Stalo se

Členy příbramské delegace
v Anoru byli starosta Pavel Pikrt
a zastupitel Jiří Řehka.

Děvčata ze ZŠ pod Svatou Horou
se probojovala do celostátního
finále ve vybíjené. Blahopřejeme!

Vítězové golfového turnaje OHK
Příbram: Aleš Vršecký (Pbtisk, a. s.)
a Jiří Boukal (Auta, s. r. o.).

V květnu jsme si připomněli Den
vítězství - konec 2. světové války
v Evropě.

ZUŠ Příbram I, nám. T. G. M. 155,
se stala organizátorem Festivalu
ZUŠ Středočeského kraje.

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

rozdělení dotací a darů

V úterý 6. 5. 2014 se v Příbrami uskutečnilo
další veřejné zasedání zastupitelů města.
Ti měli na programu především schválení
dotací, jejichž výše byla navržena radou
města. Finanční částky, které zastupitelé
města Příbrami vyčlenili pro jednotlivé
grantové oblasti, jsou následující:
Životní prostředí
200 000 Kč
Sociální věci a zdravotnictví 1 500 000 Kč
(1,2 a 0,3 mil. Kč)
Kultura
1 800 000 Kč
Výchova a vzdělávání
700 000 Kč
Sport I. kategorie
1 800 000 Kč
Církve
500 000 Kč
Celkem zastupitelé schválili dotace:
23 žadatelům z oblasti životního prostředí,
34 žadatelům z oblasti sociální a zdravotní,
50 žadatelům z oblasti kultury,
59 žadatelům z oblasti výchovy a vzdělávání,
28 žadatelům z oblasti sportu I. kategorie,
6 žadatelům z oblasti církve.

Na dotace ve sportu pro I. kategorii schválilo
zastupitelstvo města pro rok 2014 částku
1 800 000 Kč:
30 % na investiční výdaje z celkově přidělených prostředků,
50,94 % na činnost občanského sdružení, jehož
hlavní činností je sportovní vyžití mládeže,
12,66 % na významné jednorázové sportovní
akce a mimořádné výdaje občanského
sdružení,

6,40 % na významné sportovní akce klubově
neorganizovaných sportovců.
Zastupitelé rozdělili také částky do sportu
II. kategorie:
1.FK Příbram
5 000 000 Kč
Cykloklub Příbram
600 000 Kč
Hokejový klub HC Příbram
1 300 000 Kč
Volejbal - dotace ve výši 2 500 000 Kč nebyla
schválena
„Granty byly nejprve projednány v jednotlivých
příslušných komisích, následně v radě města
a v konečné fázi byly schváleny Zastupitelstvem
města Příbram. Schvalovací proces probíhal
v souladu se zásadami a podmínkami
pro poskytování dotací z rozpočtu města,“
uvedl starosta Příbrami Pavel Pikrt.
Zastupitelstvem byly rozděleny také výnosy
z loterií a hazardu schválené v rozpočtu
v částce 12 milionů korun. Zbytek prostředků
byl použit na krytí nákladů na výdajové
stránce rozpočtu. Rozdělení částky 12 milionů
korun je následující:
39 % prostředků vloží město do údržby, oprav
a rekonstrukcí budov a sportovních zařízení
ve svém vlastnictví,
30 % prostředků připadlo na sportovní kluby
I. kategorie,
30 % prostředků na sportovní kluby II. kategorie,
1 % prostředků tvoří rezervu starosty.

Poradna města v novém

Od pondělí 12. května mají klienti Poradny města
Příbrami možnost přicházet pro pomoc a radu
do nových prostor v budově bývalých kasáren v ulici
Čs. armády v Příbrami IV.
Jaké služby budou pracovníci poskytovat?
„Poradna bude poskytovat odborné sociální poradenství
se zaměřením na oběti domácího násilí, oběti trestné
činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, nízkopříjmové
rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, občany s dluhy.
V nových prostorách bude působit nejen sociální pracovník,
jako působil dosud, ale nově také psycholog a právník,“
uvedl vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Mgr. Robert Dikan.
Poradna chce fungovat hlavně preventivně. V rámci
dluhového poradenství např. spočítá skutečnou cenu
(výhodnost) produktu nebo služby z oblasti finančního
trhu, vysvětlí právní pojmy. Pokud již problém nastal,
pojmenuje kompetence (např. exekutora) nebo vyhodnotí možnosti obrany proti nesprávným postupům,
které na občana zkouší různé nefér společnosti nebo i jedinci.
Pracovník poradny zdarma zpracuje případná podání
nebo bude s klientem hledat nástroje pro řešení jeho
problémové situace (např. zpracuje oblast výdajů
a příjmů klienta, navrhne úpravu rodinného rozpočtu).
Obětem napomůže zpracovat trestní oznámení nebo
oznámení přestupku, předluženým dlužníkům vyhotoví
návrh na povolení oddlužení soudem, bude umět
vyhotovit opravný prostředek a mnoho dalšího.
Poradna také v případě zájmu klienta poskytne nebo
zprostředkuje další kontakt a případně motivuje klienta
ke komunikaci s navazujícím subjektem (věřitel, exekutor, intervenční centrum, advokátní kancelář, příslušný
odbor úřadu, sociální služba kompetentní řešit jiný
problém klienta apod.).
Hlavní význam poskytování poradenství spatřuje Dikan
v ekonomické nezávislosti na jakýkoli subjekt, čímž
bude garantována nestrannost v prevenci řešení
zadluženosti, ale i jiných problémů, včetně akutní krize.
„Tím chceme bránit naše občany před hrozbami všeho
druhu, včetně úplného sociálního propadu. Chceme
pomáhat ve složitých a krizových situacích, pomáhat
účinně se bránit proti společenské, ekonomické nebo jiné
agresivitě, neférovému jednání a tím přispívat
ke zvyšování kompetencí občanů právě při řešení složitých
nebo náročných situací, které přináší současná spole-

čenská situace a doba,“ dodal Dikan.
„Poradna je financována prostředky města Příbram a státu
(MPSV), proto budou služby poskytovány občanům vždy
bezplatně. Na poradnu se mohou obracet její klienti
anonymně, s osobními údaji klienta lze pracovat pouze
s jeho souhlasem,“ vysvětlil starosta Ing. Pavel Pikrt.
Jaké jsou úřední hodiny a kontakty?
V nových prostorách bude také výrazně rozšířen
dosavadní provoz poradny:
Pondělí
12:00 - 17:00 Odborné sociální poradenství
13:00 - 16:00 Psychologické služby
Úterý
07:30 - 12:30 Odborné sociální poradenství
09:00 - 15:00 Právní poradenství
Středa
12:00 - 17:00 Odborné sociální poradenství
Čtvrtek
07:30 - 12:30 Odborné sociální poradenství
Nové telefonní kontakty: 318 498 281, 318 498 282
E-mail zůstává stejný: poradna@mesto-pribram.cz
Je třeba se nějakým způsobem objednávat?
„Objednat se do poradny předem určitě doporučujeme.
Sice v nových prostorách je prostorná čekárna, plánujeme
do budoucna vybudovat i dětský koutek, ale objednaní
klienti budou přijímáni stejně jako dosud – přednostně.
Objednat se lze jak telefonicky v době provozu poradny,
tak i elektronickou poštou,“ uzavřel Mgr. Dikan.

Vážení spoluobčané,
na přelomu května a června loňského roku
zasáhly celou naši zemi rozsáhlé a ničivé
povodně, které v našich obcích napáchaly
mnoho obrovských škod a dokonce vzaly
i několik lidských životů. Letos se bohužel
opakoval velmi podobný scénář. Doufejme, že
nyní již bude počasí o mnoho příznivější a my
již za pár dní přivítáme první letní dny.
V našem městě se opět po roce objevili
farmáři, kteří na svých trzích nabízejí mnoho
druhů výborné zeleniny, sazenic květin, medu a dalších zajímavých produktů. Právě
na tradičních farmářských trzích můžeme nakoupit zdravější a chutnější potraviny,
než je tomu v zimních měsících.
Díky příznivému počasí můžeme pokračovat také v revitalizaci zeleně, která
na území našeho města pokračuje svou IV. etapou a která je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí
ČR. Cílem této etapy je zase o trochu zkvalitnit životní a obytné prostředí a zvýšit
estetickou hodnotu města. Všimnout si tak můžeme například nově vysázených
stromů v parku Střelovna, výsadba a ošetření dřevin probíhá také v parku Zátiší
a v ulici Nad Kaňkou. Celkem tak bude ošetřeno 324 dřevin na ploše 3 hektarů,
vysazeno bude 44 stromů, 469 keřů a 309 m2 půdopokryvných dřevin. Tato etapa
bude zakončena koncem září. V tomto klimaticky příznivém období, kdy všechno
kolem nás roste a bují opravdu rychle, nezahálejí ani Technické služby města Příbram.
Ty se právě blíží k poslední třetině prvního setkání trávy a dá se říci, že práce probíhají
v souladu s plánem.

Krásu, četnost a rozmanitost naší zeleně ocenili při prohlídce města také učitelé

z ruské Voroněže, kteří k nám opět po roce zavítali. Kromě prohlídky města a dalšího
kulturního programu se byla delegace podívat na našich středních školách na to, jak
pokračuje spolupráce týkající se vzdělávání studentů. Spolupráce v oblasti výměnných pobytů studentů i učitelů probíhá s Voroněží již několik let a za sebou má řadu
velkých úspěchů. Velký podíl na této spolupráci má také Česko-ruská společnost.
V květnu jsme spolu se zastupitelem Jiřím Řehkou v rámci pracovní cesty navštívili
partnerské město Anor ve Francii. Důvodem naší návštěvy byly oslavy 20. výročí
partnerství měst Anor a Aken (Německo). Oslav se zúčastnili také zástupci polského
města Gizalki a belgického Momignies. Program setkání se však nenesl pouze
v duchu oslav, ale jeho část byla věnována přípravám a organizaci společného
projektu pro mládež. Tím by měl být turnaj v malé kopané koncem června příštího
roku v Příbrami a hostit by jej měla Integrovaná střední škola. Účastnit by se měla
mládež do 17 let věku. Během návštěvy jsme měli dále možnost setkat se s místními
hasiči, prohlédnout si centrum pro ekonomický rozvoj města, mateřskou školu
s malým amfiteátrem, tělocvičnu pro cvičení juda nebo navštívit celnici, kde se
natáčela slavná francouzská komedie Nic k proclení.
Během května se naše město prezentovalo na zahraničních veletrzích. Po úspěšných
prezentacích na veletrzích cestovního ruchu v České republice (Regiontour v Brně,
Holiday World v Praze) se zástupci města Příbram vypravili s inovovaným veletržním
stánkem také na Slovensko a do Polska. Na Slovensku se jednalo o 3. ročník výstavy
cestovního ruchu regionů Region Tour Expo, v Polsku se město Příbram již potřetí
zúčastnilo Mezinárodní výstavy Průmyslového dědictví a důlní turistiky. Na obou
veletrzích vystavovali společně s Příbramí i tradiční partneři města - Hornické
muzeum Příbram, Svatá Hora, Knihovna J. Drdy a Svazek obcí Podbrdského regionu.
V měsíci květnu jsme si také připomněli památku padlých hrdinů 2. světové války.
Právě na Příbramsku totiž doznívaly poslední výstřely této války. Památku jsme uctili
nejen kladením věnců na příbramských hřbitovech, ale také rekonstrukcí bitvy
u Slivice, která se těší velkému zájmu diváků.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám mnoho krásných a slunečných dnů
a hlavně hodně zdraví, pohody, klidu a lásky v nadcházejícím období léta.
Ing. Pavel Pikrt

Hornické muzeum Příbram je národní kulturní památkou
Na základě zákona o státní památkové péči prohlásila Vláda České republiky svým
nařízením ze dne 28. 5. 2014 soubor 25 kulturních památek, které tvoří nejvýznamnější
součást kulturního bohatství národa, za národní kulturní památky. Mezi nimi je
i Soubor hornických památek v Březových Horách, tvořený historickými budovami
a důlními díly (včetně podzemí) ve správě Hornického muzea Příbram, příspěvkové
organizace Středočeského kraje.
Před jejich „povýšením“ do skupiny zhruba 300 národních kulturních památek byly
objekty muzea již dříve vyhlášeny kulturními památkami (kterých je evidováno zhruba
40 tisíc) Ministerstvem kultury České republiky jako významné doklady historického
vývoje od nejstarších dob do současnosti.
Dosud bylo za národní kulturní památky prohlášeno celkem 272 objektů (naposledy
v roce 2010), a to v mnoha různých kategoriích. Nejpočetněji jsou zastoupeny hrady
a zámky (86), dále církevní stavby (22 klášterů a 37 kostelů), naopak nejméně objekty
lidové architektury a technické památky. Tento dluh se nyní podařilo zčásti vyrovnat.
Takřka dvacetileté úsilí Hornického muzea Příbram spolu s jeho předchozím zřizovatelem Okresním úřadem Příbram bylo úspěšně završeno zásluhou Středočeského
kraje, současného zřizovatele muzea, který vládě předložil návrh na toto prohlášení.
Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886 a je největším muzeem svého druhu
v Česku. Zpřístupňuje více než 60 stálých expozic v Příbrami a čtyřech mimopříbramských pobočkách. V roce 2013 si jeho expozice prohlédlo téměř 120 tisíc návštěvníků.

I N F O R M A C E
Europoslanec v Příbrami

Město Příbram navštívil europoslanec Libor Rouček. Spolu se starostou Pavlem Pikrtem zavítal
nejprve do Oblastní nemocnice Příbram, kde se za doprovodu zástupců ředitele Tomáše
Hadžegy a Petra Poloučka dozvěděl řadu informací o potřebách nemocnice. „Kolega Rouček se
zajímal především o financování nemocnice a technický stav budov,“ informoval starosta Pavel
Pikrt. Jeho další kroky vedly do Sportovních zařízení města, kde si prohlédl plavecký bazén a zimní
stadion. Poté navštívil Pečovatelskou službu, ve které si krátce popovídal s jejími klienty.

Junior klub zůstává městu

Příbramský Junior klub, o který nedávno projevil jeho současný nájemce a jednatel společnosti
M-SPO Martin Severa, zůstane i nadále v majetku města. Pan Severa totiž vzal svůj zájem
o odkup objektu zpět a naopak začal na své náklady s drobnými rekonstrukcemi. Zároveň však
město žádá o potřebné opravy a rekonstrukce. „Finance na opravy, které po nás pan Severa žádá,
nejsou pro tento rok zaneseny v rozpočtu. Bude tak otázkou dalších jednání, zdali se nějaké
prostředky na opravy podaří najít,“ řekl starosta Pavel Pikrt.

Soutěž dopravních policistů

Ve středu 21. května proběhla v Příbrami soutěž dopravních policistů Středočeského kraje.
Soutěž byla rozdělena na praktickou a teoretickou část a celý program soutěže začal zhruba
kolem desáté hodiny ranní, kdy na příbramské křižovatce u Asie byly vypnuty semafory a tzv.
„regulovčíci“ zde řídili dopravu. Program praktické části pokračoval u sportovního areálu 1.FK
Příbram, kde byli policisté prověřeni z jízdních dovedností. Závěrem soutěže následovala
teoretická část, během níž byli policisté formou testu prověřeni z pravidel silničního provozu
a dalších teoretických dovedností a znalostí. „Během této akce bylo velice zajímavé sledovat, jak si
soutěžící policisté vedli v jednotlivých situacích. Zároveň si myslím, že tato soutěž byla přínosem
i pro naše řidiče, kteří si nebyli v určitých momentech úplně jistí,“ uvedl starosta Pikrt.

