Stalo se

Starosta Ing. Pavel Pikrt se zúčastnil
zahájení školního roku na Základní
škole 28. října 1 v Příbrami VII.

Zastupitelé Pavel Pikrt, Martin Poulíček
a Jiří Svoboda byli v ruském městě
Čechov a jednali o další spolupráci.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý
a radní Ing. Juraj Molnár při kontrole
prací na rekonstrukci ulice Čs. armády.

Dne 14. 9. se konal další ročník Duatlonu. Snímek zachycuje start dětské
kategorie. www.triklubpribram.cz/

Běh Kovohutěmi také letos přilákal
řadu sportovců. Výsledky závodu
najdete na www.kovopb.cz/.

Strategický plán rozvoje města Slovo starosty
se začíná zpracovávat, pomozte i Vy.

V současné době byly ve městě Příbram
zahájeny práce na projektu, jehož cílem je
vytvoření „Strategického plánu rozvoje
města Příbram na období let 2014 - 2020“.
Pro realizaci projektu byla ve výběrovém
řízení vybrána společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.,
která má dlouholeté zkušenosti se zpracováním strategických a koncepčních
dokumentů směřujících ke komplexnímu
rozvoji území (více na http://rozvoj-obce.cz/).
„Nový strategický plán rozvoje města bude
klíčovým střednědobým až dlouhodobým
dokumentem, který bude sloužit jako
nástroj koordinace rozvojových aktivit
na podporu rozvoje města. Strategie bude
obsahovat systematický, dlouhodobý
a komplexní přístup, který je založen
na konsenzu místních představitelů veřejné
správy, podnikatelů, neziskových organizací
a občanů, vycházející ze sdílené představy
o rozvoji města,“ řekl starosta Příbrami
Ing. Pavel Pikrt.
Prvním krokem k vytvoření Strategického
plánu rozvoje města Příbram bude
analýza jednotlivých oblastí ve městě.
Součástí analýzy bude průzkum veřej-

ného mínění obyvatel. Pomocí tohoto
výzkumu bude mít veřejnost možnost
vyjádřit se ke své představě o budoucím
rozvoji města Příbram a svým názorem ho
ovlivnit. Průzkum bude probíhat v období
15. října až 25. listopadu 2013 formou
telefonického dotazování a bude prováděn
pracovníky společnosti PROCES - Centrum
pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Prosíme občany, aby spolupracovali
na tomto průzkumu, jehož výsledky
budou důležité pro zpracování strategického plánu.
Dotazník bude možné vyplnit také
elektronicky na webových stránkách
projektu: www.sp-pribram.cz, kde jsou
rovněž uvedeny základní informace
o projektu a prostor pro veřejnou diskuzi.
„Na základě zjištěných poznatků z analýzy
bude specifikována vize rozvoje města
a navrženy priority a opatření naplňující
tuto vizi. Tato část bude realizována
v součinnosti expertní společnosti a vytvořených pracovních skupin složených
ze zástupců veřejné správy a odborné
veřejnosti,“ dodal starosta.
Ondřej Šlechtický, tiskový mluvčí

Po r a d n a p ř i f i n a n č n í t í s n i
Město Příbram (Městská policie) zaštiťuje služby „Dluhové poradny“ každé úterý v době
od 13 do 17 hodin. Poradna sídlí v přízemí budovy v Tyršově ulici 107 naproti radnici.
Mimo tento den se podařilo navíc oslovit organizaci, která již několik let provozuje Poradnu
při finanční tísni po celém území naší republiky a rozhodla se občanům našeho města
podat pomocnou ruku při řešení finanční problematiky.
Pracovníci této organizace jsou občanům k dispozici ve čtvrtek 1x za 14 dní v době od 9
do 13 hodin na stejném místě, jako je dluhové poradenství. Nejbližší termín je nyní 10. 10.
2013 a pak každých 14 dnů od tohoto data. Poradenství je pro občany bezplatné.

Vážení spoluobčané,

v ohlédnutí za uplynulým měsícem bych se rád
zastavil u několika významných společenskokulturních akcí, které byly nejen oslavou pro naše
město, ale které měly posloužit především k odpočinku, odreagování nebo popovídání si s přáteli.
Pro radnici bylo září ideální příležitostí
k prohloubení vztahů s partnerskými městy.
V první řadě bych se však rád vrátil k Městským
slavnostem, které se konaly 7. září a byly pořádány
ve spolupráci s Rádiem Blaník. To v tento den
zároveň pořádalo i své Letní slavnosti. Tento rok
nám počasí velice přálo, a nic tedy nebránilo tomu,
aby si každý z nás tento den dostatečně užil. K vidění a k poslechu toho bylo opravdu
dost a já věřím, že si každý přišel na své. V rámci slavností a bohatého programu jsem
měl možnost pokřtít a také symbolicky odstartovat turistický vláček, který během
jeho provozu využila již řada z Vás. K poslechu hrála řada známých českých interpretů
a celá akce vyvrcholila závěrečným ohňostrojem.
Další významnou akcí byla tradiční Příbramská svatohorská šalmaj. Den plný hudby,
tance, divadel a řady dalších vystoupení odstartoval za krásného počasí slavnostním
průvodem, který vyrazil v dopoledních hodinách z náměstí TGM a pokračoval
Pražskou ulicí na Svatou Horu. V rámci slavnostního zahájení jsme po boku Arnošta
z Pardubic, radních a dalších hostů přivítali všechny návštěvníky a velký den mohl
začít. Občanskému sdružení Ginevra Music, které celou akci pořádalo, se podařilo
vybrat od 2 112 platících návštěvníků částku bezmála sto padesát tisíc korun a ta
bude rozdělena jako finanční dar třem neziskovým organizacím. Současně se Šalmají se
také konal 6. ročník Běhu hasičů do Svatohorských schodů, nad kterým jsem vedle
Šalmaje také jako starosta přebral záštitu a bylo mi velkou ctí tento závod zahájit.
I tentokrát jsme zaznamenali obdivuhodné výkony v podání žen i mužů a ti nejlepší
z nich byli odměněni zajímavými cenami, které jsem osobně předával. Vzhledem
k tomu, že jsme byli poctěni zahraničními návštěvami z našich partnerských měst,
německého Freibergu a italského Valle Di Ledro, odcestovali jsme s hosty nejprve
na návštěvu zámku Březnice a poté do březnického pivovaru Herold. Po návratu jsme
slavnostně vyhlásili vítěze běhu a celý program byl zakončen koncertem skupiny
Ginevra. Skupina věnovala píseň našim zahraničním přátelům a pódium se zcela
zaplnilo tanečníky. Jsem přesvědčen, že se tento den líbil nejen nám, ale i Vám všem.
Věřím, že se i v příštím roce sejdeme na Šalmaji v tak hojném počtu jako letos.
Když už hovořím o partnerských vztazích, nemohu nezmínit návštěvu příbramské
delegace v ruském Čechovu. Zde jsme se zúčastnili Městských slavností a během
pobytu o nás bylo velice dobře postaráno. Měli jsme možnost prohlédnout si celý
Čechov, navštívit sportovní halu místních hokejistů a zhlédnout spoustu dalších
zajímavostí. Co se týče pracovních záležitostí, s našimi ruskými kolegy jsme si
potvrdili oboustranný zájem na pokračování spolupráce v oblasti kultury, školství
a výměnných letních táborů pro děti.
V září jsme také navštívili kolegy z holandského Hoornu, kde jsme strávili pět dní.
Zde jsme se zúčastnili jednání s panem starostou, navštívili jsme místní záchranné
složky, konkrétně hasiče a policii. Ti nás seznámili se svou činností a policisté, kteří
ve městě jezdí na kolech, nám předvedli zásah proti pachateli. Dále jsme navštívili
muzeum a také archiv. Se starostou města jsme hovořili o tom, jaká témata rozvíjet
a shodli jsme se na oblasti sportu, kultury, ale také například na hasičské a policejní
činnosti. Poté jsme byli seznámeni s velice zajímavou historií přístavního města Hoorn.
Další zářijovou akcí byl další ročník turnaje složek IZS v malé kopané O pohár starosty
města. Mezi sebou se utkalo deset týmů z Příbrami a okolí. Ve večerních hodinách se
všechna mužstva sešla při přátelském posezení a zhodnocení prvního dne utkání a
týmy byly oceněny věcnými cenami. Druhý den fotbalové souboje pokračovaly a i já
jsem měl možnost zasáhnout do jednoho utkání. Vítězem turnaje se nakonec stalo
mužstvo Územního odboru Policie ČR Rakovník, které ve finále porazilo tým Vězeňské
služby ČR – Věznice Příbram. Odměněni byli také nejlepší hráč, brankář a střelec.
Závěrem bych Vás rád informoval o mé nově založené facebookovské stránce, kterou
najdete pod adresou www.facebook.com/starostapavelpikrt.
Příjemné prožití října ve sportovním a přátelském duchu Vám přeje
Ing. Pavel Pikrt

Půjčky z Fondu oprav a modernizace
Zastupitelstvo města Příbram na svém pondělním zasedání schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2013 ze dne 16. 9. 2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 ze
dne 17. 6. 2013. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím
po dni jejího vyhlášení, tj. ve čtvrtek dne 3. 10. 2013.
Od tohoto dne je možné podávat na odboru ekonomickém Městského úřadu Příbram žádosti
o půjčky, neboť Zastupitelstvo města Příbram vyhlásilo 3. výběrové řízení na poskytování půjček
z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram v roce 2013 a stanovilo
následující podmínky výběrového řízení:
a) 3. výběrové řízení proběhne dne 29. 10. 2013,
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 23. 10. 2013,
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2008 čl. 5.
odst. 3, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 ze dne 17. 6. 2013 a Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2013 ze dne 16. 9. 2013, kterými se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram,
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru
ekonomickém, a na webových stránkách města Příbram www.pribram-city.cz.

INFORMACE Z RADNICE
Město podpořilo Oxygen, boxery i volejbalisty
Příbramští zastupitelé schválili doporučení rady, které se týkalo
finanční podpory příbramských sportovců. Zastupitelé uvolnili
finanční prostředky pro Sportovní klub Oxygen, a podpořili tak tým
na mistrovství světa v Srbsku částkou 60 000 korun. Dále přidělili
částku 10 000 korun organizátorům třetího ročníku Večera bojových
sportů, kterým byl KBC Příbram. Největší podpory se dostalo Volejbalovému klubu Příbram, kde se jednalo o částku 400 000 korun, která
byla dříve volejbalistům zadržena z důvodu neoprávněného nakládání
s dotacemi a celá věc je nyní řešena soudně. „Volejbalisté vyslyšeli naši
podmínku pro přidělení dotace a založili nové sdružení s novým názvem,
novým bankovním účtem či identifikačním číslem,“ říká starosta Pavel
Pikrt a dodává. „Ač nejsme až tak velké město, sportu v Příbrami se daří
na několika frontách. Proto naše sportovce vždy rádi podpoříme, bude-li
to v našich silách.“

Nový web města byl spuštěn
Dovolujeme si Vás informovat o spuštění nových webových stránek
města Příbrami, ke kterému došlo na konci měsíce září. Na nový
oficiální web města se dostanete po zadání adresy www.pribram.eu.
„Věříme, že si na nový web rychle zvyknete, že Vám bude uživatelsky
vyhovovat a že se Vám bude líbit. V průběhu nadcházejícího období bude
na stránkách postupně docházet k dalším úpravám a vylepšením,“ říká
starosta Pavel Pikrt. Stávající webové stránky na adrese www.pribramcity.cz ještě poběží po určitou dobu, ale uživatel na nich bude
informován o tom, jak se dostat na stránky nové.

Přihlášení v e-aukci mohou počítat s úsporou
První kolo elektronické aukce silové elektřiny a zemního plynu proběhlo
29. 8. 2013 a již jsou známy výsledky. Zájem projevilo 208 domácností
s celkem 323 odběrnými místy. Z řad podnikatelů se do aukce přihlásilo
14 podnikatelů s 31 odběrnými místy.
„Jsem přesvědčen, že dosažené úspory v nadcházejícím zimním období
jistě udělají lidem z Příbrami radost. Na elektřině se podaří ušetřit 36,90 %,
na zemním plynu pak 34,3 %. Celková průměrná úspora je 36,15 %.
Podnikatelé dosáhnou úspor dokonce 48,69 % na elektřině a 30,45 %
na plynu,“ komentuje úspěšnost aukce starosta Příbrami Pavel Pikrt.
Zájemci o levnější energie, kteří se nestihli přihlásit do aukce, mají
možnost tak učinit v rámci druhého kola. Kontaktní místo v Městské
realitní kanceláři na adrese Čs. armády 5, Příbram IV. (vedle autobusového nádraží) bude otevřeno každý čtvrtek od 19. 9. až do 24. 10.
vždy mezi 13. a 19. hodinou. Poslední termín pro přihlášení do aukce
bude 24. 10.

Jednalo se o příbramských ubytovnách

zazní skladby, které byly – nebo mohly být – Mistrovými inspiračními
zdroji. Rádi bychom také v rámci festivalu přesáhli práh koncertních síní
a v několika doprovodných akcích dovedli Dvořákovu hudbu mezi děti,
dospělé …. do ulic našeho města,“ uvedla A. Houšková.

Pečovatelská služba dvacetiletá
Bývalí i současní zaměstnanci se sešli v příbramské Sokolovně
na oslavě 20. výročí vzniku Pečovatelské služby města Příbram.
„Na setkání jsme pozvali i bývalou ředitelku Annu Bláhovou. Výročí
provází blok odborných přednášek o problematice pečovatelské služby.
V příštím roce uplyne 10 let od vzniku Domova důchodců,“ informoval
současný ředitel Pečovatelské služby města Příbram MUDr. Ivan Šedivý.

Rozpočtové provizorium
Příbramští zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na rok 2014.
„Jde o opatření, které souvisí i s vývojem státního rozpočtu,“ uvedl hlavní
garant rozpočtu místostarosta I. Šedivý.

