Stalo se

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý při prohlídce
náměstí TGM.

V rámci rekonstrukce náměstí TGM
bylo vybudováno noční osvětlení
kostela sv. Jakuba.

Vítězný fotbalový tým mladších
žáků 1.FK Příbram - tým vyhrál
letošní ročník Danone Cupu.

Investiční akce
na sídlišti pokračují

Pokračuje rekonstrukce náměstí 17. listopadu a začíná oprava Mariánské ulice.
Letos v létě budou v Příbrami pokračovat tři hlavní stavby. Na náměstí TGM, o jehož rekonstrukci jsme
podrobně informovali v minulém čísle městského zpravodaje Kahan, se bude dokončovat nová kašna.
Tentokrát se budeme věnovat pokračující rekonstrukci náměstí 17. listopadu a zahájení generální
opravy Mariánské ulice.
Největší díl práce na náměstí 17. listopadu v těchto dnech odvádějí kameníci, kteří postupně dokončují
dlažbu jak na centrální ploše náměstí, tak i na přiléhajících chodnících v ulici Politických vězňů.
„Velká část plochy je již vydlážděná a musím uznat, že kameníci odvedli velmi dobrou práci. Nyní se
připravují chodníky v zelené polovině náměstí. Kompletně je již hotové nové veřejné osvětlení. Zbývá nyní
dokončit povrchy chodníků na náměstí 17. listopadu a v ulici Politických vězňů. V druhé polovině prázdnin
se stavební ruch přesune do vnitrobloku Ve Dvoře a do ulice Edvarda Beneše,“ informoval o aktuálním
postupu prací na revitalizaci náměstí 17. listopadu a okolních ulic starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Projekt rekonstrukce náměstí
17. listopadu a okolních ulic
je součástí Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM)
pro Březohorské sídliště.
Město Příbram na tento
program získalo dotaci od
Evropské unie v celkové výši
5,1 milionu eur. Revitalizace
náměstí 17. listopadu
a okolních ulic bude stát
přibližně 36 milionů korun
(včetně DPH). Rekonstrukce
má být hotová do konce
října 2012.
Stavební práce na náměstí
17. listopadu téměř neomezují parkování ani zásobování
obchodů. Přesto rada města
v březnu letošního roku
rozhodla, že po dobu rekonstrukce náměstí 17. listopadu
budou prominuty platby za parkování.
„Rozhodli jsme se zde uplatnit po dobu rekonstrukce podobný režim, jaký platil během oprav na náměstí
TGM a na dalších parkovištích v okolí centra staré části Příbrami. To znamená, že po dobu probíhajících
prací nebudeme na náměstí 17. listopadu vybírat parkovné. Chceme tak lidem, kteří zde žijí,
a podnikatelům, kteří zde mají své obchody, částečně kompenzovat nepohodlí a omezení, ke kterým bude
v průběhu rekonstrukce náměstí 17. listopadu nutně docházet,“ vysvětlil starosta Josef Řihák.
Větší dopravní omezení než na náměstí 17. listopadu budou platit během rekonstrukce Mariánské
ulice. Stavební práce zde budou zahájeny v nejbližší době. Zakázku získala firma Strabag, která
ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu za provedení prací – přibližně 14,8 milionu korun. Rekonstrukci Mariánské platí město Příbram celou ze svého rozpočtu.
„Stavební práce začnou v nejbližších dnech v úseku od křižovatky Mariánské s ulicí Pod Haldou. Oprava
bude postupovat v blocích přibližně po 50 až 100 metrech. Přístup k nemovitostem bude po celou dobu
rekonstrukce umožněn, ovšem vjezd aut do opravované ulice bude po dobu stavby velmi omezen. O stavbě
jsme místní občany podrobně informovali, a to i při veřejných diskuzích, které jsme za tímto účelem
uspořádali. Věřím, že obyvatelé Mariánské ulice vydrží nepohodlí, které je během stavby čeká,“ řekl
starosta Josef Řihák.
Po dobu rekonstrukce Mariánské ulice bude mimo jiné komplikovanější i svoz domovních odpadů
z těchto míst. Podobně, jako když se dělala Husova a Rožmitálská ulice, budou i tentokrát obyvatelé
dotčené ulice informováni o organizaci svozu komunálního odpadu prostřednictvím letáků
vhazovaných do schránek.
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2. kolo výběrového řízení na poskytování půjček z FOM

Zastupitelstvo města Příbrami dne 25. 6. vyhlásilo 2. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fondu
oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2012.
Podmínky výběrového řízení jsou následující:
a) výběrové řízení proběhne dne 20. 8. 2012,
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 15. 8. 2012,
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v Obecně závazné vyhlášce č.2/2008, Čl. 5. odst. 3
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na MěÚ, odboru ekonomickém a na webových stránkách
města Příbram www.pribram-city.cz
V letošním 1. kole výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM bylo podáno celkem 14 žádostí o půjčky
v souhrnném objemu 1 418 013,- Kč. Majitelé domů a bytů žádali o peníze zejména na výměnu oken, zateplení
obvodového pláště, opravy balkonu, výměny dveří, na obnovu a rekonstrukce vnitřních instalací a na rekonstrukce koupelny a WC.
„V městském fondu FOM je nyní přibližně deset milionů korun. Doporučuji každému majiteli nemovitosti v Příbrami,
který uvažuje o rekonstrukci svého objektu, aby se seznámil s možnostmi, jaké mu výhodná půjčka z fondu FOM
od města poskytuje. Myslím si, že za tak výhodných podmínek stavebníkům peníze jen stěží někdo poskytne. Máme
trvalý zájem o zlepšení vzhledu našeho města a jeho životního prostředí. I z toho důvodu již šestnáctým rokem poskytujeme všem vlastníkům obytných budov na území města výhodné půjčky z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram,“ konstatoval starosta MVDr. Josef Řihák.
V loňském roce město Příbram vyhlásilo dvě kola poskytování půjček z fondu FOM. V 1. výběrovém řízení bylo
uzavřeno celkem 8 smluv se žadateli, kteří si od města půjčili celkem 861 245 korun. Ve 2. výběrovém řízení
na poskytování půjček z FOM v roce 2011 byly uzavřeny 2 smlouvy o půjčce v celkovém objemu 221 993 korun.
„Jsem rád, že letos se zájem půjčky zvýšil. Očekávám, že tento trend bude pokračovat i ve 2. kole,“ doplnil příbramský
starosta Josef Řihák.
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Místostarosta Václav Černý a radní
Ing. Juraj Molnár se zúčastnili setkání
hornických měst v Banské Štiavnici.

Město koupilo kontejner na textil.
Je v ulici Bratří Čapků a o vyvážení se
stará Diakonie Broumov.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Začalo léto a prázdniny, na které se tolik těšili
děti a studenti. Nastal čas dovolených, kdy každý
z nás má před sebou alespoň několik dnů
zaslouženého volna, během kterých čerpáme
nové síly do běžných dnů. Přeji každému z Vás,
aby si zaslouženou dovolenou co nejlépe užil.
S předposledním červnovým dnem utichl ruch
ve školních budovách. Pro děti a studenty
skončilo náročné období, kdy si na poslední
chvíli chtěli zlepšit známky. Dnes už má každý
doma vysvědčení (doufám, že krásné) a před
sebou dlouhé dva měsíce zasloužených
prázdnin. Přeji každému školákovi, aby
ve zdraví prožil hezké dny volna.
Již měsíc nám slouží podstatná část zrekonstruovaného náměstí TGM.
Fandili jsme zde již našim fotbalistům na evropském šampionátu
v Polsku a na Ukrajině, motoristé zde rychle našli volné parkovací
plochy, živo již začíná být i na lavičkách. Poněkud nesměle se náměstí
v nové podobě vydávají využít někteří podnikatelé. Další velkou
zatěžkávací zkoušku zažije zrekonstruovaná část náměstí TGM
při 23. ročníku obnovené Prokopské pouti, která se letos vrací
do původního termínu o prvním červencovém víkendu.
Spolu s náměstím TGM v posledních týdnech ožila i Pražská ulice
a Václavské náměstí. Město Příbram zde ve spolupráci s místními
podnikateli uspořádalo několik akcí, jejichž cílem je oživit tuto tradiční
obchodní část města, a vytvořit tak přátelskou alternativu k návštěvě
obchodních řetězců na okrajích města. V těchto akcích budeme
společně s podnikateli pokračovat.
Podobně s důvěrou hledím i k další obnovené tradici, o kterou se letos
v létě pokusíme. A tou je obnovení koncertů v areálu letního kina
a prodloužení doby jejich konání až do 24 hodin. K tomu, aby zde
koncerty opět brzy neskončily, je potřeba, aby organizátoři striktně
dodržovali pravidla pro pořádání těchto akcí. Ostatní občany Příbrami
vyzývám ke vzájemné toleranci, abychom opět nemuseli z moci
úřední koncerty rušit.
Podobně jako vloni, i letos budou pro děti v létě otevřená školní hřiště.
Školáci, kteří zůstanou přes prázdniny ve městě, si tak budou moci
zasportovat v prostředí k tomu určeném. Očekávám, že děti nezklamou
naši důvěru a že otevřená školní hřiště se nestanou cílem vandalů.
My ostatní, kteří sami na sportoviště příliš často nezavítáme, ale přitom
máme rádi sport, se již můžeme těšit na konec měsíce, kdy začínají
Olympijské hry v Londýně. Budeme mít opět příležitost fandit našim
sportovcům. A věřím, že se tentokrát, na rozdíl od fotbalového Eura,
dočkáme i radosti z medailí.
Vážení občané Příbrami.
Přeji Vám všem hezké léto. Prožijte všichni krásný červenec plný
pohody. Všem, kdo se chystáte na dovolenou, přeji hodně slunce
a počasí pokud možno bez bouřek a dešťů.

