se dotýká nejen osobních dramat a řady
dalších, ale dotýká se i dramat současných společenských poměrů. Dále
zde najdeme i hluboká témata o hledání víry v Boha a některá další...

+

VAMA tremp Příbram
Kde ?

Kdy ?

v Domě dětí a mládeže, Příbram IV – 294
1) 8.7. - 12.7.2013
2) 15.7. - 19.7.2013

Kde ?

1 580,- Kč
1 570,- Kč

Cena ?

5.8. - 9.8.2013
12.8. - 16.8.2013

1 560,- Kč
1 550,- Kč

zahrnuje : 2x svačinu, oběd a pitný režim,
organizace výletů a jednotlivých akcí, vstupy
do kulturních zařízení, pojištění.

Denní program ?

celotáborová hra na každém turnusu, soutěže, hry;
příchod účastníků od 7,oo hod. do 8,oo hod., odchod mezi 15,30–16,30 hod.

Přihlášky a platby do konce května 2013:
Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV, tel./fax: 318 623 127, 601 234 425
e-mail : bednarikova@ddm.pb.cz
www.ddmpribram.kvalitne.cz
nebo
Marcela Jelínková, Okružní 202, Příbram VII, 318 631 910, 607 529 763
vamatremp@volny.cz, www.volny.cz/vamatremp

Nadějkov u Milevska

Máte doma dítě, které od malička rádo zpívá ?
Hudební tábor se Zpívajícím huntíkem uspokojí nejen
dětské ambice, ale i Vaši potřebu hudebně se projevit.

Srpen 2013
3)
4)

úterý 14. května od 17.00 • vstupné 30,- Kč

Mgr. Jana Froňková

(neděle-sobota)

Červenec 2013

Kdy ?

30.6. – 6.7.2013

Děti si vyzkouší divadlo v podobě loutkového muzikálu.
•
Rukodělné práce - drátkování, korálkování, lepení a stříhání - zlepší
jejich jemné pohyby rukou a soustředění a to vše v přírodě, nenásilnou a zábavnou formou.
• Dost času z bude i na sport, koupání, hry, výlety a další táborové
činnosti.
• Hudební táboření skončí společným koncertem dětí a dospělých a
představením loutkového muzikálu.

Chceš překonávat ostatní a
nakonec se svými kamarády
zvítězit?
V naší celotáborové hře zažiješ spoustu legrace, táborových aktivit a hlavně
dobrodružství, na které budeš ještě dlouho vzpomínat.

•

Ubytování:
čtyřlůžkové chatičky, společné sprchy a WC
Stravování: plná penze
Cena:
děti: 2 210,- Kč, dospělí: 2 450,- Kč
Doprava vlastní

Přihlášky a bližší informace :
Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV, e-mail : jelinkova@ddm.pb.cz
tel. 318 623 127, mobilní tel. 608 522 677, 607 529 763, www.ddmpribram.kvalitne.cz

• Dějiny umění - Secese •

Baví tě soutěžit?

Protestní hnutí moderních umělců přelomu 19. a 20. století usilující o
netradiční projev proti akademikům a konzervativcům. Představitelé:
Antonio Gaudí, Gustav Klimt, Alfons Mucha, James Aboot Whistler a
další.
středa 22. května od 17.30 • vstupné 1,- Kč

PaedDr. Josef Velfl

• Z historie Příbrami •

Co děti ještě na táboře čeká ?

Knihovna Jana Drdy a Hornické muzeum Příbram vás zvou na zajímavou přednášku o historii našeho města. Autor naváže na svoji poslední
knihu z cyklu Zmizelé Čechy - Příbram.

Soutěže a hry v oddílech, táboráky, sportování. Bojovky v lese, na
vodě i na louce. Poznávání zajímavého okolí .... Nadějkovská naučná stezka, koňská
farma... Určitě se nebudeme nudit !

Termín :
Cena:

úterý 28. května od 17.00 • vstup volný

Martin Šedivý

28.7. – 4.8.2013 (neděle – neděle)
2 630,- Kč
(pro členy zájmových kroužků DDM sleva 300,- Kč)

Přihlášky a bližší informace :
Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV, e-mail: jelinkova@ddm.pb.cz
tel./fax: 318 623 127, mobilní tel. 608 522 677, 607 529 763, www.ddmpribram.kvalitne.cz
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• 1000 km na bambusu po Filipínách •

Martin Šedivý projel 1000 km na bambusovém kole po Filipínách mimo
turistické destinace. Přijdťe si poslechnout zážitky z cest, proč zrovna
bambusové kolo…

• Předprodej vstupenek •
Informační centrum - Knihovna Jana Drdy,
nám TGM 156, Příbram I • tel.: 318 622 384 • www.kjd.pb.cz •
Akce probíhají ve společenském sále knihovny /3. patro/,
DDnudle_nudle.qxd 8.4.2013pokud
20:19
Stránka
není
uvedeno2jinak.