Prodej bytů

Zastupitelstvo města zamítlo žádosti nájemníků bytů v Příbrami I v ulicích Pivovarská 132,
Hailova 117 a nám. T. G. Masaryka 98 o převod bytů do osobního vlastnictví. “Existuje dřívější
usnesení Zastupitelstva města Příbram, že se byty v historickém jádru města nebudou prodávat,”
řekl starosta Pavel Pikrt.

Parkování na Flusárně

Radní města Příbrami odsouhlasili návrh využít prostranství u Flusárny k parkování osobních
vozidel. „V době, kdy na této ploše nebude umístěn cirkus, pouť nebo zde nebude pořádána jiná
kulturní akce, bude tato plocha sloužit k parkování osobních vozidel,“ potvrdil informaci starosta
Ing. Pavel Pikrt. Parkoviště bude přístupné pouze pro vozidla do 3,5 tuny. Vzhledem k parametrům plochy nebude způsob parkování vyznačen vodorovnou značkou. „Parkoviště by v budoucnu mohli využívat také uživatelé cyklostezky, která se v této části města buduje,“ doplnil P. Pikrt.

Opravy středních škol

Více než dva miliony korun půjdou letos v Příbrami na opravy středních škol. „Celková předpokládaná hodnota oprav je vyčíslena na 2,266 mil. korun, přičemž náklady na tyto opravy jsou plně
pokryty finanční částkou, kterou za rok 2014 vybereme za nájemné za pronajaté budovy středním
školám,“ vysvětlil starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt. Na jednotlivých školách budou většinou
vyměňována okna, rekonstruovány toalety nebo dojde k opravám fasády.

Kontrola probíhajících staveb

Starosta Pavel Pikrt se byl koncem května osobně podívat na to, jak pokračují práce na započatých projektech. Nejprve se podíval na Balonku na stavbu kompostárny a sběrného dvora,
dále v oblasti Rynečku kontroloval průběh výstavby cyklostezky a také se podíval na náměstí
Dr. Theurera, kde letos vznikne nová mateřská škola. „Byl jsem se podívat na to, v jaké fázi jsou
jednotlivé projekty. Musím říci, že práce na všech třech stavbách jdou dopředu, a byl jsem ujištěn, že
projekty budou dokončeny ve stanovených termínech,“ řekl starosta Pavel Pikrt.

Festivalové koncerty

Již zahajovací koncert letošního 46. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka byl podle
slov místostarosty Ivana Šedivého skvělým zážitkem. „Když Gabriela Beňačková nečekaně zazpívala árii z Rusalky, všichni diváci pečlivě poslouchali. Bylo to nejen hodně překvapivé, ale i hodně
emoční, dojemné. A to nejen pro posluchače, ale i pro samotnou umělkyni. Prostě nádherný zážitek!
A paní Beňačková si vysloužila potlesk vstoje.“
Ale i další koncert, který měl zcela odlišný obsah a byl i ve zcela jiném prostředí, se setkal
s mimořádným ohlasem posluchačů. V kostele sv. Jakuba zazněly spirituály a gospely v podání
skupiny Let´s go a dua T´n´T. „Nádhera! Fascinující byl černošský zpěvák a člen skupiny Let´s go
Lee Andrew Davison. Tato hudba vychází z duše, z těla a Lee Davison dokázal své pojetí přenést
na ostatní členy vokální skupiny. A výsledek byl báječný! Druhou část koncertu vyplnilo duo T´n´T.
Dva zpěváci, kteří svými hlasy dokázali vyplnit celý prostor kostela. Příjemnou změnou bylo také
uvádění skladeb a seznámení posluchačů s jejich příběhy. Celkově hodnotím úroveň všech dosavadních koncertů velice kladně a za to osobně děkuji programové ředitelce festivalu Albíně Houškové,“
doplnil místostarosta Šedivý.

600 repríz Hrdého Budžese

Zcela vyprodané bylo i šestisté představení Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou v hlavní roli osmileté Helenky. „Diváci byli nadšeni, aplaudovali vstoje. Jsme na toto představení velice hrdí. Naprosto
ideálně se sešlo několik prvků: příběh se odehrává i v příbramském divadle, hra je výborně napsaná,
hrají výborní herci ve výborném divadle a na hru chodí výborní diváci. Osobně jsem toto představení
viděl snad sedmkrát a stále mě baví!“ řekl Ivan Šedivý.

Oprava orlovské hasičárny

Rada města schválila vybudování sociálního zařízení v hasičské zbrojnici v Orlově. „Zároveň
chceme hasičskou zbrojnici opravit tak, aby ji bylo možné využívat k nejrůznějším kulturněspolečenským akcím v této části města,“ uvedl místostarosta V. Černý.

Putovní výstava Velká válka

Ve foyeru Divadla Příbram se 19. května konala vernisáž výstavy s názvem „Velká válka – Češi
na bojištích Evropy“. Výstava ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války je putovní. Pořádá ji
společnost Centrum české historie ve spolupráci s Asociací nositelů legionářských tradic
a za podpory Středočeského kraje, který na akci přispěl z fondu hejtmana.
Úvodní slovo na vernisáži přednesl právě hejtman Středočeského kraje, který nad výstavou
převzal záštitu. „V dnešní neklidné době je více než kdy jindy potřeba připomínat si hrdinství těch,
kteří byli ochotni nasadit svůj život pro ideál samostatné jednotné vlasti. V českých legiích bojovalo
za 1. světové války 125 tisíc mužů. Nejpočetnější byly legie v Rusku, kde sloužilo až 40 tisíc dobrovolníků, početná vojska působila též ve Francii a Itálii. Celkem za naši svobodu padlo dle historických
pramenů 5152 legionářů. Věřím, že tato výstava přiláká řadu návštěvníků, kteří s pokorou vzdají čest
hrdinství a vlastenectví těchto našich statečných předků,“ řekl na zahájení výstavy hejtman J. Řihák.
„Jde o výstavu mimořádně aktuální. Po hrůzách této války si lidé mysleli, že už bude stále mír. Víme
ale, že následná 2. světová válka byla ještě hrůznější. I dnešní doba je velmi složitá – proto je třeba
lidi varovat, mít stále varovně vztyčený prst před další válkou! Ta by byla ještě ničivější! Takže je
třeba stále apelovat a hledat cesty, jak nejrůznějším konfliktům zabránit,“ řekl Ivan Šedivý.
Výstava „Velká válka – Češi na bojištích Evropy“ představuje situaci ve světě v předválečných
letech, zabývá se příčinami vzniku válečného konfliktu i jeho průběhem. Věnuje se také vývoji
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techniky, zdravotnictví a působení Červeného kříže v období války, i životu v zázemí. Především
však představuje české vlastence, kteří již od počátku války věřili, že bojují nejen za mír, ale také
za osvobození svého národa z područí Rakousko-Uherska. K tomu směřovali své činy a obětovali mnohdy své životy. K výstavě je připraven doprovodný katalog a pro školy jsou zpracovány
pracovní listy. Výstava druhý červnový týden poputuje na měsíc do Kutné Hory a během prázdnin si ji bude možné prohlédnout ještě v Mělníku.

Oprava hasičského vozu

Výměna nádrže na vodu a další úpravy a opravy čekají hasičské auto T 815 březohorské hasičské
jednotky. „Na tyto práce připravujeme výběrové řízení. Je to auto, se kterým hasiči jezdí k zásahům
a těch je více než sedmdesát ročně. Co se týká právě četnosti výjezdů, patří březohorští hasiči
k nejlepším ve Středočeském kraji. Auto by po této repasi mohlo této jednotce sloužit další roky,“
poznamenal V. Černý.

Rekonstrukce ledových ploch

V kanceláři místostarosty Ivana Šedivého se sešli zástupci Sportovních zařízení města a Hokejového klubu Příbram. „Snažili jsme se najít nejoptimálnější variantu pro rekonstrukci ledových ploch
tak, aby byl provoz co nejméně narušen, s tím, že práce by měly skončit do poloviny následujícího
roku. Shodli jsme se, že rekonstrukce je nezbytná. Ledová plocha ve velké hale patří mezi nejstarší
plochy v České republice,“ informoval místostarosta.

Sportovní přátelství i maturity

Začátkem května byl radní J. Molnár pozván do Středního odborného učiliště Hluboš. Důvodem nebyl pouze fakt, že ve škole před vstupem do politiky působil, ale hlavně aby oficiálně
zahájil sportovní utkání mezi učiteli z partnerského města Prešov a kantory hlubošského
učiliště. Soutěžilo se v nohejbalu, volejbalu i tenisu. Cílem bylo vzájemné poznávání a navazování přátelství mezi oběma školami. J. Molnár se zároveň mohl podívat i na zahájení písemné
části maturity studentů.

Nové konkursní řízení

Výběrové řízení na ředitelku Mateřské školy v ulici Jana Drdy bylo od samého začátku smolné.
Jednak se do tohoto řízení přihlásily pouze tři uchazečky, z nichž jedna tři dny před 2. kolem
řízení odstoupila. Zbývaly tedy pouze dvě. V řízeném pohovoru měly uchazečky předložit své
osobní vize na další šestileté směřování mateřské školy. Komise na tomto základě doporučila
uchazečku, jejíž práce se jí zdála být propracovanější. „Bohužel se ukázalo, že tato adeptka svoji
práci opsala, a to doslova, beze změny jediné čárky, z projektu uchazečky, která se před časem
zúčastnila výběrového řízení na Dobříši. Rada města tedy výběrové řízení zrušila a je vyhlášeno zcela
nové,“ informoval evidentně zklamaný radní Juraj Molnár.

Mažoretky ve sportovní hale

Jedno z kvalifikačních kol Mistrovství České republiky mažoretek se konalo v příbramské
sportovní hale. „Tohoto kola se zúčastnilo devět týmů. Myslíme si, že tady jde o druh sportovní
discipliny a tyto aktivity v Příbrami také podporujeme formou grantů,“ informoval J. Molnár.

Soutěž mladých cyklistů

Do Soutěže mladých cyklistů se kromě ZŠ pod Svatou Horou zapojily všechny příbramské školy.
Vítězové z tohoto okresního kola postupují nyní do kola krajského. „Organizaci této soutěže
převzal Automotoklub Příbram a zúčastňují se ho i Policie ČR a Městská policie Příbram. Děti si
vyzkouší nejen provoz na silnicích, ale i zdravovědu a znalosti pravidel silničního provozu. Hlavním
smyslem je naučit děti bezpečně se pohybovat v silničním provozu,“ uvedl radní Molnár.

Talent roku 2014

Asociace amatérských sportů je organizátorem soutěže Talent roku 2014. Smysl této soutěže
představil radní Juraj Molnár: „Hlavním cílem je podpořit zájem škol a všech dětí o sport. Motivovat je k vlastním pohybovým aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na své vlastní úspěchy.
Soutěží se v nejrůznějších kategoriích a vítězové dostanou spoustu poukázek na sportovní vybavení.
Na autogramiádě se děti budou moci setkat třeba s Ondřejem Bankem.“
Ondřej Šlechtický, Alena Straková,

Pálení čarodějnic na Novém rybníku

Nízkoprahové zařízení Bedna uspořádalo pro mladé tradiční akci – pálení čarodějnic. Akce se
konala 29. dubna a přišel na ni taky starosta Ing. Pavel Pikrt a manažer prevence kriminality
Bc. Ladislav Hadrbolec.
Program byl zahájen zapálením ohně. Děti byly seznámeny s historií i tradicemi, které se
k „pálení čarodějnic“ o Filipojakubské noci vážou. Společně pak vyplnili tematický test, po kterém
následovalo opékání špekáčků.
Zbytek odpoledne byl věnován hrám a soutěžím zaměřeným na rozvoj motorických a kognitivních dovedností, za které byli účastníci odměněni drobnými cenami.
Akci navštívilo celkem 28 uživatelů NZDM Bedna a starosta k akci řekl: „Byla to moc pěkná akce,
proběhla úspěšně. Pracovníci Bedny připravili pro děti zajímavé soutěže a myslím, že si odpoledne
všichni příjemně užili. Rovněž mě těší, že jsme mohli podpořit lidové zvyky a tradice pro přítomné
děti a mládež.“
Bc. Ladislav Hadrbolec
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Starosta Ing. Pavel Pikrt přijal europoslance Dr. Libora Roučka a společně navštívili příbramskou nemocnici.

Učitelé z Voroněže opět přijeli do Příbrami, na radnici byli přijati starostou Pavlem Pikrtem.

V Příbrami se konala soutěž dopravních policistů. Při řízení křižovatky je sledoval také starosta
Ing. Pavel Pikrt.

Závěrečné konference projektu Comenius Regio se zúčastnil hejtman Středočeského kraje
MVDr. Josef Řihák, starosta Ing. Pavel Pikrt a ředitel VISK Mgr. Jiří Holý.

Vedení města a hejtman Středočeského kraje při podpisu smlouvy o dotaci.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý jednal s Ing. Pavlem Burešem o průběhu výstavby nové
mateřské školy na náměstí Dr. Josefa Theurera v Příbrami II.

Vernisáže výstavy o I. světové válce se ve foyeru Divadla A. Dvořáka zúčastnil hejtman Středočeského
kraje MVDr. Josef Řihák, starosta Ing. Pavel Pikrt a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Měsíc květen byl ve znamení maturit. Snímek zachycuje slavnostní atmosféru na předání
maturitních vysvědčení studentům Střední zdravotnické školy Příbram v obřadní síni v příbramském Zámečku-Ernestinu dne 29. 5. 2014.

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

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

Dne 7. 5. ve 22.50 hodin v průběhu pravidelné
kontrolní činnosti zahlédli strážníci Městské policie
Příbram v ulici Gen. Tesaříka skupinu čtyř mladíků,
z nichž jeden vynesl ze staveniště u pošty židli
a postavil ji na silnici. Strážníci upozornili další hlídku
MP, že k nim skupina mladíků směřuje. Hlídka MP
následně skupinu v Pražské ulici zadržela a zjistila,
že jde o mladíky ve věku 16 – 21 let. Strážníci je
upozornili na nevhodnost jejich chování i na případné
následky jejich počínání. Vzhledem k tomu, že
mladíci svou chybu uznali a přislíbili, že se podobného jednání v budoucnu nedopustí, vyřešili
strážníci celou záležitost domluvou.
Dne 8. 5. v 05.35 hodin si hlídka Městské policie
Příbram povšimla v ulici Osvobození tří mužů, kteří
se pohybovali uprostřed vozovky, přičemž jeden
z nich před sebou tlačil nákupní vozík. Ztotožněním
uvedených osob strážníci zjistili, že se jedná o muže
ve věku 23, 31 a 32 let. Po chvíli se na místo dostavila
na základě oznámení občana i hlídka Obvodního
oddělení Policie ČR a případ si převzala ke konání
dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 12. 5. ve 21.50 hodin oznámila telefonicky
na služebnu Městské policie Příbram žena, že ve dvoře
v Seifertově ulici se nachází skupina mladíků, která
se chová velmi hlučně a dělá nepořádek. Na místo
vyjela hlídka MP a po příjezdu zde zastihla muže
ležícího na zemi pod betonovou lavičkou. Jelikož
dotyčný na výzvu k prokázání totožnosti reagoval
vulgárními výrazy a odmítl předložit průkaz totožnosti, převezli ho strážníci na Obvodní oddělení
Policie ČR Příbram, kde bylo následně zjištěno, že
se jedná o muže ve věku 35 let. Provedenou
dechovou zkouškou bylo navíc prokázáno, že je
značně pod vlivem alkoholu a není schopen
samostatného pohybu. Na základě skutečností
převezli strážníci muže do nemocnice, kde ho lékař
vyšetřil a následně rozhodl o jeho umístění do Protialkoholní záchytné stanice Příbram.
Dne 15. 4. ve 22.05 hod. zaznamenal strážník
na monitoru kamerového systému v Pivovarské
ulici skupinu osob a dále si všiml, že po jedné z těchto

osob je vyhlášeno pátrání. Na místo byla okamžitě
vyslána hlídka MP, která zde zastihla mladíky
ve věku 23, 18 a 19 let a dívku ve věku 15 let. Další
mladík, který byl stálou službou MP označen jako
osoba uvedená v registru hledaných osob, odmítl
prokázat svoji totožnost a pouze strážníkům sdělil,
že je mu 19 let. Vzhledem k tomu, že dotyčný
odpovídal popisu hledané osoby, přivolali strážníci
hlídku Policie ČR, která si věc převzala.
Dne 18. 4. v 00.50 hodin zahlédla hlídka Městské
policie Příbram u věžáku na náměstí 17. listopadu
skupinu osob a po chvíli zaslechli strážníci zvuk
rozbíjeného skla. Hlídka MP ihned skupinu následovala a nedaleko autobusové zastávky uviděla
rozsypaný odpadkový koš a na zemi násilím vytrženou a rozbitou prosklenou skříň i s úlomky dřeva.
Ztotožněním skupiny osob, která se poblíž
nacházela, strážníci zjistili, že se jedná o tři mladíky
ve věku 18 – 19 let a dívku ve věku 15 let. Jmenovaní
však shodně tvrdili, že s uvedeným nepořádkem
a zničenou skleněnou skříní nemají nic společného.
Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo ke spáchání
trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR,
které záležitost předali. Policie ČR případ dále šetří.
Dne 21. 4. v 16.00 hodin oznámila na tísňovou
linku Městské policie Příbram žena z Příbrami VII, že
v ulici Boženy Němcové se nacházejí tři mladíci, kteří
zde dělají nepořádek, chovají se hlučně a znečišťují
veřejné prostranství. Na místo vyjela hlídka MP a zastihla tři mladíky. Hlasitě se bavili a jakmile spatřili
strážníky, snažili se ukrýt nějaký předmět za schodiště
přilehlého domu. Kontrolou uvedeného místa
strážníci zjistili, že mladíci zde schovali vodní
dýmku. Následným ztotožněním osob hlídka zjistila,
že jde o mladíky ve věku 16, 18 a 19 let, kdy
šestnáctiletému mladíkovi při hledání průkazu
totožnosti vypadl z kapsy sáček s návykovou látkou.
Na základě zjištěných skutečností přivolali strážníci
hlídku Policie ČR, která celou věc převzala.
Bc. Ladislav Hadrbolec

