Stalo se

Starosta Ing. Pavel Pikrt navštívil
s rodinou italské Valle di Ledro
a zúčastnil se hudebního festivalu.

Starosta Pavel Pikrt a radní Jiřina
Kaiserová při prohlídce provozu
Kovohutě Příbram nástupnická a.s.

Město bude pokračovat v revitalizaci
zeleně v parcích Střelovna, Zátiší
a v ulici Nad Kaňkou.

Město Příbram uzavřelo další smlouvu
o pronájmu veřejných toalet v Jiráskových sadech.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár
si prohlédli nové oplocení sportovního areálu ve Školní ulici.

Kontrola v ubytovně Stavusu Slovo starosty
200 kontrolovaných, pokuta 3 tisíce Kč

O ubytovnách v ulici Pod Čertovým pahorkem čp. 484 a 485 se v Příbrami v poslední
době dost mluví.
Na konci měsíce srpna provedla Policie České
republiky ve spolupráci s Městskou policií,
s hasiči a také s Cizineckou policií preventivní
akci, při které bylo zkontrolováno přes 200
osob, z toho 27 cizinců.
V jeden podvečer přijelo k ubytovně několik
hasičských a policejních vozů. Podle radnice
zde firma Stavus, která ubytovny provozuje,
poskytuje ubytování několika stovkám lidí.
Problémem jsou zde nejen špatné hygienické
podmínky, ale také právě počet lidí, kteří ubytovnu využívají. Celá akce byla zaměřena
především na cizince a na pátrání po osobách
a věcech.
„Jedna osoba neměla podle vyjádření Policie ČR
předepsané doklady totožnosti, proto jí byla
udělena pokuta ve výši tři tisíce korun,“ informoval starosta Ing. Pavel Pikrt.

Podle slov místostarosty Ivana Šedivého se
jednalo o běžnou akci. V minulých letech
proběhly tyto kontroly na ostatních ubytovnách, tato však kontrolována nebyla.
„Na místě jsem se byl osobně podívat a musím
ocenit profesionální chování jak policistů, tak
i obyvatel ubytovny, které bylo také v pořádku,“
řekl k akci místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
Radnice se bude v nadcházejících dnech
otázkou příbramských ubytoven intenzivně
zabývat.
Starostu Pavla Pikrta a další zástupce města
čeká v nejbližších dnech schůzka s vedením
Stavusu, ale i s dalšími složkami, jako je
Krajská hygienická stanice, Cizinecká policie,
Policie ČR aj.
„Abychom v rámci svých možností a kompetencí snížili možné napětí v této lokalitě,
musíme společně jednat,“ dodal Pavel Pikrt.
Ondřej Šlechtický, tiskový mluvčí

Starosta Ing. Pavel Pikrt kontroluje postup prací na všech stavbách, které v současné době
provádí město Příbram.

Vážení spoluobčané,
v létě jsme měli v Příbrami spoustu sluníčka,
ale také spoustu projektů, které mají
pomoci zlepšit kvalitu místního života.
V tomto období se v našem městě započalo či dokončilo několik významných
investičních akcí.
Jednou z nich je bezesporu projekt
rekonstrukce místních komunikací, v rámci
kterého se postupně zrekonstruuje deset
příbramských ulic: Gen. Tesaříka, Čs. armády, U Nádraží, Osvobození,
E. Beneše, Politických vězňů, Prof. Pobudy, Žežická, K. Kryla, Seifertova.
Slavnostní zahájení tohoto projektu se za účasti hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka a dalších hostů uskutečnilo
v polovině měsíce srpna na dolním autobusovém nádraží. Práce byly
započaty již v průběhu července. Se zástupcem stavební firmy,
s místostarosty a dalšími hosty jsme za přítomnosti řady novinářů
společně poklepali na základní stavební kámen. Protože projekt stále
běží, chtěl bych touto cestou požádat všechny účastníky silničního
provozu a občany o shovívavost a trpělivost. Věřím, že dokončení
těchto oprav povede ke zkvalitnění a usnadnění našeho každodenního
života ve městě.
Dalším projektem, který byl městu předán stavební firmou na sklonku
měsíce srpna, je dostavba multifunkčního sportovního areálu pod Svatou Horou. Pásku slavnostně přestřihl hejtman Středočeského kraje,
areál na své první sportovce zatím čeká. V tuto chvíli řešíme jednak
zázemí, ve kterém bude možné skladovat sportovní náčiní a další
výbavu, ale také zázemí pro správce sportoviště. Jsem přesvědčen, že
se nám tyto poslední drobnosti podaří zajistit v nejbližších dnech
a areál bude veřejnosti a školám zpřístupněn od prvních zářijových dnů.
Koncem měsíce srpna byl také ukončen projekt výstavby kruhového
objezdu v Jinecké ulici. Výstavbu kruhové křižovatky měl plně v kompetenci Středočeský kraj ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic,
Technické služby města Příbram zde zajišťovaly chodníky a osvětlení,
což muselo město financovat z vlastního rozpočtu.
Co se týče dalších akcí a projektů, dobrou zprávou pro rodiče a zejména
děti je, že Základní škola Bratří Čapků a Waldorfská škola mají své nové
ředitelky. Do ZŠ Bratří Čapků byla na pozici ředitelky jmenována Mgr.
Alena Mašiková, ředitelkou Waldorfské školy se stala Mgr. Veronika
Poláčková Nejedlová. Obě ředitelky jmenovala Rada města na základě
doporučení konkursních komisí.
K prvnímu září byla otevřena mateřská škola v Žežické ulici, na kterou
byly použity finance z prodeje I. polikliniky. V měsíci srpnu došlo
k vybavení posledními nezbytnými věcmi, jako jsou nábytek, dekorace, lůžkoviny a jiné. Věřím, že se nám podařilo vyřešit dlouhodobý
problém s nedostatečnými kapacitami v příbramských školkách a že
se dětem bude v nových prostorách líbit.
V závěru mi dovolte, abych všem učitelům, žákům a studentům popřál
do nového školního roku hodně štěstí, úspěchů a vzájemné tolerance.
Ing. Pavel Pikrt

Nová právní úprava povolování kácení dřevin
Změna právní úpravy povolování kácení přinesla občanům vlastnícím zahradu u bytového či rodinného domu zjednodušení kácení dřevin.
Od 15. července 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Podle této vyhlášky - mimo jiné - již není potřeba úřady žádat o povolení kácení stromů a keřů rostoucích na zahradách.
Vyhláška dále definuje zahradu jako pozemek u rodinného či bytového domu, která leží v zastavěném území obce, je stavebně oplocena a nepřístupná veřejnosti. Zároveň musí být splněna podmínka, že kácené dřeviny nerostou ve stromořadí a nejsou součástí významného krajinného prvku,
a nejedná se o památný strom. Kácení by mělo být prováděno v období vegetačního klidu. To znamená, že kácení mimo toto období není výslovně
zakázáno, ale nesmějí být při něm ohroženy jiné zájmy chráněné zákonem (např. nesmějí být ničena obsazená hnízda ptáků).
Na případné dotazy ohledně kácení Vám odpoví Mgr. Běla Komancová z odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram, tel. 318 402 478.

INFORMACE Z RADNICE
Nové osvětlení na sídlišti

Rada města schválila závěry hodnotící komise na svém mimořádném
pátečním zasedání. Dobříšská firma Energon, která již pro město
realizuje zakázku v Orlově, nabídla v otevřeném podlimitním řízení
na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – IPRM – veřejné osvětlení, Březohorské sídliště“ nejnižší nabídkovou cenu, která činila
bezmála 14,7 milionu korun bez DPH, přičemž původní předpokládaná
hodnota zakázky byla 27,2 milionu.
Výběrového řízení se zúčastnilo dalších pět firem. Společnost KRYLL
elektro, s. r. o., však byla z dalšího výběrového řízení vyřazena z důvodu
včasného nedodání objasnění své kvalifikace. „Energon zároveň
přislíbil, že práce dokončí do konce září tohoto roku, což by nám zaručilo,
že bychom dostali zpět finanční prostředky ještě letos místo v únoru
příštího roku,“ řekl k realizaci projektu starosta Pavel Pikrt, ale dle jeho
slov tento příslib nebyl rozhodujícím hodnotícím kritériem, tím byla
nejnižší nabídková cena. Na uvedený projekt město bude čerpat dotaci
z Integrovaného operačního programu.

Veřejné toalety v Jiráskových sadech

Radnice i Zastupitelstvo města Příbrami se dlouhodobě zabývaly
otázkou, kam umístit veřejné toalety v případě, že se jim nepodaří
prodloužit nájemní smlouvu s majitelem budovy v centru města
v Jiráskových sadech. Tímto problémem se již radnice zabývat nemusí,
nájemní smlouva v Tržnici byla prodloužena o 10 let s tím, že v případě
zájmu může město prodloužit tuto smlouvu o dvakrát 5 let.
„Protože možností umístění veřejných toalet v centru města nebylo
mnoho, jsme velice rádi, že se nám podařilo s majitelem budovy domluvit
na prodloužení nájemní smlouvy,“ řekl k situaci starosta města Pavel
Pikrt. Město za stávající prostory v Tržnici v Jiráskových sadech, v nichž
turisté i Příbramští nadále naleznou veřejné toalety, zaplatí 48 tisíc
korun bez DPH ročně. Finanční plnění i provoz toalet budou zajišťovat
Technické služby města Příbrami.

Zateplení budovy Aquaparku

V rámci otevřené výzvy v Operačním programu Životního prostředí
(OPŽP), požádalo město Příbram o dotaci na projekt „Realizace
energetických úspor v budově Aquaparku Příbram“. K zateplení dojde
v případě, že bude požadovaná dotace schválena.
„V případě přiznání podpory dosahuje dotace po odečtení úspor
za energie za období 5 let 60 % celkových způsobilých výdajů na projekt,“
komentoval situaci starosta Pavel Pikrt.
Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření
dle doporučení energetického auditora. Opatření jsou zaměřena
především na zlepšení tepelně technických vlastností objektu.
Konkrétně se jedná o zateplení obvodových stěnových konstrukcí,
zateplení stropů a výměnu otvorových výplní za nové. Jako další
opatření, které je město povinno zrealizovat, je instalace nového
zdroje tepla s předpokládanými náklady cca 4 miliony korun. Na toto
opatření však nelze žádat dotaci z OPŽP.
„Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na zhruba 24 milionů korun,
z toho způsobilé výdaje činí asi 17,2 milionu, nezpůsobilé 6,8 mil. korun.
Požadovaná dotace z OPŽP činí 8,3 milionu korun, 15,7 mil. korun bude
město spolufinancovat z vlastních zdrojů. Celkové předpokládané úspory
energií za 5 let činí cca 3,3 milionu korun,“ dodal Pikrt.