Jak probíhá nově otevřený kurz praktické češtiny pro migranty?
Vyzpovídali jsme lektorku nízkoprahových jazykových kurzů Markétu Cudlínovou z EKS, která
od začátku dubna učí praktickou češtinu cizince žijící v Příbrami a okolí. Proč jsou nízkoprahové kurzy praktické, co je jejich smyslem a proč si Markéta výuku stále užívá, se dozvíte
v následujícím rozhovoru.
Jak takový nízkoprahový kurz českého jazyka probíhá?
Lekce, které v současné chvíli nabízíme v Příbrami, jsou vhodné především pro začátečníky.
Základním principem tzv. “nízkoprahových“ kurzů je jejich otevřenost. Na lekce může přijít
každý cizinec a cizinka bez ohledu na to, zda v České republice žije již mnoho let či zda přijel/a
teprve před týdnem. Jedinou podmínkou je jeho/její motivace zlepšit se v češtině. Na rozdíl
od jazykového kurzu na sebe jednotlivé lekce vzájemně nenavazují. Každý se tak může
rozhodnout, zda se zúčastní jen jedné lekce nebo bude chodit na všechny.
Dalším významným rozdílem oproti klasickým jazykovým kurzům je zaměření výuky na praktická komunikační témata. Každá lekce se věnuje jedné konkrétní situaci a jejím cílem je
vybavit účastníky základními slovíčky a frázemi, aby byli schopni domluvit se například
v obchodě nebo u lékaře. Smyslem těchto kurzů tedy není předání celkového gramatického
systému českého jazyka, ale naučit naše účastníky poradit si v každodenních komunikačních
situacích.
Jak vypadá skupina, kterou učíš v Příbrami?
Celkově bych tuto skupinu ohodnotila jako začátečníky, kteří jsou velmi motivovaní svou
češtinu zlepšit. Již proběhly první dvě lekce, na kterých se vystřídali účastníci z různých zemí
(Rusko, Vietnam, Alžír, Libanon, Německo). Každý má odlišnou úroveň znalosti češtiny a trochu
jiné potřeby: někomu dělá problémy čtení a výslovnost, jinému spíše porozumění.
V lekcích se proto snažím střídat jednotlivé aktivity, hodně využívám obrázky a přistupuji
ke každému individuálně. Smíšená skupina v kurzu má tu výhodu, že si účastníci mohou
vzájemně poradit (pokročilejší méně pokročilým).
Co je pro tebe, jako lektorku takových kurzů nejtěžší? A co si naopak užíváš?
Jako lektorka „nízkoprahových“ kurzů nikdy dopředu nevím, kdo na lekci přijde a jak bude
umět česky. Příprava na lekce je tedy poměrně náročná a klade vysoké nároky na schopnost
improvizovat. Výuku těchto kurzů si ale opravdu užívám, protože nabízí velký prostor p
ro kreativitu a možnost učit motivované studenty.
Kurzy praktické češtiny probíhají každé pondělí od 17.30 v prostorách Knihovny Jana Drdy
na náměstí T. G. M. v Příbrami. Lekce jsou zdarma a otevřeny všem migrantům se zájmem
o výuku českého jazyka.
Kontakt: Sandra Najmanová, Evropská kontaktní skupina, o. s., tel.: 774 454 528,
sandra.najmanova@ekscr.cz

PROGRAM

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

pořádá pod záštitou Města Příbram

den plný her, zábavy a soutěží

9:15
10:00
11:00
14:00
15:00

Zahájení s Příbramskými mažoretkami
Pohádka o třech námořnících
VELKÁ SCÉNA
Na pejska a kočičku…
MALÁ SCÉNA
Pohádka o třech námořnících
VELKÁ SCÉNA
Na pejska a kočičku…
MALÁ SCÉNA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

9 :0 0 – 1 8 :0 0
Sportklub Oxygen: vystoupení, soutěže,
dětská zumba, nábor nových členů…

ESTRÁDNÍ SÁL

neděle 26. 5. 2013
9: 00 – 18: 00

Třpytkové tetování, kadeřnický salon,
zdobení nehtů
SALONEK U VELKÉ SCÉNY

vstupné 60 Kč pro děti i dospělé
platí po celý den na všechny
akce a atrakce

Stolní hokej Stiga
+ čtyřproudová autodráha

Tvoříme s DDM Příbram

Fotografické studio
Vystoupení kapely Pepeto

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
FOYER VELKÉ SCÉNY
FOYER ESTRÁDNÍHO SÁLU
VENKOVNÍ PODIUM

Čtyřlístek ve službách krále
10:00, 12:00, 14:00, 16:00

KINO

Indiánská louka, modely letadel a lodí, lanový park Slapy,
koloběžky, vozítka Segway, soutěže s Rádiem Region, strašidelná stezka, jízda na koních, ukázky výcviku služebních
psů, hasičské lanovky, Klub vojenské historie, statické
ukázky dělostřelecké techniky a ručních zbraní – 13. dělostřelecká brigáda Jince, klauni, pouťové atrakce, prodej cukrovinek, občerstvení a další.
GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram VII
www.divadlopribram.eu
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Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí P. Marie
 Přístup na většinu bodů programu je bezbariérový