Významná příbramská osobnost
V příštím roce uplyne 75 let od doby, kdy se do Příbrami přistěhoval
významný pedagog a sbormistr Antonín Vepřek. V tomto roce to bylo
zároveň i 35 let od jeho úmrtí v roce 1978.
„Antonín Vepřek se v Příbrami výrazně uplatnil ve vedení smíšeného sboru
Lumír a Dobromila. V roce 1939 založil Příbramský dětský sbor, který
po jeho smrti převzal jeho syn Vladimír Vepřek. Chceme si ve spolupráci
s paní Zuzanou Horskou (Vepřekovou) tato výročí připomenout. S odchodem obou těchto vynikajících hudebních osobností Příbram ztratila velké
patrioty a vůdčí hudební osobnosti. Na jejich odkaz bychom rádi znovu
navázali, třeba právě vznikem nového orchestru,“ informoval Ivan Šedivý.

Pozvání do školy
S pedagogy a studenty se sešel starosta P. Pikrt a místostarosta I. Šedivý
na Gymnáziu pod Svatou Horou u příležitosti slavnostní kolaudace
výměny oken v budově školy. „Tímto pozváním chtěli děti i učitelé městu
Příbram poděkovat. Součástí slavnosti byla ukázka pantomimického
představení, které žáci nastudovali,“ uvedl místostarosta Šedivý.

Pomalu vzniká nový orchestr
Podle slov místostarosty Václava Černého se postupně rodí příbramský
orchestr, jehož členy budou žáci obou příbramských uměleckých škol.
Proběhla další jednání ředitelů těchto škol. Hlavním garantem orchestru
je pan Milan Baginský. Prvním zkušebním vystoupením bude předvánoční koncert u kostela sv. Jakuba na příbramském náměstí TGM.

Starosta Příbrami Pavel Pikrt inicioval v září setkání ohledně příbramských ubytoven. Jednání se zúčastnily všechny složky, které k této
situaci měly co říci. Na jednání byli přítomni zástupci Policie ČR,
Městské policie, Stavebního úřadu, Úřadu práce, KHS, představitelé
města a samozřejmě zástupci provozovatele ubytoven.
„Záměrem tohoto setkání bylo vzájemné předání informací všech zainteresovaných složek. Dle vyjádření policie i ostatních zástupců zde situace
není až tak dramatická, jak se kolikrát v médiích uvádělo. Naším
společným cílem je situaci stabilizovat a vést potřebné kroky k tomu,
abychom celou věc měli pod kontrolou,“ okomentoval závěry setkání
starosta Pikrt. Radnice i provozovatel ubytoven se v tuto chvíli snaží
o posílení terénních pracovníků či romského koordinátora, kteří
s městem spolupracují. Posíleny by v této oblasti měly být i hlídky
Městské policie. Ke snížení napjaté situace v tuto chvíli přispělo
i dosazení nového domovníka. V ubytovnách Pod Čertovým pahorkem
je podle provozovatele hlášeno něco málo pod 400 ubytovaných.

Vzpomínka na československé legionáře

Turistický vláček si lze pronajmout

Zřizovací listiny byly schváleny

Radní na svém posledním zasedání schválili možnost pronájmu turistického vláčku. Ten si budou moci zájemci pronajmout tehdy, pokud
pronájem nezasáhne do pravidelného jízdního řádu. Buď tedy mezi
jednotlivými jízdami, anebo po 17. hodině. Hodinová sazba za pronájem byla stanovena na 1500 korun a jízdu je možné uskutečnit
ve chvíli, kdy město obdrží závaznou objednávku.
„Možností pronájmu turistického vláčku jsme se zabývali delší dobu. Celou
věc jsme konzultovali jak s provozovatelem, tak s Policií České republiky
a Dopravním inspektorátem. Nikdo z uvedených neměl s naším záměrem
sebemenší problém,“ okomentoval záměr starosta Pikrt.

Žádosti o dotace pro rok 2014 elektronicky
Rada města Příbram předložila zastupitelům souhrnný informační
materiál k poskytování dotací. Z důvodu zjednodušení administrativní
náročnosti a sjednocení pravidel poskytování dotací bylo navrženo
zřízení centrální elektronické aplikace pro podání všech žádostí
o finanční podporu. Se zahájením podávání elektronických žádostí se
počítá již pro rok 2014.
Součástí předloženého materiálu byly také návrhy jednotlivých komisí
na úpravu stávajících zásad, kterými se stanoví závazný postup
při poskytování dotací. V současné době jsou dotace z rozpočtu města
poskytovány církvím a náboženským společnostem, kulturním a sportovním institucím, dále jdou do oblasti sociálních věcí a zdravotnictví,
výchovy a vzdělávání, a životního prostředí.
Největší nevýhody současného systému vidí starosta Ing. Pavel Pikrt
v nejednotnosti pravidel, v časové náročnosti zpracování žádostí,
nedisciplinovanosti jednotlivých žadatelů, kteří mají navíc různé podmínky pro získávání dotací, aj. Přechodem na centrální elektronickou
aplikaci by se měla zjednodušit agenda, administrace, průběh
dotačního řízení, ale také by mělo dojít ke zlepšení orientace žadatele,
odstranění duplicity žádostí a hlavně k sjednocení celého procesu.
„V prvním roce však bude nezbytně nutné zavedení zvýšené metodické
pomoci žadatelům, o podávání žádostí je dostatečně informovat
a vysvětlit správný postup,“ říká starosta Pikrt.

Příští ročník festivalu již má své hvězdy
Hudební festival Antonína Dvořáka 2014 již má podle slov místostarosty
Ivana Šedivého hotovou programovou koncepci.
„Nová programová ředitelka Mgr. Houšková jedná o účasti na 46. ročníku
se skutečnými hudebními hvězdami. Jména je předčasné prozrazovat, ale
rozhodně se mají diváci na co těšit.“ Celková koncepce Hudebního festivalu Antonína Dvořáka bude ve znamení 110. výročí Mistrova úmrtí.
Zajímavým nápadem je jakýsi průvodce koncertů, který návštěvníky
provede vzpomínkami na životní osudy a dílo Antonína Dvořáka.
Ani osobnost „průvodce“ zatím neprozradíme, ale i toto jméno bude
pro návštěvníky koncertů jistě velice příjemným překvapením.“ Jeho
slova doplnila nová programová ředitelka: „Je předčasné prozrazovat
konkrétní repertoár, ale již dnes můžeme slíbit, že mimo jiné na koncertech

Na koncert sboru italských alpiníků Coro Castel z města Arco ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech pořádaný
na památku československých legionářů, kteří za 1. světové války
bojovali v Itálii, byl pozván i místostarosta Václav Černý. „Českoslovenští
legionáři mají v místě jejich popravy u města Arco pomník, o který se
starají jak obyvatelé města, tak především právě alpiníci.“

Běh do Svatohorských schodů
Hasiči z celé České republiky se pravidelně zúčastňují tradiční příbramské akce – Běhu hasičů do Svatohorských schodů. „Letos proběhl již
7. ročník této akce a spoustu zájemců jsme museli odříct. Zájem je
skutečně velký. Akce je pořádána i jako vzpomínka na požár, který se
na Svaté Hoře rozhořel v roce 1978. Vydařilo se i počasí, vynikající byl
večerní koncert příbramské Ginevry,“ pochvaloval si V. Černý.

Nové zřizovací listiny pro všechny příspěvkové organizace města
Příbram již schválili příbramští zastupitelé. „Nové listiny jsou upraveny
tak, aby vyhovovaly všem aktuálním vyhláškám a nařízením, například
obsahují vymezení činnosti,“ uvedl V. Černý.

Městská rekreační chata Granit
Zájemci o provozování městské rekreační chaty Granit v šumavském
Zadově předložili Městskému úřadu svoji nabídku. Chatu v současné
době spravuje, udržuje a provozuje Městská realitní kancelář.
„Nabídku jsme vyslechli, počkáme si na vyúčtování letošního roku
a bude-li důvod k pronájmu, budeme o tom jednat,“ řekl místostarosta
V. Černý. Podle jeho slov si chatu může pronajmout kdokoliv, kdo
řádně za pobyt zaplatí.

Nová kulturní sezóna byla zahájena
Krasohledění je název akce, která každoročně zahajuje v Příbrami
novou kulturní sezónu. Tato tradice již trvá od roku 2009 a její součástí
je i předávání „Krasohledu“ příbramské osobnosti, která se zasloužila
o rozvoj kultury ve městě. Zahájení letošního programu se zúčastnil
i radní Juraj Molnár: „Ocenění tentokrát dostal Spolek ve čtvrtek a já si
myslím, že právem. Jejich přínos ke kulturnímu dění města je vynikající.“
Do programu Krasohledění patřil třeba i koncert Michala Prokopa
na Malé scéně, ale také vystoupení kočovného divadla Ad hoc v Galerii
Františka Drtikola s představením S úsměvem nepilota.
„Na programu a organizaci Krasohledění se podílí řada příspěvkových
organizací města,“ doplnil radní Molnár.

Milovníci sportu na Novém rybníku
Sportovní závody v duatlonu (kombinace běhu a jízdy na kole)
pro všechny věkové kategorie proběhly v neděli 8. září v areálu Nový
rybník. Tohoto tradičního závodu se za město Příbram, které akci
finančně podpořilo, zúčastnil Ing. Juraj Molnár: „Velice mě překvapil
a potěšil obrovský zájem o tuto sportovní akci. Bylo jasné, že pořadatelé
organizaci závodu skvěle zvládli, a jsem rád, že město podporuje zájem
dospělých i dětí o sport.“

Dotace na právní ochranu dětí
Dotaci ve výši 3 miliony korun na posílení týmu sociálních pracovníků
orgánu sociálně právní ochrany dětí chce získat město Příbram.
„Jde o finanční prostředky na dva nové sociální pracovníky a na jejich
profesní růst. Projekt by se měl uskutečnit v letech 2014 – 2015. Sociální
pomoc mohou u nás děti a rodiče získat i v současné době. Hodně se
osvědčila tzv. Povídárna. To je místnost, kde se naši sociální pracovníci
scházejí s dětmi i dospělými, kteří potřebují pomoci s nějakým osobním
problémem,“ informoval radní Molnár.

Ondřej Šlechtický, Alena Straková

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
KAREL I. Z LICHTENŠTEJNA
ZEMSKÝ MÍSTODRŽÍCÍ

1569 - 1627

Mezi důležité postavy doby třicetileté války u nás patřil
kníže Karel I. z Lichtenštejna. Svojí činností rozhodoval
o důležitých věcech v zemi a v několika případech se
dotkl i našeho města. Připomeňme si jej proto.
Karel se narodil v Lednici na Moravě ve starobylé
moravské rodině jako nejstarší syn hlavy rodu Hartmana II. Ač byl luterského vyznání a vzdělání získal
v bratrské škole v Ivančicích a studoval i v kalvínské
Ženevě, ve třiceti letech konvertoval ke katolictví a stal
se jeho horlivým zastáncem. V roce 1596 se oženil
s bohatou nevěstou Annou Marií Černohorskou
z Boskovic, z manželství vzešly 4 děti. Svoji kariéru
zahájil ve funkcích v moravské zemské správě, v roce
1593 byl hejtmanem hradišťského kraje, v roce 1594
byl přísedícím moravského zemského soudu, v roce
1599 nejvyšší zemský sudí, nejvyšším hofmistrem
v Praze, v letech 1604-7 byl moravským zemským
hejtmanem. V roce 1600 se stal císařským tajným radou
a hledal svoji budoucnost u císařského dvora.
V roce 1607 se v konfliktu mezi habsburskými bratry
Rudolfem II. a Matyášem postavil na Matyášovu stranu.
Rudolf jej proto zbavil všech úřadů, ale Matyáš jej
naopak odměnil a povýšil do knížecího stavu, titulu,
který se tehdy v naších zemích nepoužíval. V roce 1614
obdržel vévodství Opavské, a stal se tak hlavou formálně
nezávislého území. Později získal i vévodství krnovské,
znaky obou zemí jsou dodnes v erbu Lichtenštejnů.
Po pražské defenestraci uprchl do Vídně, účastnil se
vojenských operací císařské armády včetně bitvy
na Bílé hoře. Týden po bělohorské bitvě jej vítězný
velitel Maxmilián Bavorský jmenoval správcem Čech.
Karel stál také v čele mimořádného soudu, který měl
potrestat stavovské povstalce. V této funkci postupoval
spíše zdrženlivě, navrhoval císaři mírnější postup
i řešení. V roce 1622 se stal místodržícím Českého
království a získal Řád zlatého rouna. Z konfiskovaného
majetku získal velké množství statků v Čechách
i na Moravě. V letech 1621-23 se podílel na rozvratu
státních financí, kdy v rámci finančního konsorcia nechal
razit tzv. dlouhou (šizenou) minci, což vedlo ke státnímu
bankrotu. Karel je i prapředkem všech dnešních Lichtenštejnů, kteří dosud vládnou v Lichtenštejnsku.
Pro zajímavost uveďme, že tento malý stát se jmenuje
po tomto původně moravském rodu a nikoliv naopak.
Karel v důsledku zastávání svých funkcí zasahoval
do dění celé země. Zvláště v letech 1620 - 1627. Byl také
hlavním prostředníkem mezi císařským dvorem a českou
realitou. V Příbrami známe několik známých případů
jeho zásahu. Přijímal stížné listy na chování armády,
řešil její dislokaci, zimní kvartýry i zásobování. Již v roce
1622 napomínal lajtnanta Jana Wintra, aby uhradil
škody, které způsobili jeho vojáci krádeží koní v Hostomicích při přesunu do Příbrami. V roce 1624 přiměl
císaře, aby převelel rejtary z pluku Baltazara Marradase
do Mirovic. Bylo to velké ulehčení pro příbramské
měšťany, sužované již šestým rokem průtahy
i ložírováním vojska všech válčících stran. V roce 1626
Lichtenštejn se osobně zasadil o vrácení ukradených
koní poddaným zbirožského panství, které si vojáci
uschovali v Příbrami. Příbram byla v tomto roce sužována
vojskem několik měsíců, řada měšťanů v obavách
o život město raději opustila.

