Stalo se

Starosta Ing. Pavel Pikrt a tajemnice
Ing. J. Nováková dohlížejí na průběh
změny webových stránek města.

V německém Freibergu se konaly
tradiční Hornické dny. Město zde
reprezentoval Ing. Juraj Molnár.

Členové ZM Příbram Martin Poulíček
a Jiřina Kaiserová se zúčastnili festivalu řemesel v Kežmarku.

Azylový dům v Příbrami čekají
v letošním roce drobné stavební
práce. Investorem je město Příbram.

Do konce letošního září bude jezdit
příbramský vláček zdarma. Rozhodla
o tom Rada města Příbram.

Zájem o e-AUKCI energií Slovo starosty
v závěru prudce vzrostl

V souvislosti s e-AUKCÍ se toho za přispění
médií a dalších sdělovacích prostředků
v Příbrami již dost namluvilo. Město hodlá
pro budovy ve svém vlastnictví nakupovat
silovou elektřinu a zemní plyn přes internet.
To samé nabídlo také svým občanům
a firmám na území města Příbram a všichni
měli možnost se do e-AUKCE také přihlásit.
Stačilo jediné – dojít do Městské realitní
kanceláře, donést vyúčtování za předchozí rok, kopii smlouvy se stávajícím
dodavatelem a předložit spojovací číslo
SIPO nebo číslo bankovního účtu,
ze kterého si přejí odběr elektřiny či plynu
hradit. Příbramská radnice ve spolupráci
se společností eCENTRE, která celou aukci
zařizuje, uspořádala v polovině června
veřejnou besedu, kde se občané mohli
dozvědět veškeré potřebné informace.
Beseda se však netěšila velkému zájmu
a do kulturního domu, kde se setkání
s občany konalo, přišla pouze hrstka
příbramských občanů.
V současnou chvíli se však zdá být všechno
jinak. Na základě druhé mediální vlny
zájem o připojení do aukce prudce vzrostl
a na kontaktním místě Městské realitní
kanceláře se začaly tvořit fronty.
„Termín možného přihlášení končil 19. července. Vzhledem k velkému zájmu občanů
připojit se do e-AUKCE jsme se rozhodli

prodloužit termín pro podávání přihlášek
ještě o týden, tedy do úterý 23. července,“
říká starosta Pavel Pikrt.
Při konečném součtu se v Příbrami
přihlásilo 238 domácností s více než 359
smlouvami. Předpokládaný finanční objem,
se kterým půjde Příbram do e-AUKCE, je
zhruba 5 000 000 korun. Aukce by se měla
konat 28. srpna tohoto roku, eCENTRE si
však vyhrazuje právo na změnu termínu
v závislosti na zpracování podkladů.
Největší novinkou, o které starosta Pikrt
také informoval, je fakt, že společnost
eCENTRE sdruží příbramskou poptávku
s ostatními městy z celé ČR.
„Na počátku jsme počítali s úsporou
finančních prostředků kolem dvaceti procent
za elektřinu a třiceti procent za zemní plyn.
Jestliže však společnost eCENTRE sjednotí
poptávku s dalšími městy v republice tak,
jak slíbila, dá se očekávat úspora ještě větší,“
odhaduje starosta Pikrt.
Občané, kteří mají o e-AUKCI zájem
a nestihli se do 1. kola přihlásit, mohou
napsat na jakub.safranek@ecentre.cz.
Jejich žádost bude zařazena k jinému
aukčnímu celku anebo opět k Příbrami,
bude-li vypsáno druhé kolo. O případném
vypsání 2. kola bude radnice včas informovat.
Ondřej Šlechtický, tiskový mluvčí

Vážení spoluobčané,
prázdniny vstoupily do své druhé
poloviny a já věřím, že si během nich
každý z nás alespoň na chvíli užil, či
teprve užije zasloužený odpočinek.
Zejména děti nedočkavě vyhlížely
odložení školních pomůcek a učebnic, čas volna, dovolenou u moře,
prázdniny u babičky s dědečkem
nebo nejrůznější výlety po naší zemi.
Ať už jste s dětmi anebo bez nich
naplánovali cokoliv, chtěl bych Vám popřát co nejpříjemnější a nejkrásnější
prožití zbytku prázdnin a načerpání co nejvíce sil do druhého pololetí
tohoto roku.
Jestliže už máte po dovolené a zbytek prázdnin hodláte strávit s dětmi
doma, nemusíte si zoufat. Ani my na děti v Příbrami během prázdnin
nezapomínáme. Stalo se již tradicí, že během letních měsíců zůstávají
otevřená hřiště u jednotlivých základních škol, a vzhledem k osvědčení
této služby v minulých letech budou dětem k dispozici vybraná hřiště
i letos. Otevřená jsou hřiště při Základní škole Bratří Čapků, ve Školní ulici,
na Březových Horách, u Základní školy v Jiráskových sadech a u Základní
školy pod Svatou Horou. Tato hřiště budou během srpna otevřena každý
den od 10 do 19 hodin. Na hřištích bude zajištěna kontrola a údržba, kterou
bude vykonávat Městská policie ve spolupráci s Technickými službami.
V souvislosti s příbramskými hřišti bych Vás chtěl dále informovat, že se
v současné době na radnici zabýváme projekty vybudování hřišť nových,
anebo rekonstrukcí těch stávajících. Rada města na svém červencovém
zasedání schválila výstavbu dětského hřiště v Brodské ulici, kdy plánovaný
rozpočet počítá s částkou 750 tisíc korun a na výstavbu bude použita i část
peněz z evropských dotací. Další vyhlídkou je zrekonstruovat hřiště
při Základní škole 28. října, zde si však realizace vyžádá několikanásobnou
investici, a proto bude tento projekt spíše během na delší trať. U tohoto
hřiště bychom rádi udělali komplexní rekonstrukci, vybudovali zázemí, to
znamená šatny se sprchami a jiné. Zhruba od počátku srpna mohou děti
využívat i nově zrekonstruované hřiště u Základní školy pod Svatou Horou,
kde se stavební práce mírně zpozdily vinou nedávných přívalů vody.
Možností, jak strávit zbytek prázdnin v našem městě, je však mnohem
více. Můžete se vypravit do Aquaparku, zajít si do letního kina, D-klubu
v Divadle A. Dvořáka, vyjet na Svatou Horu nebo navštívit Hornické
muzeum, které slavnostně při Prokopské pouti otevřelo novou expozici
o mimořádném významu březohorského rudního revíru v 19. století.
Můžete vyjet na Svatou Horu a třeba využít turistický vláček, který jezdí
od poloviny července do konce sezóny zdarma. Přilákat Vaši pozornost by
mohla i stálá expozice věnovaná životu a dílu světoznámého fotografa
Františka Drtikola, příbramského rodáka, kterou můžete zhlédnout
v zámečku Ernestinu. Příjemným prázdninovým zážitkem zde může být
také výstava známého českého výtvarníka Zdeňka Buriana, jehož ilustrace
knih Karla Maye, Julese Verna i Jacka Londona nadchnou děti i dospělé.

Abychom společně zahájili nový školní rok a přivítali se po prázdninách,

vybrali jsme náhradní termín Městských slavností na sobotu 7. září.
Věříme, že si najdete čas a na akci se společně setkáme.
Příjemné prožití letních měsíců Vám přeje
Ing. Pavel Pikrt

Zrekonstruované hřiště pod Svatou Horou

Strategický plán rozvoje města na období 2014 – 2020

Město Příbram si nechá zpracovat Strategický plán pro rozvoj města na období od roku 2014 do roku
2020. Předpokládaná hodnota zakázky činila 750 tisíc korun a městu se podařilo vysoutěžit třetinovou
cenu.
„Za cenu 250 tisíc korun pro nás strategický plán zpracuje společnost PROCES – centrum pro rozvoj obcí
a regionů, s. r. o., která nabídla ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu nejnižší
nabídkovou cenu, a stala se tak ekonomicky nejvýhodnější,“ informoval na tradičním setkání s novináři
starosta Příbrami Pavel Pikrt. Nabídku podalo celkem 9 uchazečů. Všechny nabídky byly podle
hodnotící komise v pořádku. Pořadí, ve kterém se umístily další společnosti: Nexia AP, a.s. – 2., Equica a.s.
– 3., Eunice Consulting a.s. – 4., Kancelář ekonomického a finančního poradenství – 5., BDO Advisory
s.r.o. – 6., HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. – 7., SPF Group, v.o.s. – 8., AF – Cityplan s.r.o. – 9.

Město Příbram oznamuje, že dne 14. 8. 2013 v 10,00 hod. se
na dolní ploše autobusového nádraží v Příbrami (ul. Čs. armády)
koná slavnostní zahájení projektu „Rekonstrukce místních
komunikací v Příbrami“.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu
NUTS 2 Střední Čechy.

INFORMACE Z RADNICE
Ptačí budky u Hořejší Obory

Hned několik úkrytů pro ptáky a jednu budku pro netopýry
umístili pracovníci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP)
v okolí příbramského rybníku Obora v centru města. Stalo se tak
ve spolupráci s 1. SčV, a. s., a místní radnicí. Umělé dutiny tak
nyní nahrazují přirozené úkryty, které ptákům v okolí Obory
chyběly. „Městský park Obora je velkým kusem přírody v centru
města a pro zdejší obyvatele se stal oblíbeným místem trávení
volného času. Rozsáhlými úpravami prošla tato klidová zóna
v roce 2009. Přivítali jsme nabídku 1. SčV na rozmístění prvků, které
zlepší podmínky pro život volně žijících druhů zvířat, zejména
ptáků. Nabídka vody a potravy je v místě dostatečná, chybí zde ale
přirozené ptačí úkryty,“ řekl Ing. Pavel Pikrt. Proto se nyní v okolí
rybníka objevily budky pro sýkorky, rehky, špačky a netopýry.
Jejich umístění je vyznačeno na informační tabuli.