Otevření Pražské a Březnické brány
Schody na Svatou Horu se svícemi v rukou
Společné zvonění
Slavnostní zahájení
Otevřen Letní kůr. Výstava o historii poutního místa, program pro děti
Prohlídka refektáře (barokní jídelny) s výkladem
Procházka za Procházkou - prohlídka ambitu
Prohlídka rezidence: zkušebna sboru, Biskupský pokoj, klášterní kaple
Prohlídka kůru a varhan
Prohlídka kůru a varhan
Procházka za Procházkou - prohlídka ambitu
Prohlídka rezidence: zkušebna sboru, Biskupský pokoj, klášterní kaple
Noční světelná prohlídka baziliky. Na závěr zazní varhany...
Prohlídka refektáře (barokní jídelny) s výkladem
Procházka za Procházkou - prohlídka ambitu
Prohlídka rezidence: zkušebna sboru, Biskupský pokoj, klášterní kaple
Prohlídka kůru a varhan
Prohlídka kůru a varhan
Procházka za Procházkou - prohlídka ambitu
Prohlídka rezidence: zkušebna sboru, Biskupský pokoj, klášterní kaple
Noční světelná prohlídka baziliky. Na závěr zazní varhany...
Otevřena Krápníková kaple
Prohlídka refektáře (barokní jídelny) s výkladem
Procházka za Procházkou - prohlídka ambitu
Prohlídka rezidence: zkušebna sboru, Biskupský pokoj, klášterní kaple
Noční světelná prohlídka baziliky. Na závěr zazní varhany...
Procházka za Procházkou - prohlídka ambitu
Prohlídka rezidence: zkušebna sboru, Biskupský pokoj, klášterní kaple
Varhanní hudba starých mistrů. Účinkují účastníci Interpretačních
kurzů, vede Prof. Jaroslav Tůma, titulární svatohorský varhaník
22:00  22:45 Noční křížová cesta v parku se svícemi v rukou
23:00  23:10 Svatohorský Zdrávas a troubení z Letního kůru
23:10  23:15 Požehnání Milostnou soškou P. Marie z Pražské brány
23:15  23:25 Ohňostroj
23:15  23:20 Společné zvonění
Po celý večer: Svatohorské poutní muzeum: celovečerní prodej knih, upomínkových
předmětů, informační služba • Skromné občerstvení • Tvorba fresek v kapli sv. Ignáce
Zapal svíčku v Dušičkové kapli • Čtyřikrát o kalendáři (výstava v kombinaci s multimediálními projekcemi ve čtyřech rohových kaplích) • Pro nevidomé i ostatní haptický (dotykový)
model Svaté Hory • Stavte s námi varhany pro Svatou Horu - prezentace projektu • Výstava
fotografií ve Svatohorském poutním muzeu: Svatá Hora, místo přesahující hranice
Změna programu vyhrazena

Jízdní řád speciální linky kyvadlové dopravy
 Směr jízdy 

Svatá Hora, areál (odjezd)
Náměstí T. G. Masaryka (Sv. Jakub)
Náměstí J. A. Alise (Sbor M. Jakoubka)
Brod – odbočka (Brod – kaple)
Milín – Slivice (příjezd)
Milín – Slivice (odjezd)
Brod – odbočka (Brod – kaple)
Náměstí J. A. Alise (Sbor M. Jakoubka)
Náměstí T. G. Masaryka (Sv. Jakub)
Svatá Hora, areál (příjezd)
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18:35
18:45
18:55
19:00

19:00
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18:00  18:15
18:15  18:30
18:30  19:30
19:30  20:00
20:00  21:30
21:30  22:00
22:00  23:30
23:00  23:30

Vyzvánění zvonů
Úvodní slovo
První BLOK
Koncert Codex Temporis
Druhý BLOK
Koncert Codex Temporis
Třetí BLOK
Závěrečná modlitba

Součástí bloků jsou: komentovaná
prohlídka kostela, kůru a kostelní věže,
vystoupení hosta, promítání v sakristii,
varhanní improvizace
Po celý večer: (v kostele) přepisování
Bible • informační panely • občerstvení
aktivity pro děti, prohlídky • (na faře)
program pro děti (ale také rodiče).

Příbram – Brod, kaple
17:30  17:45
17:45  18:00
18:00  18:20
19:00  19:30
20:00  20:10
20:15  21:00

Zahájení: zazní zvon z kaple
Úvodní slovo k Noci kostelů a přivítání
Prohlídka kaple s výkladem k jednotlivým obrazům a sochám
Průvod se svíčkami od kaple po Brodě
Zakončení: zazní zvon z kaple
Společná pěší pouť od kaple na Svatou Horu „Po stopách poutníků“
(délka 4 km, možnost pokračovat v programu na Svaté Hoře)
Po celý večer: Výstava fotografií • Občerstvení • Nakresli si kapli • Program pro děti

Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra

16:00  18:00 Program pro děti na zahradě kostela (v případě deště uvnitř)
18:00  18:05 Společné zvonění chrámů
18:05  18:10 Přivítání v kostele – místní duchovní Jana Skořepová
18:05  18:30 Komentovaná prohlídka kostela, možnost vyhlídky z věže
18:30  18:45 Vystoupení dětí při n. o. CČSH Příbram – Březové Hory
18:45  18:55 Společné zvonění chrámů
19:00  19:30 Nocturno I.: Komorní sbor M. Jakoubka ze Stříbra (malý večerní koncert)
19:30  20:00 Vernisáž výstavy fotografií Ing. Petra Čížka
20:00  20:30 Nocturno II.: A. Vivaldi: Concerto F dur, Dominika Pilecká
20:30  21:00 Letnice, neboli o významu židovského svátku Šavu´ot
21:00  21:30 Výstavka – CČSH v době okupace, dále komentovaná prohlídka kostela II.
21:30  22:00 Nocturno III.: Ing. Rene Eichenmann, saxofon
22:00  22:30 Modlitební ztišení I. (uvnitř kostela)
22:30  23:00 Nocturno IV.: Písně z Taizé – k poslechu i společnému zpěvu
23:00  23:15 Modlitební ztišení II. (na zahradě kostela se svícemi)
23:15  23:20 Společné zvonění – ukončení Noci kostelů
23:30  23:45 Závěrečné požehnání
Po celý večer: Možnost rozhovoru s duchovními • Malé domácí pohoštění

