Sběrný dvůr tříděného odpadu otevřen!
V úterý 20. ledna 2015 byl zahájen provoz v nově postaveném sběrném dvoře
v Příbrami. Nachází se v nezastavěné části města, na jižní straně od areálu stávající
čistírny odpadních vod v oblasti Za Balonkou.
Sběrný dvůr je určen obyvatelům města Příbrami k dočasnému uložení odpadů
kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). Byl vybudován díky dotaci poskytnuté
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové výdaje na výstavbu
a vybavení sběrného dvora byly přibližně 17,4 mil. Kč, dotace byla vyplacena ve výši
cca 13,1 mil. Kč, spoluúčast města činila cca 4,3 mil. Kč. Dotace zahrnuje jak příspěvek
Státního fondu životního prostředí ČR (cca 700 tis. Kč, tj. 5 % celkových způsobilých
výdajů), tak větší část (cca 12,4 mil. Kč, tj. 85 % podíl celkových způsobilých výdajů)
hrazenou Evropskou unií z Fondu soudržnosti.
Součástí projektu bylo vybudování skladovacích objektů, vytvoření zpevněných ploch,
instalace prvků ochrany areálu před nepovoleným vniknutím, nakoupení velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadu, objemného odpadu, železného šrotu, plastů,
pneumatik a polystyrenu. Pro shromažďování textilu, bílého a barevného skla, nápojových kartonů, plastů a papíru byly pořízeny kontejnery se spodním výsypem.
Součástí projektu je i dodávka vnitřního vybavení sběrného dvora, kromě zmíněných
kontejnerů pak pořízení lisu na papír a drobné mechanizace (váha, paletový vozík).
Na sběrném dvoře bude docházet pouze k úpravě (dotřídění, lisování, drcení) odpadů.
Cílem projektu bylo vybudovat kapacitně dostačující sběrný dvůr, který bude sloužit
ke shromažďování odpadů od občanů města Příbrami a vytvoření podmínek pro shromažďování tříděného odpadu, který je možné předat oprávněným osobám k dalšímu
využití.
Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hodin a v sobotu
od 9:00 do 12:00 hodin. Nově otevřené moderní, čisté a přehledné zařízení nahradí
kapacitně a dopravně nevyhovující stávající sběrný dvůr v ul. Gen. R. Tesaříka. Ten bude
od 1. března 2015 definitivně uzavřen.
Součástí areálu je i kompostárna, která bude otevřena s počátkem vegetačního
období roku 2015. Ta bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad z údržby veřejné
zeleně a bude také k dispozici občanům města.

Vážení občané,
dne 26. ledna 2015 schválilo Zastupitelstvo města Příbram i přes jisté rozpaky
záměr zřízení Centra sociálních a zdravotních služeb ve městě Příbram.
Několikahodinová diskuze se točila kolem detailů i zásadních otázek, které
k debatě o této záležitosti patří. Nicméně jsem toho názoru, že diskutovat o tak
složitých věcech je možné týdny a měsíce a přitom věc neposunout. Proto jsem
velmi rád, že v konečném výsledku se zastupitelstvo většinou hlasů dohodlo
na podpoře tohoto záměru a uložilo radě města v přípravě této záležitosti
pokračovat.
Odhlédnu-li od všech technických, odborných, časových a nakonec i lidských
rozměrů, které tuto záležitost provázejí, domnívám se, že je možné chápat
smysl a smysluplnost celé záležitosti následovně. Na otázku poskytování
sociálních a zdravotních služeb občanům je třeba nahlížet ze dvou úhlů
pohledu. Tím prvním hlediskem jsou zdravotní a sociální služby, které je město
povinno svým občanům i občanům okolních obcí v rámci ORP zajišťovat. Tuto
funkci plní odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který má svého vedoucího.
Na straně druhé existuje řada aktivit, které město z hlediska zákona vykonávat
může, ale nemusí, a lze je tudíž považovat svým způsobem za nadstandardní.
Mezi takovéto “nadstandardní“ aktivity patří např. dům s pečovatelskou
službou, domov pro seniory, záchytka, jesle, různé typy sociálního bydlení atd.
Ať už byla historie vzniku poskytování služeb jakákoliv, faktem zůstává, že tyto
činnosti byly pod město přilepovány různou formou tak, jak život šel.
Smyslem transformace v oblasti sociálních a zdravotních služeb je oddělit
zřetelnou čarou onu povinnou a nepovinnou starost města o své občany tím, že
zůstanou pouze dvě základní instituce, a těmi bude na straně jedné odbor
sociálních věcí fungující v rámci městského úřadu a na straně druhé jedna
příspěvková organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb sdružující
všechny nepovinné aktivity města v sociální sféře.
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že toto řešení je správné, protože je zřetelné,
průhledné a každému srozumitelné.
Jak rychle se bude město v sociální sféře vyvíjet, to už bude do budoucna
záležet pouze na politické vůli zastupitelů a ekonomických možnostech města.
Ing. Jindřich Vařeka, starosta města

Složení výborů a komisí

Finanční výbor
předseda: Ing. Petr Rotter; členové: Marta Frýbertová, Mgr. Marek Školoud, Ing. Markéta Klemšová,
Mgr. Jiřina Humlová, Zdeněk Havrančík, Petr Větrovský, František Caithaml, Ing. Jiří Neuman
Kontrolní výbor
předseda: Ing. Juraj Molnár; členové: Valdemar Brožík, Vojtěch Šamšula, Pavel Sirotek, Karel Urban,
JUDr. Dagmar Říhová, Václav Vitouš, Zbyněk Havelka, Ing. Jiří Dostál
Komise bezpečnostní a dopravní
Předseda: Vladimír Srnka; členové: Milan Hrudka, Ing. Petr Doubek, Roman Fadějev, Václav Antonín,
Vladimír Pechar, Jan Mára
Bytová komise
Předseda: Ing. Jiřina Michalová; členové: Věra Kresslová, Marta Frýbertová, Václav Antonín,
Ing. Jaroslav Vácha, Radek Karnoš, Jana Valterová
Komise fondu oprav a modernizace
Předseda: Roman Havasi; členové: Alena Hlubučková, Věra Kroftová, Ladislav Truhlář, Miroslav Rampa,
František Caithaml, Klára Karlíková

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení
Na úřední desce MěÚ Příbram jsou zveřejněna výběrová řízení na obsazení pracovních míst
na MěÚ Příbram. Podrobné informace získáte na www.pribram.eu/Úřední deska.
�
vedoucí oddělení územního plánování (pořizování územně plánovací dokumentace
a územně plánovacích podkladů pro území města Příbram a pro obce ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Příbram (ORP); pořizování územně analytických podkladů
pro správní obvod ORP; ostatní činnosti úřadu územního plánování v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů)
�
vedoucí odboru občanských agend (komplexní zajišťování státní správy pro správní
obvod obce s rozšířenou působností na úseku matriky, občanských průkazů, cestovních
dokladů a evidence obyvatel; komplexní zajišťování činností na úseku bezpečnosti, obrany,
krizového řízení, integrovaného záchranného systému, záchranného bezpečnostního systému,
ochrany obyvatelstva, požární ochrany, prevence závažných havárií a zabezpečení ochrany
zvláštních skutečností)
�
vedoucí odboru správy majetku (zajišťování prodejů a nákupů majetku; zajišťování
správy, údržby a provozování majetku v rozsahu pozemků, budov a komunikací)
�
výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské a veterinární péče, ochrany zvírat proti týrání (zajišťování agendy vyplývající
ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o rostlinolékařské péči, veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání, včetně kontrolní činnosti a projednávání přestupků a jiných deliktů, vydávání závazných stanovisek a vedení správního řízení)

Kulturní, letopisecká a památková komise
Předseda: Mgr. Ing. Jan Cikler; členové: Květa Štefanová, Milan Hrudka, MVDr. Václav Beneš,
Ing. František Dohnal, Jarmila Potůčková, Jiří Paul, Bc. Libor Michvocík, Ivan Bukovský, Mgr. Vladimír Král,
Jana Valterová
Komise zdravotní a sociální
Předseda: PhDr. Petr Vácha; členové: Helena Holánková, Bc. Alena Ženíšková, MUDr. František Hauser,
Bc. Magdaléna Kočová, Dana Čápová, RSDr. Jiří Svoboda, Dana Pikrtová, Mgr. Patricie Holasová,
Mgr. Jaroslava Davidová, Monika Ciklerová
Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
Předseda: Mgr. Josef Strejc; členové: Karel Tecl, Petr Větrovský, Petr Erben, Svatopluk Chrastina,
Ing. Jiří Holý, Lucie Leišová, Jakub Hušek, Bc. Radek Eliáš
Komise pro realizaci majetku města
Předseda: Petr Pintner; členové: Jiří Hacaperka, Karel Vild, Zdeněk Havrančík, Miroslav Podzimek,
Jan Mára, Mgr. Marek Školoud
Komise pro výchovu a vzdělání
Předseda: Mgr. Zorka Brožíková; členové: Ing. Miroslava Mádrová, Mgr. Markéta Vernerová,
Josef Chamula, Naděžda Abrhámová, PaedDr. Tomáš Hlaváč, Mgr. Dagmar Moravcová,
PaedDr. Vladimíra Slavíková, PhDr. Luděk Fára, Mgr. Vladimír Král, Markéta Klemšová
Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci
Předseda: Ing. Pavel Pikrt; členové: Mgr. Michal Mezera, Ing. Ladislav Michvocík, Richard Šmucler,
Michal Gerčák, Jana Valterová, Mgr. Hana Sobotková
Komise pro životní prostředí a ekologii
Předseda: Mgr. Jiří Mach; členové: Ing. Jiřina Michalová, MUDr. Helena Vithová, Zbyněk Havelka,
Ing. Jan Pajtai, Hana Hečková, Radek Vystyd
Komise pro rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféru
Předseda: Roman Mráz; členové: Květa Štefanová, Martin Bartoš, Eva Kyseláková, Ing. Filip Ondřejek,
Ing. arch. Vít Kučera, Ing. Petr Kareš, František Sobotka, Jiří Paul

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

V pondělí 23. února 2015 se v jednacím sále v Příbrami I, náměstí T. G. Masaryka 121, uskuteční 4. jednání Zastupitelstva města Příbrami.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat buď přímo na místě, nebo z pohodlí svých domovů přes internet na serveru Youtube. Přesný odkaz naleznete v den
konání zastupitelstva na oficiálních stránkách města Příbrami na adrese www.pribram.eu.
A protože plníme své sliby a chceme Vás lépe informovat, od 19. ledna 2015 také zveřejňujeme podklady pro jednání zastupitelstva (důvodové zprávy)
na městských webových stránkách www.pribram.eu v rozsahu, který umožňuje zákon o ochraně osobních údajů.
Více zde: http://www.pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/zastupitelstvo/zasedani-zastupitelstva-2014-2018.html.