Daniel Doležal

ŘÍJNOVÉ

KALENDÁRIUM
7. 10. 1923
11. 10. 1893
zemřel František Schulz,
příbramský rodák a stavitel
železnic v Alpách.

8. 10. 2003
zemřel generální ředitel
Kovohutí Příbram Otakar
Kaucký.

8. 10. 1883
se v Příbrami konal první
civilní sňatek.

10. 10. 1663
se narodil v Jindřichově
Hradci P. Martin Frey, jezuita
a svatohorský prefekt.

11. 10. 1913
v Měšťanské besedě proběhl
večer písní J. B. Foerstra, na
kterém vystoupila operní
pěvkyně Růžena Wolfová.

se narodil na Březových
Horách malíř Karel Hojden.

18. 10. 1933
v Příbrami zemřel Vojtěch Káš,
vládní rada a profesor Vysoké
školy báňské v Příbrami.

24. 10. 1883
se příbramské zastupitelstvo
usneslo zřídit obecní zastavárnu.

29. 10. 1963
okres Příbram splnil plán
nákupu brambor.

31. 10. 1843
se v Příbrami uskutečnilo
1. ochotnické představení.

Daniel Doležal
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V pondělí 2. září byl zahájen nový školní rok. Starosta Ing. Pavel Pikrt se zúčastnil slavnostního
zahájení v Základní škole 28. října 1 v Příbrami VII.

Vítězem fotbalového turnaje složek Integrovaného záchranného systému se stalo mužstvo
Územního odboru Policie ČR Rakovník. Kapitán převzal pohár z rukou starosty Pavla Pikrta.

Starosta Pavel Pikrt symbolicky vypravil vlak při zahájení Městských slavností v sobotu 7. září.

Dne 14. září přijeli do Příbrami zástupci partnerských měst - Valle di Ledra a Freibergu. Ing. Pikrt,
Ing. Molnár a p. Černý se o přátele starali celý den a připravili jim zajímavý program.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku v Základní škole Jiráskovy sady. V Základní škole Březové Hory město zastupoval místostarosta Václav Černý.

Ing. Pavel Pikrt, MUDr. Ivan Šedivý a členka rady města Jiřina Kaiserová si prohlédli budovu
Gymnázia pod Svatou Horou. Město zde nechalo vyměnit všechna okna.

Pečovatelská služba města Příbram oslavila své 20. narozeniny. Při té příležitosti se konala
společenská akce, kterou zahájil ředitel PS města Příbram MUDr. Ivan Šedivý.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.
V září 2013 byla
Příbram hostitelem
dvou prestižních akcí
Dne 25. září se do Příbrami sjeli největší odborníci
nukleární medicíny.
Od 25. do 27. září se totiž
konal výroční mezinárodní kongres společnosti,
která lékaře nukleární
medicíny v České republice zastřešuje.
Záštitu nad kongresem „50. dny nukleární
medicíny“ převzal starosta města Příbrami, hejtman Středočeského kraje, ředitel FN Královské
Vinohrady, děkan 3. LF UK a ředitel Oblastní nemocnice Příbram.
Hostitelem této vpravdě prestižní odborné akce
byla Oblastní nemocnice Příbram, která sama
disponuje špičkovým pracovištěm nukleární

medicíny, kam se sjíždějí pacienti i z Jihočeského
kraje nebo z Ostravy.
Druhou zajímavou akcí bylo 2. setkání pod Svatou
Horou, které se uskutečnilo 26. září. Jde o odborný
seminář, který organizovalo chirurgické oddělení
nemocnice, a jeho nosným tématem byla chirurgie
štítné žlázy. Přednášel zde nejznámější český
chirurg v této oblasti profesor MUDr. Josef Dvořák.
Také 26. září k nám přijeli chirurgové i endokrinologové z celé naší země.
Kromě přednášek byla v Příbrami založena nová
odborná společnost endokrinochirurgie při České
lékařské společnosti J. E. Purkyně. I v rámci této akce
podotknu, že příbramská nemocnice disponuje
špičkovými odborníky na tuto problematiku, kteří
operují pacienty z celé České republiky.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

ÙäÒõàónÇîñø
Setkání mládeže příbramského vikariátu letos
již poosmé
Druhou říjnovou sobotu (12. října) se již osmým
rokem uskuteční setkání mladých z vikariátu
Příbram, tentokrát na Svaté Hoře v Příbrami.
Účastníky čekají zajímavé workshopy, přednášky,
sportovní a výtvarné aktivity, lanové aktivity ve svatohorském parku, řeholní kavárna, scénický tanec
a mnoho dalšího.
Mottem letošního setkání je: “Udělejte všechno, co
vám řekne.” Vyvrcholením společného programu
bude slavnostní mše svatá s otcem biskupem
Karlem Herbstem v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie v sobotu 12. 10. od 18 hodin.
Matice Svatohorská oceněna za nejlépe prezentovanou veřejnou sbírku 2013
Institut pro památky a kulturu, o. p. s., ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem připravil druhý
ročník projektu k financování památek s názvem
MÁME VYBRÁNO. Jeho součástí byla opět soutěž
veřejných sbírek.
Hlasování pro Cenu veřejnosti 2013 probíhalo
od 1. dubna do 31. května 2013. Slavnostní setkání
s oceněnými se uskutečnilo 17. září v Praze v klášteře
dominikánů. Veřejné sbírky soutěžily v těchto kategoriích:
- Finančně nejúspěšnější veřejná sbírka v roce 2012,
- Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013,
- Cena veřejnosti MÁME VYBRÁNO.
O cenu veřejnosti se utkalo 118 sbírek, celkem
pro ně hlasovalo více než 9 tisíc lidí, což bylo téměř
pětkrát více než v prvním ročníku.
Pořadatel soutěže předá vítězi finanční příspěvek
do sbírky ve výši 30 tisíc korun. Organizátoři dalších
úspěšných sbírek získají knihy z Národního
památkového ústavu a kurzy fundraisingu. Celkem
bylo ve sbírkách ukončených v roce 2012 vybráno
úctyhodných 20,5 milionu korun, přičemž
průměrná výše na jednu sbírku činila 360 tisíc Kč.
V druhé kategorii o nejlépe prezentovanou
sbírku v roce 2013 rozhodla odborná porota:
1. Matice svatohorská - Stavba velkých varhan
pro Svatou Horu

2. Římskokatolická
farnost Trhové Sviny Oprava věžních hodin
v Trhových Svinech
3. Mělnický osvětový
a okrašlovací spolek,
občanské sdružení Obnova varhan chrámu sv. Petra a Pavla
v Mělníku
Cenu převzala na
slavnostním večeru
17. září v refektáři
Kláštera dominikánů
v Praze místopředsedkyně Matice svatohorské Jana Hovorková
v doprovodu Miloslavy
Šmolíkové, Martínka
Šmolíka a Josefa
Hovorky. Přejeme další úspěšná léta veřejné sbírce
a rychlou dostavbu svatohorských varhan!
facebook.com/SvataHora
Informace a aktuality o Svaté Hoře nově na facebooku! Staňte se obdivovateli mariánského poutního místa v srdci Čech, zde najdete stále aktuální
informace o dění a významných akcích konaných
na Svaté Hoře v průběhu celého roku, ale i aktuality
o stavbě varhan pro Svatou Horu. Jednou z výhod
tohoto profilu je, že si můžete také prohlížet informace, fotografie, texty, aniž byste byli registrováni
na facebooku: facebook.com/SvataHora
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
261 80 Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail:
basilica@svata-hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském poutním
muzeu každodenně 10 – 15 nebo na www.svatahora.cz. Aktuality o stavbě varhan na www.svatahora.cz/varhany a informace o činnosti Matice
Svatohorské na matice@svata-hora.cz.

Příbramští občánci narození v srpnu a září
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Vážení čtenáři Kahanu,
ve středu 18. září 2013
proběhla ve firmě
Raab Karcher v Příbrami - Březových Horách prezentace k dotačnímu programu
„Nová zelená úsporám“. Tuto akci uspořádala Okresní
hospodářská komora v Příbrami pro vlastníky a stavebníky
rodinných domů, kteří uvažují o stavbě nového rodinného
domku nebo zateplení s využitím dotace z programu Nová zelená úsporám. Informace o podmínkách programu poskytl účastníkům Ing. Filip Ondřejek z Poradenského centra dotacestaveb.cz, které sídlí zde v Příbrami. Popsal jednotlivá technická opatření, jejich přínos
pro celkové hodnocení stavby a zodpovídal dotazy zájemců. Zájemcům z řad zúčastněných
nabídl jednorázovou zvýhodněnou cenu na provedení služeb spojených s žádostí o tuto
dotaci. Poté zástupkyně České spořitelny, a. s., paní Štorkánová a Gryčová představily zájemcům produkty, které nabízí Česká spořitelna aktuálně nejenom k programu Nová zelená
úsporám, ale i další možnosti financování staveb, zateplení či zařízení domu.
Na závěr představil Ing. Jaroslav Tůma, ředitel regionu Jih, historii a nabídku produktů silné
nadnárodní společnosti Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r. o. Účastníkům akce
předal jednorázový slevový kupón na nákup veškerého sortimentu, který firma nabízí, a pozval účastníky k návštěvě nové vzorkové prodejny v areálu firmy.
I když takováto akce je pro OHK Příbram trochu netradiční, jelikož nebyla určena pouze
pro podnikatelskou sféru, mohu ji zhodnotit kladně, neboť v tomto případě došlo ke spojení
tří podnikatelských subjektů, které uměly předat zájemcům fundované informace k výše
zmíněnému programu.
Seminář na téma „Komplexní řešení firemní komunikace VOIPEX F1“ jsme bohužel
pro nedostatek zájemců museli zrušit.
29. října se bude konat seminář „DPH v příkladech“, při kterém účastníci budou mít
možnost procvičit si letošní legislativní stav na příkladech s daňovým poradcem Ing.
Václavem Dvořákem.
Dále připravujeme celou sérii seminářů k výkladu nového občanského zákoníku.
22. listopadu proběhne první seznámení s občanským zákoníkem jako celkem, „Jaké
změny přinese NOZ“ souhrnně a v dalších seminářích se budeme zabývat jednotlivými
pasážemi důležitými pro podnikatelskou sféru.
26. listopadu „Nový občanský zákoník – nájem prostoru sloužícího podnikání“
3. prosince „První přiblížení novému občanskému zákoníku pro účetní“.
6. prosince „Závazky a smlouvy podle NOZ“
30. ledna 2014 – „Zákon o obchodních korporacích“
8. listopadu 2013 se naši členové mohou těšit na sportovně společenskou akci, a to již
10. kuželkový turnaj, který pořádáme tradičně v Kovohutích.
Nezapomeňte hlasovat v internetové anketě Top firma Příbramsko, kde se můžete zapojit
do hlasování prostřednictvím webových stránek až do 31. prosince 2013.
Ze života členské základny:
Příbramská společnost ZAT, a. s., zveřejnila hospodářské výsledky za fiskální rok 2012.
Společnost ZAT patří mezi čtyři firmy v Evropě, které dodávají vlastní řídicí systémy
do primárního okruhu jaderných elektráren. Loňské tržby jsou o dvacet procent vyšší než
v roce 2011, tedy o 123 milionů korun. Za poslední dva roky se tak obrat firmy zvýšil
o více než 40 procent. Společnost ZAT loni utržila téměř 770 milionů korun. Ekonomické
výsledky za fiskální rok 2012 opět potvrdily, že firma zažívá jedno z nejúspěšnějších období
ve své padesátileté historii.
ZAT je i nadále významným zaměstnavatelem ve Středočeském a Plzeňském kraji.
V příbramském a plzeňském areálu pracuje přes 350 lidí. Uplatnění zde najdou zejména
vysokoškoláci a středoškoláci s technickým vzděláním.
V sobotu 14. září se konal již 43. ročník Běhu Kovohutěmi, který tradičně pořádá na fotbalovém stadionu TJ Kovohutě a v okolí stejnojmenný atletický oddíl a společnost Kovohutě
Příbram. Kompletní výsledky mládeže a dospělých včetně fotografií najdete
na www.kovopb.cz/beh.html.
Veškeré další informace o činnosti OHK Příbram a veškeré pozvánky na akce naleznete
na našich webových stránkách.

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

Městská realitní kancelář nabízí
pronájem nebytových prostor:
- Příbram I, nám. T. G. Masaryka 1 - prostor o velikosti 24,5 m2
(kancelář v l. patře)
- Příbram IV, Čs. armády 5 - prostor o velikosti 92 m2 (býv. Kasárna 1. máje)
- Příbram IV, Čs. armády 145 - prostor o velikosti 32,4 m2 (budova
pod nádražím)
- Příbram IV, Čs. armády 145 - prostor o velikosti 60,4 m2 (budova
pod nádražím)
- Příbram IV, Čs. armády 145 - prostor o velikosti 130,4 m2 (budova
pod nádražím – bývalé Městské lesy)
- Příbram VII, Žežická 193 - prostor o velikosti 1 611 m2 (patrový
pavilon bývalé školy)
- Příbram VII, Legionářů 400 - prostor o velikosti 68 m2 (Dům kultury
- přízemí)
- Příbram VIII, Čechovská 46 - prostor o velikosti 492 m2 (bývalá
výměníková stanice)
prodej nebytových prostor:
- Příbram III, Ryneček 148 - suterénní prostor o velikosti 15 m2
- Příbram VIII, Čechovská 60 - prostor o velikosti 17,28 m2
- Příbram VIII, Budovatelů 115 - prostor o velikosti 11,6 m2
- Příbram VIII, Budovatelů 116 - prostor o velikosti 11,6 m2
Bližší informace podá Městská realitní kancelář, Čs. armády 5,
Příbram IV, tel 318 629 815, 318 498 294.