Milín, Slivice, kostel sv. Petra

17:00  17:30 Vyzvánění zvonů, úvodní slovo
17:30  18:15 Koncert dětského souboru Slivičáček
18:15  18:45 Průvodní slovo k výstavě
18:45  20:00 Koncert rytmické skupiny Petrklíč
20:00  21:00 Koncert smíšeného chrámového sboru
21:00  22:00 Adorace (doprovod Petrklíč), zakončení
Po celý večer: Výstava z historie Příbramska • Fotoprezentace z aktivit farnosti • Čajovna

Mezi jednotlivými kostely bude zřízena speciální linka kyvadlové dopravy.
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Příbram – kostel sv. Jakuba Staršího

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

PŘÍBRAM

Příbram byla opět stoprocentně úspěšná

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 5. 4. ve 21.42 hod. oznámila telefonicky na služebnu MP obsluha restaurace Malý kotel, že se u nich
v provozovně zdržuje podnapilý host, který obtěžuje
ostatní a po ní požaduje vyplacení výhry z hracího
automatu, kterou ovšem nezískal na automatech v této
provozovně. Na místo ihned vyjela hlídka MP společně
s hlídkou psovodů. Po příjezdu strážníci kontaktovali
obsluhu restaurace. Ta na dotaz uvedla, že host od ní
požaduje vydání výhry v částce 40 000,- Kč. Rovněž
sdělila, že však dotyčný u nich na automatech nehrál,
a proto ani nemohl žádnou částku vyhrát.
Ztotožněním zmíněného hosta hlídka zjistila, že se
jedná o 21letého mladíka. Ten strážníkům sdělil, že má
písemné potvrzení o výhře, avšak nemá ho nyní u sebe.
K tomu servírka uvedla, že je v restauraci jediná
obsluha, a proto není možné, že by jmenovaný měl
nějaké potvrzení o výhře, o kterém ona neví. Z tohoto
důvodu mladík uvedl, že si pro potvrzení dojde a poté
si pro výhru znovu přijde. Poté místo opustil. Hlídky
ještě setrvaly na místě, aby se přesvědčily, že se muž
nevrátí, a poté se vrátily k plnění dalších pracovních
povinností.
Dne 6. 4. v 22.30 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
MP operační důstojník Policie ČR a žádal o pomoc
při zadržení pachatele krádeže, který dle oznámení
vnikl do OD Tesco po uzavírací době. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Zde kontaktovala ostrahu
objektu. Pracovník hlídací služby přehrál strážníkům
záznam z kamerového systému, na kterém bylo vidět,
že se přes lis na zadní rampě objektu dostala dovnitř
neznámá osoba, poté pokračovala dveřmi do skladu
a z tohoto prostoru již neodešla. Strážníci společně
s několika zaměstnanci začali prohledávat i ostatní
prostory objektu. Jelikož však žádnou cizí osobu
nenalezli, přivolali hlídku psovodů MP. Před příjezdem
hlídky psovodů se strážníci v objektu chtěli přesunout
k zadnímu vchodu, aby tak hlídce psovodů umožnili
prohledat areál. Přitom objevili ukrytou osobu.
Ztotožněním této osoby strážníci zjistili, že se jedná
o muže ve věku 25 let. Jmenovaný na dotaz uvedl, že si
z obchodu chtěl odnést pouze igelitovou tašku,
do které si chtěl dát ovoce z venkovního uzavřeného
prostoru Tesca. Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že jde o podezření ze spáchání trestného
činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR.
Dne 7. 4. v 06.40 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena, že v domě v ulici Jana Drdy spí na schodech
nějaký muž. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP,
avšak na uvedeném místě nikoho nezastihla. Proto se
vrátila na služebnu. V 08.50 hod. kontaktoval telefonicky služebnu MP muž z vedlejšího domu v ulici Jana
Drdy a uvedl, že v domě spí na schodech neznámá
osoba. Na uvedenou adresu vyjela okamžitě hlídka MP.
Zde strážníky kontaktoval oznamovatel a ukázal jim
místo, kde se uvedená osoba nachází. Ztotožněním
této osoby hlídka zjistila, že se jedná o 25letého muže.
Muž měl u sebe batoh a papírovou nákupní tašku,
ve které bylo vidět nové oblečení s visačkami. Jelikož
strážníci pojali podezření, že by oblečení mohlo
pocházet z trestné činnosti, přivolali hlídku Policie ČR.
Policisté si záležitost převzali a nadále ji vyšetřují.
Dne 8. 4. v 00.55 hod. oznámil na tísňovou linku MP
muž, že před Ticket Barem leží na zemi nějaká osoba.
Na místo ihned vyjela hlídka MP. Po příjezdu zahlédla
před uvedenou provozovnou stát muže, který byl
zjevně pod vlivem alkoholu a chystal se odejít. Strážníci
dotyčného ztotožnili a zjistili, že se jedná o muže

