Stalo se

Starosta města MVDr. Josef Řihák si
z výšky prohlédl právě rekonstruované náměstí T. G. Masaryka.

Za výbornou reprezentaci města
starosta MVDr. J. Řihák poděkoval
fotbalistům ze ZŠ Březové Hory.

Na pozvání Ing. Králíčka se starosta
MVDr. J. Řihák a radní Ing. J. Molnár
zúčastnili turnaje na Spartaku.

Město postaví nové
mateřské školy pro 112 dětí

Město Příbram má již připravený projekt výstavby dvou nových mateřských škol v jednom z pavilónů
bývalé 8. základní školy v Žežické ulici v Příbrami VII. V současné době probíhá stavební řízení a příprava
zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
„Již dříve jsem řekl, že za peníze získané z prodeje objektů č.p. 102 a 103, ve kterých sídlí I. poliklinika,
hodláme v letošním roce vybudovat nové mateřské školy. Po vyhodnocení přihlášek předškolních dětí
do mateřských škol se opět potvrdilo, že v Příbrami chybí přibližně sto míst ve školkách. Tuto nepříznivou
situaci si uvědomujeme, a chceme ji proto řešit,“ říká starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Stávající pavilón číslo 1 v areálu bývalé 8. základní školy v Žežické ulici v Příbrami VII bude navrženými
stavebními úpravami přebudován na dvě samostatné mateřské školy. Nově vzniklé školky budou
zřízeny jako pobočky stávajících škol, a to Mateřské školy Příbram VII, Jana Drdy 496, a Waldorfské
školy Příbram. Provozně bude stávající budova rozdělena podle středové osy.
Obě mateřské školy budou
o dvou odděleních, každé oddělení bude mít kapacitu 28 dětí.
Celková kapacita v obou
mateřských školách bude 112
dětí. Každá z obou nových školek
bude provozována nezávisle
s oddělenými hlavními vstupy
z opačných konců budovy.
Do obou předškolních zařízení
bude dovážena hotová strava
v termosech, a to z kuchyně
Mateřské školy Příbram VII, Jana
Drdy 496.
Během rekonstrukcí pavilónu
číslo 1 v bývalé 8. základní škole
dojde ke kompletní výměně vnitřních rozvodů - elektroinstalace, vodovodu a kanalizace. Zároveň
budou vyměněna všechna okna a dveře za nová plastová. Fasáda objektu bude opatřena kontaktním
zateplovacím systémem.
Pro zajištění potřebných parkovacích míst pro provoz nových mateřských škol bude jednak využíváno
stávající parkoviště před bývalou školní jídelnou, kde je asi 8 parkovacích míst, a dále bude v areálu
vybudováno nové parkoviště s kapacitou 23 míst.
„Pokud vše půjde hladce, výstavbu obou školek bychom mohli zahájit na přelomu srpna a září letošního
roku. Předpokládaná doba realizace je pět měsíců,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.
Předpokládané náklady na stavbu dle rozpočtu projektanta:
Přestavba objektu na MŠ:
21 666 696,- Kč bez DPH (26 000 035,- Kč vč. DPH)
Parkoviště
1 555 704,- Kč bez DPH (1 866 845,- Kč vč. DPH)
Interiérové vybavení
1 965 503,- Kč bez DPH (2 358 604,- Kč vč. DPH)
Dle zkušeností z posledních výběrových řízení lze předpokládat, že vysoutěžená cena by mohla být
ve výši cca 70 % ceny dle rozpočtu projektanta.
Skutečnost, že město Příbram další místa v mateřských školách potřebuje, dokladují aktuální údaje
ze zápisu dětí do předškolních zařízení. Na 13 mateřských škol zřizovaných městem Příbram bylo
přijato ve vypsaném termínu 811 přihlášek. Z toho asi 300 podání bylo duplicitních.
Kapacita počtu volných míst pro příští školní rok je 346 dětí. Zbývá tedy přibližně 126 žádostí, kterým
nebude vyhověno.
„Také v příštích letech očekáváme podobně velký zájem o umístění dětí do mateřských škol. Proto je nezbytně
nutné zvýšit počet míst v příbramských mateřských školách. Z hygienických důvodů již není možné zvýšit
kapacitu stávajících školek, proto musíme vybudovat mateřskou školu novou,“ řekl starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák.
Až budou obě mateřské školy (nová pobočka Mateřské školy Jana Drdy a Waldorfské školy) dokončeny,
budeme rodiče informovat o možnosti zapsat své dítě do nových tříd prostřednictvím internetových
stránek města a dalších médií.
jk
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První etapa revitalizace veřejné zeleně se blíží ke konci
Do konce června 2012 bude ukončena 1. etapa revitalizace zeleně ve městě Příbram. Tato etapa zahrnuje revitalizaci zeleně ve třech lokalitách – příbramský hřbitov, ulici Balbínova a ulici Žižkova. Projekt je z velké části spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt se uskutečňuje rovněž za finanční podpory
Středočeského kraje.
„Realizace tohoto rozsáhlého projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram“ probíhá již déle než rok
a v současnosti probíhají poslední práce. Na příbramském hřbitově byla na začátku května letošního roku vysazena
většina z celkového počtu 73 stromů a probíhají práce na obnově nezpevněných cest, součástí projektu je rovněž
doplnění mobiliáře, tj. 10 ks nových laviček. Do konce června bude na hřbitově ještě vysazeno 667 ks keřů. V ulici
Žižkova a Balbínova bude vysazeno 30 nových stromů a do konce června budou arboristy – stromolezci ošetřeny
zbývající vzrostlé stromy. Celkově bude v rámci této etapy ošetřeno 467 vzrostlých stromů rostoucích na ploše 5,3 ha,“
informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Náklady na realizaci celé akce, včetně vedlejších nákladů, jako je zpracování projektové dokumentace, technického dozoru investora apod., činí cca 7,3 milionu korun. Dotace od Evropské unie – z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí bude
poskytnuta ve výši 90 % z tak zvaných způsobilých výdajů. To je přibližně 5,7 milionů korun. Na část způsobilých
výdajů ve výši cca 120 tisíc korun získalo město příspěvek od Středočeského kraje a zbylé náklady ve výši asi
1,5 milionu korun budou hrazeny z rozpočtu města Příbram.
V Příbrami dne 25. 5. 2012

Antonín Dvořák, vnuk hudebního
skladatele, se účastní koncertů
Hudebního festivalu A. Dvořáka.

OS Spolek pro kočku nabízí koťátka
různých barev. Odběr od poloviny
června. Informace na č. 605 127 124.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Za několik dnů přivítáme léto. Na našich zahrádkách i v obchodech se již objevují první
„domácí“ jahody, rebarbora a další plody.
V těchto dnech také vrcholí na středních
školách období maturitních zkoušek. Věřím, že
mladé dámy a mladí pánové první velkou životní
zkoušku zvládli, a nyní, na prahu dospělosti, se
rozhlížejí, kterou cestou se ve svém budoucím
životě vydají. Přeji jim, aby jejich rozhodnutí
bylo správné, aby se každý dostal na další studia
či na takové místo, které jim v životě bude
přinášet radost a uspokojení.
Ale nejen letošním maturantům končí školní rok. Prázdniny na dohled
mají i všichni ostatní školáci. My starší zase netrpělivě odpočítáváme
poslední dny, které nám zbývají do zasloužené letní dovolené. Než se
rozjedeme na dovolenou, můžeme si v Příbrami užít celou řadu akcí.
Ti z Vás, kteří nepojedou sledovat fotbalové mistrovství Evropy do Polska,
mají možnost zúčastnit se prvního příbramského veřejného promítání.
Každé utkání našich fotbalistů bude promítáno na velkoplošné obrazovce umístěné na náměstí T. G. Masaryka. Zásluhu na této akci,
nad kterou jsem rád přijal záštitu, má parta mladíků vedená kapitánem
fotbalového A-týmu SK Spartak Příbram Vlastimilem Ševrem. Doufám,
že nám bude přát počasí a že se velkoplošné promítání fotbalu v Příbrami
vydaří. A snad nám naši fotbaloví reprezentanti budou dělat radost.
Alespoň tak velkou, jakou nám udělali příbramští volejbalisté, kteří
skončili na 3. místě extraligy České republiky. Je to největší úspěch
v historii volejbalu v Příbrami. Děkuji všem členům Volejbalového
oddílu Příbram za vynikající reprezentaci našeho města.
Podobně skvěle reprezentovali Příbram v uplynulých týdnech i další
naši sportovci. Ať již to byli mladé volejbalistky ze Základní školy pod Svatou
Horou nebo fotbalisté ze Základní školy Březové Hory, cyklisté z Cykloklubu Příbram či prvoligoví fotbalisté 1.FK Příbram. Všichni tito
sportovci byli úspěšní a šíří dobré jméno příbramského sportu.
V červnu a na začátku července se v Příbrami uskuteční celá řada akcí,
na které si Vás dovoluji pozvat. V Divadle A. Dvořáka se 7. 6. sejdou
příznivci Big Bandu Příbram na pravidelném koncertu tohoto
oblíbeného příbramského souboru. Dne 12. 6. bude zahájen provoz
v našem Letním kině. Hrací dny zde budou úterý a čtvrtek. Pořadatelé
pro Vás připravili kromě filmových představení také jedno divadelní
(hned na úvod) a dále několik koncertů.
Vaší pozornosti by neměla ujít ani zajímavá výstava o téměř
zapomenuté historii 1. světové války s názvem Bohemia Mia, která je
do konce května k vidění v Galerii Františka Drtikola a později se přesune
na Svatou Horu. Výstava fotografií pojednává o osudech obyčejných
lidí během válečného konfliktu – o italských vysídlencích, kteří našli
na tři roky azyl v několika českých městech, mimo jiné i v Příbrami.
V dalším výstavním sále v Galerii Františka Drtikola je do 8. 7. interaktivní výstava, kterou nám zapůjčil IQ Park Liberec. Výstava je velmi
oblíbená a věříme, že ji Příbramáci opět navštíví v hojném počtu.
Každoročně se na Svaté Hoře koná slavná Korunovace milostné sošky
P. Marie. Letos se tato slavnost, která vždy přiláká spoustu poutníků
a návštěvníků, uskuteční 17. června. Na pěší a odpočinkové zóně
Hořejší Obora se v sobotu 16. června uskuteční 3. letošní Farmářský trh.
A v neposlední řadě si určitě nenechte ujít slavnou Prokopskou pouť
na Březových Horách, která má před sebou v obnovené tradici
v prvních červencových dnech již 23. ročník. Letos se koná 7. a 8. července.
Vážení občané Příbrami,
přeji Vám hezké léto a těším se s Vámi na shledanou na některé
kulturní, sportovní či společenské akci, která se v našem městě před letními prázdninami uskuteční.

MVDr. Josef Řihák

INFORMACE Z RADNICE
Příbramské projekty pokračují

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák se vyjádřil k „zaručeným“ zprávám
a prohlášením některých politiků v některých médiích a v diskuzích
na internetu, podle kterých je údajně ohroženo financování projektů
města Příbrami, na které město získalo dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy:
„Město Příbram realizuje či v nedávné době realizovalo tři projekty
spolufinancované z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Proplácení projektů spolufinancovaných z ROP Střední Čechy probíhá
plynule a dle zveřejněné tiskové zprávy úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy nemá pozastavená certifikace ze strany
Ministerstva financí ČR žádný vliv na proplácení finančních prostředků
příjemcům dotace.“ Jsou to tyto projekty:
1. Propagace turistické destinace Příbramsko.
Projekt byl dokončen dne 9. března 2012, financování dosud nebylo
ukončeno. Tři žádosti o platbu v celkové výši asi 1,04 milionu korun
byly proplaceny. Poslední žádost o platbu ve výši asi 277 tisíc korun
bude proplacena po závěrečné kontrole projektu, která byla právě
zahájena. V rámci projektu se město Příbram ve spolupráci s Hornickým
muzeem Příbram, Svazkem obcí Podbrdska a duchovní správou Svaté
Hory zúčastnilo mezinárodních výstav a veletrhů v Brně, Praze,
německém Freibergu a polské Poznani.
2. Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami
(objekty 110a, 112a)
Realizace tohoto projektu byla zahájena v červenci 2011 a bude
dokončena 30. května 2012. Dotace je proplácena postupně. Zatím
byly proplaceny čtyři žádosti o platbu v celkové výši 3,9 milionu korun.
Zbývající dotace ve výši asi 5,5 milionu korun bude proplacena
po závěrečné kontrole projektu pravděpodobně v září 2012.
3. Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami –
2. etapa
Realizace projektu byla zahájena v červenci 2011 a bude dokončena
nejpozději do 31. srpna 2012. Dotace je proplácena postupně, zatím
byly proplaceny tři žádosti o platbu v celkové výši asi 1 milion korun.
Zbývá čerpat dotaci ve výši 13,5 milionu korun. Do konce června bude
podána další žádost o platbu, do které by měla být zahrnuta většina
výdajů ve výši asi 11 milionů korun. Do konce října bude předložena
závěrečná žádost o platbu ve zbývající výši asi 2,5 milionu korun a tato
bude proplacena po závěrečné kontrole projektu, pravděpodobně
do konce roku 2012.

Příbram se představila v Zabrze

Město Příbram se ve dnech 11. – 12. 5. 2012 zúčastnilo Mezinárodních
trhů průmyslového dědictví a podzemní turistiky v polském městě
Zabrze. „Dostali jsme nabídku od zástupců města Zabrze k účasti, kterou
jsme s velkým potěšením využili. Veletrhu v Zabrze jsme se zúčastnili
poprvé a pokud to půjde a budeme na to mít peníze, rádi bychom naše
město v Polsku propagovali i v budoucnu. Cestovní ruch v Polsku má velký
potenciál rozvoje a chceme, aby se Příbram stala jedním z vyhledávaných
cílů polských turistů,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Město
Příbram se trhů v Zabrze zúčastnilo společně s Hornickým muzeem
Příbram s tradičním stánkem ve stylu „Hornické hospůdky“. Provoz
stánku zajišťovali za město Příbram Ing. Ota Hauptmann a Radka
Fiebigerová. Hornické muzeum Příbram reprezentoval Ing. Milan Karda.
Catering pro hosty stánku zajišťoval hotel Belvedere Příbram. Stánek
Příbrami „Hornická hospůdka“ získal ocenění „Nejatraktivnější stánek
Mezinárodních trhů průmyslového dědictví a podzemní turistiky“.