Městské lesy mění sídlo

Jednání s Diamem o komunikaci

Na pozvání ředitele DIAMO – SUL se uskutečnilo jednání ohledně
problematiky užívání místní komunikace v oblasti Nová Hospoda
– výjezd na Strakonickou (nad obcí Bytíz). „Jde o komunikaci,
která je v majetku státního podniku DIAMO – SUL, který tuto cestu
ale využívá minimálně. Hlavními uživateli jsou firmy, které v této
lokalitě mají své zájmy – například třídírna, skládka TKO apod.
Na schůzce byl diskutován způsob, jak tento vztah upravit, aby
komunikace byla dobře upravená a dopravně označená. Jednání
se zúčastnili zástupci sedmi subjektů. Město Příbram podporuje
princip vybírání poplatku za tunu přepravovaného materiálu
po této komunikaci. Je to nejjednodušší systém, snadno prokazatelný a účtovatelný. Město Příbram tedy v tuto chvíli podporuje
tuto variantu. Nyní záleží na tom, jak se k návrhu postaví ostatní
účastníci,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý, který na jednání
město Příbram zastupoval. Vybrané poplatky budou směrovány
na údržbu této místní komunikace.

Vzhledem k uvolnění hájovny v Podlesí se Městské lesy Příbram
rozhodly k přestěhování sídla společnosti právě do těchto
prostor. Rada tento záměr schválila. „V obou prostorech jsme se
byli s radními podívat a shodli jsme se na tom, že přestěhování
Městských lesů bude přínosem pro obě strany. Sledujeme tím
především ušetření nákladů na úhradu nájmu a energií, které jsou
hrazeny v současných kancelářských prostorech. Dále tím
sledujeme využití hájovny v Podlesí č. p. 1 a její údržbu,“ vysvětluje
starosta Příbrami Pavel Pikrt. Předpokládané snížení celkových
nákladů za rok je 74 tisíc korun a nového sídla by Městské lesy
měly začít využívat od 1. září. „Se stěhováním jsme již začali
a provádíme ho za pomoci vlastních sil a postupně. V hájence
bychom byli rádi kompletně nastěhováni počátkem září,“ přiblížil
situaci ředitel Městských lesů Pavel Novotný. O dalším využití
městské budovy v ulici Čs. armády 145, dosavadního sídla
Městských lesů, bude radnice dále jednat.

Dokončené sportovní hřiště

Další revitalizace městské zeleně

Uvolněný radní J. Molnár, který má na starosti i problematiku
školství, v uplynulém měsíci svolal jednání s ředitelkami
příbramských mateřských škol. „Hlavním bodem schůzky bylo
zajištění provozu mateřských škol v době prázdnin. Na začátku
července jsme již měli výsledky výběrového řízení na zateplení
osmi školek a umělecké školy. Termín zahájení prací se posunul
na začátek srpna. Provedli jsme tedy krátkou revizi plánu
schváleného radou města, který se týkal právě letního provozu
školek. Shodli jsme se, že plán ponecháme tak, jak byl schválen.
K dnešnímu dni jsme měli v otevřených školkách rezervu zhruba
kolem čtyřiceti míst. Doufám, že tento stav vydrží a do konce
prázdnin nebudou problémy,“ uvedl J. Molnár.

Příbramská radnice připravuje revitalizaci zeleně v parku
Střelovna, v parčíku Zátiší a v ulici Nad Kaňkou. Do projektu
investuje s pomocí evropských dotací až 3,2 milionu korun.
Alespoň s touto částkou prozatím počítá zpracovaná projektová
dotace. Jaká částka ve skutečnosti bude, rozhodne až samotné
zjednodušené podlimitní řízení, které bude vypsáno.
O projektu informuje Ing. Pavel Pikrt. „Na uvedenou investiční
akci bude čerpána dotace z Operačního programu Životní
prostředí a výše dotace by měla být zhruba 75 %. Zbytek bude
spolufinancovat město ze svého rozpočtu. Předpokládaný začátek
revitalizace zeleně ve zmíněných lokalitách je plánován na tento
rok, s dokončením počítáme v roce příštím,“ říká starosta.
Regenerace zeleně zahrnuje především ošetření dřevin, kácení
a výsadbu stromů a keřů a další.

Turistickým vláčkem zdarma

Je tomu již pár týdnů, co je možné svézt se v Příbrami turistickým
vláčkem. Ten zakoupilo město z důvodu zvýšení turistické
atraktivity. Doposud jezdil vláček ze Svaté Hory přes Pražskou
ulici a zpět za jednotné jízdné deset korun. Od středy 10. 7. 2013
je tomu však jinak. „Rozhodli jsme se, že do konce letošní sezóny
bude jezdit příbramský turistický vláček zcela zdarma. Rádi
bychom, aby si místní občané na vláček zvykli, a proto rada města
schválila tento dočasný krok,“ říká starosta Pavel Pikrt a pokračuje:
„Služeb turistického vláčku využilo do této chvíle asi 1600 osob, což
znamená, že o vláček zájem je. Domnívám se, že toto rozhodnutí
určitě nebude krokem zpět, a sledujeme tím především zvýšený
zájem z řad místních občanů a hlavně dětí.“
MUDr. Šedivý doplnil: “Bohužel dochází ke zneužívání tohoto
dopravního prostředku skupinou problematických lidí. Trasu
projíždějí třeba třikrát za sebou a ti, kteří se chtějí svézt na Svatou
Horu do kostela, nemají šanci se do vláčku vejít. Rada města se tímto
problémem bude zabývat a po vyhodnocení celé sezóny nastavíme
nová pravidla,“ řekl Ivan Šedivý a dodal: „O bezpečnost cestujících
se stará průvodčí, který ve vláčku vybíral jízdné. Takže nyní jsme jej
opět do vláčku vrátili a jeho hlavním úkolem je právě ochrana
cestujících. Turistický vláček se osvědčil a má své zastánce, ale
samozřejmě i některé odpůrce. V letošním roce bude provoz
do konce září a v příštím roce bude jeho provoz zahájen především
podle klimatických podmínek.“ Rada města zároveň schválila
i možnost pronájmu vláčku v době mimo stanovené jízdní řády
za poplatek 1500,- Kč za jednu hodinu i jiným subjektům.

Zateplení školských budov

Odbor silničního hospodářství a investic administroval
otevřené podlimitní řízení na zakázku „Výběr zhotovitele
stavebních prací – zateplení objektů MŠ a ZUŠ“. Předpokládaná
hodnota zakázky byla podle projektové dokumentace bezmála
51 milionů korun včetně DPH. V rámci zadávacího řízení se
ve lhůtě o zakázku přihlásilo deset uchazečů. „Obálky byly
komisí pro otevírání obálek otevřeny na začátku června a koncem
měsíce se dvakrát sešla hodnotící komise, která posoudila kvalifikaci uchazečů i to, zda jsou nabídky úplné a splňují požadavky
zákona i zadavatele. Po kontrole dospěla komise k závěru, že
všichni uchazeči tyto požadavky splnili. Žádná z nabídek však
nebyla shledána mimořádně nízkou. Hned několikrát přišla
s nejmenší nabídkovou cenou, což bylo jediným hodnotícím
kritériem, společnost MTStav Příbram,“ říká starosta Ing. Pavel
Pikrt. MTStav tak postupně zateplí MŠ Pohádka, Klubíčko,
Perníková chaloupka, MŠ Speciální a MŠ ve Školní ulici.
Ve výběrovém řízení dále uspěla také firma Silba-Elstav, která
zajistí rekonstrukci ve školce Alternativní a v MŠ 28. října.
Mateřskou školu Jana Drdy bude mít na starosti společnost
Montura a ZUŠ Antonína Dvořáka firma Plomoides. Oproti
předpokládaným nákladům se město díky soutěži dostalo
na zhruba 26 milionů, čímž stáhlo cenu téměř o polovinu.

Sportovní areál u Základní školy pod Svatou Horou byl
dokončen. „Jsou hotové všechny povrchy, na místě jsou instalovány
sítě. Po deštivém období na začátku července bylo potřeba ještě
prodloužit opěrnou zeď o dalších deset metrů v oblasti svahu
od „Třešňovky“ pod Svatou Horou. Proto došlo k mírnému zdržení.
Od 1. srpna je ale hřiště přístupné veřejnosti,“ řekl místostarosta
I. Šedivý. Jeho informace doplnil uvolněný radní J. Molnár:
„Správcovství areálu řešíme s ředitelem Základní školy pod Svatou
Horou Romanem Behúnem a připravujeme přijetí pracovní síly,
která bude na provoz a bezpečnost dohlížet. Zároveň chystáme
jednání s řediteli všech okolních škol a budeme s nimi diskutovat
o využívání tohoto sportovního hřiště.“

Prázdninový provoz mateřských škol

Prokopská pouť má podporu města

Tradiční Prokopské pouti pořádané pravidelně začátkem
července se zúčastnil i radní Juraj Molnár: „Akce to byla skutečně
velice pěkná. Celou neděli jsem strávil na Březových Horách a byl to
mimořádně příjemně strávený den. Hornické muzeum v rámci této
slavnosti zprovoznilo novou expozici o mimořádném významu
březohorského rudného revíru v 19. století. Když jsem viděl, jak jsou
návštěvníci této pouti spokojeni a jaká úžasná atmosféra tady
panuje, budu rozhodně prosazovat, aby město Příbram tuto akci
i nadále podporovalo.“
Společně se zástupci Cechu horníků a hutníků se radní J. Molnár
zúčastnil 5. hornických slavností v bavorském Untergriesbachu.
„Toto třítisícové městečko zároveň oslavovalo i 750 let od udělení
tržního práva, 110 let trvání zdejšího hornického spolku a 50 let
od založení hornické kapely. Důvodů k oslavám bylo tedy opravdu
hodně a sešli se tady lidé z celého regionu. Jsem rád, že jsem měl
možnost zde prožít alespoň den, i když slavnosti samozřejmě byly
daleko delší.“

Katastrofální stav ubytoven

Kontrola za účasti zástupců Úřadu práce, Státního zdravotnického
ústavu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městské úřadu
Příbram a místostarosty V. Černého proběhla v ubytovnách
v ulici Pod Čertovým pahorkem. „Měli jsme informace, že se do této
ubytovny stěhují problémoví lidé z různých lokalit z celé republiky,
v současné době je jich tady zhruba 600 a žijí v hodně špatných
podmínkách,“ řekl místostarosta Černý. Podle jeho názoru
v těchto objektech chybí základní bezpečnostní vybavení.
„Nad tímto problémem by se měl zamyslet hlavně stát, který těmto
lidem byty štědře dotuje. Příjemci těchto sociálních dávek nemají
ani zájem pracovat, protože tím by ztratili nárok na jejich vyplácení.
Pro občany bydlící v okolí je současný stav skutečně neúnosný, ale
město Příbram nemá mnoho možností na řešení. Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví bude lokalitu podrobně mapovat a budeme
státní orgány informovat,“ dodal místostarosta.

