Stalo se

Ing. Pavel Pikrt spolu s hejtmanem
MVDr. Josefem Řihákem zahájili
projekt výstavby MŠ v Příbrami II.

Starosta Ing. Pavel Pikrt a hejtman
MVDr. Josef Řihák ukončili projekt
Rekonstrukce místních komunikací.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár
na závěrečném kontrolním dni
na Svaté Hoře.

Václav Černý a Ing. Juraj Molnár
na schůzce konkursní komise
pro výběr ředitele MŠ Jana Drdy.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý
se zúčastnil rozborů hospodaření
příspěvkových organizací města.

Revitalizace prostranství Slovo starosty
na Březohorském sídlišti

Nové projekty na revitalizaci veřejných
prostranství na Březohorském sídlišti

Město Příbram realizuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) od r. 2010
projekty zaměřené na revitalizaci veřejných
prostranství v zóně Březohorského sídliště.
Dosud byly realizovány čtyři projekty
s celkovými náklady ve výši cca 87 mil. Kč
(poskytnutá dotace: cca 74 mil. Kč).
Jednalo se o rekonstrukci ul. Bratří Čapků,

A NTONÍN D VOŘÁK
110 let uplynulo od předčasného úmrtí vynikajícího
Čecha, hudebního skladatele Dr. Antonína Dvořáka.
Zemřel 1. května 1904 ve svém bytě v Praze, ve 12:15
hodin, stár 62 roků a 8 měsíců.
Jeho klasická hudba patří dodnes mezi nejhranější
na celém světě. Od začátku jara roku 1904 se těšil
na letní pobyt ve “svém druhém domově“ - dnešní vile
Rusalka ve Vysoké u Příbramě, ale již se mu to nesplnilo.
Stejně jako jeho záměr složit hornickou operu.
Dvořák byl poprvé na Vysokou pozván novomanžely
Kounicovými při příležitosti jejich sňatku 26. listopadu
1877 ve Střebsku (dn. Třebsko) jako svědek. Zdejší
příroda mu na první pohled učarovala.
Při cestách na Vysokou a zpět do Prahy se v Příbrami
zdržel, někdy do města zajel s rodinou na trh (konaly se
v úterý a v sobotu), při mariánských svátcích navštívil
Svatou Horu. Při těchto návštěvách si zašel na Příbramské pivo do hostince U Modrého hroznu (dnes ČSOB),
který byl součástí pivovaru, výčep byl v bývalém
průjezdu na západní straně (dnes kanceláře banky).
Při čekání na vlak do Prahy někdy vycházel na lávku
nad nádražím a pozoroval vlaky, zvláštní pozornost
věnoval lokomotivám. Často říkal větu: Všechny své
skladby bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu.
Antonín Dvořák byl všeobecně známou osobností,
v Příbrami se jistě sešel se starostou Karlem Hailem
i ostatními radními, duchovními, děkanem Páterem
Antonínem Vojáčkem… a bratry Ullmannovými. Janem,
lékárníkem od Bílého lva, a projektantem, stavitelem
Vojtěchem Ignácem, který zde stavěl (1890-1893)
novou spořitelnu (čp. 108) v neorenesančním slohu,
toho znal jistě již z Prahy, když stavěl Prozatímní divadlo,
do jehož orchestru byl Dvořák angažován. Přátelil se
s ředitelem kůru sv. Jakuba Staršího Bohumilem
Fiedlerem, který r. 1885 nacvičil s příbramským sborem
Lumír-Dobromila Dvořákovu skladbu Svatební košile.
Bohumila Fiedlera často zval k sobě na Vysokou
s hudebníkem profesorem Báňské akademie Dr. Josefem
Theurerem, který s Příbramskou filharmonií nastudoval
Slovanské tance, Moravské dvojzpěvy.
Na Vysoké se snažil dodržovat denní řád odpovídající
jeho nejvyššímu tvůrčímu vypětí. Vstával ráno
za rozbřesku (podle délky dne) mezi čtvrtou a pátou
hodinou, po hygieně a obléknutí chtěl mít vařenou
kávu v kuchyni na stole. Po třech, když měl nedopsanou
melodii ze svých myšlenek, až po čtyřech hodinách
konal okružní vycházku přes vesnici kolem zámku
k jezírku (zatopenému keltskému lomu na hrnčířskou
keramiku – podle archeologického výzkumu) a zpět
k zámku, kde popřál hraběnce Kounicové dobrého dne

revitalizaci území okolo kulturního domu
a 2. polikliniky, rekonstrukci nám. 17. listopadu
a okolí a rekonstrukci veřejného osvětlení
v zóně IPRM. Posledním projektem v rámci
IPRM, jehož realizace proběhne v letošním
roce a kterým měla být původně dočerpána
alokace IPRM, je rekonstrukce ulice 28. října.
Jelikož město Příbram patří k těm městům,
která realizují IPRM úspěšně a během celého
období realizace naplňují podmínky pro realizaci IPRM, bylo schváleno navýšení alokace
IPRM Příbram, které bude využito na realizaci
dalších několika projektů na revitalizaci
veřejných prostranství.
Realizace těchto projektů proběhne v r. 2015
a celkové výdaje jsou předpokládány ve výši
cca 30 mil. Kč. Jedná se o rekonstrukci následujících místních komunikací: ul. Mariánská,
S. K. Neumanna, Kutnohorská, Jáchymovská,
Okružní, Ostravská, Gen. Kholla, B. Němcové,
K. H. Máchy, Erbenova, Kladenská, Pod Haldou, Březohorská, u MŠ 28. října, Politických
vězňů, Legionářů a Komenského.
Ing. Pavel Pikrt, starosta Příbrami
(Pepička rozená Čermáková (1849-1895) byla
stále jeho platonická
láska), někdy jí přehrál
na klavír nové náměty
melodií a v kuchyni
dostal něco na zub,
koláč nebo buchtu.
Po cestě si na lístečky
nebo na manžety zapisoval v notách zpěvy
ptáčků. Některé všední
dny si nasadil placatku
(čepici s kšiltem) a pustil
se od domova cestou
z kopce, aby po necelých
20 minutách vystoupil
na malé návrší a po
několika krocích hřbitovem vstoupil do střebského (od stříbra, dn.
třebského) kostela sv.
Nanebevzetí Panny Marie.
Pozdravil se s regenschorim Augustinem Fortelkou,
potom vyšel na kůr a zasedl k varhanám (které pro kostel koupil od varhanáře Petra v r. 1894) a doprovodil
účastníky mše, občas i sám zpíval mohutným hlasem.
O neděli a svátcích šla s ním celá rodina, potom zněl
z kůru zpěv manželky Anny - alt, dcery Magdičky (jeho
miláčka) - soprán a Josefa Suka - tenor a virtuosní
melodie houslí, doprovázená Dvořákovou mistrně
harmonisovanou melodií varhan.
Někdy změnil směr a kráčel z kopce na opačnou stranu
do bohutínského kostela sv. Maří Magdaleny (ještě
původního gotického, pevnostního, údajně staršího
než příbramský), kde byl regenschorim ředitel školy
Karel Peták, aby doprovodil bohoslužbu vynikající hrou
na varhany.
Největším pokladem Antonína Dvořáka byla jeho
manželka Anna roz. Čermáková (1854-1931), v mládí jej
obdivovala a celý život ho milovala, opatrovala a chránila.
Se svou sestrou, kterou měla velice ráda, a jejím
manželem udržovala vřelé styky, všichni si vážili
Antonínovy hudební geniality. Na zámečku pořádali
hudební dýchánky za účasti mnoha literárních a hudebních přátel.
Na jedné procházce se svým švagrem hrabětem JUDr.
Václavem Robertem z Kounic, který mu celou cestu
povídal o průběhu zasedání Vídeňského parlamentu,
kterého byli oba členy, se ho Antonín Dvořák u zámku
zeptal, jestli si pamatuje melodii, kterou zpíval ptáček
u jezírka, aby přilákal samičku na své teritorium
a do svého hnízdečka.

Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu byly v našem městě
slavnostně zahájeny rozsáhlé a nákladné
investiční akce, které mají za úkol zase
o kousek zpříjemnit a zkvalitnit život
v našem městě.
V prvním případě se jednalo o zahájení
výstavby cyklostezky, která povede
z Hořejší Obory k Flusárně. Budovaný
úsek bude měřit asi 720 metrů a spojí
rezidenční část města s centrem. Cyklostezka je budována také s cílem
zvýšit počet obyvatel využívajících cyklodopravu jako primární přepravu
po městě a navazuje na již vytvořené úseky tak, aby byl přístupný
železniční a autobusový uzel (nádraží ČD a autobusový terminál). Předpokládané datum ukončení je stanoveno na konec srpna tohoto roku.
Výdaje jsou vyčísleny na 5,1 milionu korun, dotace na cca 1,7 milionu korun.
V rámci projektu spolupracuje město s dlouhodobými partnery, kterými
jsou Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje pobočka Příbram I, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Okresní
hospodářská komora v Příbrami a Tělocvičná jednota Sokol Příbram.

Druhým

zahájeným projektem je rekonstrukce budovy na náměstí
Dr. Josefa Theurera 261. Předmětem rekonstrukce je přeměna v současné
době nevyužívaného objektu na mateřskou školu pro 36 dětí, která bude
zaměřena na waldorfský typ vzdělávání. Součástí realizace je rekonstrukce
objektu, jeho vybavení nábytkem, pomůckami pro výuku a základním
technickým vybavením pro provoz školy. Přilehlá neudržovaná školní
zahrada bude revitalizována a doplněna novými herními prvky. Tento
projekt by měl být dokončen letos v září. Rozpočet je téměř 7,3 mil. korun
a dotace cca 5,8 mil. korun. Také zde město Příbram spolupracuje s partnery,
kterými jsou Okresní hospodářská komora Příbram, Centrum pro zdravotně
postižené a seniory Středočeského kraje – pobočka Příbram I, Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
a společnost Arriva Praha. Na oba výše uvedené projekty byla městu
přidělena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Naopak ukončena byla v dubnu první etapa rekonstrukce 10 úseků místních
komunikací. Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných ulic byly
k rekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky. Celková cena stavebních prací dosáhla cca 22,2 mil. korun a zakázku zrealizovala firma Strabag.
Skutečná dotace bude vyplacena ve výši 72,5 % celkových způsobilých
výdajů, což je téměř 15 milionů korun. V letošním roce bude pokračovat
etapa druhá, během které dojde k opravám dalších ulic.
Kromě investic přivítalo naše město počátkem měsíce května velkou
kulturní událost. Opět po roce byl totiž slavnostně zahájen Hudební
festival Antonína Dvořáka. Jsem velice pyšný na to, že, ačkoliv Příbram
nepatří mezi největší města, může se pyšnit festivalem tohoto formátu.
Jsem přesvědčen o tom, že pro naše město je festival velkým přínosem
a zároveň velkým příslibem do budoucna. Chtěl bych osobně poděkovat
všem, kteří se každoročně na přípravách festivalu podílejí, zvláště pak
panu Antonínu Dvořákovi III. Ať už si během letošního ročníku vyberete
jakýkoliv z koncertů, přeji Vám z celého srdce skvělý poslech a jedinečný
zážitek.
Ing. Pavel Pikrt
Další Dvořákovo nesplněné přání bylo složit ptačí symfonii. Ale uplatňoval ve svých skladbách
alespoň ptačí nápěvy, které slýchal u dnešního Rusalčina jezírka. Jeho mozek se stále zabýval jen
hudbou.
Vysoká se stala Dvořákovým druhým domovem, mnohokrát se vyjádřil, že se zde cítí nejšťastnější
i se svými holuby a ptáčky, stala se také místem seznámení Josefa Suka, budoucího zetě, s jeho
dcerou Otylkou, budoucí Sukovou manželkou.
Umělecký odkaz Antonína Dvořáka patří k základním pilířům evropského kulturního dědictví.
Antonína Dvořáka v Příbrami připomínají tyto artefakty:
Pomník na Dvořákově nábřeží zbudovaný k výročí čtvrtstoletí Mistrova úmrtí v roce 1929.
Dvořákovo nábřeží - hráz rybníka Hořejší Obora úředně, pojmenovaná v roce 1930.
Dvořákův pomník byl přebudován k výročí jeho narození v roce 1939, pod vlivem oblíbenosti
jeho skladeb doma i ve světě. Podstavec byl navýšen, přidán čtvrtý stupeň a druhý kvádr
na výšku 90 cm.
Ulice Antonína Dvořáka podél severní strany Domu kultury, označená roku 1959.
ZUŠ Antonína Dvořáka – základní umělecká škola pod vedením ředitele Josefa Mestla,
od 1. 9. 1991, v ul. Jungmannově 351/III., dříve v ul. Československé armády čp. 145/IV.
Pamětní deska na bývalém hotelu U Modrého hroznu, dnes ČSOB, z liberecké žuly se zlatým
nápisem u východního průjezdu na nám. TGM, z roku 1994.
Pomník před Domem kultury zbudovaný ke 100. výročí Mistrova úmrtí v roce 2004.
Divadlo A. Dvořáka, přejmenované z podnětu umístěného pomníku, je součástí Domu kultury,
postaveného v létech 1957 – 1959.
Ing. Josef Podlaha
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Registr jízdních kol

Plošina pro vozíčkáře

Příbramská radnice od dubna začala spolupracovat s firmou CEREK, která provozuje Centrální
registr jízdních kol pro ČR. Spolupráce strážníkům Městské policie Příbram umožní přístup
do registru bicyklů a ti budou moci snadněji nalézt jak majitele, tak i kolo samotné. „Zájemci, kteří
si kolo budou chtít zaregistrovat, mají možnost prostřednictvím internetových stránek
www.cerek.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace,“ řekl starosta Ing. Pavel Pikrt.

V minulém roce nechalo
město Příbram instalovat
do hasičského vozu Jednotky sboru dobrovolných
hasičů z Příbrami I zařízení
pro transport vozíčkářů.
Instalace tohoto zařízení
byla hrazena z dotace a v tuto chvíli byly zřízeny tzv.
zelené linky, na které mohou
vozíčkáři volat v případě
jakéhokoliv
problému
s jejich vozíčkem, nebo
dostanou-li se do svízelné
situace. „Telefonní čísla,
na která se mohou handicapovaní občané obrátit,
jsou 800 880 831 nebo
800 880 832,“ uvedl místostarosta Václav Černý.