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

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

Od 1. 1. 2015 zasahovaly hlídky MP Příbram u 17 případů (tedy téměř denně), kdy bylo zjištěno
podezření ze spáchání trestného činu. Dále bylo
Policii ČR poskytnuto 12 záznamů z městského
kamerového dohlížecího systému. Tyto případy jsou
strážníci dle zákona povinni předat Policii ČR k dalšímu opatření. Zde uvádíme ty nejzajímavější z nich:
Dne 20. 1. 2015 ve 23:20 hodin bylo na linku 156
oznámeno, že ve vnitrobloku „Křižák“ slyší oznamovatelka rozbíjení skla a vidí, jak 3 osoby v černých
bundách utíkají od vinotéky. Na místo byla vyslána
motohlídka Městské policie Příbram a zároveň byla
zapojena i pěší hlídka, která prováděla kontrolní
činnost v blízkém okolí. Na místě kontaktoval hlídky
pracovník bezpečnostní agentury, který uvedl, že
dvě osoby dle sdělení svědka utekly směrem
k III. poliklinice. Strážníci začali pátrat po uvedených
osobách a pomocí stálé služby Městské policie
Příbram, kde službu konající strážník sledoval
přilehlé okolí pomocí Městského kamerového
dohlížecího systému. Po několika minutách spatřila
pěší hlídka osoby odpovídající popisu přímo
u III. polikliniky. Tyto podezřelé osoby se podařilo
za použití zákonných výzev a donucovacích
prostředků zadržet. Na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR a případ jí byl předán. Později bylo
zjištěno, že se osoby před zadržením vloupaly
do potravin u Jihočeské restaurace, kde odcizily
cigarety a další drobné zboží.
Dne 18. 1. 2015 ve 20:40 hodin zaslechla pěší
hlídka MP Příbram, jak ulicí Gen. Tesaříka projíždí
vozidlo, které má zřejmě prázdnou pneumatiku.
Zároveň vozidlo nesvítilo. Strážníci se za vozidlem
rozeběhli a v ulici Primáře V. Trnky jej zastihli.
Z vozidla vystoupil řidič, který strážníkům sdělil, že
o zhasnutých světlech nevěděl a píchnutou pneumatiku nemohl opravit. Vzhledem k tomu, že byl
z muže cítit alkohol a on sám strážníkům sdělil, že

před dvěma hodinami vypil dvě piva, byla na místo
přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala.
Dne 18. 1. 2015 v 6:50 hodin se na služebnu MP
Příbram dostavil muž, který se dožadoval odvozu
na konkrétní místo. Službu konající strážník zjevně
opilému muži sdělil, že v Jiráskových sadech je telefonní budka a že si může přivolat TAXI. Opilý muž
ze služebny odešel a vykřikoval, že to tak nenechá.
Na kamerovém systému strážník pak viděl, jak před
služebnou MP muž rozbil okno a poranil se.
Při pokusu o jeho ztotožnění muž strážníkům
vyhrožoval a útočil na ně krvácející ránou a zároveň
křičel, že má AIDS a žloutenku. Strážníci se pokoušeli
muže uklidnit, i když se je snažil několikrát potřísnit
krví v obličeji. Zraněný muž se strážníkům pokusil
utéci, ti jej dostihli a za použití hmatů a chvatů svedli
na zem a nasadili služební pouta. Muž byl strážníky
ošetřen a na místo byla přivolána hlídka Policie ČR.
Do příjezdu Policie ČR se muž choval stále agresivněji a jednoho ze strážníků kopl do nohy. Celá
záležitost byla předána hlídce Policie ČR.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás
Vážená paní, vážený pane,
eviduje město Příbram vůči Vám pohledávku? Nabízíme Vám možnost zcela
bezplatné pomoci při řešení obtížné finanční situace.
Co nabízíme?
Diskrétnost, nestrannost, individuální přístup, psychologickou podporu.
V čem Vám pomůžeme?
� Zpracovat analýzu Vašich výdajů a příjmů.
� Zmapovat Vaše finanční závazky (dluhy).
� Komunikovat s dalšími věřiteli nebo exekutorem.
� Pokud splníte zákonné podmínky, pomůžeme Vám zpracovat návrh
na povolení oddlužení soudem.
Kde Vám pomůžeme?
V Poradně města Příbram, Čs. armády 5, Příbram IV (bývalá kasárna 1. máje)
Neodkládejte řešení a nenechávejte si dluh/y přerůst přes hlavu!
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram

Dne 16. 1. 2015 přinesl na stálou službu MP
Příbram nálezce kabelku, kterou našel na nám. Fráni
Kučery. V kabelce byly mimo jiné nalezeny klíče
od auta a přívěsek Policie ČR. Strážníci kontaktovali
místní oddělení Policie ČR, kde bylo zjištěno, že
kabelka je hlášena jako kradená.
Dne 15. 1. 2015 požádal operační důstojník PČR
městskou policii o prověření oznámení o napadení
mezi partnery v Milínské ulici. Na místo byla vyslána
motohlídka městské policie. Oznámení se zakládalo
na pravdě, kdy napadená žena měla zranění na noze
a v bytě se s ní nacházel její přítel. Obě osoby byly
zjevně pod vlivem alkoholu. Na místo byla přivolána
záchranná služba k ošetření napadené a muž byl
eskortován na Obvodní oddělení Policie ČR.
Luboš Řezáč, zástupce velitelky

Celoroční činnost SDH Březové Hory
Opět se rok s rokem sešel a my vám chceme přiblížit
celoroční činnost našeho hasičského sboru. Sbor
dobrovolných hasičů Březové Hory působí ve dvou
oblastech – jednotka SDH Příbram VI–Březové Hory
a SDH Březové Hory. Jednotka v uplynulém roce
2014 vyjela celkem k 83 ohlášeným požárům, což je
o 16 výjezdů více, než tomu bylo v roce 2013.
Většina výjezdů se týkala zapálených kontejnerů,
z větších akcí to byl požár střechy stodoly v Dubně,
požár patrového rodinného domu v Žežicích, požár
sokolovny v Milíně nebo pomoc při povodních v Dubenci.
Také sbor dobrovolných hasičů se podílel na různých akcích, včetně těch, které pořádalo město
Příbram a další sbory dobrovolných hasičů.
Za zmínku určitě stojí oslavy MDŽ (březen), stavění
májky na náměstí J. A. Alise na Březových Horách,
pálení čarodějnic nebo sběr železného šrotu
(duben), výcvik jednotky spojený se soustředěním
mladých hasičů – Orlická přehrada - Popelíky (červen),
dále příprava a samotná realizace Prokopské pouti
(červenec). V rámci upevňování vztahů uvnitř sboru
byl uspořádán cyklovýlet na Šumavu a plavba
na raftech po Vltavě (srpen). Další velkou akcí bylo
tzv. Taktické cvičení jednotky v areálu Oblastní
nemocnice Příbram (říjen), Putování se světýlky
za sv. Martinem (listopad) nebo Mikulášská nadílka
pro děti i dospělé a oslava Silvestra a příchodu
Nového roku (prosinec).
Dne 13. září 2014 se konal již 7. ročník Běhu hasičů
do Svatohorských schodů o putovní pohár starosty

města Příbram 2014 probíhající souběžně s Příbramskou svatohorskou šalmají. Tato akce je spojená
s charitativní sbírkou, kdy vybrané peníze putují
do Nadačního fondu na Svatohorské schody a
zvelebení okolí a část peněz je věnovaná Dětské
léčebně Bukovany. V minulém ročníku bylo posláno
4000 Kč Nadačnímu fondu a 2500 Kč Dětské léčebně
Bukovany. Tímto chceme poděkovat za finanční
podporu městu Příbram a Středočeskému kraji, bez
jejichž pomoci by se tato akce neuskutečnila.
V rámci finanční dotace města Příbram a Středočeského kraje se uskutečnil repas cisterny CAS 32
na podvozku TATRA. Byla provedena kompletní
přestavba celé nástavby. Toto vozidlo slouží jednotce
SDH Příbram VI – Březové Hory.
Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory nechal
kompletně přestavit PS 12 na soutěžní přenosnou
stříkačku. Přestavba proběhla v časovém rozmezí
březen – červenec 2014, a to za finanční podpory
sponzorů, sboru SDH Březové Hory i samotných
členů SDH.
SDH Březové Hory se celoročně účastní hasičských
soutěží mužů, žen i dorostu. A za zmínku jistě stojí
také účast na některých pietních, kulturních,
sportovních a společenských akcích.
Chtěli bychom poděkovat všem příznivcům
hasičského sportu, sponzorům, městu Příbram
i Středočeskému kraji za jakoukoli podporu a přejeme všem mnoho zdraví, štěstí a úspěchů s ohněm.
Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory

Likvidace požáru kulturního domu v Milíně
Spolek pro kočku děkuje Veterinární klinice Na Zdaboři za uspořádání sbírky
Strom splněných přání a za darování krmiva pro kočky. Děkujeme i všem
hodným lidem, kteří do této sbírky přispěli nebo zaslali příspěvek na náš
transparentní účet 2500408642/2010 a pomohli nám naplnit misky
opuštěným kočičkám.
Spolek pro kočku nabízí k adopci asi 3letého již vykastrovaného bílomourovatého kocoura. Je velmi přítulný a mazlivý, avšak nemá rád přítomnost
dalších koček. Tel. 722 585 791.