Cestovní doklady pro děti

Město Příbram vychází vstříc rodičům malých dětí, které potřebují
získat pro své ratolesti cestovní pas. V souladu s novou legislativou
musí mít totiž každé dítě od letošního roku při cestě do zahraničí vlastní
průkaz totožnosti. „Vím, jak je náročné absolvovat procedury při vyplňování žádostí a fotografování zejména s dětmi předškolního věku. Proto
jsme právě pro rodiče s předškoláky vyčlenili samostatný úřední den, kdy
se úředníci budou věnovat přednostně právě nejmenším Příbramákům,“
vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
Rodiče s předškoláky mají přednost při podávání žádostí o cestovní
pas, a to každé úterý v době od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin. Žádosti
o cestovní pasy a občanské průkazy je možné podávat u přepážek
v přízemí budovy v ulici Generála R. Tesaříka 19 v Příbrami I.
„Žádosti o cestovní pasy a občanské průkazy se přijímají v pondělí
a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V úterý a ve čtvrtek od 8 do 12
a od 13 do 15 hodin. Během této doby si občané rovněž mohou přijít
pro již hotové doklady. V pátek úředníci zpracovávají a odesílají podané
žádosti, a proto jsou přepážky pro veřejnost uzavřeny. V úterý samozřejmě
mohou podávat žádosti nejen rodiče s dětmi, ale i ostatní občané. Ovšem
pro předškoláky platí již zmíněné zvýhodnění,“ uvedl starosta Josef Řihák.
S nadcházející turistickou sezónou vzrůstá zájem občanů o vydávání
nových dokladů. V pondělí a ve středu příbramští úředníci denně
převezmou v průměru 100 žádostí o cestovní pas a 70 žádostí o nové
občanské průkazy. V úterý a ve středu to bývá průměrně 60 žádostí
o pas a 40 o občanský průkaz. „I když je zájem poměrně velký, naši
pracovníci městského úřadu nápor zvládají dobře a u přepážek se netvoří
nijak dlouhé fronty. Této skutečnosti poměrně často využívají občané
z Prahy a okolí, kteří si u nás podávají žádosti o občanské průkazy. V Praze
jsou totiž fronty mnohem větší. A protože o občanský průkaz je možné
žádat na kterémkoliv úřadě, lidé z Prahy této možnosti využívají a jezdí
k nám. Naopak o cestovní pas je ale možné žádat jen na příslušném úřadu
podle místa trvalého bydliště,“ doplnil starosta.

Beseda o budoucnosti Brd

V zasedacím sále Městského úřadu Příbram se v pondělí 14. května
2012 v podvečer konala beseda občanů s představiteli Ministerstva
životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Setkání, jehož tématem byla budoucnost ochrany přírody v Brdech
po roce 2015, kdy by odsud měla odejít Armáda ČR, uspořádal starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Ministerstvo životního prostředí ČR zastupovala vedoucí odboru
zvláštní ochrany přírody RNDr. Alena Vopálková, která přibližně
padesátku účastníků seznámila se stanoviskem jejího ministerstva.
Ekologové navrhují, aby do doby, kdy má být v Brdech zrušen vojenský
újezd, zde byla vyhlášena nová Chráněná krajinná oblast (CHKO).
“Byla by to již 25. CHKO v České republice. Předpokladem pro její vyhlášení
je ale souhlas všech dotčených obcí. Do konce května by nám měli zaslat
svá stanoviska všichni starostové měst a obcí, které sousedí s navrhovanou CHKO Brdy. V této chvíli máme již osm odpovědí a všichni starostové zatím souhlasí se vznikem CHKO. Druhým důležitým předpokladem
je, že se nová CHKO Brdy stihne vyhlásit i po stránce legislativní,” řekla
mimo jiné RNDr. Alena Vopálková.
Starosta MVDr. Josef Řihák zdůraznil, že zdaleka ještě není rozhodnuto,

zda vojáci z Brd skutečně odejdou. “Myslím si, že pro ochranu přírody by
bylo lepší, kdyby Brdy i nadále spravovala armáda. Zejména máme velké
obavy, aby nedošlo k poškození zásob pitné vody v Brdech. Město Příbram
odebírá z brdských pramenů přibližně 80 procent veškeré spotřeby pitné
vody. Podobně z Brd čerpají kvalitní pitnou vodu i další města a obce
v okolí. Jsme na čistých Brdech existenčně závislí. A pokud by vojáci z Brd
opravdu odešli, pak je třeba, aby starostové nepodlehli tlaku developerů,
kteří se netají úmyslem stavět na území vojenského újezdu sjezdovky,
rekreační zařízení a podobné stavby. Z toho důvodu si myslím, že není
možné připustit parcelaci území Brd. Je třeba využít toho, že pozemky
na území Vojenského újezdu Brdy patří celé státu. Mělo by to tak i zůstat.
Brdy by měly mít jednotný katastr pod správou Středočeského kraje. Ať už
zde bude CHKO, nebo ne,” řekl příbramský starosta Josef Řihák.
Dotazy občanů směřovaly především na konkrétní úkony, které zajistí
ochranu přírody v Brdech. Lidé se ptali také na zónaci území budoucí
CHKO a jaká omezení z ní budou vyplývat.

Rekultivace ukončené skládky Květná

Historie skládky tuhého komunálního odpadu Květná, kterou se město
Příbram snažilo více než deset let sanovat, pomalu končí. Aby bylo možné
špatný stav napravit, bylo nutné nechat zpracovat posudky, následně
pak projekt a současně činit kroky k získání finanční dotace na sanaci
a začleněné plochy do okolní krajiny. „Až v roce 2010 se nám podařilo
získat příslib dotace. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která
by projekt realizovala. Z jedenácti přihlášených firem byla městem
po vyhodnocení požadovaných přísných kritériích vybrána firma
Metrostav, a. s., s nejnižší cenovou nabídkou 31,5 miliónů korun. Dotaci
od Ministerstva životního prostředí město obdrželo ve výši 29 milionů
korun a dále i ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,9 miliony.
Vlastní práce na rekultivaci byly zahájeny v polovině března letošního
roku a dle smlouvy musí být dokončeny do poloviny října 2012. V současné
době je zhruba dokončeno 60 procent ploch skládky pokrytím zeminy,
do které budou v září a říjnu osázeny „divoké“ keře a stromy tak, aby rekultivovaná skládka „zapadla“ do okolní krajiny. Celá plocha skládky bude
zatravněna,“ informoval místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Kanalizace v Orlově má vítěze

Podle informace místostarosty Šedivého bylo dokončeno výběrové
řízení na dodavatele stavby – Odkanalizování obcí v povodí Litavky
na ČOV Příbram – Orlov. „Ihned po dokončení výběrového řízení budeme
kontaktovat Ministerstvo zemědělství, kde máme přislíbenou finanční
dotaci na realizaci stavby. Ve chvíli, kdy bude dotace potvrzena, zahájíme
práce. Do soutěže se přihlásilo deset firem, z toho jedna nesplnila kvalifikační předpoklady. Nejnižší nabídku předložila firma ENERGON Dobříš
ve výši 26 miliónů korun. Celý projekt Čistá Litavka byl rozdělen na tři části,
z toho první část je právě odkanalizování Orlova, posílení přečerpávací stanice v Podlesí a posílení kanalizačního sběrače směrem do Lazce a Kozičína.“

Příprava na letní sezónu

Venkovní bazén příbramského Aquaparku je podle slov místostarosty
Černého napuštěný a připravuje se tak, aby od 15. června mohl být
zahájený provoz. „Pokud by byly horké dny již nyní, bude bazén otevřený
dříve. Voda sice ještě nebude vyhřátá, ale je čistá a splňuje hygienické
podmínky. Ještě se dodělávají šatny u venkovního bazénu, provádějí se
drobné opravy – hlavně u dětského bazénku. Také Nový rybník bude
v nejbližších dnech připravený. Na zimu byl vypuštěný, takže řádně
vymrznul. Voda je tady kvalitní. Nyní se v areálu seká tráva, provádějí se
běžné úpravy a opravy jako každý rok, aby vše bylo funkční a vyhovovalo
hygienickým podmínkám. K provozu se připravuje také areál Letního kina.
Kromě promítání filmů tady proběhne i řada zajímavých hudebních koncertů a jedno divadelní představení,“ uzavřel informaci Václav Černý.

Zajímavé setkání se seniory

Oba příbramští místostarostvé se zúčastnili výročního setkání Svazu
důchodců. Na tomto setkání byla skutečně hodně vysoká účast
seniorů. Členové svazu chtějí hlavně aktivně využívat svůj volný čas.
Na schůzce poděkovali městu za vytváření vhodných podmínek
pro jejich členy – mají se kde setkávat a město jim poskytuje i finanční
podporu. Podle svých zkušeností s jinými svazy v regionu i kraji není
prý tato podpora zcela běžná. Ivan Šedivý a Václav Černý všem členům
předali dárek – knihu o Příbrami a poděkovali jim za jejich aktivitu,
která také není zcela běžná. Senioři pro své členy pořádají celou řadu
nejrůznějších akcí a zájezdů po celé České republice.

Italská výstava v Příbrami

Zahajovací putovní výstavy Bohemia Mia se zúčastnil místostarosta
Václav Černý. Vernisáž proběhla 30. dubna v Praze ve Valdštejnské
zahradě. „Vyslechli jsme koncert italského pěveckého sboru z Ledra a také
pěveckého sboru ze Zdic. Večer pak byla v katedrále sv. Víta mše, kterou
celebroval páter Stanislav Přibyl. V tomto chrámu sloužil poprvé a všichni
jej hodně chválili. Mše se zúčastnili všichni zástupci obcí, a to jak italských,
odkud vysídlenci pocházeli, tak i českých, kde po vysídlení našli domov.
Přítomni byli i velvyslanci obou zemí, potomci vysídlenců, zástupci
Senátu a Parlamentu. Nyní se tato výstava přestěhovala do příbramské
Galerie Františka Drtikola, kde by měla být k dispozici hlavně studentům.
Chceme, aby studenti měli možnost se osobně seznámit s historií a dokumenty, poznat místa a příběhy, které se odehrávaly třeba i v místech, kde
nyní chodí a žijí. Některé jedinečné dokumenty poskytl i příbramský archiv
a právě tyto dokumenty bude možné vidět pouze tady.“
Výstava zde bude do konce května. Jde o výstavu putovní, takže
potom bude instalována ještě na Svaté Hoře a do konce tohoto roku
i na dalších místech České republiky.

Koncert francouzského orchestru

Jeden z koncertů Hudebního festivalu A. Dvořáka v provedení Choeur
et Orchestre de Paris – Sorbone byl podle slov místostarosty Ivana
Šedivého skutečně jedinečný. „Nejenom sbor, ale i orchestr připravil
nádherný hudební zážitek. Jediné, co mě mrzelo, byla malá účast
návštěvníků, a to byla opravdu škoda. Francouzi měli v ČR dva koncerty –
jeden v Praze, druhý právě u nás. Pražský koncert byl zcela vyprodaný
a protagonisty na závěr čekaly velké ovace. Druhý koncert byl v Příbrami
a nadšení diváků bylo také velké, jenom sál byl poloprázdný.“ V současné
době se již připravuje dramaturgie pro příští ročník festivalu.
„Půjde o 45. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka a myslím si, že
to bude vyvrcholení tohoto cyklu,“ dodal MUDr. Ivan Šedivý.
jk, as

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JULIUS ZEYER,
SPISOVATEL
1841 - 1901

Dnes budeme opět pokračovat v představování „příbramských“ literátů. Osobnost Julia Zeyera je (nebo by měla
být) dostatečně známá, přesto jeho vztah k Příbrami
možná leckomu dosud unikal. Zeyer pocházel z rodiny
francouzského šlechtice pocházející z Alsaska, v jeho
žilách kolovala i německá a židovská krev. To vše zřejmě
ovlivnilo jeho hluboký zájem o historii a mytologii, a také
o francouzskou a ruskou literaturu. Čeština nebyla jeho
rodnou řečí, musel se ji dodatečně naučit.
Otec, povoláním obchodník se dřevem, však brzy zemřel,
a mladý Julius měl kráčet v jeho stopách a převzít rodinný
podnik. Nicméně po vychození škol a krátké době
podnikání jej matka tohoto úkolu zprostila a umožnila
mu věnovat se literatuře bez existenčních starostí,
na účet rodinné firmy, byť se Zeyer alespoň zpočátku
živil i sám jako vychovatel v aristokratických rodinách.
V české literatuře bývá spojován se skupinou kosmopolitních spisovatelů konce 19. století, nicméně jeho zařazení
není snadné, lze jej počítat i k novoromantikům, katolické
moderně či ke scifistům.
Jeho poezie je převážně epická, nostalgická a snivá.
V próze pak často staví vlastní, mnohdy vymyšlený svět
proti soudobé nevlídné realitě české společnosti. Jistou
pozoruhodností jeho díla je záliba v líčení silného až
citového přátelství mezi muži. K jeho nejzdařilejším dílům
patří Tři legendy o krucifixu, Román o věrném přátelství
Amise a Amila, sociální román s autobiografickými prvky
Jan Maria Plojhar či pohádkové drama Radúz a Mahulena,
ke kterému zkomponoval hudbu Josef Suk.
Zeyerův vztah k Příbrami byl dán jeho neteří Karolínou
Kozlíkovou, provdanou za příbramského lékaře Bedřicha
Heinricha. Dokud byl na živu její otec Jan Kozlík, obě
rodiny se pravidelně stýkaly, ale po jeho časné smrti se
vdova Klára s dětmi přestěhovala do Příbrami a záhy se
znovu provdala za voskáře Blažeje Mixu. Mladá Karolína
pak tyto rodinné styky obnovila během svého pobytu
v Praze, kam byla dána na výchovu. Zeyer a další spisovatelé, zejména Jaroslav Vrchlický, ji pak celý život
v Příbrami navštěvovali. S trochou nadsázky se těmto
setkáním začalo říkat Heinrichovský salón.
Na Zeyera velmi silně až magicky působila Svatá Hora,
snad mu byla i inspirací k posmrtně vydané básni v próze
Zahrada mariánská. Zeyer si Příbram a zejména Svatou
Horu natolik oblíbil, že jeden čas uvažoval o tom, že si
v místech za svatohorským areálem vystaví dům, aby zde
mohl tvořit a využívat silné mariánské atmosféry tohoto
poutního místa.
V osobním životě byl Julius Zeyer příliš komplikovaný
člověk. Měl sice mnohé přátele, ale v podstatě trpěl
samotou a depresemi. S Vrchlickým se nakonec rozešel
ve zlém, dokonce nesnesl jeho přítomnost ani
při návštěvách v Příbrami. Radost ze života mu nepřinášelo ani jeho dílo, kritikou odmítané a čtenáři málo čtené.
Poslední léta života strávil ve Vodňanech a v okruhu
mecenáše Josefa Hlávky na zámku v Lužanech a v Praze.
Jeho dílo bylo doceněno až v závěru jeho života, nejvíce
paradoxně krátce po jeho smrti, kdy byl jako vůbec první
pochován na vyšehradském Slavíně.
Daniel Doležal