Centrum adiktologických služeb
V měsíci dubnu zavítal příbramský starosta Pavel Pikrt do Centra adiktologických služeb
Magdaléna Příbram, o. p. s. Kromě prohlédnutí prostor a seznámení s nabízenými službami se
starosta zajímal také o to, zdali nemohou závislí a klienti Magdalény přijít do styku s dětmi,
které navštěvují vedlejší mateřskou školu v Žežické ulici. „Paní Vavřincová, vedoucí nízkoprahových služeb, mě informovala, že doposud nebyly ze stran rodičů ani vedení školky zaznamenány
žádné stížnosti. Do budovy centra jsou k dispozici dva vchody, kdy jeden je určen pro širokou veřejnost a druhý pro klienty centra. Závislí respektují podmínky centra a po areálu se nepohybují,“ uvedl
starosta Pavel Pikrt. Tato nestátní organizace působí od roku 1997 ve Středočeském kraji
a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb a pomoci v oblasti
prevence a léčby různých typů závislostí.

Rekonstrukce ledových ploch
Radní města projednali a schválili investiční záměr týkající se rekonstrukce ledových ploch
na příbramském zimním stadionu. Rekonstrukce obou kluzišť by se podle radních měla
stihnout ještě letos. „Předpokládaný rozpočet nákladů stanovený projektantem činí asi 29 milionů
korun včetně DPH. Dá se však předpokládat, že soutěží se nám podaří cenu ještě snížit. Na projekt
budeme čerpat dotaci z OP ŽP ve výši 8,8 milionu korun. Město počítá se spolufinancováním ve výši
asi 20,2 milionů korun,“ informoval starosta Příbrami Pavel Pikrt.

Zateplení plaveckého bazénu
Další rozsáhlou investiční akcí, kterou město Příbram plánuje, je realizace energetických úspor
v budově Aquaparku Příbram. Město by totiž rádo celý aquapark zateplilo, a to včetně střechy.
Podle slov starosty Pikrta by se v tomto roce mohlo stihnout vše připravit a v roce příštím
přistoupit k samotné realizaci. „Jedná se o objekt se značnými energetickými ztrátami, které jsou
dány materiály užívanými v době výstavby a celkovým stářím objektu. Předpokládaný rozpočet
nákladů na zateplení budovy činí dle projektanta asi 23,5 mil. korun včetně DPH, výše dotace
z OP ŽP asi 7 milionů, spoluúčast města cca 15,5 milionu korun,“ shrnul starosta Pavel Pikrt.

Strategický plán na léta 2014-2020
V rámci veřejného zasedání byla představena návrhová a implementační část Strategického
plánu, jehož tvorba se pomalu blíží ke svému konci. Pracovní skupiny uzavřely práci na těchto
projektech a dále se bude plánu věnovat řídící pracovní skupina. Strategický plán shrnuje pět
oblastí a určuje, v jakých oblastech by se mohlo město zlepšit. Zdali má nebo nemá město
vytvořen svůj strategický plán, k tomu bude podle slov starosty města Pavla Pikrta přihlíženo při
poskytování dotací. V rámci diskuze bylo občany kritizováno například to, proč není ve Strategickém plánu zahrnuta rekonstrukce náměstí uvnitř Křižáku na Zdaboři.

Turistický vláček opět zdarma
Radní města Příbrami se na svém dubnovém zasedání zabývali také otázkou provozu turistického
vláčku. Rada města rozhodla o tom, že vláček bude stejně jako vloni jezdit zdarma. Novinkou
však zůstává počáteční i konečná stanice, která bude na vlakovém nádraží. „Odtud kromě na Svatou
Horu a zpět bude vláček jezdit dvakrát denně také na Březové Hory,“ oznámil Ing. Pavel Pikrt.

Třicet šest let od požáru na Svaté Hoře
Střechu kláštera, probošství, severní část ambitů včetně věže s hodinami zničil požár, který
před 36 lety vypukl na Svaté Hoře. „Poškozeny tehdy byly i věže nad Mníšeckou a Plzeňskou kaplí.
Oheň zničil i malby v ambitech. Na obnovu tohoto mariánského poutního místa bylo investováno
přes 16 milionů korun. V rámci rekonstrukce byla na Svaté Hoře realizována celá řada protipožárních opatření. Hasiči, kterých se na likvidaci požáru tehdy zúčastnilo přes 330, si tuto událost
každoročně připomínají Během do Svatohorských schodů,“ zavzpomínal na tehdejší události
místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Hudební festival Antonína Dvořáka
Slavnostním koncertem byl 4. května zahájen Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami.
„Na poslední chvíli došlo ke změně hlavního interpreta. Místo Thomase Hampsona, který onemocněl,
se podařilo zajistit úžasnou náhradu – vynikající interpretku Gabrielu Beňačkovou. Koncert byl
skvělým kulturním zážitkem. Těšil jsem se i na varhanní recitál Michaely Káčerkové v kostele svatého
Jakuba staršího. M. Káčerková je příbramská rodačka, o to více mě mrzí, že v tento den zasedá
příbramské zastupitelstvo, a koncertu se tedy nemohu zúčastnit,“ uvedl místostarosta Šedivý
a dodal: „Rozhodně si ale nenechám ujít závěrečný koncert - Stabat Mater v provedení
Karlovarského symfonického orchestru a Moravského komorního sboru. Na tuto kulturní událost si
dovoluji pozvat i všechny Příbramáky.“

Kompostárna a sběrný dvůr
V lokalitě Balonka roste nová kompostárna a hned v jejím sousedství i sběrný dvora. „Kompostárna bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad z údržby veřejné zeleně. Na zahájení
provozu se všichni hodně těšíme i v souvislosti s novelou zákona č. 169/2013, který vychází
z evropských právních předpisů a který brzy vstoupí v platnost,“ informoval Ivan Šedivý.

Setkání Svazku obcí Podbrdského regionu
Místostarosta Václav Černý se zúčastnil setkání Svazku obcí Podbrdského regionu. Jednalo se
o výročí 20 let trvání tohoto svazku. Během setkání byla zhodnocena dosavadní činnost
a starostům bylo za jejich práci poděkováno. Svazek podbrdského regionu řešil v poslední době
především otázku týkající se zachování Vojenského újezdu Brdy, což bylo hojně skloňovaným
tématem i v rámci tohoto jednání. Podbrdský region se kromě další činnosti stará také např.
o Fabiánovu naučnou stezku, která se letos opět projede na kole. „Na 7. května bych proto chtěl
pozvat širokou veřejnost, aby se vyjížďky také zúčastnila. Vyjíždět se bude zhruba v 9 hodin z obce
Vysoká a po Fabiánově stezce se pojede do Křešína a zpět,“ řekl místostarosta Václav Černý.

Jednání s Charitou a Úřadem práce
Město Příbram v zastoupení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví iniciovalo setkání se zástupci
Úřadu práce a Charity Příbram. Předmětem jednání bylo téma bezdomovectví a s tím spojená
nezaměstnanost. Podle slov místostarosty Václava Černého se jednalo o velice přínosnou
schůzku pro všechny strany. „Problematice bezdomovectví se v Příbrami věnujeme již delší dobu
a v našem společném zájmu je situaci změnit. Během jednání jsme se navzájem informovali
o problémech a také o možnostech, jak je řešit. S charitou jsme diskutovali o možnostech přístřeší
a s úřadem práce o pracovních příležitostech. Společná setkání budou i nadále pokračovat
a budeme reagovat na aktuální problémy v našem městě,“ uvedl Václav Černý.

Využití prostor pro sociální účely
O možném využití bývalého sídla Městských lesů v ulici Čs. armády 145 pro sociální účely
jednal v průběhu dubna místostarosta Václav Černý. Podle jeho slov by tento objekt bylo
možné využít jako přístřeší pro muže bez domova, které v Příbrami prozatím chybí a na což je
město často upozorňováno vládní Agenturou pro sociální začleňování. „V současné chvíli
jednáme se dvěma církevními organizacemi, a to s Armádou spásy a organizací Naděje. Zástupci
Naděje přislíbili, že si objekt přijedou prohlédnout,“ informoval místostarosta Václav Černý.

Cesta do Hoornu
Počátkem dubna se Ing. Juraj Molnár zúčastnil zahraniční služební cesty do holandského Hoornu.
Cílem návštěvy bylo dohodnout konkrétní podmínky připravovaného projektu v programu
Erasmus+, který se týká společného projektu našich mateřských a dvou základních škol, a také
tří školských subjektů města Hoorn. Tento projekt se týká prezentace evropských a místních
tradic a doba jeho trvání je 2 roky. „Naši holandští kolegové byli projektem velice nadšeni
a v současné době již probíhá podepisování mandátních smluv. Současně dochází ke kompletaci
žádosti, která bude do konce dubna odevzdána na Národní agenturu dalšího vzdělávání. Do konce
června bychom měli mít vyjádření, zda jsme byli nebo nebyli úspěšní,“ vysvětlil Ing. Juraj Molnár.

Ukončení projektu Comenius Regio
V dubnu proběhla jednání týkající se projektu Comenius Regio, který bude ukončen v červnu
letošního roku. Tento projekt trval 2 roky a partnery byly Obchodní akademie, Základní škola
28. října a Okresní hospodářská komora. „V současné době je připravována poslední mobilita,
která proběhne v regionu Idar-Oberstein v červnu tohoto roku. Zároveň jsou připravovány poslední
kroky směrem k závěrečné konferenci, která se uskuteční 25. června. Na konferenci budou prezentovány výstupy a cíle projektu,“ informoval radní Ing. Juraj Molnár.

Veterán Policie ČR
Dne 18. dubna se na Březových Horách uskutečnila valná hromada Veterán Policie ČR z Příbrami.
Kromě členů klubu a dalších hostů se akce zúčastnil také hejtman MVDr. Josef Řihák, radní
Martin Poulíček a Jiřina Kaiserová. Jednalo se o velice milé setkání, v rámci kterého jsme byli
informováni o uskutečněných a plánovaných akcích. „Myslím si, že se jedná o velice záslužnou
činnost tohoto sdružení, jehož hlavní činností je obnova památníků a křížků padlých četníků a policistů, kteří v našem regionu působili. Jsem zároveň přesvědčen, že bychom si na ně alespoň
takovýmto způsobem měli vzpomenout. Setkání jsem se zúčastnil nejen na základě pozvání, ale
také z toho důvodu, že jsem čestným členem tohoto sdružení,“ řekl Ing. Juraj Molnár.

Jednání přípravného výboru
Koncem dubna proběhlo další setkání přípravného pracovního výboru k 800 letům založení
města Příbrami a zároveň pořádání 20. setkání hornických měst a 16. evropského setkání
horníků a hutníků. „Hlavním bodem jednání bylo vyhodnocení návrhů loga od jednotlivých škol.
Vítězný návrh byl zároveň odměněn,“ informoval radní Ing. Juraj Molnár.

Ondřej Šlechtický, Alena Straková,

Město Příbram - Městská realitní kancelář Příbram nabízí k pronájmu:
- prostor č. 704 v Příbrami IV/145 (bývalé Městské lesy) o výměře 130,40 m2
(hala, 2 kanceláře, kuchyňka, šatna a sociální zařízení ve 2. nadzemním podlaží
budovy)
- prostor č. 705 v Příbrami IV/145 (bývalé Městské lesy) o výměře 60,40 m2
(2 místnosti, kuchyňka a sociální zařízení ve 3. nadzemním podlaží budovy)
- prostor č. 703 v Příbrami IV/145 o výměře 98,40 m2
(2 místnosti, sklad, kuchyňka a sociální zařízení ve 2. nadzemním podlaží budovy)
- prostor č. 706 v Příbrami IV/145 o výměře 32,40 m2
(1 kancelář, kuchyňka, chodba a WC ve 3. nadzemním podlaží budovy)
- prostor č. 703 v Příbrami VII/400 v Domě kultury o výměře 68 m2 (3 kanceláře)
- prostor – stavbu technického vybavení v Příbrami VIII/46 o výměře 492 m2
(4 sklady - 215 m2, 3 kanceláře - 78 m2, šatna, sociální zařízení, sprcha, dílna a chodba)

Město Příbram - Městská realitní kancelář Příbram nabízí k prodeji:
bytovou jednotku (2+1) ve věžovém domě v Příbrami VII, Březohorská 183,
umístěnou v 11. nadzemním podlaží, celková plocha 52,10 m2
- prostor č. 148/101 v budově č.p. 148 – 150 v Příbrami III, ul. Ryneček o výměře
17,30 m2 za minimální cenu 25.000 Kč (1 místnost v 1. podzemním podlaží).
Veškeré bližší informace k uvedeným prostorům obdržíte v Městské realitní
kanceláři u paní Tůmové, tel. 318 629 815 nebo 318 498 294.

F
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Starosta Ing. Pavel Pikrt, místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý, radní Ing. Juraj
Molnár, Jiřina Kaiserová a Martin Poulíček se sešli s hejtmanem MVDr. Josefem Řihákem při podpisu smlouvy o opravě mostku přes Litavku.

Starosta Ing. Pavel Pikrt byl na semináři Čechy nad zlato v Rožmitále pod Třemšínem.

V Příbrami působí Centrum adiktologických služeb Magdaléna. Starosta Pavel Pikrt si prohlédl
prostory a seznámil se s činností, kterou centrum zajišťuje.

Starosta Pavel Pikrt přijal na radnici bývalé členky Příbramského dětského sboru, který byl
založen roku 1939 panem Ant. Vepřekem.

V Příbrami se buduje nový sběrný dvůr. Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý kontroluje průběh
stavby. Na projekt město získalo dotaci.

Místostarosta Ivan Šedivý jednal s Ing. Polákovou a s ředitelem Technických služeb Ing. Máchou
o financování udržitelnosti dotačních projektů.

Slavnostního zahájení projektu Cyklostezka Hořejší Obora - Flusárna se také zúčastnili místostarostové MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý a radní Ing. Juraj Molnár.

Před zahájením Hudebního festivalu se pravidelně scházel Festivalový výbor. Poslední schůzka
proběhla v Divadle A. Dvořáka. (Na snímku zleva: A. Dvořák III., V. Černý, MUDr. Šedivý, Ing. Molnár,
Ing. Pikrt, P. Bednář, A. Čiperová).