Vítání občánků
Obřad vítání občánků se koná pravidelně vždy každý poslední čtvrtek v měsíci kromě prázdnin (červenec
a srpen) a vánočních svátků v čase od 13:30 hodin, v případě velkého zájmu žadatelů týž den i v čase
od 14:15 hodin.
Obřad probíhá v obřadní síni Městského úřadu v Příbrami v Zámečku-Ernestinu. Na tento obřad můžete své
děťátko objednat osobně na oddělení matriky, Gen. Tesaříka 19, Příbram I, I. patro, č. dveří 213 (u okénka
ověřování listin a podpisů), popřípadě ve dveřích 212 nebo 215. Rovněž jsou Vám k dispozici telefonní linky
318 402 583, popřípadě linky 580, 581 a 582.
Zhruba týden před obřadem jsou všichni zájemci z naší strany telefonicky kontaktováni. Po upřesnění
údajů je účast Vašeho dítěte na obřadu závazně potvrzena, popřípadě zrušena. Tento obřad se týká pouze
dětí s trvalým pobytem na území města Příbram.
Všichni jste srdečně zváni a na Vaše děti se moc těšíme.
Hana Vošahlíková, matrikářka

Čtyři republiková prvenství
Když jsme před měsícem informovali o krajských úspěších žáků Gymnázia Příbram a o tom, že je čeká účast
v republikových kolech, netušili jsme, jakého úspěchu v nich dosáhnou. Proto dnes o tom, jak si studenti
vedli na republikové úrovni.
V ruském jazyce získala první místo v republice Julie Sýkorová ze 4.C, k níž se přidala v nižší kategorii
i Veronika Skoupá z kvinty svým 3. místem. V republikovém finále v silovém čtyřboji skončilo družstvo dívek
třetí a kategorii jednotlivkyň ovládla Dominika Rozmajzlová z kvinty. Dařilo se i gymnastkám: jejich
družstvo bylo v republice nejlepší, stejně jako mezi jednotlivci Jakub Pálek, který byl i členem bronzového
družstva. A neztratili se ani šachisté, když v kategorii starších žáků získali osmé místo.
Za gymnastické úspěchy se sluší poděkovat také Sokolu Příbram, ostatně za všemi úspěchy nestojí jen
sami studenti, ale také jejich učitelé, trenéři a blízcí. Tak ještě jednou díky a hodně štěstí v dalších letech.
Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

Závěrečná konference projektu Comenius Regio
O projektu Comenius Regio, jako o jednom z programů celoživotního učení, který finančně podporuje
bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů, jsme již na těchto stránkách psali. Projekt
umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů
spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání.
Je to projekt, v jehož rámci by měla vzniknout evropská naučná stezka mezi nejstarším a nejzápadnějším
městem Německa Trierem a Prahou, a zároveň i didaktické materiály pro výuku dějepisu, zeměpisu a cizích
jazyků, které budou vycházet z témat naučné stezky.
Projekt trval 2 roky a blíží se pomalu ke konci. Proto nastal čas na poslední přijetí německé delegace v České
republice a uspořádání závěrečné konference tohoto projektu. Němečtí přátelé přicestovali 30. 4. 2014.
Společně jsme připravili závěrečnou konferenci, která proběhla dne 2. 5. 2014 v zasedací místnosti CK
Lucie Příbram. Konference se zúčastnili i oficiální hosté, hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák,
starosta města Příbram Ing. Pavel Pikrt, ředitelka OA a VOŠ Příbram RNDr. Marcela Blažková, ředitel VISK
Mgr. Jiří Holý, němečtí a čeští učitelé, kteří na projektu pracovali. Hosté pronesli projevy, ve kterých především zdůraznili význam této dlouholeté spolupráce a výměny zkušeností. Poté byli všichni zúčastnění
seznámeni s výsledky práce, tedy s jednotlivými etapami zmíněné cyklostezky a didaktickými materiály.
Vše bude nabídnuto školám a cestovním kancelářím, které vyzkoušejí funkčnost a smysluplnost této
aktivity. Při výletech, pěších, vlakem či na kole, po této trase si budeme stále připomínat symbolické propojení našich družebních regionů a přátelství, která byla navázána při této spolupráci.
Projekt skončí výjezdem do Německa, které je naplánováno na 14. – 18. 6. 2014.
Mgr. Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

Svatohorské gymnázium přivezlo Máj
Naplánovat představení pod širým nebem není nikdy jednoduché. Je zde mnoho činitelů, které vám mohou
zhatit plány, a počasí patří k největším strašákům každého pořadatele. Jediné, co pořadateli zbývá, je věřit.
Věřit, že norský server s předpovědí počasí se nemýlí a deště se Svaté Hoře zdaleka vyhnou. Povedlo se.
A tak v přestávce mezi bouřemi mohlo na kalvárii na Svaté Hoře proběhnout jedinečné představení
TEArTRu Rajdo. Byl pozdní večer, první máj… a co tedy přednést jiného než nejznámější báseň K. H. Máchy.
V 19.30 hodin započala pouť cca třiceti diváků od Gymnázia pod Svatou Horou až na svatohorskou
Golgotu. Každý účastník se tak na chvíli stal poutníkem Máchou a mohl si vychutnat krásu přírody
rozzářenou zapadajícím sluncem. Jakub Doubrava a Lukáš Urbanec, recitátoři, herci a hudebníci v jednom,
doprovázejíce recitaci beatboxem, hrou na elektrické kytary, práci se syntetizátorem a loopstationem,
zdvojováním a opakováním důležitých pasáží básně, nabídli obecenstvu silný emotivní zážitek umocněný
i zvoleným místem a časem. Představení, které pro příbramské diváky připravilo Gymnázium pod Svatou
Horou v rámci projektu Mladé a experimentující divadlo, bylo odměněno bouřlivým potleskem a jistě
u mnoha diváků změnilo pohled na Máchovo dílo mnohdy znehodnocené nevábnou nálepkou povinné
školní četby.
Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svatou Horou

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

Noví asistenti prevence kriminality začali působit v Příbrami

Posílili řady městských strážníků, jejich rajonem jsou především bezpečnostně
rizikové lokality. Asistenti prevence kriminality působí díky grantům, které mohou
města získat od Ministerstva vnitra ČR na projekt prevence kriminality.
Jak již bylo zmíněno v květnovém čísle Zpravodaje Kahan, Příbrami byla poskytnuta
státní dotace na realizaci projektu Asistenti prevence kriminality. V měsíci dubnu
proběhlo dvoukolové výběrové řízení, z kterého výběrová komise vybrala
5 uchazečů, kteří se následně zúčastnili základního vstupního školení pod vedením
zkušeného lektora PhDr. Zdeňka Pankráce, kvalifikovaného odborníka v problematice prevence kriminality a asistentů prevence kriminality. Po tomto školení byli
následně doporučeni a vybráni dva uchazeči, kteří dne 12. května nastoupili na pracovní pozici asistenta prevence kriminality. Jsou paní Václava Caithamlová a pan
Vladimír Pompa, kteří shodně uvedli, že jsou velice rádi, že uspěli v tak náročném
výběrovém řízení a dostali šanci pracovat pro město Příbram, a dále uvedli: „Práce
asistenta nám přišla jako zajímavá zkušenost, přínos pro osobní rozvoj, máme rádi
kontakt s lidmi.“
Asistenti budou dohlížet například na veřejný pořádek a čistotu prostranství,
budou působit nejen v rizikových lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním
vyloučením a provádět kontrolní a pochůzkovou činnost společně se strážníky MP,
aby získali odborný základ a větší vážnost. Rovněž budou muset získat důvěru
problémových rodin, kde prioritu jejich působení vidíme v otázce docházky dětí
do školy.
Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR, uvedla: „Projekt je
mimořádně důležitý, protože dává šanci pracovat lidem, kteří jsou dlouhodobě
nezaměstnaní nebo nezaměstnatelní. Je tu snaha vytvořit službu veřejnosti celého
města, aby lidé, kteří dostali šanci, dali najevo, že umí být prospěšní.“
Asistenti budou nosit uniformu, která bude převážně laděna do černé barvy
a vybavena nápisem Asistent prevence kriminality na zádech a vpředu na prsou,
takže budou v terénu snadno identifikovatelní.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Projekty pro děti
Město Příbram - Městská policie a Oblastní nemocnice Příbram se rozhodly spojit
síly v projektech “ Nemocnice míří do školek“ a „Bezpečně v dopravě“.
Myšlenka oba projekty spojit a realizovat je v mateřských školách společně byla
velmi dobrým krokem a první společné interaktivní odpoledne se uskutečnilo již
závěrem loňského roku.
Hlavním záměrem prvního projektu je pomocí ukázek, her a soutěží seznámit děti
v mateřských školách se základními znalostmi v poskytování první pomoci,
předcházení úrazů, s bezpečným pohybem v dopravě i je cíleně je připravit
a zbavit strachu z možné hospitalizace v nemocnici nebo ošetření u lékaře.
Samotné děti byly především ze zdravovědy nadšené a velmi aktivně se zapojovaly
do jednotlivých témat, kde jsou při výuce používány i zdravotní pomůcky,
ze kterých má největší ohlas dýchací panna “Andula“. Právě na „Andule“ mají děti
možnost si vyzkoušet oživování člověka.
Podobně pak probíhají i ukázky z oblasti dopravy, kde se dětem snažíme vysvětlit
základní pravidla chování jak na pozemních komunikacích, tak i mimo ně, cestování
v hromadných dopravních prostředcích a učíme je poznávat důležité dopravní
značky a další základy související běžným pohybem nejen ve městě.
Dne 4. a 25. dubna jsme děti uvedli do praxe na velmi krásném dopravním hřišti
v areálu školky 28. října v Příbrami VII a oba projekty realizovali přímo v terénu. Děti
si tak zopakovaly znalosti v oblasti zdravovědy a na dopravním hřišti následně
vyzkoušely své dovednosti na kolech a koloběžkách pod dohledem strážníků. Akci
navštívilo i několik hostů, mezi nimiž byl i starosta Ing. Pavel Pikrt, který k celé akci
řekl: „Jsem velice mile překvapen příjemným prostředím a hlavně počtem dětí, které se
účastní. Dle mého názoru znalost dopravní výchovy nemusí být omezena věkem, tuto
společnou akci kvituji a myslím, že pro děti to je velice prospěšné.“
Obou projektů se v uvedených dnech zúčastnily mateřské školy Klubíčko,
Perníková chaloupka, Bratří Čapků, 28. října, Pod Svatou Horou a Pohádka - bylo
celkem proškoleno 257 dětí. Vzhledem k tomu, že jak zdravověda, tak i dopravní
výchova sklidily kladné ohlasy od vedoucích pracovníků MŠ, další školky budou
zařazeny do projektu ve dnech 10. a 11. června 2014. Velké díky patří i Oblastní
nemocnici v Příbrami za projekt, který překračuje hranice samotné nemocnice,
a paní Zdeňce Fryčové a Miloslavě Posekané, které za nemocnici projekt „Nemocnice míří do školek“ realizují přímo ve školkách.
Bc. Ladislav Hadrbolec, manažer prevence kriminality

Vydařené sportovní jaro
Žáci základní školy v Příbrami na Březových Horách se jako už tradičně zúčastnili v posledním
období celé řady sportovních soutěží, ve kterých dosáhli i několika vynikajících výsledků.
Potěšily nás nejmladší žákyně (4. - 5. ročník), které zvítězily v okresním finále v minibasketbalu. Úspěch je o to cennější, že vzhledem k velmi úzkému kádru tvořily většinu družstva
dívky 4. tříd, tedy o rok mladší než ostatní soupeřky. V okresních finále v basketbalu vyhráli
své kategorie i nejmladší žáci a mladší žáci. Že sportovní příprava je na škole opravdu
všestranná, potvrdili mladší žáci (6. - 7. třída), kteří na krajském finále v basketbalu v Brandýse
nad Labem obsadili velmi pěkné 3. místo. Ještě většího úspěchu dosáhli chlapci ze 4. - 5. tříd,
kteří po vítězství v okresním kole ve vybíjené vyhráli i krajské kolo a ve dnech 3. - 4. června
je čeká mistrovství ČR, na kterém se sejde 16 nejlepších družstev z České republiky. Určitě jim
budeme držet všechny palce.
Největších úspěchů dosáhli chlapci ve svém „hlavním“ sportu – fotbalu. Žáci 4. - 5. tříd
obsadili 4. místo na krajském finále Mc Donald´s Cupu v minikopané ve Vlašimi a starší žáci
zvítězili v krajském finále v minikopané, které pořádala naše škola. Sítem vyřazovacích kol
ve futsalu se úspěšně prokousali mladší (6. - 7. roč.) i starší (8. - 9. roč.) žáci a oba týmy
postoupily až na Mistrovství ČR v Brně. I tady si obě družstva vedla velice úspěšně.
Starší žáci obsadili druhé místo. Mladší žáci nenašli přemožitele a stali se mistry České
republiky. Dalším sportovním vrcholem letošního školního roku je úspěšné tažení starších
žáků Coca-Cola Školským pohárem 2014 ve fotbalu. Naši žáci se systémem postupových
kvalifikačních turnajů propracovali až do finále Čech, které se konalo 26. května v Příbrami
a kromě našich žáků se ho zúčastnila družstva základních škol z Kolína a Mostu.
Ani tady naši kluci nezaváhali. Po vynikajících výkonech porazili Kolín 3:0 (góly Belej, Drašnar,
Janota), Most 4:0 (góly Drašnar, Belej, Fejtl, Pazderník) a stali se vítězi Čech. Na tomto
významném úspěchu se pod vedením trenéra a učitele tělesné výchovy Josefa Strejce
podíleli hráči: Martin Pazderník, Miroslav Čížek, Jan Hušek, Ondřej Hájek, Jiří Mezera, Michal
Benda, David Klemš, Patrik Fejtl, Petr Janota, Josef Nezník, František Belej, Martin Jílek, Ondřej
Drašnar, Marek Šíma a Filip Trnka. Teď je čeká mezinárodní vyvrcholení celého turnaje, které se
koná ve dnech 16. a 17. června v Kroměříži a ve kterém se utkají s nejlepším týmem z Moravy
a se dvěma nejlepšími týmy ze Slovenska. Pro celkového vítěze pořadatel připravil „lahůdku“
- třídenní tréninkový kemp s brazilskými trenéry v Římě.
Závěrem nelze než všem mladým sportovcům poděkovat za vynikající reprezentaci nejen
školy, ale i města Příbram, a popřát jim do další činnosti, aby jim vydržel elán i zdraví co nejdéle.