Americké Dopisy aneb Rodinné
fotografie Antonína Dvořáka
jako Goyův obraz a důkaz?
Včera večer Česká televize uvedla na prvním programu televizní film Americké
Dopisy scénáristy Petra Zikmunda a režiséra Jaroslava Brabce. Je natočen tak, aby
se líbil vkusu televizního diváka počátku 21. století. Proto vůči němu nelze nic
namítat, zvlášť když u něho lze poslouchat geniální Dvořákovu hudbu, která se
vpravdě dotýká nebes. Herecké výkony hlavních představitelů Hynka Čermáka
(Antonín Dvořák), Petry Špalkové (Anna Dvořáková rozená Čermáková), Soni
Norisové (Josefina hraběnka Kounicová rozená Čermáková), Vladimíra Javorského
(Josef Václav Sládek) i dalších herců byly dle mého názoru výborné. Z tohoto
pohledu lze filmu jistě odpustit i několik historických nepřesností.
Co se týče prezentovaných lokalit, jsem ráda, že se celý televizní národ mohl
seznámit s krásným a inspirativním prostředím Vysoké u Příbramě – kouzelnými
lesy a Rusalčiným jezírkem (byť s přidaným altánkem), exteriérem vysockého
zámečku hraběte Kounice (dnes veřejnosti přístupného Památníku Antonína
Dvořáka s nádhernou expozicí) a s kostelem v nedalekém Třebsku, kam Dvořák
chodíval hrát na varhany a kde také 26. listopadu 1877 odsvědčil Kounicovým jejich
sňatek (viz kopie matriky). Jen pro upřesnění - rozbité varhany, na které se ve filmu
Antonín Dvořák pokoušel hrát, byly do třebského kostela pořízeny až v druhé
polovině 20. století. Ty původní byly opravdu hrozné, a proto Antonín Dvořák
zakoupil po svém návratu z Ameriky pro kostel ve Třebsku varhany zcela nové, které
bohužel shořely při požáru kostela v roce 1953.
Zároveň také velmi dobře rozumím důvodům, proč byly exteriéry starého ovčína
ve Vysoké, který hrabě Kounic prodal svému švagrovi Antonínu Dvořákovi, aby si
z něj mohl na milované Vysoké udělat letní sídlo, i s ohledem na rodiny potomků
Antonína Dvořáka filmovány ve Strži, nyní veřejnosti přístupném Památníku Karla
Čapka ve Staré Huti u Dobříše (rovněž okres Příbram).
Ráda bych však při této příležitosti ukázala široké veřejnosti jednu velmi cennou
a zároveň i výmluvnou fotografii (či spíše obrázek pořízený některou technikou
předcházející klasické fotografii). Je třeba si uvědomit, že skupina musela být
pečlivě naaranžována, nejednalo se zcela jistě o náhodnou momentku. Obrázek byl
pořízen u Kounicova zámečku na Vysoké. Nyní je uložen ve fondech Státního okresního archivu Příbram. Kvůli svému stáří a blednoucímu obrazu je bohužel velmi
nekvalitní, ale kolegyně Mgr. Kateřina Jobeková Habrová ho naskenovala s co
možná nejvyšším rozlišením, aby z něj bylo vidět co nejvíc.
Obrázek zaslali (nejspíš Okresnímu kulturnímu středisku Příbram) dne 11. září 1967
bratři Klírové z Kožlan i s tímto popisem: „Připojuji i z našich rodinných obrázků
fotografii skupiny osob, která byla pravděpodobně pořízena J. V. Sládkem v stejné době,
jako skupina na schodišti (kterou jsme viděli ve filmu Americké Dopisy, pozn. V. S.),
poněvadž podle šatů dají se identifikovati i částečně osoby.
Určitě to jsou zprava doleva Dr. Smělý, Mistr Dvořák se synem Otakarem, hraběnka
Kounicová (pod slunečníkem), Otilka, Anna (dcery Dvořákových), muž v pozadí
v klobouku náš strýc akad. malíř Josef Klír, který hr. Kounicovi restauroval zámeckou
galerii ve Slavkově. Podle tmavého obleku pozná se paní Hertánová, s tmavou stužkou
u výstřihu Magda Dvořáková, před ní malá Lojzička s jednou dcerkou Hertánových,
v pozadí tchyně Mistrova Klotilda Čermáková, syn Antonín (má nakročeno k Lojzičce),
na kraji paní Dvořáková (Mistrova manželka) a na zemi sedící náš otec Karel Klír.“
Příbram, 5. ledna 2015
PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu Příbram

Upozornění pro návštěvníky bazénu
Z důvodu narušování výuky plavání upravujeme otevírací
dobu bazénu pro veřejnost. V pracovní dny se plavání
vyučuje od 8 do 12 hodin a v tento čas je vstup
do bazénu pro veřejnost uzavřen.
Změna platí od pondělí 19. ledna 2015.

Organizační řád se změní k 1. 4. 2015

Rada města Příbrami na svém jednání schválila nový návrh Organizačního řádu
Městského úřadu Příbram. Důvodem změny struktury úřadu je proces racionalizace a zvýšení efektivity výkonu jednotlivých činností vykonávaných Městským
úřadem Příbram. Při přípravě nové organizační normy byla zvažována i současná
organizační struktura městského úřadu, tedy zda odpovídá požadavkům moderního úřadu.
“Organizační řád a Kompetenční schéma nebyly měněny dlouhá léta. Je to v podstatě více
než deset let. Doba pokračuje a je třeba se přizpůsobovat. Existuje mnoho nových zákonů
a nařízení, máme například nový Občanský zákoník. To jsou vnější vlivy, které mají dopad
na chod veřejné správy. Je samozřejmé, že jednou za čas je zapotřebí tyto vnější změny
promítnout i do vnitřní struktury městského úřadu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že
přišlo nové vedení, které je jinak složeno, než bylo vedení předchozí. Z těchto důvodů
v podstatě již nebylo možné převzít původní schéma,” vysvětluje starosta Jindřich Vařeka.
“Mnohé z patnácti odborů budou buď přetransformovány anebo doplněny,” vysvětlil
dále starosta Jindřich Vařeka. “Čtyři odbory budou zrušeny a čtyři nové odbory vzniknou,”
upřesnil.
Nově vzniklé odbory
Zrušené odbory
1) odbor kanceláře města
1) odbor silničního hospodářství a investic
2) odbor investic a rozvoje města
2) odbor právní
3) odbor správy majetku
3) odbor koncepce a rozvoje města
4) odbor občanských agend
4) odbor ochrany a obrany
V rámci změny organizačního schématu přejdou kompetence těchto zrušených
odborů do odborů nových či transformovaných.
Výběrová řízení
Celkem bude vypsáno 14 výběrových řízení. Budou to výběrová řízení na vedoucí
nových odborů a nových oddělení. Do výběrového řízení mají možnost přihlásit se
všichni, tedy i ti vedoucí, kteří v současné době zastávají pozice, které budou
transformovány.
Nové organizační schéma bude realizováno k 1. dubnu 2015.

Bude přejmenována ulice Zdeňka Vojíře?
Název ulice Zdeňka Vojíře – dříve Prokopská – je mezi obyvateli Příbrami stále
diskutovaným tématem. Pro opětovné přejmenování ulice Zdeňka Vojíře (návrhy
na jiné jméno ulice zatím nejsou známy) se na prvním pracovním jednání nového
zastupitelstva v prosinci 2014 vyslovil klub Šance pro Příbram.
Ulice Zdeňka Vojíře (původně Prokopská) musela být přejmenována z důvodu
duplicitních názvů ulic: Prokopská ulice je totiž ještě na Březových Horách. V červenci
o tomto problému uvedl tehdejší místostarosta Ivan Šedivý toto: “V první fázi jsme byli
upozorněni Ministerstvem vnitra, že jsme povinni duplicitní názvy ulic odstranit. Proto
jsme věc postoupili letopisecké komisi, která ze zásobníku, ve kterém byly kromě
významných osobností také názvy našich partnerských měst, vybrala název Zdeňka
Vojíře.” Přejmenování ulice však vzbudilo mezi obyvateli Příbrami velkou diskusi.
Místostarosta města Příbrami Václav Švenda v této věci uvedl, že požadavek
na přejmenování ulice nové vedení města zaznamenalo i od občanů. “O této záležitosti
se jedná. V tuto chvíli zjišťujeme, co by opětovná změna adresy pro občany a podnikatele
obnášela a zda by je to spíše neobtěžovalo,” uvedl k záležitosti přejmenování ulice
Zdeňka Vojíře místostarosta Švenda s tím, že živnostenský odbor analýzu již provádí.
Námět na opětovné přejmenování ulice bude také předložen na jednání Komise
kulturní, letopisecké a památkové, která zasedne v novém složení, následně bude věc
projednána na jednání rady města a ve finále na zastupitelstvu.

Vzpomínka s vůní purpury

Ráda bych tímto poděkovala pedagogům ZŠ Příbram Březové Hory za možnost
příjemně se zastavit v období mnohdy hektických předvánočních příprav. V pondělí
15. 12. si třídní učitelé a žáci prvního stupně připravili vánoční besídky pro nejbližší,
kamarády a známé malých školáků. Třídy i chodby prvního stupně byly plné vůně
vánočního cukroví a smíchu plného očekávání příchodu dnů blízkých. Jako rodič
prvňáčka jsem se dojímala nad tím, jak se z malých kroků nejistého prvňáčka nejen
pod velice erudovaným odborným pedagogickým, ale hlavně lidským přístupem
pedagogů, staly pevné mílové kroky. Jako pedagog vím, že první třída je stavebním
kamenem. Ne proto, že se školák za rok naučí číst, psát a počítat, ale hlavně kvůli
budování pozitivního postoje a motivace ke školnímu vzdělávání. A tyto aspekty
dětského života rozhodně mému prvňáčkovi nechybí. Má svoji školu rád, vnímá ji jako
bezpečné místo, v němž zažívá nové a prožívá nepoznané.
Mgr. Martina Cvrková, za prvňáčka z 1.A.

