Klienti DPS v Hradební ulici se již cítí bezpečněji

R OZJÍMÁNÍ

Od 20. dubna fungují ve druhém největším domě s pečovatelskou službou v Příbrami
v Hradební ulici vrátní.
Vedení města Příbrami a této příspěvkové organizace zareagovalo na nepříznivou
situaci a vyšlo vstříc požadavkům klientů, stěžujících si na neutěšený stav.
„Často jsem byl kontaktován lidmi z domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici, že se tady
necítí bezpečně. Stěžovali si na porušování domovního řádu a na to, že se v domě často pohybují
cizí lidé, kteří dělají nepořádek a dalšími způsoby narušují klid a bezpečí ubytovaných,“ uvedl
ředitel Pečovatelské služby města Příbram Dušan Strakula.
Situace se pravidelně zhoršovala zejména mimo pracovní dobu Pečovatelské služby,
v nočních hodinách a o víkendech. Proto zde pracují a ve službách se střídají tři vrátní, kteří
dohlížejí na dodržování domovního řádu, jehož aktualizovaná verze schválená Radou města
Příbram platí s účinností od 1. 4. 2015. Vrátnice se nachází hned za hlavním vchodem do objektu.
„Zabezpečit primární sociální jistoty
našich klientů, jako je pocit klidu
a bezpečí, je naší základní povinností.
Zřízení vrátnice s našimi pracovníky
tomu přispívá. Dalším pozitivním jevem
je, že jsme zaměstnali i další občany
tohoto města. Navíc jsme na tato nově
zřízená pracovní místa dostali plnou
dotaci z Úřadu práce takže jsme
nemuseli navyšovat mzdové prostředky
z našeho rozpočtu,“ doplnil dále Dušan
Strakula.
Za měsíc fungování vrátnice se
ukázalo, že plní svůj účel. Několikrát
byly z domu vykázány neoprávněné osoby nebo jim nebyl povolen vstup. Jednou se dokonce
již musela volat při konfliktu městská policie.
„Všechny změny, které v současnosti děláme nebo se chystáme dělat v rámci Pečovatelské služby
a chystaného Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, jsou součástí našich
dlouhodobých plánů pozitivního rozvoje všech námi poskytovaných sociálních služeb. I v dalších
zařízeních města chystáme změny, které, jak doufáme, ocení klienti i zaměstnanci,“ sdělila k dané
problematice místostarostka Příbrami Alena Ženíšková.
Klienti, se kterými jsme mluvili přímo na místě, jsou se zřízením pozice vrátného spokojeni,
dle jejich slov se situace v domě výrazně změnila k lepšímu. Vrátnice funguje od pondělí
do pátku od 15,30 do 7,00 hodin ráno, o víkendech a státem uznaných svátcích nepřetržitě.

Paní Jarmile Kaiserové bylo minulý
měsíc 98 let. Narodila se v roce 1917.
Mohla slyšet zahřmění děla Aurory, zažila
rozpad Rakouska-Uherska, konec 1. světové války i prezidentování T. G. Masaryka.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Město Příbram oznamuje občanům, že dne 1. 7. 2015 bude slavnostně
otevřeno Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

Rekreační středisko Granit
Město Příbram je vlastníkem rekreačního střediska v šumavském Zadově. Tento objekt je celoročně
přístupný a je možné si ho pronajmout pro rodinnou rekreaci, školní či firemní akci.
Objekt má kapacitu 37 lůžek (1 pětilůžkový pokoj, 2 dvoulůžkové a 7 čtyřlůžkových pokojů). Jeden
čtyřlůžkový pokoj má vlastní sociální zařízení. Každý pokoj v 1. patře má své sociální zařízení na chodbě,
pokoje v přízemí mají společné sociální zařízení.
Kuchyně v přízemí je společná pro všechny, je dostatečně vybavená. Pro každý pokoj je zde vyhrazena
skříňka s nádobím, lednice, jsou zde elektrické sporáky, mikrovlnná trouba, rychlovarné konvice a další
standardní kuchyňské vybavení. V přízemí se nachází společenská místnost s televizí s kapacitou 25
míst. Součástí chaty je i terasa s krásným výhledem na Šumavu a v suterénu je vybudovaná společenská místnost s krbem.
Vedle objektu je lyžařský
vlek, takže je ideální pro
lyžování rodin s malými dětmi. Nedaleko je lyžařský
areál Zadov-Kobyla, který
vyhovuje i náročnějším
lyžařům. Samozřejmostí
jsou i udržované běžecké
tratě.
V letním období si přijdou
na své turisté, cyklisté
i houbaři.
Objekt spravuje Městský
úřad Příbram, odbor správy
majetku.
Kontakt: Věra Nováková,
tel: 318 402 523, e-mail:
vera.novakova@pribram.eu.
Přijeďte, určitě zde prožijete
příjemné dny.

Její přítelkyně a pomocnice, dvě velmi
milé dámy, napadlo, že by bylo krásné, kdyby jí k narozeninám přišel
popřát i pan starosta. Tato informace si naštěstí prorazila cestu
byrokratickými zákrutami až do mého pracovního diáře, a tak jsme se
tedy ve správný čas vydali na oslavu. Oba místostarostové, tj. paní
Ženíšková a pan Švenda, paní matrikářka a moje maličkost.
O vnitřních pocitech mých kolegů psát nemohu, ale o těch svých bych
se zmínil tuze rád. Totiž v tom každodenním shonu jsem přistoupil
k této schůzce jako ke každé jiné. „Odtud potud, a potom zase rychle
dál.“ Jenomže ona to nebyla schůzka jako každá jiná.
Paní Jarmilka nás přivítala s velkým pohnutím. Snad se té neuvěřitelně
krásné staré paní nedotknu, když prozradím, že plakala štěstím. Božíčku,
jak já se styděl.
Na schůzku jsme přišli včas, byli jsme vhodně oblečeni a měli jsme
s sebou i drobné dárky. Jen na jedno jsem jaksi pozapomněl. Srdíčko
jsem v tom pracovním shonu nechal někde za sebou. Nebyl jsem
připraven na takový náraz citu a pozitivní energie.
Paní brzy přešla z prvotního pláče do smíchu
a žertovala s námi. Smála
se upřímně a oči jí zářily
jako malému děvčátku.
Smála se při vzpomínání
na
svého
manžela,
dobírala si své opatrovnice i mne samotného,
když zpaměti odcitovala,
jakou truhlíkovinu jsem
napsal v Kahanu. A nejvíc
se smála svému životu,
když vzpomínala na doby,
které už jsou tak dávno
pryč.
Prozradila nám také tajemství dlouhého života. Získal jsem ho
bezúplatně, a tak se o něj podělím. Není to složité. Každé ráno se
umývat střídavě studenou a teplou vodou. Občas si dát stopičku
Becherovky a denně ráno cvičit. Také prý není třeba se bát dát si lívance
se zavařeninou a se šlehačkou. Jedno pravidlo paní Jarmilka nezmínila,
ale všichni jsme je pochopili i bez zbytečných slov. Udržela si humor.
Laskavý humor a upřímný smích. A taky ty jiskřičky v očích, co prozrazují,
že je chytřejší než my všichni dohromady.
Při loučení svatosvatě slíbila, že vydrží do stovky, a já vím, že svůj slib
dodrží. Přijdu jí zase poblahopřát, i kdyby mne měl život mezitím zavát
do bůhví jaké Tramtárie. Přinesu jí tu stopičku, ten drobný hříšek, co si
občas dovolí. A také ji podržím chvíli za ruku, protože pro ty nejstarší
z nás je to mnohdy důležitější než všechny dary světa. Ale také proto, že
předávání pozitivní energie vysoko ční nad jinými přírodními zákony,
porušujíc principy equilibria. Čím více dáš, tím více ti zůstane.
V tuto chvíli si nejsem zcela jist, zda se tak úplně hodí, aby pan starosta
psal o svých pocitech. Své pochyby však hážu za hlavu, když pomyslím
na to, že tyto řádky bude možná číst i paní Jarmilka a bude se smát
do dlaní. Můžeme to vzít i tak, že tento článeček je jenom a jenom pro ni.
A abych nezapomněl, až budu příště něco psát do Kahanu, tak
vzpomenu na to, že má slova čtou i takové hodné a bezelstné dámy,
jakou je paní Jarmilka Kaiserová. Přimíchám proto do svých myšlenek
více pokory. Mnohem více pokory. A taky měkoučká slova. Taková ta, co
se šeptají dětem před spaním, aby se jim zdály hezké sny. A politiku ať
si vezme třeba čert rohatý.
Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami

Pozvánka na 8. a 9. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.
V pondělí 22. 6. 2015 od 17 hodin a v pondělí 29. 6. 2015 od 16 hodin proběhnou v jednacím sále v Příbrami I, náměstí T. G. Masaryka 121, jednání
Zastupitelstva města Příbram. Zasedání zastupitelstva můžete sledovat buď přímo na místě, nebo z pohodlí svých domovů přes internet na serveru Youtube.
Přesný odkaz naleznete v den konání zastupitelstva na oficiálních stránkách města Příbrami na adrese www.pribram.eu.
Podklady pro jednání zastupitelstva (důvodové zprávy) budou zveřejněny na městských webových stránkách www.pribram.eu v rozsahu, který umožňuje zákon
o ochraně osobních údajů. Více zde: http://www.pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/zastupitelstvo/zasedani-zastupitelstva-2014-2018.html.
O navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva budou občané informování předem v zákonem stanovené lhůtě, a to jak na webových
stránkách, tak způsobem v místě obvyklým, tedy umístěním informace na plakátovacích plochách.

OBLASTNÍ
BLASTNÍ NEMOCNICE
NEMOCNICE PŘÍBRAM
ŘÍBRAM, AA. SS.
Informace pro pacienty

1) Změna vstupu na magnetickou rezonanci na Zdaboři
Upozorňujeme
pacienty
a návštěvníky, že z důvodů
venkovní rekonstrukce pavilonu E v areálu 2 Oblastní
nemocnice Příbram na Zdaboři je po dobu rekonstrukčních prací uzavřen obvyklý vchod na oddělení nukleární medicíny (u příjmu pacientů).
Rekonstrukční práce potrvají cca do konce
června tohoto roku.
Ke vstupu na oddělení nukleární medicíny
používejte hlavní vchod do pavilonu E.

nemocnice Příbram, že z důvodů venkovní
rekonstrukce pavilonu I dojde k přemístění
plicních ambulancí z přízemí pavilonu I
(vchod 2) do 4. patra křídla D4 hlavní budovy
nemocnice v areálu 1, Gen. R. Tesaříka 80.
Od 18. 5. 2015 najdete ve 4. patře křídla D4
hlavní budovy nemocnice tyto plicní
ambulance: Všeobecnou plicní ambulanci,
Spirometrii, Kalmetizaci.
Omlouváme se za dočasné ztížení podmínek.
Výsledkem rekonstrukce pavilonů bude
zlepšení prostředí pro naše pacienty. Děkujeme
za pochopení.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

2) Dočasné přemístění plicních ambulancí
Upozorňujeme pacienty a návštěvníky Oblastní

ÙäÒõàónÇîñø
Byly zahájeny práce na dlouho připravované rekonstrukci Svaté Hory
Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora byla na podzim
minulého roku schválena Ministerstvem pro místní rozvoj dotace v celkové výši 191 193 830,15 Kč
z Integrovaného operačního programu (162 514 755,62 Kč z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, 28 679 074,53 Kč ze státního rozpočtu ČR) na projekt „Příbram - Svatá Hora - vzorová
obnova poutního areálu” (CZ.1.06/5.1.00/24.09583).
Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní
kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených
a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb.
Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití obdobného typu památek. Použité
přístupy a postupy budou aplikovatelné na obnovu a využití památek obdobného charakteru
po celé České republice. Nově rekonstruované prostory budou využity pro duchovní činnost,
stálou výstavní expozici, budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených
expozic a výstav. Dále budou sloužit k pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků
i pro vzdělávací akce (pro žáky základních a středních škol apod.). Vznikne badatelské centrum
zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem.
V rámci otevřené nadlimitní veřejné zakázky, která probíhala od 22. 12. 2014 do 12. 5. 2015, byla
vybrána dodavatelská firma na stavební a restaurátorské práce - Starkon Jihlava CZ, a. s.
Tato firma má zkušenosti s vzorovou obnovou NKP Klášter premonstrátů Teplá, která by měla být
ukončena v červnu tohoto roku. Fyzická realizace projektu obnovy Svaté Hory byla zahájena
dnem podpisu smlouvy o dílo (12. 5. 2015) a měla by být ukončena 30. 11. 2015. Po dobu trvání
projektu bude areál Svaté Hory pro veřejnost nepřístupný.
Veškerá duchovní a pastorační činnost bude nadále probíhat v nedalekém exercičním
domě na Svaté Hoře.

Slavnost Korunovace
O víkendu 13. 6. a 14. 6. 2015 bude na Svaté Hoře slavena slavnost Korunovace. Tato slavnost se
poprvé konala v roce 1732 a od té doby se slaví vždy každou třetí neděli po seslání Ducha svatého.
Proto je datum největší svatohorské slavnosti pohyblivé.