Mgr. Jan Pechlák, ředitel školy

FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM
Čas neúprosně letí a před námi jsou už letní farmářské trhy. Pokud si v sobotu
19. června od 8 hodin uděláte čas, přijďte na obvyklé místo do areálu Hořejší Obory
na Farmářské trhy. Stále je ještě čas zakoupit si sazenice květin, zeleniny, bylinek
i okrasných keříků.
V nabídce opět nebudou chybět masné i mléčné výrobky domácí produkce (uzeniny,
sýry, výrobky z kozího mléka), med a výrobky z něj, bohutínské pečivo a mouka,
žampiony, koření, ryby čerstvé i uzené, rybí saláty, brambory a v neposlední řadě první
čerstvá zelenina v podobě květáku a kedlubnu. Milovníci kávy mohou ochutnat
čerstvě upraženou kávu. Pivovar z Podlesí nabídne i tentokrát svůj nový regionální
výrobek – výborné pivo. Je zajištěno i občerstvení.
Navštivte farmářské trhy u Hořejší Obory v Příbrami, ani tentokrát nebudete litovat.

Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

www.galerie-drtikol.com
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víčka z PET lahví
sběr na vrátnici

osvětlovací zařízení
jako jsou zářivky, výbojky
či zařízení pro šíření
či řízení osvětlení;
klasické žárovky – vrátnice

bezplatná zelená linka

elektroodpad, odpady s obsahem drahých kovů,
autokatalyzátory, odpady z autovraků

bezplatná zelená linka

olověné odpady, baterie, zpětný odběr

reklama & marketing

Partnerem soutěže je

Bližší informace na tel.: 318 470 311 (marketing)

Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů
– celkoví i podle kategorií odpadů.

1 autobaterii
1 ks elektroodpadu či 1 ks světelného zařízení
či 3 klasické žárovky
1 ks odpadu s obsahem drahých kovů či 1 autokatalyzátor
5 baterií-suchých článků
50 víček z PET lahví

Do slosování se můžete dostat vícekrát.
Jeden soutěžící může být mezi vylosovanými
výherci 1× – stále však platí, čím více odpadů, tím
větší šance vyhrát.
Vaše jméno se v něm objeví vždy – opakovaně za:

Odpady odevzdávejte na vrátnici / recepci
(evidence – potvrzení).

1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend
2. cena: tablet Prestigio MultiPad 8.0 HD
3. cena: fotoaparát Canon PowerShot A2600
další ceny: předplatné Xantypy,
reklamní předměty Kovohutí, atd.

Každý, kdo přinese výše zmíněné odpady,
se dostane do slosování (30. 9. 2014) o věcné ceny

• Můžete si také koupit olověný plech, plomby,
slitiny na bázi olova a cínu, apod.

• Jste kutil a používáte pájky nebo střelec
a potřebujete diabolky?

PODNIKOVÁ PRODEJNA (tel.: 318 470 358/320)
V AREÁLU KOVOHUTÍ PŘÍBRAM

írej,
Třiď, sb j
recyklu A J!
a V YH R
PŘINES

kovohute@kovopb.cz

odpady s obsahem
drahých kovů včetně
autokatalyzátorů
klasický výkup

elektroodpad
sběrné místo přes vrátnici,
kde je vyvěšen i seznam všeho,
co do elektroodpadu patří

Odpady vykupujeme a odebíráme v souladu s platnou legislativou.

baterie-suché články
tužkové baterie, „buřty“,
apod. – zinko-uhlíkové,
alkalické, atd. – vrátnice

olověné baterie
klasický výkup na vrátnici
dle platných cen

Rádi od Vás odebereme:

5. kolo od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014

nce prázdn
od 1. máje do ko

SBĚRU
NA PODPORUODPADŮ
ZÁJMOVÝCH . KOLEM!
POKRAčUJE 5
in

Í
PERMANENTN

28.05.14 19:11

5. kolo hned od 1. května 2014
4. kolo skončilo 30. dubna 2014

Dne 25. 4. 2014 se konala v rámci projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“, jehoţ
realizátorem je Krajská hospodářská komora Střední Čechy (www.khkstrednicechy.cz),
další z exkurzí pro ţáky ZŠ Příbram. Tentokrát ţáci navštívili zámecký pivovar Herold
Březnice a nahlédli do provozu pivovaru. Ţáky přivítal pan Vaněk, který ţáky exkurzí
prováděl. Krátce zmínil historii pivovaru, o němţ je první písemná zmínka jiţ v roce 1506.
Prvním místem, které si ţáci prohlédli, byla sladovna, která pochází z roku 1772.
Sladovna funguje od října do března a zpravidla se zde vyrobí cca 260 tun sladu. Pan Vaněk
ţákům vysvětlil postup přípravy piva, který není vůbec jednoduchý. Na samém počátku
výroby piva je vyčištěný sladovnický ječmen a po dlouhém procesu, který je nutno pečlivě
kontrolovat a dolaďovat, vzniká zlatý mok, který je tolik oblíbený v ČR. Ţáci se dozvěděli, co
je to sladina, mladina, mláto a další termíny, o kterých nikdy předtím neslyšeli. Informace je
velice zajímaly, s paní učitelkou chemie si celý proces ještě jednou připomenou ve škole
při chemii.
V závěru pan Vaněk vysvětlil rozdíl mezi pivy, které firma vyrábí. Vysvětlil, ţe
výsledek závisí na délce dokvašování, výčepní piva dokvašují aţ 40 dnů, leţáky pak aţ 80
dnů. Ţákům byl také vysvětlen proces pasterizace a na konec se celá skupinka přesunula
do haly s plnící linkou, kde se pivo plní do lahví. Velkou výhodou je, ţe je pivovar Herold
svým provozem menší, pracuje zde asi 25 zaměstnanců, proto si ţáci mohli vše důkladně
prohlédnout. Pivovar Herold je známý svými speciály, přičemţ asi 80 % produkce míří
na vývoz.
Exkurze se ţákům ZŠ Příbram velice líbila, všechny exkurze do firem, které byly
realizovány v rámci projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“, umoţnily dětem rozhled
v profesích a přispějí k lepšímu rozhodování o jejich budoucí profesi.
Více informací na www.poznejte-remesla.cz nebo tel. 702 020 489.
Vladislava Šizlingová

Žáci ZŠ nahlédli do tajemství výroby piva

Jarmila Marešová, Eva Natus - Šalamounová, Tomáš Řízek, Milan Starý, Eva Sýkorová - Pekárková, Barbara
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Šalamounová, Eva Šedivá, Lenka Vybíralová

Jindra Čapek, Lucie Dvořáková, Olga Franzová, Renáta Fučíková, Nanako Ishida, Zdena Kabátová Táborská, Václav Kabát, Jindřich Kovařík, Zdenka Krejčová, Barbora Kyšková,

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.

Oblastnínemocnice
nemocnicev Příbram
Oblastní
Příbrami
rozšiřuje
stravoje jednou zeslužby
dvou nemocnic
vacího provozu
Středočeského
kraje,směrem
které se
k veřejnosti
aktivně
zapojily se svými
týmy k projektu HOPE v proOd 1. NIL
března
2012 rozšiřuje
gramu
NOCERE.
Oblastní
nemocnice
Podmínkou vstupu Příbram,
do proa. s., služby
stravogramu
bylo svého
vypracování
provozu
a otevře
ho
a vacího
zahájení
projektu
na zvýšení
veřejnosti.
bezpečné péče v nemocnici.
Dosud
nemocniční
sloužilje
Tématem
projektu stravovací
příbramsképrovoz
nemocnice
téměř
výhradně
pouze
pacientům
a zaměst,,Zvyšování
bezpečí
pacientů
v ambulantních
nancům
nemocnice,
ostatním
zájemcům
provozech“.
Náš projekt
bude po
úplném
nabízel
„jen“
možnost
obědů.
To
se
od
1. března
dokončení ojedinělý v celé ČR. Společnost
změní
nabídnerepublika
široké veřejnosti
Projecta nemocnice
Hope – Česká
ocenila
kromě
zmíněných
i možnost zakoupit
si
a schválila
projektobědů
naší nemocnice
a v souvismalé
Nákup je možný
za hotové
losti občerstvení.
kladným hodnocením
projektu
jsme
peníze
zákazník
zboží může
odnéstfinanční
domů,
získali a od
této sinadace
částečně
stejně
jako
sníst
ho
v
prostorách
jídelny.
prostředky na jeho realizaci, která je již
Vdlenabídce
jsou například:
plánu projektu
spuštěna. přesnídávkové
polévky
čočková,
dršťková,aktivitou
apod.),
Projekt (gulášová,
HOPE přitom
není jedinou
zeleninové
i
ovocné
saláty,
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cotta,
nemocnice, která je zaměřena na spokojeného
pacienta a jeho blízké při poskytováni zdravotnické péče.

Ze Svaté

SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
SesláníveDucha
pořádá
čtvrtekSvatého
15. března od 19 hodin další
neděli
8. červnakoncertů,
oslavíme jehož
Letnice.
Deset
dní
zVřady
Benefičních
výtěžek
bude
věnován
stavbě velkých svatohorských
varhan.
od Nanebevstoupení
Páně seslal Bůh
na apoVe
svatohorské
bazilice tentokráte
štoly
Ducha svatého.
Mše svatépřivítáme
budou vsólisty
7:30,
Národního
v Praze:
sopranistku
Alžbětu
9:00, 11:00divadla
a v 15:30.
Při mši
svaté v 9:00
zazní
Poláčkovou,
a trumSvatodušní barytonistu
písně od A.Vratislava
V. MichnyKříže
z Otradovic.
petistu
Vladimíra
Rejlka.
Na varhany
doprovodí
V tento
den je
možné
získat jeplnomocné
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
vodpustky.
tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
krásné hudby, a podpořit tak stavbu unikátního
Slavnost Nejsvětější
Trojice
královského
nástroje na kůru
svatohorské baziliky!
Slavnost
stanovená
na
neděli
po250
Seslání
Ducha
Vstupenky na tento koncert
v ceně
Kč je možné
Svatého letos
připadá na 15. června.
Tajemství
rezervovat
na matice@svata-hora.cz
nebo
osobně
zakoupit
ve Svatohorském
poutním muzeu.
Výtěžek
Nejsvětější
Trojice je jednou
ze základních
ze
vstupného
Benefiční
koncert
bude poukázán
pravd
naší na
víry,
zjevenou
Ježíšem
Kristem.
na
účet veřejné
sbírky
050016-0523967309/0800,
Je zjevením
Božím
do naší
přítomnosti, světlem
kterou
koná občanské
sdružení
a zdrojem
radosti pro
náš Matice
život. Svatohorská
Bůh je náš
amilující
byla oznámena
Krajskému
úřadu
Otec, plodící od věčnostiStředočeského
Syna, v němž
kraje dne 15. prosince 2009.
naše
spása,
z obou
vychází
Duchvelkých
Svatý,
Kje31.
lednu
2012a jste
na stavbu
nových
rovný
Otci
i
Synu,
s
nimi
jedné
podstaty.
varhan pro Svatou Horu přispěli svými Duch
dary
dary,
mohl jivtáhnout
vpůsobí
celkové svými
výši 4 578
605aby
Kč anás
podpořili
zasláním
do DMS.
životaZaNejsvětější
Proto
při této
480
Vaši štědrost Trojice.
Vám velice
děkujeme!

slavnosti uvažujeme nad naším povoláním

POSTNÍ
DUCHOVNÍ
k dokonalé
jednotěOBNOVA
s Trojjediným Bohem.
VMše
sobotu
24.budou
března od
9 hodin
proběhne
svaté
v 7:30,
9:00,
11:00 avev svato15:30.
horské
obnova, kterou
Při mšibazilice
svaté Postní
v 9:00duchovní
bude uvedena
Missa
povede
P. Karel
Satoria,
OCSO.orbem
Po přivítání,
kate„Spiritus
Domini
replevit
terrarum“

tiramisu,
i slané
záviny,zaměstřízky,
Jednou zapod.),
těchto sladké
aktivit je
vzdělávání
bramboráky,
obložené
bagety
a
další.
Součástí
nanců v oblasti komunikace. Nemocnice také
nabídky
i nápoje,
mléčné
získala pojsou
značném
úsilí grant,
kterývýrobky,
je určen
cukrovinky,
atd. vzdělávání zdravotnických
na specifické
Vzhledem
že naprostá
většina
občerpracovníkůk tomu,
v oblasti
komunikace
s pacienty
stvení
je
vyráběna
vlastními
zaměstnanci
a jejich blízkými. Vzdělávání je zaměřeno
nemocnice,
jsou ceny
zboží i výrobků informací
více než
na předávání
plnohodnotných
příznivé.
pacientům a jejich blízkým o poskytované péči,
Novou
službuléčbě
mohou
využít sami pacienti hosdiagnostice,
a rekonvalescenci.
pitalizovaní
i
ambulantní,
jejichprojektů,
doprovod
či
Připravujeme i další realizace
které
návštěvy,
stejně
jako
pracovníci
probíhající
jsou orientované na ochranu pacientů, jejich
nemocniční
rekonstrukces nebo
kdokoli jiný,
bezpečí a spokojenosti
poskytovanou
péčí
který
pouze
prochází.
v našínemocnicí
nemocnici.
Projekty
vycházejí z potřeb
Doplňkový
prodej
je umístěn ve stravovacím
našich pacientů
a nemocnice.
provozu
nemocnice,
v areáluv I.minulém
(Příbramroce
I.),
Připomeňme, že nemocnice
vzískala
křídle D4
monobloku,
1. patro (podpacientů
interní
Certifikát
spokojenosti
JIP),
v otevírací
od 9:00dimenzích:
do 13:30 hodin.
ve všech
třechdobě
základních
ZdravotKontaktní
telefon
pro
případné
dotazy
a objednické zařízení, Lékař a Sestra,
a zařadila
se
nání:
318 641
164.mezi 10 nejlepších nemocnic
v tomto
ohledu
v České republice. Tento certifikát je pro nás
MUDr.
Stanislav Holobrada
také závazek na další
období.
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Hory

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
každodenního
všedního shonu
a zamyslet se
pátek
27. června
nad
směrem
svého života.