Nově jmenované ředitelky

Rada města Příbram schválila na svém zasedání doporučení konkursní
komise na obsazení ředitelů dvou příbramských základních škol.
Konkrétně se jedná o Základní školu Bratří Čapků a Základní školu waldorfskou. Do první jmenované byla na pozici ředitelky jednohlasně
jmenována Mgr. Alena Mašiková. Ta bude svou funkci vykonávat
s účinností od 1. 11. 2013. Waldorfskou školu povede Mgr. Veronika
Poláčková Nejedlová s účinností od 5. 8. 2013. Informaci potvrdil
starosta Příbrami Pavel Pikrt na srpnové tiskové konferenci.
„Jsme velice rádi, že po několika kolech výběrových řízení se nám podařilo
do základních škol jmenovat nové ředitele. Věříme, že doporučení
konkursních komisí a následné schválení radou je správným krokem
a základní školy budou pod jejich vedením nabírat na kreditu,“ dodal Ing. Pikrt.

Příbram získá pozemky od Diama

Pozemky k bezúplatnému převodu nabídl státní podnik Diamo městu
Příbram. Konkrétně se jedná o odkaliště na Vrších a Huťské odkaliště.
Ty se nacházejí mezi společností ZAT a Podlesím. Starosta Pavel Pikrt
naznačil, že by zde v budoucnu mohla vzniknout odpočinková zóna,
která by navíc mohla disponovat také cyklostezkou, která by navazovala na cestu kolem Litavky.
„Tyto plány jsou zatím jen ve fázi úvah. Než se samotný převod uskuteční,
musí se město vyjádřit k tomu, jestli chce pozemky skutečně převzít,“
informoval na tiskové konferenci starosta Ing. Pavel Pikrt.
Pozemky mají rozlohu několika tisíc metrů čtverečních. Starosta Pikrt
dále sdělil, že je kladen velký důraz na to, aby při převodu nebyla
na pozemcích žádná ekologická zátěž a kontaminovaná půda. Tyto
pozemky podmínkám vyhovují, a tak jednou mohou skutečně sloužit
pro volnočasové aktivity.
„Myslím, že je dobré, že získáme do vlastnictví města další pozemky,
se kterými můžeme dál uvažovat pro volnočasové aktivity,“ okomentoval
Pikrt možný převod.

Pozvání do Valle di Ledra

Příbramský starosta Pavel Pikrt se svou rodinou přijal pozvání partnerského města Valle di Ledro. V Itálii se zúčastnili hudebního festivalu
a na zahraniční cestě strávili tři dny.
„Tradiční festival s názvem Kawai a Ledro se v Itálii koná již od roku 2004
a já jsem rád, že jsme mohli jeden ze série koncertů také navštívit,“ řekl
o návštěvě Itálie starosta Pavel Pikrt. Koncert však provázela nepříjemná
tragédie, kdy pouhý den před koncertem zesnul jeden člen orchestru,
což byla podle slov starosty jediná kaňka na kráse jinak skvělého festivalu.

Obnova lesoparku Litavka

Město Příbram odkoupilo od Fondu národního majetku soustavu tří
rybníků (Černé jezírko, Žabík, Plivátko) na území lesoparku Litavka.
„V současné době připravujeme společně s odborem životního prostředí,
Městskými lesy Příbram a Technickými službami Příbram projekt k oživení
celého lesoparku. Chceme znovu zprovoznit celou rybníkovou soustavu.
Po jejich rekultivaci uvažujeme o možnosti tyto rybníky pronajmout
a jejich správu přenechat nájemci. Vlastní lesopark je složitější v tom, že
pozemky v tomto území vlastní celá řada majitelů. Město Příbram je vlastníkem pouze určité části. Chceme požádat Lesy ČR o převod pozemků,
které jsou v jejich vlastnictví, ať už se bude jednat o převod bezúplatný
nebo úplatný s tím, že bychom změnili zařazení těchto lesů z kategorie
hospodářské na rekreační,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý a doplnil:
„V lesoparku Litavka chceme vytvořit i naučné stezky. V této oblasti se

vyskytují zástupci velmi vzácné fauny i flóry. V loňském roce jsme
odkoupili i tzv. suchý poldr, který je vlastně hranicí mezi komunikací
na Lazec a vstupem do lesoparku. Do příštího roku máme v plánu lokalitu
zprovoznit tak, aby sem mohly chodit školky a školy, ale samozřejmě
i veřejnost. Stejný záměr máme i na Svaté Hoře, kde by také mohla
vzniknout naučná stezka. I pro tuto oblast vzniká projekt na úpravu zeleně
na pozemcích města Příbram. Naše úpravy navazují na záměry Svaté Hory.“ Zbývá ještě doplnit, že Lesopark Litavka by měl být v budoucnu
propojen cyklostezkou, která spojí území vojtěšského odvalu a kde
právě probíhá rekultivace. I tady vznikne zcela nový lesopark.

Změna v Hudebním festivalu A. Dvořáka

Již nyní probíhají velice intenzivní práce na programu příštího ročníku
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Festivalový výbor přistoupil
ke změnám, novou programovou ředitelkou je Mgr. Albína Houšková.
„Koncepce již 46. ročníku HFAD je postavena na tom, že by mělo dojít
k většímu návratu k dílům Antonína Dvořáka a také k umělcům, kteří jsou
s Antonínem Dvořákem a městem Příbram nějak spojeni. Chceme do této
kulturní události také více zapojit mládež,“ řekl místostarosta Šedivý.

Rekonstrukce komunikací ve městě

Během prázdnin začaly ve městě práce na rekonstrukci místních
komunikací, především těch, které jsou dopravou nejvíce zatíženy.
„Snažili jsme se jejich opravu vtěsnat právě do prázdninového období, aby
nebyla doprava omezena v době, kdy již jsou zpátky děti z prázdnin.
V této chvíli je například dokončena ulice Profesora Pobudy, dokončuje se
ulice Čs. armády. Současně se také realizoval kruhový objezd na Evropské
ulici. Sice toto vše Příbramáky poměrně dost omezuje, ale v jiné době než
je technologicky příznivé letní období by to byl větší problém. Celkem deset místních komunikací bude mít v nejbližší době zcela nový povrch. Patří
sem i rekonstrukce ulice Politických vězňů. Ta bude probíhat ve dvou
etapách, ale závěrečná pokládka živičného povrchu proběhne za uzavření
celé komunikace. Zvolili jsme víkendový termín, protože jinak to prostě
udělat nejde. Hodně komplikací je samozřejmě spojeno se současnou
uzávěrou ulice Gen. Tesaříka. Ale tato komunikace rekonstrukci skutečně
nutně potřebovala. Nejde jenom o povrchy, ale při rekonstrukci je třeba
opravit i inženýrské sítě a to je časově hodně náročné,“ informoval
místostarosta I. Šedivý a dodal: „Děkujeme Příbramákům za trpělivost.
Výsledkem by měla být řada opravených místních komunikací. Na tento
projekt město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední
Čechy.”

Azylový dům i pro mimopříbramské

Podle místostarosty Václava Černého probíhají v těchto dnech intenzivní práce na vypracování nové zřizovací listiny pro Azylový dům.
„Důvodem je fakt, že doposud byly služby v tomto zařízení poskytovány
pouze žadatelkám s trvalým pobytem na území města Příbram.
Ve schváleném komunitním plánu, který platí pro celé území ORP včetně
Příbrami, jsou tyto služby zakotveny na dalších pět let. Kapacita tohoto
zařízení to i umožňuje. Takže Azylový dům je nyní otevřen i pro mimopříbramské matky s dětmi. Obyvatelky AD mají také možnost získávat
příspěvek na bydlení od státu. Nově tedy bude i stanoveno nájemné, které
bude následně použito na údržbu tohoto zařízení. V současné době
provoz a údržba Azylového domu zatěžovala především rozpočet města.“

Budoucnost záchytné stanice

O dalším provozu záchytné stanice jedná město Příbram především
s Krajským úřadem Středočeského kraje. Jednání proběhlo
i s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Holobradou.
Záchytná stanice, jejímž je město Příbram zřizovatelem, v současné
době nesplňuje podmínky na provoz stanovené Ministerstvem
zdravotnictví. „Museli bychom provést stavební úpravy a zajistit stálý
lékařský dohled. Jednání s ředitelem nemocnice bylo vstřícné. Pokud se
dohodneme, rádi bychom, aby zařízení od roku 2014 provozovala právě
příbramská nemocnice. Naším záměrem rozhodně není, aby záchytná
stanice z Příbrami zmizela, protože by to znamenalo velký problém
i pro Policii ČR, která by klienty musela vozit do 50 – 60 kilometrů
vzdálených lokalit a to je špatné řešení. Proto děláme vše pro její
zachování,“ uvedl V. Černý.

Práce ve Sportovních zařízeních města

V objektu Zimního stadionu Příbram právě probíhají práce na rekonstrukci restaurace. „Příští rok nás ještě čeká výměna kotlů a prací s tím
spojených – například rozvodů. Práce začnou po skončení topné sezony.
V plánu je i zateplení celého sportovního areálu a generální oprava Aquaparku,“ řekl Václav Černý. Pro další provoz restaurace zároveň město
Příbram hledá nového nájemce.

Nová Kavárna Švejk

Nový nájemce této tradiční české restaurace již zprovoznil prostory
bývalého jednacího sálu. „Vznikla zde sympatická kavárna s velice
sympatickou otevírací dobou. Samotná restaurace v duchu „Švejka“ by
měla zahájit provoz od října a otevřena bude sedm dní v týdnu,“ informoval místostarosta Černý.

Chat s radním Ing. Molnárem

Na internetovém portálu Pribram.cz probíhají pravidelné chaty
se známými příbramskými osobnostmi. Tentokrát se ho zúčastnil radní
Juraj Molnár: „Pozvání mě hodně překvapilo, ale i potěšilo. Podle
informací, které mám, jsem dostal nejvíc otázek ze všech dosud
pozvaných hostů. Odpovědi na ně jsem dokončil hned následující den
a všem tazatelům za ně děkuji.“

Kontrola projektu Comenius Regio

Průběžná kontrola projektu Comenius Regio, které se za město Příbram
zúčastnil i radní J. Molnár, dopadla velmi dobře. „Projekt probíhá již
od loňského září a spolupracují na něm základní škola, střední škola a také
Okresní hospodářská komora Příbram. Jedná se o zmapování regionu
a jeho potřeb v oblasti řemesel. Výsledkem bude dokument, který
budoucím studentům pomůže se orientovat, kam směřovat svá další studia.“

Informační schůzka v mateřské škole

Nová mateřská škola v Žežické ulici je již plně dovybavena. Radní Juraj
Molnár se zúčastnil první informativní schůzky s rodiči nastupujících
dětí. „Zároveň jsem se byl podívat na rekonstrukci kuchyně, která zde
proběhla především z důvodu navýšení kapacity tohoto zařízení.“