MVDr. Josef Řihák
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INFORMACE Z RADNICE
Zprovoznění parkovacích automatů

V souvislosti s ukončením 1. a 2. etapy rekonstrukce náměstí
TGM a tím i obnovením parkování osobních automobilů
na náměstí TGM v Příbrami byly od pondělí 4. června 2012 opět
v centru Příbrami uvedeny do provozu parkovací automaty.
Řidiči, kteří zaparkují svá auta na placených parkovištích Zlatý
kříž, Václavské náměstí a Generála R. Tesaříka, jsou opět povinni
zaplatit parkovné a vyzvednout si v automatech příslušné
parkovací lístky. „Skončil tak téměř rok trvající režim neplaceného
stání na parkovištích v centru Příbrami, kdy zde mohli řidiči
parkovat pouze s využitím parkovacích kotoučů. Zrušení plateb
parkovného v centru Příbrami bylo jedním z opatření, kterými jsme
vyšli vstříc majitelům obchodů v Pražské a v přilehlých ulicích,
které mohla probíhající rekonstrukce náměstí TGM omezovat,“
vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Úspěch gymnastek Sokola Příbram
Starosta MVDr. Josef Řihák na radnici poděkoval za úspěšnou
reprezentaci města družstvu gymnastek Sokola Příbram. Tým
mladých gymnastek TJ Sokol Příbram na posledním mistrovství
ČR vybojoval 1. místo v kategorii TEAMGYM Junior IV, a získal
tak právo zúčastnit se mistrovství Evropy, které se uskuteční
v říjnu 2012 v Dánsku. Příbramské gymnastky se přišly pochlubit
s mistrovským pohárem a medailemi za vítězství.
TEAMGYM je mladá gymnastická sportovní disciplína. Jde o týmovou
soutěž, která zahrnuje tři disciplíny sportovní gymnastiky –
akrobacii, malou trampolínku a pódiovou skladbu. Při trampolínce a akrobacii soutěží šest nejlepších závodnic, v pódiovém
vystoupení pak cvičí celé dvanáctičlenné družstvo. Výkony
soutěžících hodnotí rozhodčí na základě obtížnosti, provedení
a kompozice. „Gymnastky Sokola Příbram patří v TEAMGYMU
k nejlepším v České republice od roku 2009. Nyní jsme již postoupili
do nejvyšší kategorie. Rádi bychom se brzy prosadili i v Evropě.
TEAMGYM je velmi náročný sport, děvčata jsou mu plně oddána
a svědomitě trénují,“ pochválil své svěřenkyně trenér Franta Beran,
který spolu s Blankou Chrastinovou vede příbramské družstvo.
„Vím, že u nás ve městě působí mnoho úspěšných sportovních oddílů,
které dosahují skvělých výsledků a jejich členové bohužel nejsou
tak známí, jako třeba fotbalisté nebo volejbalisté. Vážím si toho, co
pro propagaci Příbrami děláte. Přeji všem pevné zdraví a mnoho
dalších úspěchů jak ve sportu, tak i v osobním životě. Město
Příbram podle svých možností podpoří i vás a další tzv. menší
sportovní oddíly. Přeji vám hodně štěstí a úspěch na Mistrovství
Evropy v Dánsku,“ řekl na setkání starosta Josef Řihák, který
zároveň přislíbil, že podpoří v radě města finanční příspěvek
pro mladé gymnastky Sokola Příbram na reprezentaci na evropském šampionátu.

Kontejner na textil

Obyvatelé Příbrami mají možnost smysluplně se zbavit starého
oblečení a nejrůznějších textilních výrobků. Na konci ulice Bratří
Čapků před křižovatkou s S. K. Neumanna je nově umístěn
speciální sběrný kontejner určený právě na sběr použitého
ošacení. „Kontejner stál asi 45 tisíc korun a ze svých prostředků ho
pořídilo město Příbram. Občané do něj mohou odkládat obnošené
oblečení, bytový textil, obuv, ale například i plyšové hračky.
Vybírání kontejneru a další využití odloženého textilu pro nás
zajistí pracovníci Diakonie Broumov, se kterou na projektu recyklace textilu spolupracujeme,“ informoval MVDr. Josef Řihák.
Co všechno je možné do nádoby odložit, je vidět na obrázcích
nalepených na kontejneru. V současné době již je příbramská
nádoba na textil téměř plná. Kontejner je dobře zajištěn jak
proti nepřízni počasí, tak i proti nejrůznějším nenechavcům,
kteří by si chtěli z něj věci brát. Podobně jako v případě kontejnerů na elektroodpad hrozí těm, kdo do nádoby polezou, že
tam spadnou a nedostanou se ven.
„Pracovníci Diakonie Broumov garantují, že až 90 procent textilu,
který by jinak skončil nevyužitý na skládce komunálního odpadu,
přetřídí a upotřebí k humanitárním účelům, či k průmyslovému
zpracování,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.
Máte-li doma nějaké staré oblečení, které se chystáte vyhodit,
neváhejte a odneste jej do speciálního kontejneru v ulici Bratří
Čapků. Váš zánovní kabát třeba již brzy ohřeje i někoho jiného.

Turnaj v malé kopané

Rada města Příbrami schválila přijetí dotace ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt
„2. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města
Příbram pro žáky příbramských základních škol“.
„Město Příbram předložilo Středočeskému kraji žádost o dotaci
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
na projekt „2. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty
města Příbram pro žáky příbramských základních škol“. Turnaj
jsme vloni pořádali poprvé 4. října ve sportovní hale a setkal se
s mimořádným ohlasem. Zúčastnila se ho smíšená družstva
ze všech příbramských škol. Na základě usnesení Zastupitelstva
Středočeského kraje nám byla na druhý ročník turnaje schválena
dotace ve výši 95 tisíc korun. Celkový rozpočet projektu činí 100
tisíc korun. Středočeskému kraji děkuji za podporu,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák. Vítězství z 1. ročníku bude letos obhajovat
Základní škola Březové Hory, jejíž reprezentanti v dramatickém
finále porazili tým Základní školy 28. října.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
HANUŠ JELÍNEK,

Děti musí mít svůj cestovní doklad

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

Slavnostní vyřazování studentů

Slavnostního vyřazování studentů Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické se zúčastnil i místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý.
„Myslím, že Příbramáci mohou být právem hrdi na to, že tuto školu
ve městě máme a že patří mezi nejlepší v celé České republice.
Vyřazování studentů patří ke skutečně velice pěkným tradicím
školy. Tento akt důstojně ukončí studium studentů na škole.
O velkém významu tohoto kroku svědčí velká účast hostů i rodičů.
Pro všechny zúčastněné je zážitek z tohoto aktu nezapomenutelný.“

Oživlé náměstí

Město Příbram se zařadilo mezi města, kde bylo možné na velkoplošné digitální obrazovce umístěné na právě zrekonstruovaném náměstí sledovat probíhající Mistrovství Evropy ve fotbale. „Jsem rád, že dochází k oživení tohoto veřejného prostoru, že se
zde setkávají lidé. Podobně chceme pokračovat i v budoucnu jinými tradicemi, speciálními trhy a podobně. Toto místo by mělo být
využívané po celý rok!“ řekl místostarosta Ivan Šedivý.