Křížem krážem Anglií
I letošní rok si 43 žáků II. stupně s vybranými učiteli naší ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, procvičilo výuku anglického jazyka
mimo školní lavice. V termínu od 27. 4. do 2. 5. 2015 jsme navštívili Anglii.
V rámci našeho poznávacího zájezdu, jehož hlavním cílem bylo podpořit komunikaci v anglickém jazyce, jsme navštívili
a prohlédli si nejznámější historické památky Londýna – Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Trafalgar
Square, London Eye, Tower Bridge, St. Paul´s Cathedral a mnoho dalších. Nechyběl ani tradiční piknik v St. James parku.
Doslova nás však „očarovaly“ slavné křídové útesy White Cliffs, lemující jih Velké Británie. Kdo chtěl, mohl si i po kolena
vyzkoušet, jaké je to stát v moři pod nimi. Poté jsme navštívili městečko Brighton. V našem programu nechyběl ani
nejslavnější pravěký megalitický monument v Evropě – Stonehenge a městečko Winchester. Jistě platí, že to nejlepší je
vždy na závěr. Poslední den jsme si prošli klenotnici v Tower of London, vyšlápli si na prohlídku slavného Tower Bridge
a jeli jsme lodí kolem čtvrti Greenwich. Po celodenním náročném programu jsme se projeli lanovkou Emirates Cable
Cabin Car System nad olympijskou vesnicí a O2 arenou.
Cestovali jsme, ale nepoznávali pouze historické památky, ale také kulturu země. Měli jsme možnost vyzkoušet si život
přímo v rodinách, kde jsme byli ubytovaní. Žáci se tak museli domluvit úplně sami, aniž by měli za zády učitele, který
by jim něco překládal. Všichni to zvládli na výbornou a vraceli se každé ráno k autobusu s úsměvem na rtech, jak to vše
zvládli.
Nabitý program si všichni zúčastnění patřičně užili. Všichni si přivezli domů nějaký suvenýr, který si mohli v rámci
„shoppingu“ koupit. Ale co hlavně? Dovezli jsme si spoustu zážitků a dojmů. Některé nám budou připomínat naše fotky,
ale bezpochyby se najdou i takové, které nám zůstanou vryté jen v našich srdíčkách. A proto zcela jistě stojí za to učit
se „s chutí“ anglickému jazyku, neboť právě jeho prostřednictvím se stává naše cestování bohatší. Co říkáte?
Mgr. Jana Žáková a Mgr. Žaneta Nohová

Příbramští občánci narození v dubnu a květnu
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Vážení čtenáři Kahanu,
dovolím si Vám ještě před prázdninami nastínit několik informací
z Okresní hospodářské komory
v Příbrami. V květnovém čísle Kahanu jsem avizovala volební
shromáždění delegátů, které se konalo 21. dubna 2015
v zasedacím sále Úřadu práce ČR – Krajské pobočce v Příbrami.
Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami se koná jedenkrát
ročně. Na letošní shromáždění se dostavilo padesát osm členů a pět hostů.
Na programu shromáždění bylo schválení plánu práce pro rok 2015, schválení
hospodářského výsledku za rok 2014 a schválení rozpočtu pro rok 2015.
Shromáždění delegátů dále vzalo na vědomí zprávu o činnosti za rok 2014 a zprávu
dozorčí rady.
Volební období pro statutární orgány hospodářské komory je tříleté a letošní rok byl
rokem volebním pro období let 2015-2018. Shromáždění delegátů volí předsedu,
tři místopředsedy, osm členů představenstva a tři členy dozorčí rady.
Dosavadní předseda Ing. Vladimír Kovalčík, který zastával funkci předsedy představenstva, se z důvodů zaneprázdněnosti jinými povinnostmi rozhodl potřetí
nekandidovat. Vhodným kandidátem byl Ing. Leopold Roule, jednatel firmy Halex
Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o., který poslední tři léta vykonával funkci
místopředsedy představenstva. Jelikož z pléna nevyšel žádný další návrh,
za předsedu OHK Příbram byl tajnou volbou zvolen Ing. Leopold Roule
a převzal tímto pomyslné žezlo od Ing. Kovalčíka. Dále se volili proklamací tři
místopředsedové, a to PaedDr. Tomáš Hlaváč, pan Jan Ježek a Ing. Vladimír Kovalčík.
Volilo se i zbývajících osm členů představenstva, kterými jsou: Ing. Bořek Bierhanzl,
Ing. Karel Cibulka, Ing. Jiří Dostál, Ing. Bohumil Maxa, Ing. Ján Pajtai, Mgr. Jiří Paul,
pan Miroslav Podzimek a pan Radek Vystyd.
Do dozorčí rady byli zvoleni Ing. Jiří Neuman, paní Miluše Šmolíková a Ing. Jaroslav
Vácha. Dozorčí rada se sejde následně, aby zvolila svého předsedu. Dosavadní
předseda Ing. Václav Dvořák se vzdal funkce předsedy dozorčí rady a znovu nekandidoval z důvodů časových, neboť se nově naplno věnuje práci radního města
Příbram. Velice jsme si vážili jeho práce pro OHK Příbram a patří mu veliké
poděkování za dlouhá léta pro dozorčí radu OHK Příbram.
Shromáždění delegátů ještě volilo delegáty a náhradníky na celorepublikový sněm
HK ČR na léta 2015-2017.
Po návrhu usnesení došlo na vystoupení hostů a diskusi. Rádi jsme mezi nás
přivítali starostu města Příbram Ing. Jindřicha Vařeku a místostarostu Mgr. Václava
Švendu. Dále pak přijala pozvání ředitelka ÚP Bc. Renata Malichová a Mgr. Libor
Bartůněk a za AK ČR v Příbrami ředitelka Ing. Hana Vandělíková, kteří pronesli
zdravici delegátům a přispěli do diskuse svým vystoupením.
Již počtvrté se sešli příznivci golfu na golfovém turnaji Okresní hospodářské
komory v Příbrami. Akce se konala tradičně v příjemném prostředí Golfového
klubu v Líšnici u Mníšku pod Brdy v úterý 12. května 2015. Počasí letošního ročníku
bylo naprosto ukázkové a na startu se sešlo 32 golfistů, kteří byli rozděleni do devíti
flightů.
V kategorii smíšená HCP 0-36 se na prvním místě umístil Michal Grinč, na druhém
místě Aleš Vršecký a třetí příčku obsadil Miroslav Karas. V kategorii smíšená HCP 3754 na vítězství dosáhl Jan Rozmajzl, jako druhý se umístil Karel Oliva a třetí Michal
Gerčák.
Nejlepším hráčem letošního turnaje se stal Martin Janoš, kterému byl propůjčen
putovní pohár.
Vyhlášeny byly i dvě vložené soutěže. Vítězkou Longest drive ženy se stala paní
Michaela Povýšilová a za muže to byl Miroslav Karas. Vítězem Nearest to pin se stal
MUDr. Karel Vosátko.
Poděkování patří samozřejmě všem našim partnerům, kteří se podíleli na turnaji
buď finančně, nebo věcnými dary pro vítěze. Jmenovitě děkuji zástupcům firem
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., Energon Dobříš, s. r. o., PBtisk, a. s., a Koruna, s. r. o.
O turnaj je vzrůstající zájem a já věřím, že dojdeme i k pátému ročníku opět
v podobném termínu, jaký je nastaven od začátku, tedy v polovině května 2016.
19. června 2015 ještě připravujeme tradiční již 21. ročník VIP tenisového turnaje
OHK Příbram a na výsledky se můžete těšit příště.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784
www.ohkpb.cz

Prodloužení dopravní uzavírky
Městský úřad Příbram oznamuje, že uzavírka Březnické ulice bude
prodloužena.
Termín: od 5. 6. 2015 do 12. 7. 2015 (původní termín byl do 4. 6. 2015)
Úsek: od ul. Osvobození až k Flusárně (k vjezdu k marketu LEKO)
Důvod: stavební práce – rekonstrukce místní komunikace
Investor: Město Příbram
Provádí firma: BÖGL a KRÝSL, k. s., Renoirova 1051/2a, Praha 5
Autobusy veřejné linkové dopravy pojedou po objízdné trase ulicemi
Legionářů a Edvarda Beneše.
Odbor správy majetku

Zájezd do Anglie
Naše škola Bratří Čapků 279 společně se ZŠ Březové Hory ve spolupráci s cestovní
kanceláří Inter Zbiroh uspořádala ve dnech 27. 4. - 3. 5. zájezd do jižní Anglie
a Londýna. Pobytu se zúčastnilo 43 žáků a 4 učitelé.
Na naší cestě jsme navštívili spoustu zajímavých míst, například krásné útesy
s výhledem na oceán v Cornwallu a nejzápadnější mys Anglie Land´s End (,,konec
světa“). V Dartmoorském národním parku s velmi drsnou krajinou vřesovišť a bažin
jsme pozorovali stáda poníků.
Náš celý pobyt zakončila návštěva Londýna, hlavního města Velké Británie. To byl
pro nás asi největší zážitek. Kromě krásných památek, jako je Big Ben, Buckingham
Palace a Westminsterské opatství, jsme navštívili i Oxford street (ráj nakupování)
a London Eye. Tady se někteří zájemci mohli podívat na Londýn z velké výšky.
Svou znalost angličtiny jsme si ověřili v rodinách, ve kterých jsme byli ubytováni.
Také jsme mohli vidět, jak anglické rodiny žijí. Celý pobyt se vydařil i díky příznivému
počasí. Všichni jsme si to velmi užili.
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní učitelce Malé za to, že se zájezd mohl
uskutečnit.
T. Novotná, A. Sabotová, 9.D

Gymnázium pod Svatou Horou
Ředitel Gymnázia pod Svatou Horou vyhlašuje
druhé kolo přijímacího řízení do třídy 1. A,
šestiletého studijního oboru, pro zájemce
ze 7. tříd základních škol.
Přijímací řízení se skládá z hodnocení práce
na ZŠ na základě pololetního vysvědčení
ze sedmé třídy a vstupního pohovoru. Počet
volných míst pro druhé kolo je pět. Zájemci
mohou podávat přihlášky do kanceláře svatohorského gymnázia do 25. června 2015.

Taneční soutěž v ZŠ Jiráskovy sady

Benefiční burza Adra pro Bednu

Ve středu 13. 5. 2015 proběhlo v aule ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 oblastní
kolo VII. ročníku amatérské soutěže „Středočeský taneční pohár“, jejímž vyhlašovatelem je Středočeský kraj a koordinátorem jeho odbor školství a sportu. Organizátorem oblastního kola pro příbramský okres a pro okres Praha - západ byla již
tradičně naše škola.
Hlavním záměrem tohoto projektu je nabídnout žákům vhodné využití volného
času, působit jako aktivní prostředek prevence rizikového chování mezi žáky,
získávání nových poznatků v oblasti tance, sebepoznání, rozvoj tanečních dovedností, ale i utváření kamarádských vztahů mezi mládeží atd.
Oblastního kola se zúčastnilo čtyřicet žáků 1. a 2. stupně ZŠ a studentů SŠ, kteří buď
v minitýmech (2 – 4 tanečníci) či skupinách (5 a více tanečníků) předvedli zvolený
moderní tanec (disko tance, street dance, hip hop, rap, jump style, taneční aerobic,
taneční zumba).
V kategorii minitýmů 1. st. ZŠ obsadila 1. místo čtyřčlenná formace ze ZŠ a MŠ
Líšnice před dvěma „domácími“ dvojicemi ze ZŠ Jiráskovy sady: 2. skončila děvčata
K. Petrovicová a E. Máchová ze 3.B a 3. I. Strnadová a N. Váchová ze 4.A.
V minitýmech 2. st. ZŠ postoupila z 1. místa do krajského kola dvojice M. Šebestová
a L. Matejovová ze ZŠ pod Sv. Horou Příbram a ze 2. místa trojice T. Loukotová,
P. Krásová a K. Háchová, reprezentující ZŠ 28. října Příbram.
Kategorii tanečních skupin 2. stupně ZŠ ovládla domácí šestka ze 6.C: sestry E. + D.
Šlapákovy, S. Koryntová, T. Rábiková, R. Kratochvílová a M. Růžičková.
Letos byly podruhé v našem oblastním kole obsazeny i obě kategorie středních škol.
V minitýmech SŠ zvítězila dvojice studentek Gymnázia p. Sv. Horou S. Rychlíková
a L. Vasilišinová, ve skupinách pak zvítězily studentky z Gymnázia Příbram.
Oblastní kolo taneční soutěže patřilo k vydařeným po stránce organizační i soutěžní.
Poděkování patří všem soutěžícím, jejich vedoucím, jakož i porotě ve složení:
taneční mistr Jiří Dohnal, slečna Alena Roušarová a Tomáš Novák, který tradičně
i soutěž moderoval.
Organizací krajského kola, které se uskutečnilo 28. 5. 2015, byl letos pověřen DDM
Mladá Boleslav. Postupujícím týmům přejeme i v dalším kole soutěže hodně
úspěchů.
Miloš Přibyl, organizátor oblastního kola
ředitel ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273

Lidé v Příbrami podpořili benefiční burzu Adra pro Bednu!
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna, které provozuje organizace
Ponton, občanské sdružení, se nyní může radovat. Díky benefiční burze, kterou
pro ni uspořádala organizace ADRA, o. p. s., se během několika květnových dnů vybralo úžasných 20 048 Kč.
Hlavní program akce – samotná benefiční burza, se uskutečnila v neděli 17. 5. v předsálí
estrádního sálu v kulturním domě v Příbrami. Během akce probíhal venku před kulturním domem doprovodný program pro děti – loutkové divadlo, zpívání, hry, výtvarné
workshopy, malování na obličej a žonglování. Program zajišťovali pracovníci Farní charity
Příbram, NZDM Bedna a dobrovolníci organizace ADRA, o. p. s.
„Na burze bylo velké množství
oblečení, opravdu bylo z čeho
vybírat. Hodně oblečení bylo
pro děti, měli jsme také nové věci
a nakupující měli možnost koupit
si například i svatební šaty,“ říká
o akci koordinátorka NZDM
Bedna Bc. Magdaléna Kočová.
A jak taková benefiční burza
funguje? „Při placení lidé sami
určili, na kolik si vybraných
kousků váží, a podle toho vhodili
částku do kasičky,“ vysvětluje Kočová. „Chtěli bychom tímto všem, kteří přišli a podpořili nás,
moc poděkovat,“ dodává s úsměvem.
Akce se opravdu vydařila. Lidé v Příbrami ukázali, že jim není lhostejný osud mladé
generace a dokážou práci s mladými lidmi podpořit. Výtěžek v celkové výši 20 048 Kč
bude využit na provoz NZDM Bedna, které se práci s dětmi a mladými lidmi věnuje.
„Dobrovolníkem ADRY jsem již několik let a nejvíce mě baví, když mohu pomoci benefiční
burzou právě těm, kteří se věnují práci s dětmi a rodinami. Také chci poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem Benefiční burzy zúčastnili,“ sděluje Anna Simaková z organizace
ADRA, o. p. s.
Zástupci organizace ADRA, o. p. s., i NZDM Bedna dále děkují všem, kteří se na akci
podíleli a díky kterým byla akce úspěšná – především Divadlu A. Dvořáka, městu
Příbram, Farní charitě Příbram, Pathfinder Příbram, TeleSim, spol. s r. o., a všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do příprav a organizace samotné akce.