Ondřej Šlechtický, Alena Straková

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN ŠTRÁF Z LAUENSTEINU
NEJVYŠŠÍ LAJTNANT STAVOVSKÉHO VOJSKA

? - 1632
V minulém příběhu jsme se zastavili u velitele stavovského
vojska, které v roce 1619 vyplenilo Příbram. Je téměř jisté,
že Arnošt z Mansfeldu u toho osobně nebyl přítomen.
Dochované prameny nás informují, že samotnou akci
provedli vojáci pod vedením hejtmana Jana Štráfa,
v německém pravopise Johanna Streiffa svobodného pána z Lauensteinu. A tímto pánem se budeme zabývat
dnes.
Jan Štráf pocházel z Diedendorfu v Nasavském hrabství
v Porýní, dnes tato obec leží v Alsasku ve Francii. Narodil
se jako syn zemského fojta, tedy správce části území
nasavského hraběte. O jeho mládí a dospívání mnoho
nevíme, jen to, že měl šest sourozenců. Je pravděpodobné,
že od mladých let se rozhodl pro vojenskou kariéru
a získával první zkušenosti na uherských bojištích nebo
v Nizozemí. Do válečných operací třicetileté války se
zapojil již jako velitel jezdectva, vyslaného na pomoc
českým vzbouřencům dánským králem Kristiánem I.
Tímto způsobem se také dostal pod Mansfeldovo velení
a jeho úkolem bylo zřejmě zásobovat hlavní ležení
armády v Plzni. Dobové záznamy nás informují, že tento
dobrý jezdec se zúčastnil i bitvy na Bílé hoře jako velitel
čtyř kompanií rejtarů. Dokonce se prý zapojil i do nějaké
šarvátky, což by jej řadilo k málo početné skupině vojáků,
která neutekla z bojiště včas. Po této pro české dějiny
osudové bitvě Štráf následoval Mansfelda do Horní Falce
a do Nizozemí, kde pokračoval v protihabsburské válce.
V roce 1627, po Mansfeldově smrti, vstoupil do služeb
švédského krále a ve funkci nejvyššího lajtnanta se zúčastnil
tažení do Polska. Švédsko si tehdy vydobylo rozsáhlá
území na jižním pobřeží Baltského moře. Do třicetileté
války (války proti Habsburkům) vstoupilo Švédsko až roce
1630, a to vyloděním armády krále Gustava Adolfa na ostrově
Usedom. Tehdy se k ní připojil i Jan Štráf, již ve funkci
generálmajora jezdectva a s podílem na nejvyšším velení.
Ve službách švédského krále pak nakonec padl v bitvě
u Staré Pevnosti (Alte Veste) u Norimberka 9. září 1632,
ve které císařské vojsko vedené Albrechtem z Valdštejna
Švédy porazilo. Štráfovi je přičítán významný podíl
na špatném velení i na konečném výsledku této bitvy,
ve které nakonec sám zahynul.
Jako zajímavost je možné uvést i to, že švédský král Gustav
Adolf měl oblíbeného bitevního koně, který se jmenoval
po našem hejtmanovi Streiff. Byl to Oldenburský hnědák,
koupený za 1000 tolarů, přičemž běžná cena koně se v té
době pohybovala kolem 80 tolarů. Bylo to tedy mimořádné
zvíře. Na tomto koni také Gustav Adolf bojoval 6 listopadu
1632 v osudné bitvě u Lützenu, kde padl. Kůň na rozdíl
od krále bitvu přežil, pošel přirozenou smrtí a nakonec byl
vycpán. Uchoval se do dnešních dnů, a je tak jedním z nejstarších vycpaných koní na světě. Je možné jej vidět
v královské zbrojnici ve Stokholmu.
Do českých dějin se Štráf zapsal pouze během stavovského povstání. Z dochovaných pramenů o něm víme, že
v zimě roku 1620 spolu se svými rejtary zimoval na strakonickém panství a již tehdy působil nemalé obtíže.
V květnu téhož roku mustroval koně pro své rejtary
v Teplé, v červenci jeho rejtaři vyloupili zámek Řísnice
u Pacova, kde dokonce zbili majitelku panství a jejího
chotě odvedli s sebou neznámo kam. Následovalo minule
zmíněné vyplenění Příbramě v září a nakonec bělohorská
bitka. Po té Štráf z českých dějin definitivně zmizel.

Daniel Doležal

ZÁŘIJOVÉ
1. 9. 2003

KALENDÁRIUM
6. 9. 1863

1. 9. 1913

15. 9. 1873

byl uveden do plného provozu systém semaforů mezi
Sevastopolským náměstím
a Jiráskovými sady.

se konalo tradiční polní
cvičení příbramských ostrostřelců, při kterém byl
dobýván Skorotín.

1. 9. 1883

Březové Hory okázalým
způsobem slavily narození
Alžběty, prvorozené dcery
následníka trůnu prince
Rudolfa a princezny Štěpánky.

2. 9. 1963

bylo zahájeno vyučování
v novostavbě 8. základní
devítileté školy v Žežické ulici.

4. 9. 1683

zemřel v Praze na Starém
Městě P. Jiří Firmus, jezuita,
svatohorský superior a správce
stavby poutního místa.

Příbramské Horní učiliště
změněno na Báňskou
akademii.

byl založen Podpůrný spolek
na Březových Horách.

15. 9. 1713

v Praze na Malé Straně
zemřel P. Tobiáš Capeta,
jezuita, svatohorský zpovědník a kazatel.

27. 9. 1553

král Ferdinand I. udělil
příbramským
kverkům
(členům hornického bratrstva) na deset let daňovou
svobodu.

29. 9. 1883

byl na valné hromadě učitelské jednoty Budeč v Příbrami jmenován jejím čestným
členem příbramský děkan
P. Antonín Vojáček.

Daniel Doležal

F

O T O K R O N I K A

Dne 14. 8. 2013 byl slavnostně zahájen projekt “Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami”. Na základní kámen poklepal hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák, ředitel ÚRR Střední
Čechy JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., starosta Ing. Pavel Pikrt, místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý. Město na projekt získalo dotaci z ROP Střední Čechy. Druhou významnou akcí
v tento den bylo slavnostní přestřižení pásky při otevření víceúčelového sportovního areálu pod Svatou Horou.

Starosta Pavel Pikrt na vyhlídce u italského archeologického muzea s Giulianem Pellegrinim
a Masahiro Okadou, pořadateli a sponzory festivalu v italském Valle di Ledro.

Také v ulici Budovatelů byl položen nový asfaltový povrch. Starosta Pavel Pikrt je zatím
s kvalitou práce a dodržováním termínů akcí spokojen.

Během prázdnin se sešel Festivalový výbor Hudebního festivalu A. Dvořáka. Jednání řídil
starosta Ing. Pavel Pikrt.

Členové rady Ivan Šedivý, Václav Černý a Juraj Molnár si důkladně prohlédli objekt, ve kterém má
Knihovna Jana Drdy svoji březohorskou pobočku.

Místostarostové MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý a radní Ing. Juraj Molnár průběžně kontrolovali rekonstrukci ulice Gen. Tesaříka a stav prací ve školní jídelně Mateřské školy Jana Drdy.
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operacích či úrazech.
U klientů s otoky po operacích nebo se spasticitou
užíváme přístrojové a manuální lymfodrenáže. Zajišťujeme také předpisy ortopedických pomůcek, bederních
pásů, krční límce, pomůcky pro hygienu, pro chůzi.
Kromě této péče nabízíme i samostatně hrazenou péči
za velice příznivé ceny ve formě balíčků. Součástí této
terapie je poradenství zdarma, péči provádí kvalifikovaní
chezi,
kající
pobožnosti,
adoraci
svátosti
terapeuti
s odbornými
kurzy,
protoajemožnosti
tato péče kvalitnější
smíření
bude slavena
v 11u hodin
mšemasérů
svatá. bez zdraa preferovanější
než péče
klasických
Duchovní
obnova Balíčky
nám nabízí
zastavit
se uprostřed
votního vzdělání.
obsahují
kombinace
různých
procedur: perličkové
koupele,shonu
podvodní
masáže, rašelikaždodenního
všedního
a zamyslet
se
nové
zábaly, relaxační
masáže zad, šíje, hrudní a bederní
nad
směrem
svého života.
páteře, reflexní masáže hlavy a obličeje, relaxace s hudbou, a to NEDĚLE
od 300 Kč.
KVĚTNÁ
Novinkou bude lůžková rehabilitační péče, kterou nemocPoslední
nedělejižpřed
letos 1. dubna,
nice připravuje
nyní.Velikonocemi,
Kromě kvalitní rehabilitační
péče
seu nás
nazývá
„Květná“
podlelidskost,
květůempatii
připomínajících
naleznete
vlídné slovo,
a pochopení,
palmové
ratolesti,
jimiž
při Naším
jeho
tedy vše, co
člověk při
cestělidke vítal
zdravíJežíše
potřebuje.
slavném
vjezdu do
Jeruzaléma
před
Ježíšovým
cílem je spokojený
klient,
znovu plný
sil, který
se opět
ukřižováním.
Tuto
neděli
začíná
bohoslužba
v 9 a 11
vrací do plného
života,
ke své
práci,
ke svým zájmům.
hodin na svatohorském náměstí
venku, odkud
se
MUDr. Stanislav
Holobrada
ředitelzaOblastní
nemocnice
Příbram,
a. s.
lidé vydají průvodem
doprovodu
trubačů
a sboru

dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komorního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr.
„Lanového
světa“
neděli 15. září.kulturních a ostatVíce
informací
o vbohoslužbách,
V zahradě tzv. exercičního domu na Svaté Hoře postaví
ních
akcích:
Římskokatolická
u kostela
příbramští
skauti
o víkendu 14. –farnost
15. 9. jakési
lanové
Nanebevzetí
Marieotevře
Příbram,
Hora
591,
centrum, kteréPanny
se v neděli
i proSvatá
širokou
veřejnost.
Příbram
tel. +420
318 429ženy
930,i e-mail:
basilica@svataMladí i staří,
děti i dospělí,
muži si tento
den mohou
hora.cz,
v sakristii
na Svaté
Hoře
každodenně
–
vyzkoušet
zdolat nízké
i vysoké
lanové
překážky 6:30
v korunách stromů
za pomoci poutním
a jištění školených
skautských
18:00,
ve Svatohorském
muzeu každodeninstruktorů.
S sebou
je na
třeba
vzít si sportovní oblečení,
ně
10:00 – 15:00
nebo
www.svata-hora.cz.
pevnou obuv,
pár varhan:
peněz awww.svata-hora.cz/varhany
hlavně odvahu a dobrou
Aktuality
o stavbě
Vstup
pro veřejnost
bude šedou
análadu.
informace
o činnosti
Matice Svatohorské
na brankou
adrese
do zahrady od cesty od kostela ke svatohorské studánce.
matice@svata-hora.cz.