Podzimní FARMÁŘSKÉ TRHY 19. října
Farmářské trhy Obora Příbram, které se uskuteční v sobotu 19. 10.
2013 v areálu Hořejší Obory Příbram, budou podzimně naladěny,
což se kladně odrazí ve větším výběru ovoce, zeleniny a řezaných
květin. V době mezi 8. a 12. hodinou si můžete vybrat a nakoupit
z bohaté nabídky čerstvého ovoce, zeleniny, bohutínského pečiva
a mouky, žampionů, masných i mléčných výrobků, medu, moštů,
koření a dalších zajímavých produktů. K chuti přijdou i výborné
sladké zákusky, koláčky nebo čerstvě upražená káva. Vhodná je také
doba k nákupu brambor na uskladnění. Pokud i tentokrát vyjde
počasí, může být procházka Farmářskými trhy Obora příjemným
zpestřením podzimního sobotního dopoledne.
Pro zájemce o dobré občerstvení na Farmářských trzích Obora
Příbram je zajištěno příjemné posezení.
Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 22. 8. v 00.34 hodin telefonicky oznámil na služebnu MP Příbram muž, že z protějšího domu se
ozývá hluk. Na místo byla vyslána motohlídka
strážníků, která na místě zjistila, že v uvedeném
domě v horním poschodí je otevřené okno a jsou
slyšet nahlas hovořící osoby. Po zazvonění hlídce
otevřel 27letý muž, kterého hlídka poučila
o nevhodnosti chování a o rušení nočního klidu.
Muž okno zavřel a z domu již nebyl slyšet hluk.
Dne 25. 8. v 7.30 hodin zavolal na tísňovou linku
156 devětašedesátiletý muž z Příbrami VIII, že jeho
soused je zavřený v bytě a volá o pomoc. Na místo
byla vyslána hlídka strážníků, kterou na místě kontaktoval oznamovatel a zároveň otevřel byt muže
volajícího o pomoc. Strážníci uviděli na zemi
u postele ležícího 69letého muže, který nebyl
schopen vstát a stěžoval si na bolesti zad. Strážníci
na místo přivolali záchrannou službu, ta si pána
převzala do péče a následně ho odvezla do Oblastní
nemocnice v Příbrami.
Dne 6. 8. ve 21.23 hodin telefonicky oznámila žena,
že ve Smetanově ulici leží na zemi nějaký muž.
Na místo vyjela motohlídka strážníků, která našla
skutečně ve Smetanově ulici ležícího muže, který
jevil známky opilosti, byl při vědomí a pravděpodobně v důsledku pádu na zem měl krvácivé
zranění na čele a pravé části hlavy. Na místo byla
přivolána ZZS Příbram, která si osmnáctiletého
muže převzala do své péče.
Dne 7. 8. v 03.08 hodin zaznamenal strážník, který
obsluhoval Městský kamerový dohlížecí systém,
pohyb dvou mladíků v ulici Gen. Tesaříka. Bavili se
tím, že přemísťovali přenosné dopravní značení.
Na místo byla dozorčí službou vyslána hlídka, která
zahlédla mladíky odpovídající popisu, kteří se snažili
dopravní značení ukrýt do křoví. Po zjištění totožnosti mladíci strážníkům uvedli, že nechtěli nic
odcizit, jen jim přišlo zábavné manipulovat
se značením, neboť leželo na zemi po silném větru
a v případě, že by značení bylo upevněno ve sto-

janu, vůbec by si ho prý nevšimli. Strážníci jim
domluvili a poučili, jak v tomto případě postupovat.
Dne 7. 8. bylo oznámeno na linku 156, že dochází
ke rvačce několika osob před restaurací Šašek
v Příbrami VII. Na místo byla vyslána hlídka strážníků
k prověření oznámení a zároveň byla požádána
o součinnost hlídka Policie ČR. Na místě bylo
zjištěno, že k napadání osob či rvačce na místě
nedochází, zjistili pouze malou skupinku osob, která
se mezi sebou hádala. Obě hlídky skupinku od sebe
oddělily a po chvilce se v klidu všichni rozešli.
Dne 5. 9. ve 23.16 hodin oznámila telefonicky
recepční ubytovny v Příbrami V-Zdaboř, že v jednom z pokojů ubytovny dochází k potyčce mezi
spolubydlícími. Na místo se dostavila hlídka
strážníků, recepční označila pokoj, kde mělo dojít
k potyčce, ale na místě byl klid a k ničemu zde
nedocházelo. Strážníci zaklepali na dveře pokoje,
z kterého vyšli dva podnapilí mladíci, jeden z nich
měl pod okem menší tržnou ránu, kterou si odmítl
nechat ošetřit. Aktéři konfliktu uvedli, že se jednalo
pouze o přátelské přetahování a nešťastnou
náhodou došlo k drobnému poranění. Oba mladíci
byli strážníky poučeni o rušení nočního klidu, ti
slíbili nápravu a věc byla tímto vyřešena domluvou.
Dne 4. 9. v 17.00 hodin oznámila telefonicky na služebnu MP Příbram operátorka projektu Život 90, že
potřebují asistenci u jedné z jejich klientek v Příbrami VIII.
Na místo byla vyslána hlídka strážníků a po příjezdu
hlídku kontaktovala pečovatelka, která paní nesla
nákup. Paní, kterou pečovatelka ošetřuje, bohužel
upadla a nemohla vstát. Vzhledem k tomu, že byl
klíč v zámku a nešlo se do bytu dostat, strážníci
povolali hasiče a ti byt otevřeli. Na místě se již
nacházela i posádka Zdravotnické záchranné služby
Příbram, která si paní převzala do péče a převezla ji
k dalšímu ošetření do Oblastní nemocnice Příbram.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Mateřská škola Bratří Čapků slavila
„Jak to jen říci, je nám šest let. Všechno uteklo jako voda z dlaně…„
Úvod této básničky si mohlo recitovat za uplynulých 50 let na 5 tisíc dětí, které navštěvovaly
mateřské školy v ulici Bratří Čapků č. 278 a 235 v Příbrami VII. Mateřské školy jsou v provozu
od školního roku 1962/63. Od července roku 2004 jsou obě pracoviště sloučená a v červnu
letošního roku oslavila 50 let svého trvání.
Po přivítání hostů paní ředitelkou Evou Kočendovou a milém vystoupení těch nejmenších bylo
v obou budovách školy připraveno pro přítomné výborné pohoštění. Všude nás vítala speciální
výzdoba v současném i retro stylu. Měli jsme možnost setkat se s pracovnicemi, které provozy
před padesáti lety „rozjížděly“, a nad kronikami a alby si zavzpomínat na mládí, na děti, které nám
utkvěly v paměti,
na jejich „čertoviny“,
ale i jejich úspěchy,
o
kterých
se
průběžně dočítáme
v novinách a máme
z nich velkou radost.
Opravdu všechno
uteklo jako voda
z dlaně. I naše
setkání s minulostí,
se vzpomínkami.
Chci tímto poděkovat paní ředitelce
a všem paním
učitelkám, kuchařkám a provozním
pracovnicím nejen
za vzorně připravené
pohoštění, výzdobu
a pamětní dárečky,
ale i za to, jakou
vytvořily pohodu
a příjemnou atmosféru pro naše
vzpomínání.
Za všechny přeji
paní ředitelce, aby se její „padesátileté dámy“, jak nazvala budovy Mateřské školy Bratří Čapků 278,
po pořízení nových kabátů od zřizovatele – města Příbrami, dočkaly i potřebných kosmetických
úprav i uvnitř budov, aby se dětem, pedagogům i provozním v mateřské škole líbilo. Přeji všem
tvůrčí elán, pohodu a klid při práci a stále spokojené děti i jejich rodiče!
Za bývalé pracovnice Libuše Sládková

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Projekt „Zamknout dveře nestačí“
V rámci projektu „Zamknout dveře nestačí“ byl v měsíci červnu
2013 distribuován prostřednictvím měsíčníku Kahan anonymní
dotazník obsahující otázky ohledně zabezpečení nemovitostí včetně
přilehlých prostor, jako jsou garáže, dílny, sklepy, sklepní koje apod.
Dotazník vyplnilo a odevzdalo celkem 103 občanů, z kterých bude
vylosováno za přítomnosti médií 7 výherců věcných cen (2x tablet,
5x MP 3 přehrávač), které budou předány na listopadovém semináři
v zasedací místnosti bývalých Rudných dolů, v současné době sídlo
Městské policie Příbram.
Dotazníky jsou nyní vyhodnocovány experty z oblasti zabezpečení
majetku a z odpovědí shrnou největší nedostatky zabezpečení
majetku. Na základě těchto informací bude vytištěn leták obsahující
konkrétní rady na odstranění těchto rizik, opětovně bude distribuován mezi občany a souhrnné informace budou zveřejněny
prostřednictvím místních médií a zpravodaje Kahan. Následně se
uskuteční odborný osmihodinový seminář pro veřejnost, kde budou
prezentovány výsledky dotazníkového šetření a účastníci budou
současně seznámeni s možnostmi, jak řešit zabezpečení svého
majetku.
Seminář se bude konat v měsíci listopadu 2013 pro veřejnost zcela
zdarma, termín bude oznámen v listopadovém Kahanu a dalších
periodikách. Budou zde zástupci Asociace technických bezpečnostních
služeb grémium Alarm a zástupce Cechu mechanických zámkových
systémů ČR, kteří seminář obohatí o ukázku zabezpečovací techniky.
Účastníci z řad občanů budou moci na základě dotazníku na místě
zodpovědět dotazy ohledně zabezpečení majetku a na závěr semináře bude 10 z nich vylosováno a obdrží darem od města Příbram
poukázky na nákup zabezpečovací techniky v hodnotě 500,- Kč.

Senioři v ohrožení – kurz sebeobrany zahájen
Dne 16. 9. 2013 starosta města Ing. Pavel Pikrt slavnostně zahájil kurz
sebeobrany pro seniory, který se koná v tělocvičně bývalé 8. ZŠ
v Žežické ulici v rámci Městského programu prevence kriminality na
rok 2013. Pan starosta účastníky kurzu přivítal a uvedl, že je velice rád,
že se tento projekt mohl uskutečnit právě pro tuto cílovou skupinu
a město Příbram ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality, mohlo být realizátorem uvedeného projektu.
Dále popřál všem účastníkům kurzu mnoho úspěchů při samotném
praktickém nácviku a dalších aktivitách, které budou ve výcviku
zahrnuty.
Kurz je zaměřen vedle praktického nácviku sebeobrany také na celou
škálu aktivit, vycházejících z moderní kriminologie, mnohaletých
zkušeností lektorů s výukou sebeobrany a bezpečného chování
a také tvorby bezpečného prostředí.
Obsah kurzu je navržen tak, aby pomohl účastníkům adekvátně
reagovat na racionální jednání pachatelů protiprávní činnosti.
Účastníci kurzu by pomocí znalostí osvojených v kurzu měli svým
postojem a chováním ztížit případnému pachateli konání protiprávního jednání tak, aby od záměru páchat trestnou činnost upustil.
Celý kurz povede zkušený lektorský tým z občanského sdružení
TILIUS pod vedením pana Skalníka, lektoři jsou držiteli certifikátů
z různých asociací a bojových stylů.
Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

“Týden knihoven“ v Knihovnì Jana Drdy
30. září - 2. října VELKÁ BURZA KNIH
9 - 18 hod. v průjezdu KJD na náměstí T. G. Masaryka 156, Příbram I
30. září - 11. října VÝSTAVA POMŮCEK pro nevidomé a slabozraké
Pobočka Křižák ve spolupráci se SONS Příbram (v provozní době), Příbram VIII
3. října Společné podvečerní čtení rodičů, prarodičů a dětí (od 17 hod.)
Pobočka ZŠ Školní, Příbram VIII
5. října
Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku literární soutěže
"PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA" od 10 hodin, Knihovna Jana Drdy, nám. TGM 156
Celotýdenní akce: Podpisy "dlooooouhou" rukou; Výprodej dětských časopisů
Hlasité čtení v křesle + mnoho dalších akcí. Podrobný program najdete na
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
XI.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...