ČERVNOVÉ

KALENDÁRIUM
10. 6. 1632
19. 6. 1902
na Svatou Horu doputoval
slepec Jan Procházka, kterému se zde vrátil zrak. Tento
zázrak patří k nejdůležitějším
ve svatohorské historii.

12. 6. 1702

zemřel v Písku Jan Evangelista Brzák, romantický zpracovatel příbramské historie.

19. 6. 1962

sochař Jan Brokoff zahájil
svoji činnost na Svaté Hoře.

vypukl v areálu tábora Bytíz
rozsáhlý požár, při kterém
vyhořely dvě ubytovny
pro 300 chovanců.

14. 6. 2002

22. 6. 1872

byla zahájena 12. živnostenská,
průmyslová, hospodářská
a školská kontraktační
a prodejní výstava na příbramském zimním stadionu.

potravní spolek Horník
na
Březových
Horách
obdržel potvrzení stanov
a zahájil činnost.

14. 6. 1872

22. 6. 1732

16. 6. 1912

29. 6. 1942

Březohorská městská rada
požádala okresní úřad
o zřízení hřbitova.

odbor Ústřední matice školské v Příbrami uspořádal
slavnost, při které uspořádal
průvod městem, taneční
zábavu, promítání biografu
a občerstvení na mnohý
způsob.

se na Svaté Hoře konala
první korunovace sošky
P. Marie.

byli za tzv. schvalování atentátu na říšského protektora
R. Heydricha popraveni
Vojtěch a Antonín Stočesovi.

Daniel Doležal

Pocta skladateli filmové hudby

PROGRAM V LETNÍM KINĚ PŘÍBRAM:

Asi všichni příznivci filmové hudby zaznamenali, že letos oslavil osmdesáté narozeniny jeden z nejznámějších tvůrců filmové hudby, americký skladatel John Williams, pětinásobný držitel Oscara za tento
žánr. Do povědomí diváků se zapsal jako autor hudby k filmům Zachraňte vojína Ryana, Sám doma,
Hvězdné války, Indiana Jones či Jurský park (nejčastěji spolupracuje s režisérem St. Spielbergem), byl také
autorem hudby k zahájení ZOH v roce 2002. Toto výročí inspirovalo Pražský filmový orchestr řízený dirigentem Jiřím Koryntou a pěvecký sbor Pražští pěvci (sbormistr Stanislav Mistr – příbramská veřejnost ho
zná z četných vystoupení, kdy jako sólista posílil několikrát Komorní smíšený sbor dr. Vladimíra Vepřeka)
k nacvičení nejznámějších orchestrálních a sborových skladeb jubilujícího autora. Orchestr čítá 60 mladých
talentovaných hráčů, Pražští pěvci jsou výborným komorním tělesem v počtu 17 zpěváků, proto jejich
sbormistr hledal posily. Obrátil se i do řad našeho komorního sboru. Příležitost tak dostali Kateřina
Falcníková, Zuzana Horská, Gabriela Kuntová, Karel Brynda a Vladimír Kříž. Tito během týdne
usilovným samostudiem a po dvou zkouškách v Praze tak prokázali, že jsou schopni hostovat s výborným
tělesem a mohli podpořit pěvecky Pražské pěvce při této významné události. Dne 29. dubna 2012 proběhl
v Rudolfinu koncert k poctě skladatele J. Williamse s uvedením výhradně jeho skladeb. Zcela vyprodané
Rudolfinum nešetřilo uznáním (často i potleskem ve stoje) jak skladateli, tak interpretům. Pro příbramské
zpěváky bylo velkou ctí a zážitkem účinkovat při tak významné příležitosti a s tak velkým ohlasem.
PaedDr. Vladimír Kříž
Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram
si dovoluje pozvat všechny zájemce v rámci celorepublikových oslav

Mezinárodního dne archivů
na tyto akce

sobota 9. června 2012
od 9 hodin do 19 hodin

čtvrtek 14. června 2012
v 18 hodin

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

JAK SE DĚLÁ
EVANGELIÁŘ

Program:
prohlídky archivu každou celou hodinu,
(poslední prohlídka v 19 hodin)

Pan Jan Bondra bude
přednášet o tom, jak vzniká
faksimile (přesná kopie
nerozpoznatelná od originálu)
vzácného

v badatelně budou k prohlédnutí
zrestaurované, dosud neznámé fotografie a
jiné archiválie z důlní katastrofy z roku 1892
nově zakoupená listina z roku 1712
faksimile Strahovského evangeliáře

Strahovského evangeliáře

12. 6.
19. 6.
21. 6.
26. 6.
28. 6.
1. 7.
3. 7.
5. 7.
10. 7.
12. 7.

Dívčí válka - divadlo
Saxana a lexikon kouzel
Muži v naději
Bastardi 2
Rodina je základ státu
Čechomor - koncert
Perfect days
Twilight sága-Rozbřesk
Kocour v botách
Labyrint

17. 7. Sherlock Holmes
Hra stínů
19. 7. Signál
24. 7. Čtyři slunce
26. 7. Mission Impossible
31. 7. Tady hlídám já
2. 8. Probudím se včera
7. 8. Okresní přebor
9. 8. Prci, prci, prcičky
10. 8. Bratři Nedvědové, Věra

Těšíme se na setkání s Vámi

v budově Státního okresního archivu v Příbrami 7, ulice E. Beneše 337
zaměstnanci Státního okresního archivu Příbram
www.soapraha.cz/pribram

Martinová - koncert
Líbáš jako ďábel
Madagascar 3
Bitevní loď
Sněhurka a lovec
Turbo a Keks - koncert
Poupata
Doba ledová 4
V. Špinarová - koncert

Dívčí válka: - v případě deště bude akce přesunuta do Estrádního sálu. Předprodej vstupenek:
1) Informační centrum Knihovna Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, tel. 318 622 384
2) Knihkupectví, Pražská 128, tel. 318 627 473
3) TOP – MUSIC, s. r. o., Osvobození 314, tel. 318 623 867
4) Aquapark - pokladna, Legionářů 378, tel. 318 621 384
5) Brdský spoj – kancelář inzertních novin, Legionářů 400, tel. 318 696 001
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Její atraktivnost se
skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. Autor sám
o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde především o jemu
blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož
rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou
nadsázky říkám – tak Bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu
Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice“.
Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle, a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole
diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu.
Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou,
se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl
na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém
temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá
naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho erotickoestetická pozornost obrací
se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem
vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi
oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma
skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich
dnů. Hra přináší hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového
zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou.
Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému
způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu
staroslovanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop music.
Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný
konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice. Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech,
Milan David, Jaroslav Sypal, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Romana Goščíková, Bedřich
Maruštík, Michal Gulyáš a další.

Svoboda Ladislav poøádá

z časů Cyrila a Metoděje,
včetně ukázek jednotlivých folií,
drahých kamenů, smaltů a
rozpracované knižní vazby.

otevřena bude také výstava
Let Sokola Příbramí, věnovaná 150. výročí
založení příbramského Sokola a doplněná
multimediální prezentací dobových
fotografií

14. 8.
16. 8.
21. 8.
23. 8.
24. 8.
28. 8.
30. 8.
28. 9.

koncert

„SOUHVÌZDÍ JISKER ”
s hostem Vìrou Martinovou

logo OPVK_hor_zakladni_logolink...
Předávání EVVO pomůcek pro základní školy zřizované městem Příbram

Město Příbram uspělo ve své žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s projektem Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích
programů základních škol zřizovaných městem Příbram.
Součástí tohoto projektu je vytvoření EVVO (environmentálního) modulu na všech partnerských školách. K podpoře
tvorby zmiňovaného modulu je vyhrazena částka ve výši 1 373 585 Kč včetně DPH na nákup pomůcek EVVO. Tato
částka byla rozdělena na všechny základní školy zřizované městem Příbram, na které byly postupně dodány
mikroskopy, dalekohledy, zahradní technika, sady výukových pomůcek pro hodiny přírodopisu, květiny pro vytvoření
různých ekosystémů, senzory a datallogery pro měření EKG, PH a spousta dalších pomůcek.
Pedagogové i vedení jednotlivých škol dodání pomůcek velmi kvitovali, protože, jak sami uvádějí, takto kvalitní
pomůcky by do škol ze svého rozpočtu nemohli nikdy pořídit. Dalším a určitě tím nejdůležitějším faktorem je nadšení
samotných dětí. Nové pomůcky jim utváří učení mnohem zábavnější s vědomím, že mohou pracovat s tou nejmodernější technikou. Jako příklad uvádíme USB mikroskop DM-111, který umožňuje dětem sledovat mnohonásobně
zvětšené preparáty prostřednictvím PC a tím pronikat hlouběji do tajů mikrosvěta.
Výstupem projektu budou inovované ŠVP (školní vzdělávací programy) a v nich zapracované moduly EVVO. Tato
inovace odstraní všechny zjištěné nedostatky, zapracuje spoustu nových a moderních poznatků a tím zvýší kvalitu
výuky všech dětí základních škol zřizovaných městem Příbram.
Ing. Juraj Molnár, radní pro oblast školství, dotací a komisí RM
V úterý 15. 5. 2012 proběhla v jednacím sále Zastupitelstva města Příbram závěrečná konference k projektu „Tvorba
a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol
zřizovaných městem Příbram“, který město Příbram získalo z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Závěrečná konference byla určena pro širokou pedagogickou veřejnost a občany města, kteří se intenzivně
zajímají o školství v Příbrami. Na začátku konference shrnul průběh projektu a jeho přínos pro město Příbram Ing. Juraj
Molnár. Dále mentor ŠVP (školního vzdělávacího programu) PaedDr. Karel Tomek představil inovační výstupy
jednotlivých škol a ocenil jejich vysokou úroveň. „To, co se díky projektu podařilo na základních školách v Příbrami, je
unikátní, a konečné výstupy mohou být inspirací pro další základní školy v ČR,“ řekl PaedDr. Karel Tomek.
Poté došlo k představení metodického manuálu pro evaluaci, který byl utvářen po celou dobu trvání projektu.
„Tento manuál vznikl jako metodický text na podporu procesu hodnocení a sebehodnocení kvality a výsledků vzdělávání
v příbramských základních školách. Vysvětluje klíčovou část tohoto tvůrčího procesu, jeho podstatu a obsah a poskytuje
i základní přehledové informace. Věnuje pozornost vysvětlení principu evaluace jako východisek pro její další rozvíjení
a zkvalitňování ve školách,“ řekl koordinátor projektu Mgr. Jan Chvál.
Na závěr došlo k shrnutí vlivu projektu na jednotlivé školy a představení dosažených výstupů na školách. Dále
koordinátoři poděkovali městu Příbram za realizaci projektu, ale i pedagogům a žákům, bez jejichž zapojení by tento
projekt nedošel ke zdárnému konci. Po prezentaci každého koordinátora Ing. Juraj Molnár slavnostně předal metodické
manuály na školy. „Tento metodický manuál bude dále distribuován na základní školy v rámci ČR a bude k dostání
i v elektronické verzi,“ řekl vedoucí odboru školství MěÚ Příbram Mgr. Jaroslav Kopecký.
Zúčastnění pedagogové a občané města pozorně naslouchali, byl znát velký zájem o práci základních škol a chuť k přebírání odborných zkušeností. Po skončení konference bylo pro účastníky připraveno občerstvení, při kterém došlo
k široké debatě nad prezentovanými výsledky.
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Pøíbram letní kino

10. 8. 2012 od 19.00 hodin
Informaèní centrum - Knihovna Jana Drdy Pøíbram Námìstí T.G.M. 156, Pøíbram, tel:318622384
v pokladnì Aquparku Pøíbram