Hory

k nahlédnutí uvnitř tohoto čísla Kahanu.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních
Výtěžek ze vstupného bude spravedlivě rozdělen na tři akcích: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí
díly, a to: Dětské odborné léčebně v Bukovanech, Svaté Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram tel.
Městský
a rozvoje,
oddělení památkové
péče,
oznamuje
vyhlášení programu MinisterHoře a úřad
KlubuPříbram,
Demka,odbor
který koncepce
pomáhá dětem
i dospělým,
+420 318 429
930,
e-mail: basilica@svata-hora.cz,
v sakristii
stva
kultury Podpora
obnovy
kulturních památek prostřednictvím
obcíHoře
s rozšířenou
působností
(dáleve
jen
„Program“).
postiženým
mozkovou
obrnou.
na Svaté
každodenně
6:30 – 18:00,
Svatohorském
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování poutním
a obnovumuzeu
kulturních
památek,
se nalézají
mimo
každodenně
10 –které
15 nebo
na www.svatapamátkové
rezervace a zóny, nejsou národními kulturnímihora.cz.
památkami
a nejsou
ve vlastnictví
republiky.
Lanový svět
Aktuality
o stavbě
varhan České
na www.svataMinimální
podíl na
vlastníka
je 10
% z nákladů,
k nimžročníky
se váže poskytnutý
příspěvek.
Příspěvek zoProgramu
nelze poskytV návaznosti
již dva
předchozí
úspěšné
hora.cz/varhany
a informace
činnosti Matice
Svatonout,
jestliže byllanových
na stejnou
akci vvezahradě
stejnémna
roce
poskytnut
příspěvek
z ostatních programů Ministerstva kultury
neobyčejných
aktivit
Svaté
Hoře jiný
horské
na matice@svata-hora.cz.
vzvou
oblastipříbramská
památkové péče.
skautská střediska na 3. ročník
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti.
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
MINER ALOGICKÉ
SEžádosti
TK ÁNÍosobně nebo
Z ÁŘÍpoštou na předepsaném formuláři
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu
mohou podávat
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012
přiloží všechny
přílohy.
VE aVELKÉM
SÁLEpovinné
IVADL
A
VOŘÁK A OD
HODIN DO
HODIN
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012
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čtenáři Kahanu,
Vážení čtenářiVážení
Kahanu,
za sebou
nádOHK Příbrammáme
v průběhu
ledna
herné šestprázdninové
a února uskutečnila
seminářů,
a krásné léto,
o kterých jste měsíce
již byli informováni.
a teď je čas připravovat se na podzim letošního roku.
Na jaro 2012 připravujeme
opět opět
velký rozjíždíme
balíček akcí,
ze kterých
si snad
S podzimem
celou
řadu akcí,
ke každý
kterým
vybere to své.
právě teď děláme přípravu.
Nyní poskytnu krátký
přehled
postupně
se budu
k jednotlivým
akcím
Zatím
mohu aprozradit
témata
připravovaných
seminářů,
vracet
podrobněji.
ale ještě
nemáme vše dokončeno. Oficiální plán akcí bude hotov v první polovině září.
bude
představení
programu „Nová
zelená
úsporám“,
se bude
dne
5.Nejbližší
březnaakcí
2012
– „Právo
pro obchodníky
nikoliv
obchodníci
pro která
právníky“.
Tokonat
je první
9.seminářů,
od 15 hodin
v prostorách
školícího
centra
firmy
Raab Karcher vprincipy
Příbrami,práva
Husova
596.
z18.
řady
který
má účastníky
seznámit
s těmi
nejzákladnějšími
a jeho
Okresní hospodářská
v Příbrami
připravuje
tuto akci
společně
společností
Raab
praktickými
dopady, tj.komora
asi budeme
bourat
mýty a chybné
(byť
zažité aseoblíbené)
omyly.
Karcher a Poradenským
centrem
dotace
staveb.cz.
Zveme
tímto
zájemceAD
– žadatele
o podInteraktivní
seminář povede
náš člen
pan –Mgr.
Vladimír
Syruček,
rozhodce
HOC. Seminář
v programu
Nová
zelená úsporám
k prezentaci
tohoto
programu.
jeporu
vhodný
zvláště na
obchodníky
a podnikatele.
Pro členy
OHK
Příbram je seminář zdarma.
Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů. Na semináři se dozvíte infor15.
března
2012
–
„
Znalecký
posudek,
jaká
jsou
přání
zadavatelů
jaká je realita“mace o podmínkách, které jsou obsaženy ve výzvě Ministerstva životníhoaprostředí,
o možné
přednáší
soudní
znalec
David
Kaftan
a
seminář
by
měl
být
veden
v
podobném
jako
technické podpoře ze strany poradenského centra, ale i o možnostech duchu
financování
ten
předchozí.
Členové
OHK Příbram
mají opět
bankovním
ústavem
Českou
spořitelnou,
a. s. vstup bez poplatku.
29.
března 2012
– „Novela
zákona
o veřejných
zakázkách
platná Distribution
od 1. 4. 2012“.
V neposlední
řadě
se představí
i společnost
SaintGobain Building
CZ,Připravospol s r.o,
kteránovela,
účastníkům
prezentace
poskytne
slevový
kupón významnou
na čerpání změnu
odběru
vaná
která má
nabýt účinnosti
od jednorázový
1. dubna 2012,
představuje
stavebního
materiálu.
Samozřejmě
počítáme
s prostorem
pro
diskusi.
tohoto
zákona
od jeho schválení
v roce
2006. Mnohé
z těchto
změn
budou vyžadovat zásahy
Příjem
žádostípostupů
o podporu
byl zahájen
12. srpna
2013 seznámí
a žadatelé
mohou své žádosti
posílat
do
zaběhlých
zadavatelů.
Seminář
účastníky
s připravovanými
změnami
listopadu
2013.aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
snejpozději
důrazem do
na 29.
jejich
praktickou
24. září
seŘíčka,
firmy který
mohou
dozvědět
více
o „Komplexním
Mgr.
Pavel
nám
přednáší
i Zákoník
práce. řešení firemní komunikace VOIPEX
F1“, které je vyváženým spojením komunikační platformy, hlasových služeb a zálohovaného
12.
dubna 2012
– „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
internetového
připojení.
a29.
naučte
lépe vrozumět
těm, 8.
kteří
jsou kolem
– Agentura
– Kateřina
říjnase„DPH
příkladech“,
listopadu
10. vás“
kuželkový
turnajSignum
pro členy
OHK aKryllová.
pozvané
18.
dubna
2012 – „Shromáždění
Příbram“
v příbramské
Sokolovně.
hosty,
3. prosince
„První přiblíženídelegátů
novému OHK
občanskému
zákoníku
pro účetní“.
20.
dubna
2012 - „DPHObčanskému
v příkladech“
– Ing. Václav
Dvořák.
Nově
připravovanému
zákoníku
se chceme
věnovat podstatně více, a to nejen
pohledu
účetních, ale i akcemi
personalistů,
smluv a o vzměnách
všeobecně.
Szdalšími
připravovanými
Vás seznámíme
příštím čísle.
Veškeré naše akce budete postupně nacházet na našem webu www.ohkpb.cz
Od bych
června
je spuštěn
3. ročník
ankety Top firma
Teď
se ještě
ráda vrátila
k Podnikatelskému
plesu. Příbramsko, kde se můžete zapojit
do února
hlasování
prostřednictvím
webových
stránek. Hlasování
můžejiž
být
provedeno
z každé IP
11.
2012
jsme si na konto
Podnikatelského
plesu připsali
desítku.
Podnikatelský
adresy
pouze
jednou
a bude probíhat až
doplesové
31. prosince
2013.
ples
patří
k jedné
z nejvýznamnějších
akcí
sezóny
v Příbrami. Organizátory může
Dne 15. září je uzávěrka aktualizací do Regionálního adresáře firem a institucí 2014. Poté
těšit
přetrvávající
zájem lidí, které
se plesu
zúčastňují
všechna
s železnou
bude
probíhat předtisková
příprava
a katalog
budepo
vytištěn
doléta
konce
tohoto pravidelností.
roku.
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky podpoře
podnikatelských
subjektů, které
tuto17.
akci
buď finančně,
formou
Poprázdninové
představenstvo
se sejde
zářípodporují
ve firmě Raab
Karcher v nebo
Příbrami.
pěkných
věcných
darů,několik
které účastníci
vyhrát
na základě slosovatelných vstupenek.
Bude opět
schvalovat
nových mohou
členských
firem:
DOKAS
Dobříš
– nakládání
s odpady,
provozpoděkovat
sběrného střediska,
stavební činnost, správa,
Tímto
bych
ještěs.r.o.
jednou
chtěla všem
partnerům
za jejich přízeň.
údržba,
oprava
a výstavba
veřejných
komunikací
a osvětlení,
údržba
Nyní
krátce
přiblížím
program
letošního
plesu. Při
uvítacím správa
drinku aod
19,00 zeleně
hodin aj.
si účastMgr.mohli
Milenaposlechnout
Štěchová – psychologické
služby – akreditovaný
dopravníkapely
psycholog
a psyníci
jazzovou a swingovou
muziku v podání
SUNDAY
chologické poradenství
AFTERNOON´S
JAZZMAN. Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
Kroupa –MIX,
optimalizace
bankovních
produktů
fyzických
osob,
poradenská
kJUDr.
tanci Lubomír
hudební skupina
kterou jsme
pozvali opět
po tříleté
odmlce.
A rozhodně
to
a konzultační činnost ve finančnictví
stálo za to.
VZávěrem
průběhuvybírám
večeraz diváci
standardních
latinsko-amerických
tiskovémohli
zprávyvidět
HK ČRukázky
informaci,
že HK ČR sei podílela
na prosazení tanců
novely
vzákona
podáníotanečního
páru Dominik
půvabnou
partnerkou
Bárou
Bělíkovou.
dani z příjmu.
Jedná se Vodička
o balíčeks opatření,
která
by měla po
finanční
stránce
Před
půlnocí
si pak přišli na své
obdivovatelé
profesionální
double HK
show,
nám
umožnit
zaměstnavatelům
zapojit
se více do
odbornéhoBMX
vzdělávání.
ČR kterou
však rovněž
očekává,
že seDominik
díky tomuto
opatření
zvýší aaktuálnost
vybavení odborných
z hlediska
přijel
předvést
Nekolný
s partnerem
vlastním moderátorem.
Rodinnouškol
a přátelskou
odborné výuky
zaměstnavatelé
spolupráci
se školami
mít k dispozici
finanční
atmosféru
dotvářía též
osobnost prove
tančící
Příbramáky
téměř budou
nepostradatelná,
a to taneční
a motivační
prokterý
příchod
o studium technických oborů.
mistr
pan Jiřínástroj
Dohnal,
celý zájemců
ples moderuje.
Finanční
možnosti
pro zaměstnavatele se týkají následujících oblastí:
Ze
života členské
základny:
- odečet nákladů na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě od základu daně paušální,
„Ruština
jako
pomocník
v dorozumívání“.
Členstipendií
OHK Příbram
SOŠ a SOU iDubno
organizuje
- navýšení limitů u daňově
uznatelných výdajů
u středoškoláků
vysokoškoláků,
vzdělávací
program,
cílemurčeného
je rozšíření
prohloubení
v investice
ruském
- firemní investice
dojehož
vybavení
proavzdělávání,
a toteoretických
až do 110 %znalostí
hodnoty
jazyce.
Je vzdělávání
zaměřený daně
na praktické
použitídojazykových
znalostí v konkrétních životních
pro účely
v roce uvedení
užívání.
situacích,
jako je upozorňuje
seznamování,
místa,stav
osoby,
události,
nakupování,
psanízdrojů,
obchodní
HK ČR i nadále
napopis
neutěšený
v oblasti
kvalifikace
lidských
který
zásadním způsobem
ohrožuje růst české ekonomiky. Hlavními důvody jsou:
korespondence,
inzerátu.
- nedostatek
absolventů
počátečního
vzdělávání
v technických, resp.
Program
je určen
zejména
pro podnikatele
i zaměstnance,
kteří průmyslových
v rámci své oborech,
profese
- chybějící vazba
praktické
na připravují
konkrétní na
firmy,
komunikují
v ruském
jazyce,výuky
nebo se
zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
- odchod silné
generace technicky
vzdělané
síly do důchodu,
uchazečům
o zaměstnání
vedených
na ÚP. pracovní
Místem konání
bude Střední odborná škola
nedostatek
kvalifikované
pracovní
síly promusí
realizaci
nových zakázek.
a-Střední
odborné
učiliště, Dubno.
Uchazeči
mít minimálně
ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100Irena
hodin,Karpíšková,
z toho 24 hodin
samostudia.
ředitelka
OHK Příbram
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
Okresní
komora
a informační
místo
podnikatele
odpoledne
od 15hospodářská
hodin v rozsahu
čtyř vyučovacích
hodin
(45 pro
minut).
Ukončení studia
Příbram I -na
Tyršova
106, Zámeček
- Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
se předpokládá
konec května
2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacíhowww.ohkpb.cz
programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací!
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Podzimní FARMÁŘSKÉ TRHY