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 23. 3. v 01.56 hodin oznámil telefonicky na služebnu
Městské policie Příbram muž, že ve Školní ulici se pohybuje skupina osob, které dělají nepořádek a poškozují
reklamní cedule. Na místo byly neprodleně vyslány dvě
dvoučlenné hlídky MP a po příjezdu zahlédly dvě osoby,
které z místa utíkaly. Strážníci osoby dostihli a jejich ztotožněním zjistili, že se jedná o mladíky ve věku 21 a 18 let.
Protože na místě byl nalezen poškozený transparent
a zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedeném
případě došlo ke spáchání trestného činu, přivolali
strážníci hlídku Policie ČR, které celou věc předali
za účelem dalšího vyšetřování.
Dne 26. 3. v 21.55 hodin kontaktoval telefonicky služebnu
MP zaměstnanec chirurgického oddělení Oblastní
nemocnice v Příbrami a žádal o asistenci hlídky MP
při transportu agresivního pacienta na záchytnou stanici.
Do nemocnice byla ihned vyslána hlídka MP, která
doprovodila 62letého muže do Protialkoholní záchytné
stanice Příbram.
Dne 8. 4. v 12.10 hodin přijal strážník Městské policie
Příbram telefonické oznámení o pohybu podnapilého
muže v Seifertově ulici. Vydal se ihned tím směrem a v ulici
Budovatelů zastihl silně podnapilého 45letého muže,
který se pohyboval uprostřed vozovky a následně upadl
na souběžný travnatý pruh. Muž neovládal svoje jednání
a ohrožoval sebe i své okolí, proto strážník přivolal
záchrannou zdravotnickou službu, která muže převezla
na ošetření do Oblastní nemocnice v Příbrami.
Dne 9. 4. 2014 v 16.05 hodin oznámil na tísňovou linku
Městské policie Příbram správce areálu Svaté Hory, že
v prostorách prodejních stánků se nachází podnapilý muž
a bouchá zde do plechových rolet, kterými jsou stánky
zabezpečeny. Strážníci zde zastihli muže, který odmítal

prokázat svou totožnost. Z tohoto důvodu přivolali hlídku
Policie ČR, která posléze zjistila, že jde o muže ve věku
31 let a celou věc si převzala za účelem konání dalších
vyšetřovacích úkonů.
Dne 11. 4. 2014 od 21.30 hodin prováděla hlídka Městské policie Příbram kontrolní činnost v okolí Václavského
náměstí, Jiráskových sadů a v ulicích Pražská a Lázeňská.
Ve 21.58 hodin v Lázeňské ulici před prodejnou Stanboli
kebab zahlédla hlídka muže, který převrhl popelnici, hlasitě pokřikoval a vyhrožoval kolemjdoucím. Jelikož měl
zranění v obličeji a na výzvu k uklidnění nereagoval,
přivolali strážníci další hlídku MP, které muže předali.
Jelikož jmenovaný byl zjevně pod vlivem alkoholu a svým
chováním ohrožoval zaměstnance nemocnice, byl
posléze umístěn na záchytnou stanici.
V 01.30 hodin zahlédli strážníci, že před vchodem do klubu
Aréna v Lázeňské ulici dochází k potyčce několika osob.
K místu okamžitě dorazily dvě dvoučlenné hlídky MP
a po chvíli se jim podařilo potyčku zastavit. Ztotožněním
bylo zjištěno, že se jedná o skupinu šesti mladíků ve věku
17 – 21 let. Vzhledem k tomu, že některé osoby byly
zraněné, byly na místo přivolány dvě posádky záchranné
zdravotnické služby a hlídka Policie ČR. Policie ČR si celou
záležitost převzala a případ dále šetří.
Dne 14. 4. 2014 v 18.47 hodin oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram zaměstnanec bezpečnostní
agentury supermarketu Albert, že v obchodě byl zadržen
pachatel krádeže. Hlídka MP ztotožněním zadrženého
zjistila, že se jedná o muže ve věku 37 let, který z obchodu
odnesl zboží v celkové hodnotě 305,- Kč, aniž by ho
zaplatil. Po provedení nezbytných úkonů vyřešila hlídka
přestupek uložením blokové pokuty.
Bc. Ladislav Hadrbolec, manažer prevence kriminality

Noci s Andersenem na Městské policii
Dne 4. dubna 2014 pořádala Knihovna Jana Drdy v Příbrami pro své mladé čtenáře akci „Noci s Andersenem“, která
byla zaměřena na „Komisaře Vrťapku“. Děti až do poslední chvíle neznaly večerní program a velké překvapení se
zrodilo, když se jim otevřely dveře do prostor Městské policie. Děti zde besedovaly s manažerem prevence kriminality
a následně si mohly užít prohlídky prostor a hlavně pracoviště, odkud se prakticky městská policie řídí, mohly si
prohlédnout, jak funguje městský kamerový systém a také další zajímavosti, s kterými je seznámil i vedoucí směny.
Akci podpořil i starosta města Ing. Pavel Pikrt a uvedl: „Jsem potěšen, že se malým čtenářům v prostorách městské policie
líbilo a naši strážníci se všem maximálně věnovali, a mohli tak dětem zpestřit jejich večer.“
Bc. Ladislav Hadrbolec, manažer prevence kriminality

86 400 sekund s Bohumilem Hrabalem
Většina našich dní během roku vypadá stejně. Ráno vstaneme, odcházíme do školy či do práce a večer se vrátíme
do tepla domova. Během roku ale přichází několik dní, které z tohoto zaběhnutého koloběhu vybočují. Dny, pro které
stojí za to žít. Troufám si tvrdit, že jedním z těchto památečních dnů pro mnohé byl i pátek 28. března. A proč právě
tento den? Před sto lety se narodil významný český spisovatel Bohumil Hrabal. Na Gymnáziu pod Svatou Horou se
rozhodli, že tento výroční den oslaví po svém, a to čtyřiadvacetihodinovým maratónem čtení. Jak jinak totiž zavzpomínat
na spisovatele, než četbou jeho knih?
Na akci se podílela celá řádka lidí. Bez podpory studentů, učitelů, milých hostů a zástupců veřejnosti by maratón
probíhal s velkými obtížemi. Pomocnou ruku a duševní podporu vyjádřilo i Divadlo A. Dvořáka a Knihovna Jana Drdy.
To, že vyslali své zástupce, aby se této akce rovněž zúčastnili, bylo předzvěstí výjimečné záležitosti. Ono, když se spojí
tři kulturní instituce, tak už to něco znamená. Gymnázium pod Svatou Horou totiž svými činnostmi již několik let
promlouvá do příbramského kulturního života.
Předčítání bylo fenomenální, a to
nejen díky hostům, mezi kterými byl
třeba i herec Lukáš Typlt z Divadla
A. Dvořáka nebo spisovatelka Lenka
Vlková.
Byl jsem rád, že i já mohl usednout
na připravený „trůn“ a svým hlasem
předávat tajemství a jazykovou hravost
Hrabalových povídek a novel. Stejně
jako jsem rád poslouchal přednes ostatních. Takovou třešničkou na dortu už
snad byly jen vložené hudební vsuvky,
o které se postaral Pavel Kabíček, ředitel
Knihovny Jana Drdy, s Jiřím Hejnicem,
nebo jen pro tento večer vzniklé seskupení hudebníků Hrabal boys (Kříž, Jozefy,
Bird, Umlauf, Závodský, Gerčák).
Hltat Hrabala plnými doušky, bylo
skvělé. A aniž bych si dle Pepinovy rady
koupil medvídka mývala, rozhodně
jsem se nenudil.
Jan Cvačka, student FF UK

OA Příbram reprezentovala Českou republiku na závěrečné
konferenci ACES
Akademie středoevropských škol – ACES – je síť škol, která byla založena v roce 2006 rakouskou nadací Erste Foundation.
Ve spolupráci s Interkulturním centrem ve Vídni a vzdělávací organizací Včelí Dom v Bratislavě podporuje mezinárodní
spolupráci mladých lidí a učitelů v 15 zemích střední a východní Evropy. Závěrečné konference se kromě Obchodní
akademie Příbram zúčastnila střední odborná škola z Plzně a základní školy z Ostravy, Tábora, Brna a Prahy. Celkem se
v Senci sešlo 105 škol reprezentujících 44 schválených projektů na téma diverzita, aby sdílely zkušenosti a výsledky své
práce v uplynulých měsících za přítomnosti zástupců ministerstev a ambasád. Cílem akademie byla oslava učení, mezinárodní spolupráce a vzájemného porozumění.
Mgr. Lenka Lexová
Ve dnech 1. - 4. dubna jsem se zúčastnila závěrečné konference Acesu v Senci na Slovensku, kde jsem potkala desítky
nových lidí a teď už mohu říci, že nových přátel. První den byl vcelku klidný, hráli jsme seznamovací hru a poté se šli
najíst. Pak následovaly přípravy na další den; projektový den, což by nebylo tak hrozné, kdybychom nepřednášeli
v angličtině. Já a moje slovenská „kolegyně“ jsme veškerou naši slovní prezentaci vymýšlely pár minut před začátkem,
což opravdu nebyl třikrát dobrý nápad. Nakonec prezentace nedopadla nijak katastrofálně, ale uznávám, že to mohlo
být lepší. Avšak když vezmu v potaz projekty ostatních, kteří prezentovali vše z papírů nebo v lepším případě měli vše
naučené nazpaměť, tak si říkám, že jsme byly alespoň originální.
Za těch pár dní jsem se spřátelila s několika lidmi a všichni byli opravdu milí a ochotní. Konverzace v angličtině mi
nakonec nedělala takový problém, jak jsem se obávala, a dokonce jsem se naučila několik slovíček v jiných jazycích.
Nejvíce na celém projektu jsem si užila asi konverzace s ostatními i přes to, že poslední den bylo naslouchání anglickému
jazyku velice náročné. Nakonec snad stačí jen napsat, že jsem vděčná, že jsem měla možnost poznat tak skvělé lidi, být
součástí výborného kolektivu a že jsem si celý týden opravdu užila.
Alice Jechortová
Spolupráce se Súkromnou obchodnou akadémiou ze Žiaru nad Hronom byla skvělá. Do oka si padli jak studenti, tak
učitelé. Ale projekt se týkal především našich rozdílů, a tak si je pojďme rozebrat. Samozřejmě, že jde o mezinárodní
projekt, a tudíž bude všechny zajímat na prvním místě řeč. Ačkoliv se to nezdá, tak i přes to, že jsme si jazykově blízcí,
máme spoustu odlišných slovíček. A tak například datum svého narození jsme museli říkat anglicky.
Máme-li hledat i další rozdíly, tak se určitě zaměříme na chování. Slováci jsou podle nás, Čechů, otevřenější a upovídanější. Opět to bude nejjednodušší vysvětlit na příkladu. Většina českých občanů, když jede autobusem do školy nebo
do práce a potká známého, se kterým se delší dobu neviděli, maximálně ho pozdraví nebo se dívají raději do země
a dělají jako by „nic“. Naši slovenští sousedé jsou ale zvyklí alespoň na pár klasických frází typu: Jak to jde v práci/
ve škole? Jak se má maminka a tatínek? A co Vaše děti? atp. A konverzace je hned na světě. My můžeme rozdíly posuzovat pouze v naší generaci, a tak je i důležité říci, že my jsme stydlivější.
Když nějaký Slovák slyší kritiku, přijme ji lépe než Čech. Neurazí se a nevznikají zbytečné dohady. Náš další „rozdílový“
poznatek byl v gastronomii. My jsme zvyklí např. na řízek s kaší nebo brambory, oni si rádi dávají jako přílohu k řízku
rýži a hranolky. A pokud jde o kuře... My si rádi naplníme břicha kuřetem s rýží a nějakým sosem nebo kečupem. Oni si
k tomu, aby to nebylo tak suché, dávají ovocný kompot. Pro nás nepředstavitelné, pro ně lahůdka.
Všichni jsme tak rozdílní, ale i podobní. Během těch krátkých dvou týdnů, kdy jsme se navzájem navštívili, jsme ukázali své
silné, ale i slabé stránky. Nikdo se nikomu za nic nesmál, nikdo nikoho neodsuzoval, ba naopak. Dokonce naše
spolupráce fungovala i tak, že pokud se někomu z nás něco nelíbilo, skupina se snažila vymyslet kompromis, aby to
vyhovovalo všem. Na závěr je také důležité říci, že v rozdílnosti se podle nás skrývá originalita. A my i Slováci jsme
rozhodně originální.
Markéta Kořínková

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Příbram obdrží dotaci na tři projekty 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 2014 předložilo 4 projekty s celkovou
žádostí o dotaci ve výši 451 000,- Kč a 3 příbramské projekty byly finančně
podpořeny ve výši 397 000,- Kč. O tom všem rozhodl počátkem měsíce dubna
Republikový výbor pro prevenci kriminality, který schvaloval projekty, které budou
v letošním roce podpořeny dotací ze státního rozpočtu.
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. Úvodní
dva projekty mají za cíl snížení komplexní trestné činnosti, zejména pak majetkové,
která v Příbrami stále tvoří více než 70 % spáchané trestné činnosti.
Projekty mají název Asistent prevence kriminality a Odborná profesní příprava
strážníků MP a policistů Policie ČR. Od roku 2011 jsme zaznamenali výrazný
nárůst krádeží vloupáním do ostatních objektů, kam patří garáže, sklepy, zahradní
domky, dílny apod. po celém území města Příbram, kde nejčastějším cílem
pachatelů jsou garáže a sklepy (sklepní kóje). K tomuto stavu také přispívá
nezaměstnanost, společensky nežádoucí jevy a přibývá míst, která jsou ohrožená
sociálním vyloučením a zvládání společensky právě již zmíněných nežádoucích
jevů, minimalizace konfliktů a zvláště účinné předcházení projevům kriminality
a vandalství se stává prioritou těchto dnů. Rovněž město Příbram aktuálně řeší
problémy s možnými sociálně vyloučenými objekty. Vzhledem k těmto skutečnostem
jsme se rozhodli pro vznik dvou pracovních pozic asistentů prevence kriminality, kde
jejich hlavní přínos bude spatřován působením nejen v lokalitách ohrožených
možným sociálním vyloučením. Rovněž budou v dotčených lokalitách provádět
namátkové kontroly nejen s hlídkami MP, jednak aby získali odborný základ a také
proto, aby získali větší vážnosti. Tento projekt přispěje k zintenzivnění práce
s občany žijícími nejen v ohrožených lokalitách, kterým hrozí sociální vyloučení, ale
posílí jejich pozitivní projevy chování.
Vzhledem ke skutečnosti, že na příslušníky městské policie jsou při výkonu služby
v posledním období kladeny stále větší nároky nejen vzhledem k nárůstu společensky nežádoucího jednání, se druhý projekt zaměří na další vzdělávání strážníků MP
a policistů Policie ČR, kde vybraní strážníci a policisté vykonávající výkon služby
v ohrožených lokalitách. Tito se zúčastní odborné profesní přípravy ve dvou
skupinách po 12 účastnících po dobu dvou dnů každá skupina. Kurz povedou
zkušení lektoři, kteří se léta zabývají problematikou prevence kriminality, zejména
pak v sociálně vyloučených lokalitách a místech ohrožených sociálním vyloučením.
Cílem tohoto projektu bude získat strážníky MP a policisty Policie ČR pro uplatňování základních metod a forem situační prevence kriminality v praktickém
výkonu služby, zvládat specifické projevy společensky nepřizpůsobivých, obtížně
zvladatelných jedinců a připravit je na nové podmínky výkonu služby se zaměřením na lokality a místa ohrožená možným sociálním vyloučením. Zároveň budou
připraveni k součinnosti s asistentem prevence kriminality a dalšími subjekty
působícími v oblasti prevence kriminality a tím zlepšit bezpečnost a veřejný
pořádek nejen v místech zvýšené koncentrace sociálně nepřizpůsobivých osob, ale
i v rámci celého města Příbram.
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 třetím
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.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Různé sporty a velké věkové rozpětí sportovců na SZM
Naše sportoviště využívají všechny věkové kategorie občanů. Největší zájem z řad
široké veřejnosti je o plavání a saunu (300 až 550 návštěvníků za den).
Druhou nejpočetnější skupinu návštěvníků tvoří děti z plavecké výuky škol a školek
z okolí až 50 kilometrů (180 až 230 dětí v pracovní den od 8 hod do 14 hodin).
Další početnou skupinou jsou sportovci z plaveckého oddílu (70 až 100 trénujících
plavců v pracovní den od 15 hod do 18 hodin).
Po plaveckém bazénu následuje návštěvnost sportovní haly, kde se nejvíce hraje
volejbal, florbal, sálová kopaná a další sporty. Podobné počty sportovců jako v hale
máme i na zimním stadionu.
V loňském roce jsme na zimním stadionu zavedli „bruslení seniorů“. Tento nápad
vzešel od seniorů, velice se osvědčil a počty seniorů se stále zvyšovaly. Pro velký
zájem seniorů o pohyb a setkávání se ve volném čase jsme jim na květen a červen
připravili akci „Dopolední minigolf pro seniory“. Termín bude opět úterý a čtvrtek
od 10 do 11 hodin.
Mezi naše návštěvníky můžeme počítat všechny občany, kteří si přijdou odpočinout do areálu Nového rybníku - maminky s kočárky či běžci.
Ing. Jiří Holobrada, ředitel SZM Příbram