TICKETSTREAM www.ticketstream.cz
®

www.ts1.cz

+420 224 263 049

(ve všech poboèkách CK Èedok, FIRO-tour, knihy Kanzelsberger)

vstupné v pøedprodeji 320,- Kè, na místì 370,- Kè
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Projekt Comenius
Gymnazisté prezentovali budoucnost regionu v Andalusii.
Minulý měsíc vyslalo Gymnázium Příbram desetičlennou
skupinu studentů projektu Comenius pod vedením
učitelů Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Bedřicha Rotha na jih
Španělska. Za vedení školy se ke skupině připojil
PhDr. Petr Hrubý, který spojil projektovou schůzku
se studijní návštěvou do partnerské školy v Torre del Mar.
Hlavním cílem setkání byla výměna zkušeností s partnerskými školami z Německa, Polska, Norska, Itálie a Španělska
a prezentace projektové práce na téma „Budoucnost
evropských regionů“. Tento dvouletý evropský projekt
zaměřili gymnazisté v loňském roce na využití energií
a v letošním roce na urbanismus a volnočasové aktivity.
Partnerská škola z Torre del Mar vybrala pro týdenní
schůzku Mezinárodní školící centrum pro evropskou
a latinskoamerickou mládež (CEULAJ) asi 70 km od letiště
v Malaze. Po příjezdu do centra se před účastníky otevřelo
městečko složené z bungalovů pojmenovaných podle
známých míst v Jižní Americe. Všichni se museli rychle
zorientovat, aby nezmeškali společné aktivity v sále
zvaném „Tequedama“, prezentace v přednáškové místnosti
„Ipacarai“ nebo tance a hry v „Bahia Hall“. Zpočátku
nezvyk, ale po dvou dnech samozřejmost.
Prezentace Gymnázia Příbram byla naplánována hned
na druhý večer spolu s partnerskou školou z Německa.
Po dopoledních sportovních aktivitách se Češi a Němci
vrhli do přípravy večerních prezentací. Bylo třeba správně
ozvučit a vhodně nasvítit prezentační místnost, vyzkoušet
si klavír jako doprovodný nástroj k prezentacím
a samozřejmě projet všechny dílčí části prezentace v anglickém jazyce. Příbramští gymnazisté zahájili prezentaci

historií a současností třech městských částí Příbrami Pražské ulice a náměstí TGM, Rynečku a náměstí
17. listopadu. K dokreslení dobové atmosféry si vybrali
jako hlavní pomocníky dva penzisty, kteří popisovali, co
na jednotlivých místech bývalo v době jejich mládí.
Poté studenti přešli k budoucnosti Brd a jejich otevření
pro veřejnost. Tato část prezentace byla doplněna
fotografiemi a podbarvena živou hudbou klavíru a flétny.
Třetí část prezentace byla vzpomínkou na osobnost Jana
Kaplického, jako význačného českého architekta. Ukázky
jeho staveb braly všem účastníkům doslova dech. Závěr
prezentace se nesl v duchu studentského filmu o měnícím
se vzhledu města a o využití volného času. Studenti do filmu
zakomponovali krátký rozhovor se starostou města
MVDr. Josefem Řihákem. Všechny rozhovory byly přeloženy
a pomocí titulků vloženy do prezentace.
Další dny schůzky proběhly v duchu prezentací, workshopů, tanců, her a hlavně poznávání památek Andalusie.
Studenti mohli porovnat neolitické stavby u městečka
Antequera s přímořskou architekturou partnerského
města Torre del Mar. V Malaze a Granadě mohli obdivovat
katedrály, které svědčí o katolické minulosti Španělska.
Asi nejobdivovanějším místem se stala arabská pevnost
Alhambra s nádherně zdobenými interiéry královského
paláce. Škoda jen, že jarní počasí ještě neumožnilo
zahradám ukázat se v té pravé kráse.
A tak „adiós a gracias“ na dálku do Torre del Mar, které
příbramským studentům a učitelům umožnilo objevit
krásy Andalusie. Současně srdečně zveme všechny
příznivce našeho projektu na prezentaci, která proběhne
dne 5. 6. 2012 v hudebním sále Gymnázia Příbram
od 8 do 10 hodin.
Za Comenius tým Mgr. Hana Štufková

Gymnázium pod Svatou Horou pilně pracuje na grantovém projektu

Gymnázium pod Svatou Horou se od 1. listopadu 2011 zapojilo do grantového projektu
v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.04 Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s nepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.
Cílem projektu je u vyučujících prostřednictvím prezenční a distanční formy studia v rámci
DVVP a s využitím inovativních e-learningových opor vytvořených během projektu rozvinout a zvýšit příslušné kompetence. Vyučující se zúčastňují kurzů zaměřených na prezenční
dovednosti, projektové vyučování a využívání interaktivní tabule při výuce, práci v týmu,
komunikaci v obtížných a problémových situacích, kreativní myšlení, asertivní jednání.
Nedílnou součástí kurzů je i výuka anglického jazyka pro začátečníky a e-learningový modul.
V uplynulém období došlo k akreditaci v rámci DVVP prvních čtyř výše zmíněných kurzů
a v současné době prochází schvalovacím procesem na MŠMT ČR zbylé čtyři kurzy.
Současně jsou pilotně ověřovány již akreditované kurzy. Počítá se s tím, že z grantu bude
podpořeno 85 osob a Gymnázium pod Svatou Horou využije finanční podporu v hodnotě
1 361 755,26 Kč. Z této částky byla již zakoupena jedna interaktivní tabule a 10 notebooků,
které rozšíří možnosti přípravy pedagogů.

Úspěch žákyň sportovních volejbalových tříd ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

V povědomí veřejnosti jsou především úspěchy příbramského mužského volejbalu: 3. místo
v extralize mužů, junioři a kadeti uhájili pro příští sezonu účast v extralize, žáci byli čtvrtí
v Českém poháru a pátí na Mistrovství České republiky.
Také dívčí mládežnický volejbal se opět po pár letech dostal na výsluní. Starší žákyně hrající
pod hlavičkou TJ Baník Příbram v Českém poháru v konkurenci více jak 48 týmů ukázaly,
že patří v této kategorii mezi špičku v České republice. Družstvo složené převážně ze žákyň
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, kde dívky také trénují, obsadilo 4. místo. Že to nebyla
náhoda, potvrdilo družstvo žákyň na Mistrovství České republiky, které se uskutečnilo
od 4. do 6. května 2012 v Přerově. Dlouhodobá a náročná tréninková příprava pod vedením
zkušených trenérů Jana Prokopa, Petra Ročňáka a fyzioterapeutky Jitky Hipčové byla
přetavena v bronzovou medaili. Jinak řečeno v konkurenci 16 nejlepších týmů ČR, které se
na mistrovství ČR kvalifikovaly, obsadily příbramské dívky 3. místo. Obrovský úspěch!
Takový výsledek naposledy registrujeme v roce 2008. To hrála za příbramské družstvo nyní
18letá Andrea Kossanyiová – v současné době členka reprezentačního družstva žen, v letošní
sezoně 2. místo v extralize žen, 1. místo v extralize juniorek za Olymp Praha. Hrály zde i Jolana
Prokopová, Tereza Veselá – v letošní sezoně bronz v extralize juniorek za Loko Plzeň.
Na mistrovství ČR 2012 obrovským oceněním příbramských hráček bylo i to, že Kateřina
Hipčová (8. r. ZŠ) byla volejbalovými experty vybrána a vyhodnocena jako nejlepší nahrávačka mistrovství a smečařka Daniela Urešová (9. r.) byla zařazena mezi šest nejlepších
hráček. Velice silně jí výkonnostně sekundovala smečařka Karolína Valtová (9. r.). I ostatní
hráčky Sára-Marie Štochlová (7. r.), Nicole Vosátková (8. r.), Karolína Urešová (7. r.), Nikoleta
Vinohradská (8. r.), Markéta Kadlecová (7. r.), Kateřina a Karolína Šťastných (7. r.) měly
obrovský podíl na tomto týmovém úspěchu. Určitě o některých jmenovaných v budoucnu
v souvislosti s volejbalem ještě uslyšíme.
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, ve spolupráci s VO Příbram a TJ Baník Příbram
vychová budoucí naděje příbramského i českého volejbalu. Doufejme, že konstelace hvězd
bude volejbalu na ZŠ pod Svatou Horou stále nakloněna a výuka tohoto sportu se zde udrží
i nadále. Proto neváhejte a přiveďte své pohybu chtivé potomky do tělocvičny ZŠ pod Svatou Horou. Volejbal je ideální sport zejména pro dívky. Přijďte se svými dcerami a vnučkami
od 2. do 5. ročníku ZŠ si třeba jen vyzkoušet, jak chutná sportovní trénink. Pro informace
volejte 318 401 151 nebo 602 309 689.
Mgr. Petr Ročňák

Generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročnících ZŠ
a odpovídajících ročnících nižšího stupně víceletých gymnázií

Díky příbramskému divadlu má Bedna nové vybavení
Příbramské nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna má nové vybavení pro děti. Nákup se mohl uskutečnit díky
penězům z dobročinného bazaru, který o Velikonocích uspořádalo Divadlo A. Dvořáka Příbram. Děti mají v Bedně od pondělí
k dispozici nové hudební vybavení a boxovací pytel, celkem za 22 tisíc korun.
První dobročinný bazar, který proběhl o Velikonočním pondělí 9. 4. 2012, byl velmi úspěšný. Podařilo se získat
22 084 Kč. Peníze mohli návštěvníci bazaru věnovat do kasičky, mohli si také koupit drobné dárky nebo se zúčastnit
dražby. Sami návštěvníci pak rozhodli, za co se peníze mají utratit, a Bedna tento závazek splnila.
Nejvíce hlasů získalo pořízení boxovacího pytle a hudebního vybavení.
„Ani ve snu by nás nenapadlo, že se podaří získat tak
vysokou finanční částku. Děti byly nadšené a díky novému
vybavení se nám otvírají nové možnosti práce s nimi,“ řekla
koordinátorka Bedny Kateřina Volfová.
Boxovací pytel umožní dětem vybít vhodným způsobem
přebytečnou energii, uvolnit napětí a zvyšovat fyzickou
zdatnost. Obecně je doporučován jako pomůcka prevence agresivního chování. Díky hudebnímu vybavení
mohou děti zdokonalovat své hudební schopnosti a jednou možná natočit i vlastní demosnímek. Dá jim to šanci
zažít úspěch nebo si na vlastní kůži vyzkoušet vystoupení
před publikem.
Zástupkyně ředitele příbramského divadla paní Anna
Čiperová dodává: „Nápad uspořádat dobročinný bazar
vzešel od hereckého souboru. První nadšení, plánování
a přinášení věcí do bazaru záhy vystřídalo napjaté
očekávání a mnohdy i pochybnosti. Ty se samozřejmě
rozplynuly hned s prvními návštěvníky. A zcela souhlasím
s Katkou Volfovou, že vybraná částka byla překvapením úplně pro všechny.“
„Musím pochválit i děti z Bedny, protože v divadle si vedly úplně skvěle. Už od dopoledne zdatně pomáhaly s přípravou –
nosily stoly, zboží, instalovaly výzdobu a ještě s nimi byla legrace. Úspěch bazaru nás přesvědčil, že pořádat takovéto akce má
opravdu význam, a proto samozřejmě příští rok pokračujeme!“ řekla Čiperová.
NZDM Bedna v Příbrami pracuje s neorganizovanou mládeží již přes dva roky. Zařízení nabízí bezpečný prostor, ale
i poradenství dětem, které jsou v obtížné životní situaci. Celé zařízení je financováno z projektu Středočeského kraje,
z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Díky této finanční podpoře může denně Bednu navštívit i 50 dětí
a mladých lidí.
Kontakt: Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, Budovatelů 116, 261 01, Příbram VIII

Zlatá včela 2012
Dne 28. 4. 2012 se v Praze uskutečnilo krajské kolo celostátní soutěže včelařských kroužků „Zlatá včela“.
Soutěžní dopoledne proběhlo ve vyšehradských zahradách a v prostorách Jedličkova ústavu. Akce se
zúčastnilo 10 dětských včelařských kroužků z Prahy a Středočeského kraje. Za příbramskou včelařskou
organizaci se zúčastnilo 8 dětí z včelařského kroužku, který působí na Základní škole pod Svatou Horou,
Příbram. V konkurenci padesáti dětí se příbramský Jan Berka umístil jako pátý a Jana Fiřtová byla osmá.
Celému klání přihlíželi zástupci ČSV a Ministerstva zemědělství, kteří také dětem popřáli hodně úspěchů
ve včelařské činnosti. Na shledanou na Zlaté včele 2013.
Bc. Jiří Roub

Okresní státní zastupitelství Příbram, U Nemocnice 89, Příbram I, oznamuje, že od 28. 5. 2012 bude působit
v náhradních prostorách v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, náměstí
T. G. Masaryka 145, Příbram I (bývalý Okresní úřad Příbram - zadní trakt - vchod od České spořitelny).
Důvodem je rekonstrukce budovy v ulici U Nemocnice 89. Předpokládaná doba realizace je 1 rok.