Okresní hospodářská
a informační
místo
pro podnikatele
Farmářské
trhy Oborakomora
Příbram,
které se
uskuteční
v sobotu
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
21. 9. 2013 v areálu Hořejší
Obory
Příbram,
budou
ve znawww.ohkpb.cz
mení blížícího se podzimu a tím i většího výběru ovoce,
zeleniny a řezaných květin. V době mezi 8. a 12. hodinou
si můžete vybrat a nakoupit z bohaté nabídky čerstvého
ovoce, zeleniny, bohutínského pečiva a mouky, žampionů,
masných i mléčných výrobků, medu, moštů, koření,
výrobků z rakytníku. K chuti přijdou i výborné sladké
zákusky a koláčky nebo čerstvě upražená káva. Vhodná je
Brod,
Jerusalém,
Jesenice,
také
doba Bytíz,
k nákupu
brambor na uskladnění.
Vyjde-li
počasí,
procházka
Farmářskými
trhy bude
příjemným
Kozičín,
Lazec,
Zavržice,
Žežice
zpestřením sobotního dopoledne.
Volbyzájemce
kandidátůo
nadobré
členy osadních
výborů města
Příbram se uskuteční:
Pro
občerstvení
na Farmářských
trzích
v
pátek
dne
16.
března
2012
od
15.00
hodin
do 18.00 hodin a
Obora Příbram je zajištěno příjemné posezení.

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

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,
Jaké mimoškolní
aktivity
zvolit?
Prázdniny
jsou u- BÝVALÁ
konce aKLUBOVNA
mnozí rodiče
zvažují, jaké
logo Tallent
JESENICE
- volební místnost:
JERUSALÉM
MLÁDEŽE,
mimoškolní
aktivityKOZIČÍN,
zvolit pro
své
KOZIČÍN - volební místnost:
RESTAURACE
č.p.
57,ratolesti.
Tenisová
škola„UTallent
již 20V let
přivádí k bílému sportu
LAZEC - volební místnost:
KLUBOVNA
RYBNÍČKU“
LAZCI,
tisíce dětí
všech věkových
kategorií
a zapojuje se i do mnoha
ZAVRŽICE - volební místnost:
HASIČSKÁ
ZBROJNICE
ZAVRŽICE,
projektů,
jako
například
„Praha
sportovní“,
které si vytyčily
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.
za cíl děti rozpohybovat, odvést jejich pozornost od televize a nabídnout jim sport, který přemění apatii a obezitu ve zdraví a radost.
1.
Hlasovací
voličpouze
v den nové
konáníKvitové
voleb ve
místnosti.
Naše
škola, lístek
nemáobdrží
za cíloprávněný
vychovávat
a volební
Berdychy,
v rámci
Voliči
bude
umožněno
hlasování
poté,
kdy
prokáže
svou
totožnost
a
trvalý
pobyt
skupinové tenisové výuky přivádíme i ve Vašem městě k bílému sportu všechny
podle
průkazu.
volič se
musí před hlasováním odebrat
děti bezobčanského
ohledu na to,
zda majíKaždý
nebo nemají
talent.
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
Výhody neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
hlasování
Spousta dětí se nehodí pro kolektivní sporty, nejsou dostatečně dravé a větších
ve
volební se
místnosti
je každý
uposlechnout
předsedy
volební
kolektivů
zaleknou.
Tenispovinen
je ideální
variantou,pokynů
děti se
učí vytrvalosti,
komise.
soustředěnosti a umění fair – play.
Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti.
2.
Právo
kandidáty
členy
mají
občané ČR, kteří alespoň
Navíc
je volit
to ideální
sport,na
který
lzeosadního
rekreačněvýboru
hrát celý
život.
druhý
den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
Slavíme
U příležitosti
20.části
výročí
Tenisové
školy Tallent
vyhlašujeme
soutěž o ceny!!!!
pobytu
v místní
města,
pro kterou
je osadní
výbor zřízen.
Ve kterém roce Česká republika vyhrála současně DAVIS CUP a FED CUP?
1. Kcena
– raketa,
2. cena
- originální
„Tallenťácké“
cena - látková
taška Tallent
3.
platnosti
voleb
do osadních
výborů
je třebatričko,
účasti3.alespoň
30 % oprávněných
Mimo to jsme pro vás připravili ZDARMA ukázková odpoledne s tenisem, a to
voličů.
v týdnu od 16. do 20. září.

Tenis pro všechny

4.
Další
Kde
násinformace
najdete?poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.
V Příbrami trénujeme vždy v úterý v hale 1.FK Příbram na stadionu Na Litavce.
VInformace
Příbrami dne
28.na
února
získáte
777 2012
260 262, www.tallent.cz, případně info@tallent.cz
MVDr.přihlášení
Josef Řihák
v. r. 20 % nebo
Podzimní trimestr zahajujeme 23. září, za včasné
sleva
starosta
Raketa Head zdarma.

Vyberte si pejska či kocoura
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.
Dále budeme zveřejňovat také kočky, které má k adopci příbramský Spolek pro kočku.

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.

Bobík, ev. č. 8 Asi 10letý psí důchodce, do útulku ho přivezla před rokem Městská policie ve velmi
Pišta, ev. č. 172 Jezevčík černé barvy s pálením, stáří asi 4 roky. Je to dobrý hlídač, čistotný, vhodný zuboženém psychickém i fyzickém stavu. Bobík ale již poznal, že není každý člověk zlý. Svoji důvěru umí
do bytu. Zpočátku hodně nedůvěřivý, po čase mazlivý.
ukázat podáním packy. Při venčení se chová ukázkově a naši venčitelé si ho dopředu zamlouvají. Byl by
vhodný k starším lidem. Je čistotný.

Cedr, ev. č. 58 Kříženec stafordšírského teriéra, asi roční pes, bohužel mu chybí jedno oko, ale nechybí mu
Endy, ev. č. 153 Kříženec velkého vzrůstu, černé barvy s bílou náprsenkou, stáří 5 let . Je to čistotný pes. veselý elán do života. Je hravý, vnímavý, vhodný i pro výcvik. Není vhodný k dalšímu psovi. Je hodně
Výborný hlídač vhodný pro strážní službu. Ve své blízkosti nemá rád dalšího psa.
majetnický ke svému pánovi. Nedoporučujeme ho ani k dětem. Výborný hlídač. V útulku je již od 22.2.

Oskar, ev. č. 148 Kříženec středního vzrůstu, černé barvy s bílými znaky, delší srsti, stáří 11 let. Pes je
velmi čistotný, žil v bytě. Bohužel majitelka psa zemřela. Oskar by potřeboval zapomenout na smutnou
událost a získat nového hodného majitele.

Bubáček je asi dvouletý černý kastrovaný kocourek. Je velice mazlivý a přítulný, nemá rád však společnost
jiných koček. Proto byl po čtyřech měsících vrácen zpět do Spolku pro kočku - nezvykl si na další zvířecí
společnost. Tel. 737 170 116

běh
města
Příbrami

20. ročník

Sobota 5.10. 2013
START ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE 9:00 h
START HLAVNÍHO ZÁVODU 11:30 h

v areálu NOVÝ RYBNÍK Příbram
muži

10 km
MJ - junioři (1994 - 1995)
MA - muži do 39 let
MB - veteráni do 49 let
MC - veteráni do 59 let
MD - veteráni do 69 let
ME - veteráni od 70 let
MP - Příbramáci

žákovské kategorie

ženy

300 m

5 km
ZJ - juniorky (1994 - 1995)
ZA - ženy do 34 let
ZB - ženy do 44 let
ZC - ženy od 45 let
ZP - Příbramačky

D1 - děti 2006
a mladší

600 m
D2 - děti 2004-2005

1 km
D3 - nejmladší žáci (2002 - 2003)
D4 - nejmladší žákyně (2002 - 2003)
D5 - mladší žáci (2000 - 2001)
D6 - mladší žákyně (2000 - 2001)

žákovské kategorie

2 km
D7 - starší žáci (1998 - 1999)
D8 - starší žákyně (1998 - 1999)
D9 - dorostenky (1996 - 1997)

3 km
D10 - dorostenci (1996 - 1997)

CENY: všichni závodnici (dospělí i děti) dostanou stylové tričko + občerstvení po závodě

www.pribram.eu

www.triklubpribram.cz

PREZENTACE od 8:30 h

putovní pohár pro vítěze kategorií MA, MB, ZA, peněžitá odměna pro celkové vítěze M a Z
peněžitá odměna pro kategorie MA, MB, MC, ZA (do 10.místa), pro kategorii MD, ZB, ZC (do 3. místa)
a kategorie MP (do 5. místa) a ZP (do 3. místa), věcné ceny pro žákovské a juniorské kategorie

INFORMACE:
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A INFORMAČNÍCH SLUŽEB, TEL. 318 402 381
TRI KLUB PŘÍBRAM - Ing. Petr Švarc 602 482 121, Radek Eliáš 603 293 362
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výroba reklam

pořádá TRI KLUB Příbram a město Příbram

ZMĚNA
ZMĚNA PROGRAMU
PROGRAMU VYHRAZENA
Náměstí T. G. Masaryka
10:00 Zahájení, Soubor svatohorských trubačů, křest vláčku,
proslov starosty a hejtmana
10:30 Ginevra (1. část)
11:00 Sport klub Oxygen
12:00 Ginevra (2. část)
13:00 Pavel Kožíšek
14:00 program Letních slavností
14:10 zprávy z Letních slavností

14:30 Jarda Havelka
15:00 představení kulinářských
specialit šéfkuchaře Jaroslava
Sapíka včetně předvedení
uvaření pokrmu na podiu
15:30 hádání písniček z CD
Hezky česky 4, pozdravy atd.
16:00 Cirkus Jung,
gastro speciality
16:30 soutěž TV magazín

16:50 rozdávání plakátů,
v průběhu večera ještě rozdávání
talířů, nafouknutých míčů atd.
17:00 Josef IX.
18:00 Wabi Daněk
19:00 Petra Černocká
19:40 ohňová show
20:15 Meky Žbirka
21:30 ohňostroj
22:00 konec akce

Hořejší Obora
10:00 zahájení, cheerleaders,
představení prezentujících se spolků
10:30 dechovka Lužničanka
11:15 Ochrana fauny ČR
11:30 kapela při ZUŠ A. Dvořáka
12:30 dobrovolní hasiči
13:00 Jarda Havelka, 1. blok
13:30 diskotéka pro děti, soutěž
14:00 divadlo Skřítci