Gymnazisté na mezinárodní konferenci v Itálii
Desetičlenná skupina projektu Comenius Gymnázia Příbram, Legionářů, pod vedením svých
učitelů Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Bedřicha Rotha vycestovala na konci března do partnerské
školy v Itálii. Studenti a učitelé Licea scientifico Orazzio Grassi v Savoně zorganizovali
schůzku pro všechny partnerské školy (Německo, Norsko, Polsko, Česká republika, Itálie)
od 27. 3. do 4. 4. 2014.
Hlavním úkolem schůzky bylo zakončení dvouletého projektu Naše cesta Evropou
s kreativním využitím literatury, hudby a umění. Tak jako v loňském roce se projektová práce
nesla v duchu kreativního psaní v anglickém jazyce. Jednotlivé národní týmy se od podzimu
prostřednictvím Facebooku podílely na vzniku příběhu, jehož první kapitolu otevřela hostitelská škola v Savoně. Hlavní hrdinové příběhu se ocitli s pomocí kouzla na cestě po jednotlivých partnerských zemích. Do děje vstoupily i známé historické osobnosti, které řídily
osudy hlavních hrdinů a pomáhaly jim řešit spletité situace na cestě zpět do Savony.
Hned druhý den po příjezdu proběhly první čtecí zkoušky. Každý dramatický tým sepsal
požadavky ohledně rekvizit pro výtvarný tým a v těsné součinnosti s dramatickým týmem
spolupracoval i tzv. band. Toto malé hudební těleso vybralo a secvičilo vhodný hudební
doprovod se zpěvy k jednotlivým dějstvím. Společná práce vyvrcholila prezentací pro veřejnost, vedení školy a učitele Licea Orazzio Grassi a také pro zástupce města.
Součástí projektové schůzky bylo také poznávání Ligurské riviéry. Hned po příjezdu čekalo
na jednotlivé mezinárodní týmy hledání pokladu v Savoně, následovala prohlídka přístavu
a obrazové galerie. Účastníci konference se podívali také do Janova, kde proběhla prohlídka
historického centra pod vedením italských studentů, a poté se vyrazilo do největšího evropského akvária v janovském přístavu. Ligurie je místem, kde se vyrábí olivový olej, a tak
návštěva výrobny oleje Olio Carli v městě Imperia výborně doplnila celý program.
Celá projektová práce a cestovní náklady byly hrazeny z grantu Programu celoživotního
učení EU.
Mgr. Hana Štufková, Gymnázium Příbram, Legionářů

FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM
I třetí sobota v měsíci květnu proběhne ve znamení setkání příznivců Farmářských
trhů Obora Příbram. Zveme proto všechny zájemce k návštěvě farmářských trhů,
které se uskuteční v sobotu 17. května 2014 ve stejný čas na stejném místě,
tj. od 8:00 hodin v areálu Hořejší Obory. Kromě bohatého sortimentu sazenic
květin, zeleniny a bylinek si mohou návštěvníci zakoupit vynikající masné
i mléčné výrobky domácí výroby v podobě uzenin, sýrů, dále pak bohutínské
pečivo, med přímo od včelařů, medovinu, výrobky z rakytníku, koření, první
letošní čerstvou zeleninu, uzené ryby, rybí saláty a další lákavé výrobky. Posedět
je možné u dobré klobásky, piva nebo koblížků. I tentokrát bude Podleský pivovar
nabízet svůj sortiment nových regionálních výrobků – výborného piva.
Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

Pozoruhodný FIT Senior víkend
Ve dnech 5. a 6. dubna jsme prožili v prostorách Waldorfské školy v Příbrami zajímavý víkend,
naplněný odbornými přednáškami a příjemným cvičením.
Sešlo se nás celkem 50 v různém seniorském věku. Rozděleni na 2 skupiny jsme průběžně
vyslechli přednášky odborníků - MUDr. Barbory Daňhové a p. Supka, MUDr. Martina Zahradníka,
Mgr. Ivany Behenské o zdravém životním stylu v seniorském věku.
Téma prezentace o možnosti dožití věku 150 let jsme přijali s úsměvem, ale po seznámení s tím,
jak naše tělo stárne, jak o něho pečovat zdravou stravou, pohybem a stále dobrou náladou,
jsme pochopili, že zdravý a dlouhý život není nereálný.
Ing. Dáša Berková nás formou cvičení zasvětila do tajemství jógy, fyzioterapeutka paní Vlaďka
Svobodová nám pořádně protáhla celé tělo, zejména záda, krční páteř, prostě vše, co nás
v tomto věku trápí.
Druhý den také splnil naše očekávání, neboť jsme se naučili základy pilates pro seniory s paní
Renatou Jirotkovou a tai-či s Mgr. Pavlem Doleželem bylo zlatou tečkou za naším víkendem.
Děkujeme všem, kteří seniorům věnovali sobotu a neděli, aby nám předali získané zkušenosti
a nabídli i do budoucna své služby.
Celou akci umocňovalo příjemné prostředí Waldorfské školy a velký dík patří děvčatům
a vedení školy za vstřícnost a také za připravené pohoštění. O zdravé obědy se oba dny starala
restaurace zdravé výživy Slunovrat, která nám seniorům ukázala, že zdravé jídlo může být
i velmi chutné.
Nemůžeme opomenout ani podporu města Příbram, kterou našemu projektu a celoročnímu
cvičení věnuje. Velmi si vážíme každé aktivity, kterou město nás, aktivní seniory podporuje.
Závěrem však velký dík a naše úcta patří paní Kristince Hovorkové, která tento víkend perfektně
zorganizovala a plně se nám věnuje po celý rok – cvičením, chůzí s hůlkami a dalšími aktivitami.
Těšíme se na další, tentokrát podzimní fit víkend.
Senioři FIT Senior Příbram

Odborníci na poruchy příjmu potravy pomáhají ve městech Středočeského kraje
Stále více lidí, především ve věkové skupině od 13 do 25 let, se potýká s poruchami příjmu potravy,
nejčastěji s bulimií a anorexií. Jde o závažné psychické i fyzické onemocnění, které může skončit až
smrtí. Pomáhat těm, pro které se jídlo stalo noční můrou, se snaží již několik let Centrum Anabell. Jde
o neziskovou organizaci, která má pobočku v Brně, Praze, Ostravě a Kladně.
Služby odborníků ale mohou využít pohodlně v místě svého bydliště i všichni lidé ze Středočeského
kraje. „Díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky nabízíme terénní
poradnu BEze STudu. Tu mohou využít lidé, kteří mají obavy z osobní návštěvy v ambulantní poradně, nebo
jsou nějakým způsobem znevýhodněni, například jim zdravotní stav nedovoluje dlouhé cestování nebo
nemají dostatečné finance na cestu do Prahy či Kladna,“ popsala vedoucí pražského Centra Anabell
Gabriela Baboráková.
Služba je bezplatná
Poradna je bezplatná a může být i zcela anonymní. „Do terénu vyjíždějí vždy dva pracovníci a i klient má
možnost přijít v doprovodu blízké osoby, které důvěřuje. Pracovníci se snaží zorientovat v klientově problému

a nabízejí mu možnosti podpory, předávají mu kontakty na další odbornou pomoc v místě bydliště atd.
Setkání probíhá hodinu až dvě, podle individuální situace a potřeb, a může se uskutečnit na místě, které klient
vybere a je mu příjemné, například v kavárně, restauraci, parku, čajovně či knihovně. Místo se vždy upřesňuje
již při telefonickém či emailovém objednávání s pracovníkem poradny. Zájemci o službu terénní poradny nás
mohou kontaktovat na telefonním čísle 725 048 883 nebo e-mailem na stredoceskykraj@anabell.cz,“
upřesnila vedoucí centra. Více se o službách Centra Anabell lze dozvědět na internetových stránkách
www.anabell.cz.
Dagmar Kulaviaková, PR pracovnice Centra Anabell

OBLASTNÍ
BLASTNÍ NEMOCNICE
NEMOCNICE PŘÍBRAM
ŘÍBRAM, AA. SS.
Každé nemoci je lepší
předcházet než ji léčit
V posledních týdnech ohlašuje
Všeobecná zdravotní pojišťovna
informování svých pojištěnců
o preventivních prohlídkách.
Všeobecnou preventivní prohlídku
provádí registrující praktický
lékař jednou za 2 roky a je plně
hrazena zdravotní pojišťovnou. Praktický lékař přitom nemá zákonnou povinnost zvát pacienty na preventivní prohlídky. Při návštěvě ambulance je proto
pacientům aktivně nabízíme, ale každý z nás se má
o provedení preventivní prohlídky především zajímat
sám, i když momentálně nemá zdravotní potíže. A to
proto, že prohlídky
mohou odhalit závažná
onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelné.
Obsahem každé preventivní prohlídky je doplnění
anamnézy se zaměřením na její změny, rizikové
faktory, životní styl, pracovní zatížení, apod.
Praktický lékař provádí kompletní fyzikální
vyšetření, včetně měření krevního tlaku, zjištění
indexu tělesné hmotnosti - BMI, orientačního
vyšetření zraku a sluchu. Patří sem i EKG vyšetření
a laboratorní vyšetření (orientační vyšetření moče,
vyšetření hladiny cholesterolu a cukru v krvi), v přesně
určených časových intervalech.
Povinnou součástí preventivní prohlídky jsou
screeningové programy, které mají odhalit výskyt
onkologických onemocnění v raném stadiu.
Jedná se o screening nádoru prsu prostřednictvím
mamografie (u žen nad 45 let 1x za 2 roky) a screening

nádorů tlustého střeva a konečníku stanovením
okultního krvácení ve stolici speciálním testem (od
50-55 let 1x ročně a od 55 let 1x za 2 roky nebo
provedením screeningové kolonoskopie 1x za 10 let).
Preventivní prohlídka zahrnuje i kontrolu pravidelného očkování proti tetanu.
V současné době zdravotní pojišťovny nabízí
příspěvky i na různá nepovinná očkování proti
různým nemocem včetně velmi invazivních
onemocnění (proti chřipce, klíšťové encefalitídě,
pneumokokům, žloutence, rakovině děložního
čípku a dalším).
Pro výrazný nárůst civilizačních chorob v relativně
mladém věku a stoupající počet pacientů s nádorovým onemocněním a především pak proto, že
včasná diagnóza znamená také včasnou a úspěšnou
léčbu, nelze než s VZP souhlasit a připojit se k její
výzvě.
Platí staré pravidlo:
„Nemoci je vždy lepší předcházet než ji léčit”
Oblastní nemocnice Příbram zatím ještě registruje
nové pacienty ve svých ambulancích praktických
lékařů.
Kontaktovat můžete:
MUDr. Karolínu Ivkovskou na telefonním čísle
318 654 426 nebo MUDr. Veroniku Drábovou
na telefonním čísle 318 654 190.