V souladu s ustanovením § 171 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásil ministr
školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. února 2012 Program zjišťování výsledků
ve vzdělávání – Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí v roce 2012.
Na základě tohoto programu se ve dnech 21. května až 8. června 2012 na všech
základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií v České republice
konají generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9.
ročníků základních škol.
Ověřovány jsou výsledky vzdělávání žáků v předmětech český jazyk, matematika
a cizí jazyk. Účast škol je povinná, uvolnit školu z této povinnosti mohla na základě
odůvodněné žádosti pouze Česká školní inspekce.
Testování žáků je součástí projektu NIQES, což je oficiální zkratka strategického
rozvojového projektu, jehož plný název zní „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“. Nositelem a realizátorem projektu je
Česká školní inspekce, poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Další informace k tomuto projektu lze nalézt
na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR .
Konkrétní informace k vlastnímu průběhu testování včetně jeho časového
harmonogramu poskytnou jednotlivé základní školy a víceletá gymnázia, na nichž
je konkrétní žák přijat ke vzdělávání.
Ing. Juraj Molnár, uvolněný člen Rady města Příbram

Pozvánka do Knihovny Jana Drdy
Již 5. června od 17 hodin se mohou těšit milovníci antického Řecka na přednášku paní Jany
Froňkové. Každý návštěvník se bude moci ponořit do atmosféry starověkých paláců, měst,
malířství a sochařství. Jmenujme například palác krále Mínoa v Knóssu, Krétu a Mykény.
Projděte spolu s námi dějiny řeckého umění homérského, archaického, klasického a helenistického. Připomeňme slova klasika (J. Werich): „Jsou místa, o nichž všichni tvrdí, že jsou
nádherná, jedinečná. Nesmíme se však zeptat proč. Nikdo neví proč. A tvrdí-li, že ví, šidí
nebo lže. Akropolis je takovým místem.”
O týden později (12. června od 17 hodin) se budete moci seznámit s DVD Levobřežní
Příbramsko v podobě prezentace tohoto unikátního díla, které vzniklo za podpory města
Příbram a Středočeského kraje. Jedná se o souhrn několika tisíc fotografií, mezi nimiž zcela
jistě naleznete místa Vám tak dobře známá, ale i doposud Vašim očím skryta, ač od Vašeho
bydliště nejsou vzdálena ani kilometr. Každé město, vesnice či významná lokalita má na DVD
svou vlastní sekci, jež krom již zmíněných fotografií obsahuje i popis a historii daného
místa se všemi zajímavostmi. Nejednou se autorovi stalo, že při dotazu na cestu k rybníčku,
kapličce nebo křížku na něj tázaný zděšeně koukal, vysvětlujíc, že nic takového v okolí není.
O tom, že se mýlil, se můžete přesvědčit právě na tomto DVD. Spousty „ztracených“ míst tak
mají šanci být znovu objeveny a mohou se těšit na zvídavé pohledy kolemjdoucích. O tom,
ale i o mnohém dalším, co provázelo tvorbu DVD, bude prezentace v příbramské knihovně.
Na 19. června od 17 hodin je pro všechny zájemce připravena přednáška o antickém Římu
paní Jany Froňkové. Na níž blíže poznáme římské stavby jako: bazilika, teátr, cirk, hipodrom,
amfiteátr, termy, fórum, akvadukt, most a chrám. Dozvíme se, proč se vůbec stavěly, k čemu
sloužily, co všechno museli Římané znát. Pronikneme do tajů tehdejší společnosti a kultury.
Na závěr mi dovolte zmínit citaci Ovidia (Žalozpěvy 2,33): „Kdyby měl Jupiter poslat své
blesky, kdykoli lidé zhřeší, pak za krátký čas by docela bezbranný byl.”
Všechny tři červnové akce se uskuteční ve společenském sálu Knihovny Jana Drdy
na náměstí T. G. Masaryka.
Text Mgr. Václav Chvál – citace připravila Mgr. Jana Froňková

Děti potřebují vlastní cestovní doklad
Dnem 26. června 2012 skončí možnost vycestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Pro vycestování do zahraničí od 26. června
2012 musí mít každý občan České republiky vlastní cestovní doklad.
Pro vycestování do států EU je cestovním dokladem cestovní pas i občanský průkaz. Pro tuto situaci lze kromě cestovního pasu dítěte použít
rovněž občanský průkaz dítěte, neboť od 1. ledna 2012 lze požádat
o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 – 12, 13 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 12,
13 – 15 hod.
Každé úterý budou přednostně vyřizováni rodiče s dětmi předškolního
věku. Při podání žádosti o vydání cestovního dokladu nebo občanského
průkazu pro dítě mladší 15 let je nutné předložit rodný list dítěte, rodný
list rodiče, občanský průkaz rodiče. Doba vyřízení dokladu od podání
žádosti - cca 4 týdny.
Městský úřad Příbram, odbor organizační a vnitřních věcí

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

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

Dne 11. 5. v 21.05 hod. prováděla hlídka MP v rámci
pravidelné hlídkové služby kontrolu parkoviště u obchodního domu Kaufland. U obchodu Takko zpozorovala muže,
zanedbaného zevnějšku, který se kleštěmi pokoušel rozevřít
jeden ze článků řetězu, sloužícího jako zábrana pro parkující vozidla. Dotyčný po spatření hlídky ukryl kleště
do kapsy u bundy a snažil se rychle odejít. Strážníci však
muže dostihli a vyzvali ho k prokázání totožnosti, kdy
zjistili, že se jedná o muže ve věku 42 let. Na dotaz hlídky
jmenovaný uvedl, že chtěl řetěz odnést a odevzdat
do sběrny druhotných surovin. Strážníci dále zjistili, že
i železné kůly, na kterých byl připevněn řetěz, jsou vyvráceny z betonového podstavce. Shora uvedený muž
nejprve popíral, že by chtěl i tyto kůly odnést do sběrny.
K tomu se ale následně vyjádřili dva svědci, kteří se hlídce
přihlásili a uvedli, že výše jmenovaného viděli vyvracet
sloupky i nařezávat pilkou řetěz. Vzhledem k tomu,
že zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené
věci se jedná o podezření ze spáchání trestného činu,
přivolali strážníci hlídku Policie ČR a této celou záležitost
předali k dalšímu šetření.
Dne 12. 5. v 16.43 hod. oznámil na tísňovou linku MP
zaměstnanec bezpečnostní služby OD Kaufland, že
v prodejně zadržel pachatelku krádeže. Na místo ihned
vyjela hlídka MP. Ztotožněním zadržené osoby strážníci
zjistili, že se jedná o 40letou ženu, která ukryla do tašky
zboží v hodnotě 545,- Kč a toto poté pronesla prostorem
pokladen, aniž by zaplatila. Jejího jednání si však všiml
pracovník ostrahy a jmenovanou zadržel. Vzhledem k výši
škody a s přihlédnutím k tomu, že dotyčná nebyla
v posledních třech letech za obdobný trestný čin
potrestána, vyřídili strážníci věc uložením pokuty.
Dne 12. 5. v 19.00 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž, že u polikliniky Ravak nějaké děti střílejí
po autech. Na místo neprodleně vyjela hlídka psovodů
MP. U polikliniky zastihla čtyři chlapce ve věku 12 – 14 let,
kteří u sebe měli jednu dlouhou a jednu krátkou airsoftovou zbraň. Na dotaz strážníků chlapci sdělili, že střílejí
jen tak pro zábavu v parku. Dále uvedli, že však není
vyloučeno, že při střelbě bylo zasaženo nějaké projíždějící
auto. Vzhledem k tomu, že v okolí se nenacházel nikdo,
kdo by nahlásil nějakou spáchanou škodu, strážníci
chlapce poučili o zásadách slušného chování a vykázali je
z místa. Poté pokračovali v další činnosti.
Dne 12. 5. ve 20.20 hod. požádal strážník prostřednictvím
radiostanice služebnu MP o pomoc hlídky při stíhání dvou

mladíků, kteří se chovali podezřele, skrývali před
strážníkem obličeje pomocí kapuce a po výzvě k zastavení
se dali na útěk. Na parkoviště u hřbitova „Na Hvězdičce“
okamžitě vyjela hlídka psovodů MP. Po příjezdu zde
zadržela dva prchající muže. Jelikož ani jeden z nich
u sebe neměl žádný průkaz totožnosti, předvedli je
strážníci na Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami. Zde
bylo následně zjištěno, že se jedná o muže ve věku 31 a 29
let. Poté, co bylo lustrací zjištěno, že žádný z mužů není
v evidenci hledaných osob, byli poučeni o chování v případě žádosti o prokázání totožnosti a strážníci MP poté
pokračovali v plnění dalších pracovních povinností.
Dne 13. 5. ve 21.05 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
MP pracovník urgentního příjmu Oblastní nemocnice
Příbram a žádal o pomoc při převozu podnapilé ženy
do protialkoholní záchytné stanice. Do nemocnice byla
vyslána pěší hlídka MP, která poté asistovala při převozu
devětatřicetileté ženy v ambulantním voze.
Dne 15. 5. v 9.35 hod. oznámil na tísňovou linku MP 156
pracovník bezpečnostní služby supermarketu OBI, že
v prostorách prodejny zadržel pachatele krádeže. Do uvedeného obchodu ihned vyjela hlídka MP. Po příjezdu
ztotožnila zadrženého a zjistila, že se jedná o 56letého muže.
Jmenovaný si chtěl ze supermarketu odnést bez zaplacení
šrouby a matice v celkové hodnotě 474,- Kč. Jeho jednání
však bylo spolehlivě prokázáno pomocí kamerového
systému. S ohledem na výši škody a vzhledem k tomu, že
nebyl v posledních třech letech za obdobný trestný čin
odsouzen, uložili mu strážníci blokovou pokutu.
Dne 15. 5. v 10.45 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP prodavačka prodejny domácích potřeb v Pražské ulici,
že u nich nějaký muž odcizil zboží a poté utekl směrem
do Dlouhé ulice. Dále uvedla, že ho sleduje vedoucí
zmíněného obchodu. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP.
Stálá služba MP zároveň sledovala prostor Dlouhé ulice
prostřednictvím městského kamerového dohlížecího
systému. Strážníci muže zadrželi přibližně uprostřed
Dlouhé ulice a jeho ztotožněním zjistili, že je mu 26 let.
Dotyčný na dotaz odpověděl, že již nekrade. Strážníci však
u něj nalezli pánev, kterou odcizil. Protože na své nevhodné
chování byl výše jmenovaný toho dne už upozorněn, dále
vykazoval známky požití návykové látky a bylo zjištěno, že
byl v minulosti několikrát vyšetřován policií, přivolala
hlídka MP hlídku Policie ČR. Policisté si následně celou věc
převzali za účelem dalšího šetření.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Jak ochránit majetek před bytovými zloději
Velké množství vloupání do rodinných domů a bytů eviduje
policie především v letních měsících, kdy jsou dovolené.
Každý majitel nemovitosti, který opouští domov na delší
dobu, se více či méně proto obává v době své nepřítomnosti nezvaných návštěvníků. Pachatelé jsou při svém
jednání rok od roku vynalézavější a často k páchání
trestné činnosti používají moderní technické vybavení.
Z tohoto důvodu je dobré postarat se o zajištění objektu
či bytu takovým bezpečnostním systémem, který je co
nejvíce schopen krádeži zabránit. Sebelepší zabezpečení
domácnosti sice úplně nevyloučí riziko krádeže, avšak
může podstatně ovlivnit jeho snížení.
Zejména je třeba dbát na důkladné zajištění oken a dveří
tak, aby případný zloděj nenabyl přesvědčení, že bude
snadné se tudy dostat dovnitř. Na okna si můžeme pořídit
bezpečnostní kování a bezpečnostní fólie.
Zloděj si zpravidla vybírá slabá místa bytu či rodinného
domu. Pokud necháte otevřené dveře na zahradu,
bezpečnostní vchodové dveře vykradení nezabrání.
Do bytových domů se také zloděj často dostane světlíkem,
tento postup je poněkud namáhavější a složitější, ale
pachatel není při této činnosti nikým rušen a vstup do bytu
pak už většinou nepředstavuje žádný větší problém.
Rovněž není na místě podceňovat zabezpečení vstupních

dveří. Mnoho lidí má u svých bytů stále ještě běžné dveře,
doplněné pouze přídavným zámkem nebo řetízkem
a vybavené cylindrickou vložkou FAB běžné konstrukce.
Takovou překážku překoná zkušený zloděj za několik
desítek vteřin. Skutečně bezpečné vstupní dveře jsou jen
bezpečnostní dveře III. nebo IV. bezpečnostní třídy. Jsou
vyrobeny z ocelové konstrukce a oboustranně pokryty
ocelovým plechem, ukrytým pod povrchovou úpravou
tak, že je od běžných dveří na první pohled nelze rozeznat. Bezpečnostní cylindrická vložka je moderní výrobek,
odolný vůči známým způsobům překonání a ovládá
zámek s několika aktivními čepy, které dveře zajistí nejen
uprostřed jedné strany, ale i v její spodní a horní části.
Pantová strana dveří je rovněž zajištěna aktivními nebo
pasivními čepy. Takové dveře jsou schopné odolávat
útoku bytového zloděje desítky minut a nelze je překonat
bez pořádného hluku.
Zabezpečit domácnost před vloupáním je potřeba nejen
z důvodu snížení rizika vloupání. Většinou až v případě
vykradení bude pojišťovna zkoumat, zda zabezpečení
odpovídalo požadavkům pojistné smlouvy. V případě, že
zloděj nemusel překonávat překážky, může být pojistné
plnění kráceno nebo i zcela odmítnuto.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Tísňová péče AREÍON

Služba dispečinku má v počítačovém pultu všechna
potřebná data pro organizování zásahu, včetně
zdravotní dokumentace klienta.
Službu zajišťuje občanské sdružení ŽIVOT 90, ve městě
Příbram je zajišťována prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram.
O tuto službu, která má tradici již několik let, je stálý
zájem. Koordinátorem této služby pro Příbram je paní
Hana Nováková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: 318 402 236, e-mail hana.novakova@
pribram-city.cz, zde získáte další informace.
V případě její nepřítomnosti je možné se obrátit
na paní Jitku Vackovou, vedoucí oddělení sociálních
služeb a zdravotnictví, tel.: 318 402 251.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 – 12, 13 – 17 hod.