Kontrola ve Sportovních zařízeních

Místostarosta Václav Černý, který má na starosti Sportovní zařízení
Příbram, provedl jejich pravidelnou kontrolu. „Areál Nového
rybníku byl posekaný a je udržován v rámci finančních možností.
Větší problém je v plaveckém bazénu. Základním problémem je
dodržovaní daných hygienických pravidel pro vstup do tohoto
zařízení. Někteří klienti sem vstupují nepřevlečení a bez osprchování.
S vedením Sportovních zařízení jsme se dohodli, že daná pravidla
je nutné striktně dodržovat, aby byla zajištěna kvalita vody. Podobná
situace je i u venkovního bazénu, kde je v současné době velká
návštěvnost. I tady platí, že je třeba se osprchovat před vstupem
do bazénu.“

Letní kino bez návštěvníků

Během prvních červencových dnů přišlo do Letního kina
Příbram 24 návštěvníků. „To je neudržitelná situace. Vyhodnotíme
stav na konci prázdnin a uvidíme, zda se v příští sezóně nezaměříme spíše na pořádání koncertů v tomto objektu,“ řekl V. Černý.
Ondřej Šlechtický, Alena Straková

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
ARNOŠT Z MANSFELDU
STAVOVSKÝ VOJEVŮDCE
1580 - 1626
Třicetiletá válka byla jedním z přelomových období
v našich dějinách. Tyto změny probíhaly většinou násilnou
cestou a nebylo při nich ušetřeno ani naše město.
V následujících několika dílech se pokusíme přiblížit osud
některých aktérů těchto událostí v Příbrami.
Jako prvního zmíníme Petra Arnošta II. z Mansfeldu,
vojenského podnikatele a vojevůdce českého stavovského vojska. Až do vstupu Švédska do války byl Mansfeld
nejvýznamnějším válečným podnikatelem protestantské
strany. Pro svoji obratnost a prohnanost býval nazýván
německým Odysseem.
Vojsku dobře rozuměl, neváhal v případě nutnosti svoji
vůli prosadit silou, dovedl lavírovat mezi stranami natolik,
aby situaci vždy využil ve svůj finanční prospěch a dobře
znal účinky propagandy, kterou dovedně využíval.
Narodil se jako nemanželský syn habsburského místodržícího v Lucembursku Petra Arnošta I. z Mansfeldu.
V 15 letech si vybral vojenskou kariéru jako životní náplň
a své první vavříny sbíral na tureckém bojišti v Uhrách
a v pasovských válkách v Nizozemí. V roce 1610 přešel
na stranu nepřítele a vstoupil do služeb Protestantské unie.
V roce 1618 byl vyslán savojským vévodou s malým
vojskem na pomoc českým stavům, nakonec se stal
jedním z nejvýznamnějších vojevůdců stavovského
vojska. Podařilo se mu dobýt Plzeň, což byl jeden z největších úspěchů stavovské armády. Byl však záhy poražen
Buquoyem u Záblatí 10. června 1619, což v podstatě
znamenalo obrat v české fázi války a předznamenalo
konečnou porážku vzbouřenců. Stáhl se do Plzně, kde
vedl vlastní mírová jednání a do dalších bojů již nezasahoval.
Po bělohorské bitvě a úprku zimního krále z Čech se mu
podařilo s císařem vyjednat příměří přijatelné pro obě
strany a stáhl se do Horní Falce, kterou hájil proti Habsburkům. Dalším jeho působištěm se stalo Nizozemí.
V roce 1625 mu anglický král Jakub poskytl prostředky
na novou armádu a po ustavení Haagské koalice vstoupila
třicetiletá válka do fáze tzv. dánské války. Arnošt z Mansfeldu byl pověřen velením vojska této koalice, byl však
poražen Valdštejnem u Desavy 25. dubna 1626. Mansfeld
se zbytkem vojska ustupoval přes Slezsko do Uher, kde
očekával spojenectví od sedmihradského vévody Gabriela
Betléna. Byl však znovu Valdštejnem poražen a po uzavření bratislavského míru mezi Belténem a císařem se stal
bezprizorním. Se zbytkem vojska se vypravil nabídnout
své služby Benátskému státu, avšak na cestě náhle zemřel
u města Rakovica v Bosně.
Do příbramských dějin zasáhlo Mansfeldovo vojsko
pod vedením hejtmana Štráfa tím, že ji na přelomu srpna
a září roku 1620 vyplenilo. Pravděpodobně tehdy Mansfeldovi vojáci podnikali z Plzně výpravy do okolí kvůli
zajištění potravin, píce a výstroje. Dochoval se o tom list
městské rady krajským hejtmanům ze 7. září toho roku.
Příbramští se v něm vymlouvali, že nemohou stavovskému
vojsku dodat požadovanou výstroj a zejména rekruty
a koně, protože byli o všechno oloupeni Mansfeldovým
vojskem. Doslova píší, že rejtaři pana Štráfa vyloupili
radnici, ze které si dovezli všechny muškety, ručnice
i kordy a městským poddaným pak sebrali všechny klisny
i vozy. Bylo v krátké době již podruhé (po návštěvě pasovských v roce 1611) a bohužel ne naposledy, kdy naši předkové
pocítili přítomnost zdivočelého vojska na vlastní kůži.

Daniel Doležal

SRPNOVÉ
1. 8. 1983

KALENDÁRIUM
19. 9. 1903

se okresem Příbram přehnala
větrná smršť, která zanechala
velké škody, zejména v tábořištích na břehu Orlické
přehrady.

6. 8. 1873

se v Příbrami narodil Otakar
Mrkvička, fotograf našeho
města.

10. 8. 1883

se Městská rada na Březových
Horách usnesla zvýšit plat
obecním zřízencům o 5 %
kvůli drahotě.

na Březových Horách zemřel
Josef Benedikt Hofmayer,
učitel, hudebník a malíř.

24. 8. 1853

se stal příbramským děkanem
P. Antonín Vojáček.

26. 8. 1993

proběhlo zasedání městského
zastupitelstva, na kterém bylo
schváleno zachování stálého
divadelního souboru v Příbrami.

27. 8. 1673

18. 8. 1853

pražský arcibiskup Ferdinand Matouš Sobek z Bílenberka slavnostně vysvětil
rozšířený svatohorský chrám
po barokní přestavbě.
Vysvěcením areálu byla
završena základní fáze barokní
přestavby Svaté Hory.

18. 8. 1923

30. 8. 1673

byl vysvěcen hornický znak,
po mši následovala velká
hornická slavnost na náměstí
v Příbrami.

Okresní zastupitelstvo začalo
úřadovat v novostavbě tzv.
okresního domu na náměstí
T.G.M, dnešní Knihovně J. Drdy.

císař Leopold I. poprvé
navštívil Příbram a Svatou
Horu.

Daniel Doležal

Vyberte si pejska a adoptujte ho
Na návrh členky Rady města Příbram Jiřiny Kaiserové bude měsíčník KAHAN příležitostně uveřejňovat fotografie pejsků z Psího útulku v Lazci, kteří by rádi získali nového pána.
„Pokud máte zájem si adoptovat pejska, můžete každý den navštívit útulek od 10 do 17 hodin. Zaměstnanec zařízení Vás provede po útulku a podá Vám veškeré informace o vybraném pejskovi. Více se
dozvíte na internetových stránkách www.utulekpribram.cz, informovat se můžete také na tel. čísle 318 629 531,“ uvedla radní Jiřina Kaiserová. Pokud byste chtěli pejskům v útulku dále pomoci,
aktuálně by se jim hodily obojky proti klíšťatům, protože obojků je momentálně nedostatek. Děkujeme za pomoc.

Alfi, ev. č. 52 Tato tříletá fenka křížence stafordšírského teriéra je v útulku půl roku. Je poslušná
a za pamlsek se naučí a udělá jakýkoliv povel. Je výborná hlídačka a svoji rodinu opravdu ochrání.
Alfi vyžaduje ale stálou společnost svých páníčků. Nemá ráda kočky.

Argo, ev. č. 5 Kříženec staforda asi tříletý, v útulku je již delší dobu. Nemá rád psy, ale sám s nimi konflikt
nevyhledává. Je mazlivý a poslušný, má rád lidskou přítomnost. Je výborný hlídač. Vhodný k domku
se zahradou. K dětem ho nedoporučujeme.

Bady, ev. č. 73 Německý ovčák ve stáří cca deset let, je velice hodný. V útulku od 6. 3. 2013. Má oční vadu,
krátkozrakost, proto není vhodný k dětem. Rád by určitě dožil své stáří někde na zahrádce ve společnosti
starších lidí.

Bobík, ev. č. 8 Asi 10letý psí důchodce, do útulku ho přivezla před rokem Městská policie ve velmi
zuboženém psychickém i fyzickém stavu. Bobík ale již poznal, že není každý člověk zlý. Svoji důvěru umí
ukázat podáním packy. Při venčení se chová ukázkově a naši venčitelé si ho dopředu zamlouvají. Byl by
vhodný k starším lidem. Je čistotný.

Bruno, ev. č. 7 Asi tříletý kříženec labradora střední velikosti, černé barvy. V útulku strávil již celý rok.
Tohoto psa bychom doporučili třeba na výcvik agility kvůli jeho vitalitě. Bruno má bohužel touhu utíkat,
ale poslušně se zase domů vrací. K malým dětem ho nedoporučujeme.

Cedr, ev. č. 58 Kříženec stafordšírského teriéra, asi roční pes, bohužel mu chybí jedno oko, ale nechybí mu
veselý elán do života. Je hravý, vnímavý, vhodný i pro výcvik. Není vhodný k dalšímu psovi. Je hodně
majetnický ke svému pánovi. Nedoporučujeme ho ani k dětem. Výborný hlídač. V útulku je již od 22.2.

Majky, ev. č. 36 Od ledna je v útulku tříletý labrador, veselý, hravý pes, pokud není v okolí jiný pes.
Bohužel má snahu se vytahovat a jiné psy napadat. Je vhodný k hlídání, pokud v sousedství není další pes.
Není vhodný do rodiny s dětmi. Vhodný k výcviku.

Rafík, ev. č. 47 Asi 4-5letý kříženec malého knírače. Tento pes je již v útulku přes rok a půl. Je vhodný
k domku se zahrádkou. Nemá rád uzavřené prostory. Je velice oblíbený mezi našimi venčiteli. Není
vhodný k dětem. Starší lidé by ocenili jeho přítulnost.