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
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Májová mariánská pobožnost
Po celý měsíc květen se po večerní mši svaté koná
Májová pobožnost k Panně Marii.
13. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
V sobotu 3. května se uskuteční třináctý ročník pouti
pražské arcidiecéze za duchovní povolání.
Po dopolední mši svaté začne v 9:30 adorace,
v 10:30 zahájí bohoslovci modlitbu růžence
a v 11:00 hodin začne hlavní mše svatá, kterou celebruje kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.
Ve 13:30 bude na závěr pouti májová pobožnost
vedená Mons. Václavem Malým.
Noc kostelů
V pátek 23. května se v 18:45 otevře Svatá Hora
návštěvníkům Noci kostelů. První Noc kostelů se
konala v roce 2005 ve Vídni, odkud se rozšířila
po celém Rakousku. V roce 2009 se zapojily kostely
v Čechách. Jde tak o pátý ročník události, která
nabízí kulturní i duchovní program v otevřených
chrámech. Bude možné navštívit barokní jídelnu
s expozicí šatů pro milostnou sošku Panny Marie
a liturgických předmětů, zúčastnit se prohlídky
chodby proboštství s návštěvou biskupského
pokoje a domácí kaple redemptoristů, připravena je
noční světelná prohlídka baziliky, netradiční pohled
do nebes v Pražské kapli, v programu je zařazen
i koncert v bazilice, noční cesta na Kalvárii se svícemi
v rukou nebo přepadení rytíře Malovce. Chybět
nebude adorace a závěrečný Svatohorský Zdrávas.
Po celý večer bude možné v Mníšecké kapli navštívit
výstavu příbramských betlémářů s ukázkou tvorby.
Program bude ukončen ve 23:00 hodin.
Nanebevstoupení Páně
Ve čtvrtek 29. května oslavíme Nanebevstoupení
Páně. Jde o událost, která se stala 40 dní po Ježíšově
vzkříšení. Ježíš Kristus svým vzkříšením ukázal, že
má moc i nad smrtí. Čtyřicet dní po Velikonocích

Ježíš vystoupil do nebe, odkud přišel. Zdůraznil tak
skutečnost, že křesťan, ačkoliv zůstává na zemi, má
duchovně hledět na nebe a všechno, co činí, má být
zaměřeno na Boží království, které je v nebi. Protože
to, co je v nebi, je oproti pomíjivosti tohoto světa
věčné.
Mše svaté budou v tento den v 7:00, 9:00, 11:00
a 17:00 hodin. Při mši svaté v 17:00 hodin zazní
proprium Petra Ebena.
Pouť Matice svatohorské
V sobotu 31. května na svátek Navštívení Panny
Marie se bude konat pouť Matice Svatohorské.
Po mši svaté v 10:00 hodin následuje výroční schůze
v refektáři proboštství.
Kalendář akcí
V předsíni baziliky nebo v celoročně otevřené
prodejně Svatohorského poutního muzea je možné
nalézt leták s názvem „Kalendář akcí“ a v něm
patřičné informace o všem, co se na Svaté Hoře
bude konat v tomto liturgickém roce. Leták je
ke stažení i na webových stránkách Svaté Hory.
Kalendář obsahuje kromě liturgických a kulturních
událostí také informace o duchovních cvičeních,
o pravidelných bohoslužbách, o možnosti prohlídek
s průvodcem pro různé skupiny osob, dále informace
o bezbariérovém přístupu do baziliky, včetně kontaktů, otevírací doby a plánku pro handicapované.
Římskokatolická farnost u kostela nanebevzetí
Panny Marie, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram
www.svata-hora.cz, tel. 318 429 930, 603 797 393,
731 619 668; e-mail: basilica@svata-hora.cz
sakristie – denně od 6:30 do 18:00
Svatohorské poutní muzeum denně od 10:00 do 15:00,
e-mail: prohlidka@svata-hora.cz
Aktuality o stavbě varhan na www.svata-hora.cz/varhany
Matice svatohorská e-mail: matice@svata-hora.cz

Příbramští občánci narození v březnu a dubnu

OHK
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Vážení čtenáři Kahanu,
nastává nejkrásnější měsíc roku „máj“
a já věřím, že si ho všichni náležitě
vychutnáme a vyladíme se do pozitivna.
Já začnu též pozitivní událostí, a to
vyhlášením výsledků internetové ankety Top Firma Příbramsko za rok 2013,
jejíž výsledky byly oznámeny 17. dubna 2014 na shromáždění delegátů
OHK Příbram. Přítomno bylo 55 členů a pozvaní hosté. Kromě projednávání a schvalování klasických záležitostí, jako je zpráva o činnosti za rok 2013, schválení
plánu práce na rok 2014, zpráva o hospodaření 2013, schválení hospodářského výsledku
2013 a rozpočet na rok 2014 byly vyhlášeny výsledky internetové ankety oblíbenosti firem
za rok 2013.
Ankety se zúčastnilo 209 firem a byla vyhlášena v pěti kategoriích dle počtu zaměstnanců.
Absolutním vítězem ankety 2013 se stala firma Sedláček, s. r. o.
Všechny oceněné firmy obdržely diplom, zástupci vítězných firem pak získali z rukou
předsedy OHK Příbram Ing. Kovalčíka a ředitelky OHK Příbram Ireny Karpíškové skleněné
plakety a pro absolutního vítěze firmu Sedláček, s. r. o., připravila firma Wüstenrot společně
s firmou Promise Broker, s. r. o., roční cestovní pojištění, které předal Ing. Jiří Neuman.
Výsledky soutěže:
Kategorie 0 – 10 zaměstnanců: 1. Lucie Bártová – Info inzert, 2. Jakub Richtr, 3. Bavanet.cz,
spol. s r. o.
Kategorie 11 – 50 zaměstnanců: 1. Bybypoint, s. r. o., 2. Cup Tour Bus, s. r. o., 3. Dirtecho
Media, s. r. o.
Kategorie 51 – 200 zaměstnanců: 1. Sedláček, s. r. o., 2. J.K.R., spol. s r. o., 3. C.I.C. Jan Hřebec, s. r. o.
Kategorie 201 a více zaměstnanců: 1. Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., 2. ZAT, a. s.,
3. RAVAK, a. s.
Kategorie ostatní: 1. SPŠ a VOŠ, Příbram II, 2. Česká spořitelna, a. s., 3. Knihovna Jana Drdy.
Absolutní vítěz soutěže: 1. Sedláček, s. r. o., 2. Lucie Bártová – Info inzert, 3. SPŠ a VOŠ
Příbram II
Na fotce jsou vítězové jednotlivých kategorií:
zleva:
PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel SPŠ Příbram,
Jiří a Martin Sedláčkovi, firma Sedláček, s. r. o.,
Lucie Bártová - Info Inzert, Ing. Jiří Dostál,
generální ředitel Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., Ing. Zdeněk Háse, jednatel firmy
Babypoint, s. r. o.
Všem oceněným firmám blahopřejeme.
Na jaře nás čekají ještě dvě příjemné
sportovní akce. Pro příznivce golfu pořádá
OHK Příbram dne 14. května 2014 již 3 golfový turnaj v Golfovém klubu Líšnice
a 20. června 2014 to bude jubilejní 20. ročník tenisového turnaje v TK Bohutín.
O výsledcích Vás budeme rádi informovat.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784
www.ohkpb.cz

Knihovna Jana Drdy v dubnu 2014
Na úterý 13. května od 17.00 hodin je pro návštěvníky připravena interaktivní
přednáška Zdravá záda pana Martina Hojdy. Ta si klade za cíl příjemnou formou
přimět posluchače k zamyšlení nad svým tělem a zejména uvědomit si, zda je ještě
ve formě a nehrozí-li mu potencionálně problémy s pohybovou soustavou. Mnozí
z nás už bohužel zažili, aby je občas pobolívala záda a rovněž někteří z nás museli
vzniklou situaci i nějak řešit, neboť je limitovala v běžném životě, ať už bolestí či
sníženou pohyblivostí. Přednáška má jak informační rovinu, tak i virtuální v podobě
fotografií a videí, kvízovou, ale zejména i praktickou, kdy si budou moci posluchači
vyzkoušet jednoduché testy a cviky i na svém těle.
V úterý 20. května od 17 hodin proběhne přednáška paní Jany Froňkové na téma
Staré a nové divy světa. Autorem unikátního seznamu sedmi starověkých divů
světa je Filón Byzantský (2. století n. l.). Kromě pyramid se do současnosti žádný
nedochoval. V roce 2007 rozhodlo v hlasování více jak sto miliónů lidí z celého
světa o sedmi novodobých divech světa. Na přednášce se blíže seznámíme s jednotlivými objekty z těchto seznamů.
Ve čtvrtek 22. května od 17.30 hodin proběhne literární podvečer se spisovatelkou
Kateřinou Tučkovou – autorkou knihy Žítkovské bohyně. Vysoko v kopcích Bílých
Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit
a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích a také prý viděly do budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci…
V sobotu 24. května od 8.30 do 12 hodin proběhne v knihovně Dopoledne plné
knih, divadelních her a písniček. Pro děti a jejich rodiče je připravena výtvarná
dílna, veřejné čtení, hudební vystoupení žáků sousední ZUŠ Příbram, ale i divadelní
představení pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ v podání loutkoherecké
skupiny Klubu DD.
V úterý 29. května od 17 hodin nás provede Zapomenutými brdskými hrady
Mgr. Jiří Schmidt. Pro všechny, kteří hledají inspiraci na výlet či se zajímají o historii
našeho regionu, bude připraveno devět hradů – jmenovitě: Ohrada u Dobříše,
Hořovice, Vydřiduch, Řebřík, Mitterwald (Radeč), Mydlná, Hvožďany, Klabava,
Březina a Vlčtejn.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
XVIII.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...
Je mi 75 let a více než dva roky působím jako dobrovolnice v Domově důchodců
v Příbrami VI-Březových Horách.
Před odchodem do důchodu jsem pracovala jako učitelka mateřské školy
a následně jsem byla instruktorkou Azylového domu pro matky s dětmi. Dle
svých možností jsem přispívala v sociální oblasti, např. organizace Světluška.
Koordinátorku Dobrovolnického centra jsem poznala při jedné kulturní akci
v klubovně seniorů. Přišla mezi nás a vyprávěla nám o práci dobrovolníků. Její
vyprávění a zřejmé citové zaujetí dobrovolnickou činností na mě silně zapůsobilo. Víceméně ze zvědavosti jsem se zúčastnila velmi dobře teoreticky i prakticky připraveného proškolení nových dobrovolníků. Zaujalo mě příjemné
prostředí interiéru i návštěva pokojů klientek v doprovodu vrchní sestry
Domova důchodců.
Později jsem byla uvedena k jedné trvale ležící klientce vysokého věku. Byla střídavě komunikativní a navštěvovala jsem ji až do jejího odchodu. Často
vzpomínám, jak mi při jedné návštěvě řekla, že je jí smutno za spolubydlící,
která s ní byla dříve na pokoji. Na moji otázku proč, když ie mi předtím stěžovala, že s ní vůbec nemluví, odpověděla: “Nojo, ale alespoň tu byla.”
Nyní navštěvuji dvě klientky upoutané na lůžku, opět vysokého věku. Jedna
z nich částečně využívá pojízdné křeslo. Špatně slyší, ale ráda čte a pěkně zpívá.
Na návštěvu u “svých děvčat” se vždy těším. Povídám si s nimi, naslouchám jim,
někdy u nich jen sedím a mlčíme. Líbí se mi, že jsou vždy vymydlené jako
“majolenky”. Radost z každé návštěvy je oboustranná. I já od nich hodně
získávám. Nabíjím se u nich potřebnou životní energií.
Dobrovolnice Marie
Zájemci o dobrovolnictví se mi mohou hlásit kdykoliv na uvedených kontaktech.
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram
tel. č. 731 554 974, mail: hanina.han@seznam.cz

Příbramačky mají nejvíc síly v kraji

ALKA prodává farmářské bedýnky

Krajské finále v silovém čtyřboji dívek hostila Střední odborná škola a střední odborné učiliště
Vlašim. A dívky z Gymnázia Příbram je doslova ovládly. Zvítězily jako družstvo a v kategorii
jednotlivkyň obsadily všechna tři první místa.
Do Vlašimi se sjelo celkem osm
družstev ze Středočeského kraje.
Děvčata soutěžila ve šplhu
na 4,5metrové tyči, trojskoku
z místa, hodu tříkilogramovým
míčem a sedech-lezích.
V celkových výsledcích družstev
bylo pořadí následující: 1. Gymnázium Příbram A (632 b.),
2. Gymnázium Vlašim (534 b.),
3. Gymnázium Benešov (507 b.).
Družstvo A reprezentovaly Dominika Rozmajzlová, Kateřina
Šimůnková, Monika Kubalová
a Jana Schejbalová. Do výsledku
družstva se započítávají výsledky
nejlepších tří.
Gymnázium postavilo také druhý tým, který obsadil 5. místo ve složení Veronika
Skoupá, Michaela Větrovská a Natálie Pihávková.
Mezi jednotlivci soutěž ovládla Dominika Rozmajzlová, která počtem 233 bodů navíc vytvořila
rekord soutěže. Druhá skončila Monika Kubalová (202 b.) a třetí Kateřina Šimůnková (197 b.).
Teprve za nimi se umístily reprezentantky dalších škol.
Obrovský úspěch násobí také fakt, že družstvo A Gymnázia Příbram mělo nejnižší věkový
průměr ze všech družstev. Děvčata, která za vynikající výsledek vděčí také své průpravě
v příbramských sportovních klubech, v soutěži vedl Mgr. Bedřich Roth, který uvedl: „Bylo
potřeba je zbláznit, bez toho by to nešlo. To je základ.“
Republikové kolo čeká na dívky v Karviné 10. a 11. dubna. Tak hodně štěstí!
Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

Pro všechny vyznavače farmářských potravin má obecně prospěšná společnost ALKA velmi
dobrou zprávu. Od 18. dubna 2014 budou mít zájemci možnost si objednat v jejím Nácvikovém
kiosku bedýnky s čerstvými farmářskými potravinami. Prodej bude součástí již rok fungujícího
sociálně rehabilitačního projektu pro osoby s handicapem.
„Bedýnky se zeleninou i jiné kvalitní potraviny si budou moci zákazníci objednat buď přímo v našem
kiosku, nebo přes e-shop , jehož jsme partnerem, a kde při objednávce zaškrtnou jako odběrové
místo náš kiosek. Zároveň tam zákazníci najdou spoustu zajímavých receptů a informace
o farmářích, kteří zeleninu vypěstovali. Objednávku je třeba zadat týden předem nejpozději
do čtvrtka do 14:45 hodin a svou bedýnku si pak vyzvednete nejlépe další čtvrtek nebo pátek
od 8:30 do 16:00 hodin v našem kiosku. První bedýnky si tak u nás (kvůli svátku) mohou vyzvednout
zákazníci 2. 5. 2014,“ řekl o novince Josef Šmíd. Ten ve společnosti Alka vede projekt pracovní
rehabilitace, ve kterém se handicapovaní lidé učí pracovním dovednostem a návykům. Díky
tomu budou v budoucnu připraveni nastoupit do chráněného zaměstnání.
„Součástí projektu je mimo jiné zmiňovaný Nácvikový Kiosek, kde klienti již rok prodávají naše
speciality, jako jsou nakládané sýry a utopenci, rukodělné výrobky z našich dílen a další zboží.
Učí se například obsluhovat kávovar, na kterém zákazníkovi vykouzlí vynikající kávu s čerstvým
mlékem. Starají se také o provozní věci, jakými jsou úklid, zásobování, objednávky, medializace
a další věci s kioskem spojené,“ dále řekl Josef Šmíd.
Kiosek najdete ve staré vrátnici v areálu bývalého ZÚNZ. Nákupem farmářských potravin
prospějete nejen svému zdraví, ale také potěšíte všechny klienty a pracovníky, kteří se na realizaci tohoto projektu podílí.