Svatohorské gymnázium v Řecku
Svatohorské gymnázium v rámci projektu Erasmus+ navštívilo v dubnu své řecké
partnery z města Kalamata. Studenti a učitelé z České republiky, Itálie, Polska
a Španělska se během svého pobytu díky řeckým přátelům naučili základy řečtiny,
prezentovali svá města a Řekové nás seznámili se zajímavostmi jejich regionu. Díky
dobře vybranému termínu jsme se zúčastnili také Mezinárodního festivalu studentského divadla, který probíhal ve starém amfiteátru v Messini. Divadelní soubor
naší partnerské školy hrál Aristofanova Pluta a představila se i Royal Academy of
Dramatic Art z Londýna a mnozí další. Zažít divadelní festival v místě, ve kterém se
divadlo hraje po tisíce let, bylo nezapomenutelné.
Během návštěvy Řecka na nás také dýchla antická atmosféra. Navštívili jsme
Korintský průplav, který nás uhranul svou technickou dokonalostí, prohlédli si
památky v Aténách a Olympii. Nechyběla ani degustace řeckých specialit, či
procházka po mořském pobřeží. Přes všechny tyto zážitky na nás nejvíce zapůsobila
pohostinnost a přátelství řeckých učitelů, studentů a jejich rodin. Na začátku
příštího školního roku se chystáme na další výjezd, tentokráte do Polska.
Mgr. Hana Malátková, Gymnázium pod Svatou Horou

Zdravotní cvičení s prvky jógy pro seniory
V měsíci květnu skončilo Zdravotní cvičení s prvky jógy pořádané Akademií třetího věku
při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje Příbram, ale už teď se těšíme na září, kdy
opět začne.
V tomto semestru jsme si nejen naposledy zacvičili, ale radost z pohybu jsme oslavili
i společným rozlučkovým posezením v březohorské kavárně.
Toto zdravotní cvičení je přizpůsobeno seniorům nebo lehce handicapovaným a je
vedeno v pomalém tempu s relaxací mezi jednotlivými prvky. Akreditovanou a zkušenou lektorkou je Květa Havlíková, jejíž hodiny cvičení uklidňují, posilují, harmonizují
a s lehkostí zdravě protahují celé tělo.
Na podzim opět chystáme seminář pro seniory s názvem Život v pohybu. Jednotlivá
témata nebudeme zatím prozrazovat, ale každý si určitě přijde na své.
Kdo chcete být aktivním seniorem a udělat něco pro své tělo i ducha, může se už nyní
přihlásit na pravidelné cvičení, které se bude konat opět v úterý od 10 do 12 hodin
v bývalém školském úřadu v Příbrami VII (začínáme znovu 29. září 2015).
Přihlášky směrujte na VISK, tel. 734 571 156, 318 625 567, e-mail novakova@visk.cz.
Irena Muzikářová

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 1. 5. 2015 ve 3.15 hodin byla vyslána hlídka
Městské policie Příbram k prověření oznámení týkajícího se nehybně ležící dívky na louce nedaleko
Bytízu, kde se konala technoparty. Na místo vyjela
i další hlídka MP, která měla ve služebním voze
defibrilátor. Cestou se hlídky MP potkaly s vozidlem
záchranné zdravotnické služby a navedly ho
na louku, kde ležela dívka. Zde byl rovněž 36letý
muž, který měl údajně dívku napadnout. Následně
se na místo dostavila i hlídka Policie ČR, která si
vyšetřování případu převzala a požádala městskou
policii o pomoc při převozu muže na ošetření
do nemocnice. Po převozu do nemocnice se začal
muž chovat agresivně, proto zde strážníci setrvali
po celou dobu jeho vyšetření. V 6.30 h byl muž
za doprovodu policisty a hlídky městské policie
převezen na Policii ČR.
Dne 1. 5. 2015 v 15.10 hodin oznámil telefonicky
na služebnu Městské policie Příbram mladík, že mu
do kanálu v Seifertově ulici spadly zlaté hodinky
a žádal o pomoc s tímto problémem. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP a devatenáctiletý
mladík označil kanálovou vpusť, do které hodinky
zapadly. Protože strážníci zjistili, že k vyzvednutí
hodinek bude třeba vyprošťovací technika, kontaktovali hasiče, kteří následně za použití techniky
zásah provedli a hodinky vrátili majiteli.

muž, který je pravděpodobně pod vlivem návykové
látky a vypadá to, že se chystá nasednout do vozidla
a odjet. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, které
výše jmenovaný dvaapadesátiletý muž sdělil, že má
poraněná žebra. Na základě zjištěných skutečností
přivolali strážníci záchrannou zdravotnickou službu,
která shora uvedeného muže převezla na ošetření
do Oblastní nemocnice v Příbrami.
Dne 26. 5. 2015 v 11.40 hodin v průběhu kontrolní
činnosti v lokalitě klidové zóny v Příbrami VI zahlédla
hlídka Městské policie Příbram na betonovém
můstku u Litavky dvě osoby, které pomocí kladívek
vytloukaly ze zbytku izolace kabelové vodiče.
Ztotožněním osob strážníci zjistili, že se jedná
o muže ve věku 40 a 57 let. Vzhledem k tomu, že
uvedené skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo ke spáchání trestného činu, přivolali
strážníci hlídku policie, která si případ převzala
k dalšímu šetření.
Dne 27. 5. 2015 v 1.17 hodin zavolala strážníkům
Městské policie Příbram lékařka z oddělení akutního
příjmu Oblastní nemocnice v Příbrami a žádala
o pomoc s pacientem, který odmítá odejít z oddělení.
Strážníci dojeli na místo, muže probudili, vysvětlili
mu, že zde nemůže zůstat, a vyzvali ho k odchodu.
On jejich výzvu respektoval a opustil areál.
JUDr. Jaroslava Vodičková
velitelka MP Příbram

Dne 24. 5. 2015 ve 12.07 hodin kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie Příbram zaměstnanec čerpací stanice AGIP a uvedl, že se tam zdržuje

R EGISTR VOZIDEL BYL POSÍLEN
V souvislosti se současným a především očekávaným nárůstem počtu klientů Dopravního
úřadu v Příbrami došlo s účinností od 25. 5. 2015 k trvalému posílení výkonu agendy
registrace vozidel, a to o jedno funkční místo.
„K posílení došlo ze dvou základních důvodů. Prvním je stále se navyšující objem byrokratických
úkonů, který s sebou přináší stále větší časové nároky na vyřízení žádostí. Druhým důvodem je novela
zákona, která mj. současným majitelům vozidel v polopřevodu ukládá povinnost takové vozidlo
doregistrovat nejpozději do 30. 6. 2015,“ uvádí v této věci vedoucí Dopravního úřadu v Příbrami
Mgr. Jan Novák a upozorňuje, že v případě, pokud tak v daném termínu vlastníci vozidel neučiní,
bude jejich vůz úředně vyřazen a na pozemních komunikacích jej nebude možno provozovat.

Chcete inzerovat v Kahanu?
Rada města Příbram schválila umísťování placené inzerce
ve zpravodaji Kahan. Celá strana stojí 20 000 Kč, ceny ostatních formátů se odvozují od této částky. Za poslední stranu je
příplatek 25 %.
Inzerci zajišťuje Odbor kancelář města. Máte-li o inzerci zájem,
volejte na č. 318 402 281, nebo pište na kahan@pribram-city.cz.
Odbor kancelář města

PBB SE PŘIPRAVUJE NA OSLAVY

Milovníci synkop a improvizované hudby z kraje Jakuba Jana Ryby,
Antonína Dvořáka, bratrů Svejkovských, ale i Jaroslava Ježka, jenž rád
zajížděl pod Svatou Horu, znají velmi dobře Příbramský Big Band.
Uměleckého vedení orchestru založeného v roce 1981 se ujal Pavel Eliáš,
po jeho smrti nastoupil na dirigentský post Filip Burda a kapelnickou štafetu
po svých předchůdcích nese dál současný kapelník Karel Šperk.
Během 34 let existence big bandu se za jeho pulty vystřídali amatéři
různých věkových kategorií i profesí, ale také muzikanti, kteří se hudbou
živí jako pedagogové nebo hraním v profesionálních ansámblech.
V místě, kde je Příbramský Big Band přihlášen k trvalému pobytu, jsou velmi
populární jeho pravidelné letní a předvánoční koncerty. Na ty nejbližší jsou
posluchači zváni 12. června do Březnice a 16. června do Divadla
A. Dvořáka Příbram. Znít bude hudba, kterou swingující kapela potěšila
návštěvníky jazzových festivalů a koncertů ve Slaném, Karlových Varech,
Kroměříži, Rychnově nad Kněžnou a v Praze.
Do hlavního města pozvali Příbramský Big Band letos v květnu dokonce
pořadatelé našeho nejvýznamnějšího hudebního festivalu. Organizátoři
Pražského maratónu a Pražského jara připravili na Výstavišti Praha v předvečer závodu pro aktivní sportovce i jejich fanoušky pestrou nabídku
kulturních a společenských akcí. Do tohoto programu zařadili také
hodinový koncert příbramské kapely, se kterou vystoupili zpěváci Magda
Rezková a Martin Janský a sólisté orchestru. Účinkující dokázali svou
hudbou i v předstartovním mumraji zaujmout pozornost návštěvníků
Průmyslového paláce a za své výkony se dočkali zasloužených ovací.
V příštím roce uplyne 35 let od okamžiku, kdy příbramští jazzmani zahráli
poprvé především pro své potěšení, a přitom s překvapením zjistili, že
radost a nadšení přenášejí i na posluchače. Za svou lásku k hudbě si určitě
zaslouží, aby se v příštím roce dočkali důstojných oslav jubilea a ještě
dlouho naplňovali odkaz hesla Luďka Hulana: „Radostí z hudby ke zdraví duše“.
Karel Šperk

V souvislosti s výše uvedeným Ministerstvo dopravy ČR vytvořilo webovou aplikaci,
prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán jeho vlastník a není v tzv.
„polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu
lze provést na základě vložení čísla malého technického průkazu. Po potvrzení jsou sděleny
informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. doregistrovat
vozidlo na nového majitele. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“.
Ve skutečnosti se tato situace týká celkem 750 tisíc vozidel v České republice. Od 25. května
2015 je zároveň u vyvolávacího systému v čekárně úřadu k dispozici kontaktní pracovník, jehož
úlohou je zejména metodická pomoc klientům a jejich směrování tak, aby se k odbavení
u přepážek dostali s již vyplněnými žádostmi a kompletními podklady k jejich vyřízení. Dopravní
úřad zároveň sděluje, že ve snaze o co nejrychlejší odbavení očekávaného množství klientů zrušil
veškeré plánované dovolené před 30. 6. 2015 tak, aby agendu odbavovali všichni dostupní pracovníci.
„Pro ilustraci uvádíme, že v loňském roce bylo prostřednictvím přepážkových pracovišť Dopravního
úřadu odbaveno 29 761 klientů, z toho 18 800 na registru vozidel,“ dodává na závěr Mgr. Jan Novák.
Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Městské lesy Příbram, s. r. o., prodávají štípané palivové dřevo

Pes ve škole?

Jehličnaté měkké dřevo v délce 33 cm:
860 Kč/1prms vč. DPH
(smrk, borovice, modřín, jedle)
Listnaté tvrdé dřevo v délce 33 cm:
960 Kč/1prms vč. DPH
(dub, buk, jasan, bříza)
Místo: za Balonkou v areálu Veolie – čistička odpadních vod
Doba prodeje: vždy v pátek od 7 do 14 hodin
Objednávky a informace: tel. č. 730 150 655, 730 150 654 nebo na www.mlpribram.cz

Dnes se studium považuje za jednu z nejdůležitějších etap života. A praxe
je nedílnou součástí studentského života. Praxe probíhá také na VOŠ a SOŠ
Březnice, kterou navštěvuji i já se svým psím pomocníkem Kantem. A ráda
bych touto cestou poděkovala právě celému učitelskému sboru, třídní
učitelce, zástupkyni i paní ředitelce. To, že mi zde umožnili studovat
bezprostředně poté, co jsem přišla o zrak, mě vlastně zachránilo od izolace
a od dalších následků. Přestože jsme ze začátku ani já, ani učitelé nevěděli,
co vlastně potřebuji pro studium a jak ke mně mají přistupovat, zanedlouho se
vše srovnalo a dnes jsem plnoprávným členem třídy.
Za dobré rozhodnutí považuji ponechání praxe až na druhý rok studia.
A mně toto rozhodnutí pomohlo dvojnásob. Není jednoduché sehnat
místo, kde by chtěli studentky jen na dva měsíce. Přece jen se nějakou
práci člověk naučí a praxe je najednou konec. Ze své praxe jsem měla dvojnásobné obavy. Jednak tedy z toho, jak ji budu zvládat, ale hlavně z toho,
kde by mě vlastně chtěli. Přece jen bez hlavního smyslu, tedy zraku, toho
na praxi příliš nezastanu. Šlo však jen o to uvědomit si, v čem naopak
vynikám. A to je bezesporu upovídanost. Rozhodla jsem se tedy
kontaktovat příbramskou pobočku SONS (sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých). Věděla jsem o ní již z dřívější doby, a tak mě
napadlo požádat o spolupráci jedinou pracovnici této pobočky Radku
Lienertovou. Ta mi vyšla plně vstříc. Později se ještě vyskytla možnost
strávit druhý měsíc praxe na základní škole přímo v místě mého bydliště.
To pro mě bylo pohodlnější, a tak jsem si to zde také domluvila. A ptáte se
tedy, co jsem zde vlastně dělala? V SONSu jsem pomáhala připravovat
aktivity pro slabozraké lidi, dělali jsme tak například svíčky nebo květiny
z krepového papíru. Avšak mou hlavní náplní byla tvorba programu
na besedy pro děti. Navštívila jsem hned několik míst, například Základní
školu Školní 75 v Příbrami, kde jsem měla hned pět besed, Základní školu
ve Višňové u Příbrami, ale také třeba samotnou školu v Březnici, kde jsem
měla besedu tentokrát pro studenty na střední škole. Mimo to jsem ale
měla povídání také v klubu důchodců se staršími lidmi, kde mě to ohromně
bavilo, nešlo totiž o klasickou besedu, ale spíše o takové povídání, kdy se
lidé spíše ptali a zajímali a já odpovídala. Ve druhém měsíci jsem pak využila
zkušenosti z besed u dětí a díky tomu jsem mohla udělat také besedy
pro nižší stupeň na rožmitálské Základní škole J. J. Ryby.
Praxe celkově proběhla na výbornou a jsem ráda, že v obou zařízeních
se mnou počítají i nadále, a chtěla bych jim tak vyjádřit svůj dík. Besedy
jsem si totiž užívala nejen já, ale také děti. Speciální pomůcky pro nevidomé se nevidí každý den, možnost vyzkoušet si je také zaujme. Ale absolutním tahounem byl samozřejmě vodící pes, a to u všech věkových kategorií.
Andrea Hlaváčková (2.VS)

Sportovní zařízení města Příbram, p. o., oznamují
záměr pronájmu nebytových prostor ubytovacího zařízení (hotelu)
v objektu čp. 378 v Příbrami VII. Předmětem pronájmu je ubytovací
zařízení o ploše 344 m2, je zde 10 pokojů se zázemím a zařízením.
Pokoje jsou v objektu plaveckého bazénu v Příbram, mají samostatný
vchod z parkoviště.
Podrobné informace se v nejbližší době dozvíte na úřední desce města
v Tyršově ulici, Příbram I, nebo na www.pribram.eu/Úřední deska

PSI K ADOPCI ,

TEL .

318 629 531, 777 705 616

Fox, ev. č. 67

Raf, ev. č. 37

Kříženec dvou až tříletý, přátelský k lidem, velice
vhodný k výcviku. Bude z něho dobrý hlídač.

Kříženec 4-5letý, pejsek klidné povahy, vhodný
k domku se zahradou. Má rád procházky.

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

víčka z PET lahví
sběr na vrátnici

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

bezplatná zelená linka

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

bezplatná zelená linka

olověné odpady, baterie, zpětný odběr

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

1 olověnou autobaterii (5 bodů) či 1 olověný záložní zdroj (5 bodů)
či 1 olověnou motocyklovou (malou) baterii (3 body)
1 ks elektroodpadu (3 body) či 1 ks osvětlovacího
zařízení = žárovky, zářivky, úsporky, výbojky (vše za 3 body)
1 ks odpadu s obsahem drahých kovů (4 body)
či 1 autokatalyzátor (5 bodů)
5 baterií-suchých článků (1 bod)
100 víček z PET lahví (1 bod)

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

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

1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend
2. cena: tablet Lenovo IdeaTab A7-50L
3. cena: fotoaparát Nikon Coolpix L31
další ceny: předplatné Xantypy,
reklamní předměty Kovohutí, atd.

Každý, kdo přinese vlevo zmíněné odpady,
se dostane do slosování (30. 9. 2015) o věcné ceny

JEDNOTLIVCI

Nejlepší školy/týmy obdrží poukazy na nákup věcí souvisejících
s tříděním odpadů a další ceny. Pravidla jsou stejná
jako u jednotlivců.