Kněz Jan Eudes a řeholnice Markéta M.
KVĚTNÁ
NEDĚLE
Alacoque
se v 17. století jako první zasazovali
Poslední
neděle před
Velikonocemi,
1. dubna,
o ustanovení
liturgické
úcty letos
Nejsvětějšího
se
nazývá
„Květná“
podle květů
připomínajících
Srdce
Ježíšova.
Markétu
k tomu
vyzval sám
palmové
ratolesti,
jimiž lid vítal
Ježíšeukázal
při jeho
Ježíš, který
jí při mystickém
zjevení
své
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
probodené
zářící
Srdce
ovinuté
trním
a
přiukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
zdobené
křížem. Přislíbil
hojnévenku,
milosti,odkud
kterými
hodin
na svatohorském
náměstí
se
násvydají
chceprůvodem
naplnit jako
plody své
lásky,
a to
lidé
za doprovodu
trubačů
a sboru
zvláštědo
o baziliky.
prvních Zde
pátcích.
Jeho Srdcepokračuje
je zdrodovnitř
pak bohoslužba
jem síly,zpívanými
štěstí a odpočinku.
Tato slavnost
je
slavnými
pašijemi v doprovodu
komorního
orchestru
a varhan
v barokním
pera
svátkem
Lásky.
Mše svaté
budou duchu
v 7:00,z 9:00,
svatohorského
Pavladen
Šmolíka,
které
11:00 a 17:00regenschoriho
hodin. V tento
je možné
jsou
naplnomocné
Svaté Hoře již
tradičně uváděny po téměř
získat
odpustky.

deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
aSlavnost
komorní orchestr.
Korunovace
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatTřetí
neděli
slavnosti Seslání
Duchau Svatého
ních akcích: po
Římskokatolická
farnost
kostela
slavíme na Panny
SvatéMarie
HořePříbram,
slavnost
Korunovace
Nanebevzetí
Svatá
Hora 591,
Příbram
tel.sošky
+420 Panny
318 429Marie.
930, e-mail:
basilica@svatamilostné
Ta byla
korunována
hora.cz,
v sakristii
Svaté Hoře každodenně 6:30 –
22. června
roku na
1732.
18:00,
ve Svatohorském
muzeu
každodenV sobotu
28. červnapoutním
začneme
slavit
vigílii
ně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz.
slavnosti,
a
to
mší
svatou
v
19:30
hodin.
Poté
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
po Svaté Hoře.
anásleduje
informace světelný
o činnostiprůvod
Matice Svatohorské
na adrese
matice@svata-hora.cz.
V neděli 29. června bude hlavní mše svatá

ze slavnosti Korunovace v 9:00 hodin celebrována
SDB, pomocným
Těla a úřad
KrvePříbram,
Páně odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové
biskupem
pražským.
této programu
mši svaté
zazní
Městský
péče,
oznamuje Při
vyhlášení
Ministerstva
kultury Podpora
obnovyNejsvětější
kulturních památek
obcí
s rozšířenou
(dále
Ve čtvrtek
po slavnosti
Trojice prostřednictvím
proži- „Missa
cum
populo“působností
od P. Ebena.
Pojen
ní„Program“).
následuje
Finanční
prostředky
v Programu
jsou určeny
na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
jeme svátek,
který
bývá nazýván
Boží Tělo.
s milostnou
Panny České
Marie republiky.
po Svaté
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturnímiprůvod
památkami
a nejsousoškou
ve vlastnictví
Jde o oslavu
spojenou
zvláštní
Hoře. příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytMinimální
podíl vlastníka
je 10 % zse
nákladů,
k nimžúctou
se váže poskytnutý
k Nejsvětější
nížvejestejném
reálněroce
přítomen
nout,
jestliže byl svátosti,
na stejnou vakci
poskytnut jiný
příspěvek
Ministerstva
V neděli
29.z ostatních
června programů
je zároveň
slavnostkultury
apovcelý
oblasti
památkové
Ježíš
Kristus.péče.
Mše svaté budou v tento den, štolů Petra a Pavla. Mše svaté ze slavnosti Petra
Součástí
podílu
vlastníka
příspěvek
tedy vefinančního
čtvrtek 19.
června,
v může
7:00, být
9:00,
11:00 poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
a Pavla
budou
v 7:30,
11:00
(tichá) a v 15:30.
nebo
jinýchhodin.
subjektů.VDalší
informace
naleznete
v Zásadách,
jejichž
součástí
je také
formulář
žádosti.
a
17:00
tento
den
je
možné
získat
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působnostíVPříbram
byla
určena
celková částka
finanční
podpory
tento
den
je
možné
získat
plnomocné
plnomocné
odpustky.
786
000,- Kč. Zájemci
o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
Samotná
oslava Těla
a Krve
Páněpamátkové
je v našem
na
odbor koncepce
a rozvoje,
oddělení
péče, odpustky.
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do
30. 4. 2012
a přiložína
všechny
povinné
přílohy. V tento
kostele
přesunuta
neděli
22. června.
Aktuality o stavbě varhan na www.svataKontaktní
osoba: mše
Mgr. Jiřísvaté
Schmidt,
318 9:00,
402 300,11:00
e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.
den budou
v tel.:
7:30,
a 15:30. Po mši svaté v 9:00 hodin následuje hora.cz/varhany
Matice svatohorská e-mail: matice@svata-hora.cz
eucharistický průvod.
od Mikoláše Troupa.

Mons.
Podpora obnovy kulturních památek
v r.Karlem
2012Herbstem,

Příbramští občánci narození v lednu a únoru
Pozvánka Spolku Prokop

5. - 6. 7. 25. Prokopská pouť
26. 7. Hornické odpoledne na Řimbabě
http://www.spolek-prokop-pribram.cz/

Příbramské čajování II.

Pojďte s námi skládat ještě větší mandalu
15. 6. od 10 do 17 hodin
Místo: Tvořivé kurzy Blanka,
Bratří Čapků 260, Příbram VII
http://mandalovani.webgarden.cz/

Příbramští občánci narození v dubnu a květnu
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Vážení
čtenářiKahanu,
Kahanu,
Vážení
čtenáři
průběhu ledna
jakOHK
jsemPříbram
uvedla vv květnovém
čísle
a února na
uskutečnila
šest seminářů,
Kahanu,
14. května
2014
o kterýchkomora
jste již bylijižinformováni.
připravila
třetí ročník
Na
jaro 2012 připravujeme
opět velký
balíček
akcí, ze
kterých sipod
snad
každý
golfového
turnaje v Golfovém
klubu
Líšnice
u Mníšku
Brdy.
vybere
své.
Turnajtoproběhl,
a ač počasí nebylo úplně ideální, na startu se sešlo
Nyní
poskytnu
krátký
a postupně
se buduPro
k jednotlivým
29 golfistů,
kteří
bylipřehled
rozděleni
do osmi flightů.
sponzory aakcím
hosty
vracet
podrobněji. malá akademie se soutěží v patování, kterou vyhrál Honza Ježek
byla uspořádána
5.
března
2012 – „Právo
nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
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Energon
Dobříš,pro
s. r. obchodníky
o.
zPo
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seminářů, který
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účastníky
seznámit
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nejzákladnějšími
a jeho
společném
obědě
rozhodčí
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Babšická
vyhlásila principy
výsledkypráva
golfového
praktickými
dopady, tj.přebrali
asi budeme
mýty za rukou
chybnéředitelky
(byť zažitéOHK
a oblíbené)
turnaje a vítězové
cenybourat
a poháry
Příbramomyly.
Ireny
Interaktivní
Karpíškové.seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
je
na obchodníky
podnikatele.
Pro členy
OHK Příbram
je seminář
zdarma.
V vhodný
kategoriizvláště
smíšená
HCP 0-36 seana
1. místě umístil
Jiří Boukal
ze společnosti
Auta,
s. r. o.,
15.
března
– „ Znalecký
posudek,
jaká jsou
přáníazadavatelů
jakáKocík.
je realita“na 2.
místě2012
Ing. Petr
Ondruška,
ředitel ČSOB
Příbram,
na 3. místěaPetr
přednáší
soudní
znalecHCP
David
Kaftan
a seminář
by mělprvním
být veden
v podobném
duchu
jako
V kategorii
smíšená
37-54
vítězství
na svém
turnaji
dosáhl Aleš
Vršecký
ten
předchozí.
Členové
OHK Příbram
majía.opět
vstup
bez poplatku.
z členské
firmy
OHK Příbram
PBtisk,
s., na
2. místě
se umístil Jan Rozmajzl z Erste
29.
března
2012 –a „Novela
zákona
o veřejných
platná
od 1. 4.nástupnická,
2012“. PřipravoPrivate
Banking
na 3. místě
Ing. Karel
Oliva z zakázkách
firmy Kovohutě
Příbram
a. s.
vaná
která má
nabýthráč
účinnosti
od Stal
1. dubna
významnou
změnu
Dále novela,
byl vyhlášen
nejlepší
turnaje.
se jím2012,
vítěz představuje
kategorie HCP
0-36 Jiří Boukal.
tohoto
zákona
od jeho
schválení
v roce
2006. Mnohé
z těchto
změn budou
zásahy
Vyhlášeny
byly
i dvě
vložené
soutěže
– vítězem
Longest
drive vyžadovat
se stal Ing.
Petr
do
zaběhlých
postupůNearest
zadavatelů.
Seminář
s připravovanými
změnami
Ondruška
a vítězem
to pin
se stalúčastníky
nejmladšíseznámí
účastník
turnaje Jiří Slunečko
ml.
sPoděkování
důrazem napatří
jejichsamozřejmě
praktickou aplikaci
a uvedení
do praxe.kteří
Lektorem
semináře
bude
všem našim
partnerům,
se podíleli
na turnaji
Mgr.
Říčka, nebo
který nám
přednáší
i Zákoník
práce.Jmenovitě je to ČSOB, a. s., Energon
buďPavel
finančně,
věcnými
dary
pro vítěze.
12.
dubna
– „ Typologický
workshop
MBTI“
s podtitulem
„Poznej s.sám
Dobříš,
s. r.2012
o., Vodovody
a kanalizace
Beroun,
a. s., PBtisk,
a. s., a Koruna,
r. o.sebe
aVěřím,
naučteže
sedalší
lépe ročník
rozumět
těm, kteří
jsou kolemv vás“
– Agentura
– Kateřina
Kryllová.
turnaje
uspořádáme
GK Líšnice
opětSignum
v polovině
května
2015.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
Co dubna
se týče2012
našich
sportovních
akcí, –vIng.
těchto
dnech
budeme též rozesílat pozvánku
20.
- „DPH
v příkladech“
Václav
Dvořák.
jubilejní
20. ročníkakcemi
tenisového
turnajev příštím
v TK Bohutín,
který se bude konat
Sna
dalšími
připravovanými
Vás seznámíme
čísle.
v pátek dne 20. června 2014.
Na bych
červen
ještěráda
připravujeme
poslední seminář
Teď
se ještě
vrátila k Podnikatelskému
plesu. v tomto pololetí, a to „Úspěšný
management
a
řízení
projektů
MPO
dotovaných
z EU.“ Seminář
byPodnikatelský
měl proběh11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali
již desítku.
noutpatří
12. kčervna
v zasedací místnosti
České
spořitelny
v Příbrami
a účast
ples
jedné z2014
nejvýznamnějších
akcí plesové
sezóny
v Příbrami.
Organizátory
můžeje
bezplatná.
Přednášet
bude
Ing.
Zdeněk
Čapek,
zpracovatel
a
hodnotitel
projektů
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
pro MPO, který
na European
School,
VŠFS,
BIVŠ a je iporadcem
Podnikatelský
plestéž
mápřednáší
svou kulturu,
atmosféruBusiness
a své příznivce.
To vše
samozřejmě
díky podv
oblasti
managementu.
Seminář
je
určen
všem,
kteří
chtějí
manažersky
řídit
poře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně,
nebo formou
projektyvěcných
dle principů
Controllingu,
Benchmarkingu
s odhalováním
odchylek
i rizik
pěkných
darů, které
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Knihovna Jana Drdy v dubnu 2014
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Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627objevily
784,
v médiích. K těmto tématůmwww.ohkpb.cz
se vyjádří předseda představenstva spolku
Brdy – Res publika JUDr. Pavel Čámský.
V úterý 24. června od 17 hodin bude vyprávět své zážitky z cesty
po Islandu paní Barbora Daňhová. Návštěvníci přednášky se dozvědí, co
všechno může za týden zažít Příbramák na cestách, co jej může překvapit
a s čím se může setkat. Vyprávění bude samozřejmě doplněno fotografiemi
a praktickými radami pro všechny, kteří se chystají navštívit tento severský
ostrov.
Všechny akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy (nám.
T. G. Masaryka 156).

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
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41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
Místa
konání voleb:INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
18-20-M/01
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
Bližší informace
namístnost:
a tel. č.JERUSALÉM
318 682 961
JERUSALÉM
- volební
- BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,

JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,
LAZEC - volební místnost: KLUBOVNA
„U RYBNÍČKU“
V LAZCI, DŮCHODCŮ
DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM
PŘI DOMOVĚ
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
XIX.
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.

Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...
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4. Další informace
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NAvěcí.
MAIL:
hanina.han@seznam.cz
V Příbrami dne 28. února 2012

PetraŘihák
Michvocíková,
DiS.
MVDr. Josef
v. r.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram
starosta
tel. č. 731 554 974, mail:
hanina.han@seznam.cz