Tísňová péče AREÍON je sociálně-zdravotní služba
určená pro seniory, osamělé a zdravotně postižené
občany. Monitoruje klienta v jeho bytě, je s ním
v oboustranném spojení a v krizové situaci zabezpečuje
poskytnutí okamžité odborné pomoci, kterou přivolá
pouhým stisknutím tísňového tlačítka. Odborná
pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Péče AREÍON zahrnuje tyto služby:
- nepřetržité hlídání stavu a bezpečí klienta v jeho bytě
pomocí technického zařízení, umožňujícího oboustranný
dohovor a následné zabezpečení okamžité pomoci.
- hlídání zdravotního stavu, hlídání bezpečí klienta
a jeho majetku, poskytování okamžité zdravotní
pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu nebo
nenadálé situaci – zranění, pádu apod.
- poskytnutí nebo zprostředkování pomoci při prosazování práv a zájmů, styku se společenským
prostředím, v mimořádné situaci (přepadení nebo
ohrožení jinou osobou, pokud se nemohou dovolat
pomoci), poradenství, terapeutické činnosti – psychoterapie a socioterapie, práce s rodinami a blízkými klientů.
Způsob poskytování péče AREÍON
Byt klienta je vybaven terminální stanicí systému
tísňového volání. Řídící jednotka systému realizuje
po telefonní lince automatické spojení s centrálním
dispečinkem tísňové péče.
Tísňové tlačítko nosí klient neustále u sebe. Jakmile
v jakékoliv části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko
a ke spojení s dispečinkem již dojde automaticky.
Přes telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde
k následnému hovorovému propojení klienta s operátorem dispečinku.
Tato hlasitá komunikace je velmi důležitá – jednak
pro uklidnění klienta, protože ví, že se pomoci dovolal
a může si domluvit její potřebnou formu, jednak celou
službu zlevňuje, protože vylučuje výjezdy na planý
poplach.
V rámci systému se také zapojuje tzv. „smyčka
časového dohledu“, která po uplynutí nastavitelného
intervalu oznámí absenci pohybu v bytě. Pohybového
čidla lze zároveň využít k hlídání bytu při dlouhodobější nepřítomnosti. Operátorky dispečinku jsou
kvalifikované zdravotní sestry, které podle potřeby
organizují pomoc – přivolají záchrannou službu, policii,
hasiče, kontaktují ošetřujícího lékaře, sousedy,
příbuzné a zařídí nenásilné otevření bytu.

Propůjčení ústředny, doplňků a montáž jsou započítány v ceně, včetně oprav, revizí a demontáží. Uživatel
hradí pouze poplatek za používání, a to následovně:
a) uživatel, který nepobírá příspěvek na péči, zaplatí 200,Kč/měsíčně a 200,- Kč mu přispěje město Příbram,
b) uživatel, který má přiznaný příspěvek na péči I. stupeň,
uhradí 300,- Kč/měsíčně a 100,- Kč mu přispěje město
Příbram,
c) uživatel, který pobírá příspěvek na péči II. stupně
a vyšší, hradí celých 400,- Kč sám.
Využijte proto této nebývalé sociální pomoci všem
starším, osamělým a nemocným občanům s trvalým
bydlištěm v Příbrami.

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Vzhledem k tomu, že jsou ještě volné terminální
ústředny, je možné je poskytnout zájemcům o službu
Tísňové péče Areíon (TPA).
Stačí, když do obálky vložíte tento vyplněný ústřižek
a obálku odevzdáte (nebo odešlete) na odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram I,
Tyršova 107, 261 19:
MÁM zájem o Tísňovou péči Areíon:
Příjmení a jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum narození:

..................

úplná adresa:

.................................

telefon:

..................

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Bronzoví volejbalisté besedovali o rizicích kouření

Město Příbram a Městská policie Příbram realizuje společně s Volejbalovým oddílem Příbram
již druhým rokem projekt prevence návykových látek „S volejbalem proti kouření“. Cílovou
skupinou tohoto projektu jsou žáci 4. a 5. tříd, s kterými probíhají interaktivní besedy
o škodlivosti kouření, zdravotních rizicích kouření atd.
V rámci tohoto projektu se tentokrát besedovalo ve třech čtvrtých třídách na ZŠ v ulici
28. října. Ještě před tím, než v jednotlivých třídách proběhly besedy o škodlivosti kouření,
uskutečnil se v tělocvičně školy krátký trénink, v kterém hráči letos velmi úspěšného
Volejbalového oddílu Příbram (3. místo v extralize) účastníkům následných besed předvedli
ukázku svého sportu. Tento postup je zvolen záměrně. Je totiž dobré, že žáci nejprve vidí
volejbalisty v akci a poté následně s nimi jako „sportovními idoly“ můžou diskutovat o tak
ožehavém tématu, jako je škodlivost kouření.
Následných interaktivních besed se vedle manažera prevence kriminality JUDr. Milana Fáry
z MP Příbram zúčastnili i extraligoví volejbaloví hráči (Roman Pekárek, Matěj Prajzler, Vojtěch
Zach a Zdeněk Málek) a manažer VO Příbram Miroslav Peterka. Hlavními tématy jednotlivých
besed byla vedle rizikovosti kouření i otázka, proč vůbec lidé začínají kouřit, co jim kouření
přináší či spíše co je na něm negativní, zda je snadné zbavit se závislosti na nikotinu apod.
Součástí každé besedy byla i závěrečná autogramiáda hráčů a předání drobných dárků
účastníkům, jako jsou pohledy, samolepky či trička s logem projektu. Největší zájem byl však
u dětí o bronzovou medaili za 3. místo v české volejbalové extralize, kterou volejbalisté
dětem přinesli ukázat.
Město Příbram se na prevenci kouření zaměřuje již delší dobu, protože výsledky evropské
školní studie o alkoholu a jiných návykových látkách ukázaly, že právě kouření je v České
republice u dětí a mládeže velmi častým jevem. Vždyť z této studie vyplynulo, že 75 %
mládeže ve věku 16 let již kouřilo a 68 % z nich má zkušenost s kouřením cigaret do věku
13 let. Proto je důležité zaměřit preventivní aktivity na děti ve věku 10 a 11 let, kdy ještě
řada dětí nemá s kouřením žádné osobní zkušenosti.

Informace z jednání pracovní skupiny prevence kriminality

Ve čtvrtek 17. května 2012 se opět sešla pracovní skupina prevence kriminality (dále jen pracovní skupina). V úvodu jednání byli členové pracovní skupiny informováni, že Republikový
výbor pro prevenci kriminality na konci března schválil dotaci na všech 6 projektů, které mu
město předložilo. Na realizaci těchto 6 projektů, které jsou součástí Městského programu
prevence kriminality na rok 2012, obdržíme finanční dotaci od státu ve výši 330 000,- Kč.
Mezi podpořenými projekty je například „Osvětlení rizikových míst“ (tentokrát se jedná
o 2 komplexy garážových stání), projekt zaměřený na vzdělávání seniorů v oblasti bezpečnosti „Bezpečný život seniorů“, „Odborný seminář zabezpečení majetku pro veřejnost“ atd.
Dále byli členové pracovní skupiny informováni vedoucím Poradny města Příbram JUDr.
Fárou o počtech klientů, kteří tuto bezplatnou službu, poskytovanou městem, za první čtyři
měsíce letošního roku vyhledali. Celkem se s žádostí o pomoc na poradce obrátilo 283 osob.
V poradně se nejčastěji řeší dluhy (145 kontaktů), dále poradenství v oblasti sociálních věcí
(117 kontaktů) a nejmenší zájem je o poradenství pro oběti trestných činů, které vyhledalo
21 osob.
Následně proběhla informace z koordinační schůzky mezi zástupci města, Městské policie
Příbram a Policie ČR, která se uskutečnila dne 21. března 2012. Tyto pravidelné koordinační
schůzky se konají na základě podepsané koordinační dohody upravující vzájemnou
spolupráci města a Policie ČR při zajišťování veřejného pořádku ve městě. Poté informoval
vedoucí Obvodního oddělení npor. Bc. Volf o aktuální bezpečnostní situaci na území města.
Z jeho zprávy vyplývá, že bohužel v roce 2012 dochází k mírnému nárůstu počtu zjištěných
trestných činů oproti předcházejícím rokům 2010 a 2011. Nejčastějšími trestnými činy jsou
trestné činy majetkové, a to především krádeže věcí z automobilů, kterých bylo zaznamenáno za první čtyři měsíce 161. Na druhou stranu je potřeba konstatovat, že právě
při výše zmiňované koordinační schůzce byla přijata v březnu společná opatření Policie ČR
a Městské policie Příbram ke snížení tohoto nárůstu. Tato opatření se již projevila na počtu
trestných činů, které byly spáchány v dubnu. V dubnu bylo zjištěno v Příbrami 131 trestných
činů, na rozdíl od ledna, kdy jich bylo 186, či února, kdy jich bylo 168, v březnu bylo zjištěno
164 trestných činů.
V průběhu jednání informoval manažer prevence kriminality o tom, že Ministerstvo vnitra
ČR vypsalo II. kolo dotačního řízení na projekty prevence kriminality. Přestože jsme v I. kole
dotačního řízení byli velmi úspěšní a získali požadovanou dotaci na všech 6 projektů,
členové pracovní skupiny se shodli na tom, že se zúčastníme i nově vypsaného II. kola
dotačního řízení. V současné době se zpracovává žádost s cílem získat finanční prostředky
na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému. Uvažujeme o vybudování dalšího
kamerového bodu, případně nákupu mobilní kamery, která by se měla stát součástí MKDS.
Tuto mobilní kameru by využívala městská policie po dohodě s Policií ČR především
v místech, kde dochází nárazově k trestné činnosti.
Na závěr jednání zazněla informace, že i v letošním roce město plánuje otevření školních
hřišť pro veřejnost v průběhu letních prázdnin.

Počet lidí, kteří se cítí v Příbrami bezpečně, se zvýšil

Z porovnání dotazníkového šetření “Cítíte se v Příbrami bezpečně?“ z roku 2008 a 2012
vyplynulo, že vnímání pocitu bezpečí respondentů se změnilo k lepšímu. V roce 2008 uvedlo
30 % respondentů, že se spíše ano, nebo určitě ano, cítí bezpečně v místě, kde žijí. V roce
2012 již to bylo 41 % respondentů, což je o 11 % více. Nejméně bezpečně se cítí lidé v Příbrami I,
dále se bezpečně necítí obyvatelé z Příbrami III, Příbrami VI – Březové Hory a Příbrami VII. Naopak
nejvíce bezpečně se cítí lidé žijící v Příbrami II, Příbrami IV a Příbrami V.
Dotazníkové šetření k bezpečnosti ve městě poprvé zrealizovalo město Příbram v roce 2008.
Obdobné šetření proběhlo právě v lednu 2012, a to ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií v rámci diplomové práce studentky této školy. Cílem těchto
dotazníkových šetření bylo zjistit, jak občané vnímají bezpečnostní situaci ve městě, co
považují za největší problém v oblasti bezpečnosti a proč, jak jsou sami ochotni přispět
ke změně stávající situace, která opatření zabraňující páchání trestné činnosti považují
za nejúčinnější atd.
V rámci dotazníkového šetření v roce 2008 bylo vyplněno 764 dotazníků, z nich bylo 727
podrobně analyzováno (37 dotazníků bylo z hodnocení vyřazeno, protože byly vyplněny
osobou bydlící mimo Příbram). V roce 2012 bylo vyplněno a odevzdáno 332 dotazníků, z toho 27 nebylo vyplněno občany města, a tak bylo tedy nakonec zpracováno 305 dotazníků.
Stejně jako v roce 2008, tak i v roce 2012 se respondenti bojí nejvíce hlavně večer a v noci.
Stejně tak se nezměnil názor respondentů na otázku: „Co vidí jako největší bezpečnostní
problém?“ V roce 2008 jich 25 % odpovědělo, že vandalismus, sprejerství a drobnou pouliční
kriminalitu, v roce 2012 uvedlo stejnou odpověď 26 % respondentů. Občané se také stále
domnívají, že k lepší bezpečnostní situaci ve městě přispěje nejvíce zvýšená pochůzková
činnost policistů a strážníků a důsledná a pravidelná kontrola podezřelých osob a objektů.
K výsledkům dotazníkového šetření bude přihlédnuto při tvorbě strategických i dílčích cílů
města v oblasti prevence kriminality. Výsledky jsou dále podkladem pro další činnost
pracovní skupiny prevence kriminality. Na základě zjištěných výsledků se předpokládá
přijetí potřebných opatření ke zlepšení práce Městské policie Příbram, Obvodního oddělení
Policie ČR a všech dalších subjektů působících ve městě v oblasti prevence trestné činnosti
a sociálně negativních jevů.
Závěrem chci poděkovat všem občanům města, kteří se zapojili do dotazníkového šetření.
Znalost vašich názorů je pro řešení složité bezpečnostní situace ve městě velmi důležitá.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami, Komunitní centrum Příbram, Žežická 193,
Příbram VII (2. pavilon) informuje zájemce o akcích Komunitního centra do konce roku 2012:
7. 6.
9.30 – 11.00
Trénink paměti
13. 6. 13.00 – 15.00
Zdravotní přednáška MUDr. Winterové
14. 6. 9.30 – 11.00
Trénink paměti
20. 6. 10.00 – 12.00
Šikovné ruce (zdobení květináčů ubrouskovou technikou,
výroba náušnic z korálků)
21. 6.
9.00 – 11.00
Trénink paměti
28. 6.
9.00 – 11.00
Trénink paměti
14.00 – 17.00
Taneční odpoledne
V červenci a srpnu bude provozní doba omezena na úterý a středu 9 – 14 hod.
Od 20. 9. bude pravidelně každý čtvrtek Trénink paměti.
Taneční odpoledne: 27. 9., 25. 10., 22.11
Zájemci o podzimní Kurz práce na PC, přihlaste se včas! Termín začátku kurzů bude
upřesněn a budou doplněny i termíny ostatních akcí.
Dále nabízíme ještě volná místa na ozdravný pobyt v Mariánských Lázních od 14 do 20. 10.
2012. Ubytování 6 dnů s plnou penzí, doprava tam i zpět, lázeňský poplatek a balíček
5 procedur.
Ke konci října by mohla proběhnout výuka tance - závisí na počtu zájemců.
Hlaste se buď osobně v Komunitním centru, nebo na tel. 318 637 531, 775 073 499.
Alena Kasíková, předsedkyně OO SPCCH a vedoucí Komunitního centra Příbram

F
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Stánek města Příbram „Hornická hospůdka“ získal ocenění „Nejatraktivnější stánek Mezinárodních trhů průmyslového dědictví a podzemní turistiky v Zabrze“. Starosta MVDr. Josef Řihák
převzal toto ocenění od pracovníků OŽÚ, kteří ho přivezli z Polska.