české komedie

promítání nové

mimořádné

V pátek 9. 8.

vstupné 100,-Kč

od 21.00 hodin

Příbram

v Letním kině

REVIVAL
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otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

6. 9.–13. 10. 2013

Zámeček – Ernestinum Příbram

Galerie Františka Drtikola

DOMA

Výtvarného odboru Umělecké besedy

Galerie Františka Drtikola Příbram pořádá výstavu

Mariana Alasseur, Vojtěch Aubrecht,
Pavla Aubrechtová, Mikoláš Axmann,
Marie Blabolilová, Jana Budíková, Veronika Durová,
Josefína Dušková, Marie Filippovová,
Vladimír Gebauer, Patrik Hábl, Eduard Halberštát,
Pavel Holeka, Tereza Chaloupková, Jiří Kačer,
Mirek Kaufman, Svatopluk Klimeš,
Renáta Kocmanová, Richard Konvička,
Vladimír Kovařík, Adéla Matasová, Marie Molová,
Pavel Mühlbauer, Ivan Ouhel, Miroslav Pacner,
Tom Pilař, Šárka Radová, Pavel Richtr, Aleš Růžička,
Pavel Trnka, Olbram Zoubek

použitá kresba: Heinrich Hoﬀmann, Der Struwwelpeter, 1845

23.7.13 14:06

Bez názvu-1 1
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otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum Příbram

14. 6.–11. 8. 2013

/ilustrace – Jack London, Karel May, Arthur Ransome, Jules Verne, Enrique Stanko Vráz/

NA VLNĚ DOBRODRUŽSTVÍ

ZDENĚK BURIAN (1905-1981)

Galerie Františka Drtikola Příbram
a Retro Gallery Praha pořádají výstavu

27.5.13 10:07

27.5.13 10:12

ve středočeské AKADEMII TŘETÍHO VĚKU

otevírá v akademickém roce 2013-14

a starosty města Příbram Ing. Pavla Pikrta

a pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka

za finanční podpory Středočeského kraje a města Příbram

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE

studijní programy:

…………………………………………………….....
název kurzu

V ……….……………..dne ……………..

….………………………………………………
podpis

Kontaktní údaje: telefon ……………………………..e-mail ……………………………

Adresa trvalého bydliště …………………………………………………………………..

Datum narození a místo narození ………………………………………………………..

Jméno, příjmení, titul ……………………………………………………………………....

Závazně se přihlašuji na KURZ

PŘIHLÁŠKA

Přihlásit se je možné elektronicky na adrese: novakova@visk.cz nebo osobně v kanceláři
Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, Osvobození 387 (bývalá II. Poliklinika), Příbram
VII (8 – 12 hod.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počítačové dovednosti – rozšířený kurz pro začátečníky: září - prosinec 2013
2 hodiny týdně, celkem 30 hodin, Kč 1 200,- Pohybové aktivity pro seniory: září 2013 - červen 2014 (nordic walking, zdravotní tělesná
výchova, základy pilates, kalanetiky, jógy), dvousemestrový kurz – 60 hodin, Kč 2 200,- Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé – dvousemestrový kurz – 60 hodin,
pokračování probíhajícího kurzu, doplnění zájemců, cena Kč 2 200,- Monotematické semináře – vybraná témata v rozsahu 5 hodin, budou vypisovány
průběžně, cena pro seniory Kč 350,-, ostatní zájemci Kč 500,- Na 2. pololetí plánujeme návaznost na studijní program Historie a kultura
s pracovním názvem Svět literatury (přihlášky až v lednu 2014).
Studium je určeno seniorům od 55 let.
Bližší informace poskytne PaedDr. Miluše Nováková, metodička VISK,
telefon: 318 625 567, mobil: 734 571 156
-

Podrobný program přineseme v zářijovém čísle Kahanu.
akademie 3. věku

BLASTNÍ NEMOCNICE
NEMOCNICE PPŘÍBRAM
ŘÍBRAM,, AA.. SS..
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Pro anestezii a zvýšení komfortu při kolonoskopickém
vyšetření využívá Oblastní nemocnice v Příbrami
nově také ENTONOX – směs kyslíku a oxidu dusného
(rajského plynu), jehož dávkování si pacient

Ze Svaté

SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude
Poutní slavnost
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chrámový sbor
naKorunovačního
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Matice
Svatohorská
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a od
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Horou
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15. prosince
2009.
poznat
Svatou
i jinak než
v každodenním
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31. lednu
2012
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na stavbu
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provozu
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zde
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svůj život
v pro
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578svých
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kdokoli
jiný,
Příbramské gastroenerologické pracoviště patří
který
nemocnicí
pouze
prochází.
mezi schválená akreditovaná centra a zároveň mezi
Doplňkový
prodej
je umístěn
ve stravovacím
15 největších
center
co do počtu
prováděných
provozu
nemocnice,
v areálu
I. (Příbram
I.),
screeningových
kolonoskopií
z celkových
267 pracovišť
v vkřídle
D4
monobloku,
1.
patro
(pod
interní
České republice.
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Po zprovoznění
zrekonstruovaného
D1
Kontaktní
telefon pro
případné dotazy křídla
a objedmonobloku, které je plánované na podzim tohoto
nání:
318
641
164.
roku, bude mít gastroenterologické centrum kromě
nových prostor i další novinku – použití CO2 při rozStanislav
Holobrada
fouknutí střeva přiMUDr.
vyšetření.
Oxid uhličitý
se totiž
Oblastní
nemocnice
Příbram,
a. s.
oprotiředitel
vzduchu
mnohonásobně
rychleji
vstřebává
a pro pacienta je pak toto vyšetření méně bolestivé
a komfortnější.
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
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.

Jelikož Svatá Hora u Příbrami je místem spojeným s mnoha

zázraky Panny
Marie Svatohorské, kdy k nejznámějším
KVĚTNÁ
NEDĚLE
patří příběh Jana Procházky z Nymburku, který oslepl Poslední
neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
ve snech, které se mu zdály, kdy ho vyzýval stařec
sek návštěvě
nazývá Svaté
„Květná“
květů připomínajících
Hory, podle
o které nevěděl
ani kde se nachází.
palmové
ratolesti,
jimiž
lid
vítal Ježíše
při jeho
Když konečně zjistil po mnoha dotazech,
kde Svatá
Hora
slavném
Jeruzaléma
Ježíšovým
stojí, vydalvjezdu
se tam do
v doprovodu
svéhopřed
osmiletého
vnuka
ukřižováním.
Tuto neděli
začíná
bohoslužba
9 abude
11
a na místo dorazili
10. června
1632.
Netušil, žev to
hodin
náměstí
venku,
se
právě na
on, svatohorském
kdo bude příčinou
uvedení
Svaté odkud
Hory v širší
lidé
vydají průvodem
doprovodu
trubačů amu
sboru
známost.
Delší dobuzaopuštěná
poustevna
byla
dovnitř
do baziliky.
Zde pak
bohoslužba
pokračuje
příbramskou
obcí svěřena
i s povinností
pečovat
o kapli.
slavnými
pašijemi
doprovoduzázračným
komorPo třech zpívanými
dnech pobytu
zde sev Procházkovi
ního
orchestru
varhan
barokním
duchu
pera
způsobem
vrátilazrak.
Viděl vnejdříve
mlhavě,
ale vzpříštích
dnech zřetelnějiregenschoriho
a zřetelněji.
svatohorského
Pavla Šmolíka, které
Informace
pro Hoře
handicapované
a nevidomé
návštěvníky
jsou
na Svaté
již tradičně
uváděny po
téměř
Svaté let.
Hory
u Příbrami
naleznete na
internetových
deset
Přednese
je svatohorský
chrámový
sbor
a stránkách
komorní www.svata-hora.cz
orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatProgram
PoutiŘímskokatolická
pro handicapované:
ních
akcích:
farnost u kostela
Přivítání - Úvodní
slovo,
hosté)
Nanebevzetí
Panny
Marie
Příbram, Svatá Hora 591,
10.30 hod.
Poutní
mše svatá,
požehnání
Příbram
tel. +420
318 slavnost,
429 930, e-mail:
basilica@svatapro
handicapované
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
12 - 14 hod. Prohlídky Svaté Hory pro handicapované
18:00,
ve Svatohorském poutním muzeu každodenStánek Charita Příbram - Možnost navštívit výstavu
ně
10:00
15:00Hory
nebo
naden,
www.svata-hora.cz.
fotografií–Svaté
(celý
bezbariérový přístup), kde
Aktuality
o stavbě
varhan:
www.svata-hora.cz/varhany
je připraven
interaktivní
program
pro návštěvníky spočía vající
informace
o činnosti
Maticekalendáře
Svatohorské
na2014.
adrese
v sestavení
nástěnného
pro rok
matice@svata-hora.cz.
Každý návštěvník výstavy bude moci vyplnit anketní

Turistický vláček ze Svaté Hory
Je tomu již něco přes měsíc, co je možné svézt se ze Svaté
POSTNÍ
DUCHOVNÍ
OBNOVA
Hory přes
Svatohorskou
alej, Milínskou ulici, náměstí TGM,
VPražskou
sobotu 24.
od 9ulici
hodinzpět
proběhne
ve svatoa března
Balbínovu
na Svatou
Horu
horské
bazilice
PostníTen
duchovní
obnova,
turistickým
vláčkem.
zakoupilo
město kterou
Příbram
povede
Karel turistické
Satoria, OCSO.
PoVláček
přivítání,
katez důvoduP.zvýšení
atraktivity.
je majetkem
města, provoz zajišťuje firma Arriva. Od středy 10. 7. 2013 lístek, na němž uvede maximálně 3 vystavené fotografie,
je jízdné tímto vláčkem pro děti i dospělé ZDARMA. které se mu nejvíce líbí. 12 fotografií ohodnocených
Oranžový turistický vláček odjíždí od Svatohorské kavárny návštěvníky jako ty, které je nejvíce zaujaly, bude pubMěstský
úřad Příbram,
rozvoje,
oznamujekalendáři
vyhlášenípro
programu
Ministerpo již zmiňované
traseodbor
každýkoncepce
den v 10,a12,
14, 16 oddělení
a 17 h. památkové
likováno vpéče,
nástěnném
nadcházející
rok.
stva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí
s
rozšířenou
působností
(dále
jen
„Program“).
Z účastníků ankety budou vylosováni 3 návštěvníci, kteří
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
Den bez bariér
na Svaté
Hořenejsou
–
zmíněný
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památkové
rezervace
a zóny,
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Panny Marie
Příbram,obce
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261 80 Příbram
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vlastníka může
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basilica@svata-hora.cz,
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nebo
jiných subjektů.
Další informace
v Zásadách,
součástí
je také
formulář
žádosti.
případně
dalším turistům
poutníkům
se specifickými
Svaté Hoře
6:30částka
– 18:00,
ve Svatohorském
Pro
území správního
obvodua obce
s rozšířenou
působností na
Příbram
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10 předepsaném
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formuláři
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slavnost,
hora.cz. úřad
Aktuality
o stavbě
naV odbor
koncepce
rozvoje,uskuteční
oddělení poutní
památkové
péče, Městský
Příbram,
Tyršova varhan
108, 261na01 www.svataPříbram I,
do
30. začne
4. 2012
a přiloží
všechny
povinné
přílohy.
která
v 10.30
hodin
a bude
pokračovat
i zajímavým hora.cz/varhany a informace o činnosti Matice SvatoKontaktní
osoba:programem.
Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.
doprovodným
horské na matice@svata-hora.cz.