Největší důlní požár před 120 lety

Právě před 120 lety vznikl na dole Marie na Březových Horách
největší důlní požár, jehož následkem ztratilo život 319 havířů
a záchranářů. Zbylo po nich 286 vdov a 961 sirotků. Katastrofa,
kterou způsobil starý odhozený knot z lampy, kterou si horníci
svítili na své dílo a cestu. Požár se nejprve nenápadně, později
s děsivou silou šířil postupně všemi březohorskými díly.
Právě tyto okamžiky připomněl pietní hornický akt, který členové Spolku Prokop a Cechu příbramských horníků a hutníků
připravili u příležitosti 120. výročí této katastrofy. Na nádvoří
dolu Marie byli i příbramští radní a zastupitelé a aktu se zúčastnili i zástupci partnerských hornických měst.
„Závěrem se vydal průvod do areálu dolu Anna, kde byl pietní akt
zakončen,“ uvedl jeden z účastníků místostarosta Václav Černý.
Ivan Šedivý jeho slova doplnil: „Tyto události je třeba připomínat
především mladé generaci. Podrobné expozice si mohou prohlédnout nejen na dole Marii, ale i v Okresním archivu Příbram.“

Noc kostelů v Příbrami

Noc kostelů navazuje na stejnojmennou akci, která se každoročně koná v zahraničních metropolích jako je třeba Vídeň,
Kolín nad Rýnem, Hamburg, Linec či Salzburg. V loňském roce
tato akce proběhla i u nás ve více než 400 kostelích celé republiky. V Příbrami se Noc kostelů letos odehrávala v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře, v kostele sv. Prokopa,
v kostele sv. Jakuba a ve Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra.
„V přípravném programu se na Svaté Hoře otevřely i prostory, kam
se běžný návštěvník nedostane. Kromě toho tady probíhala
i výstava o italských vysídlencích. Tato výstava byla na Svatou
Horu přestěhována z Galerie F. Drtikola,“ informoval Václav Černý.

1878 - 1944
V dnešním díle budeme opět pokračovat v líčení osudů
příbramských literátů, tentokrát se bude jednat přímo
o příbramského rodáka.
Jan Křtitel Jelínek, později zvaný Hanuš, se narodil jako
syn městského úředníka v budově hostince U Města
Sebastopolu. Dětství a mládí, prožité v Příbrami, patřilo
mezi šťastná léta jeho života. Byla to Příbram, kde se
naučil číst a psát, kde našel lásku k literatuře a kde také
stvořil svá první dílka. On sám vzpomíná, že se v Příbrami
poprvé setkal se skutečným živým básníkem Jaroslavem
Vrchlickým v roce 1891, což byl jistě nevšední zážitek,
který jej ovlivnil.
Zajímavé je, že Hanušův život je v Příbrami spojen
především s hospodami, bydlel totiž v domech, kde se
provozovala hostinská živnost. Kromě rodné hospody
U Sebastopolu to byl také hostinec U Koníčka v Dlouhé
ulici, před několika lety zbytečně zbořený, a poblíž jeho
třetího bydliště v Hornické ulici zase stával proslulý Poutnický hostinec.
Hanuš Jelínek opustil naše město na prahu dospělosti
v roce 1896 a jeho další osud je již spjat s jinými místy.
Své vzpomínky na rodné město zachytil v báječně
napsané knize s poetickým názvem Zahučaly lesy,
ve které je Příbram vykreslena velmi pozitivním způsobem, natruc všem minulým i současným škarohlídům.
Hanuš Jelínek je dnes vnímán především jako vynikající
překladatel francouzské poezie, zejména lidové a středověké, a také jako propagátor česko-francouzské
vzájemnosti a kulturního sbližování.
Jeho dílo i zájmy však byly mnohem širší, nedoceněné
zůstávají např. jeho služby v československé diplomacii,
ve kterých byl účasten od prvních minut nového státního
útvaru. Rovněž tak je málo známá jeho práce žurnalistická. Působil jako divadelní kritik, redaktor i tiskový
zpravodaj. Z řady jeho společenských zásluh lze uvést
například, že v roce 1902 založil spolu s Viktorem Dykem
Klub českých spisovatelů. Stranou zájmu odborníků zatím
zůstalo i jeho dílo pedagogické, přestože 17 let pedagogické praxe jistě není málo. Do roku 1918 se totiž
především živil jako středoškolský učitel, přednášel ale
též na vysokých školách včetně pařížské Sorbonny.
Z osobního života stojí za povšimnutí, že se v roce 1907
oženil s dcerou Aloise Jiráska Boženou.
Jako člen mise na mírových jednáních v Paříži byl účasten
historických chvil, které významně ovlivnily dějiny první
poloviny 20. století v Evropě. Oč byla jeho láska a obdiv
k Francii silnější, o to muselo být strašnější zklamání
z událostí, které si stály na konce dvacetileté existence
Československa, protože to byla především Francie, která
u dojednání mnichovské smlouvy hodila svého spojence
přes palubu, a tím diplomatické a politické dílo, na jehož
vzniku se Hanuš Jelínek podílel, zkrachovalo.
Hlavním jeho počinem však zůstává dílo literární. Nutno
podotknout, že počtem titulů je sice skrovné, nicméně
velikostí obsahu se jedná o naprostou literární špičku.
Kdyby nevydal nic jiného kromě Zpěvů sladké Francie,
zůstal by zapsán mezi nesmrtelnými českými literáty. Život Hanuše Jelínka se završil 27. dubna 1944, v době
těžkých chvil národa, pro který se tolik angažoval.
Dnes si v Příbrami připomínáme Hanuše Jelínka pamětní
deskou na rodném hostinci, ulicí na Zdaboři a také
literární soutěží začínajících autorů.
Daniel Doležal

ČERVENCOVÉ KALENDÁRIUM
7. 7. 1912

Partneři z Hoornu

V těchto dnech město Příbram navštívila delegace z partnerského holandského města Hoorn. Zároveň v Galerii Františka
Drtikola probíhala vernisáž výstavy holandských výtvarníků.
„Tato výstava byla součástí programu, připraveného u příležitosti
20. výročí partnerství s Hoornem. Naopak hoornská galerie
v březnu vystavovala dokumenty o ukončení II. světové války
ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram. S velkým úspěchem
zde na koncertu vystoupili žáci ZUŠ Příbram,“ uvedl místostarosta
V. Černý a informoval, že na září se připravuje společné setkání
všech, kteří stáli u zrodu smlouvy mezi městy Příbram a Hoorn.
„Toto setkání se odehraje v našem městě, bude slavnostní a bude
hodně o vzpomínání.“
jk, as

zemřel Karel Simon, populární příbramský knihkupec
a nakladatel.

10. 7. 1902

se v Příbrami narodil Jan
Gutwirth, hudební skladatel, klavírista a výtvarník.

18. 7. 1552

se ve Vídni narodil římský
císař a český král Rudolf II.,
vydavatel listiny, kterou se
Příbram stala královským
horním městem.

18. 6. 1882

Koncerty rockových legend

Rada města schválila poskytnutí záštity starosty města Příbram
nad akcí s názvem ,,Koncert rockových legend pro Ochranu
Fauny ČR“, který pořádá benešovská společnost JV AGENCY.
Koncert se uskuteční dne 24. srpna 2012 od 20 hodin v areálu
příbramského letního kina. Současně rada města souhlasí
s povolením prodloužení zmíněného koncertu do 24 hodin.
Na koncertu vystoupí kapely Keks a Turbo.
„Je to po delší době první koncert, který se bude v areálu našeho
letního kina konat. Očekávám, že pořadatelé splní všechny
bezpečnostní, hygienické a další předpisy, koncert proběhne
bez problémů a celá akce přispěje k oživení příbramského letního
kina,“ komentoval rozhodnutí rady starosta MVDr. Josef Řihák.

SPISOVATEL, PŘEKLADATEL,
DIPLOMAT

město Březové Hory opakovaně žádalo o zřízení četnické stanice na Březových
Horách, s argumenty o vzrůstající trestné činnosti.
Žádost byla zamítnuta.

20. 7. 1752
Přijetí úspěšných gymnastek TJ Sokol Příbram.

se konala komise mezi
svatohorskými
jezuity
a příbramskou městskou
radou ohledně vlastnictví

prostranství před hlavním
vstupem do areálu.

22. 7. 1582

v Příbrami náhle vypukl
mor, jemuž padlo za oběť
na 600 osob.

23. 7. 1762

horní správce v Příbrami
Josef Alex de Adda sepsal
zprávu o organizované
vzpouře příbramských horníků na jaře tohoto roku.

24. 7. 1927

byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Drkolnově.

24. 7. 1902

byl položen základní kámen
k příbramské Sokolovně.

28. 7. 1962

byla dokončena instalace
čistící stanice odpadních
vod v Příbrami.