Svaz postižených civilizačními chorobami, Komunitní centrum Příbram, Žežická 193,
Příbram VII (2. pavilon) informuje zájemce o připravených akcích do konce roku 2013:
- 19. 9. (a potom každý další čtvrtek) od 9.30 do 11.00 hod. bude opět v klubovně Komunitního centra probíhat trénink paměti. Pro velký ohlas jarní přednášky: O pozitivním
vlivu tréninku paměti na činnost mozku bude tato přednáška zopakována dne 10. 10.
od 9.30 hodin rovněž v klubovně Komunitního centra.
- Taneční odpoledne se uskuteční v hale KC 26. 9., 24. 10., 28. 11. vždy od 14 hodin
- Videoprodukce budou opět v klubovně Komunitního centra 31. 10., 14. 11., 21. 11.
od 13.00 hodin. Témata jednotlivých videoprodukcí budou včas zveřejněna na nástěnce
v hale Komunitního centra.
- Kurzy práce na počítači začínají 8. 10. v 9.30 hodin (8 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách).
Konání podzimních kurzů Výuky tance pro seniory je závislé na počtu přihlášených
zájemců – párů. Na tyto oba kurzy je možné se přihlásil osobně na výše uvedené adrese
nebo telefonicky na č. 318 637 531, 775 073 499.
Alena Kasíková, předsedkyně OO SPCCH
vedoucí Komunitního centra Příbram

Školení dobrovolníků se koná 12. října 2013 od 8,30 hodin
v Domově důchodců Příbram.
Zájemci, prosím, hlaste se mi telefonicky či mailem do 9. října 2013.
Školení probíhá interaktivní metodou. V teoretické části se zájemce
seznámí s dobrovolnickou smlouvou, etickým kodexem, dohodou
o mlčenlivosti, bezpečnostním řádem, standardem kvality poskytované služby, supervizí, historií dobrovolnictví v ČR, Příbrami a v DD
Příbram. V praktické části pak získá základní dovednosti v komunikaci s cílovou skupinou - seniory, zúčastní se modelových situací
a absolvuje pod vedením vrchní sestry domova důchodců prohlídku
tohoto zařízení. Školení plně hradí DD.
Drobné občerstvení zajištěno.
Těším se na setkání s Vámi.
Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram
tel.č. 731 554 974, mail: hanina.han@seznam.cz

Zástupci města navštívili město Čechov
Na pozvání partnerského města Čechov
z Ruské federace se zúčastnili zástupci města
Příbrami oslav 59. výročí založení tohoto
ruského města. Příbramské hosty vedl starosta
Příbrami Pavel Pikrt.
Spolupráce s městem Čechov byla navázána již
v době před listopadem 1989, kdy se družební
vztahy s tímto městem rozvíjely na okresní
úrovni. Dne 31. října 1994 byla podepsána
Smlouva o rozvoji přátelských vztahů mezi
obyvateli města Čechov a města Příbram.
V současné době se partnerství rozvíjí na bázi
oficiálních návštěv, výměnným jazykovým
táborem v Hrachově a přehlídkami pěveckých
souborů, které se každoročně konají v Příbrami.
Velkolepá oslava probíhala celý den a vyvrcholila programem v centrální sportovní hale
a velkolepým ohňostrojem. Náš program byl
dále zaměřený na prohlídku města a jednání
o oborech a odvětvích, ve kterých by se
partnerská spolupráce měst měla dále odvíjet.
Na schůzce se starostou regionu Čechov
a naším starostou Pavlem Pikrtem bylo projednáno, že další spolupráce by se mohla rozvíjet

v oblastech sportu, kultury a spolků. Ze sportu
by se jednalo o možné výměny našich fotbalistů, hokejistů, plavců, cvičenců aerobiku,
ve spolcích například hasičů, sokolů či horníků
a v kultuře divadelních a hudebních souborů.
Na podrobnostech se dohodnou zástupci obou
stran při návštěvě starosty čechovského
regionu v příštím roce v Příbrami.
V Čechově nás zaujalo sportoviště, zimní stadion a sportovní hala, které byly postaveny
v roce konání olympijských her v Moskvě,
a jsou opravdu na vysoké úrovni.
Dále to byl fenomenální památník spisovatele
A. P. Čechova, který by se dal přirovnat k našemu
památníku Antonína Dvořáka na Vysoké.
Zajímavé je, že na území města mají mnoho
vodních kašen a fontán. Problémem, který tam
řeší, je podobně jako u nás hlavně doprava
a nedostatek parkovacích míst.
Na závěr připomenu, že oslav v Čechově se
zúčastnil za naše město kromě starosty Pavla
Pikrta i radní Martin Poulíček, zastupitel Jiří
Svoboda a překladatel Miroslav Černohorský.
Martin Poulíček

Hopeful night - akce pro Dětský domov Pepa
Dne 6. září se v Clubu Šachta uskutečnil charitativní
koncert s názvem Hopeful night na podporu Dětského
domova Pepa v Příbrami - Lazci.
Během večera se na pódiu objevilo mnoho vystupujících
různých hudebních stylů v čele s pražskou raperkou
SharkaSs, která před svým vystoupením domov navštívila.
Celou událost provázela úžasná atmosféra a užili si ji jak
vystupující, tak diváci.
Akce byla podpořena několika sponzory. Šáša burger,
kavárna Rio a Disco Buková poskytly finanční a materiální
podporu, DJ Bery zapůjčil mikrofony. Všichni sponzoři si
zaslouží veliké díky, protože bez nich by vůbec nebylo
možné takovou akci udělat, dále patří obrovské
poděkování Restaurantu Šachta, že se zde akce vůbec
mohla uskutečnit.
Vybralo se téměř 6 000 Kč, které byly ve středu 11. září
předány přímo v Lazci. Při předání panovala taktéž vynikající atmosféra a někteří vystupující, kteří se benefice zúčastnili, si pro děti připravili další vystoupení a sklidili obrovský
úspěch.
Antonín Schejbal

Společně přes překážky
V sobotu 7. 9. 2013 zažil jezdecký areál Equitany v Martinicích u Březnice rušný den. Oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram (OSPOD), uspořádalo
odborný vzdělávací seminář pro „své“ pěstouny. V letošním roce totiž došlo v oblasti náhradní rodinné péče
k výrazným legislativním a organizačním změnám, na které příbramský OSPOD aktivně reaguje jak
iniciativou, tak hledáním nových způsobů práce s pěstouny.
Pro děti v pěstounské péči byla připravena pestrá nabídka různých akcí. Vedle jízdy na koni si děti zkusily
minigolf, mohly se zúčastnit zápasů v různých míčových hrách, zaskákat si na trampolíně, ale i vyzkoušet
šikovnost svých rukou při výrobě draků nebo netradiční rukodělné práce – vtlačování obrázků do papíru
pod odborným vedením Mgr. Blanky Sýkorové, která mj. „obohacuje“ touto aktivitou i děti z Azylového
domu v Příbrami.
Zatímco si děti hrály, jejich pěstouni, kterým většinou děti říkají „mamko a taťko“, čerpali při přednáškách
zajímavé informace z teorie výchovy, psychologie, pedagogiky, aby si na konec ve čtyřech workshopech
vyměňovali své zkušenosti a tím se vlastně podpořili v nelehké práci pěstouna. Ukázalo se, že široký věkový
rozptyl pěstounů nebyl závadou nebo nudou, naopak přinášel zajímavé pohledy na různorodé výchovné
situace i starosti s dětmi. A právě výměna zkušeností s ochotou v srdci k pěstounskému závazku zajistila
silnou podporu pro chvíle únavy, bezradnosti i nečekaných krizí. Právě zkušenost druhých leckdy přinese
nadhled, otevře oči a řekne, že v problémech člověk není nikdy sám a že všechny se dají řešit.
Prožití celého pestrého dne se vydařilo po všech stránkách. Zásluhu na této akci mělo jak krásné počasí
pozdního léta, tak především obětavá pomoc a profesionální práce školitelů z řad lektorů Dětského domova
v Korkyni, jmenovitě Mgr. Terezy Jandové, PhDr. Lenky Průšové, MUDr. Eleny Turnovské, Mgr. Marcely
Semančíkové. Stejný dík patří vychovatelům z téhož zařízení, kteří se po celý den věnovali dětem – Bc. Ivanu
Šachovi, Mgr. Karlu Vostrému, Mgr. Elišce Březinové a již zmíněné Mgr. Blance Sýkorové. Kolektiv dětského
domova Korkyně tak předal své nejlepší zkušenosti z ambulantní i asistenční práce s rodinami svých
vlastních dětských klientů.
Loučení všech účastníků v pozdních odpoledních hodinách obsahovalo radost z nových zážitků,
ze vzájemného poznávání i výměny zkušeností z pěstounské péče. Martinické setkání, jak se všichni účastníci vyjádřili, bude mít jistě další pokračování, byť v trochu jiné a určitě skromnější formě.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram

Gymnazisté na východ i západ
Studenti příbramského gymnázia měli během září možnost účastnit se pěti
zahraničních výjezdů. První tři z nich se uskutečnily v první polovině září.
Cílovou destinací toho prvního byl Cornwall, oblast jihozápadní Anglie, jejíž
pobřežní města, přístavy a přírodní zajímavosti poskytly atraktivní a rozmanitý
program po celou dobu zájezdu. Jako
jeden příklad za všechny můžeme
uvést například Bedruthan Steps,
masivní břidlicové skály rozmístěné
na pobřeží, po nichž se podle pověsti
procházel obr Bedruthan. Mezi dalšími
navštívenými místy na nejzápadnějším cípu Anglie bylo například také
pozoruhodné divadlo na skalním
útesu Minack Theatre, nejzápadnější
mys Velké Británie Land’s End, normanský klášter na přílivovém ostrůvku
St Michael’s Mount nebo přístavní
města a městečka Penzance a St Ives.
Skupina navštívila také komplex
největších skleníků světa vybudovaný
ve zrevitalizovaném dolu na kaolín Eden
Project a další pozoruhodná místa.
Ubytování bylo jako už tradičně
zajištěno v hostitelských rodinách
a nejeden pobyt končil vřelým
objetím a pozváním k návštěvě
při dalším pobytu studentů v Cornwallu.
Všichni si během zájezdu mohli ověřit,
že k tomuto kraji patří i na Anglii
nepříliš obvyklé palmy, které v kombinaci s všudypřítomnými rozkvetlými
hortenziemi, křikem racků, plážemi a skalními útesy vytvářejí jedinečnou atmosféru Cornwallu.
Ve stejném týdnu se hned dvě skupiny vydaly do ruského Petrohradu. Jedna
v rámci výměnného programu se zaměřením na mediální výchovu, druhá v rámci
jazykového poznávacího zájezdu.
Mezi vrcholy petrohradských pobytů určitě patřila návštěva zajímavostí Finského
zálivu: strategicky významného města Kronštadtu s 18 kilometrů dlouhou hrází
a námořní pevností, ale také katedrálou Morskyj sabor, tyčící se nad všemi ostatními budovami.
Část programu byla věnována Petrodvorským parkům, bývalé carské rezidenci.
Odtud se zpět do Petrohradu studenti svezli Meteorem – lodí, která jezdí
po vodách Finského zálivu a následně zajíždí po Něvě do centra Petrohradu.
Opomenout nelze ani návštěvu Petropavlovské pevnosti či světoznámé Ermitáže.
Mezi vzpomínky se určitě zapíše i otevírání mostů na řece Něvě.
Všechny pobyty po většinu doby provázelo příjemné počasí a studenti se vrátili
domů s novými zážitky, a předali tak štafetu dalším dvěma skupinám, mířícím
v druhé polovině září do jihozápadní Francie a Španělska.
Markéta Kofroňová, Lukáš Kozel, Gymnázium Příbram, Legionářů

Nabídka studijních oborů v Březnici
Ve čtvrtek 19. září 2013 se na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole
v Březnici uskutečnil Den pro deváťáky, kterého se zúčastnilo přes 200 žáků
z okolních základních škol (Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Hvožďany,
Bohutín, Mirovice a Blatná).
Jaký dojem udělal na účastníky této akce, popsala Ing. Bc. Marie Hrdinová ze ZŠ
Mirovice:
Ve čtvrtek 19. září se 14 žáků mirovické základní školy pod vedením třídní učitelky
zúčastnilo skvěle připraveného Dne pro deváťáky ve Střední odborné škole
v Březnici.
Vedení školy, pedagogové i sami studenti detailně představili potenciálním
zájemcům o studium celou školu, třídy, odborné učebny, laboratoře, možnosti
ubytování i stravování. Nechyběla ani ukázka zemědělské techniky a dalších
pomůcek z kabinetů.
Letošní vycházející žáci se zajímali nejen o obory maturitní, ale i možnosti dalšího
studia na vyšší odborné škole, které je zakončeno absolutoriem a přidělením
titulu Diplomovaný specialista (DiS.) s další prostupností do bakalářského oboru
na vysoké škole.
Středoškolská oborová nabídka od informačních technologií, přes sociální
činnosti až k agropodnikání upoutala hochy i dívky, z nichž někteří začali zvažovat studium na březnické škole.
I když je v Březnici také moderně zařízený a vybavený internát, mirovičtí studenti
vzhledem k bezproblémovému dojíždění ubytovací služby budou využívat asi
zřídka.
A jak hodnotili exkurzi se zaměřením na volbu povolání sami žáci? „Zaujala mne
celá škola, protože byla velká a prostorná,“ hodnotí dopolední program Eliška. Pak
ještě dodává: „Překvapilo mě, že studenti zemědělského oboru mají řidičský průkaz
na osobní auto i traktor zdarma.“ „Největší dojem na mne udělal obor výpočetní
technika,“ doplňuje Nikola, k jejímuž názoru se přidává také Míra a Honza. „Viděli
jsme tři počítačové učebny, to v Mirovicích nemáme,“ říká dále Honza. Bravurní jízdu
traktorem předvedl nejen spolužákům, ale i odbornému instruktorovi Vašek,
který má v rodině k zemědělství blízko a uvažuje o nástupu ke studiu oboru
agropodnikání. „Mají hodně učeben na jazyky, nábytek je v nich zajímavě uspořádaný,“ vzpomíná si Kateřina. „Nám, sportovcům, se líbila luxusně vybavená posilovna,“ komentují další prostory Jakub a Roman.
„Figurant z řad studentů, který představoval seniorku na lůžku a o kterého se staraly
studentky sociálního oboru, zvládl svoji roli na jedničku s hvězdičkou,“ říká Klára.