ŠKOLY a JINÉ TÝMY

kovohute@kovopb.cz

odpady s obsahem
drahých kovů včetně
autokatalyzátorů
klasický výkup

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

Odpady vykupujeme a odebíráme v souladu s platnou legislativou.

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

olověné baterie
klasický výkup na vrátnici
dle platných cen

Rádi od Vás odebereme:

Slavnostní ukončení studia: červen 2016

pokročilí i začátečníci, nové kurzy budou otevřeny podle počtu zájemců

Studium je určeno seniorům od 55 let, poplatky za jednotlivé kurzy budou stanoveny
do konce měsíce června 2015.
Současní studenti se nemusejí znovu hlásit, budou osloveni při výuce.

programu Historie a kultura a Svět literatury, pak bude doplněno ostatními zájemci.

- Program Dějiny umění - 2 semestry (zápočty a zkouška), přednostně pro absolventy

PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK Příbram
studijní obor DĚJINY UMĚNÍ - 2015/2016

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, třída Osvobození 387, 261 01 Příbram VII.
Bližší informace poskytne PaedDr. Miluše Nováková, tel.: 318 625 567, 734 571 156, e-mail: novakova@visk.cz.

Kontaktní e-mail

Kontaktní telefon

Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)

Datum a místo narození

Jméno a příjmení, titul



Přihlášky ke studiu se přijímají nejdéle do 15. 8. 2015 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné zasláním přihlášky umístěné níže - elektronicky na novakova@visk.cz nebo
poštou na adresu: VISK, třída Osvobození 387, 261 01 Příbram VII.
V případě velkého zájmu bude od února 2016 otevřena další studijní skupina.

750,- Kč za 1 semestr, město Příbram podpoří své občany příspěvkem

od 4. května 2015

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

______________________________________________________________________________________________

nebo zaslat přihlášku poštou na výše uvedenou adresu.

Přihlásit se je možné elektronicky na adrese: novakova@visk.cz

Tiskárna PRIMA, spol. s r. o.

Poplatek:

České výrobky malých a středních pěstitelů, chovatelů a potravinářů

Bližší informace poskytne PaedDr. Miluše Nováková, garant A3V a metodička VISK
Vzdělávací institut Středočeského kraje, Tř. Osvobození 387 (bývalá II. poliklinika), Příbram VII
Telefon: 318 625 567, mobil: 734 571 156

Umění pravěku a starověku, Umění středověku, Renesanční umění, Barokní umění, Od
baroka po umění 19. stol., Umění 19. stol., Moderní umění, Umělecká tvorba – tvořivá
dílna.

www.soapraha.cz/pribram

Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím
seminářem v rozsahu 5 vyučovacích hodin, každý semestr bude ukončen závěrečným
kolokviem. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin).

Předměty:

Těšíme se na Vás a Vaše dotazy.
Zaměstnanci Státního okresního archivu Příbram

Obsah studia: Program volně navazuje na programy A3V VISK Historie a kultura a Svět literatury.
Zaměřuje se na umění a umělecké směry od nejstarších dob po současnost, jeho
součástí je i umělecká tvořivá dílna.

· pro zájemce prohlídky budovy archivu do 18 hodin

- Zdravotní cvičení pro seniory – dvousemestrový kurz - 60 hodin,
- Práce s digitální fotografií – jednosemestrový kurz pro začátečníky - 30 hodin,
- Jazykové kurzy AJ a NJ – dvousemestrové kurzy - 60 hodin, doplnění současných kurzů,

následujícími studijní programy:

ve středočeské AKADEMII TŘETÍHO VĚKU

pokračuje v akademickém roce 2015-16

na

1. semestr: září 2015 – leden 2016
2. semestr: únor 2016 – červen 2016

Studium zajišťuje středisko Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje v Příbrami ve spolupráci
s městem Příbram.
Místo konání:
posluchárna
Waldorfské
školy
Příbram,
Hornická 327

· v badatelně prostřednictvím archivních dokumentů
připomenutí 2. světové války a jejího konce v květnu 1945
(internační tábory v okrese, fotoalbum vězně koncentračního tábora,
ojedinělá židovská kartotéka z doby protektorátu s fotograﬁemi
osob ze Sedlčanska, dokumenty z příbramského gymnázia)

za finanční podpory Středočeského kraje a města Příbram

Mezinárodního dne archivů

Slavnostní zahájení studia: 15. září 2015

Hříšní lidé vrchu Březového

Dvousemestrové studium pro seniory od 55 let.

dopoledne od 10 hodin a odpoledne od 17 hodin

studijní program DĚJINY UMĚNÍ

Program:
· k probíhající výstavě OBRAZY Z DĚJIN VRCHU BŘEZOVÉHO
je připravena přednáška PhDr. Věry Smolové

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK

v době od 10 hodin do 19 hodin

otevírá v akademickém roce 2015/2016 studium pro seniory:

Přijďte se podívat do budovy Státního okresního archivu
v Příbrami 7, E. Beneše 337

Vzdělávací institut Středočeského kraje

ÚTERÝ 9. ČERVNA 2015

pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a starosty města Příbram,
za finanční podpory Středočeského kraje a města Příbram

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE

sobota 20. června 2015

Dvořákovo nábřeží - Hořejší OBORA

UZENINY, SÝRY z
ŠKVARKY, PAŠTIKY z
MOŠTY, ŠŤÁVY z
MOUKA, CHLEBA z
FRGÁLE, PEČIVO z
MED, ŽAMPIONY z
PIVO z
CUKROVINKY z
ČERSTVÁ ZELENINA z
OVOCE A KVĚTINY z
OBČERSTVENÍ z

od 8.00 do 12.00 hodin

Farmářské
trhy

Město Příbram pořádá
Hříšnice Máří Magdaléna
na vyobrazení v kostelním zpěvníku
pro pány literáty u sv. Jakuba z let 1580-1582
(uložen v Hornickém muzeu Příbram)

8. kolo od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015

onc
od 1. máje do k

SBĚRU
U
R
O
P
D
O
P
A
N
PADŮ
D
O
H
C
Ý
V
O
M
ZÁJ
. KOLEM!
POKRAČUJE 8 e prázdnin

Í
PERMANENTN

8. kolo hned od 1. května 2015
7. kolo skončilo 30. dubna 2015

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

Láskyplné zpívání

Synagoga v Příbrami

Téma lásky bylo hlavním motivem nedávného vystoupení seniorů z Domova
důchodců na Březových Horách. Březohorské stříbrné hlasy, jak se pěvecké
uskupení nazývá, vystupuje se svým programem v domově důchodců několikrát
do roka. „Název Březohorské stříbrné hlasy jsme zvolili z úcty k březohorským stříbrným
dolům, stříbru v našich hrdlech i k našim šedinám,“ uvedla za soubor paní Ludmila
Kubíčková. Na harmoniku seniory skvěle doprovázela paní Jaroslava Křížová.
Zatím pokaždé, co
soubor zpíval, bylo to
podle jeho protagonistů především pro
radost a rozptýlení.
„K oslavě začínajícího
máje jsme tentokrát
zvolili téma lásky.
Protože když budeme
lásce dobře naslouchat,
povede nás, abychom
ji uznali a oslavili
takovou, jaká opravdu
je,“ uvedla dále paní
Ludmila a zahájila
vystoupení těmito
slovy: Láska, to není
jen radost, ideály a sny. To je též zklamání, bolest a slzy. S láskou si nelze hrát,
té nelze poroučet. To je královna mocnější rozumu, ovládající člověka tak
dokonale, až se jednou naplní k prasknutí radostí ze života.
Soubor Březohorské stříbrné hlasy vybral na vystoupení ze svého repertoáru čítajícího na 120 písní – ty písničky, které vyprávějí o různých podobách lásky,
o namlouvání i o rozcházení. „Přitom začaly vyplouvat vzpomínky na ty z našich rodů,
kteří neměli rodiče, narodili se jako nemanželské děti nebo byli od svých rodičů nějakým
způsobem odděleni,“ vyprávěla paní Ludmila s tím, že právě těmto lidem soubor
věnoval písně Malý hošík černovlasý a Išla Marína.
Ve svém vystoupení se soubor věnoval i jiným druhům lásky: dětské či zakázané.
V průběhu vystoupení členka souboru paní Turková perfektně zarecitovala Máj:
„Co by to bylo za oslavu lásky, kdybychom nezavzpomínali na nejslavnější báseň Karla
Hynka Máchy Máj,“ s úsměvem dodala paní Ludmila Kubíčková.
Senioři písní Ach synku, synku vzdali úctu předkům a možná také tímto dali
posledních pár rad našim potomkům… A to už začínala poslední píseň Na břehu
Blanice a zněla závěrečná slova paní Ludmily Kubíčkové: „Žijme tady a teď. Radujme
se z každého okamžiku a setkání. Milujme sami sebe a mějme úctu k tomu, jak ten život
lidský, někdy nelehký a někdy plný radosti, zvládáme.“

V těchto týdnech svět oslavuje 70. výročí ukončení druhé světové války. Příbram si
letos v dubnu připomíná také 140. výročí posvěcení příbramské synagogy, zdemolované v dubnu 1969. V současné době se připravuje památník příbramským Židům,
umučeným za holocaustu. Kromě toho spojilo město Příbram své síly se Státním
okresním archivem Příbram, Hornickým muzeem Příbram, Institutem Terezínské iniciativy
a několika zainteresovanými osobami, aby při této příležitosti mohla být vydána
vzpomínková publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo.

Oxygen zářil na ME v Holandsku
O úspěších příbramského Oxygenu na ME v Holandsku jsme si povídali s Lucií
Chlebnovou. Dvě zlaté medaile a jeden bronz přivážejí děvčata ze sportovního
klubu Oxygen z ME, které se konalo v Holandsku. Seniorskému týmu se podařilo
získat zlaté medaile i v obrovské konkurenci ruských týmů, které obsadily zbylé
příčky na stupních vítězů.
Vy jste se vrátili tento víkend z Holandska, kde jste získali titul mistrů Evropy.
O jaké závody se jednalo?
“Bylo to ME ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Konalo se v Holandsku
v Dordrechtu. Z Oxygenu tam byly hned 4 týmy. Kadetský tým, což jsou holčičky kolem
11 let, dva juniorské týmy a jeden seniorský tým.”
Jak týmy dopadly?
“Naprosto perfektně. Oxygen sklidil velký úspěch. V seniorské kategorii se nám podařilo
zvítězit. Na druhém i třetím místě byly ruské týmy, které jsou strašně silné. Co se týče
juniorů, tak v kategorii Petite jsme získali zlato, starší juniorky získaly ještě třetí místo
a kadetky bojovaly o bronz, ale odjely jsme se čtvrtým místem. V evropské konkurenci je
to také obrovský úspěch.”
Co to znamená s ohledem na blížící se mistrovství světa?
“Znamená to, že 3 týmy v kategorii stepů by měly vyrazit na mistrovství světa, které se
v prosinci bude konat na Martiniku. Protože je to daleko a bude to drahé, řešíme
sponzory a doufáme, že se nám podaří získat podporu i od města Příbram, protože se
na mistrovství kvalifikovaly hned tři týmy z Oxygenu, což je obrovský úspěch.
MS bude až v prosinci. Bude se do té doby nějak měnit závodní sestava?
Jarní sezóna je pro nás nyní uzavřená. Teď bude chvilku volno, pak začne kondiční
příprava. Koncem srpna bude soustředění a pak budeme pracovat na vylepšení
choreografií, protože i ruské týmy se je budou snažit vylepšit, tak abychom uspěli
i v dalších závodech.”
Vy jste závodili ve stejné době, kdy u nás probíhalo MS v hokeji. Sledovali jste
také nějaké zápasy?
“Já jsem hokej sledovala jenom do odletu na naše ME. Tam jsem registrovala jenom
výsledky. Bohužel jsem nestihla ani jeden zápas vidět naživo, což mě mrzí. Ale myslím, že
český tým zamakal a dosáhl úspěchu.”
Necítíš se ty sama taky trochu jako Jaromír Jágr tím, že jsi nejstarší členkou
týmu a taky už jsi se závoděním chtěla skončit?
“Až tak ne (smích). Ale je pravda, že jsem o 10 let starší než holky v týmu. Doufám, že
nějaké zkušenosti mám a snažím se je holkám předat. Cvičíme spolu v jednom týmu
a taháme za jeden provaz, ale samozřejmě funguji i jako trenér.”
Stačili jste se v Holandsku podívat i na nějaký výlet?
“Já viděla jenom halu, hotel a cestu autobusem. Jak nám tam závodilo více týmů, tak
jsme v hale trávili celý den a vlastně celý týden. Akorát kadetky a juniorky vyrazily na půl
dne na výlet, takže určitě něco viděly. Já bohužel nic.”
Co holky čeká v nejbližší době?
“Tento týden bude volnější, pak začne kondiční příprava. Začneme trochu běhat, bude
tam nějaká regenerace, jóga, pilates a baletní techniky, aby tělo zregenerovalo.”

Po úvodním slovu starosty města Jindřicha Vařeky první kapitola Věry Smolové
seznamuje čtenáře s dějinami židovské komunity v Příbrami a na Březových Horách
od roku 1534. Druhá kapitola Michala Profanta se věnuje stavebně historickému
popisu příbramské synagogy, ale i obecnému vývoji židovských chrámů. Třetí
kapitola Josefa Velfla obohacuje publikaci o dění během druhé světové války
a především o konkrétní příběhy židovských rodin.
Dvě vzpomínky obyvatel Příbrami na deportované rodiny, které se již nevrátily,
uvozují Seznam židovských obětí holocaustu z Příbrami a Březových Hor. Sestavili ho
Ivana Černá, Aneta Plzáková, Věra Smolová a Josef Velfl a je v něm uvedeno 288
dosud dohledaných osob. Pro většinu z nich byl “plán konečného řešení” neboli
likvidace evropského židovstva závěrem jejich životní cesty.
Publikace je vybavena fotogalerií synagogy v dobách její největší slávy i jejího
úplného konce. Ke každé fotografii je připojen stručný odborný popis Michala
Profanta. Snímky pocházejí ze sbírek Státního okresního archivu Příbram, Hornického
muzea Příbram a Jána Chvalníka (medaile k posvěcení synagogy z roku 1875).
Autory fotografií, z nichž mnohé jsou uveřejněny vůbec poprvé, jsou PhDr. Jiří
Gutwirth, Miroslav Kurfirst a Bohumil Unger.
Zásluhou technické redaktorky Kateřiny Jobekové Habrové a Tiskárny Prima, spol. s r. o.,
která publikaci ve vynikající kvalitě vytiskla, spatřila světlo světa knížka, která je nejen
důstojnou připomínkou příbramské židovské komunity. Je i vzpomínkou na jednu
z nejosobitějších staveb Příbrami, která o většinu svých cenných budov zcela
zbytečně přišla ve druhé polovině 20. století.
Publikace je v prodeji za 75 Kč v příbramském Informačním centru v ZámečkuErnestinu a ve Státním okresním archivu v Příbrami.