15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

bike show Petra Jeřicha
kouzelník Grino
Jarda Havelka, 2. blok
Josef Vágner
diskotéka Rádia Blaník
+ soutěže
17:30 Vojta Nedvěd
18:00 konec
www.radioblanik.cz
www.pribram.eu

Pražská ulice
Program od 10:00 do 16:00 h:
dětské disco, skákací hrad,
průvod mažoretek,
SDH Občov, cvičení pro děti,
soutěže, SK Spartak
Program v Pražské ulici připravuje
“Obchodní zóna Pražská”,
www.ozprazska.cz

Duatlon Příbram

Generální partner

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

muži/ženy po 10-ti letech od 15 let

Kategorie:

na místě v den závodu do 11 h (dětské do 9 h)

www.triklubpribram.cz

Přihlášky:

prezentace 8 - 11 h
start hlavní závod 12 h (dětské 9.30 h)

Časový program:

(Švarc 602 482 121, Eliáš 603 293 362)

Tri Klub Příbram

Pořadatel:

PLAKAT_BESEDA.indd 1

kombinace běhu
a jízdy na kole

NOVÁKU

Pořadatel:

na místě v den závodu do 11 h (dětské do 9 h)

www.triklubpribram.cz
www.czechtriseries.cz

Přihlášky:

prezentace 8 - 11 h
start hlavní závod 12 h (dětské 9.30 h)

Časový program:

Tri Klub Příbram (Švarc 602 482 121, Eliáš 603 293 362)

ZÁVODY 3-ČLENNÝCH ŠTAFET
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kluby, 3 členné štafety, dětské závody

Kategorie:
ÁCI jednotlivci po 5-ti letech od 18 let (M/Ž)
ÍBRAM

PŘ

14 LET V AREÁLU

ORIE
KATEG

ZÁVODY DĚTÍ OD
5 DO

přihlášky
pořadatel

300 m
300 m
1 km

1. běh

1 km
2 km
3 km

kolo

300 m
300 m
1 km

10.30 h

10.00 h

9.30 h

start

Tri Klub Příbram

info@triklubpribram.cz

Petr Švarc 602 482 121, Radek Eliáš 603 293 362

v den závodu od 9 h v areálu Nového rybníka v budově u občerstvení (označeno PREZENTACE)

roč. 2002 - 1999

roč. 2005 - 2003

roč. 2008 - 2006

kategorie chlapci/dívky

2. běh
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ZÁVODY DĚTÍ OD
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23.7.13 14:06

použitá kresba: Heinrich Hoﬀmann, Der Struwwelpeter, 1845
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Nový
Rybník

Duatlon Příbram

Generální partner

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

5
6
0
1
5

Vložené dětské závody ve sprint MTB duatlonu

Mistrovství ČR v dlouhém duatlonu

Českého poháru v dlouhém triatlonu a duatlonu

6. závod seriálu FORD CZECHMAN TOUR 2013

Generální partner
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Horská, treková i silniční kola jsou povolena.

běhu a kola na krátkých tratích.

kteří si chtějí vyzkoušet kombinaci

Závod pro všechny sportovce a hobíky,

ČÁSTEČNĚ UZAVŘENÁ CYKL.TRAŤ

2013
Krasohledění

Krasohledění 2013 – 5. roČníK

Zahájení
kulturní
seZóny
v Příbrami

Krasohledění 2013
Zahájení kulturní seZóny v Příbrami – 5. rOČník

ČtvrteK 12. září 2013

19.00

Úvodní slovo ing. Pavel Pikrt, starosta Příbrami.
5 MINUT SLÁVY SPECIÁL
Členy spolku ve čtvrtek zná příbramská veřejnost
především jako nadšené organizátory řady úspěšných
kulturních akcí. tentokrát se představí v roli účinkujících.
vstupné 50 kč, prodej vstupenek na místě
restaurace u Pletánků, Příbram - Zdaboř

páteK 13. září 2013

19.00

S ÚSMĚVEM NEPILOTA
Kočovné divadlo Ad hoc po velkém úspěchu z roku
2012 opět v Příbrami!
komponovaný večer originálních písní a obskurní poezie
ve stylu pánů skoumala a vodňanského je určen
pro mladistvé i dospělé, kteří berou život s lehkostí
a nadhledem. Představení získalo hlavní cenu na
festivalu hudebních divadel Prkna 2012.
vstupné 80 kč
Galerie Františka Drtikola Příbram

úterý 17. září 2013

17.00

RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ
spolu a pro radost – účinkují děti s rodiči i prarodiči.
vstup volný
Základní umělecká škola, Příbram i., nám. t. G. masaryka 155

středa 18. září 2013

19.00

MICHAL PROKOP TRIO
Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý
vstupné 150 kč
malá scéna Divadla a. Dvořáka

páteK 20. září 2013

19.00

PROBLÉM
hra současné slovenské autorky Zuzy
Ferenczové v podání Dramatického
souboru Gymnázia Pod svatou horou.
křehký příběh šestnáctileté studentky a jejích přátel
o hledání cesty k řešení „problému“. Představení se
dotýká základních otázek lidské existence: je lepší pes,
nebo delfín? Co byste si vzali na sebe, kdybyste věděli,
že dnes umřete? smrdí všechny šatny na světě stejně?
je potrat vražda?
vstupné 50 kč
malá scéna Divadla a. Dvořáka Příbram

ČtvrteK 12. září - páteK 20. září 2013

projekt je financován městem příbram

KRAS_PL_2013.indd 1

VÝSTAVA DŘEVOŘEZEB
Foyer Divadla a. Dvořáka
předprodej vstupenek:
divadlo a. dvořáka
Infocentrum Měú zámeček – ernestinum
Knihovna jana drdy příbram

////////

pořádají: Divadlo a. Dvořáka Příbram,
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MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

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

Dne 30. 7. v 7.20 hod. při pravidelné kontrolní činnosti
zjistil strážník Městské policie Příbram, že došlo k vloupání
do stánku s občerstvením u Hořejší Obory. O této skutečnosti informoval stálou službu MP a poté kontaktoval
majitele stánku. Na místo se dostavil 19letý muž a sdělil,
že stánek předchozího večera řádně uzamkl. Jelikož
skutečnosti nasvědčovaly tomu, že došlo ke spáchání
trestného činu, přivolal strážník hlídku Policie ČR, která si
případ na místě převzala a provádí další šetření.
Dne 31. 7. ve 21.50 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
Městské policie Příbram zaměstnanec akutního příjmu
Oblastní nemocnice v Příbrami a uvedl, že z jejich oddělení uprchl 36letý muž, kterého vyšetřovali z důvodu
pokusu o sebevraždu. Na místo byla okamžitě vyslána
hlídka MP. Za pomoci kamerového systému dohledali
strážníci jmenovaného u stánku v Jiráskových sadech
a následně ho převezli zpět do nemocnice. Hlídka MP
rovněž poskytla součinnost lékaři v průběhu vyšetření
výše uvedeného muže a následně asistenci při jeho
převozu na oddělení jednotky intenzivní péče.
Dne 3. 7. v 7.30 hod. prováděl strážník Městské policie
Příbram obchůzkovou činnost v Příbrami III – Barandov
a zaslechl zvuk motorové pily z prostoru lesního porostu
„Padák“. Rozhodl se provést zde kontrolu. Když na místo
dorazil, zjistil, že zde skupina čtyř osob těží dřevo.
Ztotožněním osoby, která uvedla, že je zodpovědná za kácení dřeva, bylo zjištěno, že se jedná o muže ve věku
18 let. Muž na dotaz sdělil, že svolení k těžbě dřeva má
od majitele parcely. Strážník poté místo opustil s tím, že
v dané věci provede další šetření.
Prověřením informací bylo zjištěno, že uvedená parcela
patří jinému majiteli, než uvedl osmnáctiletý mladík.
V dalších dnech byl telefonicky kontaktován pracovník
odboru životního prostředí MěÚ Příbram a byla mu oznámena těžba dřeva na tomto místě i další zjištěné
skutečnosti. Pracovník odboru MěÚ provedl ihned šetření
na místě těžby s tím, že je třeba zadržet osoby těžící zde
dřevo, jelikož v uvedené věci jde o podezření ze spáchání
trestného činu. Z těchto důvodů strážníci prováděli
v dalších dnech monitorování dané parcely za účelem
zajištění osob, které zde prováděly neoprávněně těžbu
dřeva.

Dne 11. 7. v 7.15 hod. se podařilo strážníkům na uvedené parcele zastihnout skupinu čtyř osob, které zde
kácely dřeviny. Jednalo se opět o muže ve věku 18 let
a další tři muže ve věku 18, 38 a 57 let, kteří mu pomáhali
s odklízením poražených dřevin. Po ztotožnění osob
vyrozuměli strážníci telefonicky zaměstnance odboru
životního prostředí a Policii ČR. Na místo se dostavila hlídka
policie, která si celou záležitost převzala.
Dne 12. 7. v odpoledních hodinách oznámila na tísňovou
linku Městské policie Příbram žena, že u II. polikliniky sedí
na autobusové zastávce opilá žena a s ní se na místě
nachází dítě, které běhá přes silnici. Na místo neprodleně
vyjela hlídka strážníků. Po příjezdu na místo byla opravdu
na zastávce zastižena 41letá žena se svojí šestiletou
dcerou. Provedenou dechovou zkouškou strážníci zjistili,
že jmenovaná žena je pod vlivem alkoholu a dotyčná
sama přiznala, že cestou z Prahy vypila láhev vodky.
Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která upřesnila
výsledek dechové zkoušky. Vzhledem k věku dítěte byla
na místo přivolána sociální pracovnice oddělení sociálně
právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram, které byla
celá věc na místě předána.
Dne 15. 7. v 00.01 hod. prováděla hlídka Městské policie
Příbram pravidelnou hlídkovou činnost v okolí autobusového a vlakového nádraží v Příbrami. V době, kdy
hlídka projížděla ulicí Čs. armády, vyjelo proti ní vozidlo
tmavé barvy. Strážníci zaznamenali, že vozidlo kličkuje
po silnici a místy překračuje středovou čáru vozovky.
Rozhodli se proto řidiče vozidla zkontrolovat, neboť jeho
způsob jízdy nasvědčoval tomu, že řidič pravděpodobně
před jízdou požil alkohol či návykovou látku. Ztotožněním
řidiče hlídka zjistila, že se jedná o muže ve věku 34 let.
Jmenovaný uvedl, že před jízdou žádné alkoholické
nápoje nepožil, avšak výsledek provedené dechové
zkoušky jeho tvrzení vyloučil. Zjištěné skutečnosti
nasvědčovaly tomu, že v uvedeném případě došlo
ke spáchání trestného činu, proto strážníci přivolali
na místo hlídku Policie ČR, která si celou věc převzala
a případ dále řeší.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Projekt SDÍLENÍ
Projekt SDÍLENÍ – komplexní práce s rodinami, u nichž je riziko výskytu
kriminálního chování jejich členů.
Město Příbram (Městská policie) se na základě zkušeností z roku 2012
rozhodlo, že ve spolupráci s odbornými pracovníky Střediska výchovné
péče a odboru sociálních věcí a zdravotnictví naváže na realizaci projektu
SDÍLENÍ i v letošním roce.
Pracovníci vytipují rodiny, u kterých je možný výskyt sociálních problémů
vyplývající z páchání trestné činnosti jejich členů, zneužívání alkoholu,
neorganizovaného způsobu života dětí a mládeže, ohrožení ztráty bydlení,
nízkých příjmů a nekompetence hospodařit s finančními prostředky či
ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti.
Do projektu budou tedy zařazeny především rodiny, na které se
dle zákona zaměřuje sociálně – právní ochrana dětí.
Předpokládá se účast 8 až 12 rodin, které projdou před zařazením do projektu motivačním pohovorem, kde jim budou sděleny informace ohledně
rozsahu případné spolupráce. Hlavním cílem projektu je prvotní posouzení
životní situace rodiny s následným individuálním plánováním cílů, které by
měly vést k pozitivní změně ve fungování rodiny, které v rámci projektu
obdrží informace o platných zákonech, povinnostech a důsledcích jejich
chování, jednání a rozhodování (tzv. zvyšování právního vědomí).
V průběhu realizace projektu se s dětmi z rodin zapojených do projektu
bude kontinuálně pracovat v rámci dětských růstových skupin zaměřených
na rozvoj sociálních dovedností a zmírnění poruch chování dětí. Jako
součást projektu budou dvě celodenní setkání rodin a dva víkendové
pobytové výjezdy celých rodin zaměřené na kultivaci vzájemných vztahů
a umění společně sdílet volný čas.
Město Příbram obdrželo na realizaci tábora dotaci z Ministerstva vnitra
ve výši 54 000,- Kč a ze svých prostředků na projekt přispěje částkou
20 000,- Kč.
Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
X.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...