Autor
Autor fotografie:
fotografie: ZŠ
ZŠ Březové
Březové Hory
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Veřejné bruslení
Veřejné bruslení je v lednu velmi navštěvované. V sobotu i v neděli si přijde
zabruslit cca 500 lidí. Od února začne rekonstrukce ledové plochy v malé hale.
Od 2. 2. 2015 se obsazenost obou ledových ploch musí vejít do jedné haly.
Z důvodu nutnosti dohrát rozehrané soutěže dětských i dospělých mužstev
bude veřejné bruslení od února omezeno.
Do konce ledna je i nadále otevřeno každou sobotu a neděli od 14 do 16
hodin. Poslední veřejné bruslení bude o jarních prázdninách, přesné termíny
budou oznámeny na začátku února. Doufáme, že vzniklé omezení provozu
přijme veřejnost s pochopením a že novou sezónu začne s ještě větším elánem
- na nové ploše s novými mantinely.
Sportovní zařízení města Příbram

Protialkoholní záchytná stanice aktuálně

Příbramská protialkoholní záchytná stanice funguje pod správou městského úřadu
od roku 1993. Stávající záchytná stanice umístěná v budově bývalé I. polikliniky
nesplňuje současné legislativní požadavky pro provoz zdravotnického zařízení
a sídlí v nevyhovujících prostorách. To by se mělo brzy změnit. Protialkoholní stanice
by mohla začít fungovat v nových prostorách, které nabídla příbramská nemocnice
v areálu na Zdaboři v suterénu budovy H.
Nemocnice je ochotna městu tyto prostory poskytnout, nájemní smlouva s městem,
pokud to dobře půjde, by měla být projednávána v řádu dnů.
Již na konci listopadu
minulého roku se místostarostka města Příbrami
Alena Ženíšková spolu se
zástupcem ředitele příbramské nemocnice pro ekonomiku a provoz Tomášem
Hadžegou byli v areálu
nemocnice na Zdaboři
podívat. Dohodli se na společném postupu a na tom,
že nemocnice je ochotna
poskytnout městu tyto
prostory za symbolickou
jednu korunu ročně.

Oblastní nemocnice Příbram, budova H
Příbram V-Zdaboř

Město Příbram, pokud
s nemocnicí nájemní
smlouvu uzavře, se také bude muset podílet na nákladech souvisejících s provozem
budovy a rovněž bude muset zainvestovat do úprav nových prostor tak, aby vše
splňovalo současné legislativní požadavky pro provoz zdravotnického zařízení tohoto
typu. Město také bude
muset pro toto zařízení
zajistit lékaře.
„Potřebujeme vedoucího
lékaře záchytné stanice
a jednotlivé lékaře, kteří
by nabídku sloužit na záchytné stanici přijali.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví v této věci
vyhlásí poptávku a lékaře
osloví,“ uvedla v otázce
personálního zajištění
Bc. Alena Ženíšková.
Pár informací na závěr:
V současné době činí
poplatek za umístění
v protialkoholní záchytné
Interiér
stanici částku 1.500 Kč.
Tento poplatek obvykle uhradí 30 % zachycených. Roční rozpočet záchytky byl pro rok
2014 celkem 1.875.500 Kč, Středočeský kraj přispěl 1.300.000 Kč, přispělo také
8 okolních měst (dle počtu zachycených od 5.000 do 15.000 Kč) v celkové výši 75.000 Kč.
Nejvzdálenější místa trvalého pobytu zachycených jsou Havířov, Vyškov na Moravě,
Jaroměř.
Pro zajímavost také uvádíme počty zachycených za posledních 10 let:
2004 – 181
2007 – 234
2010 – 290
2013 – 280
2005 – 191
2008 – 231
2011 – 289
2014 – 395
2006 – 217
2009 – 211
2012 – 328

Budu včelařem

10. díl

Závěr - Můžu začít

Vážení čtenáři. V minulých dílech jsme se seznámili s tím, co všechno by člověk měl udělat, aby
ochutnal vlastní med. Je toho ještě hodně, co se nevešlo do našeho malého seriálu. Vzali jsme si
za úkol vysvětlit a popsat základní záležitosti, které je potřeba splnit a překonat, aby vznikl nový
včelař. Je nutné nezapomínat na hlavní zásadu, proč chovat včely. Odpověď zní - být
prospěšný přírodě, ostatním lidem a hlavně své rodině. Zvolit si včelaření jako prostředek
zbohatnutí je stejný nesmysl jako pořádat symfonické koncerty na osamělém majáku.
K založení chovu včel je třeba získat včelstvo, oddělek, případně roj. Z důvodu nebezpečí
zavlečení některé nákazy se doporučuje získat včely od chovatele z okolí. Trvalé přemístění
včelstev v rámci místní včelařské organizace musí být uskutečněno pouze se souhlasem
zdravotní komise za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo
léčebného ošetření a jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena. V případě
přemístění včelstev mimo rámec místní základní organizace si musí chovatel včel předem
vyžádat souhlas krajské veterinární zprávy. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako
při přesunu včelstev.
Pro začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahájit chov osazením roje
neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tato je nařízeno utratit, viz nařízení krajské
veterinární správy z roku 2008. Jak důležité je dodržovat tato hygienická nařízení, ukázal
nedávný případ z italské Kalábrie, kdy byl nepovoleným dovozem včel z ciziny 11. září 2014
do okolí města Gioia Tauro (Sovereto) v provincii Reggio zavlečen obávaný včelí škůdce
lesknáček úlový (Aethina tumida). Bylo nutno zlikvidovat kolem dvaceti včelnic se všemi úly
a včelstvy a celou oblast chemicky a geologicky sanovat. Pro místní zemědělce katastrofa.
Pachatel osudného dovozu nakažených včel zanedlouho zemřel při „nehodě na lovu“.
Včelař by si měl udržovat určitý přehled o svém konání, např. formou deníku. Měl by v něm mít
údaje o stáří matek, síle včelstev, množství spotřebovaného cukru na krmení, o datech léčení,
spotřebě mezistěn a výnosech medu.
Chov včel podléhá ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. povinné registraci všech chovatelů.
Pro zaregistrování včelstev je třeba vyplnit internetový formulář Evidence včelstev, který si
vytisknete, podepíšete a odešlete na adresu:
ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a. s.
Pracoviště ústřední evidence včel, Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko pod Medníkem
nebo vyplněný oskenujte a zašlete na e-mail: uevcely@cmsch.cz
Registrační číslo vyplňovat nebudete, tento údaj bude doplněn při registraci.
Kontaktní spojení: Eva Zelenková, tel. 257 896 210
Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí registrační číslo chovatele a registrační číslo
stanoviště. Takto zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u jednatele příslušné základní včelařské
organizace do evidence.
Pokud se začínající včelař rozhodne stát členem místního včelařského spolku, je třeba poskytnout osobní údaje pro účely evidence a získání členství v naší organizaci v podobě členské
přihlášky. Všechny potřebné informace se může zájemce dovědět na sekretariátu ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha, nebo internetové adrese: www.vcelarstvi.cz
Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslovují: „příteli“. Členstvím v této organizaci
získáte novou velkou rodinu přátel. Zjistíte, že lidé, se kterými jste se léta míjeli, protože vám připadali nezajímaví, jsou ve skutečnosti jedinci s pestrým životem a přátelskou duší, se kterými
rychle najdete společnou řeč. Váš život se obohatí o celou řadu nových zajímavých zážitků
a událostí, které se stanou jenom proto, že budete moci říci nahlas: Jsem včelař.
Hodně úspěchů se včelami přeje

Bc. Jiří Roub

OBLASTNÍ
BLASTNÍ NEMOCNICE
NEMOCNICE PŘÍBRAM
ŘÍBRAM, AA. SS.

Oblastní nemocnice
Onkologie
získala Příbram
nové
rozšiřuje služby stravoprostory,
najdetesměrem
ji
vacího provozu
vkareálu
I
veřejnosti
Hlavní výhodou nového
Od 1. března 2012 rozšiřuje
umístění
onkologie
bude
Oblastní nemocnice
Příbram,
přiblížení
k svého
vyšetřovacím
a. s., služby
stravovacího provozu nemocnice
a otevře ho
metodám
aveřejnosti.
mnoha dalším medicínDosud nemocniční stravovací provoz sloužil
ským
oborům.
Pacienti
onkologie
tak
téměř výhradně pouze pacientům
a zaměstbudou mít
velmi blízko
k onkology
často
nancům
nemocnice,
ostatním
zájemcům
nabízel
„jen“ možnost
obědů. To se odmetodám
1. března
využívaným
zobrazovacím
změní
a nemocnice
nabídne širokérezonance)
veřejnosti
(včetně
CT a magnetické
kromě zmíněných obědů i možnost zakoupit si
i k možnostem
dalších
vyšetření
lékaři
malé
občerstvení. Nákup
je možný
za hotové
jinýchaoddělení.
i onkologičtí
peníze
zákazník siTím
zboží
může odnéstpacienti,
domů,
stejně
snístdocházejí
ho v prostorách
jídelny. získají
kteří jako
za péčí
ambulantně,
V nabídce jsou například: přesnídávkové
komplexní
péči, ačočková,
to na jednom
místě.
polévky
(gulášová,
dršťková,
apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,

Nové umístění onkologie: areál I (Příbram I),
pavilon B (bývalý pavilon ORL), přízemí