Na žádost starosty města MVDr. Josefa Řiháka přijeli do Příbrami odpovědní pracovníci z Ministerstva životního prostředí a objasňovali občanům, jak by měly vypadat Brdy po odchodu vojáků.

Mladé volejbalistky TJ Baník Příbram jsou velmi úspěšné, a proto je MVDr. Josef Řihák a Ing. Juraj
Molnár pozvali na radnici a poděkovali jim za rezprezentaci města.

Starosta MVDr. Josef Řihák pozval na radnici pana Vladimíra Šmicra, manažera české fotbalové
reprezentace.

MVDr. Josef Řihák přijal na radnici úspěšné příbramské volejbalisty, kteří získali 3. místo
v extralize.

Místostarosta Václav Černý v Galerii Františka Drtikola Příbram zahájil italskou výstavu fotografií
pod názvem Bohemia Mia.

Radní Ing. Juraj Molnár se byl podívat v jedné příbramské škole, jak probíhají vědomostní testy
žáků 5. a 9. tříd.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý dohlíží na výsadbu zeleně na rekonstruovaném náměstí TGM.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.
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na úhradách operací zadního segmentu
oka nedávno.
Další změnou je, že tyto operace budou
v nejbližší době v Příbrami provádět
příbramští oční lékaři. Ke spolupráci si
přizvali špičkové odborníky z oční kliniky
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, kteří
je zaučujíDIVADLA
v jednotlivých
SÓLISTÉ
NÁRODNÍHO
PODPOŘÍ
chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
operačních
technikách.
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další každodenního všedního shonu a zamyslet se
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude nad směrem svého života.
věnován stavbě velkých svatohorských varhan.
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty KVĚTNÁ NEDĚLE
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trum- se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
Slavnost
Božího Těla
koncertem,
který proběhne
od 14
hodin
petistu
Vladimíra
Rejlka. Na varhany je doprovodí palmové
ratolesti,
jimiž lid vítal
Ježíše
při venku
jeho
V neděli 10. regenschori
června se naPavel
Svaté Hoře
koná
slavnost
u Korunovačního
oltáře.
svatohorský
Šmolík.
Přijďte
se slavném
vjezdu do
Jeruzaléma před Ježíšovým
Jde o tradiční
slavnost s následným
vBožího
tomtoTěla.
předjarním
období zaposlouchat
do tónů ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
průvodem
kolem
čtyř oltářů
rohových
svato- hodin
JIHOČESKÁ
FILHARMONIE
pod širým
krásné
hudby,
a podpořit
tak vstavbu
unikátního
na svatohorském
náměstí
venku,nebem
odkud se
horských
kaplích,
které
jsou
pro
tuto
příležitost
V
rámci
cyklu
„Hudba
v
nezvyklých
souvislostech“
královského nástroje na kůru svatohorské baziliky!
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů
a sboru
zvláště bohatě
ozdobeny
květinami.
Průvod
při mši dovnitř
budete do
moci
letos vyslechnout
v netradičním
čase Vstupenky
na tento
koncert
v ceně 250
Kč je možné
baziliky.
Zde pak bohoslužba
pokračuje
svaté
v
9
hodin
je
doprovázen
dětmi
v
krásných
ve
čtvrtek
21.
června
od
20
hodin,
na
netradičním
rezervovat na matice@svata-hora.cz nebo osobně slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komoršatech, které
zdobí cestu poutním
průvodumuzeu.
lístky vonných
místěorchestru
- pod aširým
nebem
v Korunovačních
zakoupit
ve Svatohorském
Výtěžek ního
varhan
v barokním
duchu z pera
květin.
Hudbou
bude
celou
slavnost
provázet
Svatokaplích
na
Svaté
Hoře,
netradiční
těleso
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán svatohorského regenschoriho Pavlahudební
Šmolíka,
které–
horský
sbor a 050016-0523967309/0800,
žesťový soubor.
českobudějovický
na
účetchrámový
veřejné sbírky
jsou
na Svaté Hořesymfonický
již tradičněorchestr„Jihočeskou
uváděny po téměř
komorní
při premiérovém
provedení
kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská deset
let. filharmonii“
Přednese je svatohorský
chrámový
sbor
KORUNOVACE
oratoria Radka Rejška a P. Petra
aSvatohorská
byla oznámena
Krajskému úřadu Středočeského akompletního
komorní orchestr.
Největší
Beneše,
CSsR. „Maria
– Vykoupená
Země“,
věnokraje
dne 15.svatohorská
prosince 2009.slavnost Korunovace Více
informací
o bohoslužbách,
kulturních
a ostato víkendu
16. – 17.
června.
Tato ních
vaného
Svaté Římskokatolická
Hoře. Vznik této rozměrné
Kproběhne
31. lednuletos
2012
jste na stavbu
nových
velkých
akcích:
farnost uduchovní
kostela
slavnostpro
připomíná
jednu přispěli
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skladby pro sbor,
a symvarhan
Svatou Horu
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Pannysólisty,
Marie varhany,
Příbram,recitátora
Svatá Hora
591,
Svaté
Hory
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inicioval
svatohorský
regenschori
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celkovéhistorie
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605
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podpořili
ji zasláním Příbram
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e-mail: basilica@svatamilostné
Marie,
poutní hora.cz,
Pavel Šmolík
ve na
snaze
hudební 6:30
formu
480
DMS.sošky
Za VašiPanny
štědrost
Vámkterá
velicezařadila
děkujeme!
v sakristii
Svatéobnovit
Hoře každodenně
–
mariánskou svatyni na Svaté Hoře mezi nejvýznam- 18:00,
oratoria
novém moderním
pojetí.
Jestli
se tento
ve vSvatohorském
poutním
muzeu
každodennější poutní
místa tehdejší
Evropy. Slavnost Koruno- ně
záměr
jaknebo
autorovi
textu, redemptoristovi
POSTNÍ
DUCHOVNÍ
OBNOVA
10:00zdařil
– 15:00
na www.svata-hora.cz.
začíná
v předvečer
svátku,
tedy 16.
Petru Benešovi,
takvarhan:
skladateli
Radku Rejškovi, profeVvace
sobotu
24. již
března
od 9 hodin
proběhne
ve června
svato- Aktuality
o stavbě
www.svata-hora.cz/varhany
večer,
zpívanými
latinskými
chorálními
nešporami
soru
skladby
na
českobudějovické
konzervatoři,
horské bazilice Postní duchovní obnova, kterou a informace o činnosti Matice Svatohorské
na adrese
v 18 hodin,
dáleSatoria,
slavnostní
mší
v 19:30
přijďte posoudit sami. Na tomto nevšedním hudebpovede
P. Karel
OCSO.
Posvatou
přivítání,
kate- matice@svata-hora.cz.
hodin se světelným průvodem.
ním počinu se dále podílejí: rozšířený Svatohorský
V neděli 17. června v 9 hodin proběhne hlavní chrámový sbor, sólisté K. Falcníková - soprán,
Podpora
obnovy
kulturních
památek
v r. 2012
mše svatá ve
venkovních
prostorách baziliky,
L. Pištěcká
- alt, S. Mistr – tenor, P. Šmolík - varhany,
Městský
úřad Příbram,oltáře,
odbor koncepce
a rozvoje,
oddělení památkové
oznamuje
programu
Ministeru Korunovačního
kterou bude
celebrovat
P. P. Benešpéče,
- recitace,
řídí vyhlášení
dirigent Petr
Chromčák.
stva
kultury
Podporaapoštolský
obnovy kulturních
památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Mons.
G. Leanza,
nuncius.
Při slavnostní
Finanční
prostředky
v ProgramuMše
jsouD-dur
určeny
na zachování Více
a obnovu
kulturních
památek, které
se nalézajía mimo
bohoslužbě
zazní slavnostní
„Lužanská“
informací
o bohoslužbách,
kulturních
ostatpamátkové
rezervace aInterprety
zóny, nejsou
národními
kulturníminích
památkami
nejsou ve vlastnictví
České urepubliky.
Antonína Dvořáka.
budou
Svatohorský
akcích: a Římskokatolická
farnost
kostela
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytchrámový
Smíšený
Dr.stejném
Vladimíra
Nanebevzetí
Marie
Příbram,
Svatá Hora
591,
nout,
jestližesbor,
byl na
stejnou sbor
akci ve
roceVepřeka
poskytnut jiný
příspěvek zPanny
ostatních
programů
Ministerstva
kultury
a
Příbramská
filharmonie
pod
vedením
svato261
80
Příbram
tel.
+420
318
429
930,
e-mail:
v oblasti památkové péče.
horského
regenschoriho
Pavla Šmolíka.
basilica@svata-hora.cz,
sakristii
na Svaténadací
Hoře
Součástí
finančního
podílu vlastníka
může být příspěvek poskytnutý
z rozpočtu obce v
nebo
kraje, příspěvek
Po bohoslužbě
bude
slavný vprůvod
každodenně
– 18:00,
ve žádosti.
Svatohorském poutním
nebo
jiných subjektů.
Další následovat
informace naleznete
Zásadách, jejichž
součástí6:30
je také
formulář
s milostnou
soškou
Panny
Svatohorské
10:00 –částka
15:00finanční
nebo na
www.
Pro
území správního
obvodu
obceMarie
s rozšířenou
působnostímuzeu
Příbramkaždodenně
byla určena celková
podpory
786
000,- Kč. Zájemci
podporu mohou podávat žádosti
osobně nebo
poštou
předepsaném
formuláři
za doprovodu
zpěvuoafinanční
trubačů.
svata-hora.cz.
Aktuality
o na
stavbě
varhan na
www.
na
odbor koncepce
a rozvoje,
oddělení
památkové
péče, svata-hora.cz/varhany
Městský úřad Příbram, Tyršova
108, 261
01 Příbram
I,
Nedělní
odpoledne
slavnosti
Korunovace
letos
a informace
o činnosti
Matice
do
30. 4. 2012
přiloží všechny
povinné
zpestří
Prof.a Jaroslav
Tůma
svýmpřílohy.
varhanním Svatohorské na matice@svata-hora.cz.
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Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.