ve věku 59 let. Poté hlídku kontaktoval oznamovatel
a sdělil, že výše jmenovaný přišel do baru v podnapilém stavu a obtěžoval hosty i obsluhující personál.
Rovněž se dožadoval načepování piva. Obsluha baru
však jeho žádosti vzhledem k jeho podnapilosti nevyhověla. Protože dotyčný byl schopen samostatného
pohybu, vyzvali ho strážníci k odchodu. Jmenovaný
jejich výzvu respektoval a odebral se k domovu.
Dne 10. 4. v 14.54 hod. oznámila na tísňovou linku
MP žena, že ve Školní ulici se potuluje asi pětileté dítě.
Na místo ihned vyjela hlídka MP. U základní školy
zastihla oznamovatelku a nezletilého chlapce. Ten
na dotaz uvedl, že bydlí v ulici Pod Čertovým
pahorkem. Dále sdělil, že byl venku s bratrem, který se
však před chvílí vzdálil. Strážníci chlapce odvezli
na uvedenou adresu, kde ho předali do péče jeho
31leté matky. Před odjezdem ještě matku poučili
o možných následcích v případě nedostatečné péče
o nezletilého chlapce.
Dne 14. 4. v 01.05 hod. požádal telefonicky operační
důstojník Policie ČR vzhledem k vytíženosti jejich
hlídek o vyslání hlídky MP k zákroku ve vinárně
U Simony. Dle oznámení zde mělo dojít k napadení
posádky záchranné zdravotnické služby. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP společně s hlídkou psovodů.
Po příjezdu hlídky kontaktoval lékař záchranné
zdravotnické služby a sdělil, že když se snažil pomoci
muži ležícímu před vinárnou, jmenovaný ho fyzicky
napadl. Z tohoto důvodu tedy čekal na asistenci policie
nebo strážníků. Muž, který lékaře napadl, se mezitím
vrátil zpět do vinárny. Strážníci muže, kterého jim
označil lékař, vyzvali, aby je následoval ven. Následným ztotožněním osoby zjistili, že se jedná o muže
ve věku 37 let. Zatímco se lékař i zmíněný muž snažili
v klidu vysvětlit hlídce, jak celý incident vznikl, začal se
do věci vměšovat velmi agresivně další muž, patrně
kamarád shora jmenovaného. Začal slovně napadat
lékaře a vyhrožoval mu, že se prostřednictvím svého
známého postará, aby lékař přišel o práci. Operační
důstojník policie následně strážníky vyrozuměl, že se
hlídka policie dostaví na místo později, až dořeší
případ, u kterého nyní zasahuje. Na to reagoval lékař
s tím, že zde tak dlouho čekat nemůže. Uvedl, že si další
postup ve věci promyslí a pokud se rozhodne podat
trestní oznámení, učiní tak druhý den. Na základě výše
uvedených skutečností se všichni zúčastnění rozešli
a hlídky MP pokračovaly v plnění dalších pracovních
povinností.
Dne 16. 4. v 02.18 hod. oznámil na tísňovou linku MP
anonym, že v prostoru Hořejší Obory za OD Dvořáček
se od garáží ozývá podezřelý hluk. Na místo vyjela
hlídka MP. Poté prohledala uvedenou oblast, avšak
nikoho zde nezastihla a ani nezjistila poškození
některé z garáží. Po chvíli strážníky kontaktoval 51letý
muž a uvedl, že zhruba od půlnoci je slyšet s většími
přestávkami v prostoru garáží podivný hluk. Dále
hlídku odvedl do míst mezi garáže, kde se předtím
rámus ozýval. Tam hlídka MP společně s uvedeným
mužem nalezla v trávě zmuchlaný měděný svod,
pocházející z vedlejšího domu. Protože zjištěné
skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci
došlo ke spáchání trestného činu, přivolali strážníci
hlídku Policie ČR, které celou záležitost předali
ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.
JUDr. Milan Fára,
manažer prevence kriminality

Od roku 2009 se stává pravidlem, že kdykoliv podá město Příbram žádost na MV ČR
o státní dotaci na realizaci projektu prevence kriminality, tak je její projekt finančně
podpořen. Stejně tomu je i v letošním roce. Město Příbram v rámci svého Městského programu prevence kriminality na rok 2013 předložilo 5 projektů s celkovou
žádostí o dotaci ve výši 362 000,- Kč. Všech 5 příbramských projektů bylo finančně
podpořeno v plné výši. O tom všem rozhodl minulý týden Republikový výbor
pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK), který schvaloval projekty, které budou
v letošním roce podpořeny dotací ze státního rozpočtu. Celkem bylo podpořeno
220 projektů prevence kriminality z celkového počtu 406 projektů, což je 54 %
z původně předložených žádostí o dotaci.
V rámci Středočeského kraje RVPPK finančně podpořil pouze 12 projektů, z toho 5
bylo právě příbramských. Dotaci na dva projekty obdrží Mělník. Ostatní města, jako
Kolín, Kladno, Nymburk atd., mají finančně podpořen pouze 1 projekt. Příbram se
neztratila ani v rámci celé republiky. V České republice má více podpořených
projektů pouze Olomouc, a to 7 projektů z celkově 12 předložených. Pak je již s 5
podpořenými projekty na druhém místě Příbram, společně s Ostravou, Mostem,
Ústím nad Labem a Orlovou.
Jednotlivé projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně
rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Z dotace
plánuje město osvětlit další rizikovou lokalitu u dolu Marie v Příbrami VI – Březové
Hory, kde se mimo jiné nachází i komplex garážových stání, který je častým terčem
trestné činnosti. Součástí městského programu je i projekt prevence kriminality
zaměřený na komplexní zabezpečení majetku s názvem „Zamknout dveře nestačí“,
protože Příbram stále nejvíce trápí majetková trestná činnost.
Město chce také pokračovat v dlouhodobé a cílené práci s rizikovými rodinami.
K tomu je určen projekt SDÍLENÍ, v rámci kterého bude tým odborníků již druhým
rokem pracovat s rodinami, v nichž je riziko výskytu kriminálního chování u jejich
členů. Součástí projektu je vedle dvou víkendových pobytů i řada přednášek
na velice aktuální témata, jako prevence vzniku předluženosti, děti a návykové
látky, výchova problémových dětí, rodičovské kompetence atd.
Dalším projektem zaměřeným na rizikovou skupinu dětí a mládeže je Letní sociálněrehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné péče. Tábor pro 20 dětí se
uskuteční na konci července v Jablonné u Příbrami.
Jeden z projektů je určen na ochranu seniorů před trestnou činností. V rámci
projektu Senioři v ohrožení se zaměříme vedle teoretické přípravy vycházející
z moderní kriminologie (jak zabezpečit domov, jak se bezpečně chovat, jak komunikovat s pachatelem, atd.) i na praktické znalosti sebeobrany a využití obranných
prostředků. To bude nacvičováno pomocí modelových situací na podzim letošního
roku.
Závěrem musím konstatovat, že jsem velice rád, že Příbram byla již poněkolikáté
v získávání dotačních prostředků na projekty prevence kriminality takto úspěšná
a že již popáté v řadě máme v získávání dotací na projekty prevence kriminality
stoprocentní úspěšnost.