Příbramské radnici je letos 120 roků
PŘÍBRAM bylo malé hradiště, přestavěné na ohrazenou dřevěnou tvrz postavenou na nejvyšším místě ostrohu
vytvořeného potoky Lušťova a Litavkou (dnešním Příbramským potokem, dnešní Litavka se nazývala Litava),
v podhradí v okolí tvrze bylo nemnoho polozemnic. Osada (lat. praedium) obhospodařovala asi pět lánů zemědělské
půdy, správcem byl purkrabí, ke správě mu stačila místnost v tvrzi, ve které bydlel.
Po vyměřené a uskutečněné výstavbě chalup za 10 roků po roce 1217 kolem rynku na jižním svahu ostrohu vzniklo
újezdní (střediskové) městečko (lat. cirkuitus) s 28 lány zemědělské půdy s právem tržním. Týdenní trh na obestavěném
rynku se konal v úterý. Na vrcholu svahu vyměřil lokátor sakrálně světskou stavbu, jak tomu bylo na zemských stezkách,
gotický pevnostní kostel obehnaný vysokou kamennou zdí. Zasvěcen byl stejně jako obdobné kostely na zemských
stezkách patronu kupců a kovkopů svatému Jakubovi Staršímu (svátek 25. července). Správu městečka vykonával
rychtář z chalupy, ve které bydlel, a stačila mu jedna větší místnost.
V průběhu 13. století se z přibraných poradců rychtáře ustálil sbor tuctu (dvanácti) přísežných konšelů a půl tuctu
starších, kteří se po půl roce střídali s konšely, při úmrtí nebo z jiného důvodu se starší doplňovali.
Na konci 13. století od roku 1290 po dobu tří let do roku 1294 byly Příbram a okolní vsi vysazeny novými kolonisty
s právem „německým“ (s odkladem placení daní vrchnosti po třech létech), po ničivé likvidaci příbramského panství
jako biskupského majetku v předcházejícím roce 1289. Ovšem i v dalších létech přicházeli další usedlíci. Nově vyměřená
zemědělská půda byla zvětšena o 10 lánů na 38 lánů, to je i stavebních parcel, a z městečka se stalo město. Místo
polozemnic se stavěly dřevěné roubené chalupy a obrys rynku, který vyměřil lokátor Přemysl, se uchoval do 70. let
17. století, kdy se zmenšil o představěná loubí na východní a jižní straně. Chalupy znamenaly větší hodnotu než
polozemnice a dobytek už se neuvazoval v lese, ale v chlívech, město dostalo právo vnější hradby (privilegium asi z roku
1293, před 720 léty).
Ke schůzování městského magistrátu v čele s rychtářem Přemyslem stačila jedna větší místnost, aby se do ní vešlo 20
mužů (rychtář + 12 přísežných + 6 starších + písař), která byla v jeho domě – rychtě. Tu postavil na dvou gotických
parcelách, na prestižním místě uprostřed západní strany rynku lokátor Přemysl, který byl jmenován rychtářem, jako
gotický dvouštítový dům s dvorem obehnaným kamennou zdí.
V průběhu let se stal dům hospodním a zasedací místnost v patře se stala sálem hostince U Černého orla, rodiny
Černých, ve kterém se konaly taneční zábavy a divadelní loutková (Václav, syn Matěje Kopeckého) i ochotnická
představení do roku 1922, kdy byl zbourán. Na jeho místě byl postaven dům v novorenesančním slohu pro okresní
zastupitelstvo, dnes Knihovna Jana Drdy, čp. 156 /I.
Příbram barokní – část 7. 8. 9. http://www.quido.cz/historie/historie_452.html
V průběhu 14. století s bohatnutím přísežných konšelů rostla i jejich moc tak, že měli vlastní městskou pečeť (jak je
doloženo v roce 1393, s figurou církevního majitele kanonie u chrámu sv. Jiljí v Praze), změnilo se pořadí moci,
na listinách první se podepisoval předseda přísežných konšelů – purkmistr a jako druhý rychtář. Z poradců rychtáře se
stala městská samospráva. Na začátku husitského hnutí na přelomu 14. a 15. století se poprvé zmiňuje i obec, tj. sbor
všech měšťanů, zastupovali je obecní starší.
Úřadování se rozděluje do dvou domů radnice, s místností pro zasedání magistrátu a pro písaře a rychty s místností
pro úřadování (konání soudů) rychtáře s písařem, biřicem a obviněným (rychtáři postupně v 15. a 16. století zůstala jen
policejní a pořádková činnost, ale stále byl členem magistrátu). Úřadovny byly většinou v jejich vlastních domech.
Později v obcí koupených radních domech.
Od roku 1553 se radním domem – radnicí stal dnes již
také neexistující šlechtický dům později nazývaný podle
v něm umístěného zájezdního hostince Stará rychta, na
jižní straně rynku. Pro potřeby magistrátu byl interiér
(zasedací sál, malby, štuky) i exteriér (arkády s přístavbou
jižního křídla) renesančně upraven. Pro rozšíření vozovky
(stejně jako zámeček v Plzeňské ulici) byl zdemolován
v září 1960. Radnice zde sídlila do 31. 12. 1793 – 240 roků.
http://www.quido.cz/historie/historie_406.html
V roce 1792 c. k. Josef II. nařídil reformu městských magistrátů, spravovat města mohou jen vzdělaní a přezkoušení,
placení úředníci (purkmistr a 4 – právníci, sekretář a policejní inspektor – přezkoušený, 2 radní - zástupci
obce/nezkoušení, neplacení). Příbram se stala jedním
z 28 měst v Čechách spravovaných úředníky vybranými,
přezkoušenými a schválenými zemským guberniem
a dosazenými zemským místodržitelem, řízených jednotnými státními předpisy. Na příbramský magistrát byla delegována také soudní pravomoc nad městy Nový Knín a Jílové.
Nový magistrát ke své práci si vybral novou budovu, městský palác (v Příbrami jediný), který nechal postavit Aleš
Ferdinand Wratislaw z Mitrovic, president české zemské komory.
A. F. Wratislaw z Mitrovic koupil na příbramském Rynku dvě spáleniště po požáru města z července roku 1626
pro výstavbu městského paláce, který byl dokončen v roce 1665. Severní z obou parcel patřila od začátku 17. století
rodu Vokačovských, do dnešních dnů nese jejich jméno rybník u Vysoké Pece. Vzhledem ke svému zaměstnání se
Wratislaw rozhodl 20. července 1667 prodat palác hejtmanu Slánského kraje Karlu Leopoldovi Caretto de Milesimo
za cenu 5000 zlatých rýnských, podle jména Vlachovi.
Po vystřídání několika dalších majitelů koupil Mitrovický palác v roce 1793 a adaptoval pro svoji potřebu nový
magistrát, od 1. ledna 1794 v něm začal úřadovat. Při číslování domů dostala budova číslo popisné černé 1/I. na žlutém
podkladě, v rakouských císařských barvách, číslovat se začalo všude od radnice či rychty. I přes několikeré přečíslování
jí jednička zůstala. Do přízemí magistrát umístil přidanou třetí třídu triviální školy, kterou od 19. dubna 1837 vystřídala
nově zřízená Hlavní škola s německým vyučovacím jazykem. Koupě této budovy do obecního majetku přinese
Příbrami vítězství v soutěži o získání okresního úřadu.
V roce 1849 císař František Josef I. nařídil nové uspořádání veřejné správy. Prostřednictvím ministerstva vnitra jeho
výnosem číslo 342/1849 říšského zákona byla v Čechách a na Moravě zemská místodržitelství, krajské úřady zůstaly
zachovány, ale místo panských vrchnostenských správ byly zřízeny podkrajské úřady, později přejmenované na okresní
úřady. Příbram pro získání podkrajského úřadu do města ihned nabídla budovu Mitrovického paláce za jeho sídlo
a degradovaný magistrát na obecní úřad přenesla do domu U Zlatého soudku, bydliště současného purkmistra,
od 1. 1. 1850 už jen starosty. Tímto tahem Příbram zvítězila nad ostatními podbrdskými městy a 1. ledna 1850 se v Mitrovickém paláci na adrese Příbram 1/I. usídlil Podkrajský úřad Příbram pro správu Příbramska a Dobříšska spolu s kolegiálním soudem pro Zbirožsko, Hořovicko, Dobříšsko a Příbramsko, později přibyl ještě berní úřad.
Čechy a Morava byly rozděleny na 79 podkrajských úřadů, dne 26. května 1855 došlo ke změně názvu na c. k. okresní
úřad. Dne 31. 8. 1868 došlo opět ke změně názvu na okresní hejtmanství a v roce 1928 se název vrátil na okresní úřad.
Z Příbrami se na jedno a půl století stalo okresní město po jeho čtyřistaleté vrchnostenské správě i jeho panství.