Slivice roku 1945

V novodobých dějinách zaujímá nezastupitelné místo v dramatickém toku událostí konce války
městečko Milín s osadou Slivice a přilehlým okolím. Tato lokalita ležící ve středních Čechách asi 6 km
jihovýchodně od Příbrami se stala ve dnech 11. – 12. května 1945 svědkem jedné z posledních
významnějších vojenských operací 2. světové války v Evropě.
Podepsání kapitulace nacistickým Německem s platností od půlnoci 8. května 1945 totiž neznamenalo automaticky okamžité ukončení bojových akcí na všech frontách starého kontinentu. Ještě
9. května 1945 a i v následujících dnech pokračovala například německá evakuace na Baltu, kde
sovětské letouny útočily na lodě protivníka přepravující vojáky i civilní uprchlíky na západ
a hitlerovská válečná plavidla palbu opětovala. Probíhaly též boje v Jugoslávii. Tam se německé
jednotky ustupující Slovinskem střetávaly s Národní osvobozeneckou armádou Jugoslávie a toto
ozbrojené měření sil trvalo až do 15. – 16. května 1945, kdy zadní voje 7. horské SS-divize Prinz
Eugen vstoupily na území Rakouska, kam je jugoslávští vojáci již nemohli pronásledovat. Teprve
v této oblasti se potom hitlerovci vzdali Spojencům. Na mořích tehdy stále operovaly některé
německé ponorky, z nichž poslední kapitulovala až v argentinském přístavu Mar del Plata dne 17. 8.
1945. Postupně byly také odzbrojovány nepřátelské vojenské posádky ve vzdálenějších místech.
Mezi posledními se pravděpodobně vzdala dne 20. 5. 1945 obsluha německé meteorologické
stanice na Špicberkách. Ani na území Československa neskončila všechna střetnutí okamžitě poté,
co bezpodmínečná kapitulace Třetí říše vstoupila v platnost. Některé hitlerovské bojové skupiny se
snažily dostat z Moravy přes jižní Čechy k americkým liniím prakticky až do 15. května 1945.
Význam bitvy u Slivice na Příbramsku z 11. na 12. května 1945 je umocněn tím, že se jí zúčastnili
proti nepřátelskému uskupení hitlerovské branné moci nejen dobrovolníci z řad domácího hnutí
odporu a sovětští partyzáni a parašutisté, ale též jednotky tří ukrajinských frontů (1., 2. a 4. UF)
v součinnosti se 4. tankovou divizí XII. sboru 3. americké armády. Předtím zasáhli do těchto bojů
v blízkém i vzdálenějším okolí rovněž vojáci Ruské osvobozenecké armády (ROA) generála Andreje
Andrejeviče Vlasova, převážně z 1. Buňačenkovy divize. Například na příbramském hřbitově byly
uloženy do společných hrobů ostatky minimálně 94 německých vojáků a 12 příslušníků ROA,
padlých po vzájemném boji v ulicích města a v okolí. V Březnici padlo při střetnutí mezi ROA
a hitlerovci 37 Němců a 4 vlasovci. Následně též 13 místních civilistů.
Tragické krveprolití na konci války a vlastně v době, kdy Evropa již oslavovala mír, nastalo poté, co
do prostoru Slivice – Milín – Březnice – Čimelice postoupila nepřátelská vojska odmítající složit
zbraně a usilující za každou cenu proniknout před blížící se Rudou armádou do americké zóny, což
bylo v rozporu s právě vyhlášenou německou kapitulací. Vzhledem k tomu, že jižní a jihozápadní
část Příbramska ležela poblíž hranice tzv. demarkační čáry, předem dohodnuté sovětskými a americkými Spojenci, vznikla zde paradoxní situace. Ve dnech 6. 5. – 7. 5. 1945 američtí vojáci obsadili
pozice na linii Lnáře – Blatná – Sedlice – Nová Hospoda – Podolský most, s předsunutými hlídkami
u Spáleného Poříčí, Hvožďan, Bubovic a Mirovic, odkud vysílali průzkum přes stop – linii. Podle
dochovaných archivních dokumentů se jednalo převážně o příslušníky 37. tankového praporu,
25. jízdní eskadrony a 22. polního dělostřelectva elitní 4. tankové divize gen. Williama M. Hoge z XII.
sboru 3. Pattonovy americké armády, kteří se dostávali na Příbramsko již od 7. května 1945, avšak
nesměli za touto stop – linií podle předchozí dohody se SSSR vojensky v širší míře zasahovat. Rudá
armáda sem dorazila až o 4 dny později.
Mezitím ustupující složky německé branné moci, mezi kterými byly i části elitních divizí SS, terorizovaly místní civilní obyvatelstvo. Situace v okolí Milína se zásadně zdramatizovala po 8. 5. 1945,
poté, co vyšly v platnost ony podmínky německé kapitulace. Do prostoru Slivice – Milín – Čimelice
postoupila další hitlerovská vojska odmítající složit zbraně a usilující za každou cenu proniknout
před blížící se Rudou armádou do americké zóny. Důležitou část těchto nepřátelských sil zde tvořila
mimo jiné bojová skupina SS-Wallenstein zformovaná předtím ve výcvikovém prostoru SS
na Sedlčansku; operovaly tu i zbytky pluku pancéřových granátníků z SS-divize Das Reich, dále
někteří frekventanti školy samohybného dělostřelectva, dělostřelecké, tankové a ženijní školy SS
a jiní. V řadách nepřátelské branné moci byli tehdy identifikováni nejen Němci, ale též vojáci z Rakouska,
Maďarska, Chorvatska, Francie, Holandska, dále příslušníci národů tehdejšího Sovětského svazu –
především členové elitní 20. granátnické SS-divize Estonské a dokonce i rota vojáků Slovenského
štátu. Kromě SS se nacházeli na strategicky důležité komunikaci příslušníci Wehrmachtu, bezpečnostních složek, okupačního aparátu a němečtí civilisté prchající před frontou.
Strategické ústupové trasy vedoucí přes Milín dále na jihozápad byly v této době již neprůjezdné,
na stop – linii střežené Američany. V čele nepřátelského uskupení zde stál SS-Gruppenführer gen.
Carl Pückler von Burghaus, velitel Waffen-SS v Čechách a na Moravě, který se tehdy přemístil z Prahy
do Čimelic. Dne 9. 5. 1945 dal příkaz jednotkám zadního voje v oblasti Slivice a Milína vytvořit
narychlo tři obranná pásma. Technika včetně tanků, děl a minometů byla rozmístěna po obvodu
milínské kotliny. Hlavní síly se soustředily na linii Buk – Slivice – milínské nádraží – Kozí vrch. Mezi
stanovišti těžké techniky se zakopala pěchota. Při této činnosti, která byla v příkrém rozporu se
vzpomínaným německým kapitulačním aktem, docházelo k terorizování okolního civilního obyvatelstva. Proti tomuto opěrnému bodu vyrazili z Příbrami dne 11. 5. 1945 partyzáni ze skupiny Smrt
fašismu a členové revoluční gardy pod velením sovětského parašutisty npor. Michaila Stěpanoviče
Marčenka. Jeden oddíl postupoval ke Slivici od Brodu, další od Jeruzaléma a třetí od Hájů.
V okamžiku, kdy se dostali tito bojovníci do palebného pásma německých zbraní, stali se snadnými
terči protivníka. Jejich postavení bylo kritické, v podstatě beznadějné. Padlo zde 18 partyzánů, což
byl takřka každý třetí muž: Miloslav Fürst, Josef Hlaváček, František Krejčí, Miroslav Malý, Josef Molcar, Josef Oktábec, Josef Paul, Antonín Pešice, Karel Přibyl, Bohumil Lojín, Karel Maršík, Miloslav
Starý, František Soukup, Miroslav Biderman, Vasil Bočko, Jan Jakubčo, Václav Bolina a František
Majer. Rojnice partyzánů byly decimovány. V osadě Buk připomíná pomník další oběti z řad civilistů:
Václava Šplíchala (10. 5. 1945 zvedl pušku ze škarpy a byl hitlerovci okamžitě zastřelen), Richarda
Štěpána a jeho syny Jiřího a Vladimíra z Buku (umučeni dne 11. 5. 1945) a Václava Zelenku z Paliva
(11. 5. 1945 byl tento 70 let starý muž usmrcen 17 bodnými ranami bajonetem příslušníky SS).
V nedaleké Březnici narazila projíždějící kolona SS dne 10. 5. 1945 na zátaras. Poté, co ho odstranila,
vnikli hitlerovští vojáci do nej-bližších domů a bezohledně postříleli 13 civilistů. Mezi obětmi byla
i devětadvacetiletá Marie Švankmajerová, která přijela z Prahy po vypuknutí Květnového povstání
do Březnice ke svým rodičům porodit. Když Němci postřelili jejího otce a ona se ho snažila chránit,
byla chladnokrevně zastřelena, ač se jednalo o ženu v osmém měsíci těhotenství! Jednou z posledních
obětí byl pravděpodobně účastník domácího odboje Josef Sládek vykonávající strážní službu při strakonické silnici u Chraštic, usmrcený dávkou z německého kulometu 12. 5. 1945 asi v 6 hodin ráno.
Teprve úder sovětských vojsk 11. května 1945 v odpoledních a nočních hodinách znamenal definitivní konec bojů. Po předchozím průzkumu terénu následoval přepad pomocí děl a kaťuší. Palebné
pozice si Rudá armáda vytvořila mezi Svatou Horou a Háji, u Brodu a před Raděticemi nedaleko
Slivice. Obranný rajón nepřítele pokryla sovětská dělostřelecká palba, pak přišel útok pozemních
vojsk. Z útvarů 2. UF bojovali v prostoru Slivice – Milína – Březnice – Čimelic vojáci 9. gardového
mechanizovaného sboru gen. M. V. Volkova a 2. gardového mechanizovaného sboru gen. K. V. Sviridova v sestavě 6. gardové tankové armády gen. A. G. Kravčenka, postupující od Příbrami a Dobříše
(tato 6. armáda byla jediná ze sovětských útvarů na čs. území vyzbrojená též americkými tanky M4
Sherman). Z východu, od Kamýka nad Vltavou a Radětic, útočily složky 25. gardového střeleckého
sboru 7. gardové armády gen. M. S. Šumilova, a od jihu, po pravém křídle Američanů, jednotky
38. gardového střeleckého sboru 9. gardové armády SSSR. Ve směru od Obor a Dolních Hbit
pronikali vojáci maršála A. I. Jeremenka ze 4. UF. Z útvarů 1. UF maršála I. S. Koněva zde plnil speciální
úkoly (pronásledování a likvidaci vlasovců) 25. tankový sbor gen. E. I. Fominycha z 13. armády gen.
N. P. Puchova, postupující od Příbrami a z Rožmitálska (tyto sovětské jednotky měly označení
na strojích v podobě dvakrát podtrženého bílého srdce). Asi ve 3 hodiny ráno 12. května 1945
utichla u Slivice střelba, hitlerovci opustili své pozice a vzdali se Sovětům. Jejich velitel SS-Gruppenführer
Carl Friedrich von Pückler – Burghaus, velitel Waffen-SS v Čechách a na Moravě, však ještě nějaký čas
odmítal složit zbraně. Nakonec ale podlehl tlaku spojeneckého obklíčení a v noci 12. května 1945
souhlasil s kapitulací. Záhy nato se pak v rakovické části Čimelic zastřelil. Za sovětskou stranu vedl
jednání o kapitulaci gardový generál Sergej Serjogin, velitel 104. gardové střelecké divize 38. gardového střeleckého sboru 9. gardové armády 2. UF a za Američany náčelník štábu 4. tankové
divize XII. sboru 3. americké armády plukovník Dan Allison.
Desítky pomníků a pamětních desek připomínají oběti na životech z řad našich spoluobčanů, sovětských vojáků a také Američanů, kteří položili život za osvobození Československa na Příbramsku.
Mimo jiné 19. 4. 1945 nechal velitel výcvikového prostoru SS na Sedlčansku gen. Alfred Karrasch
popravit v rozporu se všemi mezinárodními konvencemi 8 amerických letců sestřelených nad
Sedlčanskem při vzdušném souboji. Oběti byly nejprve okradeny o osobní věci, poté jim hitlerovci
uřezali nosy, uši, vydloubali oči a nakonec je popravili ranou do týlu a jejich ostatky zaházeli hnojem…
Němými svědky této hrůzné doby zůstanou rovněž bezmála zapomenuté společné hroby tzv.
vlasovců nebo příslušníků hitlerovské branné moci. Vypovídají o tragédii 20. století, která by se
neměla opakovat.

PaedDr. Josef Velfl

Autor je historik a ředitel Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace.
Podrobněji o této problematice píše v knize Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou, vydavatelství
Mladá fronta, Praha 2014, nebo ve sborníku Podbrdsko, č. XII, Příbram 2005. Zde čtenáři naleznou
i množství dobových fotografií a dalších dokumentů, jakož i odkazy na prameny a literaturu.

Nepotřebujeme parkovací dům, potřebujeme parkovat

Po snížení počtu míst pro automobily v centru Příbrami v důsledku realizovaného parkovacího
konceptu na náměstí T. G. Masaryka sílí už dva roky volání po nové parkovací kapacitě. Současná
radniční koalice ČSSD a ODS ale nedokázala tento problém vyřešit.
Již několik let se čeká na takzvaný parkovací dům, který by měl vzniknout na pozemcích
v blízkosti nemocnice. Potíž spočívá v tom, že jej nebuduje město ani soukromý investor.
Město zpočátku chtělo vybudovat parkovací dům vlastními silami za přispění evropských
peněz. Zastupitelé ale nakonec odmítli již přislíbenou dotaci a vedení Příbrami argumentovalo
tím, že by cenové podmínky pro odstavení vozidla byly pro občany nevýhodné.
Následovalo více než dvouleté hledání nového majitele, který by pozemky koupil. Objevila se
dokonce kladenská společnost Geomining, s kterou měly být už podepsány příslušné smlouvy.
Firma ovšem přestala komunikovat a po několika urgencích svůj zájem o pozemky stáhla.
Příbram prodává dotčené plochy včetně projektové dokumentace na parkovací dům. I na zastupitelstvu už ale v minulosti zaznělo, že v případě prodeje není možné efektivně dosáhnout toho,
aby se parkovací dům skutečně postavil. V posledních měsících se navíc v kuloárech spekuluje
o tom, že by případný nový nabyvatel mohl využít parcely k úplně jinému účelu. Může dojít
k tomu, že město se za několik milionů korun zbaví velmi lukrativních a užitečných pozemků
v centrální části Příbrami, a přitom přijde o plochu, která v současnosti slouží alespoň
k „divokému parkování“ několika desítek vozů.
Na realizaci přebujelých plánů nejsou peníze, vybudujme normální parkoviště
Jaký je náš návrh? Vzdejme se představy honosného parkovacího domu, který by vyšel na mnoho
desítek milionů korun. (Ne)zájem soukromých subjektů jasně ukazuje, že tato investice je velmi
diskutabilní, resp. nerentabilní. Samo město dalo také jasně najevo, že není ochotno vystavět
parkovací dům, i když by získalo dotace.
Na druhou stranu ale trvejme na tom, aby příslušné pozemky byly využity jako řádné
parkoviště, o které se město stará a plně slouží občanům. Naše řešení spočívá v návrhu úpravy
současné plochy na běžné parkoviště, podle odhadů se sem vejde 100 až 120 aut.
Zatímco v předchozích plánech města činila odhadovaná investice do parkovacího domu
80 milionů korun a vzniklo by přibližně 180 parkovacích míst, náš hrubý propočet ukazuje
možnost vzniku dvou třetin tohoto počtu, ale za investici v řádu jednotek milionů.
Náš návrh je lepší z několika důvodů:
- pozemek může sloužit svému účelu v horizontu několika mála měsíců;
- město investuje 3–4 miliony korun a získá 100–120 parkovacích míst;
- kultivuje se plocha, která nyní slouží k „divokému parkování“;
- pozemek může zůstat nadále městský, radnice nad ním bude mít kontrolu a nehrozí spekulativní prodej.
Václav Švenda, zastupitel za TOP 09

foto: V. Švenda

Aktuální informace k parkovišti

Město Příbram mělo před několika lety záměr postavit s dotací parkovací dům v blízkosti
příbramské nemocnice a hřbitova. Byl zpracován projekt v ceně cca 4 miliony Kč a zajištěn
pozemek pro stavbu. Celkové náklady na výstavbu parkovacího domu byly projektantem
vyčísleny na 80 milionů Kč.
„Na výstavbu bylo zažádáno o dotaci a ta byla schválena ve výši 20 milionů Kč. To by znamenalo
dofinancovat z městského rozpočtu 60 milionů Kč. Takovéto finanční prostředky si město nemohlo
dovolit a městské zastupitelstvo správně rozhodlo o zrušení záměru výstavby parkovacího domu
za těchto podmínek. Navíc byly při přidělení dotace stanoveny velmi vysoké částky za parkování,
takže by parkovací místa byla využívána minimálně,“ vysvětlil starosta Ing. Pavel Pikrt.
Celý projekt byl následně nabídnut k prodeji včetně pozemků a projektové dokumentace.
Firma, která se zajímala o projekt, se po několika jednáních odmlčela a ukončila svůj zájem.
Souběžně v této době bylo v areálu Oblastní nemocnice Příbram vybudováno nové pozemní
parkoviště o kapacitě 100 osobních vozidel (naproti budově bývalé „infekce“ za poplatek
10 Kč/h).
V poslední době bylo také vybudováno parkoviště osobních automobilů v oblasti „Flusárny“
pro cca 80 vozidel. Počet parkovacích míst se tak zvýšil. Přes den je plně nevyužité také
parkoviště u Uranu, o čemž se lze kdykoliv ihned přesvědčit na serveru pribram.cz.
Z tohoto pohledu je na zvážení, zdali budovat další parkoviště v místě, kde je dostatek
parkovacích míst. Odhad ceny vybudování parkoviště 4 miliony Kč je diskutabilní a projekt
parkovacího domu by byl znehodnocen.
Město Příbram i nadále vyvíjí velkou snahu, aby se výstavba parkovacího domu realizovala
z privátních finančních prostředků a aby se za každou cenu nezbavovalo možnosti projekt
parkovacího domu realizovat. Technologie jdou navíc stále dopředu a v současnosti se
pro výstavby parkovacích domů používají nové, mnohem lehčí konstrukce, které se následně
oplášťují. V případě použití těchto postupů vyjde výstavba jednoho parkovacího místa
mnohem levněji. „V současné chvíli sháníme informace, kolik by takováto výstavba včetně
opláštění stála. Při využití těchto technologií by se navíc počet parkovacích míst mohl zvýšit až
dvojnásobně oproti řešení, které navrhuje opozice,“ doplnil místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
Z těchto důvodů není v tuto chvíli potřeba spěchat a dělat unáhlená rozhodnutí.