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012

Příbramští občánci
Příbramští
občáncinarození
narozenív červnu
v lednua červenci
a únoru
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čtenáři Kahanu,
Vážení čtenáři Vážení
Kahanu,
v plném ledna
proudu
OHK Příbramléto
v je
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lidí čerpá
a února uskutečnila
šest seminářů,
svou zaslouženou dovokterýchměsíců
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informováni.
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všechny
činnosti
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opět
velký
balíček
akcí,
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kterých
si snadprovozu
každý
hospodářské komory zůstávají v plném
vybere to své.
a dostanete od nás všechny nabízené služby.
Nyní poskytnu krátký
přehled
a postupně
se budu
k jednotlivým
akcím
Je plně
zachována
činnost
kanceláře
CZECH POINTu
vracet
podrobněji.
s ověřováním
výpisů ze státní správy i činnost pro exportéry – ověřování o původu zboží.
5.Od
března
– „Právo
obchodníky
nikoliv
To je všichni
první
června2012
byl spuštěn
3. pro
ročník
ankety Top
firma obchodníci
Příbramsko,pro
kdeprávníky“.
jsou zastoupeni
z členové
řady seminářů,
který má
seznámit
s těmi
nejzákladnějšími
principy
a jeho
OHK Příbram,
proúčastníky
které můžete
hlasovat
v pěti
kategoriích dle
počtu práva
zaměstnanců.
praktickými
dopady,i pro
tj. asi
budemefirmy,
bourat
mýty
a chybné
zažité
a oblíbené)
omyly.
Anketa je otevřena
nečlenské
které
se mohou
do (byť
ankety
přihlásit
prostřednictvím
webových seminář
stránek www.topfirmapribramsko.cz.
Interaktivní
povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
těchtozvláště
stránkách
můžete hlasovat
i Vy pro firmy
být provedeno
jeNa
vhodný
na obchodníky
a podnikatele.
Proroku
členy2013.
OHKHlasování
Příbram jemůže
seminář
zdarma.
z každé
IP adresy
jednouposudek,
a bude probíhat
až do
31. 12.
2013.
15.
března
2012 –pouze
„ Znalecký
jaká jsou
přání
zadavatelů
a jaká je realita“Každoročně
v průběhu
letních
měsíců
kontaktujeme
v regionu
a aktualizujeme
data
přednáší
soudní
znalec David
Kaftan
a seminář
by měl firmy
být veden
v podobném
duchu jako
v Regionálním adresáři firem. Je tomu tak i letos a data aktualizujeme pro adresář 2014,
ten
předchozí.
Členové
OHK
Příbram
mají
opět
vstup
bez
poplatku.
který vyjde v závěru tohoto roku.
29.
března
2012připravujeme
– „Novela zákona
o veřejných
zakázkách
Také
postupně
plán akcí
pro podzim
2013. platná od 1. 4. 2012“. Připravovaná
novela,
která má nabýt
účinnosti
od 1. tentokrát
dubna 2012,
představuje
významnou
změnu
Červnové
představenstvo
komory
se konalo
ve firmě
D.I. SEVEN,
a. s., v Řitce.
Setkali
tohoto
od jeho
schváleníkteré
v roce
2006.
Mnohé z činnosti
těchto změn
vyžadovat
zásahy
jsme sezákona
s vedením
společnosti,
nám
představilo
firmybudou
a provoz
moderního
pultu
do
zaběhlých postupů
zadavatelů.
Seminář
účastníky
seznámí
připravovanými
změnami
centralizované
ochrany,
který splňuje
standardy
EU. Firma
se szabývá
zvláště komplexními
oblastech
bezpečnostního
servisu,
úklidového
servisuLektorem
a facility managementem.
s službami
důrazemv na
jejich praktickou
aplikaci
a uvedení
do praxe.
semináře bude
Představenstvo
schválilo
i nové členy
komory,
které tímto představuji.
Mgr.
Pavel Říčka, který
nám přednáší
i Zákoník
práce.
Ing.dubna
Miloslav
Císař
– stavební
činnost MBTI“
- strojnísomítky
a samonivelační
anhydritové
12.
2012
– „– STABO
Typologický
workshop
podtitulem
„Poznej sám
sebe
apodlahy
naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
Martin Bartoš – autorizovaný prodejce zn. Niké a obchodní zastoupení Allianz
18.
dubna
– „Shromáždění
delegátů
Ing.
Milan2012
Sigmund
– projektování
staveb OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
20.
dubna
2012 -–„DPH
v příkladech“
– Ing. Václav
Dvořák. kosmetikou Mary Cohr a masáže
Šárka
Kožíšková
kosmetické
studio – ošetření
pleti francouzskou
SPOGRR
dalšími s.r.o.
připravovanými
akcemi
Vás
seznámíme
v
příštím
čísle.zbožím
– velkoobchod a maloobchod s potravinářským
CZC.cz s.r.o. – internetový prodej počítačů a elektroniky koncovým uživatelům
Teď
bych další
se ještě
ráda vrátila
k Podnikatelskému
plesu. stránkách .
Veškeré
informace
naleznete
na našich webových
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
Irenasezóny
Karpíšková,
ředitelka
OHK Příbram
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové
v Příbrami.
Organizátory
může
těšit přetrvávající
zájem
lidí,
které
se
plesu
zúčastňují
po
všechna
léta
s
železnou
pravidelností.
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Podnikatelský
má svou106,
kulturu,
atmosféru
a své příznivce.261
To vše
i díky
podPříbram ples
I - Tyršova
Zámeček
- Ernestinum,
01,samozřejmě
tel: 318 627
784,
poře podnikatelských subjektů, kteréwww.ohkpb.cz
tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto bych ještě jednou chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní krátce přiblížím program letošního plesu. Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účastníci
mohli poslechnout
jazzovou
a swingovou
podání
kapely
SUNDAY
Středověká
Příbram měla
ve svých
hradbách muziku
tři brányv pro
povozy
a jízdní,
a tři
AFTERNOON´S
JAZZMAN. Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
branky pro pěší.
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
Brány měly názvy podle obcí, kam směřovaly zemské stezky:
stálo za to.
z Dušnické brány (stála v dnešní Plzeňské ulici na dolní úrovni ČP) vedla Litavská
V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
stezka Svatojánskou ulicí (dnes Hradební) do Trhových Dušník;
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
z Dubnovské brány (stála v dnešní Pražské ulici za domem čp. 129/I) vedla Solná –
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
Zlatá stezka do Dubna;
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
z Březnické brány (stála na dnešním nám. Arnošta z Pardubic, v úrovni dolního
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
vchodu do budovy Úřadu práce) vedla Prachatická - Pasovská stezka do Březnice.
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Branky umožňovaly přístup k vodě v potocích, kde se také pralo prádlo dřevěnými
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U svatého Jana Nepomuckého s velkou plochou (dnes plocha pro parkování
Irena
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ředitelka OHK Příbram
nemocničních sanitek) ukončující Svatojánskou
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ROZLUČKOVÁ MÍSTA PŘÍBRAMSKÝCH, KDYŽ CHODILI DO SVĚTA PĚŠKY

Litavská stezka – stará cesta do Trhových Dušník, na Hluboš.
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
U Příbram
Panny Marie
Svatohorské
na vrcholu
kopce Hatě.
Zlatá
– 784,
na Brod,
I - Tyršova
106- Zámeček
Ernestinum,
261 01,
tel: stezka
318 627
Lešetice přes Slivici, Lazsko do Březnice.
www.ohkpb.cz
Kapličky sloužily jako orientační body v krajině. Obdobná, vyvýšená místa
na cestách vyznačená kamennými nebo stavebními skulpturami jsou i u jiných
měst a obcí.

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU

Odcházel-li někdo z Příbramských do světa, byl svými blízkými doprovázen
na návrší, odkud byl výhled na daleký obzor s vinoucí se stezkou. Zde se s ním
všichni rozloučili, dali mu jídlo s nějakým penízem na cestu a políbení. Ti chudší si
tady zouvali boty, aby ušetřili podrážky. Pocestní si vyprošovali ochranu od patrona
stezky. Děvčata odcházela do služby, za služky či děvečky nebo na vychování
(což bylo skoro totéž), mládenci do služby za pacholky nebo nádeníky, do učení,
do Prahy či jiného města (Tomáš Masaryk ve 14 letech sám jel do Vídně), tovaryši
s vandrbuchem na zkušenou k novým řemeslnickým mistrům.

Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice,
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice
Více na internetové adrese: http://www.quido.cz/historie/historie.html, stránky
23. - 29., 38. – 41.

Volby kandidátů na členy osadních výborů města PříbramIng.
se uskuteční:
Josef Podlaha
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - 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,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.
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
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
U P. Marie
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynůSvatohorské
předsedy volební
komise.
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.
3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
voličů.
4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.
V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.
U sv. Václava
U sv. Jana
Nepomuckého
starosta

F

O T O K R O N I K A

Starosta Ing. Pavel Pikrt si prohlédl prostory hájenky v Podlesí, kam se stěhují Městské lesy.

V červnu byla zakončena Akademie 3. věku VISK, absolventi převzali osvědčení z rukou starosty
Pavla Pikrta.