Nové kontaktní telefony:
Sestry (včetně objednání): 318 641 343
MUDr. Jakešová: 318 641 346
SÓLISTÉ
NÁRODNÍHO
DIVADLA
PODPOŘÍ
MUDr. Karasová:
318
641 345
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN
Matice
Svatohorská
záštitou Ing.
Ivana obou
Fuksy
Provozní
doba apod
ordinační
hodiny
pořádá
ve oddělení
čtvrtek 15. zůstávají
března od stejné.
19 hodin další
lékařek
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude

věnován stavbě velkých svatohorských varhan.
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trumpetistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
Uvedení
Páně
do chrámu
– Hromnice
krásné
hudby,
a podpořit
tak stavbu
unikátního
V pondělí nástroje
2. únoranaoslavíme
svátek baziliky!
Uvedení
královského
kůru svatohorské
Vstupenky
tento koncert
v ceněden
250 Kčprakticky
je možné
Páně dona chrámu.
Tento
rezervovat
nebo oslavoosobně
navazujena
namatice@svata-hora.cz
vánoční svátky, neboť
zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek
vaná
událostnanásledovala
40 dní
popoukázán
narození
ze
vstupného
Benefiční koncert
bude
Pána,
jak
praví
Mojžíšův
zákon.
Při
tomto
na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
svátku
si občanské
připomínáme,
že Pán
Ježíš je
kterou
koná
sdružení Matice
Svatohorská
a„Světlem
byla oznámena
Krajskému
Středočeského
národů“,
jak seúřadu
o něm
v chrámu
kraje
dne 15.
prosince
2009. Jako křesťané si
vyjádřil
stařec
Simeon.
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
uvědomujeme,
že náš
by měl
vydávat
varhan
pro Svatou
Horuživot
přispěli
svými
dary
o
tomto
Světle
svědectví.
O
tomto
svátku
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
se žehnají
kteréVám
jsouvelice
symbolem
toho,
480
DMS. Za svíce,
Vaši štědrost
děkujeme!

Ze Svaté

že Pán je s námi. Svíce se budou žehnat

POSTNÍ
DUCHOVNÍ
OBNOVA
při všech
mších svatých
- v 7, 9, 11 a 17 hodin.
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svatohorské bazilice Postní duchovní obnova, kterou
Popeleční
středa
povede
P. Karel
Satoria, OCSO. Po přivítání, kate-

tiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
cukrovinky, atd.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občerstvení je vyráběna vlastními zaměstnanci
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než
příznivé.
Novou službu mohou využít sami pacienti hospitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný,
který nemocnicí pouze prochází.
Doplňkový prodej je umístěn ve stravovacím
provozu nemocnice, v areálu I. (Příbram I.),
v křídle D4 monobloku, 1. patro (pod interní
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objednání: 318 641 164.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
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Vážení
čtenářiKahanu,
Kahanu,
Vážení
čtenáři
OHK za
Příbram
průběhu
ledna
máme
sebou vměsíc
leden,
kdy
a února
uskutečnila
šestseminářů.
seminářů,
jsme
uskutečnili
několik
kterýchKonzultace
jste již byli kinformováni.
15.oledna:
problematice

Na
jaro 2012 připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
INTRASTATu,
vybere
to své.Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
20. ledna:
Nyní
poskytnu
k 1. 1.
2015, krátký přehled a postupně se budu k jednotlivým akcím
vracet
podrobněji.
26. ledna:
Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců,
5.
března
– „Právo
prokobchodníky
29.
ledna2012
Pracovní
právo
1. 1. 2015. nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
zVřady
seminářů,
má účastníky
seznámit
těmi na
nejzákladnějšími
principy
práva a jeho
měsíci
únorukterý
bychom
Vás chtěli
pozvatsještě
dva následující
semináře:
praktickými
dopady,
tj. asi budeme
bourat mýty
a chybné
(byť2015,“
zažité který
a oblíbené)
omyly.
9. února 2015
– „Změny
v uplatňování
DPH
od 1. 1.
se uskuteční
Interaktivní
povede
nášspořitelny,
člen pan Mgr.
Syruček,
ADmetodik
HOC. Seminář
v zasedacíseminář
místnosti
České
a. Vladimír
s. Lektorka
Janarozhodce
Bakovská,
daně
jez vhodný
na obchodníky
a podnikatele.
Pro členy
Příbram
je seminář
zdarma.
přidanézvláště
hodnoty
z Finančního
úřadu Praha,
se veOHK
svém
výkladu
zaměří
zvláště
15.
března v2012
– „ Znalecký
jakáajsou
zadavatelů
a jaká
realita“na změny
uplatňování
DPH posudek,
od 1. 1. 2015
dalšípřání
vybrané
problémy.
Bližšíjeinformace
přednáší
soudní
znalec David
Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
naleznete
v přihlášce
na www.ohkpb.cz.
ten
Členové
OHK Příbram
mají opět
vstupzákony“.
bez poplatku.
16.předchozí.
února 2015
- „Novela
daně z příjmu
a další
Seminář lektoruje Ing. Václav
29.
březnadaňový
2012 – „Novela
o veřejných
zakázkách
platná od
1. 4. 2012“.významné
PřipravoDvořák,
poradcezákona
a certifikovaný
účetní.
Připomene
především
vaná
novela,
která májsme
nabýtšliúčinnosti
1. dubna
významnou
změnu
změny,
se kterými
v dani zodpříjmů
do 2012,
roku představuje
2014, a následně
vyloží
nová
tohoto
zákonazákona
od jehooschválení
2006.seMnohé
z těchto
změn účetní
budou vyžadovat
zásahy
ustanovení
daních vz roce
příjmů,
kterými
se budou
potýkat od
roku
do
zaběhlých
postupů
zadavatelů.
Seminář
účastníky
seznámí s připravovanými
změnami
2015.
Ke konci
semináře
lektor zmíní
i některé
významnější
novinky z oblasti
dalších
sdaní,
důrazem
na jejich
praktickouzákoníku
aplikaci práce
a uvedení
praxe. další
Lektorem
semináře bude
účetnictví,
pojistného,
apod.doVeškeré
aktualizované
inforMgr.
Pavel
Říčka, který včetně
nám přednáší
i Zákoník
práce.na www.ohkpb.cz.
mace
k seminářům
přihlášek
naleznete
12. dubna 2012 – „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
V lednovém čísle Kahanu jsem zmiňovala pořádání dalšího, již 13. ročníku Podnikaa naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
telského plesu, který se uskuteční v sobotu dne 21. února 2015 v příbramské
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
Sokolovně. Činím tímto malou pozvánku pro případné zájemce o náš ples.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
Od 19 hodin při uvítacím drinku Vás přivítá jazzová a swingová kapela SUNDAY
S dalšími připravovanými akcemi Vás seznámíme v příštím čísle.

AFTERNOON´S JAZZMAN. Po zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer můžete tančit
za doprovodu hudební skupiny MIX.

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám
nabízíStanislav
zastavit seHolobrada
uprostřed
MUDr.
každodenního
všedníhonemocnice
shonu a zamyslet
ředitel Oblastní
Příbram, a.ses.
nad směrem svého života.

Hory

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
Slavnost
svatého Josefa
hodin
na svatohorském
náměstí venku, odkud se
Ve vydají
čtvrtek
19. března
budeme
slavita snoulidé
průvodem
za doprovodu
trubačů
sboru
dovnitř
baziliky.
Zde svatého
pak bohoslužba
bencedo
Panny
Marie
Josefa.pokračuje
V tento
slavnými
zpívanými
v doprovodu
komorden bude
kroměpašijemi
pravidelných
mší svatých
ního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
v programu mše
svatá v 11
hodin.
svatohorského
regenschoriho
Pavla
Šmolíka, které
Bohoslužby
tedy
budou
v
7,
9,
11 a 17
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny
pohodin.
téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
aKalendář
komorní orchestr.
akcí
Více
o bohoslužbách,
a ostatByl informací
vydán nový
kalendář kulturních
akcí a událostí
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
pro tento Panny
liturgický
Letáček
možné
Nanebevzetí
Marierok.
Příbram,
Svatáje
Hora
591,
nalézt
celoročně
v
předsíni
baziliky
nebo
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svatav prodejně
Svatohorského
poutního
hora.cz,
v sakristii na
Svaté Hoře každodenně
6:30 –
18:00,
ve Svatohorském
poutním
muzeu
každodenmuzea.
Kalendář obsahuje
kromě
liturgických
ně
– 15:00 nebo
na www.svata-hora.cz.
a 10:00
kulturních
událostí
také informace
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
o
duchovních
cvičeních,
o pravidelných
a informace o činnosti Matice Svatohorské
na adrese
bohoslužbách,
o
možnosti
prohlídek
matice@svata-hora.cz.