Příbramskou radnici navštívili zástupci Magistrátu
města Kladna
Po vzoru města Příbram zvažuje statutární město Kladno o zřízení dluhové poradny
pro své občany, neboť se Kladno s problémy předluženosti svých občanů, včetně
velmi vysoké kriminality, aktuálně potýká. Jelikož v Příbrami bezplatné poradenství
poskytuje občanům město již třetím rokem, požádali zástupci z Kladna o pracovní
schůzku, aby získali informace i cenné zkušenosti potřebné k provozování této
služby pro občany. Ve čtvrtek 11. dubna jsem přivítal manažerku prevence kriminality statutárního města Kladna paní Černou a její kolegyni z oddělení krizového
řízení a drogové prevence Mgr. Doležalovou. Více než hodinového pracovního
jednání se za město Příbram společně se mnou zúčastnil i manažer prevence
kriminality JUDr. Fára a vedoucí OSVaZ Mgr. Dikan. Vedle věcí spojených s provozováním bezplatného poradenství, a to nejen v oblasti dluhů, ale i pro oběti trestných činů či sociálního poradenství, se zmínila témata jako bezpečnost ve městě,
prevence sociálního propadu občanů, kriminalita, specifika práce s osobami
ohroženými sociálním vyloučením či vzájemné zkušenosti z realizace projektů
a programů zaměřených na osoby sociálně nepřizpůsobené. Jsem potěšen, že
jsme si mohli vzájemně předat cenné informace a že můžeme kolegům z Kladna
poskytnout řadu našich zkušeností s provozováním registrované sociální služby
zahrnující i dluhové poradenství a doufám, že získané informace využijí v rámci
podpory občanům Kladna majícím problémy nejen s dluhy.

Město zajistilo další organizaci, která bude v Příbrami
ALKA, o.p.s., slavnostně otevře Nácvikový kiosek pro handicapované poskytovat dluhové poradenství
Dne 23. května 2013 od 10:00 hodin bude slavnostně otevřen
Nácvikový kiosek pro handicapované. Kiosek se nachází v areálu
ZÚNZ na Zdaboři naproti Centru péče o handicapované ALKA,
v prostorách tzv. staré vrátnice. Naši klienti zde budou prodávat
nakládané hermelíny s různými příchutěmi a nakládané utopence
dle našich receptur. Výrobky nám budou dodávat Lahůdky Příbram.
Pokud na tuto akci dorazíte, budete mít možnost ochutnávky.
Přijďte podpořit dobrou věc a koupit si výborné hermelíny
a utopence. Otevřeno bude: pondělí 8:30 – 11:30, středa 12:00 –
15:30, pátek 8:30 – 11:30 hodin.
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., v jejíchž prostorách sídlíme, nám
pronajala tzv. starou vrátnici, kterou jsme v loňském roce
z nadačního příspěvku Nadačního fondu Veolia zrekonstruovali, a vznikl Nácvikový kiosek pro handicapované. Tento kiosek jsme plánovali otevřít již začátkem roku, bohužel se nám nezdařilo získat peníze
na vybavení. Vše potřebné již máme, a tak můžeme učit klienty pracovním návykům, zaměřovat je
na přípravu na možné budoucí pracovní uplatnění a zvyšovat míru integrace těchto osob do přirozeného
sociálního prostředí. Tuto službu máme financovanou z Evropských sociálních fondů v rámci „Základní síť
sociálních služeb ve Středočeském kraji“. Více o nás na www.alkaops.cz
Helena Holánková

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

VIII.