Oblastní kolo Středočeského tanečního poháru – Příbram 2014
V pátek 2. 5. 2014 proběhlo v aule Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 oblastní kolo VI. ročníku
amatérské taneční soutěže „Středočeský taneční pohár“, jejímž vyhlašovatelem je Středočeský kraj
a koordinátorem Odbor školství a sportu Krajského úřadu SK. Organizátorem oblastního kola pro příbramský (a letos navíc i berounský) region byla již tradičně naše škola.
Hlavním záměrem tohoto tanečního projektu je nabídnout žákům vhodné využití volného času, působit
jako aktivní prostředek prevence rizikového chování mezi žáky, získávat nové poznatky v oblasti tance,
sebepoznávat se, rozvíjet taneční dovednosti, ale i utvářet kamarádské vztahy mezi mládeží atd.
Oblastního kola se zúčastnilo celkem 55 žáků 1. a 2. stupně ZŠ a studentů SŠ, kteří buď v minitýmech
(2 – 4 tanečníci) či skupinách (5 a více tanečníků) předvedli zvolený moderní tanec (disko tance, street
dance, hip hop, rap, jump style, taneční aerobic, taneční zumba).
V kategorii skupin 1. stupně ZŠ zvítězilo 16členné družstvo Klubu Pohoda z Králova Dvora (okres Beroun)
před „domácím“ družstvem ZŠ Jiráskovy sady ve složení K. Sochorová, A. Pelosini, L. Hoangová, S. Černohorská a K. Bulková.
V kategorii minitýmů 1. stupně ZŠ obsadila první 2 medailová místa domácí družstva: zvítězil minitým
ve složení N. Suková, A. M. Teifertová a J. Schusterová, na druhém místě byly E. Nosková a L. Procházková.
V minitýmech 2. stupně ZŠ postoupila z 1. místa do krajského kola
děvčata ze ZŠ Jiráskovy sady K. Váchová, A. Šáchová a N. Králíčková
(na snímku vlevo). Obdobně tomu bylo s domácím družstvem v kategorii skupin 2. stupně ZŠ: V. Vaněčková, G. Kudaková, T. Říčařová,
K. Kubátová a K. Grambličková.
Letos byly prvně v našem oblastním kole obsazeny i obě kategorie
středních škol. V minitýmech SŠ zvítězila dvojice studentek M. Beranová
(SZdrŠ Pb) a L. Pavlendová (Waldorfské lyceum Pb), skupiny SŠ ovládla
děvčata M. Volfová, N. Čížková (obě OA), N. Vokurková (SPŠ Pb), K. Smolařová (SZdrŠ Pb), J. Kášová (G Pb) a A. Seifertová (březnická SŠ).
Oblastní kolo taneční soutěže patřilo k vydařeným po stránce organizátorské i soutěžní. Poděkování patří
všem soutěžícím, jejich vedoucím, jakož i porotě ve složení Tomáš Novák, Jiří Dohnal a Josef Mlynář.
Organizací krajského kola byl letos pověřen Dům dětí a mládeže Čáslav. Postupujícím týmům přejeme
i v dalším kole soutěže hodně úspěchů.
Miloš Přibyl, ředitel ZŠ, Příbram II, Jir. sady 273

Vyberte si pejska z útulku Maják v Lazci

tel. 318 629 531

Argo, ev. č. 7 Kříženec staforda asi 4letý, v útulku je již delší dobu. Nemá rád psy, ale sám s nimi konflikt
nevyhledává. Je mazlivý, poslušný, má rád lidskou přítomnost. Je výborný hlídač. Vhodný k domku
se zahradou. K dětem nedoporučujeme.

Bady, ev. č. 4: Asi 9-10letý NO vlkošedé barvy, vhodný na zahradu nebo k hlídání objektu. Není vhodný
k dětem kvůli své oční vadě – krátkozrakosti. Tato vada nemá žádný vliv na jeho hlídací schopnosti.

Blesk, ev. č. 95: Asi 4-5letý kříženec velkého vzrůstu. Je hodný, přátelský, skvělý společník a kamarád.
Svým vzrůstem zastraší kdejakého zloděje a svým psím pohledem si získá vaše srdce.

Bobina, ev. č. 8: Asi 12letá fenka křížence, je vhodná ke starším lidem. Bobinka bude dělat velice ráda
stálou společnost novému majiteli.

Fido, ev. č. 12: Čtyřletý kříženec, který by rád hlídal vaši zahradu. Není vhodný k dětem ani ke zvířatům.
Je mazlivý. V útulku je již od 29. 10. 2013.

Otík, ev. č. 93: Asi 1,5letý kříženec, veselé, rozverné povahy. Vhodný k domku se zahradou. Výborný
hlídač. Má částečný výcvik k poslušnosti.

Pišta, ev. č. 11: Je svérázný asi dvouletý jezevčík. Je vhodný k domku se zahradou, který skvěle ohlídá.
Pišta nemá rád jistá omezení, proto není vhodný k dětem. Více informací u nás v útulku.

Zrzek, ev. č. 79: Kříženec fouska, asi roční pes, přátelský, vnímavý, vhodný k dětem. Nehodí se do bytu.
Je to skvělý hlídač.

JAK PŘÍBRAM K ERBU PŘIŠLA

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
F ERDINAND III.
ČESKÝ KRÁL A ŘÍMSKÝ CÍSAŘ
1608 - 1657

V dnešním díle se přiblížíme k jednomu z milníků dějin Svaté Hory, a sice převzetí
poutní kaple řádem jezuitů v roce 1647. Představíme si hlavní aktéry oné události
a pak se na chvilku přeneseme zase do jiných oblastí příbramské minulosti.
K předání poutního místa došlo 24. srpna 1647, proces to byl však složitý
a dlouhodobý. Jednou z klíčových postav byl císař, který definitivní rozhodnutí
vydal 3. srpna téhož roku. Císařem byl tehdy Ferdinand III.
Narodil se v roce 1608 císaři Ferdinandovi II. a Marii Anně Bavorské. Od mládí byl
připravován na svou budoucí roli panovníka, dostalo se mu vynikajícího vzdělání.
Mluvil plynně několika jazyky včetně češtiny a maďarštiny, věnoval se hudbě,
dokonce se dochovalo několik jeho kompozic. Zajímal se i o další vědy, psal verše.
V náboženských otázkách zastával tolerantnější stanoviska než jeho otec, nicméně
byl hlavou katolické strany v říši a nic jiného než plnou rekatolizaci habsburských
držav neměl v úmyslu. Byl nadaný i v otázkách vedení válek a po Valdštejnově
vraždě se postavil do čela celé habsburské armády. Spolu s Matyášem Gallasem
porazil v roce 1634 Švédy u Nordlingenu a o rok později se především jeho
přičiněním podařilo uzavřít Pražský mír, který vyřadil Sasko z protihabsburské
koalice (a který navždy odebral České koruně obojí Lužici). Velmi smutný úděl mu
dopřál osud v životě jeho synů, kdy všichni až na jednoho předčasně zemřeli.
Zejména těžce nesl ztrátu Ferdinanda IV., již korunovaného za českého krále
a faktického spoluvládce habsburského soustátí. Po Ferdinandově smrti nastoupil
na trůn Leopold I., až čtvrtý syn v pořadí, původně předurčený pro duchovní
kariéru. Fatální porážka císařských vojsk v bitvě u Jankova v roce 1645 dala najevo,
že válku nemůže žádná strana jednoznačně vyhrát, a tak Ferdinand přistoupil
k jednání o míru, který byl o tři roky později uzavřen.
Zajímavý je jeho vztah k jezuitskému řádu. Podle některých životopisců byl tento
vztah chladný až nepřátelský, na druhou stranu existovala mezi císařem a jezuity
poměrně silná spolupráce. Jedním z projevů této spolupráce je právě předání
Svaté Hory do jejich správy. Císař o tom rozhodl dopisem ze svého vojenského
ležení v Chebu 3. srpna 1647. Forma darování, tedy jen prostý list, se stala
v pozdějších dobách důvodem pochybností, a tak darování Svaté Hory musel
po desítkách let dohadování potvrdit znovu císař Leopold I. již řádnou formou listiny.
Předání svatohorského poutního místa do správy Tovaryšstva Ježíšova předcházela léta dohadování. Své zájmy hájili příbramský farář, město a podbrdská
šlechta, která byla hlavním iniciátorem jednání s císařem. Spor byl především
ekonomického charakteru. Pro příbramského duchovního byl poutní ruch vítaným
přilepšením jinak chudého rozpočtu, ale na druhou stranu bylo jasné, že jeden
člověk nedokáže vše zvládnout. Poutníků přicházelo stále více a dožadovali se
patřičné péče. Variant bylo několik, např. se reálně mohli správy ujmout písečtí
dominikáni. To, že nakonec převážila jezuitská varianta, bylo dílem jednak císaře
a jednak majitelů podbrdských panství.
Císař Ferdinand III. patřil k těm korunovaným hlavám, které naše město navštívily,
v jeho případě dokonce dvakrát v roce 1646. Poprvé zde pobýval se svým bratrem
Leopoldem a podruhé se synem Ferdinandem při cestě na jeho korunovaci
českým králem.

Daniel Doležal

ČERVNOVÉ

Budu včelařem

KALENDÁRIUM

9. 6. 1934

v Praze zemřel Maxmilián Buchar, příbramský hoteliér, turista a člen mnoha korporací.

22. 6. 1584

v Příbrami vypukl mor, při kterém zemřelo
na 600 osob.

10. 6. 2004

23. 6. 1994

14. 6. 1964

24. 6. 1764

zemřel P. Josef Břicháček, kněz, redemptorista a v letech 1990-1999 správce Svaté
Hory.
v Československu proběhly volby do všech
orgánů, včetně Městského národního
výboru Příbram. Jeho předsedou se následně
stal František Junek.

16. 6. 1924

byla v Sokolovně uspořádána výstava
příbramských výtvarníků Kobrle, Richtra,
Schadta, Smutného a Šáry.

18. 6. 1954

zemřel Pravoslav Jeník, notář a výrazný organizátor příbramského kulturního života.

se městské zastupitelstvo usneslo prodat
rozestavený supermarket na Drkolnově
firmě Bohemia Hypo (dnes Billa).

zemřel na Svaté Hoře P. Jakub Calvi, který
zde působil v letech 1751-1764.

24. 6. 1864

byla na Březových Horách otevřena první
lékárna.

30. 6. 1854

se následkem dlouhotrvajících dešťů protrhla
hráz Pilského rybníka a způsobila v krajině
velké škody. Některé zdroje uvádí datum 21. 6.

Daniel Doležal

Úspěšné atletky
Žákyně Základní školy, Příbram VII, 28. října 1, Kateřina Jarošová, Eliška Klírová,
Agáta Kolingerová, Veronika Novotná a Zuzana
Sýkorová
postoupily
v atletickém čtyřboji
z okresního kola do kola
krajského, které se konalo 28. 5. 2014 v Houšťce
u Staré Boleslavi.
V konkurenci devíti družstev zde opět zvítězily
s velkým bodovým
náskokem před družstvy
Kladna a Staré Boleslavi.
Postupují tak do republikového finále, které
proběhne v Břeclavi
12. a 13. června.
Mgr. J. Kopecký,
ředitel školy

Hroznata zakládá premonstrátský klášter v Teplé
(1193-97) svým nákladem, jako jiný způsob pokání než
tažení do Svaté země. Pro investici na výstavbu
kláštera prodává pražskému biskupství za 300 hřiven
stříbrných statek - majetek Příbram.
Hroznatův pozemkový majetek představoval k roku
1197 na 50 položek různého původu v západních,
severozápadních i středních Čechách.
Příbram v seznamu chybí, což by nasvědčovalo, že
byla již prodána pražskému biskupství, (16.) biskupovi
(1182 – 15. 6. 1197 - Přemyslovec). Biskupství pravděpodobně zaplatilo 100 hřiven stříbrných z ceny. Dokument o této transakci se nezachoval.
Hroznatův erb má ve zlatém štítě troje černé jelení
paroží, tento motiv měl také na pečeti, znak a pečeť
po svém zakladateli zdědil i klášter premonstrátů
v Teplé. Totéž mohla mít v obdobné podobě i Příbram
do změny majitele.
Dne 1. 7. 1310, dvacet let po obnově příbramského
panství, biskup Jan IV. z Dražic přiděluje příbramskou
faru pro její dobrou výnosnost jako prebendu (která
kapitule odváděla desátky) ke kostelu sv. Jiljí (svátek
a posvícení 1. září) a jeho klášteru, u něhož je třetí
pražská kanonie. Její kanovník sídlil na příbramské faře
do husitského povstání, kdy byli kanovníci vyhnáni.
Kanonie stvrzovala pravost svých dokumentů pečetí,
na které byla figura - obrázek západního průčelí
románského kostela přestavovaného na gotický chrám
(podle projektu tehdy ještě nedostavěného chrámu)
s dvěma věžemi. To umožňuje, aby sluneční paprsek
při rovnodennosti dvakrát ročně (když není zatažená
obloha) při jitřní i večerní bohoslužbě protilehlými
okny dopadal na mensu (stůl-oltář) při proměňování,
tedy na oplatek (chléb) a víno (jako vtělení života).
Ve štítech chrámů je velké okno s lomeným obloukem
nebo pozdější rosetou (kruhovým oknem) nad západním vchodem do chrámu.
Kniha Genesis uvádí jako první skutek – Budiž světlo,
jako vtělení Boha Otce do slunce (sluneční den neděle, který se má světit), poslední skutek život –
vědomí - vědění, na stropním obrazu to vyjádřil v Sixtinské kapli Vatikánu Michael Angelo Buonarroti a tento
motiv vyjádřil také Oldřich Kulhánek v peněžní
obrázkové galerii na rubu dvousetkorunové bankovky.
Pečetidlo
Při visitách v Příbrami představení jilské kanonie na listiny
přivěšovali pečeť. Tak to činil Jan z Pomuku (1387-8
kanovník u chrámu sv. Jiljí) při jmenování obměněné
poloviny z 12 konšelů a potvrzení purkmistra každého
půl roku, v soudních odvoláních ve sporech, sepisování
berničního rejstříku apod. Také ve věcech církevních,
jako: Dne 2. prosince 1392 Jan z Pomuku dosazuje
na příbramskou faru kněze Matyáše z Lípy místo
současného Mikuláše. Pravděpodobně Jan předal
rychtáři Janu Rubášovi z Michalovic typář kapitulního
pečetidla, které prezentovalo majitele Příbramě. Jan
Rubáš jím stvrzoval listiny, měl také svoje pečetidlo
s figurou rychtáře.
S přenesením moci z rychtáře na purkmistra v 15. století
se pečetidlo dostalo i do jeho rukou. V průběhu doby
se vystřídalo mnoho typářů pečetí, dochovalo se jich
nebo otisků-pečetí 18.
Zobrazení gotického chrámu bylo na pečetidle zmenšeno a zjednodušeno, z důvodů jejich průměru od 24
do 45 mm a vnitřního kroužku 16-25 mm, při tehdejších
možnostech rytců a jejich umu. Z chrámu zůstaly jen
dvě věže, sanktusová věžička a loď chrámu se západním štítovým oknem a jižní dveře. Křížky na dvou
věžích jsou zakryty laureátním (vavřínovým) věncem.