Na 18. únor letos připadá Popeleční středa. s průvodcem pro různé skupiny osob, dále
Název „popeleční“
je odvozen
od popelce,
informace
o bezbariérovém přístupu
Podpora
obnovy
kulturních
památek
v r. 2012
kterým
jsou
věřící
označováni
na
čele
do
baziliky,
včetně
plánku
areálu
a kontaktů.
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje
vyhlášení
programu
Ministerpři kultury
kajícím
úkonu.
Lidékulturních
tím uznávají
stva
Podpora
obnovy
památeklidskou
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Finanční
v Programu
jsou aurčeny
na zachování
a obnovu
kulturních památek,
které se nalézají mimo
slabostprostředky
a náklonnost
k hříchu
připomínají
si Více
informací
o bohoslužbách,
kulpamátkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
svou
smrtelnost.
Popel
je
z
ratolestí,
které
turních
událostech
a
ostatních
akcích:
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytbylyjestliže
posvěceny
Římskokatolická
farnost
u kostela
nout,
byl na stejnou na
akci veKvětnou
stejném roce neděli
poskytnut jiný
příspěvek z ostatních
programů
Ministerstva kultury
vvoblasti
památkové
péče.
předešlém
roce.
Tímto dnem začíná postní Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora 591,
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
období,
v němž
se snažíme
naše jejichž
261 01
Příbram,
nebo
jiných subjektů.
Další informace
nalezneteov Zásadách,
součástí
je také www.svata-hora.cz,
formulář žádosti.
očisťování
a připravujeme
se na Veliko318 byla
429určena
930, 603
797
393,finanční
731 619
668
Pro
území správního
obvodu obce s rozšířenou
působnostítel.
Příbram
celková
částka
podpory
786
000,- Popelec
Kč. Zájemci bude
o finanční
podporu mohou
podávat žádosti
osobně
nebo poštou na předepsaném formuláři
noce.
udělován
při všech
e-mail:
: basilica@svata-hora.cz
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
mších
- v všechny
7:00, 9:00
a 17:00
sakristie – denně od 6:30 do 18:00, v neděli
do
30. 4. svatých
2012 a přiloží
povinné
přílohy.hodin.
do 17:00
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.
Křížové cesty
Svatohorské poutní muzeum denně od 10
Po celé postní období se v pátek v 16:30 do 16, e-mail: prohlidka@svata-hora.cz
a v neděli v 15:00 hodin koná pobožnost www.svata-hora.cz/varhany
křížové cesty.
Matice svatohorská e-mail: matice@svatahora.cz

Příbramští občánci narození v lednu a únoru
Příbramští občánci narození v listopadu a prosinci

Teď bych se ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
V průběhu večera vystoupí tanečníci z Academia Latina Příbram s dvěma vstupy
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
latinskoamerických tanců a čeká Vás ukázka boogie woogie s malou lekcí tance
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové sezóny v Příbrami. Organizátory může
a vystoupení akrobatického rock and rollu.
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
Večerem Vás provede taneční mistr Jiří Dohnal a těšit se můžete na tradiční
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky podslosování vstupenek o pěkné ceny. Vstupenky začneme prodávat začátkem února
poře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
v naší kanceláři v příbramském Zámečku-Ernestinu.
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto
bych ještě
jednou
chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Ze života
členské
základny:
Nyní
krátce
přiblížím
program
plesu. PřiPříbram
uvítacímnástupnická,
drinku od 19,00
hodin
si účastV pátek
dne
9. ledna
2015 letošního
firma Kovohutě
a. s.,
pozvala
své
níci
mohli poslechnout
a swingovou
muziku v podání
SUNDAY
zaměstnance
a hosty jazzovou
na tradiční
firemní společenský
večerkapely
do příbramské
AFTERNOON´S
JAZZMAN.
Po slavnostním
zahájení
plesua ve
20 hodin
po celý večer
Sokolovny. V průběhu
večera
hrála kapela
Dynamic
hosté
se příjemně
bavili.hrála
kFirma
tanci hudební
MIX, kteroupořádá
jsme pozvali
opět po tříleté
rozhodně
to
ZAT, a. s.,skupina
zase každoročně
tzv. Zákaznický
den odmlce.
ZAT, a. s.A Letos
se tato
stálo
to.
akcezakonala
již po dvanácté a tentokrát probíhala v administrativních prostorách
Vfirmy
průběhu
večera
mohli
vidětpro
ukázky
standardních
i latinsko-amerických
tancůse
v Plzni.
Akcediváci
se koná
zvláště
odbornou
veřejnost
a zákazníky firmy, kteří
vzde
podání
tanečního
páru Dominik
Vodičkazsrealizace
půvabnou
partnerkou
Bělíkovou.
seznámí
se zajímavostmi
a novinkami
produktů
firmy aBárou
novinkami
z jedPřed
půlnocíoborů.
si pak přišli
na své obdivovatelé
profesionální
double
show, kterou
nám
notlivých
V odpoledních
hodinách
se konají BMX
odborné
workshopy
z oborů
přijel
předvést
Dominik
Nekolnýasmnoha
partnerem
a vlastním
moderátorem.
a přátelskou
jaderné
a klasické
energetiky
dalších
oborů pro
obchodní Rodinnou
partnery firmy.
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
Lednové
představenstvo
schvaluje
přihlášky nových členů od roku 2015:
mistr
pan Jiří
Dohnal, který celý
ples moderuje.
VODÁRENSKÁ
SPOLEČNOST
BEROUN,
s. r. o. – provozování vodovodů a kanaliZe života členské základny:
zací
pro
veřejnou
potřebu
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
REMONTA, spol s r. o. – kovovýroba a ubytovací služby
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
ILONA PTÁČKOVÁ, s. r. o. – prodej výběrové kávy, čajů, oříšků
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
PROKŠOVÁ VĚRA – kadeřnické služby dámské a pánské
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
Bohužel představenstvo bude rozhodovat i o vyloučení některých členů, kteří
korespondence, inzerátu.
nezaplatili členský příspěvek za rok 2014 (nebudeme zveřejňovat).
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
Veškeré další aktualizované informace naleznete na www.ohkpb.cz
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
Irena Karpíšková,
OHK Příbram
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem
konání bude ředitelka
Střední odborná
škola
a Střední odborné
učiliště,
Dubno. Uchazeči
mít minimálně
základní vzdělání,
Okresní
hospodářská
komora musí
a informační
místoukončené
pro podnikatele
a jedná sePříbram
o kombinované
studium
délkou 100 hodin, z toho
24 01,
hodin
I - Tyršova
106, sZámeček-Ernestinum,
261
tel:samostudia.
318 627 784
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace
budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
www.ohkpb.cz
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací!
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Škody v městských lesích

Větrná kalamita, která v městských lesích způsobila rozsáhlé polomy, je
hospodářská
komora
informační
místo
pro podnikatele
pryč,Okresní
momentálně
se sčítají
škodya a
odstraňují
následky.
Bilance škod je
Příbram
I - Tyršova
106- Zámeček
Ernestinum,
261
01, tel: 318
oproti
původním
odhadům
dvojnásobná.
Vítr
způsobil
na 627
lese784,
škodu,
www.ohkpb.cz
která odpovídá cca půlroční plánované
těžbě dřeva.
V příbramských městských lesích byly poničeny celkem 3 až 4 tisíce kubíků
dřeva. Kalamita bude zpracovávána průběžně, nejdříve to budou lokality,
které jsou v Příbrami a nejblíže městu, kde se pohybuje nejvíce lidí.
„Zpracovávat dřevo se budeme snažit co nejrychleji, hodně však záleží
na počasí. Pokud napadne sníh, práce půjdou pomaleji. Závazný termín
dokončení prací jsme si nestanovili, ale do konce února bychom měli rádi
zpracovány alespoň lokality v Příbrami a jejím nejbližším okolí, lokality dále
od města do konce března,“ uvedl šéf Městských lesů Příbram Ing. František
Chytka s tím, že bude záležet na počasí.
Do zpracování dřeva se podle Františka Chytky zapojily dva harvestorové uzly (stroj, který kácí plus vyvážecí souprava) a dvě komplexní čety
(dřevorubec a buď universální traktor, nebo dřevorubci plus kůň plus
Volby kandidátů
na členy osadních
města
Příbram
se uskuteční:
traktor),
tak aby odstranění
následkůvýborů
kalamity
proběhlo
co nejrychleji.
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
Návštěvníkům lesa stále hrozí nebezpečí vzniku úrazu, a proto tedy
v sobotu dnedůvodů
17. března
9.00 do
hodin
do 12.00
hodin.
z bezpečnostních
trvá 2012
zákazod
vstupu
lesních
porostů.
„Obyvatelé
dočasně
nesmí
vstupovat
do
lesa.
Mohou
sice
chodit
po
lesních
cestách,
ale
Místa konání voleb:
musí být
maximálně
opatrní
a neměli
by vstupovat pod stromy, které jsou
BROD
- volební
místnost:
KLUBOVNA
TJ BROD,
natrženy
nebo se
nějakým
způsobem
František Chytka.
BYTÍZ
- volební
místnost:
1. SčV,
a.s. (býv.naklání,
AQUA),“ upozorňuje
Příbram IX, Novohospodská
93,
JERUSALÉM
volebníminimálně
místnost: JERUSALÉM
BÝVALÁpodle
KLUBOVNA
MLÁDEŽE,
Zákaz bude- platit
do konce- ledna,
situace
však může
JESENICE
- volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
trvat i déle.

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice,
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,
LAZEC - volební místnost: KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.

Městské lesy Příbram, s. r. o., nabízejí
k prodeji štípané palivové dřevo

1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Jehličnaté
měkkéhlasování
dřevo vpoté,
délce
33prokáže
cm: svou
860totožnost
Kč/1prms
vč. DPH
Voliči
bude umožněno
kdy
a trvalý
pobyt
(smrk,občanského
borovice, modřín,
podle
průkazu. jedle)
Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do
prostorutvrdé
určeného
pro vúpravu
jinak
mu volební
Listnaté
dřevo
délcehlasovacího
33 cm: lístku,
960
Kč/1prms
vč. komise
DPH
hlasování
neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
(dub, buk,
jasan, bříza)
ve
volební
je v
každý
povinen
uposlechnout
pokynů předsedy
Místo:
zamístnosti
Balonkou
areálu
Veolie
– čistička odpadních
vod volební
komise.

Bližší informace podá pan Petr Juříček na č. 730 150 654

2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání
voleb dosáhli
nejméně
18 let ap.jsou
přihlášeni k trvalému
Technické
službyvěku
města
Příbrami,
o., vypisují
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

otevřené výběrové řízení na pronájem zábradlí a oplocení v Příbrami

3. K platnosti voleb za
do účelem
osadníchumístění
výborů je třeba
účasti alespoň
reklamních
ploch.30 % oprávněných
voličů.