Svatohorské gymnázium zahájilo divadelní
sezónu s Oldřichem Navrátilem
Ve středu 11. září zahájilo Gymnázium pod Svatou Horou divadelní sezónu svého Malého svatohorského
divadélka představením Válka profesora Klamma s Oldřichem Navrátilem v hlavní roli. Představení, které
do Příbrami zavítalo již po čtvrté, si Oldřich Navrátil opět užíval a pochválil také pozornost našich studentů.
Ti si od letošního roku mohou scénář hry od Kai Hensela vybrat do svého maturitního kánonu.
Kulturní zahajování ale Klammem nekončí. Dne 12. září v rámci filmového klubu „Filmy, na které se
zapomnělo…“, na kterém gymnázium spolupracuje s příbramským kinem, navštíví necelá sedmdesátka
studentů film Miloše Formana Amadeus. Režisérská verze v původním znění s titulky bude zážitkem jistě
nejen pro ně.
Dramatický soubor bude mít tu čest zahrát 20. září představení Problém současné slovenské autorky Zuzy
Ferenczové na příbramském Krasohledění.
Na velkou scénu Divadla A. Dvořáka se vrátí naši studenti 14. října s projektem Den divadla – Karel Čapek,
pro základní školy z Příbramska. O představení je takový zájem, že přemýšlíme o další repríze.
Nezapomínáme ani na příbramskou veřejnost, a proto 24. října v 19.00 hodin uvedeme autorské představení režisérky Terezy Karpianusové Lolitky na cestách, představení „O malých mrchách a velkém strachu“.
V listopadu pak nabídneme představení Osamělé večery Dory N od Mileny Štráfeldové. Scénickou
montáž dopisů Dory Němcové, dcery Boženy Němcové, v které se diváci seznámí s jejím, někdy i mírně
šokujícím, pohledem na matku.
Tři posledně zmíněná představení jsou finančně podpořena městem Příbram v rámci projektů Mladé
a experimentující divadlo 2013 a Den divadla 2013.
Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram

Všichni žáci se pak ještě shodují, že ihned po příjezdu na exkurzi se celé třídy
z Mirovic ochotně ujaly dvě studentky, které jim postupně vše vysvětlovaly
a odpovídaly na dotazy.
Věříme, že se žákům v naší škole líbilo, prohlédli si učebny, třídy, seznámili se
s nabídkou oborů a budeme se těšit v příštím školním roce na nové studenty.
Marie Fiřtíková, ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice

Příbramské radnici je letos 120 roků
2. polovina 19. století
Regulovaný magistrát se rozhodl zrušit hřbitov
kolem kostela sv. Jakuba Staršího, a zvětšit tak
prostor Rynku. Pohřbení byli exhumováni a znovu
pohřbeni na novém hřbitově do společného hrobu,
někteří pozůstalí si svoje předky uložili do nových
hrobů. Odstraněním hřbitova byly odhaleny základy
kostela na jižní straně až o 1,2 m od úrovně teras
soch, tím se zdivo kostela stalo náchylné
k popraskání v důsledku otřesů, dopravy a dusadly
(pojivo zdiva je jen slabá hlinitovápenná malta,
tloušťka zdiva nerozhoduje). Obranná hřbitovní zeď
byla rozebrána v roce 1835 na nově stavěné
kamenné domy. Posunula se severní strana Rynku
a stala se atraktivní.
Od 1. 1. 1850 začala městská radnice úřadovat
v domě starosty Františka Kollera „U Zlatého soudku“,
čp. 98 (jméno hostince je zaznamenáno z dubna
roku 1828), kancelář měl v bytě, v patře, zasedání
byla v lokále hostince v přízemí, radnice zde sídlila
pět roků.
Dům „U Zlatého soudku“
byl
již
kamenný,
jednopatrový, rozšířený
o průjezd místo vjezdu
do dvora, se sedlovou
střechou. Na spáleništi
z července roku 1626
vyzvedl nový barokní
dům tehdejší primátor
města František Ferdinand Podlejší v roce
1674.
Volby do obecního
zastupitelstva byly 21.
a 22. srpna 1850, bylo
zvoleno 36 zastupitelů.
Prvním starostou se stal
František Koller, starostoval v létech 1850 až 1858,
je po něm pojmenovaná ulice příčná na Březnickou
ulici.
http://www.quido.cz/historie/historie_460.html).
V roce 1855 došlo ke změně uživatele budovy čp.
100, kterou uvolnil nadhorní úřad, sídlící v nové
budově čp. 121/I., přestěhovala se do něho radnice
a část okresního úřadu z budovy čp. 107. Ovšem
radnice ne na dlouho, jen do roku 1869, sídlila zde
10 roků.
Po vydání říšského zákona číslo 44 ze dne 19. května
1868 byly Čechy rozděleny na 89 okresních hejtmanství (10 jich přibylo k dřívějším podkrajským
úřadům), která začala fungovat od 31. srpna téhož
roku. Z počátku to byla jen změna názvu
pro dosavadní smíšený c. k. okresní úřad (správní,
soudní a finanční, kterých bylo 79). Později se
správní moc vydělila a obecní úřad musel řešit
problém s jejím umístěním. Soudní a finanční úřady
zůstaly v Mitrovickém paláci a radnice uvolnila
v roce 1869 budovu čp. 100 pro okresní
hejtmanství, spravující Příbramsko a Dobříšsko.
Sídlila zde 10 roků. Radnice se přestěhovala
do budovy čp. 107
(http://www.quido.cz/historie/historie_463.html).
Objekt – patrovou budovu čp. 107 (tehdy čp. 95)
magistrát odkoupil od majitele Jana Kalfuse v roce
1849, aby v něm umístil část podkrajského úřadu.

o deset let později v roce 1859, měla čtyři zaměstnance, přednostu (prvním byl Maxmilián Bradáček,
starosta města 1861 – 1863) a tři účetní. Od roku
1861 se usídlila od 1. července v budově čp. 107,
od roku 1869 s přednostou Josefem Štekerem
a přibrala k sobě městskou radnici se starostou
města a předsedou představenstva spořitelny
Karlem Hailem. Obě instituce zde úřadovaly
společně, radnice v přízemí, spořitelna v patře
do roku 1893. Radnice zde sídlila 24 roků, ale
ve skutečnosti zde sídlí dodnes, tj. 144 roků.
Stísněné prostory a prosperita spořitelny přivedly
správní radu k myšlence postavit si svoji novou
budovu spořitelny. Otázku umístění budovy
spořitelny vyřešilo její představenstvo na protější
stranu uličky k zámku, v té době v něm sídlila
Báňská akademie. Na pozemek areálu dvorce
šlechtické rodiny Vamberských z Rohatce, nyní
v majetku hostinského, řezníka a uzenáře Martina
Herolda.
Pro realizaci stavby štěstí a náhoda přála zvolit
nejvýznačnějšího architekta - stavitele Vojtěcha
Ignáce Ullmanna (1822 Praha - 1897 Příbram),
tvůrce české neorenesanční architektury. Koncesi
městské lékárny v domě U Bílého lva má jeho bratr
Jan Ullmann a navíc Praha odmítla mu návrh

dostavby hlediště k jeho Prozatímnímu divadlu!
V. I. Ullmann vypracuje projekt monumentální
budovy v novorenesančním slohu s bohatou členitou výzdobou exteriéru a nádhernou výmalbou
interiéru. Autory maleb v létech 1893/4 jsou
Pasáček, Paderlík a Frank.

Monumentální schodiště z jednoramenného přes
podestu pokračuje dvouramenným, usměrňujícím
příchozí ke kancelářím. Vysoké stropy odpovídají
tehdejším hygienickým předpisům a psychicky
snižují emoce. Fasáda i výzdoba budovy reprezentuje její účel - spořitelnu a radnici. V nadokenních
římsách jsou včeličky, na stropu schodiště je úl
a městský znak (figura s pěti křížky), v tympanonu
fasády je taktéž městský znak.
Orientace podélné osy je východ – je kvůli
dobrému osvětlení kanceláří.
Umístění na parcele bylo obtížnější, přesahovala
a na jižní straně z uzounké soutky byl požadavek
na novou ulici, dnešní Hailovu, z Rynku přímo
do brány pivovaru a skrze jeho dvůr do městského
statku (ze stodoly vzniklo později Tůmovo kino,
z obytného stavení hostinec Měšťanská beseda).
Ze soutky o šířce 5 m (umožňující přístup na hradby
a oddělující tři až čtyři chalupy proti požáru) zabrala
Měšťanská spořitelna v Příbrami byla založena pruh budova báňského ředitelství čp. 121/I., proto

jižní strana spořitelny musela být posunuta cca
o 10 m severně, o obytnou budovu Vamberských.
Severní křídlo budovy sahá cca do poloviny hradebního příkopu, kterým i po jeho zasypání prosakuje
voda. Šířka budovy je také značná, její líc sleduje
linii báňského ředitelství, tudíž také zabrala cca
10 m veřejného prostoru cesty k zámečku.
Umístění organizací bylo obdobné jako v protilehlé
budově, v přízemí byla umístěna radnice, v patrech
spořitelna.
Rozvoj spoření se s postupem doby značně zvětšil,
proto v roce 1922 již za republiky spořitelna
přistavěla do Hailovy ulice jednopatrové křídlo
s halou, která má prosvětlenou střechu. První patro
bylo propojené se stávajícími kancelářemi. Fasáda
je jednotná i s městským znakem v tympanonu.
V místnostech prvního patra seděl archivář Jindřich
Václav Bezděka a měl zde své místo i příruční archiv
města, staletý archiv byl na půdě hlavní budovy, ale
jen do roku 2006.
Východní křídlo není již roky využíváno a velmi
chátrá, nejvíce fasáda, podobně jako další nejkrásnější secesní fasády starého města.
V roce 1925 bylo vyčleněno šest místností v severní
straně druhého patra pro museum, byly tam
instalovány místnosti hornická, měšťanská,
hornické jesličky, nářadí, minerály, archeologické
nálezy, kancionály a jiné pamětihodnosti.
Městský úřad přejmenovaný na Městský národní
výbor po druhé světové válce bobtnal, z hlavní
budovy vytlačil spořitelnu, potom i muzeum. Dnes
městskému úřadu nestačí ani tato kdysi přiměřeně
naddimenzovaná budova.
V 80. létech nechal tehdejší předseda MěNV
Jaroslav Polák obnovit interiérové výmalby
malířským mistrem panem Jarolímkem a fasádu
firmou OSP (Okresní stavební podnik).
Zastupitelé města v letošním roce 2013 si mohou
připomenout kulatá výročí k existenci radnice:
- Zastupitelé dostali právo opevnit město příkopem
a vnější hradbou od krále Václava II. (privilegium asi
z konce roku 1293 pro pět biskupských měst:
Příbram, Pelhřimov, Rokycany, Roudnice a Týn
Bechyňský před 720 léty).
- Od nejstaršího dochovaného zápisu o existenci
obecního zastupitelstva s podpisem a pečetí
purkmistra – primase uplynulo 620 roků.
- Krásné budově ve slohu, české novorenesance
zvenku i zevnitř, ve které radnice - městský úřad
sídlí, je již 120 roků.
Ing. Josef Podlaha

Vyberte si pejska či kočičku

Honzík, ev. č. 149 Kříženec asi 4letý, pes vyžaduje stálou pozornost a přítomnost svého pána. Žádný plot Bobina, ev. č. 180 Kříženec, asi 12letá fenka vhodná ke starším lidem. Bobina bude dělat velice ráda
není pro něj překážkou, aby se za páníčkem rozběhl a dělal mu doprovod. Honzík je poslušný, čistotný. Více stálou společnost novému majiteli.
informací se dozvíte v útulku, kde je velice oblíbený.

Roky, ev. č. 185 Kříženec jezevčíka, staří 1,5 roku. Je velice čistotný, vhodný i do bytu. Má rád dlouhé Kuba, ev č.186, Laura, ev. č. 187, Doly, ev. č. 189
Tito asi roční pejsci byli vyhozeni u útulku neznámou paní. Vypadá to, že jsou to kříženci buldočků. Jsou
procházky, mohl by se použít i na výcvik agility.
velice důvěřiví, nejsou zatím naučeni čistotě. Byli by vhodní i k dětem.

Laura, Doly

Žolík, ev. č. 181 Roční kříženec špice, mazlivý, čistotný, vhodný i k dětem. Žolík by rád bydlel se svým
novým pánem v bytě.

je asi roční krásná dlouhosrstá kočička. Domov hledá i pět krásných koťátek (kocourků i kočiček)
Samuel, ev. č. 191 Kříženec, asi 2letý pejsek. Velice rád chodí na procházky do přírody, temperamentní, Wendy
různých barev narozených začátkem srpna. Jsou čistotné a přítulné a těší se na své nové páničky.
vhodný k domku se zahradou.
Tel. 737 170 116 nebo 732 500 080.

Rabbi Road

Radioaktivní thonetka, zlatá šedesátá..

-JIRÁNKOVÁ
VIKTORIA
BAN
Galerie
Zámeček - Ernestinum
Františka Drtikola
17. 10 -26. 11. 2013
A
Příbram
denně kromě pondělí od 9 do 17 h.
MIROSLAV JIRÁNEK

2013

Máte pocit, že stále hledáte klíče, brýle, nepamatujete si, co máte nakoupit nebo kam jste co uložili?
Považujete zhoršující se paměť za nevyhnutelnou
součást stárnutí? Pak pro vás máme jeden tip: přijďte
si poslechnout, že s naší pamětí to může být jinak,
než si myslíme...

Malíř navazující na H. Bosche - jeho obrazy vyprávějí
o lidské pošetilosti, pýše, sebelásce, o lidské povaze
a údělu, který je tragický i komický.

Jiří Hájíček patří k realistickému proudu v současné
české literatuře. Ve svých prózách čerpá především
z prostředí jihočeského venkova a malého města.
Za své romány byl několikrát oceněn cenou Magnezia
Litera (Selské baroko, 2006 a Rybí krev, 2013).

Autorské čtení

• Jiří Hájíček •

čtvrtek 31. října 2013 od 17.30 hodin
Ústřední půjčovna pro děti /volný vstup/

Největší osobnost malířství 20. století, svým dílem
reaguje na dramata lidského života. Uvedl do světa
kubismus, který odmítá tradiční pohled na skutečnost.
V jeho díle se objevují i prvky klasické
malby a surrealismu.