O dalším pokračování Farmářských trhů v Příbrami jednal starosta Ing. Pavel Pikrt.

V rámci spolupráce 1. SčV, ČSOP a města Příbram byly u Hořejší Obory instalovány budky
pro sýkorky, rehky, špačky a netopýry.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár si prohlédli výstavbu nové okružní křižovatky v Jinecké
ulici.

Ing. Juraj Molnár a Václav Černý se zúčastnili Setkání evropských hornických měst v Košicích.

Místostarosta Václav Černý jednal s novým vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár mapovali současný stav příbramského lesoparku se zástupci
odboru životního prostředí a projektantkou Ing. Klárou Salzmannovou.

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

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

Dne 30. 6. v 01.44 hod. oznámil na tísňovou linku 156
muž, že mají v baru hosta, který působí problémy.
Na místo byla vyslána hlídka psovodů MP, po příjezdu
strážníky kontaktoval 41letý muž a uvedl, že mu někdo
z hostů odcizil mobilní telefon a on z tohoto důvodu žádal
o přivolání hlídky Policie ČR. Strážníci následně přivolali
na místo hlídku Policie ČR. Uvedený muž po příjezdu hlídky
policistům sdělil, že měl telefon Nokia v hodnotě cca
15 000,- Kč. Při volání na číslo telefonu shora jmenovaného
mobil vyzváněl, avšak vyzvánění nebylo slyšet u nikoho
z hostů v baru. Poté obsluha baru přivolala na místo řidiče
taxislužby, se kterým výše jmenovaný muž z baru odjížděl.
Taxikář hned po příjezdu muže poznal a vrátil mu telefon,
který si u něj zapomněl v taxíku.
Dne 1. 7. v 03.36 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž, že v Zahradnické ulici zahlédl muže, který se
snažil násilně vniknout do trafiky. Dále uvedl, že muž měl
na sobě modrou bundu a tmavé kalhoty. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP a zjistila, že oznámení se
zakládá na pravdě a trafika vykazovala zjevné známky
vloupání. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti
nasvědčovaly spáchání trestného činu, přivolali strážníci
hlídku Policie ČR a další hlídku MP. Při pátrání po okolí
nalezl jeden z policistů za budovou bývalé banky ČSOB
černý batoh, ve kterém se nacházela velká sportovní taška
a složená celta. Poté se k policistovi připojila i hlídka MP
a po důkladném prohledání místa, kde byl uschován batoh, se podařilo najít i ukrytou osobu a nástroje určené
k páčení. Ztotožněním zadržené osoby bylo zjištěno, že se
jedná o muže ve věku 37 let. Policie ČR si muže i nalezené
věci převzala a případ nadále vyšetřuje.
Dne 2. 7. v 01.45 hod. oznámila obsluha herny v Pražské
ulici telefonicky na služebnu MP, že zmíněnou ulicí
prochází skupina osob, která dělá nepořádek - kope do odpadkových košů a rozhazuje odpad. Na místo okamžitě vyjela
hlídka MP a zároveň byla telefonicky požádána Policie ČR,
aby rovněž vyslala hlídku. Strážník obsluhující kamerový
systém spatřil na monitoru dvě osoby, které procházely
okolo služebny MP a jedna z těchto osob, oblečená do žlutého trika a kraťasů, rozbila okno v přízemí služebny.
Uvedenou osobu zastihla hlídka MP v Jiráskových sadech
a jejím ztotožněním zjistila, že se jedná o muže ve věku 28
let. Dotyčný na dotaz strážníků uvedl, že se domníval, že

bouchl pouze do zdi a dále sdělil, že se pohádal se svou
přítelkyní a výše uvedeného jednání se dopustil
v rozrušení. Poté hlídku kontaktovala čtyřiadvacetiletá
přítelkyně shora jmenovaného, která jeho sdělení potvrdila.
Muž se následně za své chování omluvil. V 01.51 kontaktoval telefonicky služebnu MP muž a oznámil, že Pražskou
ulicí se pohybuje skupina osob, která dělá nepořádek a že
v ulici jsou rozházené odpadky z košů. Zpětnou kontrolou
kamerového záznamu strážník zjistil, že nepořádek
v Pražské ulici způsobil shora uvedený osmadvacetiletý
muž a o této skutečnosti informoval hlídku policie. Muž se
k tomuto jednání doznal. Policie si celou záležitost převzala za účelem dalšího šetření.
Dne 2. 7. v 22.37 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena, že v ulici 28. října v Příbrami VII dochází
před restaurací k rušení nočního klidu v důsledku živé
hudební produkce. Na místo vyjela hlídka MP, u restaurace zastihla skupinu lidí s kytarami a houslemi. Jmenovaní v době příjezdu hlídky již na hudební nástroje
nehráli. Strážníci poté kontaktovali obsluhu restaurace
a poučili ji o možných následcích v případě dalšího rušení
nočního klidu, rovněž byli poučeni i hudebníci, kteří
následně produkci ukončili.
Dne 6. 7. v 19.01 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP vedoucí prodavačka obchodu Billa v OC Skalka, že
u nich v prodejně byl napaden zákazníkem člen ostrahy.
Strážníky po příjezdu kontaktoval zmíněný člen bezpečnostní služby. Sdělil, že do obchodu přišel podnapilý
zákazník, který hrubými výrazy urážel prodavačky
a dožadoval se piva, které mělo být v akci. Když se
zaměstnanec hlídací služby prodavaček zastal, uvedený
zákazník ho napadl. Strážníci dotyčného zákazníka ztotožnili a zjistili, že se jedná o muže ve věku 40 let, který
na dotaz sdělil, že uvedené tvrzení se nezakládá
na pravdě a skutečnost je taková, že naopak on byl
napaden pracovníkem ostrahy. Dále uvedl, že chce podat
trestní oznámení a požaduje lékařské ošetření. Strážníci
proto na místo přivolali záchrannou zdravotnickou službu
a hlídku Policie ČR, které následně strážníci celou záležitost předali k dalšímu šetření.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Svaz tělesně postižených, okresní organizace Příbram, nabízí volná místa na rekondiční pobyt
do Soběšic na Šumavě. Termín: 7. - 16. září 2013. V ceně 5 100,- Kč je doprava, plná penze, ubytování ve
2lůžkových pokojích s vl. sociálním zařízením, rehabilitační procedury, krytý venkovní bazén.
Zájemci se mohou hlásit co nejdříve v kanceláři STP v ČR, o. s., v Centru neziskových organizací,
Žežická 193, Příbram VII, nebo na tel: 606 650 114.

Mediátor navštívil Příbram
Dne 25. 6. 2013 se v Povídárně odboru sociálních
věcí a zdravotnictví uskutečnilo premiérové setkání
pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí
se zapsaným mediátorem Ing. Petrem Hruškou,
vedeným v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR.
Pan Hruška zde prezentoval své znalosti i zkušenosti
s mediacemi prováděnými v oblasti rodinného práva
a v diskusi odpovídal na dotazy pracovníků odboru.
Mediace má napomáhat stranám sporu najít cestu
k přijatelnému vyřešení konfliktní situace
způsobem, s kterým se běžná i odborná veřejnost
v podmínkách českého práva zatím setkává jen
sporadicky. S dílčími úspěchy se mediace dosud
uskutečňují v oblasti trestního práva, v poslední
době se začínají využívat také v oblasti práva
obchodního a občanského.
V čem tedy lze spatřovat význam mediace v oblasti
partnerských sporů, rodinného práva, zejména
z pozice sociálních pracovníků a kurátorů?
V současné sociální práci se dosud jen velmi těžko
vytváří podmínky pro shodu v rámci formálních
postupů. Sociální pracovník, coby opatrovník, hájí
a ze zákona hájit musí zájem dítěte. Každý z rodičů
nebo jiná zainteresovaná osoba může mít odlišný
pohled na jeho rozhodnutí, kdy často bere v potaz
jen zájem svůj nebo jen z jedné strany.
Právní zástupce často hájí zájmy svého klienta

a bojuje za ně, tedy jen jednoho z rodičů. Soud pak
rozhoduje v souladu s právem. Někdy tak učiní
ke spokojenosti jednoho či druhého, občas k nespokojenosti všech. Taková praxe bývá často zdrojem
vytváření bariér, nepřekonatelných konfliktních
situací, agresivních nebo teatrálních výstupů účastníků sporu. A součástí toho všeho jsou děti.
Ve formálních řízeních proto požadovaný efekt –
nejlepší způsob vyřešení situace pro dítě – ten
současný model práce často nepřináší, a mediace
tak může být velmi vhodnou alternativou.
Mediace je záležitost zcela dobrovolná. Mediátor,
coby zcela nezávislý a nestranný prostředník
jednání, kdy v rámci komunikace s účastníky
mediace neposuzuje příčiny, dosavadní výsledky
nebo dopady jednání stran, pak pomáhá nalézt
takové způsoby řešení a vyřešení konfliktní situace,
které jsou přijatelné pro obě (všechny) strany sporu.
Význam mediace je tedy z našeho pohledu
spatřován v tom, že celý problém neřeší s konečnou
platností formální systémové a úřední postupy, ale
že si na to nejlepší vyřešení situace, kterou si strany
sporu vybudovaly vlastní životní volbou i kompetencí a ve které se právě ocitly také jejich děti,
přijdou samy. Výsledkem mediace pak bývá taková
dohoda, která je pro všechny zúčastněné nejen
přijatelná, ale nakonec i žádoucí. A dalších
formálních postupů nemusí být třeba.
Mgr. Robert Dikan
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Příbramští navštívili 23. evropský festival lidových řemesel v Kežmarku

Ve starobylém východoslovenském městě Kežmarku se ve dnech 12. až 14. července 2013 uskutečnil
23. ročník mezinárodního evropského festivalu lidových řemesel a kultury.
Slavnostního zahájení se zúčastnili i zástupci partnerských měst Kežmarku. Mezi nimi byli i hosté z města
Příbrami. Na pozvání města Kežmarok se této významné evropské akce zúčastnili za Příbram radní Jiřina
Kaiserová a Martin Poulíček.
„Kežmarok je malebné město pod Vysokými Tatrami. Je to bývalé svobodné královské město, jehož největší
pýchou byly právě cechy a řemesla, které pro Kežmarok šířily slávu a dobré jméno v dalekých krajinách. Na tyto
slavné řemeslné a cechovní tradice navázal v roce 1991 festival lidových řemesel pod názvem „Evropské lidové
řemeslo“, který se od té doby v Kežmarku koná pravidelně každý druhý červencový víkend. Dnes je festival
řemesel jednou z vyhledávaných mezinárodně kulturních a společenských akcí,“ uvedl Martin Poulíček.
„Každoročně zve město Kežmarok na tuto významnou akci zástupce partnerských měst, kteří společně s primátorem města Ing. Igorem Šajtlavou mají tu čest tento evropský festival zahájit. Letošní ročník byl věnovaný cechu
zámečníků a zlatníků. Po tři dni jsme mohli obdivovat zručnost a um řemeslníků a jejich výrobky, které vznikaly
přímo na místě,“ doplnila
Jiřina Kaiserová.
Během celého festivalu
byly k vidění a poslechu
lidové hudby, atrakce
pro děti, bylinkářka,
věštkyně, tvořivé dílny,
výroba pohlednic s vlastní
fotografií, salaš s výrobou
ovčího sýra, speciality
hotelové akademie Otta
Brucknera a mnoho
dalších zajímavostí.
Fenomenální byl také
doprovodný kulturní
program, zvláště pak
vystoupení sourozenců
Babjakových, které proběhlo v kežmarském
dřevěném artikulárním
kostele.