Rodičům vstup povolen
Dne 7. 7. 2015 to bude 7 let od chvíle, kdy obecně prospěšná společnost ALKA
zahájila svou činnost v roli poskytovatele sociálních služeb. Cílovou skupinou
veškerých aktivit byli vždy výhradně lidé s různým postižením. Každodenní kontakt
s našimi klienty a těmi, kteří se o ně starají, nás dlouhodobě vedl k úvahám o tom,
jakým způsobem bychom mohli pomoci těmto rodinám ještě účinněji. A tak vznikl
projekt, který od letošního června začínáme realizovat. Projekt, jehož cílem je usnadnit život těm, kteří to v mnohých aspektech mají minimálně stejně těžké jako naši
klienti – jejich rodičům, kteří se o ně každý den po celý jejich dosavadní život starají.
Projekt dostal název KOMPAS. Bude nabízet podporu, informace, vzdělávání a prostor pro setkávání těch, kteří dlouhodobě pečují o handicapovaného člena rodiny.
Je určen všem, kteří splňují tuto základní podmínku, bez ohledu na to, jestli člověk,
o kterého se starají, je klientem ALKA, o. p. s. Jako první začne fungovat Klub
pro rodiče, jehož první setkání proběhne ve středu 10. 6. 2015 od 15 hodin. Pokud se
staráte o postiženého člověka, zveme právě Vás. Přijďte si popovídat, přijďte nám
říci, co Vás trápí a těší, co potřebujete. Náš Kompas Vám pomůže najít cestu a řešení
v každé situaci.
Hlavním partnerem projektu je Nadační fond AVAST, který jej podpořil částkou
300 000 korun, a podporuje jej i město Příbram, které přislíbilo účast svých
odborníků na vzdělávacích aktivitách. Za jejich podporu velmi děkujeme.
Mgr. Šárka Hájková, ředitelka ALKA, o. p. s.

Slavíme 25. výročí založení
Letos slavíme 25. výročí založení Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR.
Okresní organizace Příbram byla v roce 2000 první v republice, která založila
Komunitní centrum, a také jsme byli první Komunitní centrum v Příbrami
pro zdravotně postižené a seniory. Od města Příbram jsme získali prostory
na 1. poliklinice po bývalé zubní pohotovosti.
Vzhledem k tomu, že nejsem z Příbrami, dojíždím 40 km a nemohu zde být denně,
obrátila jsem se s prosbou o pomoc na Úřad práce v Příbrami. Dodnes mám v paměti,
jak mě paní Suchá vyslechla a na jednání se mnou pozvala paní ředitelku JUDr.
Koželuhovou, Mgr. Bartůňka a paní Sopkovou. Společně našli cestu, jak mi pomoci,
a poskytli asistentku placenou Úřadem práce. Nejen že mne zastupovala v době mé
nepřítomnosti, ale mohli jsme poskytovat menší služby klientům, jako doprovod
k lékaři, na úřady, ale i pro léky, menší nákupy a podobné služby. V lednu 2006 jsme
získali od města Příbram větší a vhodnější prostory v budově bývalé 8. ZŠ a tím se
mohly naše aktivity a různé akce rozšířit.
Komunitní centrum SPCCH je otevřeno denně od 8 hodin do 15.30 hodin a v pátek
od 8 hodin do 13 hodin. Máme každý týden trénink paměti, jednou za měsíc taneční
odpoledne. Na jaře a na podzim kurzy práce na počítači, přednášky, klubová
posezení. Dále pořádáme již 25 let ozdravné a rekondiční pobyty a Silvestrovské
pobyty 14 let. Toto vše by nebylo možné bez asistentek poskytnutých Úřadem práce
a vstřícného jednání jeho vedení.
Ne všude se takto chovají ke zdravotně postiženým a seniorům. Jménem našich
členů, klientů a také jménem svým bych chtěla touto cestou poděkovat v roce
25. výročí založení SPCCH v ČR za 14letou spolupráci a pomoc Úřadu práce v Příbrami.
Alena Kasíková, předsedkyně OO SPCCH

Svaz důchodců informuje
Divadla:
14. 6. Hoffmannovy povídky (opera)
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
8. 7. Tajemství hradu (komedie) – divadlo
s otáčivým hledištěm v Týně nad Vltavou.
Večerní představení od 21.30 h
Informace: pí Švejnohová, tel. 739 323 727
Zájezd
17. 6. Dubí – výroba porcelánu, Teplice –
muzeum, prohlídka města
Informace v kanceláři SD na tel.
721 658 811 v úterý a čtvrtek 9-11 h
Zpívání s kytarou a harmonikou
16. 6. ve 14 hodin ve II. pavilonu býv. 8. ZŠ

Přednáška
23. 6. v 15.30 h Brdské hrady – Mgr. Jiří
Schmidt
Solná jeskyně
Permanentky jsou už vyprodány, jejich
držitelé mohou navštěvovat solnou
jeskyni podle vlastních časových
možností.
Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí:
27. 9. – 4. 10. 2015, je již vyprodáno,
můžete se přihlásit jako náhradník.
Informace v kanceláři SD.
Jitka Tomanová

O příbramském špitálu a kostelíku sv. Jana

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VÁCLAV H LINOMAZ
HUDEBNÍ SKLADATEL A UČITEL
1873 - 1941

V pokračování našeho seriálu si dnes připomeneme osobnost, která zůstává tak trochu
a neprávem ve stínu svého slavnějšího syna Josefa Hlinomaze, populárního herce
a malíře. Václav Hlinomaz se narodil v Příbrami, po obecné a měšťanské škole a maturitě na gymnáziu se rozhodl pro učitelské povolání. V Příbrami tehdy sídlil věhlasný
učitelský ústav, který ve své době vychovával vysoce kvalitní pedagogy, kteří neměli
problém uplatnit se i v dalších oborech lidské činnosti. Koneckonců Václav Hlinomaz
není zdaleka prvním, o kterém v této rubrice píšeme.
Učitelskou dráhu začal v roce 1894 na školách na Pelhřimovsku (Vyskytná, Nový
Rychnov), později se vrátil do rodného kraje (Stará Huť, Dobříš) až nakonec v roce 1917
získal místo přímo v Příbrami. Ještě předtím, v roce 1915 složil na konzervatoři státní
zkoušku ze zpěvu pro střední školy, čímž si ještě více rozšířil kvalifikaci. V Příbrami tak
působil nejen jako řídící učitel (de facto ředitel) na obecné škole, ale rovněž vyučoval
zpěv na zdejší reálce.
Václav Hlinomaz však proslul mezi příbramskou veřejností především jako hudebník,
organizátor hudebních představení, sportovních, zejména sokolských vystoupení
a vůbec různých kratochvílí. Od dětství hrál na různé hudební nástroje, zejména
na klavír a housle. Ještě během působení na Dobříši řídil knížecí kapelu a působil
ve zpěváckém spolku, kterému zajistil nebývalý rozkvět. V Příbrami převzal vedení
hudební školy, původně pojmenované Hudební škola Jednoty hudebních ústavů,
později Dvořákova hudební škola. Na tuto školu pak navazuje současná Základní
umělecká škola Antonína Dvořáka.
Václav Hlinomaz měl šťastnou povahu, která mu usnadňovala práci s veřejností
i žactvem. Neoddával se melancholii, ale naopak vyhledával společnost, ve které se
rád stával jejím středem a vůdčí osobností. Snadno tak zastával různé vedoucí funkce
– v příbramské filharmonii, ve zpěváckém spolku Lumír–Dobromila, velmi aktivně
pracoval v Sokole, pro jehož potřeby složil více než 40 tělocvičných skladeb.
Jako hudební skladatel byl ve své době znám i za hranicemi Příbramska. Složil několik
sborových skladeb, za nejlepší je považován mužský sbor Uhelná pánev. Vynikal
zejména v komorních kompozicích, např. dechový kvintet Preludium, či několikeré
smyčcové kvartety, koncertní valčíky pro klavír aj. Složil několik velkých orchestrálních
kompozic, např. Houslový koncert D dur. Vzhledem k jeho povaze nás nepřekvapí, že
jeho setkávání s duchovní hudbou bylo ojedinělé, přesto úspěšné. Jeho mše D dur
z roku 1908 se hrála nejen v Příbrami a Praze, ale i ve Vídni. Celkově patřil Václav
Hlinomaz ke konzervativním tvůrcům se smyslem pro úspěch u publika. Je pro něj
typická silná melodie a zpěvnost a také melancholická lyrika. Naopak syrová moderna
a kompoziční inovace první poloviny 20. století jej nechávaly chladným.
Zajímavé je, že v jeho šlépějích kráčel i mladší bratr Eman, který rovněž vystudoval
učitelský ústav a rovněž byl aktivní hudebník, který působil hlavně na Plzeňsku
a v podstatě též i jeho syn, Josef.
Daniel Doležal

ČERVNOVÉ

KALENDÁRIUM

4. 6. 1915

20. 6. 1965

Městská rada vyzvala obyvatelstvo, aby
na oslavu dobytí Přemyšle vyzdobilo své
domy prapory.

byl slavnostně otevřen urnový háj na příbramském hřbitově.

21. 6. 1885
5. 6. 2005
slavnostní mší vyvrcholila Národní pouť
na Svatou Horu.

11. 6. 1895
propuštěný horník Antonín Hoffmann
zastřelil Karla Reytta z Baumgartenu,
horního inspektora, a postřelil důlního
dozorce Kajetána Čermáka.

14. 6. 1995
navštívil Příbram Josef Koníček, předseda
politické strany Důchodci za životní jistoty.

16. 6. 1935
byla v Příbrami zahájena devítidenní výstava
podkrkonošského broušeného skla a bižuterie.

příbramské spolky uspořádaly společný
Národní výlet ke sv. Ivanu na Bytíz.

21. 6. 1835
shořela Svatohorská poustevna, která zde
stávala od roku 1677.

23. 6. 1985
se v Příbrami hrálo finále Československého
poháru v kopané mezi Duklou Praha a Lokomotivou Košice s výsledkem 3:2.

28. 6. 1905
se Městské zastupitelstvo v Příbrami usneslo,
že členové zastupitelstva budou napříště
pracovat v městských komisích zdarma.

Daniel Doležal

Dům stojící na místě někdejšího špitálu počátkem 70. let 20. století.
Foto SOkA Příbram (autor Jan Bartoš?).