Dějiny umění: Pablo Piccaso

• Mgr. Jana Froňková •
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čtvrtek 24. října 2013 od 17. hodin
Knihovna Jana Drdy - sál /volný vstup/

Inzerát Freiberg

Medizinisches Versorgungszentrum Freiberg GmbH
- am Kreiskrankenhaus Freiberg
- verschiedenste ambulante Fachbereiche
- optimale medizinische Versorgung durch enge
Kooperation mit dem Schwerpunktkrankenhaus
Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH

Ansprechpartner
Geschäftsführer Herr Hennig
Donatsring 20 09599 Freiberg
Telefon 03731 77-2849 Telefax 03731 77 77-2353
juergen.hennig@mvz-kkh-mittelsachsen.de

www.mvz-kkh-freiberg.de

Ansprechpartner
Stadtverwaltung Freiberg
Büro des Oberbürgermeisters
Telefon 03731 273 102
buero_OB@freiberg.de

www.freiberg.de
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kovohute@kovopb.cz

www.kovopb.cz

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

bezplatná zelená linka

bezplatná zelená linka
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Bližší informace:
Dům dětí a mládeže, Příbram IV, Pod Šachtami 294
bednarikova@ddm.pb.cz; telefon 318 623 127, 601 234 425
jelinkova@ddm.pb.cz; 608 522 677
www.ddmpribram.kvalitne.cz

otevírá ve školním roce
2013 - 2014
řadu nových
zájmových kroužků
pro děti, mládež i dospělé!

Dům Dětí a Mládeže v Příbrami

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

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

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

Příbram VI č. p. 530
261 81 Příbram

směr Obecnice
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DDM kroužky

Universitätsstadt Freiberg
- Wirtschafts- Wissenschafts- Kulturstandort
im Herzen Sachsens
- weltoffen & familienfreundlich
- traditionsbewusst & zukunftsorientiert
- lebenswert & vielseitig

» Ansiedlungsbonus i.H.v. bis zu 10.000 Euro
» Unterstützung rund um Ihr Ansiedlungsvorhaben u.a. bei Praxis- und Wohnungssuche, Sprachkurse, Anerkennung vorhandener Abschlüsse,
Arbeitsvermittlung Ihres Partners

Wir bieten:

alternativ
» freie Niederlassung (auch mit Unterstützung des MVZ möglich, flexible Gestaltung der Zulassung)

» Übernahme bzw. Aufbau einer ambulanten pädiatrischen Schwerpunktpraxis im
» Medizinischen Versorgungszentrum des Kreiskrankenhauses Freiberg - u.a.
- Möglichkeit der stationären Tätigkeit in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Kreiskrankenhauses
- frei verhandelbares Festgehalt
- Beteiligung am Praxisergebnis

zur Disposition stehen:

.

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin / Pädiatrie m/w

Die Universitätsstadt Freiberg im Herzen Sachsens sucht einen

Werden Sie unser Kinderarzt mit Herz!

• Změny v programu vyhrazeny • www.kjd.pb.cz •

Mp
D

Příbramský vokálně instrumentální soubor zahraje pro
potěchu ducha i ucha písně ze svého repertoáru.
Předprodej vstupenek:
Informační centrum - KJD; tel.: 318 622 384.

Česká a evropská duchovní hudba

• Chairé •

úterý 15. října 2013 od 18.30 hodin
Waldorfská škola - sál /80,- Kč/

Letos si připomínáme 120. výročí od narození
významného českého malíře a grafika.

Karel Hojden

• Karel Urban •

čtvrtek 10. října 2013 od 17. hodin
Knihovna Jana Drdy - sál /volný vstup/
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Přijďte si s námi připomenout významné osobnosti
Březových Hor: Josefa Bartoše, Karla Hojdena,
Františka Suchého, Antonína Jedličku, Bohuslava
Korejse, Hermínu Týrlovou, Jiřího Baborovského,
Karla Babánka, Josefa Chalupeckého a další.

Významné osobnosti Březových Hor

• Mgr. Jiří Schmidt•

“...)

Výkup ol
ov
ěn

řty
bu

obaterií
aut

orek, žárov
úsp
ek

k
de
Sá
ěr
sm

Autor knihy Klementýnka bude hovořit o životě slavné
české operní pěvkyně druhé poloviny 19. století
Klementýně Kalašové, která proslula především
ve světě (např. Londýn, Milán, Petrohrad,
Benátky, Neapol...).

Klementýna Kalašová

• Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. •

úterý 22. října 2013 od 17.00 hodin
Knihovna Jana Drdy - sál /volný vstup/

Trénink paměti

úterý 8. října 2013 od 17.30 hodin
Knihovna Jana Drdy - sál /volný vstup/

• Marcela Kubová •

• Mgr. Jana Froňková •

čtvrtek 17. října 2013 od 17.00 hodin
Knihovna Jana Drdy - sál /volný vstup/

Měsíc pro duši

Dějiny umění: Pieter Brueghel st.

čtvrtek 3. října 2013 od 17.00 hodin
Knihovna Jana Drdy - sál /volný vstup/

Měsíc pro duši
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Knihovna Jana Drdy Příbram a Kiwanis Klub Příbram
za podpory Města Příbram pořádají:

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

5 km

ženy

D2 - děti 2004-2005

600 m

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

1 km

D1 - děti 2006
a mladší

300 m

žákovské kategorie

D10 - dorostenci (1996 - 1997)

3 km

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

2 km

žákovské kategorie

www.triklubpribram.cz
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výroba reklam

www.pribram.eu

pořádá TRI KLUB Příbram a město Příbram

P Ř Í B R A M

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

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

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

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

10 km

muži

v areálu NOVÝ RYBNÍK Příbram

START HLAVNÍHO ZÁVODU 11:30 h

START ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE 9:00 h

PREZENTACE od 8:30 h

Sobota 5.10. 2013

20. ročník

běh
města
Příbrami
Běh města

Kovohutě

VŠERS pořádá univerzitu třetího věku

FIT SENIOR Příbram

Již od letošního října se na Vysoké škole evropských a regionálních studií rozběhne nová
Univerzita třetího věku určená seniorům v Příbrami. Nabídne dvouleté studijní obory
zaměřené na bezpečnost, ekonomii a společnost. Základním posláním U3V je otevření
vysokoškolských poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby staršího věku a osoby
zdravotně znevýhodněné. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní
situace. Cílem U3V je nejen prohlubovat stávající vědomosti, ale také prezentovat nové
poznatky, obory a technologie, které jsou jinak účastníkům nepřístupné.
Celoživotní vzdělávání je nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace, ale u řady účastníků doplňuje vědomosti, které z různých důvodů dříve nemohli
získat. Studijní programy U3V tak umožňují starším a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům zvyšovat kvalitu jejich života a rozvíjet schopnosti.
„Vzdělávat se je potřeba po celý život, proto je Univerzita třetího věku určená pro každého, kdo
by si chtěl doplnit a rozšířit své obzory,“ uvedl rektor VŠERS doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D.
„Připravili jsme studijní obory, díky kterým se absolventi lépe zorientují např. v bankovních
službách, politologii, sociologii, filozofii, v prevenci kriminality, historii regionu apod.,“ doplnil
rektor VŠERS.
Výuka studijních programů probíhá formou přednášek, praktických cvičení a seminářů.
Studijní programy jsou dvouleté (čtyřsemestrální). V každém semestru se realizuje výuka
dvou předmětů v šesti dnech (1x za 14 dnů) a vždy po třech výukových hodinách. Studijní
program je zahájen imatrikulací a ukončen Promočním aktem. Úspěšný absolvent získává
osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku, které bude slavnostně předáno rektorem doc. Dr. Lubomírem Pánou, Ph.D. Garantem Univerzity třetího věku je doc. PhDr.
Miroslav Sapík, Ph.D. Účastníkem Univerzity třetího věku se může stát každý občan ČR,
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Bližší podrobnosti obdržíte adrese vysoké školy Dlouhá 183, Příbram, na tel. čísle
318 660 053, 606 065 660 (Hana Taterová – Kriegerová), nebo můžete využít email
u3v@vsers.cz.

Po dvou letech fungování přichází občanské sdružení FIT SENIOR
Příbram s novinkou, a to, že díky podpoře města Příbram a Středočeského kraje mohou senioři navštěvovat oblíbené cvičení zdarma.
Dále je rozšířena nabídka sportovních aktivit o skupinovou chůzi
s hůlkami (nordic walking), kterou je též možné navštěvovat bezplatně.
Kdy:
Pondělí: od 10 hod. Nordic walking – Nový rybníkk, hlavní brána
(hůlky vlastní), dle počasí
Úterý: 10 – 11 hod. cvičení FIT SENIOR v tělocvičně, Zimní stadion,
zrcadlový sál, podložku s sebou
Čtvrtek: 9.45 – 10.45 a 11 – 12 hod. – cvičení FIT SENIOR v tělocvičně,
Sokolovna, boční vchod
Jaké cvičení:
Cvičení FIT SENIOR
v tělocvičně je nenáročné cvičení, které
respektuje zdravotní
stav seniorů. Je zaměřeno na protažení
celého těla, dýchání,
posílení a relaxaci.
Cvičí se na podložkách bez bot a základním předpokladem je
samostatně
vstát
z lehu. Jedná se o kombinaci cviků z jógy, pilates, mobilizačních
a posilovacích prvků.

Ohlédnutí za prvním rokem projektu Comenius
V rámci Partnerství škol Comenius se v letošním školním roce studenti Gymnázia pod Svatou Horou
zúčastnili tří výjezdů. Navštívili partnerské instituce v Turecku, Francii a Anglii a pracovali na multilaterálním
projektu s názvem WHO AM I? Local, regional and national and international identity in a changing Europe
/Kdo jsem? Místní, regionální, národní a mezinárodní identita v měnící se Evropě/.
Snažíme se hledat odpovědi na otázky týkající se naší identity a zabýváme se problematikou migrace
v měnící se Evropě s cílem ovlivnit myšlení a chování mladé generace v oblasti diskriminace, rasismu,
předsudků a xenofobie. Do projektu, který bude pokračovat i v příštím školním roce, se zapojili studenti
převážně z nižších ročníků gymnázia a díky své obětavé práci na projektových aktivitách se mohli podívat
i do několika uvedených partnerských zemí.
A jaké aktivity a výstupy jsme v našem klubu Comenius vytvořili? První aktivitou klubu bylo navržení loga
nového projektu, a to formou soutěže, jehož vítěz si tak zajistil svou účast na prvním výjezdu. Během září
a října si každý člen klubu nejprve zpracoval jednoduchý osobní profil, který poté obohatil o fotografii,
o informace o rodině a přátelích a nakonec o komentář spolužáka. Poté jsme dále prohlubovali téma;
z poznání osobního jsme se posunuli na hlubší poznávání rodin a své školy. Každý si zpracoval rodokmen
a zapátral v rodině po předmětu, který se předává z generace na generaci. Z fotek předmětů a popisek jsme
vytvořili plakát s názvem „Rodinné bohatství“. Formou prezentací jsme zmapovali národnosti na své škole
a vytvořili „národnostní strom naší školy“, dále prezentaci na téma národností žijících v našem regionu
a migrujících do České republiky, formou plakátu v rámci hodin ZSV byla vyrobena mapa migrace z ČR
a do ČR včetně důvodů, proč tomu tak je. Díky turecké straně jsme zpracovali další dvě prezentace, a to
na téma česká verzus turecká svatba a Vánoce, kde se věnujeme problematice národních tradic a svátků.
Při výjezdech do zahraničí měli studenti možnost seznámit se formou různorodých her, workshopů
a bohatého kulturního programu s jednotlivými kulturami. Díky společnému ubytování pokračovali
ve sdílení zážitků i mimo program a po návratu domů i na sociálních sítích.
Po každém návratu z výjezdu jsme zpracovali fotodokumentaci, studenti napsali články hodnotící výjezd
nejen v českém a anlickém jazyce, ale i v německém či francouzském, studenti vždy zhotovili nástěnku
a klubový deník.
Co říci závěrem? Již nyní se těšíme na naše partnery, které přivítáme v Příbrami v říjnu 2013, a další
partnerská setkání ve Španělsku a Německu, kam zavítáme v roce 2014.
Comenius tým, Gymnázium pod Svatou Horou