Stupně vítězů pro příbramské studenty
Dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa – taková je bilance letošní účasti studentů Gymnázia
Příbram v krajských kolech jazykových konverzačních soutěží. V březnu totiž proběhla krajská
kola ve všech cizích jazycích a ve všech byli gymnazisté úspěšní.
Julie Sýkorová ze 4.C a Veronika Skoupá z kvinty zvítězily ve svých kategoriích v ruštině a v dubnu
budou celý Středočeský kraj reprezentovat v republikovém finále. Petr Maciček ze 3.A a Matěj
Šesták ze sexty byli v kladenském krajském finále v angličtině oba těsně druzí. A konečně
Petra Berkovcová ze 3.A obsadila bronzový stupeň v němčině a Barbora Peštová z kvarty
ve francouzštině. V tomto jazyce získali studenti navíc další tři umístění v první osmičce.
K jazykovým úspěchům patří také soutěž Angličtinář roku, kde Tomáš Kessl z oktávy obsadil 10.
místo mezi 3 800 soutěžícími z celé republiky.
Za těmito úspěchy stojí mnoho dřiny (někdy ovšem pouze trochu, jak poznamenali někteří
medailisté), ale také mnoho radosti (a nikdy pouze trochu). A proto je předešlý výčet především blahopřáním a poděkováním úspěšným studentům. Hodně štěstí při dalším studiu
a dalších soutěžích!
Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou
Redakční rada Školních novin pozvala do školy na besedu spisovatelku Alenu Ježkovou.
V pátek 28. března paní Ježková přijela a povídala si se žáky 5. a 6. ročníků o knihách, které
napsala a které žáci naší školy čtou při hodinách literární výchovy. Jedná se hlavně o Staré
pověsti české a moravské a Řecké báje.
O přestávce mezi dvěma besedami jsme vzali Alenu Ježkovou do našeho informačního centra
a povídali si s ní o tvorbě školního časopisu. Dověděli jsme se také hodně zajímavých informací
o práci spisovatelky a odcházeli jsme s velkou chutí připravovat další články do našich Školních
novin, jejichž jarní číslo právě připravujeme.
Redakční rada Školních novin, ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady

Jsem mladý vědec!
Tak zní název studentské vědecké konference, kterou pořádala ve dne 10. a 11. dubna Akademie věd
České republiky v rámci jejího projektu na hledání nových vědeckých talentů Otevřená věda. Konference
proběhla v Národní technické knihovně v Praze a zúčastnilo se jí na 90
talentovaných mladých vědců, kteří představili výsledky svých odborných
stáží na pracovištích Akademie věd a univerzit zapojených do projektu
Otevřená věda.
Konference měla i svého zástupce z Příbrami, Jakuba Pograna, studenta
Gymnázia pod Svatou Horou, který zde představil výsledky své práce
na téma „Proudění vzduchu při subsonických, transsonických a supersonických rychlostech – experimentální výzkum s podporou počítačových
simulací“. Tedy výzkum, který je prakticky aplikovatelný například letectví.
Jakubova práce v Ústavu termomechaniky AV ČR pod vedením lektora
Ing. Davida Šimurdy, Ph.D., byla na konferenci, koncipované jako soutěžní
přehlídka, oceněna jako nejlepší v oboru matematika a informační technologie. Mladý vědec tak získal možnost postoupit na mezinárodní
vědeckou soutěž v Bruselu.
Sám Jakub k ocenění říká: „Stáž i konference pro mne byly úžasnou
zkušeností. Atmosféra na konferenci byla výborná, protože porota i stážisté
byli mladí lidé zapálení pro svoje obory. Chtěl bych poděkovat za podporu
rodině, mému lektorovi Davidu Šimurdovi a Gymnáziu pod Svatou Horou,
které mne ve všech mých aktivitách podporovalo.“
Gymnázium pod Svatou Horou tak má po Do Hoang Diep, která se stala
absolutní vítězkou národního finále Soutěže vědeckých a technických
projektů středoškolské mládeže EXPO Science AMAVET, dalšího nadějného vědce, který bude v zahraničí
reprezentovat Českou republiku.
Mgr. Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svatou Horou

Napiš pro mě...
Jubilejní pátý ročník celoškolní literární soutěže Napiš pro mě ... (dříve Napiš pro mě pohádku)
ve středu 26. 3. opět poznal své vítěze, kteří byli z rukou ředitelky Základní školy ve Školní ulici
Dany Křápkové dekorováni před zraky stovky soutěžícících, odborné poroty a zástupkyně
odboru školství pí Enenkelové.

Učíme se pomáhat
V úterý 25. 3. se na půdě Základní školy ve Školní ulici uskutečnila akce, která ve více než
třicetileté historii školy nemá obdoby. Žákovskému parlamentu se společně s ředitelkou školy
Danou Křápkovou podařilo připravit na jarní odpoledne do prostor zimní zahrady benefiční
koncert, který připomněl jednu ze základních myšlenek školního vzdělávacího programu školy
Učíme se pomáhat.
Téměř devadesátiminutové hudební a pěvecká vystoupení žáků, učitelů a jejich hostů podpořilo těžce nemocného Davídka Součka, který se na závěr koncertu společně s maminkou
Lenkou Gruberovou-Součkovou objevil na pódiu. Davídek Souček již od narození bojuje
s mnoha zdravotními komplikacemi, jejichž léčba vyžaduje nejen enormní úsilí lékařů a celé
Davídkovy rodiny, ale také nemalé finanční prostředky, které jsou na Davídkovu léčbu a následnou rehabilitaci vynakládány. Proto byl tento výjimečný koncert spojen s dobročinnou
sbírkou, díky které se podařilo vybrat na podporu Davídkovy léčby více jak 20.000 Kč, za což
patří obrovský dík žákům, jejich rodičům, učitelům, obchodním partnerům školy a hlavně
žákovskému parlamentu společně s paní ředitelkou, kteří celou akci vymysleli a zorganizovali.
Moderování koncertu se ujal žák 9.C a zároveň předseda žákovského parlamentu Miroslav
Řezáč a nutno říci, že jeho moderátorské vstupy jedinečně doplňovaly hudební a pěvecká
vystoupení, kterých se na pódiu zimní zahrady, kde se benefiční koncert uskutečnil, vystřídaly
dvě desítky. A tak zaplněné hlediště mohlo slyšet tóny kytar, fléten, bubnů, akordeonů,
klarinetu či klavíru a také pěvecká vystoupení učitelů školy a jejich hostů. Na benefičním
koncertu zazpíval i školní hudební a pěvecký soubor Jásan pod vedením Vladimíra Heráka,
který měl na starost i skladbu programu celého koncertu.
Všechna vystoupení byla velmi zdařilá, což diváci náležitě odměnili nadšeným aplausem.
K nejdojemnějšímu okamžiku však došlo v závěru celého koncertu, kdy ředitelka školy Dana
Křápková předala paní Lence Gruberové-Součkové a Davídkovi symbolický šek s vybranou
částkou. V tu chvíli jen málo očí přítomných zůstalo suchých. Byla to velice emotivní chvíle.
Koncert skončil, ale vzpomínky zůstaly. Vzpomínky na něco krásného, výjimečného, smysluplného. Jedna píseň, která na koncertu zazněla, byla věnována siru Nicholasu Wintonovi, který
za 2. světové války rovněž nezištně pomáhal dětem, a všichni ho dnes bereme jako vzor
etického chování. Vše tak výstižně shrnul v úplném závěru moderátor benefice Miroslav Řezáč:
„A upřímně. Pan Nicholas Winton by z nás měl radost.“
Václav Havlíček
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

Během čtvrtých narozenin mohla do Bedny nahlédnout i veřejnost!
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 oslavilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna čtvrtý rok svého
provozu. V dopoledních i odpoledních hodinách si mohli návštěvníci prohlédnout prostory
zařízení a seznámit se se smyslem této služby. Oslav se zúčastnili významní hosté, kteří
společně s dalšími příznivci vyjádřili projektu podporu. Celkem Bednu navštívilo 70 dospělých
a 60 dětí.
„Vážíme si toho, že se společně s námi se tohoto slavnostního dne zúčastnili i zástupci města
Příbram, Středočeského kraje a Parlamentu ČR. Zejména jejich dlouhodobá podpora má pro náš
projekt velký význam. To, že se s nimi můžeme podělit o naše úspěchy v uplynulém roce, nás těší,“
sdělila koordinátorka projektu Kateřina Volfová.
„V uplynulém roce se jednalo zejména o to, že jsme úspěšně prošli auditem kvality služeb a překlenuli krizové období, kdy bylo nutné udržet provoz za finanční pomoci individuálních dárců.
Do této pomoci se zapojilo i město Příbram.“
Cílem narozeninového programu pak bylo přiblížit návštěvníkům i to, proč mladí lidé do Bedny
chodí a co zde dělají. Jednou z forem byla zážitková aktivita, kdy se účastníci vrátili do let
dospívání, kde jim procházející „život“ přinesl problém, se kterým se ocitli právě v Bedně.
Stejně jako její klienti pak mohli využít nabízených služeb, a vyzkoušet si tak na vlastní kůži to,
jaký význam má pomoc a podpora, kterou zde mladí vyhledávají.
Sami klienti služby pak natočili o Bedně video, kde hovořili o tom, proč sem chodí.
„Letošní klip s názvem Bedna – Místo pro Tebe! je již třetí v pořadí. Děti natáčení moc baví. Vyzkouší
si, jaké to je mluvit před kamerou a jsou v tom rok od roku lepší. Rády na všechny klipy koukají,

Tentokrát byly na podzim loňského roku vypsány celkem 4 kategorie (vypravování – dokončení
příběhu, vypravování – příběh s příslovím, poezie, novinový článek - tradice školy) a soutěže se
nakonec zúčastnilo celkem 96 žáků z 3. až 9. ročníku. Žáci byli rovněž rozděleni do kategorií
podle věku a nad regulemi soutěže bděla odborná porota složená z učitelů českého jazyka
na 1. i 2. stupni. Celou organizaci soutěže pak měla na starosti paní učitelka Lenka Cvrková,
která navíc slavnostní vyhlášení doplnila o hudební vystoupení třídy 5.B.
Práce se sešly v mnohých případech velmi kvalitní, proto rozhodnutí poroty byla velmi těžká,
ale nakonec snad spravedlivá. Celkem bylo oceněno 22 žáků v 7 kategoriích, kteří dostali
drobné ceny včetně knižních odměn a také školou vydaný sborník nejlepších literárních prací.
Zároveň tímto sborníkem byla odměněna i odborná porota a paní ředitelka.
Všem vítězům ještě jednou gratulujeme a jsme rádi, že čtenářská gramotnost, které se ve velké
míře na naší škole věnujeme, přináší své ovoce a do soutěže každým rokem vstupuje větší
a větší počet žáků. Proto se již nyní těšíme na 6. ročník, který vyhlásíme se začátkem příštího
školního roku.
A na závěr jednotliví vítězové. Kategorie Vypravování – dokončení příběhu: Nina Rotterová 5.D,
Viktorie Kubová 7.B a Anežka Šeinerová 9.C, kategorie Vypravování – příběh s příslovím:
Magdaléna Studená 3.C a Adam Brázda 7.A, kategorie Poezie: Martin Nádvorník 4.C a kategorie
Novinový článek – tradice školy: Veronika Selementová 5.B.
Václav Havlíček, Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
protože dokumentují i jejich růst. A hlavně vidí, že pokud se něčemu věnují, má to význam,“ upřesnila kontaktní pracovnice Bohunka Anlaufová, která s klienty klip natočila.
Během odpoledne probíhal také workshop focení. Účastníci si mohli vyzkoušet, jaké to je,
pózovat před profesionálním fotografem.
Příjemným završením narozeninové dne pak bylo hudební a taneční vystoupení, které si děti
z Bedny pro veřejnost připravily.
NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Bedna v Příbrami pracuje s dětmi
a mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení
volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování.
Bednu navštíví denně v průměru 33 dětí a mladých lidí.
Kontakt:
Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, Budovatelů 116,
261 01, Příbram VIII
Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, občanské sdružení
Ponton, občanské sdružení, se sídlem v Plzni, působí již 18 let v sociálních službách. Jeho
posláním je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních
a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.
V Příbrami již pátým rokem provozuje nízkoprahový klub Bedna.

Vyberte si pejska z útulku Maják v Lazci

tel. 318 629 531

Haryk, ev. č. 66: Kříženec Jack Russel teriéra. Asi roční pejsek, přátelský. Z počátku si musíte získat jeho
důvěru. Odchycen 10. 3. 2014 městskou policií na Novém rybníku.

Bak, ev. č. 78: 12letý NO. Tento pejsek by si zasloužil dožít své stáří v teple domova u starších lidí. Je
vděčný za každé pohlazení a bude vám věrným přítelem.

Beník, ev. č. 38: Kříženec hrubosrstého jezevčíka, asi 8letý, velice hodný. Vhodný ke starším lidem, kterým
bude skvělým společníkem.

Besi, ev. č. 86: Roční fenka křížence, střední velikosti, hravá, mladá slečna. Je vhodná k domku se
zahradou, může i k dětem.

Dina, ev. č. 75: 1,5letá fena NO, živé, přátelské povahy, vhodná k výcviku pro zkušeného chovatele. Má
delší srst.

Karlík, ev. č. 85: Německý ovčák 10letý. Odchycen MP o Obory. Je to hodný, přátelský pejsek. Byl by
vděčný za velkou zahradu, kterou by vám profesionálně ohlídal.

Oskar, ev. č. 15: 8-9letý kříženec kokršpaněla, čistotný, vhodný pouze do bytu. Má rád děti. Umřela mu
panička a on stále čeká na nového pána, kterému by zpříjemnil třeba i stáří….Není vhodný k ostatním psům.

Tramp, ev. č. 10: 1,5letý kříženec baseta a NO. Vinou nesmyslného krytí je pejsek handicapovaný,
a proto je vhodný pro starší a méně pohyblivé lidi. Je čistotný, se srdečným úsměvem, který každého okouzlí.