Na předměstí nad potokem Lušťovem založil podle tradice majitel Příbrami, souputník a snad
i přítel Karla IV., arcibiskup Arnošt z Pardubic ze svých prostředků špitální kostelíček svatého
Jana Křtitele s hřbitůvkem (dnes je v těch místech trávník před obchodním domem Skalka)
a nad ním špitál sv. Alžběty (dnes chodník a část vozovky před domem zvaným Špalíček), který
byl typickou institucí středověké charity. Protože byl arcibiskup zároveň vrchností města
a vlastně i nadřízeným faráře městského kostela sv. Jakuba, který by v jiném případě mohl
namítat, že mu účastí jeho farníků na bohoslužbách ve špitálním kostele cizího zakladatele
uniká část příjmů, došlo v Příbrami k tomu, že arcibiskup coby hlava pražské diecéze potvrzoval
špitální nadání „sám sobě“. Jistě tak učinil s předpokládaným souhlasem svých právních
nástupců – pražských arcibiskupů. Můžeme také využít srovnání se situací špitálu v Českém
Brodě, který Arnošt z Pardubic rovněž založil a který svěřil už jeho první nástupce do správy
městské rady, která jmenovala správce špitálního jmění. Účty špitálu arcibiskup nadále
pravidelně kontroloval.
Do špitálu se dostávali lidé, o které se neměl kdo postarat. Byl to útulek, jakýsi dům s pečovatelskou službou respektive domov důchodců. To až naše nedávná minulost a současnost užívá
slovo špitál (latinsky hospitale ze slova hospes, což znamená host) jako hovorový výraz
pro nemocnici.
Když arcibiskup o svůj příbramský statek za husitství přišel a jeho mariánskou sošku z hradní
kaple uctívali právě jen špitálníci, starost o špitál přešla na obec úplně. Náklady na léčení
a ošetřování těch nejnuznějších se hradily také z peněz, které špitálu odkazovali lidé, toužící si
zajistit věčnou spásu a mající soucit s těmi, kteří na tom byli hůř než oni. Většinou darovali
špitálu tzv. železnou krávu, pole či louku, které zaručovaly stálý příjem. K nim přibyl výnos
ze sedmi luk kolem města, které byly kdysi určeny na obživu kaplana, jenže město po husitských válkách žádného nemělo, tak je se souhlasem příbramského faráře užíval špitál. Stále
měl zřejmě jakýsi svůj dvůr, jak vyplývá ze zprávy, že k němu patřilo i pár okolních chalup.
Špitál byl tehdy běžným orientačním bodem používaným v trhových knihách při prodejích
okolních nemovitostí. Značné prostředky získal v roce 1575, když mu mlynář Matěj odkázal
svůj celý mlýn pod Dolejší Oborou. Rudolf II. ve svém privilegiu z roku 1579 nařídil, že malá
zrnka stříbra zbylá po tavbě v huti se budou dávat na bohoslužby a chudým.
Kdysi bývala v sousedství špitálu u Milínské brány pod úvozem i lázeň, kterou využívalo celé
město, kolem poloviny 16. století však byla přemístěna blíže k Dubenské bráně (mezi nynější
Pražskou a Milínskou ulici). Lidi ze špitálu musel lazebník koupat jednou týdně zdarma a dostával
za tím účelem zdarma dřevo od obce.
Pod městským špitálem byla špitální kaple či kostelík. Pod ním tekl potok Lušťov, který čas
od času zaplavoval jak kostelík, tak pod potokem ležící hřbitůvek (tento potok tam teče
dodnes, ale v podzemí, ústí do Příbramského potoka a s ním se vlévá do Hořejší Obory).
Kostelík byl původně zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Když do města přicházeli havíři z Krušnohoří,
chodili sem na německé bohoslužby. Roku 1608 se však připomíná už jen jako spáleniště
a zříceninou byl i roku 1618. Špitální kostelík byl znovu vystavěn zřejmě roku 1710 a tentokrát
zasvěcen sv. Janu Evangelistovi. Na jeho hřbitůvku byli za sedmileté války 1756–1763
pochováváni i vojáci. Pohřbívalo se na něm i v letech 1771 a ještě 1784, kdy byl ale nařízením
z 28. září zrušen. Špitální kostelík byl zrušen v rámci josefinských reforem 8. června 1787 a už
po měsíci byl prodán koželuhu Bělohlávkovi za 68 zlatých i s hřbitůvkem. Z kostelíka se stala
koželužna, potřebující vodu a využívající tedy potok Lušťov. V roce 1855 byl v ulici pod bývalým špitálem k horám, zvané nejdřív Horská, pak Prokopská a nyní Špitálská, zřízen kanál
nákladem 2 300 zl. Poslední zbytky kostelíka byly zničeny roku 1881. Při kopání základů
pro nový dům tu bylo nalezeno více památek po rakvích a český groš z roku 1300. Později
tento dům č. p. 363 (nové 42/III) - sloužil jako hostinec U Tří králů a zahradnictví pana Voláka.
Ještě roku 1948 byl na jeho střeše původní kříž z kostelíka.
Špitálu se po roce 1628 měly vrátit všechny příjmy, ztracené různým způsobem během dvou
staletí. Spravovala je městská rada. Chudým ve špitálu se dával pokoutně prodávaný
a zabavený lůj. Dostávali i pečivo, zabavené pekařům neoprávněně prodávajícím na Svaté
Hoře. Za přečiny jako malé krádeže, nactiutrhání nebo prohřešky proti mravnosti byly
vyměřovány jako trest i několikadenní práce v městském špitále.
Podle farářovy zprávy z roku 1700 ale špitál už neměl žádnou pořádnou fundaci, protože
městská rada si v těžkých dobách po třicetileté válce vypomohla zástavou Špitálského mlýna
i některých špitálních pozemků určených těm nejchudším, kteří museli žít převážně z žebroty.
Rozlišovalo se mezi žebráky cizími, posílanými pryč, a domácími, kteří se ve městě museli
strpět. Ti, kteří navíc onemocněli těžkými chorobami vzbuzujícími u ostatních odpor, neměli
vůbec chodit po žebrotě, ale obec pro ně musela zřídit almužníky, kteří pro ně mezi sousedy
vybírali podporu. Nad špitálem a žebrotou byl ve městě zřízen dozorce čili inspektor chudých
a potom takzvaný rychtář nad žebráky, který nejméně jednou za čtyři týdny vykonal prohlídku
všech žebráků a povalečů, kteří ve městě byli, protože lenost byla považována za smrtelný
hřích. Ti, kteří měli žebrotu dovolenu, dostávali cejchy čili známky se znakem města. Kdo byl
rychtářem poprvé přistižen při žebrání bez cejchu, byl potrestán mírně. Podruhé musel
v okovech třeba zametat ulice, potřetí byl vymrskán z města. Zdraví žebráci, povaleči a lidé
vzpurní a nestydatí mohli být beze všeho vyhnáni z města.
Špitál vypadal jako běžný městský domek. V roce 1712 v něm žili jen tři lidé. Roku 1720 byl
zchátralý, asi roku 1733 musel být postaven celý znovu. Kromě nizoučkého ročního příjmu
špitálníků se ve prospěch kostela, školy a špitálu odváděl v době pozdějšího rozkvětu hor
každý rok výnos ze dvou kukusů - podílů na dolování. V letech 1788–1796 z něho dostal špitál
asi 175 zl.
Budova špitálu, která si zřejmě od roku 1733 prošla dalšími stavebními peripetiemi, musela být
částečně opravena v roce 1829, protože se v ní zimě nedalo ani bydlet. Půdorysně představuje
tradiční větší trojdílnou dispozici zděného domu se střední chodbou – síní a z části vytápěnými
místnostmi po jejích stranách (dispozice typicky užívaná například u barokních i mladších far
a třeba i u někdejšího příbramského Hrádku neboli Bechyňského zámečku v Plzeňské ulici).
Toto dispoziční řešení domu mohlo na místě jistě starší stavby vzniknout v jedné etapě, čemuž
řešení domu nikterak nebrání, též ale mohlo vzniknout postupným vývojem ve více stavebních fázích – dostavováním, které lze vysledovat z dochovaných výkresů.
První fáze – notoricky užívaná dvoudílná dispozice síně s černou kuchyní a obytnou světnicí,
na plánku zakreslená jako východní část domu napravo od střední chodby, může být zmíněnou
novostavbou z roku 1733, vybudovanou na místě starší, například dřevěné stavbičky
starého špitálu, nebo jde možná přímo její pozůstatek.
Druhou fázi (ze zmíněného rok 1733, nebo mladší) by mohlo představovat rozšíření budovy
k západu o druhou polovinu a střední chodbu – fakticky novou síň. Černá kuchyně zůstává
v původní poloze, nově přistavené světničky jsou již vytápěny kamny z přikládací komůrky
na chodbě. Existenci staršího řešení vytápění východního dvoudílu pomocí tradiční pece
z černé kuchyně lze vysledovat díky podezřelé nice (výklenku) ve stěně mezi světnicí a chodbou, pec byla nahrazena klasickými kamny „čistě“ obsluhovanými pomocí přikládacích otvorů
v jiné „špinavé“ místnosti (zde z černé kuchyně). Zajímavostí je jistě umístění záchodu na konci
chodby, vlevo nahoře v půdorysech. Krov valbové střechy byl dle výkresů nad celým půdorysem jednotný, tradiční hambalkový, v této variantě užívaný běžně od 1. poloviny 18. století
do poloviny 19. století. Výkres z roku 1829 dokládá i tehdy celkem běžnou úpravu oken
obytných místností na dvojitá okna, zvyšující tepelný komfort.
V roce 1841 měl špitál dvě světnice celkem pro 13 osob a dvě menší světničky celkem pro 5 osob,
síň s chodbou k záchodu, předsíň a černou kuchyni, na půdu vedly schody ze síně. V roce 1856
darovala obec 1 600 zl. místnímu špitálu na památku narození arcikněžny Žofie.
První skutečná nemocnice, tedy ústav k ošetřování několika málo nemocných, byla otevřena
na Lušťově v srpnu 1839. Od té doby počet lůžek stoupal a v roce 1852 obec pro nemocnici
koupila dům č. 134 (dnešní č. p. 38/II v ulici Kpt. Olesinského). V roce 1881 byla postavena
okresní nemocnice (dnes budova B Oblastní nemocnice).
Parcelu po špitálu koupili v únoru 1878 manželé Pokorní. Není doloženo, zda byl špitál celý
zbourán a nový dům celkově postaven, protože několik indicií z fotografií č. p. 383 (nové 62/III)
naznačují, že něco ze starého špitálu přeci mohlo zůstat stát a posloužit jako přízemí nového
domu s kupeckými místnostmi. Před druhou světovou válkou patřil židovské rodině Adlerů,
kteří tu měli koloniál. Část rodiny zahynula v Osvětimi. Velmi pěkný měšťanský dům (viz foto
vlevo) byl zbourán během 2. etapy asanace v letech 1975–1976.
Douška na závěr: co se týče současných hospiců, opět zakládaných a provozovaných vesměs
církevními institucemi, i hospic(t)ium je původně výraz pro hostinec, útulek nebo dokonce
domácnost. Slyšíte v tom ten špitál? A kdo z nás by nechtěl umřít doma, nebo aspoň mezi
vlídnými ošetřovateli a ošetřovatelkami, kteří se ke svým pacientům (čili trpícím) chovají jako
k vítaným hostům a svou práci považují za poslání a službu bližnímu? Jejich pomoc ostatně –
jsou-li v úzkých - vyhledávají i hlavy našeho, vůči církvím jinak nepříliš přátelského státu.
PhDr. Věra Smolová, Bc. Michal Profant

PŘÍBRAM 3.-5.7.2015
NOVÝ RYBNÍK A LETNÍ KINO

PÁTEK 3.7.2015
LUDĚK SOBOTA
PETR JABLONSKÝ
MILAN JABLONSKÝ
VANDA HYBNEROVÁ
LUCIA KAŠIAROVÁ
ALOIS NÁHLOVSKÝ
MILOŠ KNOR
ČOKO VOKO
MIROSLAV PALEČEK
ARNOŠT FRAUENBERG
AFTER PARTY

VŠECHNY SCÉNY
Dospělí
Děti do 130 cm

340.- do 15.6.
70.-

PERMANENTKA + 1. Hod v AQUAPARKU
ZDARMA
Dospělí
1.090.- do 15.6.
Děti do 130 cm
240.-

SOBOTA 4.7.2015
LUKÁŠ PAVLÁSEK
IVA PAZDERKOVÁ
MAREK DANIEL
ESTER KOČIČKOVÁ
JAKUB ŽÁČEK
KAREL HYNEK
DANIEL ČECH
PETR VYDRA
VOJTA ZÁVESKÝ
NASTY
EN-DRU
ARNOŠT FRAUENBERG
DOMINIK HEŘMAN LEV
PAVEL TOMEŠ
RADEK PETRÁŠ
LUMÍR TUČEK
JANA TUČKOVÁ
MARTIN VASQUEZ
RENÉ JAHODA

NEDĚLE 5.7.2015
JIŘÍ SUCHÝ
JIŘÍ LÁBUS
ALEŠ HÁMA
VLASTA REDL
JAKUB KOHÁK
LUKÁŠ PAVLÁSEK
KAREK HYNEK
ESTER KOČIČKOVÁ
PETR VYDRA
PETR MARTIŇÁK
MAREK VOJTĚCH
SLÁVEK JANOUŠEK
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
JAKUBA ŽÁČKA
DOMINIK HŘMAN LEV
VOJTAANO
RADEK PETRÁŠ
FRANTA VLČEK
MILAN JABLONSKÝ
KRYCHLE
K.I.Š. IMPRO
COCO COMEDY
MONTY
DIVADLO HARMONIKA
CIRKUS ŽEBŘÍK
AFTER PARTY

KAROL POLÁK
PETR URBAN
MARUŠKA DOLEŽALOVÁ
OLATS OTESOC
MARTIN ZBROŽEK
VOSTO5
VANDA HYBNEROVÁ
LUCIA KAŠIAROVÁ
SLÁVEK JANOUŠEK
NA MIKROFON
ŽAMBOŠI
JUST IMPRO
IMPRO DŽOW
MARTIN VLČEK
TEXTOVÁ DÍLNA
CIRKUS ŽEBŘÍK
AFTER PARTY

VŠECHNY SCÉNY
Dospělí
Děti do 130 cm

STAND UP a MUSIC SCÉNA
MALÁ (DĚTSKÁ) SCÉNA a ŠAPITO
(vstup do areálu bez večerního programu)
Dospělí
Děti do 130 cm

VŠECHNY SCÉNY
Dospělí
Děti do 130 cm

440.- do 15.6.
90.-

STAND UP a MUSIC SCÉNA
MALÁ (DĚTSKÁ) SCÉNA a ŠAPITO
(vstup do areálu bez večerního programu)
Dospělí
Děti do 130 cm

230.- do 15.6.
70.-

FOTBAL – 1.FK PŘÍBRAM vs. HUMOR FEST TEAM
V neděli 5.7.2015 odpoledne uvidíte v akci třeba Jakuba Koháka, Lukáše Pavláska, Vlastu Redla,
Martina Zbrožka, Karla Hynka, Dana Čecha, nebo Ivu Pazderkovou! Náš tým bude posílen o ligové fotbalisty a bývalé
reprezentanty. V jaké sestavě nastoupí domácí se zatím neví, protože borci 1.FK Příbram bojují o poháry a my jim
držíme palce. Každopádně fotbal bude a bude ho komentovat legendární Karol Polák! Vstupné dobrovolné.

NA FESTIVAL JIŽ ZA 190.-Kč! Od 10.00 do 18.00 hod. se můžete v sobotu a v neděli bavit na třech
scénách! Stand up a Music, Šapito a Dětská scéna nabízejí pořádnou porci humoru pro děti i dospělé!!

WWW.HUMORFEST.CZ

540.- do 15.6.
120.-

190.- do 15.6.
50.-

POCHOD KLAUNŮ
Srdečně Vás zveme k účasti na „pochodu klaunů“,
který bude vypraven z areálu Nový rybník na stadion
1.FK Příbram. Vítáni jsou účastníci v maskách,
převlecích atd. Klaunem se stanete snadno, stačí si
zakoupit červený nos, čímž podpoříte nadaci Konto
Bariéry. V průvodu se jistě objeví známé tváře.
MISTROVSTVÍ ČR VE SMÍCHU
Jednou z dalších zajímavých doprovodných
akcí Humor Festu je Mistrovství ČR ve smíchu.
Zúčastnit se může každý, stačí se přihlásit na místě.
Kdo nechce podcenit přípravu, může se zapojit do
workshopů Smíchologie, které proběhnou v sobotu
a v neděli v areálu festivalu.
DOBROVOLNÍCI
Stále ještě sháníme dobrovolníky do štábu. Za účast
nabízíme permanentku na festival, občerstvení a
určitě skvělé zážitky. Hlásit se můžete na:
stab@humorfest.cz
VSTUPENKY
Uvedené vstupné je zvýhodněné do 15.6.2015.
Zakoupit možno v síti Ticketstream

S Erasmem Plus v Norsku

Fit senior

Na každoroční mezinárodní studentskou konferenci projektu Erasmus Plus se letos 16 studentů Gymnázia Příbram pod vedením Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Lenky Pavelkové vypravilo
do Norska.
První den probíhala prezentace jednotlivých projektů každé školy z partnerských škol z Norska,
Polska, Německa, Itálie a České republiky. Gymnázium Příbram prezentovalo tři práce na téma
Invazní živočichové a rostliny, Zákoutí v Příbrami, která volají po změně, a Recyklace odpadů.
Norové například zpracovali problematiku budování ropných plošin. Odpoledne patřilo
procházce po pobřeží fjordu. Od této chvíle také studenti působili už ne v národních
skupinách, ale v šesti smíšených skupinách.
Druhý den pobytu začalo šest mezinárodních skupin chystat tzv. role-plays, které byly výstupem celotýdenní práce. Každý výstup vycházel z jednoho nebo dvou problémů, které jednotlivé země prezentovaly na informačním veletrhu první den pobytu. Odpoledne patřilo
návštěvě města Askeru a setkání s jeho starostkou. Třetí den, ve středu, navštívili studenti
výstavu Engineering Challenge v Oslu, kde měli v rámci workshopu možnost pracovat s nejnovějšími technickými vymoženostmi a získat co nejvíce informací o stavbě ropných plošin.
Další den patřil celodenní návštěvě Osla, a to včetně slavných muzeí Kon-tiki a Fram. Do programu byl zařazen také sportovní areál Holmenkollen. Z vrcholu skokanského můstku se
odkrýval opravdu nádherný pohled na Oslofjord. V pátek dopoledne studenti pilovali své
dramatické výstupy, prohlédli si školu ve Vollenu a krátce diskutovali s jejími žáky. Odpoledne
každá skupina svou divadelní hru předvedla.
Díky projektu EU, který na našem gymnáziu nepřetržitě probíhá už 13. rokem, měla další
skupina možnost procvičit si angličtinu, seznámit se s mnoha vrstevníky z cizích zemí a podívat
se do krásné země na severu Evropy. Příští studentská konference se bude konat za rok
v severoněmeckém Aurichu.
Kryštof Komanec, Gymnázium Příbram, Legionářů