Termín odevzdání nabídek:

do pátku 6. 2. 2015

4.
Další informace
poskytne Městskýnejvyšší
úřad Příbram,
Tyršova
108, odbor organizační
Hodnotící
kritérium:
cena za
1 m2/rok
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.
Výběrové řízení se vypisuje na dobu trvání nájmu 3 roky.
V Příbrami dne 28. února 2012
Kontaktní osoba:
Lenka Šenková,
tel.Josef
777 Řihák
994 177
MVDr.
v. r.
starosta
Záměr je zveřejněn na úřední desce na www.pribram.eu

pro děti od 6 let
pořádají společně
9. 2. 2015 - pondělí

Den s Bartem Simpsonem

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Přijď si zařádit s tímto frajírkem
Užít si spoustu lumpáren
Zahrát si zajímavé soutěže
Soutěžit o nejvtipnější Bártovu hlášku

10. 2. 2015 - úterý

Kreativní den
Tvoření z papíru
Snadné kuchtění
Výroba přívěsků na klíče
Luštění hádanek a hlavolamů

11. 2. 2015 – středa

+

VAMA tremp Příbram
Červenec 2015

Kdy:

Pohádkový příběh

1. turnus
2. turnus

Výroba postavičky
Hraní pohádkových her
Pečení kouzelných buřtů
Cesta Pohádkovou zemí
Denně v 8 – 15 hod.
Cena: 150,- Kč za den
S sebou: svačinu, lahev na pití, přezůvky - oběd a program zajištěn.
Lze přihlásit i na jednotlivé dny (pondělí-středa).
Závazné přihlášky do 5. 2. 2015.
Akce se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

v Domě dětí a mládeže, Příbram IV – 294

Kde:

9 – 12 hodin
Vezmi s sebou: karton velikosti A 4, přezůvky, pití a svačinu
Účast zájemců na tento den je bez přihlášek. Cena 30,- Kč
Podrobné informace a přihlášky:
Marcela Jelínková, tel. 608 522 677 nebo 607 529 763
www.ddmpribram.kvalitne.cz

1.590,- Kč
1.580,- Kč

Srpen 2015
3. turnus
4. turnus

10. 8. - 14. 8. 2015
17. 8. - 21. 8. 2015

Keramický – (počet míst omezen)

4. turnus 17. 8. - 21. 8. 2015

1.570,- Kč
1.560,- Kč
2.120,- Kč

zahrnuje: 2x svačinu, oběd a pitný režim,
organizaci výletů a jednotlivých akcí, vstupy
do kulturních zařízení, pojištění.

Cena:

TVOŘENÍ K VALENTÝNU

13. 7. - 17. 7. 2015
20. 7. - 24. 7. 2015

Denní program: celotáborová hra na každém turnusu, soutěže, hry;
příchod účastníků od 7 do 8 hodin, odchod mezi 15,30–16,30 hod.
Přihlášky a bližší informace :

Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV, tel./fax: 318 623 127, 601 234 425
e-mail: bednarikova@ddm.pb.cz
www.ddmpribram.kvalitne.cz
nebo
Marcela Jelínková, Okružní 202, Příbram VII, 318 631 910, 607 529 763
vamatremp@volny.cz, www.volny.cz/vamatremp

7. kolo hned od 11. ledna 2015
6. kolo skončilo 10. ledna 2015

írej,
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PODNIKOVÁ PRODEJNA (tel.: 318 470 358/320)
V AREÁLU KOVOHUTÍ PŘÍBRAM
• Jste kutil a používáte pájky nebo střelec
a potřebujete diabolky?

7. kolo od 11. 1. 2015 do 30. 4. 2015

Rádi od Vás odebereme:
olověné baterie
klasický výkup na vrátnici
dle platných cen

PORADNA MĚSTA PŘİBRAM
Poskytujeme odborné sociální poradenství, sociální
službu registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách,
které je zaměřeno na tyto sociální skupiny:
-

Občané s dluhy,
Oběti domácího násilí,
Oběti trestné činnosti,
Osoby bez přístřeší,
Osoby v krizi,
Rodiny s dětmi,
Etnické menšiny

Sociální
poradenství
poskytujeme
formou
individuálních pohovorů s uživateli, kteří se na
pracovníky poradny obrátí osobně, telefonicky,
poštou nebo e-mailem.

-

-

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

odpady s obsahem
drahých kovů včetně
autokatalyzátorů
klasický výkup

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

víčka z PET lahví
sběr na vrátnici

Pomůžeme sestavit osobní nebo rodinný
rozpočet
Poradíme jak zmapovat dluhy
Navrhneme možnosti řešení závazků
Posoudíme obsah i dopad smluvních
podmínek a spočítáme skutečnou cenu
finančního produktu (půjčky)
Pomůžeme při komunikaci s věřiteli
Seznámíme s právním rámcem exekuce
Zpracujeme návrh na povolení oddlužení
(osobní bankrot)

Podpora a pomoc při
náročných životních situací

JEDNOTLIVCI
Každý, kdo přinese vlevo zmíněné odpady,
se dostane do slosování (26. 5. 2015) o věcné ceny
1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend
2. cena: tablet Lenovo IdeaTab A7-50L
3. cena: fotoaparát Nikon Coolpix S2800
další ceny: předplatné Xantypy,
reklamní předměty Kovohutí, atd.
Odpady odevzdávejte na vrátnici / recepci
(evidence – potvrzení).
Do slosování se můžete dostat vícekrát.
Jeden soutěžící může být mezi vylosovanými
výherci 1× – stále však platí, čím více odpadů, tím
větší šance vyhrát.
Vaše jméno se v něm objeví vždy – opakovaně za:
1 autobaterii (1 bod)
1 ks elektroodpadu (1 bod) či 1 ks světelného zařízení (1 bod)
či 3 klasické žárovky (1 bod)
1 ks odpadu s obsahem drahých kovů (1 bod) či 1 autokatalyzátor (1 bod)
5 baterií-suchých článků (1 bod)
50 víček z PET lahví (1 bod)
Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů
– celkoví i podle kategorií odpadů.

bezplatná zelená linka

bezplatná zelená linka

olověné odpady, baterie, zpětný odběr

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

Pondělí

12:00–17:00
13:00-16:00

Úterý

07:30–12:30
09:00-15:00

Bližší informace na tel.: 318 470 311 (marketing)

kovohute@kovopb.cz

Odborné sociální
poradenství
Psychologické
služby
Odborné sociální
poradenství
Právní poradenství

Středa

12:00–17:00

Odborné sociální
poradenství

Čtvrtek

7:30–12:30

Odborné sociální
poradenství

Psychologické poradenství
-

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

Provozní doba

Poradenství v oblasti dluhů

Město Příbram

ŠKOLY, INSTITUCE a JINÉ TÝMY

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

Odpady vykupujeme a odebíráme v souladu s platnou legislativou.

-

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

překonávání

Právní poradenství
-

Spočívá zejména v konzultaci a odborném
posouzení situace klienta pohledem
právníka

Místo poskytované služby:
Ulice Čs. Armády 5
261 01 Příbram IV

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVİ

Provozovatel:
Město Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram I

Služby poskytujeme:

Telefon: 318 498 281, 318 498 282

- bezplatně
- nestranně
- nezávisle
- diskrétně

E-mail: poradna@mesto-pribram.cz

Kalendář akcí
1. 2.
2. 2.
2. 2.
2. 2.
3. 2.
3. 2.
3. 2.
4. 2.
5. 2.
5. 2.
6. 2.
6. 2.
7. 2.
7. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
9. 2.
10. 2.
10. 2.
11. 2.
11. 2.
12. 2.
12. 2.
13. 2.
13. 2.
13. 2.
14. 2.
14. 2.
14. 2.
14. 2.
14. 2.
15. 2.
15. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
17. 2.
17. 2.
19. 2.
19. 2.
19. 2.
20. 2.
20. 2.
20. 2.
20. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
26. 2.
27. 2.
27. 2.
27. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
1. 3.
6. 3.
6. 3.
7. 3.
20. 3.
21. 3.
21. 3.
14. 4.
9. 5.
16. 5.
18. 5.
23. 5.

Knihovna Jana Drdy v únoru

Velká šestka
Zápis dětí do I. ročníků ZŠ
Texty 20. století
Partička
Zápis dětí do I. ročníků ZŠ
Koncert Jiřího Hejnice
Saturnin
Válka Roseových
Slídil
Balada pro banditu, sk. E
Maturitní ples ISŠ Příbram
Kód Enigmy
Spongebob ve filmu: Houba na suchu
Mortdecai: Grandiózní případ
Oldies &Newies
Nezlomný
Texty 20. století
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
Čtyřlístek ve službách krále
Přednáška J. Froňkové „Dějiny umění“
Hvězdné manýry - veřejná generálka, sk. G
Prázdninová Oldies &Newies
Jupiter vychází
Hvězdné manýry, sk. P1, P2
Hvězdné manýry
Rybářský ples
Jupiter vychází
Spongebob ve filmu: Houba na suchu
Březohorské zelí – soutěž o nejlepší zelí
Padesát odstínů šedi
Ples hasičů
Oldies &Newies
Hobit: Bitva pěti armád
Spirituál Kvintet
Padesát odstínů šedi
Texty 20. století
Masopust žáků ZŠ Březové Hory
Želvy Ninja
J. Schmidt – toulky po brdských hradech
Pietní vzpomínka na popravené občany
Balada pro banditu, sk. KMD
Whiplash
Maturitní ples Gymnázia Příbram
Romanika neboli dueto Roman a Ika
Maturitní ples SPŠ Příbram
Žena v černém 2: Anděl smrti
Masopust v Hornickém muzeu
Příbramský huntík
Zvonilka a tvor Netvor
Kingsman: Tajná služba
Švestka - Divadlo Járy Cimrmana, sk. N
13. podnikatelský ples
Oldies &Newies
Jagababa a tři loupežníci, sk. D
Babovřesky 3
4. zasedání Zastupitelstva města Příbram
Texty 20. století
Hvězdné manýry, sk. A
Já, padouch
Přednáška M. Hojdy „Strečink a automasáž“
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, sk. F
Katapult - retro tour 40 let
Focus
Pět minut slávy
Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
Písničkáři sobě
Kobry a užovky
Prohlídka divadla
Zvonilka a tvor Netvor
Tři mušketýři, sk. J – Divadlo Alfa Plzeň
Společenský ples Kiwanis
Kobry a užovky
Sokolské Šibřinky
Oldies &Newies
Sokolský dětský karneval
Ples Bytového družstva
Cela pro Klárku, Soukromey pozemek,
Velký voči
Ples jachtařů
E!E, Nástroj snahy, Uninvited
Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu
Koncert RockTom aneb pivo ro(c)ku
Radůza s kapelou
Slivice 1945-2015, připomínka bitvy
Muzejní noc
Mezinárodní den muzeí
Korzo Obora