SMUTNÉ VÝROČÍ z 28. 4. 1944

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
J AN H AVRÁNEK
SVATOHORSKÝ KOSTELNÍK
? - 1657

V dnešním díle se opět budeme zabývat děním na Svaté Hoře před předáním
jezuitskému řádu. Osobou, reprezentující toto období je Jan Havránek, a i jeho
života běh je opředen řadou legend a nejasností. Jisté je, že se jedná o skutečného
člověka, který se do Příbrami dostal až na sklonku svého života.
Podle některých údajů se narodil v Kutné Hoře již v roce 1556, což je ovšem silně
nepravděpodobné, neboť by mu v době jeho úmrtí bylo 101 let. Jako věrohodné
můžeme brát tolik, že zpočátku žil v Hradci Králové, kde se poprvé oženil a kde
provozoval obchod. Po nějaké době ovdověl a odstěhoval se do Prahy, kde rovněž
pokračoval v obchodní činnosti a podruhé se oženil. Údajně v roce 1638, při svých
obchodních cestách zavítal do Příbrami, kde se mu zalíbilo natolik, že se rozhodl
ve městě usadit. Shodou okolností v tomto roce zemřel i první svatohorský
poustevník Jan Procházka. Příbramský magistrát pak měl svěřit správu svatohorské kaple právě Havránkovi. Takto podaný příběh je znám z díla B. Balbína,
avšak skutečnost nemohla být tak přímočará. Ověřitelným faktem proto zůstává,
že se Jan Havránek nějakým způsobem do Příbrami dostal a záhy vystřídal
zemřelého Procházku v péči o svatohorskou kapli. Pokud však můžeme ještě
o Procházkovi psát jako o poustevníkovi, posledním z řady nám dnes jménem
neznámých, u Havránka už s tímto označením nevystačíme. Jedním ze základních
znaků poustevnického života je odloučenost od lidí, život v ústraní a samotě.
Svatohorská kaple však v této době už lákala zbožné poutníky k četným
návštěvám, tudíž zde byl poustevník významně rušen. Také byl Havránek dosud
ženatý. Vhodnější je proto označovat Havránka za prvního svatohorského kostelníka, protože jeho hlavní povinností byla péče o kostel a jeho údržbu, nikoliv
zbožné rozjímání.
Do počátků Havránkovy svatohorské služby se datuje první pobyt švédských vojsk
v Příbrami v roce 1639. Obyvatelstvo, včetně Havránka a jeho ženy, se zachovalo
podle osvědčeného zvyku, a sice se spasilo útěkem do brdských lesů. Havránek
však stačil ještě ukrýt všechny kostelní cenností včetně sošky P. Marie, čímž ji zcela
jistě zachránil před zničením a zneuctěním. Stejný postup byl zopakován ještě
několikrát, např. při dalším švédském vpádu v roce 1643. V roce 1648, při poslední
švédské návštěvě v Příbrami však už nic takového nikdo nestihl, a svatohorský
kostelní poklad padl do švédských rukou. Sošku se však přeci jen podařilo ukrýt
v lesní skrýši u Obecnice, a tím zachránit.
V roce 1647 byla Svatá Hora dána do správy jezuitskému řádu, který převzal i Jana
Havránka coby kostelníka. Jeho věk jej však silně omezoval, a tak spíše než prací
byl místu užitečný coby živoucí legenda. Rozprávěl s poutníky, ministroval při bohoslužbách, vysedával v kostele i mimo něj apod. Takto zde žil ještě 10 let. Zemřel
29. září 1657 a byl pohřben u kostelní zdi, v místech dnešní kaple sv. Ignáce.
Havránek se svou ženou (která jej mj. přežila) obýval poustevnu, pravděpodobně
jednopokojový domek malých rozměrů, který se nacházel při cestě do Příbrami,
přibližně v místech dnešní svatohorské zahrady. Původní dřevěná poustevna byla
velmi zchátralá, a tak jezuité vystavěli novou, zděnou. Po smrti Havránkovy ženy
poustevna ztratila svůj účel, nehodila se do kompozice nově budovaného areálu,
a proto zanikla.

Daniel Doležal

KVĚTNOVÉ

KALENDÁRIUM
1994 ředitel příbramského muzea.

3. 5. 2004

za přítomnosti ministra kultury Pavla Dostála
a předsedy ODS Mirka Topolánka byla před
Kulturním domem odhalena socha Antonína
Dvořáka.

6. 5. 1604

císař Rudolf II. prodal městu Příbram dvůr,
který se nacházel na rohu dnešního Václavského náměstí a Lázeňské ulice.

6. 5. 1584

město Příbram koupilo od císaře za 6000 kop
míšenských okolní vesnice Bohutín, Brod,
Kozičín, Orlov, Oseč, Zdaboř, Žežice a Lazec
a založilo vlastní panství.

11. 5. 1964

bylo na Rynečku započato s bouráním
domků č. 1 a 2, které tvořily výrazný urbanistický prvek této lokality.

21. 5. 1984

v klubu Junior vystoupil Jaromír Nohavica.

21. 5. 1884

bylo v kostele sv. Jakuba slouženo slavnostní
requiem za zemřelého hudebního skladatele
Bedřicha Smetanu.

22. 5. 1854
do Příbrami přijel pražský arcibiskup
kardinál Bedřich ze Schwarzenberka, který
zde provedl vizitaci a biřmování, setrval zde
až do 27. května.

23. 5. 1854
30. 5. 1364

zemřel Arnošt I. z Pardubic, pražský
arcibiskup a příbramský dobrodinec.

15. 5. 1994

zemřel Bohumil Křepelka, v letech 1980-

Daniel Doležal

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka
a starosty města Příbram Ing. Pavla Pikrta
nabízí

ve středočeské AKADEMII TŘETÍHO VĚKU

AUTOKLUB Příbram
pořádá dne

24. 5. 2014

15. ročník
dětské automobilové orientační soutěže
„Mámo, táto, jedeme se bavit.“
kurz

Práce s digitální fotografií

Autoklub Příbram za podpory sponzorů a města Příbram Vás srdečně zve na DAOS pro děti a dospěláky s mnoha
soutěžemi a překvapeními. Ve vozidle může jet celá rodina, soutěží však pouze přihlášené dítě a řidič. Ostatní fandí, radí,
napovídají. Soutěžící navádí svého řidiče podle jednoduchého Itineráře (plánku tratě) a cestou plní různorodé úkoly.
Vypsané jsou kategorie: mladší žáci 1. - 4. třída, starší žáci 5. - 9. třída ZŠ + řidič vlastnící řidičský průkaz.
Vklad do soutěže je 400,- Kč, člen AK 300,- Kč, platba při přejímce. Počet startovních míst je omezen na 60 posádek.
Bližší informace na tel. 732 332 879, 731 109 087 nebo na facebooku – Autoklub Příbram.





předpokládané zahájení: září 2014
 určeno seniorům nad 55 let
 rozsah: 30 vyučovacích hodin
 (15 x 2 vyučovací hodiny týdně)
místo konání v Příbrami: PC učebna bude upřesněna

cena kurzu: 1 300 Kč

další informace o studiu A3V poskytne:
PaedDr. Miluše Nováková,
adresa: VISK, Tř. Osvobození 387, 261 01 Příbram
tel.: 318 625 567, mobil: 734 571 156,
e-mail: novakova@visk.cz

A3V – VISK realizována za podpory Středočeského kraje a města Příbram

Jak se dostali Kozlíkovi do vězení a proč?
Bedřich Kozlík byl knihkupec a nakladatel, provozoval obchod na náměstí TGM za lékárnou U Bílého lva, v prostorách,
kde měl předtím prodejnu Karel Hail. Byl úředníkem městské spořitelny, Bedřichův bratranec byl básník Julius Zeyer.
Bedřich Kozlík byl společensky činný, a tak přirozeně přešel ze všeobecně prospěšných oganizací do „podzemních“
odbojových organisací (Oliver, ilegální Sokol a byli zvoleni s manželkou za Příbram do Krajského národního revolučního
výboru). Navrhoval a organizoval tisk letáků se zprávami ze zahraničních rádií u tiskařů Jana Bejčka, Jana a Josefa
Lánských. Organizoval sbírky hmotné i finanční pro rodiny postižené zatčením živitele a další „podvratnou činnost proti
Třetí říši“. Nejtěžším zločinem bylo poskytování jídla a noclehu hledaným osobám, „nepřátelům říše“ žijícím v ilegalitě,
a jejich přechovávání, ve vlastním bytě v přízemí v Dlouhé ulici 164. Naposledy dvou členů III. ilegálního ústředního
výboru KSČ Josefa Maláka a Josefa Košťálka. Potraviny za lístky (nezákonně tištěné na nebožtíky apod.) dodávali
Kozlíkovým příbramští živnostníci (A. Dvořáček mouku.., Jan Podlaha, Růžena Podlahová cukr.., Štipl, mlynáři Jech
a na Škrtilce a další).
Proniknutím do protiříšských organizací východních Čech pomocí výhrůžek, vyvraždění rodiny získalo gestapo konfidenta, který získal a vyzradil několik adres odbojářů v Písku. Zatkli je 18. 8. 1943 (Karel Sobotka a Zdeněk Šindelář, kteří
nevydrželi výslechy – to je kruté mučení) a získali od nich adresy v Plzni a v Praze. Přes spojku KNRV Praha – Příbram
Annu Kiliánovou vysledovali její bydliště ve Vamberově ulici (dn. Fibichova, rozbouraná část). Gestapo a další složky
13. listopadu 1943 uzavřely ulici a vnikly do domu v 5 hodin a zatkly Annu Kiliánovou (jediná, která se bránila, postřelila
zatýkajícího, život mu zachránila klíční kost, potom sebe) se spolubydlícím Jaroslavem Štanglem, také odbojářem. Oba
byli na bytě u starší vdovy po profesorovi Báňské akademie.
Gestapo pokračovalo v zatýkání, v 7 hodin zatklo Stanislava Vojíře, v 10,30 hod. Aloise Lauba a dále další členy KNRV,
včetně Bedřicha Kozlíka a Františky Kozlíkové. Při této razii v Příbrami bylo 65 zatčených (šedesátý pátý byl strojvůdce
Silbernágl ze Zdic) a dalších 100 v okolí, trvala od 13. do 17. listopadu. Po každém zatčení následoval krvavý výslech,
z každého doznání další zatýkání. Zatčení byli uvězněni ve sklepení příbramského soudu čp. 1/I. Odpoledne byli
odváženi do věznic v Písku a Táboře, orgánů říšskoněmecké policie, pod které Příbram patřila. Po skončených výsleších,
kdy vyšetřovatelé uznali, že z uvězněných manželů Kozlíkových více nevytlučou, a z obavy, aby jim ve vězení nezemřeli,
převezli je začátkem roku 1944 k říšskému soudu Sondergericht. Ten sídlil ve Strakově akademii v Praze na Malé Straně,
společně s dalšími dvěma soudy (Volksgerichtshof, Schnellgericht), aby stačily vynášet rozsudky. U rychlých soudů
(Schnellgericht) se výkon trestu smrti provedl pro výstrahu do čtyřiadvaceti hodin po vynesení rozsudku.
Soud Bedřichu a Františce Kozlíkovým potvrdil vinu i návrh rozsudku s policejním obviněním „velezrada říše“ s návrhem
trestu smrti. Odsouzení byli převezeni do Pankrácké věznice, kde byli vyfotografováni z ánfasu a profilu.
Následovalo jen čekání na smrt ve věznici s minimální stravou a dalšími útrapami. Podle platných nacistických zákonů
mělo uplynout mezi odsouzením a zabitím minimálně sto dnů, v závěru války však byla tato lhůta zkrácena na šest
týdnů. Byli zařazeni do dlouhodobého seznamu s termínem stětí čtvrtek 28. dubna 1944.
Kozlíkovi byli vybráni jako první oběti příbramského zatýkání z důvodů propagandistického zastrašovaní. To, že byli
manželé, mělo mít tvrdší psychický dopad na občany a mělo také potvrdit, že vyhlášky o trestech smrti za „podvratnou
činnost proti říši“ jsou skutečností, gestapo vykázalo svoji bedlivou činnost.
Gestapo nechalo vytisknout v novinách samostatné oznámení o jejich smrti – zabití. Počet deliktů, za něž hrozil trest
smrti, rostl, už roku 1940 jich bylo 40. Matku čtyř dětí odsoudili k„trestu smrti“ jen za to, že „ukradla“ teplou šálu ze sbírky
obyvatel „zimní pomoci pro vojáky na východní frontě -Winterhilfe“ pro své dítě.
Následoval je 15. června téhož roku Jan Benda, také člen KNRV, pracovník okresního hejtmanství (úřadu čp. 100/I.)
se stejným obviněním „velezrada říše“ za vystavování falešných legitimací, tím i potravinových lístků skrývajícím se osobám.
Protektorát Böhmen und Mähren byl jen zásobárnou pro „V“ (Viktoria) vítěznou válku a jeho intenzivní chod zajišťovalo
gestapo a soudy. Policisti i soudci mysleli také na sebe, aby náhodou nemuseli na frontu, když byla vyhlášena „totální
válka“. Tady se jim žilo dobře, rozvrhli si „práci“ – zabíjení, tak aby byli nepostradatelní na svých místech. Část 16
uvězněných Příbramáků (přebytek) přenechali kolegům, nechali je převést do Říše, do věznice v Brandenburgu u Berlína.
Odsoudil je Volksgericht – Lidový soud v Gollnově 14. – 17. 11. 1944, za stejný trestný čin „velezrada říše“ k „trestu smrti“.
Rozsudky byly vykonány sekerou ve věznici v jednom dni 19. února 1945.
Na tuto událost bylo vzpomenuto 18. února, jako každoročně v obřadní síni MěÚ v Zámečku-Ernestinu za účasti ředitele
Hornického muzea Příbram PaedDr. Josefa Velfla, který přednesl obsáhlý projev. Ve válečném Německu bylo v provozu
22 smrtících zařízení na stínání a škrcení se svými katy.
Na Příbramsku se dále zatýkalo a v Pankrácké věznici stínalo. Dne 25. března 1945 V. Hlaváček, A. Flemr, F. Kopecký,
J. Matoušková, M. Mařík a J. Klim z Rožmitálska.
Dne 4. dubna 1945 z Nové Hospody manželé Vítovští, Filipovští a Chmelíkovi, s nimi K. Matěj a V. Holan. Dne 19. dubna
Emanuel a Josef Habadovi, o den později ještě Karel Habada. - za přechovávání ruského těžce nemocného partyzána
poručíka Sergeje Petroviče Vezněva, kterého gestapo nechalo zastřelit v Terezíně 2. května 1945. Jen nepatrné hrstce
odsouzených k „trestu smrti“ se podařilo uniknout sekeře, ale ne dalším útrapám a některým ani smrti. V dubnu
nadpočetné odsouzené rozvezli do jiných věznic (bavorského Aichachu a Terezína).
Naposledy Alois Weiß zabíjel pět odbojářů 26. dubna 1945. Dne 29. dubna 1945 kat Weiß s pomocníky rozebrali sekeru,
odvezli k Vltavě a naházeli do vody z Karlova mostu, u čtvrtého pilíře, aby zahladili stopy po své ohavné činnosti. Mezi
5. dubnem 1943 a 26. dubnem 1945 bylo na Pankráci sekerou sťato 1075 osob (z toho 920 mužů a 155 žen) a neznámý
počet vězňů židovského původu byl usmrcen oběšením na traverze s osmi háky, zavěšené na stropu vedle gilotiny. Židy
nacisté považovali za nečistou rasu, hluboko ještě pod slovanskou, nebyli tedy hodní „bezbolestné smrti“ stětí sekerou
(jako neurození Římané) a také proto, že se štítili kontaktu s jejich krví, považovali ji také za nečistou.
Utíkali soudci, příslušníci gestapa, sbalil i kat s pomocníky a odjel na západ. Odjel i generál SS a policie Karl Hermann
Frank v přestrojení jako řadový příslušník Wehrmachtu v kšiltovce a šněrovacích bagančatech.
V celách pankrácké věznice v oddělení A/II zůstala část vězňů, které nestačilo gestapo setnout, kat Weiss nedostal by
za ně již zaplaceno, tak si zachránili život 3 ženy a 52 mužů, dveře cel jim byly otevřeny 5. května.
Kat Alois Weiß si v protektorátu Böhmen und Mähren dle dochovaných dokladů vydělal celkem 46 995 říšských marek,
což byla na tu dobu značná suma. Konkrétně představoval jeho výdělek asi trojnásobek průměrného platu lékaře
v nemocnici a bylo to přibližně devětkrát více, než by si za tutéž dobu vydělal kvalifikovaný dělník v továrně.
Weißovi pomohla i vlažná denacifikace. Lhal, vydával se za oběť. Vyvázl s půlroční internací a pokutou 200 marek.
České úřady požádaly o prošetření Aloise Weiße. Německá strana to odmítla s odůvodněním, že jej nepovažuje za nacistického zločince, ale za úředníka.
V roce 1953, osm let po válce, dorazila ke Správnímu soudu v Regensburgu žádost, která šokovala: „…V důsledku toho,
že ve Spolkové republice Německo byl zrušen trest smrti (1949), nemám šanci vykonávat práce popravčího. Nicméně,
protože mou práci kata nikdo formálně neukončil, stále se cítím katem, a mám tedy nárok na odpovídající mzdu…“.
V šedesátých letech měl žádat čs. vládu o vydání důchodového zápočtového listu za dobu jeho zaměstnání v pankrácké
věznici. Pankrácký kat po několika odvoláních své odškodnění dostal. Zemřel, milován svými sousedy a příbuznými
v roce 1986 ve Straubingu v Bavorsku). Říšští soudci (justiční vrazi) našli zaměstnání ve svém oboru, soudili podle zákonů
a pak zase podle platných zákonů až do zasloužené penze.