Nordic walking

Výstava pokračuje
Výstava mladého příbramského leteckého fotografa Jiřího Jirouška má své pokračování. Poté
co byla dne 6. 5. 2015 ukončena v Kurfiřtském paláci krajského úřadu v Trevíru, byla výstava
organizovaná Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK) pod záštitou hejtmana Středočeského kraje převezena do Idaru-Oberstein, kde se nachází partnerská škola Obchodní
akademie Příbram. Tady byly úchvatné letecké snímky Středočeského kraje nainstalovány
a v pátek proběhla slavnostní vernisáž spojená s interaktivním dnem jazyků, kdy si studenti
partnerské školy BBS připravili prezentace o vylosovaných zemích. Vyzdobili třídy, vyrobili
prezentace, nastudovali zajímavosti o daných zemích, servírovali typická národní jídla, oblékli se
do národních krojů a celý den si patřičně užili. Měli vysokou motivaci! Tou byla odměna
ve výši 300 € pro vítěznou třídu. Odborná porota pečlivě posuzovala a hodnotila. Cenu
nejvyšší nakonec získala třída, která prezentovala Velkou Británii. Je pravda, že v té třídě na vás
opravdu dýchl Londýn! Tento výjimečný den byl navíc spojen ještě s jednou významnou
událostí, a tou bylo oznámení, že partnerská škola BBS získala titul Evropská škola. Na tomto
ocenění má jistě zásluhu i naše dlouholeté přátelství a vzájemná spolupráce. Pro nás je jistě
výzvou, abychom tuto školu následovali a také se nám podařilo tento prestižní titul získat.
Ale zpět k fotografiím. I o ty byl velký zájem, hosté se informovali o památkách zachycených
na fotografiích. Vzhledem k tomu, že výstava je i prodejní, je možné, že některé se již majiteli
nevrátí. Výstava v partnerské škole potrvá až do 25. 6. 2015 a bude jistě dalším důkazem, že
partnerství mezi Středočeským krajem a spolkovou zemí Porýní-Falz v Německu je pevné
a bude pokračovat i v dalších letech a různých oblastech.
Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

Den Země na ZŠ Příbram-Březové Hory
Naše škola uspořádala jako každoročně 22. dubna soutěže s tematikou ochrany přírody
pro žáky 1. stupně v rámci oslav Dne Země.
Akce proběhla v areálu Nového rybníku.
Soutěže spoluorganizovali žáci vyšších ročníků,
kteří na stanovištích zadávali dětem prvního
stupně úkoly, například otázky související
s přírodou Příbrami, poznáváním rostlin,
živočichů aj. Díky velkému pochopení správcové areálu pí Zelenkové si všichni žáci mohli
v průběhu dopoledne opéci špekáčky na předem připraveném ohništi, k dispozici bylo
dřevo i vidlice na opékání. Příjemná atmosféra
areálu tak umožnila dětem strávit pěkné dopoledne v přírodě, v blízkosti města a uvědomit si
i vlastní možnosti při péči o životní prostředí.
V tento den nezaháleli ani žáci 2. stupně. Třídní kolektivy nebo i menší skupinky pracovaly na
zušlechtění školních zahrad, úklidu a úpravy školního hřiště a okolí školy a v rámci spolupráce
s Hornickým muzeem Příbram na úklidu okolí trati hornického vláčku a náměstí Hynka Kličky.
Městským lesům jsme pomohli uklízet část lesa mezi benzinovou pumpou a hřištěm 1.FK
Příbram. Poděkování patří všem, kteří se na úspěšném průběhu této již tradiční školní akce
zúčastnili.
Zdeňka Böhmová

Pohlednice? Dvakrát zlato v republice
Už podruhé za sebou se členové školní televize GymTV vypravili do sídla Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na vyhlášení celorepublikové soutěže Videopohlednice z mého
města. Cílem bylo natočit krátké video, film či reportáž o svém městě v anglickém jazyce.
Organizátor soutěže (Anglický klub při ZŠ Mládí v Praze) přišel s tímto nápadem jako dobrou
metodou pro využití multimédií při výuce cizích jazyků už před 14 lety. Příbramští studenti se
aktivně zapojili do dvou kategorií. Ve II. kategorii (6. a 7. třída) získaly první místo Sára
Sovičková a Anna Mottlová (obě sekunda)
a ve IV. kategorii (1. a 2. ročníky) získali
studenti sexty Adéla Dobešová, Filip
Martinkovič a Jan Sovička a studentka 2.A
Anna Melicharová rovněž zlaté umístění.
V letošním ročníku bylo zasláno 75
videosnímků, loni o tři méně. Za celých 14 let
soutěže si porota musela přehrát 832 snímků
od dětí ve věku od 9 do 18 let.
Soutěž se konala pod patronací velvyslankyně Spojeného království a pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Partnery soutěže jsou British Council, CK
Kristof, časopis R&R, nakladatelství Bridge, Oxford University Press, Lingea, Pearson, Cambridge
University Press a Macmillan.
V mladší kategorii natočily studentky sekundy snímek z prostředí Hornického muzea Příbram
jako setkání dívky ze současnosti a z minulosti. Videopohlednice starších studentů vychází
z koncepce zpravodajství školní televize gymnázia a je pojata jako jedno vydání cestovatelského magazínu. Představuje historii města, Svatou Horu a Hornické muzeum Příbram. Autoři
snímků by tímto rádi poděkovali vedení Hornického muzea a představitelům Svaté Hory
za umožnění natáčení a paní Romaně Sovičkové za pomoc s přípravou videopohlednice.
Oba snímky najdete na adrese gymtv.pb.cz/stitky/videopohlednice/.
Filip Martinkovič, Gymnázium Příbram, Legionářů

3. díl

Chůze s hůlkami, severská chůze, nordic walking (NW) - to vše jsou názvy, se kterými
se můžeme setkat. Tento druh sportu přišel z Finska a začíná získávat na oblibě
i v našich krajích. Dnes už chodec s hůlkami nikoho nepřekvapí. Doba, kdy se okolojdoucí podivovali „Kde máte lyže?“, je již historií a s holemi můžeme potkávat čím dál
více lidí.
Popularitu si NW získává jistě i tím, že je vhodný téměř pro všechny výkonnostní
i věkové kategorie a je finančně nenáročný. Zároveň nám rychle zlepšuje kondici
a opora hůlek dodá jistotu i seniorům s omezením, po úrazech atd., kteří si na jiné
sporty netroufnou.
NW je dynamická chůze s hůlkami, používanými k odpíchnutí (odrazu), při které
aktivujeme celé tělo a zároveň odlehčujeme našim kloubům. Za předpokladu použití
správné techniky jej lze doporučit seniorům jako velmi vhodnou pohybovou aktivitu.
Vybavení
Jedinou větší investicí, jež nás čeká, jsou hole, proto věnujme jejich výběru pozornost.
Velmi často se setkáme se záměnou NW holí za hole turistické. Ty nám ale neposkytují
možnost odrazu (a tím zapojení horní poloviny těla), ale pouze oporu. Pomohou nám
tedy zvládnout kopec, ulevit při chůzi s těžkým batohem, ale neumožní nám odraz
z hůlky, tedy hlavní prvek NW - dynamickou chůzi. Rozdíl mezi hůlkami na NW a těmi
turistickými najdeme v rukojeti. Na těch správných najdeme na rukojeti rukavičku,
kterou si navlékneme na zápěstí, madlo je subtilnější a hůlky jsou většinou lehčí
a neodpružené. Oproti tomu turistické hole mají masivnější madlo s poutkem a bývají
teleskopické a odpružené.
U holí můžeme najít paralelu s lyžařskými. Na běžky používáme stejně jako u NW
hůlky odrazové a na sjezdovky pak hůlky spíše pro oporu a stabilitu, čili podobné
turistickým.
Správné techniky NW samozřejmě dosáhneme pouze s hůlkami k tomu určenými.
Pozor na výšku hůlek: měly by být nastaveny tak, aby ruka v lokti svírala pravý úhel,
případně i trochu větší.
Dbáme také na kvalitu obuvi, obujeme si nízké trekingové nebo běžecké boty
s měkkou podrážkou. Nikdy nenosíme kotníkové, jež brání rozsahu pohybu v kotníku.
Oblečení pak volíme prodyšné, funkční a ideálně více vrstev. Vyplatí se vyrazit
bez zavazadel (batoh, taška přes rameno), maximálně doporučujeme ledvinku s kapsou na lahev s vodou.
Přínosy chůze s hůlkami
• zapojuje svaly celého těla, při dobré technice posilujeme oproti chůzi bez hůlek svaly
zad, ramen a celých horních končetin
• zlepšuje držení těla
• zmírňuje zátěž kloubů dolních končetin
• redukuje hmotnost (spalujeme o cca 20 % více než při chůzi bez holí)
• posiluje srdeční a dýchací systém
• intenzitu a vzdálenost můžeme volit dle aktuálního zdravotního stavu
• radost z pohybu v přírodě, možnost vyrazit s přáteli a popovídat si
Technika, chyby, intenzita
Intenzitu nám neurčuje ušlá vzdálenost, ale síla odrazu. Není tedy nezbytně nutné
lámat rekordy v ušlých kilometrech. Do těla si můžeme dát na své obvyklé trase tím,
že zesílíme odpich a zvýšíme tempo.
K pochopení techniky doporučujeme vyhledat kvalifikovaného instruktora, případně
zhlédnout volně dostupná videa na internetu. Základní chybu, kterou vídáme, je
zapichování hůlek příliš vpředu před tělem, zvedání hůlek, zvedání ramen nebo
naopak velmi malý pohyb trupu. Občas lze vidět i chybnou koordinaci pohybového
stereotypu, tzv. velbloudí chůzi, kdy nedochází ke střídání ruka/noha, ale obě
končetiny jdou zároveň.
Základní pravidla
• chodidlem došlapujeme na patu, odvineme chodidlo a dynamicky se odrazíme
ze špičky
• hlava vytažená temenem vzhůru, ramena nezvedáme, bradu nepředsunujeme
• při došlapu je koleno přední nohy pokrčené
• ramena se pohybují
• hůlka se zapichuje mezi patou přední a patou zadní nohy
• odraz z rukavičky, hůlku zatlačit do země a po odrazu vypustit (nedržet hůlku
křečovitě)
• tělo je v mírném náklonu dopředu (v kopci více)
• při chůzi z kopce opatrně na zapletení hůlky pod nohy, tělo vzpřímené, váha do pat
Příbramští senioři už nachodili stovky kilometrů
V rámci aktivit sdružení
FIT SENIOR Příbram, o. s.,
využívají senioři i lekce
nordic walking.
Vycházky se konají
každé pondělí a senioři
si mohou vybrat ze dvou
skupin. Jedna chodí
okolo 6 km a druhá cca
13 km. Obě skupiny
vedou proškolení instruktoři. Pravidelnost
je u všech pohybových
aktivit velmi důležitá
a senioři si vždy na vycházku čas vyhradí.
Pochvalují si, že chůze
s hůlkami pro ně není
tak zatěžující a zároveň
je udrží v kondici.
V neposlední řadě je
příjemné strávit pondělní dopoledne s partou stejně aktivních
lidí. Příbram má krásné
okolí, spoustu lesů a nabízí ideální podmínky pro nordic walking.
Kristina Hovorková, www.fitseniorpribram.cz

Sportovní zařízení města informují:
- Od 1. června 2015 se areál Nový rybník na noc zamyká. Pro veřejnost je volně přístupný každý den od 6.00 do 24.00 hodin.
- MINIGOLF - červen Po - Pá 15.00 - 20.00 hodin

So - Ne 13.00 - 20.00 hodin

- PROVOZ SAUNY od 1. 6. 2015 - letní provoz z důvodu oprav zkrácen: otevřeno pouze:
pátek: 15.00 - 21.00 h - muži
sobota: 12.00 - 20.00 h - ženy
neděle: 11.00 - 12.00 h - rodiče s dětmi, 12.00 - 20.00 h - muži
www.szm.pb.cz

KAM S ODPADEM?
Každý rok Technické služby města Příbrami p. o. odvezou
na skládku více než 10,5 tisíce tun komunálního odpadu
ze 4460 popelnic a kontejnerů. Dalších téměř 1 tisíc tun
obalů obyvatelé města vytřídí do 503 nádob rozmístěných
po městě. V roce 2014 občané odevzdali také 91 t textilu
a z údržby městské zeleně se odvezlo více jak 900 t BRO
(biologicky rozložitelný odpad).
Roční poplatek za svoz odpadu je v Příbrami pro rok 2015 stanoven
na 468 Kč/osoba/rok. Bližší informace o placení poplatku vám bude

PAPÍR

podán na ekonomickém odboru MěÚ Příbram (tel.: 318 402 216).
Novinkou v roce 2015 je ZELENÝ KONTEJNER, který Technické služby ve vegetační době přistavují, obvykle na víkend, do městských částí s převládající rodinnou zástavbou. Občané do něj mohou
bezplatně ukládat BRO ze zahrad (tráva, listí, větve, štěpku...). Tento odpad je zpracováván v městské kompostárně.
Pro ty, kteří nerespektují pořádek, máme letos špatnou zprávu.
Na místech, kde jsou opakovaně zakládány černé skládky postupně
instalujeme fotopasti a odhalujeme nepřizpůsobivé, které nahlašujeme
k uvalení ﬁnanční sankce.

PLASTY

Pokud se papír vyrábí z vytříděného papíru místo prvotních surovin, je
V třídění plastů se Češi řadí ke špičce evropského žebříčku. Plasty u nás
jeho výroba zhruba o 64 % méně energeticky náročná. Každá tuna retřídí asi 70 % občanů a vytřídí se asi 59 % všech plastů.
cyklovaného papíru tak může ušetřit asi 14 stromů. V Česku průměrně
každý občan vytřídí za rok 30 kg papíru. V Příbrami je to 14 kg/osoba/
Do žluté nádoby patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve,
rok. Jestliže jsme tak v roce 2014 tříděním v Příbrami zachránili 5572
obaly od pracích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
stromů, mohli bychom jich ročně zavýrobků, balicí fólie od spotřebního zbochránit více jak 11 000. Stačí jen papír
ží, obaly od CD disků, pěnový polystyren
a další výrobky z plastů.
nevyhazovat do popelnice, ale do modBĚŽNÁ POPELNICE OBSAHUJE
rých zvonů k tomu určených. I v roce
Do kontejneru nepatří bakelit, guma,
2015 se jejich počet zase navýší.
PVC, linoleum, pneumatiky.
Do modrého kontejneru patří noviny,
časopisy, sešity, krabice nebo papírové
obaly, obálky s fóliovými okénky, knihy,
kancelářský papír a ostatní papír všepapír
22 %
Do popelnice v žádném případě přijít neho druhu. Nevadí papír s kancelářskými
smí. Jsou to zbytky rozpouštědel, kysesponkami.
liny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky
plasty
13 %
znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obDo kontejneru nepatří papír s vrstvou
sahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry
plastové nebo hliníkové fólie (např. tetraatd.), upotřebené motorové a převodové
pakové krabice od mléka a jiných výrobsklo
9%
oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky,
ků), mokrý, mastný či jinak znečištěný
nebezpečný odpad
3%
olověné akumulátory apod. Nebezpečné
papír.
odpady lze odevzdat do nového sběrnébioodpad
18 %
ho dvora nebo v rámci mobilního svozu
nebezpečných odpadů (odkaz http://
www.ts-pb.cz/)
Zatímco u PET lahví je velmi žádané jeProšlé léky a obaly od léků jsou nebezjich sešlapávání před vhozením do kontejpečné odpady a odebírají je bezplatně
neru, u skla je tomu právě naopak. Sklo
ostatní
35 %
všechny lékárny ve městě.
se ručně přetřiďuje, a je méně náročné
třídit celé láhve než jen střepy. Čiré sklo
nelze vyrobit z barevného. Je tedy důležité při třídění čiré (bílá nádoba) a barevné
ze zahrad mů(zelená) obaly nemíchat.
žete zdarma odevzdat na Kompostárně
v areálu Sběrného dvoru. Také ho můžete
Do nádob na sklo nepatří zářivky, poruložit na předem zveřejněná místa během sekání trávy ve městě (blíže
celán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo,
na webových stránkách TS Příbram).
zrcadla.