DC PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
Dobrovolníkem může být kdokoliv z vás...
Jako dobrovolník navštěvuji paní, která je upoutána na lůžko. Čas si krátí tím, že skládá okraj přikrývky
a často mluví o práci, kterou dělala celý život. Mluví tiše, někdy nesrozumitelně.
Když jsem k ní poprvé přišla, spala. Čekala jsem, až se probudí. Vzbudila se, až když mi přišla sestra sdělit, že
mám odejít, protože paní není dobře. Přesto jí na očích bylo vidět, že mě ráda vidí. Měla jsem radost, že tam
nejsem zbytečně. Nikdo neví, co ta paní vnímá, o čem přemýšlí, když tam celé dny leží.
Někdy na mne dolehne smutek a beznaděj při pohledu na ty, kteří byli mladí a zdraví, a teď jsou odkázáni
k čekání, až za nimi někdo přijde.
Dobrovolnictví je pomoc lidem, kteří z různých důvodů nemohou žít v rodinách, dostává se jim odborné
péče, ale času na obyčejné popovídání je málo, nebo není žádný a tuto mezeru vyplňuje dobrovolník.
Jedna hodina týdně je pro nás ostatní zanedbatelná, ale pro ty, kteří žijí v domově důchodců, může být
světlou chvilkou v samotě a stereotypu jejich života.
Dobrovolnice Tereza (1/2 roku)
Na stránkách “Zpravodaje” pravidelně vycházejí příběhy (nejen našich) dobrovolníků a informace o dobrovolnictví samotném. Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram, tel. č. 731 554 974
hanina.han@seznam.cz

Vedle Poradny města Příbram bude od května dluhové poradenství v Příbrami
poskytovat i Poradna při finanční tísni. Jak již bylo zveřejněno dříve, město bylo
nuceno z důvodu neposkytnutí dotace z MPSV na provoz bezplatné poradny
částečně omezit poskytování dluhového poradenství. Protože o dluhové poradenství je v Příbrami stále velký zájem, jednali jsme s dvěma neziskovými organizacemi
zabývajícími se dluhovým poradenstvím o tom, zda by byly schopny poskytovat
své služby i v Příbrami. Samozřejmě nás také zajímalo, za jakých podmínek.
Nakonec jsme se dohodli na spolupráci s Poradnou při finanční tísni, která bude
v Příbrami od druhé poloviny května ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní od 9 do 13
hodin poskytovat bezúplatně dluhové poradenství. Město poskytne Poradně
při finanční tísni zdarma potřebné prostory a zázemí, jinak městu nevzniknou
žádné další náklady. Pobočka Poradny při finanční tísni bude sídlit ve stejných
prostorech jako naše poradna, tedy v budově MěÚ Příbram, Tyršova 107, Příbram I.
Zájemci o služby Poradny při finanční tísni se mohou objednávat na tel. čísle
222 922 240 nebo každé pondělí využívat bezplatné zelené linky 800 722 722.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Toadstool Club Příbram Vás zve
30. 4. 2013 Čáryshot 5. ročník - skatepark
- pálení čarodějnice, půjčovna sportovního vybavení, doprovodný
program a after party s DJ’s
7. - 8. 6. 2013 Skateshot 10. ročník - skatepark
- celorepublikově uznávaný skateboardový závod s doprovodným
programem
- slavnostní zahájení 7. 6. koncertem tří kapel a 8. 6. skate závod,
dvě kapely a after party s DJ’s
13. 7. 2013 Šáša open air - Jiráskovy sady
- celodenní zábavná akce se spoustou různých sportovních soutěží,
doprovodným programem, videoprojekcí a after party s DJ’s
14. 9. 2013 Bikeshot 3. ročník - skatepark
- závod na freestyle kolech a bmx s doprovodným programem
a after party s DJ’s

Svatá Hora

místo přesahující hranice

vernisáž výstavy

středa 1. května 2013
16 hodin
Svatohorské
poutní muzeum

Základní škola Příbram - Březové Hory oslavila Den Země užitečnou prací

Výstava se koná pod záštitou Ing. Pavla Pikrta, starosty města Příbram, a paní Josefy Schmid, starostky obce Kollnburg.

putovní výstava fotografií

Příbram – Svatá Hora, Svatohorské poutní muzeum •
2. května – 25. září 2013 •
ke zhlédnutí denně 9 – 16 hodin •
vstup volný •

www.svata-hora.cz

Dne 18. dubna 2013 se již tradičně konal Den Země. Žáci Základní školy Březové Hory se jako každý rok aktivně pustili
do práce na úklidu okolí školy. Hrabání starého listí, sběr odpadků, obnovování starých nátěrů, to vše k této práci patří.
Uklízely se Jarolímkovy sady, školní dvůr a hřiště, náměstí J. A. Alise, okolí Hornického muzea, ale ani vzdálenější místa,
jako je okolí Litavky a stadionu 1.FK Příbram, nezůstala zapomenuta. Naše třída se vydala uklízet dokonce až na Svatou
Horu do lesa, který byl právě prořezaný. Byly zde větve, menší stromky a malé klády, které jsme měli uklidit.
Ráno jsme měli sraz v 8:00 u budovy Základní školy na Březových Horách. Naše cesta vedla kolem Prokopského
kostelíka a pak jsme se vydali z kopce dolů do centra Příbrami. Po dlouhém a pro někoho namáhavém výstupu jsme
dorazili na Svatou Horu, kde
na nás čekal pracovník
Městských lesů Příbram.
S ním jsme se vydali do lesa.
Měli jsme za úkol přeskládat dřevo z prořezaného
lesa na hromadu u cesty,
aby se k němu dostali pracovníci Technických služeb
a mohli ho zpracovat
a odvézt. Docela nám to šlo,
i když někteří z nás nepracovali tak intenzivně.
Když jsme usoudili, že jsme
toho napracovali dost,
udělali jsme si přestávku.
Napili jsme se, odpočinuli
a pokračovali. Po práci jsme
si opekli špekáčky, které
jsme dostali za dobře vykonanou práci. Takto jsme
hodovali, pili a odpočívali asi půl hodiny. Pak jsme se vydali na zpáteční cestu. Ze Svaté Hory se nám šlo rychle.
Na Rynečku jsme se občerstvili zmrzlinou a pokračovali, teď už pomaleji, do kopce na Březové Hory.
Po návratu do školy jsme mohli jít na oběd anebo domů. Den Země se nám líbil, udělali jsme kus práce a užili si
pořádný kus zábavy. Odměnou nám byl i dobrý pocit, že jsme udělali něco málo pro naši městskou zeleň.
S pracovníky Městských lesů Příbram spolupracovala naše škola už dříve. Ukázali nám využití lesní techniky při kácení
stromů. Měli jsme možnost zhlédnout výsadbu nových stromků. Věřím, že ani Den Země organizovaný naší školou,
nebyl poslední společnou akcí.
Ondřej Janoušek, ZŠ Příbram - Březové Hory