Daniel Doležal

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

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

Dne 1. 6. ve 23.55 hod. zaznamenala obsluha
kamerového systému MP Příbram skupinku mladých lidí,
kteří se pohybovali Milínskou ulicí směrem k rybníku
Kaňka. Na záznamu kamery bylo zřetelně vidět, jak jedna
dívka vyskočila na přední kapotu tmavého vozu a potom
na kapotu dalšího automobilu. Dále bylo na záznamu
zachyceno, jak si dvě dívky lehají na vozovku v místě
vyznačeného přechodu pro chodce. Na místo byla ihned
vyslána hlídka psovodů MP. Zde zastihla skupinu sedmi
mladých lidí. Jejich ztotožněním strážníci zjistili, že se
jedná o dívky a mladíky ve věku 19 – 22 let. Na dotaz
uvedli, že oslavují maturitu. Protože zjištěné skutečnosti
nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo ke spáchání
trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR.
Dne 3. 6. ve 14.20 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž, že v lesoparku na Litavce chytají nějaké osoby
ryby. Strážníci po příjezdu zahlédli v křoví tři osoby
a zároveň si všimli nahozeného prutu. Na dotaz osoby
odpověděly, že pouze zkoušejí nahazovat prut. Na místě
však strážníci nešli nádobu se žížalami a igelitovou tašku
s dvěma pstruhy. Ztotožněním uvedených osob hlídka
zjistila, že se jedná o muže ve věku 18 a 28 let, a dívku
ve věku 17 let. Na dotaz strážníků se poté 18letý mladík
přiznal, že chytal ryby. Vzhledem k tomu, že zjištěné
skutečnosti nasvědčovaly tomu, že se v uvedeném případě jedná o spáchání trestného činu, přivolali strážníci
hlídku Policie ČR. Této následně předali celou záležitost za
účelem dalšího vyšetřování.
Dne 11. 6. ve 22.10 hod. oznámil na tísňovou linku 156
muž, že v ubytovně Leko dochází ke konfliktu ze strany
jeho otce. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Dotazem
u 26letého oznamovatele a jeho 53leté matky následně
zjistila, že manžel jmenované mlátil do dveří bytu, slovně
je napadal a po chvíli odešel. Žena strážníkům sdělila, že
její manžel občas přespává v kočárkárně. Hlídka zkontrolovala zmíněné prostory a na zemi nalezla ležící osobu.
Ztotožněním bylo zjištěno, že se jedná o 56letého
manžela výše jmenované. Na dotaz strážníků, co se stalo

u bytu jeho manželky a syna, odpověděl, že neví a že jeho
manželka si vše vymyslela. Jelikož muž jevil známky podnapilosti, na výzvu k odchodu z kočárkárny nereagoval
a navíc se začal chovat agresivně, převezli ho strážníci
do nemocnice. Zde byl vyšetřen lékařkou, která poté
rozhodla o umístění do protialkoholní záchytné stanice.
Dne 16. 6. v 17.10 hod. zahlédla hlídka MP v průběhu
pravidelné kontrolní činnosti na Svaté Hoře vozidlo tov.
zn. Škoda Favorit, které odbočilo ke Svaté Hoře z ulice
Balbínova, čímž porušilo dopravní značku „Zákaz vjezdu
všech vozidel“. Dále si strážníci povšimli, že řidič vozidla
nepoužívá předepsané osvětlení a z vozu vytéká na vozovku
neznámá tekutina. Hlídka MP se tedy pokusila vozidlo zastavit, avšak řidič jejich výzvu nerespektoval a náhle
odbočil k farnímu domu. Zde ho následně strážníci
dostihli a zastavili. Ztotožněním výše jmenovaného řidiče
zjistili, že se jedná o 80letého muže. Na dotaz hlídky, zda
má vzhledem ke svému věku lékařské osvědčení k řízení
motorových vozidel, odpověděl, že toto osvědčení mu
jeho obvodní lékař nevystavil. Dále strážníci zjistili, že
ve vozidle jsou za čelním a zadním sklem umístěny znaky
pro vozidla, jimiž se přepravují těžce zdravotně postižení
občané, ačkoliv se ve vozidle nenacházela žádná osoba
s průkazem ZTP/P. Řidič rovněž u sebe neměl technický
průkaz od vozidla. Na základě zjištěných skutečností
přivolali strážníci hlídku Policie ČR, které celou záležitost
předali za účelem dalšího šetření.
Dne 18. 6. v 19.34 hod. oznámil na tísňovou linku 156
muž z Příbrami VII, že mu byly odcizeny peníze. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Dotazem u 80letého oznamovatele strážníci zjistili, že muž měl doma dámskou
návštěvu a po jejím odchodu přišel na to, že se mu ztratilo
87 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti
nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo ke spáchání
trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která si
celou záležitost převzala za účelem konání dalšího
vyšetřování.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Do boje proti zločinu!
Ve středu 20. 6. proběhl ve školní galerii ZŠ Příbram ve Školní ulici pro žáky 9. ročníku, kteří letos navštěvovali společenskovědní seminář, program pod záštitou města Příbram a 1.FK Příbram „Fotbal proti zločinu“
– projekt prevence kriminality. Tento projekt se zaměřuje především na boj proti násilí na stadionech
a i ve společnosti. Projekt vznikl z podnětu města Příbram, neboť se naše město pravidelně umisťuje
v žebříčku kriminality na předních místech. Prošel několikerými úpravami, než se ustálil ve stávajícím
formátu. Cílem těchto setkání, jak už napovídá název, je předcházení kriminalitě a uvědomění si různých
aspektů násilí skrze debatu o této problematice.
A právě tento den nás navštívili JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality v Příbrami, Marcel Mácha,
asistent trenéra 1.FK Příbram, prvoligoví fotbalisté Jakub Rondzik a Milan Mišůn a také tiskový mluvčí 1.FK
Příbram Zdeněk Brož, který i celou akci zdokumentoval. Mezi přednášejícími a žáky se rozvinula velmi živá
debata, kdy se nejvíce řešila témata násilí na stadionech a i obecně ve společnosti. Řeč byla o tom, jak násilí
vzniká, co lidi k němu může vést, ale také, jak jej
lze eliminovat nebo částečně mu zabránit.
Rovněž se hovořilo o zkušenostech z pohledu
hráčů i diváků a prostor k diskuzi dostali i žáci
naší školy, kteří se již s nějakým rizikovým
chováním setkali.
Nově nabyté poznatky obohatily obě strany, žáci
získali nové vědomosti a přednášející jiný úhel
pohledu na věc, který je možná dokonce přivede
na nějaký další nápad, jak proti násilí bojovat.
Nutno podotknout, že akce se setkala s velkým
úspěchem, neboť posezení proběhlo ve velmi
přátelské a příjemné atmosféře a kromě vážných
témat nutných k zamyšlení jsme se mohli i zasmát.
Chtěli bychom poděkovat městu Příbram a 1.FK
Příbram za velice zdařilou prezentaci projektu
Fotbal proti zločinu, také za brožury o této problematice, trička s logem projektu, malou autogramiádu
prvoligových hráčů a rovněž děkujeme Mgr. Haně Rubé, výchovné poradkyni naší školy, která akci
zprostředkovala a nám žákům umožnila se tohoto setkání zúčastnit.
Petr Lexa, 9.B, ZŠ, Příbram VIII, Školní 75

Červen – měsíc Jahod u Mohawků
Červnový měsíc přinesl nejednu radost do kmene Mohawků. V první řadě to byla Klokaní kapsa (3. 6. 2012),
jíž jsme se opět účastnili a kterou jsme taky spolupořádali. Sice pro letošní rok nikdo z Mohawků putovní
pohár nevyhrál, avšak získané 2. místo je taky velkým ohodnocením.
Mohawkové dále reprezentovali svoje město Příbram na Lobinově závodě (8 – 10. 6. 2012) ve Fryštáku
u Zlína. Jednalo se o 24hodinový skautský závod v nejrůznějších tábornických i skautských disciplínách. Zde jsme
se umístili na 4. místě. Další ročník Lobinova závodu bude
náš kmen pořádat v roce 2016 na skautské základně Dědek
pod Třemšínem.
Na zakončovací kmenové schůzce se vyhodnotil uplynulý
skautský rok a předaly hodnotné ceny. V soutěži o Javorovou
nažku zvítězil bratr Ondra Poláček – Javor a v soutěži o nejlepší docházku zvítězil bratr Jirka Špindler – Plavčík.
Dalším úspěchem kmene je 100% nárůst členů od září
2011. V současné době mají Mohawkové 16 mladších členů
do 15 let.
Teď kmen čeká letní skautský tábor na Vystrkově u Orlické
přehrady.
Vítězslav Čermák - Atana

Bezpečný život seniorů
Centrum celoživotního vzdělávání při Vysoké
škole evropských a regionálních studií ve spolupráci s Městskou policií Příbram připravilo
pro obyvatele města Příbram přednáškový cyklus
zaměřený na prevenci kriminality se zvláštním
ohledem na bezpečí seniorů, neboť ti se stále
častěji stávají obětí podvodníků, zlodějů a kapsářů. Seniorům v rámci připravovaných kurzů
budou předány praktické rady, jak se v jednotlivých případech chovat, a to jak na veřejnosti, tak
v soukromém životě, kde často jsou ještě zranitelnější. Projekt vznikl za podpory města
Příbram.
Tento cyklus přednášek je bezplatný. Zúčastnit
se ho mohou občané města Příbram starší 60 let.
Přednášky se budou konat v Komunitním centru
v Žežické ulici (budova bývalé 8.ZŠ) a v prostorách
Vysoké školy evropských a regionálních studií,
o. p. s., v Dlouhé ulici v Příbrami III. Přednášet
budou odborníci z řad Městské policie a Vysoké