Příbramští občánci
občánci narození
narozenívvdubnu
lednu aa květnu
únoru

OHK
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Vážení čtenáři
čtenáři Kahanu,
Kahanu,
Vážení
v úvodu
se vrátím
k některým
OHK
Příbram
v průběhu
ledna
Okresníšest
hospodářská
aakcím,
února které
uskutečnila
seminářů,
v Příbrami
uspořádala
okomora
kterých jste
již byli informováni.
v měsíci
květnu.
Na
jaro 2012
připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
2. května – seminář „Prezentační dovednosti“ s agenturou Signum.
vybere
to své. akce pro ty, kteří se chtějí naučit využívat prezentaci nejen
Velmi přínosná
Nyní
poskytnu
krátký si
přehled
a postupně
se budu
k jednotlivým
akcím
ve své práci. Účastníci
na konkrétních
situacích
mohli
vyzkoušet základní
vracet
podrobněji.
pravidla
prezentace, jak zaujmout posluchače a udržet jeho pozornost tak, aby prezentace
5.
března
2012
„Právoaž
pro
nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
byla
poutavá
od–začátku
doobchodníky
konce.
května
2012který
– pod
OHK
Příbram
se konalo
divadelní principy
představení
z16.
řady
seminářů,
mázáštitou
účastníky
seznámit
s těmi
nejzákladnějšími
práva“ZADNÍ
a jeho
VRÁTKA” A dopady,
HRY VIRTULIFE.
Představení
sleduje
formoua DIVADLA
praktickými
tj. asi budeme
bourat“Zadní
mýty vrátka”
a chybné
(byť zažité
oblíbené) FORUM
omyly.
osud manželů
Drobných,
se díky
světě peněz,
jemuž
moc
Interaktivní
seminář
povedekteří
náš člen
panneuváženým
Mgr. Vladimírkrokům
Syruček,ve
rozhodce
AD HOC.
Seminář
nerozumí,
dostanou
do finančníatísně.
Na základě
jejichOHK
krátkého
příběhu
si divák
může
je
vhodný zvláště
na obchodníky
podnikatele.
Pro členy
Příbram
je seminář
zdarma.
pomocí
metod
divadla
fórum vyzkoušet,
jakjaká
by sejsou
sámpřání
v danézadavatelů
krizové situaci
zachoval,
jak by
15.
března
2012
– „ Znalecký
posudek,
a jaká
je realita“se vyvaroval chyb a mohl pozměnit osud rodiny k lepšímu. Toto představení svou divadelně
přednáší
soudní
znalec
David
Kaftanfinanční
a seminář
by měl být
veden
v podobném
duchu
jako
edukativní
formou
rozvíjí
a posiluje
gramotnost
diváků
- aktivních
účastníků.
Rozvíjí
ten
předchozí.
Členové
OHK Příbram
opět vstup
bez poplatku.
zejména
témata
životního
pojištění,mají
investic,
spoření
a půjček. Představení se konalo
29.
března 2012hodinách
– „Novela
o veřejných
zakázkách
platná
od velká
1. 4. 2012“.
v odpoledních
nazákona
Malé scéně
příbramského
divadla
a byla
škoda,Připravože přišlo
vaná
která
má nabýt
účinnosti
od 1. dubna
představuje
změnu
malé novela,
množství
diváků.
Nicméně
představení
bylo2012,
tak zajímavé,
že významnou
budeme uvažovat
společně
s firmou
Axias
Group, vs.roce
r. o.,2006.
kteráMnohé
nás oslovila
s nabídkou
pomoci
při této
akci,
tohoto
zákona
od jeho
schválení
z těchto
změn budou
vyžadovat
zásahy
o zopakování,
které by zadavatelů.
bylo velmi vhodné
pro studenty.
byl financován
z daru
do
zaběhlých postupů
Seminářnapř.
účastníky
seznámíProjekt
s připravovanými
změnami
obchodní
banky, aplikaci
a. s.
sČeskoslovenské
důrazem na jejich
praktickou
a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
21. května
2012který
- „Právní
spojené
s podnikáním
v Německu.“ Lektorkou semináře
Mgr.
Pavel Říčka,
námotázky
přednáší
i Zákoník
práce.
byladubna
dlouholetá
hospodářské
komory JUDr.
Marcella
Pawelka, „Poznej
německásám
advokátka
12.
2012partnerka
– „ Typologický
workshop
MBTI“
s podtitulem
sebe
zastupující české firmy v Německu. Cílem semináře bylo připravit české firmy na vstup
ana
naučte
se
lépe
rozumět
těm,
kteří
jsou
kolem
vás“
–
Agentura
Signum
–
Kateřina
německý trh. Od května 2011 není potřeba pracovní povolení v Německu, aleKryllová.
je tomu
18.
dubnatak?
2012
– „Shromáždění
delegátů
OHK úřady
Příbram“
v příbramské
skutečně
Jaké
formuláře požadují
německé
od českých
firem?Sokolovně.
Chystáte se uza20.
2012
- „DPH v příkladech“
Ing. vVáclav
Dvořák.
víratdubna
smlouvu
s německým
partnerem? –Máte
Německu
pohledávky? Na tyto a mnohé další
Sotázky
dalšímidostali
připravovanými
akcemi Vás
seznámíme
příštím
čísle. z oblasti stavebnictví. Jen
odpověď účastníci
semináře,
kteřívse
sešli zvláště
škoda, že tyto preventivní právní záležitosti firmy řeší velmi málo a zajímají se o realitu, až
kdyžbych
dojde
nepříjemnostem.
Teď
se kještě
ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
V krásném
květnovém
dni
22. Podnikatelského
května 2012 uspořádala
Okresní
hospodářská
komora
11.
února 2012
jsme si na
konto
plesu připsali
již desítku.
Podnikatelský
v Příbrami
první
golfový turnaj v GKL
start sev dostavilo
hráčů a turnaj
byl
ples
patří ksvůj
jedné
z nejvýznamnějších
akcíLíšnice.
plesovéNasezóny
Příbrami. 25
Organizátory
může
odstartován
v 9,45
hodin
společným
z kanonu.
Velký
zájem
byl též
o golfovou
těšit
přetrvávající
zájem
lidí, které
se plesustartem
zúčastňují
po všechna
léta
s železnou
pravidelností.
akademii, které se zúčastnilo 21 zájemců. Pro zpestření příjemného dne byla připravena
Podnikatelský
má svou degustace
kulturu, atmosféru
a své příznivce.
vše samozřejmě
i díky podpro účastníkyples
akademie
slovinských
vín DOLCTo1834,
kterou provedl
pan
poře
podnikatelských
subjektů,
které tuto
akci podporují
buď pan
finančně,
nebo Vácha.
formou
Ing. Martin
Volák. Tato vynikající
slovinská
vína dováží
do ČR náš člen
MUDr. Martin
pěkných
věcných
které účastníci
mohou
na základě
Po druhé
hodinědarů,
odpolední
oficiální
turnajvyhrát
skončil,
golfistéslosovatelných
se občerstvilivstupenek.
a nastalo
Tímto
bych ještě
jednou
chtělabyl
všem
partnerům
za jejichv patování,
přízeň. kterým se stal
vyhlašování
výsledků.
Nejprve
vyhlášen
vítěz poděkovat
golfové akademie
pan Petr
Růžička.
Nyní
krátce
přiblížím program letošního plesu. Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účastDále mohli
byly vyhlášeny
dvě vložené
soutěže,
a to Nearest
to pinv– podání
vítěz Ivo kapely
Hörner aSUNDAY
Longest
níci
poslechnout
jazzovou
a swingovou
muziku
Drive – vítěz PetrJAZZMAN.
Vohradský.Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
AFTERNOON´S
kategorii
smíšená
HCP 0-36
na 1. jsme
místěpozvali
umístilopět
pan Ivo
Hörner,odmlce.
na 2. místě
Petr Linda
kV tanci
hudební
skupina
MIX,se
kterou
po tříleté
A rozhodně
to
a na za
3. místě
stálo
to. Ivo Bacík. V kategorii smíšená HCP 37-54 1. místo vybojoval pan Jiří Slunečko,
2. místo Michal Gerčák a 3. místo Jan Šejna. Vítězové si odnesli krásné exotické golfové
Vtrofeje
průběhu
večera
diváci
mohli
vidět
ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
a řadu
dalších
cen od
našich
partnerů.
vNejlepším
podání tanečního
páru
Dominik
Vodička
s půvabnou
Bárou
Bělíkovou.
hráčem turnaje byl vyhlášen opět pan
Ivo Hörner,partnerkou
který si vysloužil
putovní
pohár
Před
pakpro
přišli
na své obdivovatelé
profesionální
doublehřiště
show,
kterou nám
OHK půlnocí
Příbramsicup
nejlepšího
hráče turnaje,
dort ve tvaruBMX
golfového
a dárkový
koš.
přijel
předvést
Dominik
Nekolný
s partnerem
a vlastním
moderátorem.
Rodinnou
přátelskou
Turnaj
jsme mohli
uspořádat
díky
našim partnerům,
kterým
bychom chtěli
velmia poděkovat.
Děkujeme dotváří
i panu též
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Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU

Již potřetí v tomto roce se našim občanům nabízí možnost navštívit
pravidelné Farmářské trhy na Hořejší Oboře. V sobotu 16. 6. 2012
od 8 hodin si mohou zpestřit víkend příjemnou procházkou mezi stánky,
kde jim bude nabídnut široký sortiment zboží v podobě ovoce, zeleniny,
moštů, sýra, uzenin, domácího pečiva (chleba, rohlíky) z bohutínské
mouky a stále ještě bohatý sortiment sazeniček. Milovníkům sladkých
výrobků jistě přijdou k chuti frgály, valašské trdlo, med a domácí pečivo.
Příjemné posezení u dobré klobásy je rovněž zajištěno.
Ani tentokrát nebude chybět Mateřská lesní školka „Kopretina“, která opět
nabízí zajímavý program pro malé děti v podobě navlékání korálků, malování apod.
Volby kandidátů
na členy
osadních výborů města Příbram se uskuteční:
Těšíme
se na setkání
s Vámi.
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann, MěÚ Příbram
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice,
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Místa konání voleb:
Zlato
z Mistrovství ČR TeamGym do Příbrami!
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,

Gymnastky ze Sokola Příbram opět uspěly na Mistrovství ČR TeamGym s mezinárodní účastí,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
které se konalo 5. – 6. května 2012 v Trutnově za účasti špičkových českých týmů
- volební zmístnost:
- BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
iJERUSALÉM
zahraničních závodníků
Německa,JERUSALÉM
Ruska a Estonska.
JESENICEje- týmová
volebnísoutěž,
místnost:
JERUSALÉM
BÝVALÁsportovní
KLUBOVNA
MLÁDEŽE,
TeamGym
která
zahrnuje 3 -disciplíny
gymnastiky
– akrobacii,
KOZIČÍN
- volebnía místnost:
RESTAURACE
KOZIČÍN,
č.p.
malou
trampolínku
pódiovou skladbu.
Družstvo
může mít
12 57,
závodníků a dva náhradníky.
VLAZEC
akrobacii
a trampolínce
závodí
vždy 6 „U
nejlepších
závodníků
ve třech rychlých sériích
- volební
místnost:
KLUBOVNA
RYBNÍČKU“
V LAZCI,
na
hudební -doprovod
ve vyměřeném
čase. ZBROJNICE
V pódiové skladbě
cvičí 12 závodníků opět
ZAVRŽICE
volební místnost:
HASIČSKÁ
ZAVRŽICE,
sŽEŽICE
hudebním
doprovodem.
- volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.
Příbramská družstva dívek v kategorii Junior I a Junior IV obhájila zlaté medaile z loňského
roku. Starší děvčata se v kategorii Junior IV svou novou skladbou a nasazením vyšší obtížnosti
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konání voleb
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a Blanky hlasování
Chrastinové
hlasování
neumožní.
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I
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Gerčáková,
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Chrastinová,
Martina
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
Chrastinová, Klaudie Hlinková, Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková, Natálie Štíchová,
komise.
Aneta
Trojanová, Petra Trojanová.
Junior IV – Jana Schejbalová, Lenka Drábková, Adéla Mejzrová, Kateřina Šimůnková, Anna
2. Právo Markéta
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Senior – mix za BOPO Třebíč nás reprezentovali Ondřej Vaner, Vítek Havelka a zraněný
Jan Šindelář, v kategorii Senior – ženy cvičily v týmu Bohemians Praha Aneta Procházková
K platnosti
voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
a3.Karolína
Jíchová.
voličů.
Na tomto úspěchu mají velký podíl i trenéři sportovní gymnastiky Příbram – Hana Jíchová,
Markéta Mudrová a Václav Nedvěd. Příbramské závodnice se těšily, jako každý rok, výrazné
podpoře
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z Příbrami,
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a získali
si velké
a vnitřních
věcí.
Telefony:
318sympatie
402 220,ostatních
318 402 tím,
332.že fandili nejen svým týmům, ale
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Tedy po roce zase, Blanko, Franto a Zlatíčka – DĚKUJEME!!!
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K I N O

DIVADLO

Čt 31. 5. a Pá 1. 6. od 19:00 hod.

VELKÁ SCÉNA
Po 4. KONCERTNÍ PŘEHLÍDKA BICÍCH NÁSTROJŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
16:30 ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE - pronájem
vstupné dobrovolné
předpokládaná délka 180 minut
Čt 7. LETNÍ KONCERT BIG BANDU PŘÍBRAM
19:00

vstupné 220, 200 Kč
předpokládaná délka 115 minut

Pá 8. BROUK V HLAVĚ
19:00

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 145 minut

Po 11. VÝBĚR Z BESÍDEK – sk. N - Divadlo Sklep
19:00

vstupné 290, 250 Kč
předpokládaná délka 135 minut

Út 12.
19:00

TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO HŘBETU - derniéra

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 120 minut

Čt 14.
19:00

SHIRLEY VALENTINE – sk. F – Agentura FDA Praha
vstupné 290, 250 Kč
předpokládaná délka 145 minut

Ne 17. TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA - sk. D - premiéra
15:00
Po 18. SATURNIN – sk. R
19:00

So 2. 6. a Ne 3. 6. od 19:00 hod.
Ne 3. 6. a 24. 6. od 16:00 hod.

TADY HLÍDÁM JÁ – premiéra české komedie
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno

Čt 7. 6. od 19:00 hod.

ROK KONOPÍ − premiéra dokumentu
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 15 let

Pá 8. 6. a So 9. 6. od 19:00 hod.

SNĚHURKA A LOVEC – premiéra amerického dobrodružného filmu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • Dabing

Ne 10. 6. od 16:00 hod.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – repríza české komedie
Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno

Ne 10. 6. od 19:00 hod.

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 150 minut

CIZINEC – sk. E + vyhlášení Ankety 2011
vstupné 150, 110 Kč
Srdečně zveme na vyhlášení herecké ankety, které se koná před představením.
předpokládaná délka 140 minut

Pá 22. SPOJENI TANCEM II - pronájem
19:00

vstupné 120, 80 Kč
předpokládaná délka 90 minut

Po 25. BALETNÍ STŘÍPKY
19:00

vstupné 90, 70 Kč
předpokládaná délka 90 minut

Út 26.
17:00

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

vstupné 50 Kč

St 20. PARTIČKA
vstupné 400 Kč
17:30, 19:30 Improvizační show. Účinkují Igor Chmela, Ondřej Sokol, Richard Genzer
a Michal Suchánek.
předpokládaná délka 90 minut
Čt 21.
19:00

MUŽI V ČERNÉM 3 – premiéra americké sci-fi komedie

LÁSKA A MODŘINY – premiéra francouzského dramatu
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 15 let • V původním znění s titulky

Čt 14. 6. – Ne 17. 6. od 19:00 hod.• Ne 17. 6. od 16:00 a 19:00 hod.

MADAGASCAR 3 − premiéra animovaného rodinného filmu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

So 16. 6. od 14:00 hod.

MICHAL JE PAJDULÁK – Představení autora a protagonisty Michala Nesvadby
Prodej vstupenek pouze v TOP MUSICU!

Čt 21. 6. od 19:00 hod.

NEDOTKNUTELNÍ – premiéra francouzské komedie
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 15 let • V původním znění s titulky

Pá 22. 6. a So 23. 6. od 19:00 hod.

PROMETHEUS – premiéra amerického dobrodružného filmu

LETEM SVĚTEM (S PARAPLETEM) - pronájem
Akademie žáků Základní školy Březové Hory - pracoviště Bratří Čapků.

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

Ne 24. 6. od 16:00 hod.

TADY HLÍDÁM JÁ – premiéra české komedie

PRO ŠKOLY
Út 5.
10:00

BYLO NÁS PĚT
vhodné pro děti od 10 let

St 20.
10:00

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
vhodné pro děti od 4 let

ESTRÁDNÍ SÁL
So 9. a Ne 10.
9:00 - 17:00

VÝSTAVA KOČEK – pronájem
Pořádá ČSCH-ZO CHUK Zdice.

vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 95 minut
vstupné 50 Kč

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno

Ne 24. 6. od 19:00 hod.

TALISMAN – premiéra romantického dramatu
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 15 let • V původním znění s titulky

Čt 28. 6. a Pá 29. 6. od 19:00 hod. • So 30. 6. a Ne 1. 7. od 16:00 a 19:00 hod.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU − premiéra animovaného rodinného filmu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • Dabing
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