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Kurz sebeobrany pro seniory
Do letošního Městského programu prevence kriminality je zařazen i projekt
zaměřený na seniory s názvem „Senioři v ohrožení“. Jelikož v posledních letech
byla v České republice zaznamenána celá řada případů majetkové trestné činnosti
páchané na seniorech, kdy pachatelé vylákali z obětí podvodným způsobem nebo
za použití násilí mnohdy i celoživotní úspory, rozhodlo se město Příbram věnovat
této problematice zvýšenou pozornost.
Městská policie Příbram ve spolupráci s Policií ČR se seniorům v oblasti prevence
kriminality věnuje dlouhodobě. Každoročně je pro seniory uspořádáno několik
besed zaměřených na zásady bezpečného chování, které mají za úkol poučit
seniory o tom, jak snížit riziko toho, že se stanou oběťmi trestné činnosti.
Zároveň město Příbram zrealizovalo na podzim roku 2011 pilotní projekt
vzdělávání seniorů v oblasti prevence kriminality „Bezpečný život seniorů“, který se
skládal z pěti přednáškových cyklů. Seniorům, kteří se přednášek zúčastnili, byl
vždy po ukončení předložen evaluační dotazník.
Z vyplněných dotazníků vyplynul mimo jiné i požadavek, aby se v příštím kurzu
věnovala pozornost také ukázkám praktické sebeobrany včetně jejího nácviku,
samozřejmě v přiměřeném rozsahu dle zdravotního stavu a možností účastníků.
Projekt jsme proto zrealizovali v loňském roce v rozšířené podobě, kdy právě dva
semináře byly věnovány ukázkám sebeobrany a praktickému nácviku.
Kurzy sebeobrany pro seniory připravil lektorský tým z občanského sdružení Tilius,
jehož členové mají dostatek zkušeností s realizací řady kurzů sebeobrany pro různé
cílové skupiny. Jelikož v evaluačních dotaznících všichni účastníci vyjádřili zájem
o rozsáhlejší a intenzivnější nácvik sebeobrany, rozhodlo se město Příbram
ve spolupráci s o. s. Tilius uspořádat kurz bezpečného chování a sebeobrany
seniorů i letošním roce. Jelikož na realizaci projektu nám byla poskytnuta dotace
z Ministerstva vnitra ve výši 41 000,- Kč, je kurz pro seniory zcela zdarma. Navíc
účastníci obdrží na závěr kurzu jako dar od města Příbram pepřový sprej se svítilnou.
Kurz začíná 16. září 2013 od 9.30 hod. v malé tělocvičně bývalé 8. základní školy,
v Žežické ulici 193, Příbram VII (bližší informace na tel. 731 445 501 nebo
na www.tilius.cz). Zájemci o účast v kurzu se mohou hlásit panu Skalníkovi z občanského sdružení TILIUS na telefonu 731 445 501 nebo e-mailu: v.skalnik@tilius.cz.

Kurz sebeobrany pro ženy
Město Příbram (Městská policie Příbram) společně s občanským sdružením Tilius
uspořádalo v letech 2008 až 2012 již několik kurzů sebeobrany pro ženy. Kurzů se
zúčastnilo více než 200 žen a dívek z Příbrami a blízkého okolí. Většina nákladů
spojená s realizací kurzů byla hrazena z rozpočtu města, případně byly finanční
náklady pokryty z dotace MV ČR. Kurzy se u žen vždy setkaly s velkým úspěchem
a byly plně obsazeny. Protože však některé zájemkyně musely být z kapacitních
důvodů odmítnuty, obracely se na vedení města, manažera prevence kriminality
i o. s. Tilius s dotazy, zda se podobný kurz ještě uskuteční. Vzhledem k tomuto
velkému zájmu jsme se rozhodli podpořit realizaci kurzu i v letošním roce.
Kurz sebeobrany pro ženy začíná 16. září 2013 od 18.15 hod. Kurz obsahuje 12
výcvikových bloků a jednotlivé lekce se budou konat vždy v pondělí v malé
tělocvičně bývalé 8. základní školy, v Žežické ulici 193, Příbram VII (bližší informace
na tel. 731 445 501 nebo na www.tilius.cz).
Zájemkyně o účast v kurzu se mohou hlásit panu Skalníkovi z občanského sdružení
TILIUS na telefonu 731 445 501 nebo e-mailu: v.skalnik@tilius.cz.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
IX.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...
Krátké prázdninové shrnutí:
Za dobu existence našeho dobrovolnického centra - v červnu 2013 uplynulo
32 měsíců - bylo proškoleno 25 dobrovolníků, 15 z nich tuto činnost začalo vykonávat,
v současné době je jich aktivních 5.
Celkem 37 klientů již mělo možnost sdílet svůj volný čas s dobrovolníkem, někteří
jsou s ním v kontaktu déle než rok.
Z krátkého dobrovolnického předletního dotazování některých našich dobrovolníků jsme se dozvěděli:
- Dobrovolníkem jsem v domově důchodců: Protože jsem ráda mezi lidmi; Hlavně
starší lidi mám ráda; Chci být prospěšná; Baví mě to.
- Dobrovolník v domově důchodců je: Vrbou; Zpříjemněním času klientů, hlavně
těch, co nemívají návštěvy; Ten, kdo přináší do domova rozptýlení v každodenním
stereotypu.
- Na dobrovolnické činnosti mě nejvíce baví: Když přijdu a klienti říkají, že se
na mne těší; Projev radosti z mé návštěvy; Když vidím, že mě klienti rádi vidí.
- Dobrovolnické činnosti věnuji: 8 až 10 hodin měsíčně; 4 hodiny měsíčně.
- Nejcennější zkušenost získaná dobrovolnictvím v domově důchodců:
Úcta ke stáří a k nemocným lidem; Člověk si uvědomí, že nic netrvá věčně;
Možnost poznat lidi v domově a osamělé klienty povzbudit a potěšit.
- Vzkaz čtenářům Kahanu: Občané, kdo máte rád lidi a cítíte se osaměle, běžte
a potěšte druhé. Přidejte se k nám. Jedna hodina týdně nikoho nezabije.
Další výcvik dobrovolníků se bude konat 14. září 2013, zájemci, hlaste se
koordinátorce dobrovolníků.
Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram
tel.č. 731 554 974, mail: hanina.han@seznam.cz

Stanovisko Příbramské teplárenské k odstávce teplé vody v Příbrami
Vedení radnice se zabývalo stížnostmi občanů Příbrami k nedodržení
plánované odstávky teplé vody ve městě a z tohoto důvodu byli zástupci
PT, a. s., požádáni o stanovisko k této situaci.
Vyjádření PT, a. s.:
“Dodávka TUV byla obnovena po letní odstávce dne 8. 7. 2013 v odpoledních
hodinách. Plánovaná odstávka byla tedy prodloužena cca o 15 hodin.
Důvodem prodloužení odstávky byla značná kumulace na sebe navazujících
servisních prací (údržbářských prací), které svojí délkou překročily časový
plán o výše uvedenou dobu. Za komplikace s opožděnou dodávkou teplé
vody se omlouváme.”
Zdeněk Lisý

Srpnové FARMÁŘSKÉ TRHY
Ani v době prázdnin a dovolených nebudou zájemci o Farmářské trhy Obora
v Příbrami ochuzeni.
Přijďte si proto vybrat a nakoupit v sobotu 17. srpna 2013 v době od 8,00
do 12,00 hodin do areálu Hořejší Obory z bohaté nabídky lákavého zboží
od 30 prodejců z nepřeberného množství čerstvého ovoce, zeleniny, vynikajícího
pečiva a mouky z Bohutína, masných i mléčných výrobků, sýrů, žampionů, medu,
koření, výrobků z rakytníku, sladkého i slaného domácího pečiva.
Jako hosté trhu se představí prodejci se sortimentem slovenských sýrů,
maďarských klobás, italských sušenek apod. Organizátoři i pro návštěvníky
zajistili příjemné posezení u dobrého občerstvení.
Srdečně všechny zve organizační tým Farmářských trhů Obora Příbram.

Projekt Comenius – Regio – Partnerství pokračuje

Znovu Příbram – Idar - Oberstein

Poklad dramatické výchovy na gymnáziu

Od září 2012 probíhá na OA a VOŠ Příbram projekt Comenius
– Regio – Partnerství. Dalšími partnery projektu jsou Středočeský kraj a VISK. První výměnné setkání proběhlo v září v ČR
i v Německu a nyní v červnu se situace opakovala. Nejprve
nás navštívili partneři z Německa a o týden později vyrazili
učitelé z OA Příbram spolu se zástupci Středočeského kraje
a VISK do Německa, partnerského města Idar – Oberstein.
Region Rheinland-Pfalz a střední Čechy spojují mnohé
tradice a společná historie, obzvláště města Trier a Praha,
jakožto bývalá vládnoucí centra. Ve spolupráci uvedených
institucí by měla vzniknout evropská naučná stezka, případně
cyklostezka, mezi nejstarším a nejzápadnějším městem
Německa Trierem a Prahou.