školy evropských a regionálních studií.
Přednášky se uskuteční v říjnu a listopadu 2012.
Konkrétní termíny budou zájemcům upřesněny.
Vyzýváme tímto všechny zájemce, aby svoji
účast potvrdili co nejdříve na níže uvedené
adrese, protože počet míst v kurzu je omezen.
Témata přednášek:
1) Psychologie oběti a pachatele
2) Finanční bezpečnost aneb jak se vyhnout podvodu
3) Silniční provoz a pravidla bezpečného pohybu
4) Bezpečný domov aneb jak zabezpečit svůj majetek
5) Jak předcházet riziku přepadení a okradení,
a jak postupovat při jeho řešení
6) Zásady bezpečného chování sukázkami sebeobrany
7) Praktický nácvik sebeobrany
Přihlášky na adrese:
VŠERS, o. p. s., Dlouhá 8, Příbram III, 261 01
tel: 318 581 268, 725 003 162,
email: a3vpb@vsers.cz

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Město žádá o dotaci na rozšíření kamerového systému

V lednu 2012 bylo vyhlášeno dotační řízení v rámci Programu prevence kriminality
na rok 2012. Město prostřednictvím svého Městského programu prevence kriminality na rok 2012 žádalo o přidělení dotace na 6 projektů. Republikový výbor
pro prevenci kriminality na svém jednání v březnu finančně podpořil všech
6 příbramských projektů a město Příbram obdrželo celkovou dotaci ve výši
330 000,- Kč. V rámci výše uvedeného dotačního řízení nebyly rozděleny všechny
finanční prostředky, a tak v květnu MV ČR vyhlásilo II. kolo dotačního řízení
pro Program prevence kriminality na rok 2012.
Od ledna 2012 dochází dle statistik Policie ČR k nárůstu kriminality na území
města. Jedná se převážně o majetkovou trestnou činnost (krádeže věcí z vozidel).
Po vzájemné konzultaci mezi vedením města, MP Příbram a Policií ČR a po projednání v pracovní skupině prevence kriminality bylo navrženo řešit stávající nárůst
kriminality vedle již přijatých opatření (zvýšená hlídková činnost Policie ČR a MP
Příbram v nočních hodinách, preventivně – informační akce pro veřejnost atd.)
i prostřednictvím rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen
MKDS). Nový kamerový bod se předpokládá vybudovat na základě aktuálních
statistik trestné činnosti v Příbrami VI - Březové Hory (nám. J. A. Alise čp. 252).
Příbram VI - Březové Hory není v současné době monitorována žádnou z patnácti
kamer MKDS. Novou kamerou budou monitorována veřejná prostranství, kde jsou
vedle velkého pohybu osob i parkovací plochy, kde často ke krádežím věcí z vozidel
dochází. Rozšiřování MKDS je plně v souladu s Koncepcí prevence kriminality
města na léta 2012 až 2015 a podporují ho i občané města, kteří se k MKDS vyjádřili
v letech 2009, 2010 a 2011 prostřednictvím ankety. Velká část účastníků těchto
anket každoročně podporuje záměr vedení města rozšířit MKDS a vybudovat
další kamerové body (85 až 89 % respondentů), dále si myslí, že MKDS přispívá
k vyšší bezpečnosti ve městě (78 % respondentů v roce 2009 a 2010, 89 % respondentů v roce 2011) a přeje si rozšíření MKDS do okolí svého bydliště (80 % až 83 %
respondentů).
V rámci II. kola dotačního řízení pro Program prevence kriminality na rok 2012
město podalo v červnu žádost o rozšíření MKDS. Od státu požadujeme dotaci
ve výši 350 000,- Kč, z rozpočtu města by v případě přidělení dotace měla být
uvolněna částka 90 000,- Kč jako spoluúčast na realizaci projektu. Cílem projektu je
především snížení kriminality v monitorované oblasti, zvýšení pocitu bezpečí
občanů v dané lokalitě a zamezení projevů vandalismu a výtržností.

Tábor pro děti se uskuteční i přes neobdržení dotace

Město Příbram realizuje Letní sociálně-rehabilitační pobyty pro děti (klienty SVP)
pravidelně již od roku 2009. O tyto pobyty je vždy velký zájem a řada dětí musí být
z kapacitních důvodů odmítnuta. Velká část nákladů na tyto pobyty byla v předcházejících letech hrazena prostřednictvím dotací, a to z MV ČR nebo Humanitárního fondu Středočeského kraje. V prosinci roku 2011 byla na realizaci letošního
Letního sociálně-rehabilitačního pobytu pro děti (klienty SVP) podána žádost
o dotaci opět z HF Středočeského kraje. Rozpočet projektu činil 110 000,- Kč
a bylo žádáno o dotaci ve výši 100 000,- Kč (obdobně jako v roce 2011), spoluúčast
města byla předpokládána ve výši 10 000,- Kč.
Městu Příbram stejně jako velké řadě dalších subjektů nebyla z HF Středočeského
kraje požadovaná dotace na realizaci pobytu poskytnuta. Na tuto situaci jsme
pružně zareagovali. Manažer prevence kriminality JUDr. Fára ve spolupráci
s vedoucí tábora Mgr. Apeltauerovou zajistil levnější prostory pro ubytování
a upravil rozpočet tábora tak, aby částka na jeho realizaci nepřesáhla 60 000,- Kč.
Tábor pro 20 dětí, které mají určité výchovné problémy, se uskuteční v termínu
23. - 28. 7. 2012 v Jablonné. Ubytování bude ve stanech s podsadami. Vedle
prostředků hrazených městem Příbram z peněz určených na prevenci kriminality
ve výši 39 000,- Kč, bude určitá část pobytu hrazena z příspěvku rodičů dětí, a to
ve výši 10 000,- Kč (příspěvek 500,- Kč na jedno dítě). Město Příbram na realizaci
tábora obdrží finanční dar od 1.FK Příbram, a. s., ve výši 10 000,- Kč.

Projekt pracující s rizikovými rodinami úspěšně pokračuje

V dubnu letošního roku byl zahájen projekt prevence kriminality „Sdílení“, který je
součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2012. Tento projekt,
který je finančně podpořen dotací z MV ČR, je zaměřen na komplexní práci
s rodinami, u nichž je riziko výskytu kriminálního chování u jejich členů.
Pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram společně
s odbornými pracovníky Střediska výchovné péče Příbram (dále jen SVP) nejprve
vytipovali vhodné rodiny pro zařazení do projektu. Jedná se většinou o rodiny
sociálně slabé, neúplné, v nichž je dítě s rizikovým chováním nebo s již rozvinutou
poruchou chování. Zájem o účast v projektu projevilo šestnáct rodin. V rámci
individuálních pohovorů byla těmto rodinám nabídnuta možnost vstoupit do projektu „Sdílení“. Po těchto pohovorech projevilo aktivní zájem devět matek,
samoživitelek, které potřebují pomoc a podporu při řešení svých osobních,
vztahových a výchovných potíží a mají chuť začít intenzivně se věnovat sobě
a svým dětem. V průběhu května a června proběhla v prostorách SVP tři setkání
rodičovských skupin.
Součástí projektu jsou také odborné semináře zaměřené na finanční gramotnost,
rizika virtuální komunikace, uplatnění na trhu práce, zvládání výchovných
problémů ve vývojových meznících dítěte, prevenci užívání návykových látek
apod. Rodiče zařazení do projektu se již zúčastnili besedy s pracovníky Poradny
města Příbram na téma „Rodinný rozpočet a dluhy“. Rodiče si zároveň dohodli
individuální bezplatné konzultace s dluhovými poradci ohledně svých soukromých
finančních obtíží. Pracovníci o. p. s. Magdaléna chystají na podzim besedu
zaměřenou na prevenci užívání návykových látek, protože původně plánovaná
beseda v červnu se pro nízkou účast rodičů neuskutečnila.
Pro děti z rodin zapojených do projektu Sdílení je připravena možnost zúčastnit se
Letního sociálně-rehabilitačního pobytu, který pořádá pro klienty SVP město
Příbram a Letního dívčího klubu v prostorách SVP. Na závěr projektu se uskuteční
víkendový pobytový výjezd celých rodin zaměřený na zlepšení vzájemných
rodinných vztahů a umění společně sdílet volný čas.