Ing. Josef Podlaha

Budu včelařem

byl vydán všeobecný horní zákon v Rakousku,
který přinesl modernizaci v mnoha ustanoveních o dolování i o zabezpečení horníků.

(pokračování z minulého čísla)

Proces exekucí pokračoval do vyčerpání seznamu. Vězni na celách počítali na prstech údery padající sekery. Mnozí
odsouzenci na chodbě a před komisí křičeli „Československo, Ať žije Beneš, …Vrazi ..“. Dozorci a katovi pacholci tloukli
odváděné odsouzence do obličeje, aby je umlčeli, neboť to rozčilovalo komisi a narušovalo poklidný a rychlý průběh
exekucí.
Následoval úklid oblečení a bot na chodbě. V rakvárně naházeli těla do beden s hlavami mezi nohy. Spláchli krevní
sraženiny do kanálku. Po 18. hodině přijel malý nenápadný náklaďáček s korbou zakrytou plachtou, do kterého byly
naloženy bedny s těly zabitých, ten je za doprovodu dvou příslušníků německé policie odvezl do strašnického krematoria. Pracovníci krematoria měli noční směnu, za policejního dozoru postupně museli spálit všechna těla. Policejní dozor
„fasoval“ (dostával) láhev alkoholu, aby vydržel při manipulaci s těly personálem a dýchání zplodin při spalování.
Obsluha toho využívala a odsypávala do různých nádobek označených čísly popel zemřelých, když dozor poněkud
unaven seděl ve vedlejší místnosti. Ještě v noci byl popel odvezen a rozsypán do jam v blízkosti krematoria. Prázdné
bedny se ze Strašnic vracely na Pankrác k novému použití, vyměnily se jen piliny, nasáklé krví se spálily v krematoriu.
Za „popravu“ a kremaci bylo pozůstalým účtováno 500 korun. Ve Velkoněmecké říši fungoval i perverzní systém dvojího
dna. Když existoval zájem někoho zlikvidovat a neudělal to soud, převzalo špinavou práci gestapo. Po transportu do koncentračního tábora s kartičkou „Sonder-behandlung – zvláštní zacházení = návrat nežádoucí“, kde „heftlinky“ čekala
vysilující práce s nuznou stravou, byla taxa tři měsíce života.

Kde chovat včely

3. díl

Dnešní díl se bude, přátelé, zabývat výběrem místa, kde začínající včelař svá včelstva umístí. Při výběru
včelího stanoviště je nutné dodržet určitá kriteria, která by zvolené místo - včelnice mělo mít. Mělo by být
oboustranně výhodné. Pro včely i pro včelaře. Včelař musí odvézt plné nástavky, dovézt krmení na zimu,
apod., proto by se měl na včelnici dostat autem. Při dnešních cenách pohonných hmot by neměla včelnice
být daleko, jinak se včelaření dost prodraží. Včelnice by měla být zabezpečena i proti nenechavcům
a vandalům alespoň jednoduchým plotem.
Bohatá nabídka pestré pastvy pro včely od předjaří až do podzimu je základním předpokladem
pro umístění úlů. Česna (výletový otvor) úlů by měla být obrácena na jihovýchod, aby včely začaly létat
s prvními slunečními paprsky. Rostliny vytvářejí ve svých květech nektar, který v horkých letních dnech
rychle vysychá. Proto je důležité, aby včely vyrazily na pastvu hned ráno. Včelnice by měla být chráněna
před západním větrem alespoň živým plotem z hustých keřů. Umístění úlů do včelína, maringotky nebo
včelníku mnohonásobně prodlouží jejich životnost. Přírodní zdroj čisté vody je důležitý pro rozvoj včelstev.
Pokud jsou nedaleko sady ovocných stromů a keřů, les a pole s medonosnou kulturou, např. řepkou či
svazenkou, zvýší se několikanásobně medný výnos. Včelař může v okolí úlů provést i vlastní výsadbu
nektarodárných a pylodárných rostlin. Existuje odhad, že účinný dolet včely za pastvou, kdy včela donese
do úlu vše, co nasbírala, je 800 metrů. Ale pro snůšku z atraktivní rostliny létají včely i několik kilometrů.
Směr letu si včela orientuje podle slunce. Proto by neměly úly být schované ve stínu, ale celodenní přímý
sluneční žár také není to pravé. Ideální je vlastní pozemek či zahrada na vsi, na okraji města nebo mimo něj,
kde budou úly v polostínu, např. pod vzrostlými listnatými stromy. V zimě stromy pouštějí na úly sluneční
teplo a v létě je listy zakrývají. V předpokládaném letu včel by se neměla nacházet větší překážka, např.
budovy, vysoká zeď či velká vodní plocha. Také umístění úlů pod stožáry vysokého napětí není vhodné
kvůli silnému elektromagnetickému poli vodičů, na které jsou včely citlivé. Vadí jim i hluk, který je rozrušuje.
Proto by včelnice neměla sousedit s hlučným průmyslovým provozem, železnicí, komunikací, kde jezdí
těžká technika, střelnicí, chodníkem, kudy denně projde množství chodců, či zahradní restaurací, kde se
pořádají taneční zábavy. Také na zápach jsou včely velmi citlivé. Při komunikaci mezi sebou reagují na vůni
feromonů včelí matky a květy rozlišují kromě jiného také podle vůně. Zápach průmyslového provozu, nebo
z budov zemědělské živočišné výroby může včely donutit k opakovanému vyrojení a ztrátě celých včelstev.
Nevhodné je založit včelnici i v blízkosti koňských stájí. Kůň má relativně slabou kůži a v případě vbodnutí
včelího žihadla může zemřít na šok.
Včelaři jsou družný národ, ale do jaké vzdálenosti má umístit nový včelař svá včelstva od stanoviště jiného
včelaře, aby nedošlo k tzv. převčelení místa? Pokud se jedná o počty včelstev řádově do deseti až dvaceti
včelstev, nedá se hovořit o převčelení. Pokud ale vzniká větší včelařská farma, kde se stavy včel blíží
ke stovce, měla by být obě stanoviště od sebe vzdálena minimálně 3 km. Místa s vysokou hladinou spodní
vody, kde se udržuje vlhko, mlha a chlad, také nejsou pro chov včel vhodná. Je ještě celá řada podmínek
ke zdárnému chovu včel, způsobených specifikací stanoviště, ale překážky jsou od toho, aby byly včelařem
i včelami překonávány. Proto také dochází k případům, že lidé chovají včely na plochých střechách domů,
ve vyřazených plechových vagónech, v bednách od dělostřelecké munice, na půdách, atd.
Ve všech případech platí, že co je dobré pro včely, je dobré pro lidi.
Bc. Jiří Roub

První běžecký závod centrálními Brdy
určený široké sportovní veřejnosti.

17. května 2014
start na fotbalovém hřišti
Sokol Vrtule Láz (u Příbrami)
Závod je součástí

BRDSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2014
BĚŽECKÉ SCOTT SPORT TOUR 2014
Brdská 25 - vytrvalostní závod o délce 25 km centrálními Brdy
Brdská 12 - závod o délce 12 km pro širokou sportovní veřejnost
Nordic Walking Brdy - ve stylu nordic walking o délce 12 km
Cruiser Race Brdy - závod s kočárky o délce 12 km
Závody dětí - pro děti ročník narození 2006 až 1996 od 300 m do 3 km
prezentace

do 9.45 hod. - pro žákovské závody
do 13.30 hod. - pro ostatní závody
starty

od 10.00 hod. - start dětských kategorií
14.00 hod. - start hlavního závodu Brdská 25
14.05 hod. - start Brdská 12, Nordic Walking a Cruiser Race
vyhlášení

13:00 hod. - žákovské závody
17:00 hod. - Brdská 25 a 12, Nordic Walking Brdy, Cruiser Race Brdy
doprovodný program

pro děti budou připraveny celodenní akce a soutěže
after party od 19 h ve znamení skvělé kapely Nástroj snahy !
pořadatelé akce

www.brdskypohar.cz

www.brdska25.cz

typy závodů

pořadatelé akce
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hlavní partneři akce

DIVADLO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram
čt

VELKÁ scéna

1./19:00

partneři akce

KINO

DIVERGENCE

Sci-Fi

TIT|120 Kč
TIT|120 Kč

pá

2. | 19:00

ČERVENÝ A ČERNÝ | sk. E

 160, 120 Kč

pá 2./20:00

TRANSCENDENCE

akční

ne

4. | 18:00

THOMAS HAMPSON ZPÍVÁ CIGÁNSKÉ MELODIE A. DVOŘÁKA
 120 minut |  400 Kč

so 3./16:00

RIO 2

animované CZ|100 Kč

 60 minut |  160, 120 Kč

so 3./19:00

CAPTAIN AMERICA: Návrat prvního Avengera

akční

CZ|100 Kč

ne 4./16:00

POJEDEME K MOŘI

komedie

CZ|100 Kč

čt

HANY

drama

CZ|100 Kč
TIT|120 Kč

čt 15. | 17:00

PLOVÁRNA | sk. KMD

pá 16. | 16:00

OBRAZ - zadané představení

 85 minut |  50 Kč

pá 16. | 19:00

OBRAZ - zadané představení

 85 minut |  160 Kč

so 17. | 19:00

JAK UTOPIT DR. MRÁČKA | sk. J

ne 18.| 15:00

BOB A BOBEK NA CESTÁCH |sk. D

ne 18.| 20:00

VÁLKA ROSEOVÝCH

út

20.| 19:00

VĚRA ŠPINAROVÁ se skupinou Adama Pavlíka

st

21.| 19:00

HRDÝ BUDŽES

8./19:00

190, 150 Kč

pá 9./20:00

VIOLETTE KONCERT

hudební

 60 minut |  50 Kč

so 10./16:00

PÁSMO VEČERNÍČKŮ

animované

 135 minut |  160, 120 Kč

so 10./19:00

VIOLETTE KONCERT

hudební

TIT|120 Kč

ne 11./16:00

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

akční

CZ|100 Kč

čt 15./19:00

DETEKTIV DOWN

komedie

TIT|100 Kč

pá16./20:00

GODZILLA

Sci-Fi

TIT|120 Kč

so 17./16:00

HURÁ DO PRAVĚKU!

animovaný CZ|100 Kč

so 17./19:00

GODZILLA

Sci-Fi

ne 18./16:00

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY

životopisné CZ|100 Kč

út 20./17:00

PŘÍBRAMSKÉ PÁBENÍ - Projekt Gymnázia pod Svatou Horou a Kina Příbram
SBĚRNÉ SUROVINY
komedie
CZ|50 Kč

čt 22./19:00

BONY A KLID 2

komedie

CZ|120 Kč

pá 23./20:00

BONY A KLID 2

komedie

CZ|120 Kč

so 24./19:00

BONY A KLID 2

komedie

CZ|120 Kč

ne 25./10:00,
13.00, 16.00

DIVADLO PATŘÍ DĚTEM
LEGO PŘÍBĚH

animované

st 28./16:00

KINOKLUB–Gymnázium, Legionářů 402
REVIVAL

komedie

čt 29./19:00

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

akční

TIT|125 Kč

pá 30./20:00

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

akční

TIT|125 Kč

so 31./19:00

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

akční

TIT|125 Kč

 120 minut |  390 Kč
 165 minut |  220, 180 Kč

ne 25.| 10:00 ,14.00

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH | DIVADLO PATŘÍ DĚTEM

st 28. | 10:00

TARTUFFE | sk. G

čt 29. | 19:00

TARTUFFE | sk. P

CZ|80 Kč

 50 Kč
 160, 120 Kč

PREMIÉRA

TIT|120 Kč

PRO školy
po

5. | 10:00

 120 minut |  50 Kč

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

st 14. | 11:00

O RUSALCE

po 19. | 8:30, 10:30

BOB A BOBEK NA CESTÁCH

 45minut | 5 Kč
 60 minut |  50 Kč

malá SCÉNA
 105 minut

po 19. | 19:00

RYCHLÉ ŠÍPY

ne 25. | 11:00 ,15.00

NA PEJSKA A KOČIČKU… | DIVADLO PATŘÍ DĚTEM
estrádní sál

ne 18. | 12:30
st 28. | 8:00

SBĚRATELSKÁ BURZA
ELEKTROTECHNICKÝ SEMINÁŘ

CZ|50 Kč

Ostatní
so 31. | 14:00

PROHLÍDKA DIVADLA

 90 minut |  50 Kč

D–KLUB
po 19. | 19:00

DALIBOR GONDÍK JAZZ Q

 150 Kč

 Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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