Večerníčku vtiskl svůj nezaměnitelný rukopis strašický výtvarník
Dalším mezníkem v tvorbě výtvarníka a spisovatele známého pod pseudonymem Vhrsti bude premiéra
nového večerníčku České televize Bílá paní na hlídání. Dříve plzeňský, dnes už strašický autor mu vtiskl
svůj veselý výtvarný rukopis pod režisérským vedením Petra Friedla. Autorem námětu je Pavel Brycz,
postavám dala hlas známá herečka Martha Issová. Seriál uvedou souběžně kanály ČT2 a ČT:D od 10.
do 16. října vždy v 18:45.
S nápadem, aby večerníček nesl Vhrstiho typický rukopis, přišla
dramaturgyně České televize Kateřina Kačerovská, kterou zaujaly
výtvarníkovy autorské knihy Už se nebojím tmy a Prázdniny v nebi
vydané významným pražským nakladatelstvím Mladá fronta.
“Spolupráce v tak velkém týmu a v tak dlouhém časovém úseku je něco
úplně jiného, než když píšete a kreslíte vlastní knížku,” přiznává Vhrsti.
“Pracujete v těsné součinnosti s režisérem i s animátory, všechno do sebe
musí perfektně zapadat,” vzpomíná výtvarník na 3 roky trvající
spolupráci.
Seriál Bílá paní na hlídání vznikl volně na motivy stejnojmenné knihy.
Hlavními hrdiny jsou nezbedná čtyřčata Barnabáš, Matyáš, Tobiáš
a Uriáš, které dokáže zkrotit jedině kouzelná Bílá paní. Společně
zažijí velká dobrodružství s oživlým pohádkovým drakem,
bezhlavým rytířem, bludným Holanďanem, na dně oceánu i v břiše
velryby. Nejen výtvarně, ale i originálními příběhy plnými akce
a humoru tak vybočuje Bílá paní na hlídání z obvyklé večerníčkovské
tvorby posledních let. Už jen názvy jednotlivých dílů jako
Dinohrátky, Bezhlavá láska nebo Poplach v ráji přitahují pozornost.
Vždyť úvodní díl celého seriálu se jmenuje Konec strašení.
Ačkoliv byl při práci na večerníčku svázaný velmi přísnými požadavky, dovolil si Vhrsti bavit sebe, kolegy i pozorné diváky drobnými
žerty. Na pirátskou loď tak třeba umístil nenápadné odkazy na hollywoodský trhák Piráti z Karibiku, v kresleném supermarketu zase
“vyvěsil” plakáty s humornými texty. Další perličky ze zákulisí tvorby
jednotlivých dílů hodlá Vhrsti odhalovat během října na své internetové stránce www.vhrsti.cz.
Díky Vhrstimu mohly večerníček vidět jako první děti v Plzni, když jej v předpremiéře uvedl na letošním
festivalu Finále v Měšťanské besedě. “Děti se smály na místech, na kterých jsme chtěli, aby se smály. Postupně
si dokonce začaly spontánně prozpěvovat písničku ze závěrečných titulků,” vzpomíná osmatřicetiletý výtvarník
na promítání.
K televizní premiéře připravila Česká televize ještě jedno mimořádné překvapení: všechny příběhy vyjdou
zároveň jako komiksová kniha.
O Vhrstim:
Profesionální ilustrátor, spisovatel, autor knih pro děti, komiksový kreslíř a scenárista. Člen předsednictva
České unie karikaturistů je řazen k neoficiální nové vlně českého a slovenského komiksu Generace nula.
Jeho první autorská kniha Už se nebojím tmy (Mladá fronta, 2007) získala Cenu učitelů SUK za přínos
dětskému čtenářství, na ni volně navázaly tituly Prázdniny v nebi (2008) a Chci být dospělý (2013). Kromě
vlastních projektů ilustruje i učebnice a beletristické knihy dalších autorů, např. edici Kompletní Boříkovy
lapálie Vojtěcha Steklače. Autorský komiks Hurvínkovy příhody o osudech boskovického skauta Leopolda
Färbera publikoval v cenami ověnčené knize Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století (Argo, 2011).
Spolupracoval na mnoha dalších zajímavých projektech, jako jsou např. naučné stezky či Muzeum strašidel
v Plzni, pravidelně publikuje novinky ze světa komiksu a komiksové recenze, prezentuje se na domácích
i mezinárodních výstavách, je zastoupen v různých antologiích a sbornících. O jeho aktuální tvorbě se
dozvíte na www.vhrsti.cz, kde se můžete zároveň přihlásit k odběru pravidelných e-mailových novinek
z Vhrstiho pracovního i soukromého života.

Nordic walking:
Vhodná aerobní aktivita jako doplnění cvičení v tělocvičně. Při NW
dochází k zapojení celého těla, posílení kardiovaskulárního systému a spalování tuku. Senioři si osvojí správnou techniku chůze,
ve skupině se motivují k pravidelnému pohybu a třeba i poznají
nové přátele.
Zkušenosti seniorů: senioři, kteří s námi cvičí pravidelně, si pochvalují celkové zlepšení stavu pohybového aparátu, cítí se silnější
při chůzi a vstávání a jsou pružnější. Důležitým prvkem je také
vzájemná motivace v kolektivu vytrvat a cvičit pravidelně, což je
nejdůležitější předpoklad k dosažení zlepšení.
Přihlášení: do programu FIT SENIOR se mohou hlásit senioři z Příbrami, podmínkou je zaplacení registračního poplatku (200.- Kč/rok),
pak lze využívat jakékoliv lekce v rámci projektu, které jsou již zdarma. Kapacita je omezená a je nutné si nejdříve telefonicky objednat
místo (777 176 713).
Kristina Hovorková

Domácí zápasy futsalového týmu
HFK Příbram pro sezónu 2013/14:
1. kolo
3. kolo
5. kolo
7. kolo
8. kolo
10. kolo
13. kolo
15. kolo
17. kolo
20. kolo
22. kolo

PÁ 4. 10. od 18.15
PÁ 18. 10. od 20.15
PÁ 1. 11. od 20.15
PÁ 15. 11. od 20.15
PÁ 22. 11. od 20.15
PÁ 6. 12. od 20.15
PÁ 17. 1. od 20.15
PÁ 31. 1. od 20.15
PÁ 14. 2. od 20.15
PÁ 7. 3. od 20.15
PÁ 21. 3. od 20.15

HFK - Joga Players MB
HFK - SK Slatina
HFK - Čechie Slaný
HFK - O.K. Kladno
HFK - Atmos Bělá
HFK - MBV M. Boleslav
HFK - ISŠ Příbram
HFK - Ol. Mělník B
HFK - Slavoj Kladno
HFK - Celtic Kladno
HFK - Atl. Rakovník

Všechny domácí zápasy budou sehrány ve sportovní hale
příbramského Aquaparku.

Svaz tělesně postižených informuje
Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., spolu
se Svazem diabetiků v ČR pořádají pro své členy i pro veřejnost
„DEN ZDRAVÍ“ dne 8. 10. 2013 od 8.30 hodin.
Akce se koná na bývalé 8. ZŠ v II. pavilonu, Příbram VII.
V nabídce: kontrola cukru, tuku a cholesterolu, výběr bylinných čajů,
multivitaminů, pomůcek nejen pro diabetiky a další. Přítomní
studenti zdravotnické školy předvedou záchranné práce a drobné
masáže. Lze využít sociální poradenství a seznámit se s nabídkami
rekondičních pobytů na rok 2014.
Ještě v letošním roce nabízíme zájemcům pobyt v Jilemnici v hotelu
SUMÖ na předvánoční trhy od 12. do 16. 12. 2013. V ceně 2 900,- Kč
je doprava, ubytování, plná penze, možnost využití bazénu. Další
informace naleznete na www.stp-pribramsko.cz. Těšíme se na Vás.
M. Burianová

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbramě
HUDEBNÍ PODZIM
18. ročník cyklu komorních koncertů
5. 10. v 15.30 hodin kostel Nanebevzetí P. Marie v Třebsku
Virginie Walterová (mezzosoprán), Vladimír Roubal (varhany),
pořádáno ve spolupráci s Římskokatolickou farností
18. 10. v 19 hodin Zámek ve Vysoké u Příbramě
Václav Hudeček (housle), Petr Adamec (klavír)
více informací na www.antonindvorak.cz
Park je otevřen od 8.30 do 18.00 hod.

4. - 6. ąíjna 2013

na 14-ti rychlostních zkouškách

Tento projekt je realizován za finanéní podpory m÷sta Pąíbram

Sedlčany

www.denik.cz

PŘÍBRAMSKÝ

www.lptent.cz

35. ENTERIA RALLY PĄÍBRAM

PŘÍBRAM

MĚSTO

www.rally-pribram.cz

sobota 5. ąíjna Servisní zóna letišt÷ Dlouhá Lhota
ned÷le 6. ąíjna Servisní zóna letišt÷ Dlouhá Lhota

8:00 start do první etapy
8:00 start do druhé etapy
14:00 cíl - vyhlášení výsledkč

17:30 slavnostní zahájení rally
18:00 pąedstavení nejúsp÷šn÷jších posádek

pátek 4. ąíjna 2013 nám. T.G.M. od 17:00 hod.

PĄEDSTARTOVNÍ SHOW

Šalmaj 2013 je za námi
V pořadí již sedmé setkání všech, co mají rádi malý výlet do historie
ve spojení se současností. Den plný hudby, tance, divadel, šermířských
i kejklířských vystoupení s ukázkami různých řemesel, včetně možnosti
zakoupení si rukodělných výrobků.
Opět po roce jsme se setkali na nádvoří jednoho z nejkrásnějších míst
v Příbrami Svaté Hory na Příbramské svatohorské šalmaji. I tentokrát bylo
naším přáním, vedle společného setkání obyvatel města i přilehlého okolí,
zároveň pomoci finančním darem, a to hned třem neziskovým zařízením:
Dětské odborné léčebně v Bukovanech, Svaté Hoře a Klubu Demka.
Opět společně s námi pomáhalo i město Příbram, bez jehož finanční podpory bychom se těžko obešli. Chválíme všechny a děkujeme za spolupráci
všem odborům města Příbram, Městské policii, děkujeme za pomoc dobrovolným hasičům z Březových Hor, Technickým službám města Příbram
za instalaci tržních stánků, za dokonalý úklid nádvoří, a v neposlední řadě
správě Svaté Hory za dlouholetou bezproblémovou spolupráci
při přípravách akce. Poděkování patří i našim dalším partnerům, uváděným
na veškerých propagačních materiálech. Vždyť někteří z nich s námi
spolupracují od samých začátků Šalmaje. Jsme rádi, že jsme mohli na Šalmaji
přivítat také zástupce hned dvou partnerských měst – německého Freibergu
a italského Valle di Ledra.
Pokud bychom chtěli zhodnotit letošní Šalmaj, jde to jedním slovem.
Spokojenost. Ať již s počasím, s vystupujícími, bezvadnými pomocníky
na pokladnách i v zákulisí nebo s návštěvníky. Mnoho jich neváhalo a přišlo
i v kostýmech. Těch, kteří si zakoupili vstupenku, bylo přesně 2 112. A tak
můžeme v tomto roce rozdělit na 3 díly finanční dar v celkové výši 147 840,- Kč.
A tak nezbývá než dodat: „ … tak zase příště na Šalmaji!“
A společně budeme doufat, že se za rok opět ve zdraví všichni setkáme.
Romana Plecitá a Václav Plecitý, Ginevra Music, o. s.

DIVADLO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

 135 minut |  160, 120 Kč

st

2. | 19:00

DÁMA S KAMÉLIEMI

st

9. | 10:00

GAZDINA ROBA | sk. G

|  50 Kč

čt 10. | 19:00

GAZDINA ROBA | sk. P

|  160, 120 Kč

út 15. | 19:00

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU | sk. F
GAZDINA ROBA | sk. A

17. | 19:00

 110 minut |  290, 250 Kč
|  160, 120 Kč

pá 18. | 19:00

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY | sk. E

ne 20. | 15:00

ČERT A KÁČA | sk. D

út 22. | 19:00

HRDÝ BUDŽES

 165 minut |  220, 180 Kč

st 23. | 17:00

DĚDEČEK AUTOMOBIL | sk. KMD

 165 minut |  160, 120 Kč

čt

BROUK V HLAVĚ | sk. R

24. | 19:00

 120 minut |  320, 280 Kč
 50 minut |  50 Kč

145 minut |  160, 120 Kč

so 26. | 19:00

RICHARD MÜLLER & FRAGILE – HLASY

út 29. | 19:00

DŮM BERNARDY ALBY

životopisný

|TIT|100 Kč

pá 4./20:00

MILEROVI NA TRIPU

komedie

|TIT|100 Kč

so

5./16:00

LETADLA

animované

|CZ|120 Kč

so

5./19:00

MILEROVI NA TRIPU

komedie

|TIT|100 Kč

ne 6./16:00

LETADLA

animované

|CZ|120 Kč

pá 11./20:00

KAMEŇÁK 4

komedie

|CZ|120 Kč

so 12./16:00

OGGY A ŠKODÍCI

animované

|CZ|120 Kč

so 12./19:00

KAMEŇÁK 4

komedie

|CZ|120 Kč

ne 13./16:00, 19:00

KAMEŇÁK 4

komedie

|CZ|120 Kč

3./19:00

|  890 Kč
 75 minut |  160, 120 Kč

Filmy, na které se zapomnělo

malá SCÉNA

st

2. | 19:00

DÁMSKÝ KLUB FREKVENCE 1 ŽIVĚ!
 120 minut |  100 Kč

pá 11. | 19:00

KLUBOVÝ VEČER GINEVRY

út 15. | 14:00 –17:00

HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

st 16. |

HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

9:00 –12:00

KINO

LOVELACE

čt

VELKÁ scéna

čt

Starosta Ing. Pavel Pikrt a Arnošt z Pardubic při zahájení Příbramské
svatohorské šalmaje v sobotu 14. září 2013.

út 15./17:00

BALADA PRO BANDITU

drama

|CZ|50 Kč

čt 17./19:00

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

drama

|CZ|100 Kč

pá 18./20:00

GRAVITACE

scifi

|TIT|110 Kč

so 19./16:00

TURBO

animovaný

|CZ|120 Kč

so 19./19:00

GRAVITACE

scifi

|TIT|110 Kč

ne 20./16:00

jOBS

životopisný

|TIT|100 Kč

čt 24./19:00

PŘÍBĚH KMOTRA

krimi

|CZ|120 Kč

pá 25./20:00

PŘÍBĚH KMOTRA

krimi

|CZ|120 Kč

so 26./16:00

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2

animované

|CZ|120 Kč

so 26./19:00

PŘÍBĚH KMOTRA

krimi

|CZ|120 Kč

ne 27./16:00

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2

animované

|CZ|120 Kč

ne 27./19:00

PŘÍBĚH KMOTRA

krimi

|CZ|120 Kč

čt 31./19:00

JASMÍNINY SLZY

drama

|TIT|100 Kč

14:00 –17:00

PRO školy

po 14. | 10:00

DEN DIVADLA 2013 PRO ZŠ – Karel Čapek

po 21. | 8:30, 10:30

ČERT A KÁČA

čt 31. | 11:00

SATURNIN

 120 minut |  25 Kč
 50 minut |  50 Kč
 150 minut |  50 Kč

estrádní sál

čt

3. | 10:00

PRODEJ OBUVI

pá

4. | 19:00

TANEČNÍ - PRODLOUŽENÁ

čt 10. | 8:00

POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH

út 15. | 9:00

HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

st 16. | 8:00

HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

pá 25. | 19:00

TANEČNÍ - PRODLOUŽENÁ
D–KLUB

čt

3. | 19:00

PĚT MINUT SLÁVY

pá 25. | 19:00

NA VLNÁCH ROMANTIKY

|  100 Kč

ne 27. | 19:00

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU|Filmové večery v D-klubu

|  50 Kč

 Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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