Další pracovně-přátelské setkání tvůrčích týmů v rámci
projektu Comenius-Regio „Ekonomicko-sociální změny
ve strukturálně slabších regionech jako šance pro budoucnost
– propojení systému vzdělávání a zaměstnání“ se tentokrát
konalo v německém městě Idar-Oberstein v termínu 14. 6. –
17. 6. 2013. České partnery – ZŠ Příbram, 28. října, OA a VOŠ
Příbram, město Příbram, Okresní hospodářská komora
Příbram – zastupovaly učitelky uvedených škol. Německou
stranu reprezentovali zástupci okresu Birkenfeld, partnerské
školy Berufsbildende Schule Wirtschaft, Svazu zpracovatelů
drahých kamenů a Svazu výrobců šperků.
Zahajovací večeře, která proběhla v pátečních večerních
hodinách za účasti zástupců většiny partnerů, nepostrádala
přátelskou atmosféru, ale ani náboj pracovní. V průběhu
večera došlo kromě jiného i na upřesnění programu na oba
víkendové dny. Sobotní dopoledne bylo věnováno návštěvě
Vysoké školy životního prostředí v Birkenfeldu, kde jsme
vyslechli prezentaci o studijních programech a zaměření
školy, jejím významu v rámci regionu a souvislostech s rozvojem
kraje a struktuře jeho obyvatelstva. Součástí dopoledního
programu byla i prohlídka areálu školy s výkladem
o funkčnosti ekologických opatření.
Převážná část odpoledne se pak nesla v duchu pracovním,
kdy jsme debatovali o možnostech využití výsledků
dotazníkového šetření v krajích k lepší informovanosti žáků
základních i středních škol při jejich uplatnění na trhu práce.
Část diskuze byla též věnována připravovaným pracovním
listům a publikaci o vývoji krajů z různých hledisek.
Třetí den pobytu v Německu byl pak věnován dalšímu
poznávání kraje našich projektových partnerů. Regionálním
vlakem jsme dojeli do městečka Bad Münster am Stein,
ze kterého jsme pokračovali do dalšího lázeňského města
Bad Kreuznach turisticko-cyklistickou stezkou podél řeky
Nahe. I tato část projektového víkendu byla velmi inspirativní.
Poslední společnou aktivitou pracovních týmů při setkání v Idar-Obersteinu byla závěrečná večeře, na které byly předběžně dohodnuty termíny dalších mobilit v podzimních
měsících tohoto roku. Na viděnou v Příbrami!
Lenka Martinková, OA a VOŠ Příbram

Když se tři muži (mladík Jim Hawkins, zeman Trelawney
a doktor Livesey) rozhodnou uspořádat námořní výpravu,
ještě netuší, jaké komplikace se jim během cesty vyskytnou.
Ukáže se totiž, že kuchař John Silver je bývalý pirát, stejně
jako většina posádky této lodi. Všichni ovšem mají společný
jeden jediný cíl – najít a vyzvednout bájný poklad kapitána
Flinta. Je tedy potřeba se k pokladu dostat jako první.
Tento problém musí postavy, jinak také studenti kvarty, řešit
v divadelním představení Ostrov pokladů. Tuto hru na motivy
stejnojmenného románu skotského spisovatele Roberta
Louise Stevensona kvartáni nastudovali pod režisérským
dohledem Mgr. Marcely Haškové.
Pro ně je toto představení výstupem předmětu dramatická
výchova, který se na příbramském gymnáziu vyučuje právě
v kvartě, zároveň ale také jakýmsi rozloučením se studiem
na nižším gymnáziu. Asi čtyřicetiminutové představení tak
v pondělí 24. června pro své spolužáky sehráli hned dvakrát,
a to na Malé scéně Divadla A. Dvořáka Příbram.
Mezi hlavní představitele
patřila Barbora Ciklerová,
Filip Martinkovič a Matěj
Šindelář coby organizátoři honu za pokladem.
Obrovský obdiv a díky ale
patří samozřejmě všem,
kteří se samotné realizace
ať už prostřednictvím
větších nebo menších rolí
účastnili. Secvičení takového představení je totiž běh na delší
trať, rozhodně nejde o záležitost několika dnů. Už jen proto si
velké uznání zaslouží také ti, jenž během představení nejsou
na scéně vidět, ale bez nichž by divadelní hra nemohla vůbec
fungovat.
Mimochodem, vše nakonec dobře dopadne – poklad bude
před piráty zachráněn pomateným Benem Gunnem. Jestliže
vás zajímá jak, počkejte si na zářijovou reprízu nebo na DVD
se záznamem, které školní televize GymTV připravuje.
Václav Bešťák, Gymnázium Příbram, Legionářů

Trier je pro naši historii velmi významné místo. Tady po své
korunovaci, která se uskutečnila 26. 11. 1346, ještě v prosinci
jednal Karel IV. se svým příbuzným arcibiskupem Balduinem
a pak se konečně rozhodl odjet do Čech, kde na něj čekala
manželka Blanka z Valois. Jenže mezi Bonnem a Prahou ležela
rozsáhlá území nepřátelského Ludvíka Bavora a Wittelsbachů. Cesta tedy byla velmi nebezpečná. Ale chytrý Karel
vymyslel lest, převlékl se za panoše a inkognito vyjel
do Prahy. Středověká zima byla velmi krutá, takže časté byly
zastávky v cestovních hospůdkách. Vzdálenost z Trieru
do Prahy je cca 700 km, Karel se musel vyhýbat velkým
městům, aby se neprozradil, a tak cesta trvala dlouho. Domů
dorazil až na Tři krále, tedy 6. 1. 1347.
Tenkrát se jednalo o velmi odvážný čin. Dnes máme situaci
jednodušší. Na cyklostezce, kterou v rámci projektu
vytváříme, nás nečeká žádný záludný Ludvík Bavor, a tak
můžeme spíše využívat pohostinnosti zájezdních hospůdek
a užívat si krás české a německé přírody. Na obou setkáních
účastníci vždy v každé zemi projeli jednu plánovanou trasu
a ocenili šikovnost svých kolegů. Trasy byly dobře vybrané
a počasí se také vydařilo. Takže nezbývá se těšit na další
setkání a prozkoumání dalších tras budoucí mezinárodní
cyklostezky.
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Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

DIVADLO
PRÁZDNINY V D-KLUBU
ne 11. srpna 2013 | 19:00 | Filmové večery v D-klubu

SLADKÝ ŽIVOT

Film je jedním z nejvýznamnějších děl světové filmové produkce posledních let. Není
sevřeným filmovým dramatem, ale v podstatě řadou volně spojených příběhů a epizod,
s nezvyklou otevřeností popisujících mravní rozklad vyšších společenských kruhů kapitalistické Itálie. Hrají Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne
Furneaux, Magali Noël.
Režie Federico Fellini. Drama, Itálie 1967
½ 167 minut | M 50 Kč

pá 23. srpna | 19:00

POZDNĚ LETNÍ HUDEBNÍ VEČER

Pe & Pe and Pe – trojice zkušených muzikantů hrající akustickou hudbu s prvky irského
folku a amerického bluegrassu se zaměřením na autorskou tvorbu. Petra Fabianová housle, viola, zpěv, Petr Ježek – banjo, Petr Košumberský – kytara.
MBand – vokálně-instrumentální kapela prezentující hudbu z oblasti spirituálů, gospel
songů a tradicionálů.
Olda Zeman - zpěv, kytara, perkuse, Vojta Maršík - zpěv, kytara, Josef Lukeš - zpěv, basa
Václav Lukeš - zpěv, kytara, foukací harmoniky
M 100 Kč

19. ZÁŘÍ 2013 | NÁRODNÍ DIVADLO EXKLUSIVNĚ V PŘÍBRAMI!

Hadar Galron | MIKVE

Divadlo
A. Dvořáka Příbram
1./20:00

REVIVAL
|CZ|M100 Kč
Premiéra komedie A. Nellis s B. Polívkou, K. Heřmánkem a V. Dykem.

pá 2./20:00

REVIVAL
|CZ|M100 Kč
Premiéra komedie A. Nellis s B. Polívkou, K. Heřmánkem a V. Dykem.

so 3./20:00

REVIVAL
|CZ|M100 Kč
Premiéra komedie A. Nellis s B. Polívkou, K. Heřmánkem a V. Dykem.

ne 4./20:00

REVIVAL
|CZ|M100 Kč
Premiéra komedie A. Nellis s B. Polívkou, K. Heřmánkem a V. Dykem.

čt

8./16:00 a 18:00

ŠMOULOVÉ 2

|CZ|M140 Kč

pá 9./16:00 a 18:00

ŠMOULOVÉ 2

|CZ|M140 Kč

so 10./16:00 a 18:00

ŠMOULOVÉ 2

|CZ|M140 Kč

ne 11./16:00 a 18:00

ŠMOULOVÉ 2

|CZ|M140 Kč

čt 15./20:00

RED 2

|TIT|M100 Kč

pá 16./20:00

RED 2

so 17./20:00

WOLVERINE

ne 18./20:00

WOLVERINE

čt

Bruce Willis v pokračování úspěšné komedie.

Bruce Willis v pokračování úspěšné komedie.

|TIT|M100 Kč

|TIT|M120 Kč
Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se vrací.

|TIT|M120 Kč
Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se vrací.

LÍBÁNKY

|CZ|M140 Kč

LÍBÁNKY

|CZ|M140 Kč

LÍBÁNKY

|CZ|M140 Kč

LÍBÁNKY

|CZ|M140 Kč

KICK-ASS 2: NA PLNÝ KOULE

|CZ|M120 Kč

KICK-ASS 2: NA PLNÝ KOULE

|CZ|M120 Kč

so 31./16:00

ŠMOULOVÉ 2

|CZ|M130 Kč

ne 1.9./16:00

ŠMOULOVÉ 2

|CZ|M130 Kč

čt 22./20:00

pá 23./20:00

so 24./20:00

ne 25./20:00

čt 29./20:00

Hrají Iva Janžurová, Vanda Hybnerová, Jana Boušková,
Eva Salzmannová, Jana Pidrmanová, Antonie Talacková,
Taťjana Medvecká, Pavla Beretová / Marie Poulová.
www.vstupenky.pb.cz

KINO

pá 30./20:00

Premiéra filmu Jan Hřebejka s Aňou Geislerovou.

Premiéra filmu Jan Hřebejka s Aňou Geislerovou.

Premiéra filmu Jan Hřebejka s Aňou Geislerovou.

Premiéra filmu Jan Hřebejka s Aňou Geislerovou.

Superhrdina a jeho nové příběhy.

Superhrdina a jeho nové příběhy.

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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