květen – září 2013: Svatá Hora • říjen – prosinec 2013: Bavorsko (Kollnburg, Regen, Bodenmais)
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DIVADLO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

VELKÁ scéna

pá 3. | 10:00, 19:00

LEX AMOR NOBIS

ne

MATYLDA ZASAHUJE aneb POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY | sk. D

5. | 15:00

M 120 Kč

½ 60 minut |M 50 Kč

st 15. | 10:00

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA | sk. G

čt 16. | 19:00

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA | sk. P

so 18. | 19:00

RANDE S DUCHEM | sk. E

½ 120 minut | M 150, 110 Kč

ne 19. | 19:00

VÁLKA ROSEOVÝCH

½ 135 minut | M 150, 110 Kč

po 20. | 19:00

NATĚRAČ | sk. N

½ 130 minut | M 290, 250 Kč

st 22. | 19:00

ČECHOMOR – KOOPERATIVA TOUR 2013

čt 23. | 17:00

VÁLKA ROSEOVÝCH | sk. KMD

pá 24.| 19:00

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA | sk. A

ne 26. | 10:00, 14:00

POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH | DIVADLO PATŘÍ DĚTEM

út 28. | 19:00

NEZMAŘI – 35 LET NA CESTĚ

st 29. | 16:00

VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU | sk. S

čt 30. | 19:00

ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČR | HFAD

M 50 Kč
premiéra

M 150, 110 Kč

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY

komedie

|CZ|M100 Kč

pá 3./20:00

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY

komedie

|CZ|M100 Kč

so 4./19:00

LESNÍ DUCH

horor

|TIT|M100 Kč

ne 5./16:00

SEDMIKRÁSKY

drama

|CZ|M100 Kč | Art Film

st

8./16:00

ZAMBEZIA

pohádka

|CZ|M100 Kč

čt

9./19:00

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

lovestory |TIT|M100 Kč | Art Film

CARY MOVIE 5

komedie

|TIT|M100 Kč

ne 12./16:00

BEZ DOTEKU

drama

|CZ|M100 Kč | Art Film

M 150, 110 Kč

½ 105 minut | M 190 Kč
½ 120 minut | M 240, 200 Kč

Filmy, na které se zapomnělo
út 14./17:00

KLADIVO NA ČARODĚJNICE

drama

|CZ|M50 Kč

pá 17./20:00

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ

krimi

|TIT|M100 Kč

so 18./19:00

SMRTELNÉ LŽI

drama

|TIT|M100 Kč

ne 19./16:00, 19:00

KOVÁŘ Z PODLESÍ

rodinný

|CZ|M100 Kč

čt 23./19:00

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

drama

|CZ|M100 Kč | Art Film

pá 24./20:00

TEMNÉ NEBE

sci-fi

|TIT|M100 Kč

so 25./19:00

TEMNÉ NEBE

sci-fi

|TIT|M100 Kč

ne 26./10:00, 12:00

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

M 200 Kč

½ 90 minut | M 90 Kč

KONCERT PRO DĚTI aneb HODINA ZPĚVU S NEZMARY

½ 90 minut | M 50 Kč
½ 150 minut | M 50 Kč

14:00, 16:00

estrádní sál

NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ – travesti show

M 250 Kč v předprodeji, na místě 280 Kč

SBĚRATELSKÁ BURZA
D–KLUB

út 21. | 19:00

2./19:00

so 11./19:00

½ 50 minut | M 50 Kč

ne 12. | 13:00

čt

½ 135 minut | M 150, 110 Kč

PRO školy

po 6. | 19:00

|CZ|M100 Kč

|TIT|M100 Kč

NA PEJSKA A KOČIČKU… | DIVADLO PATŘÍ DĚTEM

BEZ ROUCHA (ZA SCÉNOU)

pohádka

komedie

ne 26. | 11:00, 15:00

pá 31. | 10:00

CROODSOVI

SCARY MOVIE 5

ZA VŠECHNO MŮŽE PRŮVAN!

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

1./16:00

pá 10./20:00

so 11. | 19:00

čt 30. | 10:00

st

½ 90 minut |M 400 Kč

malá SCÉNA

út 28. | 10:00

JANA & JANA HEJKRLÍKOVY

KINO

M 100 Kč

DIVADLO PATŘÍ DĚTEM

čt 30./19:00

DONŠAJNI

komedie

|CZ|M100 Kč

pá 31./20:00

DONŠAJNI

komedie

|CZ|M100 Kč

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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