Na podzim se opět uskuteční bezpečnostní kurzy pro seniory

V loňském roce město Příbram společně s Městskou policií Příbram a Vysokou
školou evropských a regionálních studií, o. p. s. (dále jen VŠERS), uspořádalo
dlouhodobý kurz zaměřený na bezpečnost seniorů. Protože byl o tento kurz mezi
příbramskými seniory velký zájem, rozhodli jsme se v letošním roce zařadit projekt
prevence kriminality s názvem „Bezpečný život seniorů“ do Městského programu
prevence kriminality. Zároveň jsme na projekt „Bezpečný život seniorů“ požádali
o státní účelovou dotaci. Jelikož naší žádosti bylo vyhověno a město na realizaci
projektu obdrželo dotaci ve výši 20 000,- Kč (spoluúčast města na realizaci projektu je 8 000,- Kč), uskuteční se projekt na podzim letošního roku.
Cílem tohoto projektu je vedle zvýšení právního vědomí seniorů i předání informací o bezpečném chování. Účastníci se dozvědí jak předcházet možnosti stát se
obětí trestné činnosti, případně jak po napadení či oloupení postupovat, na koho
se obrátit s žádostí o pomoc atd.
Projekt se skládá ze sedmi dvouhodinových na sebe navazujících přednášek
z oblasti ochrany života (prevence přepadení) a majetku (prevence okradení,
finanční gramotnost, zabezpečení bytu či domu). Uskuteční se také přednáška
na téma bezpečného pohybu seniorů v silničním provozu nebo psychologie oběti
a pachatele. Na základě požadavků účastníků loňského kurzu jsme zařadili i dvě
nová témata. Jedná se o „Zásady bezpečného chování“ s ukázkami sebeobrany
a samotný praktický nácvik sebeobrany v rozsahu 2 hodin.
Kurzy jsou pro seniory zcela zdarma. Absolventi kurzu obdrží vedle certifikátu
o absolvování kurzu i řadu preventivně-informačních tiskovin včetně brožury
shrnující obsah jednotlivých přednášek.
Zároveň město Příbram všem věnuje i osobní alarm Bodyguard3, který slouží jako
ochrana před napadením útočníkem či zlodějem. Zájemci se mohou přihlásit
na adrese: VŠERS, o. p. s., Dlouhá 8, Příbram, 261 01, případně telefonicky na tel.
čísle 318 581 268 a 725 003 162, případně na e-mailu a3vpb@vsers.cz.
MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

F
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Starosta MVDr. J. Řihák přijal na radnici žákyně ze Základní školy Jiráskovy sady a ze Základní
školy 28. října. Jednalo se o účastnice literární soutěže, které v této soutěži uspěly velmi dobře.

Letošní Noci kostelů se zúčastnil také starosta MVDr. Josef Řihák. Na snímku s P. Jindřichem
Krinkem z Římskokatolické farnosti sv. Jakuba.

Starosta MVDr. Josef Řihák se zúčastnil jednání představenstva OHK Příbram.

Také v červnu se starosta MVDr. Josef Řihák sešel se zástupci příbramských osadních výborů.

MVDr. Josef Řihák přijal na radnici potomky občanů židovského původu z Československa, kteří
pátrají po svých předcích, hledají památky (např. synagogy) a monitorují oběti holocaustu. Jednání se zúčastnil také PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram.

Příbramské náměstí 17. listopadu prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Místostarosta MUDr. Ivan
Šedivý se pravidelně účastní kontrolních dnů, aby byl zajištěn konečný termín realizace.

Také o probíhající rekonstrukci vnitrobloku Ve Dvoře Vás informujeme na titulní straně.

Místostarosta Václav Černý a radní Ing. Juraj Molnár se zúčastnili vernisáže výstavy hoornských
výtvarnic v Galerii Františka Drtikola Příbram.
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MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Koncert mladých talentů
České biskupské konference, a Jan Graubner,
Středočeská společnost pro múzické vzdělávání, olomoucký arcibiskup a předseda Národní komise
o. p. s., ve spolupráci s obcí Petrovice a Maticí Svato- k přípravě cyrilometodějského jubilea, společně
horskou Vás zve na Benefiční koncert studentů zahájili 25. května 2012 v Římě Jubilejní rok sv. Cyrila
Středočeské mezinárodní pěvecké dílny k zahájení a Metoděje. „Příchod věrozvěstů na Moravu vnímám
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Pozdravuj všechny doma z Památníku Vojna
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v ruském
jazyce,
nebo
se připravují
na zkoušky z ruského
matkám
na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených www.ohkpb.cz
na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia.
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
Pravidelně každou neděli od 10. 6. do 30. 9. 2012 mohou zájemci o železniční historii
se předpokládá na konec května 2012.
a současnost trati Zdice – Protivín navštívit muzejní expozici o. s. Rakovnicko – Protivínská
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
dráha na železničním stavědle v Příbrami. Otevřeno bude vždy od 10 do 17 hod., přístup
realizací!
je zajištěn od přejezdu v Mariánské ulici.
Irena Karpíšková,
ředitelkacedule
OHK Příbram
Kromě různých historických relikvií, jako jsou dobové
plánky a fotografie,
nebo
historická zařízení pro obsluhu závor a výhybek z konce 19. století, vám názorně ukážeme
Okresnípráci
hospodářská
a informační
místo pro
a vysvětlíme
výpravčího komora
nebo signalisty.
Pro návštěvníky
je podnikatele
připraveno speciální
Příbram
I - Tyršova
106-spojení
Zámeček
Ernestinum,
01, tel:a 318
784,
pamětní
razítko
s motivem
dominanty
města 261
s železnicí
další627
upomínkové
materiály s železniční tematikou. K www.ohkpb.cz
dispozici bude též publikace vydaná k nadcházejícímu
55. výročí stavby vlečky Tochovice – přehrada Orlík nebo prezentace záměru výstavby
železniční zastávky Příbram město. Vstupné je dobrovolné.
Návštěvu expozice je možné spojit s projížďkou tzv. Podbrdským motoráčkem, který bude
každou neděli spojovat Příbram s oblastí Hostomicka a Karlštejnska. Informace o muzejní
expozici, případně o jejím zpřístupnění mimo pravidelnou otevírací dobu možno
na tel.: 774 818 458 nebo na e-mail rakovnicko-protivinskadraha@email.cz

Muzejní expozice o. s. Rakovnicko – Protivínská dráha zve k návštěvě

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
ČLENY
OSADNÍHO
OdNA
1. 6. 2012
pracuje romský
koordinátor VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice,
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák informuje, že město Příbram zřídilo od 1. 6. 2012
poradce v romské problematice v oblasti sociální a bezpečnostní, ve funkci romského
koordinátora, který je připraven pomoci s řešením řady Vašich problémů.
Najdete jej na adrese: Tyršova 107, Příbram I, (naproti hlavní budově radnice, v objektu, kde
sídlí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram), ve vchodu do Poradny města
Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
Příbram. Telefon: 318 402 262, e-mail: pavel.camsky@pribram-city.cz; úřední hodiny: každý
v pátek
16. března
2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
čtvrtek
13 – 16 dne
hod. nebo
po dohodě.
v
sobotu
dne
17.
března
2012
od 9.00
hodin
12.00
hodin.
S čím se na koordinátora můžete obrátit?
Se žádostí
o pomoc
přido
ztrátě
a hledání
zaměstnání,
při řešení tíživé sociální situace, jednání s úřady, při sepisování žádostí a podání, při zakládání
Místa
konání spolků,
voleb: sdružení a občanských, kulturních a sportovních aktivit.
a provozování

BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ Knihovna
- volební místnost:
1. SčV,
a.s. (býv.
AQUA),
Příbram
IX, Novohospodská
Jana
Drdy
nabízí
volné
pracovní
místo 93,
JERUSALÉM - volební
místnost:
JERUSALÉM
BÝVALÁ
KLUBOVNA
MLÁDEŽE,
vedoucí knihovnického úseku.
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
Požadavky:
vzdělání
v oboruRESTAURACE
knihovnictví,KOZIČÍN,
3 roky praxe
v oboru,
KOZIČÍN - volební místnost:
č.p. 57,
zkušenosti
s
vedením
kolektivu.
LAZEC - volební místnost: KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
V případě zájmu zašlete životopis do 12. 7. 2012 na adresu: Knihovna Jana Drdy,
ZAVRŽICE
volební místnost:
ZAVRŽICE,
nám. T. G. -Masaryka
156, 261 HASIČSKÁ
01 PříbramZBROJNICE
I nebo pelikanova@kjd.pb.cz
ŽEŽICE
volební
místnost:
RESTAURACE
ŽEŽICE
čp.
7.
Další informace podá Ing. Jana Pelikánová, tel. č. 775 653 375.

1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
Město
Příbram,
ve spolupráci
s podnikateli
Pražské
ulice,
zve komise
občany
do
prostoru
určeného
pro úpravu
hlasovacíhoz lístku,
jinak
muopět
volební
na Ovocnéneumožní.
a zeleninové
trhy, které
budouatradičně
probíhat
na Václavském
hlasování
K zajištění
pořádku
důstojného
průběhu
hlasování
náměstí
a vmístnosti
horní části
Pražské
ulice. uposlechnout pokynů předsedy volební
ve
volební
je každý
povinen
Tyto trhy se uskuteční v červenci každou sobotu, a to: 7., 14., 21. a 28. 7.
komise.