Ing. Josef Podlaha

Dělat dobrovolnickou činnost je pro mě něco nového, jako třeba sportovní aktivita.
Během svého studia i práce jsem získala zkušenost s dobrovolnictvím různého rázu.
Servírování jídla chudým lidem, pomáhání vojákům po návratu z války (podávání jídla,
pití, orientace na základně), čtení dětem, učení angličtiny...
Momentálně jsem v České republice na pár měsíců, nepracuji, a proto hledání dobrovolnické činnosti mně přijde jako přirozená věc.
Dobrovolnická činnost není jenom o dávání, je to oboustranné.
I já jako dobrovolnice odcházím obohacena a s příjemným pocitem, že jsem mohla
udělat něco užitečného pro svoji komunitu. Protože dobrovolnictví v České republice
ještě není tak běžné jako v zahraničí, jsem moc ráda, že jsem našla tuto možnost
v Příbrami.
Dobrovolnice M.
Termín podzimního výcviku bude zájemcùm upøenìn. V minulém èísle avizovaný
termín 14. 9. se z technických dùvodù pøesouvá na pozdìji.
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

Knihovna Jana Drdy v záøí
17. září od 17 hodin proběhne v Knihovně Jana Drdy další
pokračování z cyklu Dějin umění Mgr. Jany Froňkové, tentokráte
bude řeč o nizozemském malíři přelomu středověku a renesance
Hieronymu Boschovi.
Jeho obrazy plné apokalyptických hrůz varují před utrpením, které
nás čeká, pokud nepřestaneme být zkažení, chamtiví a prostopášní.
Díla jsou plná fantazie, tajemna a symbolů. Po své smrti byl Bosch
označen za kacíře. Ve 20. století se stal vzorem pro surrealisty, kterým
byl svým pojetím velice blízký.
24. září od 17 hodin proběhne přednáška Energetické tělové svíce
Hany Šmídové. Na přednášce se dozvíte více o této přírodní pomůcce
z včelího vosku a plátna, která odvádí z těla bolesti, otoky, cysty,
kaménky, toxiny, horečku, stres a negativní emoce.

Frankofonní klub Příbram
v ypisuje kurzy francouzštiny na školní rok 2013/2014
Kurzy se budou konat v Q-klubu.
První schůzka s lektorkou je ve středu 25. září v 17 hodin.
Zde budou účastníci rozděleni do skupin podle úrovně znalostí a budou
stanoveny termíny výuky a cena kurzů podle počtu účastníků.
Přihlášky jsou k dispozici v Informačním centru Knihovny Jana Drdy,
nám. T. G. Masaryka 156.
Informace poskytne na tel. 318 626 486 Mgr. N. Čížková.
Kurzy jsou podporovány grantem města Příbram.

NÁBOR DO HOKEJOVÉHO KLUBU
HC PŘÍBRAM
KAŽDOU NEDĚLI OD 9.00 HODIN
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16.30 HODIN

nábor HC
KAŽDÝ ČTVRTEK

OD 17.00 HODIN

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 725 449 556,
732 447 170
ČLENSKÝ ROČNÍ PŘÍSPĚVEK ČINÍ 1000,- Kč
S SEBOU STAČÍ VZÍT BRUSLE, PŘILBU A RUKAVICE
Možnost zapůjčení výstroje
TĚŠÍME SE NA VÁS

Omezení dopravy v Příbrami
1) Uzavírka ve dnech 2. – 22. 9. 2013

Ulice Politických vězňů od ul. Žežická po ul. S. K. Neumanna
Objízdná trasa pro bus i ostatní dopravu bude vedena z nám.
17. listopadu, ulicemi Politických vězňů, S. K. Neumanna, Karla
Kryla a Žežická.
Bude se týkat příměstských linek :
D14 Sedlčany – Příbram - Plzeň, D23 Příbram – Bohutín – Třebsko
- Rožmitál p. Tř., D30 Bohutín - Příbram - Trhové Dušníky, D31
Příbram - Rožmitál p.Tř. - Věšín, D33 Příbram - Narysov - Bohutín
- Láz, D85 Rožmitál p. Tř. - Příbram - Obořiště - Praha, D96 Věšín
- Rožmitál p. Tř. - Příbram - Praha, D98 Příbram - Dobříš - Praha,
D99 Příbram - Dobříš - Praha a linek MHD 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 5A,
7A, 7B
- linky pojedou po objízdné trase
- bude vynechána zastávka “sídl. Kladenská“, pro linky D14, 23,
30,31, 33, 85 a 5A navíc zastávka “Břez. Hory, rozc. Zdaboř“,
- D98, D99 náhradní zastávka „sídl. nám. 17. listopadu“

2) Uzavírka ve dnech 23. 9. – 4. 10. 2013

Ulice Politických vězňů od ul. S. K. Neumanna po náměstí
17. listopadu a ulice E. Beneše od ul. Politických vězňů
po ul. Osvobození
Objízdná trasa pro bus i ostatní dopravu bude vedena
od II. polikliniky, ulicemi E. Beneše, Seifertova, S. K. Neumanna
a dále po své trase.
Bude se týkat příměstských linek:
D14 Sedlčany - Příbram - Plzeň, D23 Příbram - Bohutín - Třebsko
- Rožmitál p.Tř., D30 Bohutín - Příbram - Trhové Dušníky, D31
Příbram - Rožmitál p.Tř. - Věšín, D33 Příbram - Narysov - Bohutín
- Láz, D85 Rožmitál p.Tř. - Příbram - Obořiště - Praha, D96 Věšín
- Rožmitál p. Tř. - Příbram - Praha, D98 Příbram - Dobříš - Praha,
D 99
Příbram - Dobříš - Praha16.8.2013
a linek MHD
2B, 4A,
kahan_zari_kahan_pros.qxd
22:042A,
Stránka
1 4B, 4C, 5A,
7A, 7B

- linky pojedou po objízdné trase
- bude vynechána zastávka “sídl. Politických vězňů věžák“
a „sídl. nám. 17. listopadu“

3) Uzavírka ve dnech 5. a 6. 10. 2013

Ulice Politických vězňů od ul. S. K. Neumanna po náměstí
17. listopadu a ulice E. Beneše od ul. Politických vězňů
po ul. Osvobození včetně těchto křižovatek
Objízdná trasa pro bus i ostatní dopravu bude vedena již
od ulice Březnické, kolem Flusárny, ulicemi Seifertova, S. K. Neumanna a dále po své trase.
Bude se týkat příměstských linek:
D31 Příbram - Rožmitál p.Tř. - Věšín, D85 Rožmitál p.Tř. Příbram - Obořiště - Praha, D93 Praha - Příbram - Blatná Horažďovice, D97 Příbram - Praha, D98 Příbram - Dobříš - Praha,
D99 Příbram - Dobříš - Praha, C31 Hořovice – Příbram a linek
MHD 2A, 2B, 6A,
- linky pojedou po objízdné trase
- bude vynechána zastávka „sídl. II. poliklinika“, „Na Cihelně“,
“sídl. Politických vězňů věžák“ a „sídl. nám. 17. listopadu“,
- náhradní zastávka „Školní III. poliklinika“

4) Uzavírka ve dnech 2. 9. – 8. 10. 2013

Ulice U Nádraží od ul. Čs. armády k ploše horního autobusového nádraží
Objízdná trasa pro bus bude vedena ulicí U Kasáren.
Bude se týkat příměstských linek: Veškerá autobusová doprava
příměstských linek pro obsluhu horního autobusového nádraží
bude využívat náhradní příjezd a odjezd ulicí U Kasáren.
Prosíme účastníky silničního provozu o zvýšenou
opatrnost a děkujeme za pochopení.
Městský úřad Příbram
Odbor silničního hospodářství a investic

DIVADLO
AFRIKA…aneb Češi mezi lidožravci. ½ 125 minut | M 390, 360, 180 Kč

so 14. |19:00

DARDA | sk. P

½ 120 minut | M 350, 310 Kč

út 17. |19:00

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA | sk. F

½ 120 minut | M 160, 120 Kč

čt 19. |19:00

MIKVE

½ 170 minut | M 350, 300 Kč

so 21. |19:00

VÁLKA ROSEOVÝCH

½ 135 minut | M 160, 120 Kč

ne 22. |15:00

NA KOUZELNÉM PALOUČKU | sk. D

½ 60 minut | M 50 Kč

út 24. |16:00

RANDE S DUCHEM | sk. S

½ 120 minut | M 50 Kč

malá SCÉNA

st 18. |19:00

Krasohledění 2013: MICHAL PROKOP TRIO

| M 150 Kč

pá 20. |19:00

Krasohledění 2013: PROBLÉM

| M 50 Kč

po 23. |19:00

IL CONGELATORE

so 28. |17:00

RYCHLÉ ŠÍPY
PRO školy

NA KOUZELNÉM PALOUČKU

NOŽE 2013

so 14. | 9:00

BURZA NEROSTŮ

ne 15. |12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA

st 25. – pá 27.

LÉKAŘSKÝ KONGRES

ne 29. | 9:00

PRODEJNÍ TRHY

po 30. | 9:00

PRODEJNÍ TRHY
Ostatní

so 28. |14:00

pá 6./20:00

jOBS

životopisný |CZ|M100 Kč

so 7./19:00

MACHŘI 2

komedie |TIT|M100 Kč

ne 8./16:00

ŠMOULOVÉ 2

animované |CZ|M120 Kč

Filmy, na které se zapomnělo
čt 12./19:00

AMADEUS

životopisný |CZ|M100 Kč| Art Film

pá 13./20:00

COLETTE

drama |CZ|M100 Kč

so 14./19:00

MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
horor |TIT|M100 Kč

ne 15./16:00

JÁ, PADOUCH 2

animované |CZ|M100 Kč

ne 15./19:00

LÍBÁNKY

drama |CZ|M110 Kč

čt 19./19:00

DIANA

drama |CZ|M100 Kč

pá 20./20:00

DIANA

drama |cz|M100 Kč

so 21./19:00

RIDDICK

scifi |TIT|M100 Kč

ne 22./16:00

REVIVAL

komedie |CZ|M100 Kč

čt 26./19:00

DONŠAJNI

komedie |CZ|M100 Kč

pá 27./20:00

DONŠAJNI

komedie |CZ|M100 Kč

so 28./19:00

V ZAJETÍ DÉMONŮ

horor |TIT|M100 Kč

ne 29./16:00

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM

animovaný |CZ|M100 Kč

ne 29./19:00

JAKO NIKDY

drama |CZ|M100 Kč | Art Film

½ 60 minut | M 50 Kč

estrádní sál

ne 8. | 9:00 –12:00

drama |TIT|M100 Kč| Art Film

5./19:00

½ 90 minut |
½ 105 minut | M 80 Kč

NOŽE 2013

KINO

PĚNA DNÍ

čt

so 7. |19:00

so 7. | 9:00 –18:00

Veškeré informace najdete na
www.pribram.eu/Úřední deska/
Dokumenty MěÚ/
Záměry nakládání s majetkem města

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

VELKÁ scéna

po 23. |8:30, 10:30

Ředitel organizace SZM Příbram
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem
těchto nebytových prostor:
- restaurace Zimní stadion v Příbrami VII,
Legionářů 378, o celkové výměře 417 m2
(kanceláře, sklad, restaurace, kuchyně,
WC a chladicí box),
- Snack bar v Příbrami VII, Legionářů 378,
- ubytovací zařízení s 10 pokoji v budově
Aquaparku,
- nebytové prostory ve sportovní hale
(šatny, sprchy, kabina komentátora,
VIP místnost, kancelář, sklad, prodejní
stánek - pokladna, prodejní kiosek
na ochozu, posilovna).

PROHLÍDKA DIVADLA

½ 60 minut | M 50 Kč

D–KLUB
po 16. | 19:00

WABI DANĚK

| M 150 Kč

ne 29. |19:00

NĚMÉ GROTESKY – Filmové večery v D-klubu

| M 50 Kč

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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