Sama věžička je posunuta do středu střechy, jako by
chrám měl centrální dispozici oltáře. Posunutí věžičky
při šikmém náhledu umožnilo symetrické dělení štítu
třemi svislými prvky, jinak by ji zakrývala pravá věž
chrámu.
Reálná loď kostela svatého Jiljí má na východní straně
sanktusovou věžičku a na západní straně křížek nemá,
na pečeti štíty lodě mají křížky, ty asi první rytec přidal
za křížky na věžích.
Cimbuří na chrámových věžích jsou přetvořením
výběžků skutečných opěrných pilířů věží chrámu sv.
Jiljí v Praze, invencí výtvarníků, aby znak byl hezčí
a kostel připodobňoval hrad.
Další rytci neryli podle kostela, ale podle pečetidla.
Barvy jsou dané barvou vosku s šňůrkami podle
daných zvyklostí.
Erb
Erby uděloval panovník svým družiníkům – rytířům
za bojové zásluhy a také, aby se v boji muž proti muži,
se spuštěným hledím, poznali a útočili na nepřátele.
Štít erbu měl tvar V nebo U, šlechtičen byl oválný,
církev měla kruhový. Erb se zobrazoval ve svislé poloze
nebo v mírném náklonu vlevo, jak jej držel jezdec
na koni. Barvy měl jen základní, syté a navíc zlatou
a stříbrnou.
Rytíři – šlechtici ke stvrzování písemností užívali pečetí,
protože neuměli psát ani číst, na pečetích měli svůj
erb-znak zmenšený a zjednodušený. Na své hrady si
nechali vytesat či namalovat také svůj znak jako
označení vlastníka. Na příbramském kostele byl a je
vymalován a vyřezán znak majitele: Kostel sv. Jiljí,
ovšem byl použit opačný postup z pečeti znak. Tento
znak mohl být také na faře a hradu. Na pečeti
o vnitřním průměru kroužku 1,6 až 2,5 cm je figuraobrázek zjednodušená a z chrámu je znázorněna chatrč.
Jak šel čas, tak byly erby uděleny královským městům,
dále ostatním městům, a tak si Příbram převzala znak
překreslený z pečeti sv. Jilské kanonie. Příbrami nikdy
znak nebyl udělen, tak si jej přisvojila. Příbram označovala svůj majetek jako šlechtici hrady znakem na obecních budovách, památnících a podobně. Máme ho
na radnici, městské spořitelně, poště, pomníku
padlých… Příbram si nechala znak schválit, až když to
nařizoval zákon v roce 1949, to se na šlechtu
a heraldiku moc nehledělo.
Znak města v graduálu z roku 1580 (součet modrých
písmen v záhlaví stránky jako řeckých číslic
„DMIVVIIVIIXL=1580) od Jana Kantora na barokním štítu
s barokní figurou je mnohem reprezentativnější a i při
jeho zjednodušení zobrazuje chrám nikoli chatrč. Bylo
by žádoucí, kdyby Příbram si polepšila městský znak,
jak byl navržen na štít, pro kašnu na náměstí.
Ing. Josef Podlaha

Včela a právo

4. díl

Zákon a právní předpisy na vše možné nás obklopují od rána do večera po celý život. Nemusíme je znát
zpaměti, ale měli bychom je mít zažité výchovou z rodiny a nesvádět na školu a okolí, že jsme v honbě
za penězi zanedbali vypěstování právního vědomí u svého dítěte. To se samozřejmě týká také chovatelů
včel i těch na druhé straně plotu. O tom, co se může přihodit včelařům versus ostatní veřejnosti, bude
dnešní díl našeho seriálu.
První, kdo se včelařským právem zabýval a proti pachatelům škod na včelách tvrdě zasahoval, byl Konrádův
zákoník z 12. století. Snad nejvíce ze všech právních opatření na prospěch včel hleděl v historii našich zemí
včelařský patent Marie Terezie z roku 1776. Oba dva zákoníky trestaly loupeže a škody na včelách jako
hrdelní zločiny. O něčem takovém se dnešním včelařům může jenom zdát. V současnosti na rozdíl od myslivců a rybářů nemá ČR včelařský zákon, který by právně ošetřil tuto prospěšnou činnost. S chovem včel
souvisí tedy celá řada právních předpisů, které se této problematiky dotýkají, počínaje sousedskými právy,
odpovědností za škodu, zákonem o rostlinolékařské péči a chemických látkách, veterinárními zákony,
zákonem o potravinách, stavebním zákonem a mnoha dalšími.
Jedním z nejožehavějších témat jsou právě sousedské vztahy. Tento termín však v právních předpisech
nenajdeme. Jejich základem jsou vztahy mezi vlastníky vymezené občanským zákoníkem § 123 a § 124.
Obecně se dá říci, že jsou spravedlivou ochranou práv obou vlastníků - sousedů a že vlastnické právo jednoho souseda končí tam, kde začíná vlastnické právo druhého tak, aby mohli oba dva bez omezení užívat
předmět svého vlastnictví. Podle § 127 o.z. nelze přitom omezit souseda ve výkonu jeho práv a obtěžovat
ho nad míru přiměřenou místním poměrům. Konkrétně tedy určit zákonem, kde včelstva můžou být a kde
ne, není možné a zákon tyto spory řeší objektivně případ od případu. Nestačí tedy jenom subjektivní
stanovisko souseda žalobce, že včely létají na jeho pozemek a vytvářejí tzv. imisi. Musí dojít na ohledání
místa odborníky, znalecké posudky, atd. Včelař podle práva nic neprovedl. On jenom chová všem
prospěšné včely, kterým nemůže zakázat, aby létaly na sousedův pozemek. Člověk porozuměl řeči včel jako
jedinému druhu z říše hmyzu, ale včela nerozumí řeči člověka a je na úvaze čtenářů, co by včely udělaly,
kdyby začaly naší řeči rozumět.
Včelí roj. Pokud se u souseda usadí včelí roj, je to stále majetek včelaře, kterému ulétl. Včelí roj není
nikterak nebezpečný. Včely hledají nové “bydlo” a nesou s sebou více než 5 kg medu. Jsou těžké a neútočí.
I když zvuk letícího roje je pro někoho hrozivý, pro včelaře je to zvuk jako pláč novorozeněte, protože
vzniklo nové včelstvo. Soused je povinen umožnit včelaři roj odstranit, ten zase odpovídá za případné
škody, které při snímání roje způsobí. Poškození včelího roje, třeba úderem plácačkou, je způsobení škody
na majetku včelaře a to je již trestné. Odmítne-li soused včelaře na pozemek vpustit, aby mohl roj odnést,
jedná v rozporu s dobrými mravy podle § 3 o.z. a je možno na něho vznést žalobu. A pokud se stane, že roj
zahyne nebo odlétne a ztratí se, protože soused včelaři neumožnil vstup na svůj pozemek, je povinen
majitel pozemku včelaři škodu nahradit.
Včela dává bolestivé žihadlo. Kolik žihadel lze tolerovat a kolik je překročení míry přiměřené poměrům?
To musí určit odborníci a ne stěžovatel. Někdy k nevraživosti stačí jen to, že soused má strach z bodnutí
a vyzývá souseda včelaře, aby včely odstěhoval jinam. Argumentuje alergií, malými dětmi, apod. Záleží
na vzájemných vztazích, míře tolerance a schopnosti se domluvit. Lze pozvat oficiálního znalce v oboru
včelařství, který situaci zhodnotí a doporučí řešení. Potíž nastane, pokud jsou sousedé znepřátelení na celý
život, např. již od dětských rvaček. Potom už ani nejde o včely, ale jen o to, jak tomu druhém znepříjemnit
život co nejvíc. Lidé si na sebe dokážou vymyslet neuvěřitelné věci, jen aby druhému oplatili něco, co se
stalo před padesáti lety.
Alergie. Nepříjemné postižení, při kterém může včelí bodnutí zkomplikovat zdravotní stav bodnutého
člověka. Alergičtí lidé se mylně domnívají, že včelař je v zájmu jejich zdraví povinen včelstva odstranit.
To ale vůbec není pravda. Tím by se totiž neúměrně krátila práva včelaře a ten má stejná práva jako
stěžovatel. Alergie je subjektivní stav pacienta, ze kterého vyplývají určitá omezení, kterým se musí
postižený přizpůsobit. Dbát pokynů lékaře, být opatrný a nevystavovat se možnému bodnutí. Stále u sebe
nosit příslušné léky, chránit se a omezovat sám. Už z morálního hlediska nemůže požadovat, aby se
omezovalo jeho okolí. Navíc akční dolet včel je až 6 km. Člověk může být pobodán kdekoli a kdykoliv. Včela
není zvíře, které lze v jeho pohybu omezit plotem nebo řetězem, a je nedokazatelné, že to byla právě včela
ze sousedova chovu, která bodla, zvlášť když v okolí působí více včelařů. Je to podobný problém, jako
kdyby například při havárii byl někdo zraněn autem a příbuzní by žádali zákaz výroby automobilů.
Pro toto vše existují ochranné prostředky sousedských práv.
1. Dohoda mezi sousedy
2. Svépomoc
3. Ochrana poskytovaná správními orgány
4. Ochrana sousedských práv v soudním řízení
Dnešní díl včelařského seriálu o problémech při umístění a chovu včel bude zřejmě přijat u části čtenářů
s nelibostí. Nic ovšem není na našem světě černobílé. Proto musíme zopakovat: včely jsou prospěšnou
a neodmyslitelnou součástí našeho světa. Jejich chov je spojen také s určitou dávkou osobní statečnosti
člověka, který se považuje za včelaře, přijímá občasná žihadla a je rozhodnut obhájit své včely proti všem
protivenstvím.
Bc. Jiří Roub

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram
si dovoluje pozvat všechny zájemce v rámci celorepublikových oslav

Mezinárodního dne archivů
na tyto akce

Pondělí 9. června 2014 od 9 hodin do 19 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro děti od 6 let
pořádají společně

Prohlídky archivu každou lichou hodinu
(11 h, 13 h, 15 h, 17 h a 19 h)
V badatelně ukázky archiválií:
 připomenutí začátku 1. světové války a jejích
důsledků pro každodenní život (spolky, charita,
uprchlíci, recepty, potravinové lístky, fotografie)
 základní seznámení s tvorbou rodokmenu
(ukázka archiválií, odkazy na instituce)
 výstava Podivuhodná Litavka aneb O síle
vodního kola doplněná multimediální prezentací
otevřena do 19.30 hodin

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
+

VAMA tremp Příbram
v Domě dětí a mládeže, Příbram IV – 294

Kde:

Červenec 2014

Kdy:

Sobota 14. června 2014
PROCHÁZKA PO MLÝNECH NA LITAVCE
od Bohutína až ke Lhotě
s PhDr. Věrou Smolovou

1) 7.7. - 11.7.2014
2) 14.7. - 18.7.2014

1.580,- Kč
1.570,- Kč

Srpen 2014
3)
4)
5)

 trasu je možno kdykoliv opustit nebo se přidat
 sraz ve 12.35 hodin u kostela v Bohutíně (linkový

Cena:

autobus Příbram – Rožmitál pod Třemšínem
vyjíždí ve 12.15 hodin z Jiráskových sadů a zastavuje
na všech obvyklých zastávkách)
 vycházka se koná za každého počasí

4.8. - 8.8.2014
11.8. - 15.8.2014
18.8. - 22.8.2014

1.560,- Kč
1.550,- Kč
1.540,- Kč

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

Denní program: celotáborová hra na každém turnusu, soutěže, hry;
příchod účastníků od 7:00 h do 8:00 h, odchod mezi 15:30 h – 16:30 h
Přihlášky a bližší informace:

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

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
kahan_cerven_kahan_pros.qxd
17.5.2014 23:56 Stránka 1

DIVADLO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

VELKÁ scéna

KINO

ne

1./16:00

RIO 2

animovaný

CZ|M100 Kč

st

4. | 19:00

VÁLKA ROSEOVÝCH | sk. R

½ 135 minut | M 160, 120 Kč

čt

5./19:00

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

komedie

CZ|M110 Kč

čt

5. | 19:00

A. DVOŘÁK: STABAT MATER | Hudební festival Antonína Dvořáka – slavnostní závěr
½ 135 minut | M 200 Kč

pá

6./20:00

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

komedie

CZ|M110 Kč

pá

6. | 19:00

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA

so

7./16:00

KHUMBA

animovaný

CZ|M100 Kč

ne

8. | 15:00

INDIÁNSKÁ POHÁDKA | sk. D

so

7./19:00

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

komedie

CZ|M110 Kč

po

9. | 19:00

TARTUFFE |sk. A

ne

8./16:00

VIOLETTA KONCERT

hudební

TIT|M100 Kč

½ 135minut | M 160, 120 Kč
½ 50 minut | M 70 Kč
M 160, 120 Kč

út 17. | 16:00

ČERVENÝ A ČERNÝ | sk. S

st 18. | 10:00,17:00

C´EST LA VIE…

čt 19. | 19:00

TARTUFFE | sk. E + Vyhlášení Ankety 2013

ne 22. | 16:00

20 LET BALETNÍ ŠKOLY

po 23. | 19:00

SPOJENI TANCEM IV

út 24. | 17:00

SLAVNOST ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ V PŘÍBRAMI

st 25. | 15:00

JEŽATO

čt 26. | 15:00, 19:00

DEN DIVADLA GYMNÁZIA POD SVATOU HOROU – ČESKÁ KLASIKA

½ 150 minut | M 50 Kč
½ 120 minut

čt 12./19:00

DOUPĚ

akční

TIT|M100 Kč

M 160, 120 Kč

pá 13./20:00

BONY A KLID 2

komedie

CZ|M100 Kč

so 14./16:00

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

fantasy

CZ|M110 Kč

so 14./19:00

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

fantasy

CZ|M110 Kč

ne 15./16:00

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

komedie

CZ|M110 Kč

út 17./17:00

PŘÍBRAMSKÉ PÁBENÍ - Projekt Gymnázia pod Svatou Horou a Kina Příbram
POSTŘIŽINY
komedie
CZ|M50 Kč

čt 19./19:00

VŠIVÁCI

pá 20./17:00

WALESA: ČLOVĚK NADĚJE

životopisný

TIT|M89

LÁSKA, SOUDRUHU!

komedie

CZ|M89

drama

TIT|M89

½ 90 minut | M 140, 90 Kč
½ 120 minut | M 120 Kč

½ 60 minut

PRO školy
út

3. | 10:00

GAZDINA ROBA

pá

6.| 10:00

RYCHLÉ ŠÍPY

½ 80 minut | M 50 Kč
½ 105 minut | M 50 Kč

út 10. | 9:00,10:30

JAROSLAV UHLÍŘ: „Hodina zpívání – zkoušení“

pá 12. | 10:00

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

M 70 Kč

pá 27.| 9:30

VELMI NEKLIDNÉ LÉTO

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SEMINÁŘ - Účetnictví státu a jeho dopady na ÚSC.

ne 15. | 12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA Prodat-koupit-vyměnit.

so 21. | 10:00

VŠERS - PROMOCE

JAZZKABARET JANY KOUBKOVÉ A ONDŘEJE KABRNY

komedie

TIT|M89

ne 22./16:00

GODZILLA

dobrodružný

CZ|M100 Kč

st 25./16:00

KINOKLUB–Gymnázium, Legionářů 402
DIANA

životopisný

TIT|M50 Kč

čt 26./19:00

CESTA VEN

drama

CZ|M100 Kč

pá 27./20:00

TRANSFORMERS: ZÁNIK

akční sci-fi

CZ|M120 Kč

so 28./16:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

animovaný

CZ|M120 Kč

M 80 Kč

so 28./19:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

animovaný

CZ|M120 Kč

ne 29./16:00

AMAZONIE

dobrodružný

CZ|M100 Kč

D–KLUB
2. | 19:00

REGIONÁLNÍ OZVĚNY FEBIOFESTU
20:00

estrádní sál

po

20:00

so 21./17:00

čt 12. | 9:00

CZ|M100 Kč

REGIONÁLNÍ OZVĚNY FEBIOFESTU

½ 120 minut | M 50 Kč

malá SCÉNA

drama

M 150 Kč

so 14. | 19:00

AHOJ LÉTO!

čt 10. 7.| 19:00

M BAND - „S NÁMI JE LÍP NEŽ NA SVĚTĚ“

M 100 Kč

út 26. 8. | 19:00

4 PETE´S SAKE A HOSTÉ

M 100 Kč

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

Č E R VE N | 2 0 1 4
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