Ovocné a zeleninové trhy

od 8 do 12 hodin. V nabídce bude čerstvé sezónní ovoce, zelenina a květi-

nové
trvalky.
Pro zpestření
bude
pro děti
připravena
trampolína.
2.
Právo
volit kandidáty
na členy
osadního
výboru
mají občané
ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží

3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
V sobotu 21. 7. 2012 od 8 do 12 hodin proběhne v prostorách Hořejší
voličů.

Obory tradiční Farmářský trh. Kromě čerstvého ovoce a zeleniny si zájemci
mohou zakoupit rybí speciality, domácí pečivo, bohutínskou mouku,
4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
vynikající uzeniny, sýry med a výrobky z něj, mošty, valašské frgály,
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.
trdelník a další lákavé výrobky. Pro děti je opět připraven dětský koutek,
Vve
Příbrami
28. února
2012
kterémdne
Mateřská
lesní
školka Kopretina nabízí zajímavý program.
MVDr. Josef Řihák v. r.

Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann,
MěÚ Příbram
starosta

23. Prokopská pouť : Příbram – Březové Hory

- za podpory města Příbrami tuto pouť pořádají: Spolek Prokop Příbram a Společnost
občanů a přátel Březových Hor ve spolupráci s Cechem příbramských horníků a hutníků,
Hornickým muzeem Příbram, Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory, Sokolem
Březové Hory, Římskokatolickou farností Březové Hory.

sobota 7. července
14:00

14:10-24:00
14:10
14:30
14:45
15:00
15:10
15:25
18:00-19:00
19:00-19:30
19:30
20:00
21:00-24:00

Zahájení pouti – předání klíčů od města Březové Hory starostou
Josefem Šemberou zástupcům hornictva a březohorským spolkům
Březohorské Svatoprokopské slavnosti – moderuje Robert Kalát
Vystoupení taneční skupiny Kamýček
Bubeníci
Electro boogie - Ondřej Pilát
TJ Sokol Březové Hory
Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory
kapela ,,Cirkus Hulata“ – hraje k tanci a poslechu
Čepobití – průvod hornických světlonošů za doprovodu hornické kapely
od horního ředitelství z náměstí T. G. Masaryka na náměstí J. A. Alise
na Březových Horách
koncert hornické dechové kapely Březohorka
Příbramský komorní sbor
příchod a zdravice březohorského ponocného
hornická veselice – taneční parket na nám. J. A. Alise, hraje Signál

neděle 8. července
8:30
9:00

Slavnostní přehlídka účastníků hornické slavnosti na náměstí T. G. M.
Hornická paráda – slavnostní průvod hornictva z nám. T. G. Masaryka
ke kostelu sv. Prokopa na Březových Horách
9:00
Bohoslužba v kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách
10:00
Polní mše před kostelem sv. Prokopa na Březových Horách
14:00-16:30 program v areálu Ševčinského dolu
14:00
Šermířsko-divadelní představení v podání souboru Adorea Olomouc
na téma legendy o sv. Prokopu při příležitosti 180. výročí zaražení
jámy Prokop
14:30
hornické písně v podání Cechu příbramských horníků a hutnků
15:00
divadelní představení Don Quijote de la Ancha,
autorská komedie Divadla klauniky Brno v režii Bolka Polívky
17:00
Rozloučení s poutí v areálu dolu Marie, setkání zástupců hornictva,
přípitek na zdar příští Prokopské pouti
Doplňkové akce: pouťové atrakce v areálu Dolu Marie, stánky s pouťovým zbožím
na náměstí J. A. Alise a v ulici K Dolu Marie na Březových Horách.
Výstava fotografií ,,Kovoutě v průběhu staletí a příbramské jáchymovské šachty“ v budově
SDH Březové Hory (sobota a neděle 10 - 17 hod.).
V neděli 8. července vstup do expozic Hornického muzea Příbram na Březových Horách
za symbolické vstupné 1,- Kč. Změna programu vyhrazena.

Letní kino Příbram
1. 7.
3. 7.
5. 7.
10. 7.
12. 7.
17. 7.

Čechomor - koncert
Perfect days
Twilight sága - Rozbřesk
Kocour v botách
Labyrint
Sherlock Holmes
- Hra stínů

19. 7.
24. 7.
26. 7.
31. 7.
2. 8.
7. 8.
9. 8.
10. 8.

Signál
Čtyři slunce
Mission Impossible
Tady hlídám já
Probudím se včera
Okresní přebor
Prci, prci, prcičky
Bratři Nedvědové, Věra
Martinová - koncert

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

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

sKARTA – nový systém výplaty sociálních dávek
Od 1. 7. 2012 startuje nový systém administrace výplaty nepojistných dávek a dávek
z oblasti státní politiky zaměstnanosti, tzv. sKARTA.
Přechod na nový systém výplaty dávek přes karty bude postupný během několika měsíců. Karta bude mít tři základní
funkce: platební, identifikační a autentizační. Příjemcům dávky usnadní jejich čerpání, zjednoduší administrativu a sníží
náklady státu. Bude možné s ní platit v obchodech, vybrat dávky z bankomatu nebo přeposlat peníze na soukromý
účet. Karta bude sloužit i jako průkaz osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P). S ní budou moci čerpat stejné
výhody jako dnes.
Základní informace o sKartě:
- sKartu bude vydávat Úřad práce ČR.
- Informaci o tom, že si sKartu může vyzvednout, zašle klientovi Úřad práce ČR dopisem.
- Dostane ji každý, kdo bere některou ze sociálních dávek (kromě důchodů a nemocenského).
- Klient ji bude předkládat při každé návštěvě Úřadu práce ČR.
- Vydání karty i vedení účtu je zdarma.
- Ke každé sociální dávce je možný jeden výběr z bankomatu ČS zdarma nebo jeden bezhotovostní převod zdarma.
- Platba sKartou v obchodě a možnost zjistit zůstatek účtu v bankomatu ČS budou také zdarma.
- Fungovat bude jako normální platební karta, ale platit s ní budou muset povinně jen lidé, u nichž je podezření
na zneužívání sociálních dávek.
- S sKartou nebude možné platit v baru nebo herně (neumožní to jejich terminály, které nebudou autorizované Ministerstvem práce a sociálních věcí).
- Na sKartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele, identifikační číslo v systému ministerstva a platnost
karty. V případě speciální karty, která bude sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené, zde bude navíc fotografie
držitele, stupeň zdravotního postižení a datum narození.
Kontaktní centrum: 844 844 803, http//socialnireforma.mpsv.cz

Bc. Renata Malichová
ředitelka krajské pobočky v Příbrami ÚP České republiky

logo VISK

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), jehož hlavní činností je příprava
a realizace dalšího profesního vzdělávání dospělých na nekomerční bázi
zejména ve Středočeském kraji, ale od roku 2011 i v dalších regionech,
v průběhu posledních dvou let velmi intenzivně spolupracoval s městem
Příbram v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Centrem spolupráce byly zejména evropské projekty města Příbrami, které byly zaměřené na zkvalitnění práce pedagogických pracovníků škol zřizovaných městem Příbram. VISK celou zakázku realizoval ve spolupráci s koordinátory
projektu a samozřejmě pedagogickými pracovníky příbramských škol.
Během projektu bylo provedeno na 160 jednotlivých seminářů nebo workshopů, proběhlo celkem sedm jazykových
kurzů angličtiny v délce čtyř semestrů, jeden jazykový kurz němčiny v trvání třech semestrů. Kurzy byly určeny pro začátečníky i pokročilé. Nejvyšší dosažená jazyková úroveň byla B2. Také se uskutečnily tři týdenní intenzivní jazykově
metodické kurzy. Součástí jazykových kurzů angličtiny byly také dvě týdenní odborné stáže v zahraničí, v partnerském
městě Hoorn, celkem pro 60 učitelů. Jejich obsahem byly zejména návštěvy škol a školských zařízení, besedy s učiteli
a dalšími pracovníky v oblasti vzdělávání, nezapomnělo se ani na poznávání památek a kulturních tradic.
V souvislosti s realizací projektu je na místě poděkování za vynikající spolupráci jak městu Příbram a jeho představitelům, tak i koordinátorům projektu, a samozřejmě všem pedagogickým pracovníkům příbramských škol, kteří se
projektu účastnili a s nimiž metodici a lektoři VISK bezprostředně pracovali.
VISK v současné době již pokrývá svými akreditovanými vzdělávacími programy všechny tři hlavní oblasti dalšího
vzdělávání – pro pedagogické pracovníky, pro veřejnou správu a pro pracovníky v sociálních službách.
Je nositelem akreditace MŠMT, MV a MPSV. Nedílnou součástí aktivit je středočeská Akademie 3. věku – A3V–VISK, jejíž
druhý ročník, nyní již v modelu klasického akademického roku, bude zahájen v září 2012 opět v Příbrami, Rakovníku,
Kutné Hoře a nově v Neratovicích. Postupně se daří navazovat stále hlubší a intenzivnější spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi, založenou na formálních i neformálních kontaktech. S některými institucemi již byly i podepsány
smlouvy o dlouhodobé spolupráci, jako například s A.C.R. – Vysokou školou politologických a sociálních věd, další se
připravují.
Vzdělávací institut Středočeského kraje přeje všem svým klientům, přátelům a příznivcům, krásné léto, příjemné prázdniny a dovolené, a těší se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK

Partnerství Příbram - Hoorn

V rámci 20. výročí partnerství mezi městy Příbram a Hoorn (Nizozemsko) uspořádala
Galerie Františka Drtikola Příbram a komise Stichting Stedenband Hoorn-Příbram
výstavu výtvarnic Titi Smit a Randi Vettewinkel. Vernisáž výstavy se uskutečnila
7. 6. a výstava potrvá do 15. 7. 2012 v Galerii Františka Drtikola Příbram. Spolu
s výtvarnicemi přijel zástupce městského úřadu v oblasti kultury a umění, ředitelka
kulturního a vzdělávacího centra De Blauwe Schuit a členové zahraniční komise.
Během 4denní návštěvy se hosté setkali na radnici s řediteli kulturních organizací
města Příbram, navštívili příbramské základní umělecké školy, prohlédli si Hornické
muzeum, Svatou Horu a zavítali i do Prahy.
20. výročí slaví město Příbram v průběhu celého letošního roku. V dubnu se
uskutečnila výstava Okupace a osvobození v Hoornu, na které se Příbram podílela
svými záznamy o událostech na Příbramsku na konci 2. světové války, včetně
poslední bitvy u Slivice. Autorem výstavy byl ředitel Hornického muzea Příbram
PaedDr. Josef Velfl.
Základní umělecká škola na náměstí T. G. Masaryka v květnu navštívila Hoorn v rámci
reciproční výměny mezi mladými hudebníky a výtvarníky.
20. – 23. září vyvrcholí oslavy návštěvou 20 hostů z Hoornu, kteří stáli u zrodu
partnerství. Dále se začíná rozvíjet spolupráce mezi fotbalovými kluby i pracovníky
integrovaného záchranného systému.

1.FK Příbram vítězem Danone Cupu !!!

Fotbalový tým mladších žáků 1.FK Příbram, který tvoří většinou žáci sportovních tříd
ZŠ Příbram – Březové Hory, vyhrál letošní ročník Danone Cupu! Tato celorepubliková
soutěž je součástí Danone Nacional Cupu (Danone pohár národů), což je neoficiální
mistrovství světa fotbalistů ve věku od 10 do 12 let, do kterého se každým rokem
zapojí více než 2,5 milionu dětí ze 40 zemí světa.
Kluci z Příbrami na cestě k tomuto mimořádnému úspěchu po vítězstvích ve vyřazovacích regionálních kolech nechali za sebou v těžkém republikovém semifinále
týmy jako AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FK Ústí nad Labem, FK Baumit Jablonec,
FK Baník Sokolov, FC MAS Táborsko a postoupili do republikového finále, které se
uskutečnilo ve dnech 12. a 13. června ve Svitavách. Sem postoupilo ze dvou semifinálových skupin osm nejlepších týmů z České republiky.
I tady se v prostředí nádherného areálu klukům nadmíru dařilo. Ve své čtyřčlenné
skupině sice v prvním utkání remizovali s výběrem OFS Brno-venkov 1:1, ale pak už
nastartovali vítěznou šňůru. Ve své skupině postupně porazili výběr OFS Mělník 4:0
a 1.FC Slovácko 2:0. Druhý den ve finálové skupině zvítězili jak nad týmem Viktorie
Plzeň 3:1, tak i nad FK Pardubice 2:0 a zaslouženě se radovali ze zisku titulu mistra
republiky a z postupu na mistrovství světa, které se uskuteční v září ve Varšavě.
Radost vítězů ještě podtrhlo vyhlášení Petra Janoty nejlepším střelcem finálového
turnaje. Dalšími členy vítězného týmu jsou Marek Šíma, Petr Sirotek, Michal Benda,
Vojtěch Ptáček, Lukáš Puchmertl, Tomáš Zákoucký, Josef Nezník, Jan Smetana,
František Belej, David Čejda, Filip Trnka, Jan Skalička a Jiří Mezera.
Klukům i trenéru Josefu Strejcovi moc gratulujeme a v září budeme držet palce!
Mgr. Jan Pechlák

Nabídka STP

Nabízíme zájemcům „Kurz finanční
gramotnosti“ z projektu STP v ČR, o.s.Praha,
který je spolufinancován z prostředků MPSV
ČR. Závazné přihlášky jsou přijímány co nejdříve v naší kanceláři na Centru neziskových
organizací, Žežická 193 – bývalá 8. ZŠ nebo
na telefonu: 606 650 114 nebo 776 865 566.
Spoluúčast na kurzu bude 30,- Kč.
Rovněž upozorňujeme nejen naše členy
na volná místa na rekondičním pobytu
v Soběšicích na Šumavě od 1. - 10. srpna
2012. Doprava, ubytování a plná penze
za cenu 4 900,- Kč. Možnost rehabilitačních
procedur, využití krytého bazénu v těsné
blízkosti hotelu.
Volná místa máme do termálních lázní
na Slovensku - Velký Meďér v hotelu
Orchidea – v termínu od 16. - 21. září 2012,
cena je 7 200,- Kč, doprava v délce 6 hodin
i s přestávkami, ubytování, polopenze, volné
vstupy do termálu, zájezd.
Informace a přihlášky na výše uvedené
adrese a telefonních číslech.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
okresní organizace Příbram

Informace Komunitního centra Příbram

Dne 30. 5. 2012 proběhla za velké účasti (30 zájemců) v našem Komunitním centru výuka
chůze s holemi Nordic Walking. Lektorka z našeho Centra služeb SPCCH v ČR Praha
Mgr. Maruška Kozáková velmi poutavě a s projekcí provedla nejprve teoretickou výuku
správné chůze. Následně po nastavení vyhovujících výšek holí si zájemci prakticky procvičili
chůzi a lektorka jim poradila, jak odstranit chyby, kterých se dopouštěli. Výuka správné chůze
s holemi byla zakončena vycházkou do blízkého okolí. Přednáška se všem velmi líbila.
Další akcí, která se konala 13. 6. 2012 od 13 hod., byla přednáška MUDr. Winterové - O stresu,
jak zvládat stres. Paní doktorka vysvětlila, co vše nás může v životě dostávat do stresu, jaké
jsou odezvy organizmu a poradila, jak nejlépe stresové situace zvládat a jak jim předcházet.
To vše bylo pro přítomné seniory hodně zajímavé a přínosné.
Alena Kasíková, předsedkyně OO SPCCH,
vedoucí Komunitního centra Příbram, 318 637 531

Stříbro a bronz z Mistrovství Evropy 2012
Od 7. do 9. června 2012 se konalo Mistrovství Evropy v aerobiku, fitness týmech a hip hopu.
Na tento šampionát se nominovaly i týmy z příbramského Sportklubu Oxygen. Tito závodníci
získali nominaci na tuzemských nominačních závodech, kde sbírali medaile nejvyšší.
Osmičlenný stepový tým ve věku 17 a více let, který má se závody v zahraničí velké zkušenosti,
vstupoval na tento šampionát s velkými ambicemi. Od začátku patřil tým ve složení Lucie
Chlebnová, Daniela Chlebnová, Markéta Severová, Martina Severová, Kristýna Poslušná,
Tereza Horbanicová, Monika Nováková a Adéla Ježková k horkým favoritům. Na evropském
šampionátu se prokázaly jejich letité zkušenosti a náročná příprava a tréninky, kterými prošly,
jim přinesly stříbrnou medaili a titul Vicemistrů Evropy.
Kadetský stepový tým,
který se představil
ve složení Kristýna Bláhová, Tereza Machová,
Valentýna Vokurková,
Anna Marešová, Anežka Šeinerová, Barbora
Eliášová, Nela Valtová
a Petra Ejemová, zažil
na mezinárodním šampionátu svoji premiéru. Z počátku byly
dívky hodně nervózní,
ale každý závod je
posouval k větší jistotě. Jejich nasazení
a bezchybné prezentování náročné sestavy
je dovedlo až k medailové pozici. Děvčata
vybojovala bronzovou
medaili a titul 2. vicemistrů Evropy. Těmito závody první část sezóny končí a dívky se budou připravovat na podzimní část, která vyvrcholí říjnovým Mistrovstvím světa v Holandsku.
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