NEBEZP. ODPAD

SKLO

BIOODPAD

SBĚRNÝ DVŮR – tel: 775 785 764
Za Balonkou, Příbram I – je určen fyzickým osobám, obyvatelům města Příbrami,
k dočasnému uložení odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné).
Odvézt a zdarma zde uložit můžete objemný odpad (skříně, válendy apod.),
beton, sutě, cihly, keramické tašky apod. v obvyklém množství. Na SD můžete
také odevzdat elektrospotřebiče podléhající zpětnému odběru.

OBSLUHA SD MÁ PRÁVO ODMÍTNOUT ODPAD
–
–
–
–

u kterého předávající není schopen doložit jeho původ
množství neodpovídá obvyklé produkci fyzické osoby
odpad je natolik znečištěn, že jeho vytřídění je neekonomické
odpad obsahuje azbest a eternit

DALŠÍ ODPADY
Autovraky jste povinni předat pouze oprávněným osobám,
které vám při předání vystaví doklad o ekologické likvidaci autovraku.
Ligmet a.s., Lazsko 50, 262 31 Milín, tel. 318 403 011, 777 798 495, 777 798 501
DRUPOL v. d., Milínská 30 Příbram tel.: 724 262 619, 602 494 275
Bohumil Lojín, provoz Pičín, tel. 725 810 108

Co dělat, když objevíte ČERNOU SKLÁDKU?
Ohlaste ji na MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, tel. 318 402 476
nebo elektronicky na webový portál www.zmapujto.cz.

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku
nebo nádobu na odpad?

SD PŘÍBRAM MÁ OTEVŘENO
v po–pá od 9 do 18 h a v sobotu od 9 do 12 h.
Tel: 775 785 764 platí i pro kompostárnu

Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu.
Pořiďte fotodokumentaci.
Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156, 318 620 162 nebo 318 624 245.
Jinak vše ohlaste na MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, tel. 318 402 476.

KOMPOSTÁRNA

Chcete poradit s vaším odpadem? Zavolejte nám na 777 705 600.

v areálu SD má otevřeno stejně jako Sběrný dvůr.
Uložit zde můžete běžný rostlinný odpad z vašich zahrad za podmínek:
– všechen odevzdaný BRO je kompostovatelný
– nejeví známky znečištění nebo neobsahuje větší množství příměsí.
– při příjmu zeminy bude vyžadováno čestné prohlášení, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty,
azbest, chemikálie, a případně i další druhy odpadů

Kalendář akcí
9. 6.
10. 6.
10. 6.
11. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
18. 6.
19. 6.
19. 6.
20. 6.
20. 6.
20. 6.
20. 6.
21. 6.
21. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
25. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
3.-5. 7.
5. 7.
11. 7.
28. 7.
23. 8.
28. 8.

Den otevřených dveří
Jak je důležité míti Filipa - sk. P1, P2
Život je život
Insidious 3: Počátek
Petr, Otto a Já + Ivan Korený
Insidious 3: Počátek
Sedmero krkavců
Korunovace
Příbramské čajování III.
Sběratelská burza - bleší trh
Princezna se zlatou hvězdou na čele
Jiří Schmitzer
Mgr. J. Froňková: Dějiny umění
Příbramský Big Band
Umění vraždy - sk. S1, S2
Temné kouty
Jak je důležité míti Filipa + vyhl. ankety
Radost je když...
Divoká dvojka
Farmářské trhy
Andílek na nervy
Jurský svět
Bernard Blues Band
Jurský svět
Baletní střípky III - Baletní škola I. Bouší
Ježato
Spojeni tancem V - Taneční studio L. Plaché
Školní slavnost ZŠ Bratří Čapků
Večer s Italem
Vincentův svět
Odebrat z přátel
Mimoni
Dáma ve zlatém
Kultovní DISCO 90. let
Mimoni
Den divadla - Gymnázium pod Svatou Horou
Kytice
Krásné oči, ohyzdné obrazy
HUMORFEST
Prokopská pouť
Oblastní výstava psů
Country večer
Shirley Valentine
M Band

Výstavy:
Výstava soutěžních fotografií
Česká lyrická krajina přelomu 19. a 20. st.
Výstava Obrazy z dějin vrchu Březového
Poslední bitva 2. světové války v Evropě
Příbramské baryty - výstava minerálů
Ke všem čertům - výstava loutek

Archiv Příbram
Divadlo A. Dvořáka
Kino
Kino
kavárna Belvedere
Kino
Kino
Svatá Hora
Bratří Čapků 260
Přednáškový sál
Divadlo A. Dvořáka
Malá scéna
Knihovna J. Drdy
Divadlo A. Dvořáka
Divadlo A. Dvořáka
Kino
Divadlo A. Dvořáka
D-klub
Kino
Dvořákovo nábřeží
Kino
Kino
Malá scéna
Kino
Divadlo A. Dvořáka
Divadlo A. Dvořáka
Divadlo A. Dvořáka
Divadlo A. Dvořáka
D-klub
Kino
Kino
Kino
Kino
Estrádní sál
Kino
Divadlo A. Dvořáka

10-19
19:00
19:00
19:00
19:30
20:00
16:00
10:00
12:30
15:00
19:00
17:00
19:00
16:00
19:00
19:00
19:00
20:00
16:00
19:00
20:00
16:00
17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00
20:00
16:00
19:00
20:00
16:00

18:00
20:00
Nový rybník a Letní kino
Březové Hory
Kynologický klub Pb VI/546
D-klub
19:00
Divadlo A. Dvořáka 19:00
D-klub
19:00

Galerie F. Drtikola
Galerie F. Drtikola
Archiv Příbram
Důl Vojtěch
Ševčinský důl
Hornický domek

do 10. 7.
do 9. 8.
do 2. 10.
5. 5. - 1. 11.
do 31. 12.
do 31. 10.

Aktuálně vyhlášené výběrové řízení
Na úřední desce MěÚ Příbram je zveřejněno výběrové řízení na činnost:
 vedoucí odboru investic a rozvoje města
- zajišťování investiční výstavby a rekonstrukcí (tj. příprava a realizace investic) města
Příbram včetně administrativních prací navázaných na orgány města,
- zajišťování činností v oblasti rozvoje města.
Zájemci se mohou hlásit do 18. 6. 2015 do 14:30 hodin. Informace získáte na úřední
desce v Tyršově ul., Příbram I. (naproti radnici) nebo na www.pribram.eu/Úřední deska.

Město chce mít jednotný vizuální styl
Město Příbram vyhlásilo veřejnou zakázku na jednotný vizuální styl města - logo.
Více informací najdete na úřední desce v Tyršově ul., Příbram I. (naproti radnici)
nebo na www.pribram.eu/Úřední deska

Dostaly kočky dotaci právem?
V souvislosti s přidělením grantu v oblasti životního prostředí Spolku pro kočku se zdála
některým občanům jeho výše příliš vysoká. Proto bych vás ráda seznámila s činností našeho
spolku v loňském roce a pak si jistě budete moci sami odpovědět na shora položenou otázku.
Spolek vlastně vykonává za obec její povinnost postarat se o opuštěná zvířata. Pokud občan
najde opuštěnou kočku a sám se o ni nemůže postarat, volá buď městskou policii nebo psí
útulek v Lazci. Tam jim dají kontakt na náš spolek a občan se pak diví, že si musíme vzít
nalezené zvíře do bytu, protože v Příbrami není útulek pro kočky ani prostory, kam by se daly
nalezené kočky umístit. Přitom každý ze členů spolku již má doma několik koček, převážně
starých či postižených, které se nedaly umístit do rodin. Takže když se „zadaří“ (zvláště v období
výskytu koťat, kdy se mnohdy najdou i po pěti v krabicích u popelnic či na jiných místech),
můžeme jich mít doma i přes dvacet. Obec tak ušetří značné náklady, které by musela
vynaložit za provoz útulku (provozní náklady, mzdy zaměstnanců atd.).
Velké uznání patří z členů našeho spolku zejména paní Synkové a její rodině, neboť v loňském
roce se v jejich bytě vystřídalo 82 nalezených koček, převážně koťat, pečlivě o ně pečovala
a všechny se podařilo umístit do rodin. Jistě si dovedete představit, jak by koťátka venku
strádala, a i kdyby přežila jen polovina z nich a měla v dalším roce nejméně dvakrát koťata,
kolik by pobíhalo po Příbrami bezprizorních koček.
Proto je třeba starat se i o kočky plaché, narozené venku. Ty odchytáváme do klecí a často
strávíme „na čekané“ mnoho hodin, někdy i několik dní, než se nám podaří kočky odchytit.
Ty pak dáváme kastrovat, aby se již nemnožily - v loňském roce se nám podařilo vykastrovat
84 koček. Protože nejsou vhodné k adopci, vypustíme je v jejich původním teritoriu.
Samozřejmě že je dále musíme sledovat a denně za každého počasí krmit. Zhotovili jsme malé
budky, aby se krmivo deštěm neznehodnotilo, a manželé Smutní nám věnovali zateplené
krabice – domečky, vystlané senem, kam se mohou kočky za nepříznivého počasí ukrýt. Velmi
nás mrzí, když najdeme naše krmicí místo zničené, jako například nedávno u ZÚNZu. I tak se
může projevit člověk, jemuž je osud těchto ubohých tvorů lhostejný.
Pokud budou mezi námi spoluobčané, kteří jsou schopni vyhodit svá zvířátka, budeme stále
vidět na ulicích toulavé kočky a naše práce nikdy neskončí. Naštěstí je i dost těch, kteří se
ujmou opuštěných kočiček a poskytnou jim domov. Jsou pak odměněni jejich vděčností a přítulností a se svými čtyřnohými kamarády zažijí spoustu radosti.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se ujali nalezených kočiček nebo přispěli
našemu spolku krmivem či finanční částkou na náš transparentní účet 2500408642/2010.
Jarmila Potůčková, Spolek pro kočku

Knihovna Jana Drdy v červnu
MUDr. Barbora Daňhová
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ŠKOLA ZAD

Bolesti zad jsou častým důvodem návštěvy lékaře
a následné pracovní neschopnosti. Na přednášce se
dozvíte, jak si vybrat vhodnou pracovní polohu ve stoje
a vsedě. Ukážeme si cvičení (s i bez pomůcek), které
mohou pomoci bolestem předcházet... • Vstup volný.

Mgr. Jana Froňková
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DĚJINY UMĚNÍ:
REALISMUS
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16.
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17.

Mistrům tohoto umění šlo o objektivní zobrazení bez
přikrášlení, nezatížené klasicistními nebo romantickými ideály. Na první místo je stavěn rozum. Poznáme, že myšlenky
realismu se objevují od pravěku až po současnost. Bavit
se budeme mimo jiné o francouzských mistrech Gustavovi
Courbetovi, Francoisovi Milletovi, Honoré Daumierovi...
• Vstupné: 30,- Kč.

Akce probíhají ve společenském sále knihovny /3. patro/.
Informace na: www.kjd.pb.cz; tel.: 318 622 384

Vláček letos pravidelně jezdit nebude
V Příbrami letos nebude jezdit na pravidelných linkách turistický vláček. Rada města
Příbrami na svém jednání dne 11. 5. 2015 provoz turistického vláčku jako součásti MHD
neschválila. Provoz turistického vláčku v uzavřených lokalitách při jednotlivých
kulturních a společenských akcích ale bude zachován.
„Vydáním licence pro pravidelný provoz vláčku přes negativní stanovisko policie by městský úřad
převzal veškerou zodpovědnost za možné kolizní situace či dopravní nehody,“ upozornil starosta
města Jindřich Vařeka a místostarosta Václav Švenda doplňuje: „Policii ČR jsme předložili dva
návrhy možných tras vláčku, ale bohužel ani jeden z nich jí nebyl doporučen. Na dotčených
komunikacích shledává policie pohyb vláčku z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu
nežádoucí. Po většině těchto silnic jsou totiž vedeny objízdné trasy uzavřených rekonstruovaných
místních komunikací a Milínskou ulicí je navíc vedena objízdná trasa nákladní dopravy
z uzavřené Březnické ulice.“
Varianta I. počítala s výchozí zastávkou Pražská ulice (stávající zastávka u prodejny masa
a uzenin „U Hanáčka“), trasa: Pražská, Václavské náměstí, Střelecká, Kpt. Olesinského, Balbínova,
Svatohorská alej, Mixova, Milínská, náměstí T. G. Masaryka, Pražská (jedná se o původní trasu
vláčku v prvním roce provozu).
Varianta II. počítala s výchozí zastávkou Pražská ulice, trasa: Pražská, Václavské náměstí,
Střelecká, Kpt. Olesinského, Balbínova – otočka MHD č. 2 – Balbínova, Kpt. Olesinského,
Hailova, Milínská, T. G. Masaryka, Pražská.
V případě varianty II se jednalo o návrh trasy pro případ, že policie nedoporučí provoz
vláčku Milínskou ulicí. Vzhledem k tomu, že v areálu Svaté Hory nelze vláček otočit (nemůže
couvat), trasa by končila pod Svatou Horou a zbytek cesty na Svatou Horu by bylo nutno
absolvovat pěšky. Jiná možnost vedení trasy vláčku na Svatou Horu bohužel není možná.
Turistický vláček nezůstane ležet ladem, ale bude pronajímán zájemcům k jízdám
v uzavřených lokalitách při různých akcích.
„Policie ČR provozovat vláček v uzavřených lokalitách při různých kulturních a společenských
akcích spíše jako atrakci, nikoliv prostředek veřejné dopravy, doporučila,“ uvedl dále místostarosta V. Švenda.
„Zájem o zapůjčení turistického vláčku mají například Kovohutě Příbram. Bavíme se s Diamem
a jsou další, kteří projevují prvotní zájem,” dodal na závěr starosta a přidává informaci, že provoz
vláčku stojí město ročně 640.000 Kč a tím, že vláček letos nevyjede, radnice většinu těchto
prostředků ušetří.
Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Provoz venkovního bazénu
Původně jsme chtěli otevřít venkovní bazén až 12. 6., ale počasí je
příznivé, takže první první letošní koupání na venkovním bazénu
bude již v pátek 5. června.
Teplota vody ještě sice není optimální, ale rychle se ohřívá
a stupně přibývají. V provozu zatím nebude dětský bazének.
Začínáme tedy v pátek 5. 6. 2015 ve 12,00 hodin.
Od soboty 6. 6. 2015 až do konce června bude otevřeno od 11,00
do 19,00 hodin a od 1. 7. 2015 od 10,00 do 20,00 hodin. Provozní
doba platí, bude-li pěkné počasí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Sportovní zařízení města Příbram
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Galerie Františka Drtikola Příbram pořádá výstavu
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ČESKÁ LYRICKÁ KRAJINA
PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích,
Sám se skřivany
GASK - Galerie Středočeského
kraje - výstava
a Galerie moderního umění v Hradci Králové

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
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Galerie Františka Drtikola Příbram, Zámeček – Ernestinum
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Galerie moderního umění
v Hradci Králové
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