Výstavy:

Czech Press Photo 2014
Příbramské baryty - výstava minerálů
Ke všem čertům - výstava loutek
Velikonoce v hornickém domku
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Obsahem vystoupení budou různé pohledy (různé písničky) na shodná životní
témata. Aby došlo k hudebnímu jiskření a improvizaci, tak Jirku Hejnice v jeho
písničkářském snažení doprovodí hosté: Ivan Korený (kytary), Otto Hejnic (conga,
cajon), Jaroslav Slepička (klávesy).
Ve čtvrtek 5. února od 17 hodin opakujeme (pro obrovský zájem) přednášku pana
Jiřího Schmidta Zapomenuté brdské hrady II. Řeč bude o hradech: Příbram,
Drahlín, Rožmitál pod Třemšínem, Hořovice, Březnice, Hrochův Hrádek, Stražiště,
Bozeň a Lopata. Na přednášce se dozvíte, co je známo z historie hradů, kdo je
vlastnil, jak vypadaly v době své největší slávy, zda a kdy byly vypleněny, jak vypadají
v současnosti, jak se k nim dostanete a mnoho dalších informací, které budou
podtrženy fotografiemi.
V úterý 10. února od 17 hodin proběhne další díl z cyklu Dějin umění paní Jany
Froňkové. Společně navštívíme Antické Řecko a zavzpomínáme na jeho kulturu,
architekturu, malířství a sochařství. Poznáme Krétu, palác krále Mínoa v Knóssu,
Mykény a Tírynth. Mluvit budeme o Řecku homérském, archaickém a helenistickém.
V úterý 17. února od 17 hodin proběhne třetí pokračování toulek
po Zapomenutých brdských hradech pana Jiřího Schmidta. Tentokráte se
společně podíváme na Vargač, Příbram, Hradec u Dobříše, Pičín, Mítov, Strašná skála,
Zelená Hora, Potštejn a Hradec u Hudčic. Dozvíme se něco málo z historie hradů,
o jejich současném stavu a samozřejmě nebudou chybět fotografie a informace
o přístupnosti objektů.
V úterý 24. února od 17 hodin proběhne přednáška pana Martina Hojdy Strečink
a automasáž proti bolestem. K prevenci před bolestí a zraněním nám vydatně
pomáhají techniky jako protahování svalů (strečink) a masáže. Ukážeme Vám soubor
několika hlavních protahovacích cviků. Místo klasické masáže můžeme zvolit
ekonomičtější a i časově dostupnější metodu automasáže. Tu lze doplnit pomocí
různých pomůcek, jako jsou tvrdé válce, koule a vibrační kruhy. Jak na to se dozvíte
právě na této přednášce.
Každé únorové pondělí od 16:30 hodin budou v ředitelně knihovny probíhat
setkání nad Texty z 20. století s panem Stanislavem Sloupem.
Navíc od 16. února kurzy Tréninku paměti (15.30 a 17.30) – 10 lekcí. Permanentky
v prodeji na Informačním centru Knihovny Jana Drdy (cena 150 Kč).
Všechny akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy (nám. T. G. M. 156).
Pozn.: Vstupenky na vystoupení J. Hejnice, Antické Řecko a Strečink a automasáž jsou
k dispozici na Informačním centru Knihovny Jana Drdy (na Zapomenuté brdské
hrady je vstup volný).

Spoleènost pro podporu lidí s mentálním postižením

13:00
16:00
19:00
19:00

Kontaktní adresa: Žežická 193, Příbram VII, 261 01
Vedoucí zařízení – kontaktní osoba: Ludmila Sýkorová, Ing. Chrudoš Fiala
Kontakt: L. Sýkorová 602 960 405
Služby: různé druhy ručních prací – přímá práce s lidmi se zdravotním postižením,
vzdělávací a poznávací zájezdy, rehabilitační programy, zpívání s kytarou
Cílová skupina: osoby od 18 let s chronickým i jiným zdravotním postižením,
s psychiatrickou diagnózou
Provoz: úterý 14 – 16 hodin pravidelně – Žežická 193
Středa – cvičení v Oxygenu ve Školní ulici

21:00
15:00
16:00

Nadace Chci pomoci
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17:00
19:00
19:00
19:00
19:00
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20:00
14:00
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17:00
19:00
19:00
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Junior klub
21:00
Sokolovna
Junior klub
21:00
Sokolovna
Pivovar Podlesí
Divadlo A. Dvořáka 20:00
Památník na Slivici
Důl Anna
Bř. Hory, Památník Vojna
Dvořákovo nábřeží

Galerie F. Drtikola
Ševčinský důl
Hornický domek
Hornický domek

V úterý 3. února od 18 hodin proběhne vystoupení Jirky Hejnice (kytara, baskytary,
zpěv), který vystoupí s komponovaným pořadem “Písničky”. Uslyšíte ohlédnutí
muzikanta za jeho dosavadní písničkářskou a textařskou tvorbou. Polovina písniček,
které zazní na tomto vystoupení, bude mít svoji světovou premiéru.

11. 2. - 31. 3.
1. 1. - 31. 12.
do 31. 10.
23. 3. - 5. 4.

Chcete prezentovat svoji akci v Kalendáři akcí
v Kahanu a na webu města?
Pošlete informace na adresu info@pribram-city.cz

15 050 Kč - to je výsledná částka z obálek z Divadla A. Dvořáka, která poputuje Víťovi
od vás z koncertu Čechomor. Nemám slov a za celou nadaci Chci pomoci vám všem
děkuji...
Jste neuvěřitelní a je krásné koukat na to, jak se Příbram a okolí města sjednotilo
a ukázalo, že můžeme být hrdí na to, v jakém žijeme městě! Klobouk dolů před vámi,
loučíme se s Víťou a já mu za celou nadaci Chci pomoci přeji, aby ten svůj boj
se zákeřnou nemocí vyhrál.
Věřím tomu, že on to s vaší podporou, kterou jste mu dali za tři měsíce, zvládne.
Dohromady se nám podařilo pro Víťu vybrat částku 180 000 Kč, zájezd pro celou
rodinu do Slovinska a pro Víťu sehnat dres HC Plzeň věnovaný od Martina Straky.
Ještě jednou mi dovolte vám všem poděkovat a uvidíme se 22. května 2015 v Letním
kině v Příbrami se skupinou Divokej Bill, která vystoupí bez nároku na honorář.
Do letního kina vmáčkneme 3 000 lidí, dáme to, Příbramáci?
Tomáš Bezouška

Republikové ocenění pro web GymTV
Školní televize Gymnázia Příbram GymTV má nejlepší webový magazín (www.gymtv.pb.cz)
mezi středními školami v České republice. Alespoň podle hodnocení soutěže Školní časopis
roku, kterou vyhlašuje Asociace středoškolských klubů České republiky spolu s Národním
institutem dětí a mládeže MŠMT a která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra MŠMT.
Mediálním partnerem soutěže je deník.cz. Do soutěže se přihlašují jak tištěná, tak elektronická periodika základních a středních škol z České republiky a web gymtv.pb.cz zvítězil
právě v kategorii elektronických školních časopisů.
Porota hodnotila weby z hlediska obsahu, přehlednosti, periodicity publikování i atraktivity,
ale všímala si také typografických a gramatických nedostatků, vhodnosti a smysluplnosti
některých funkcí či propojení se sociálními sítěmi.
V hodnocení, které bylo redakci GymTV zasláno, je kladně přijímáno propojení s vlastním
videokanálem na YouTube a možnost přehrát si školní televizní zprávy. Porota také ocenila
přehlednost webu a jeho vzhled a skutečnost, že jde o samostatné médium, nikoliv školní
stránky. Kladně hodnoceno bylo také propojení se sociálními sítěmi.
„Myslím, že je to pěkný výsledek a ocenění práce redaktorů. Školní časopisy jsou koncipovány
různě, někdy třeba i jako regionální média, my se zaměřujeme jen na školu. Já osobně si na webu
nejvíc vážím množství zpráv, které publikujeme – na to, že jsou výlučně ze školy, je průměr něco
přes jeden příspěvek denně dobrý,“ říká Josef Fryš, vedoucí GymTV, a dodává: „To ocenění také
patří všem externím spolupracovníkům, kteří pro nás píší a fotí, jak studentům, tak učitelům.“
Školní televize pracuje na gymnáziu desátým rokem a webové stránky, které vznikly až
v průběhu roku 2006, byly původně jen jakýmsi doplňkem. Postupně však získaly funkci
neoficiálního zpravodajského serveru Gymnázia Příbram, kde studenti, pedagogové
i veřejnost najdou veškeré informace o školních akcích a dění na gymnáziu, ale také
speciální rubriky jako třeba rozhovory s učiteli či archiv školních televizních zpráv.
Existuje také propojení webu GymTV se stránkami Gymnázia Příbram, a tak například
veřejnost, která si na webu gymnázia přečte informace o akcích a projektech, které škola
pravidelně pořádá, má možnost si díky odkazům přečíst konkrétní zprávy z daných akcí
na webu GymTV, a dokonce si prohlédnout reportáže týkající se přímo příslušného dění.
„Když si na webu gymnázia otevřu stránku řekněme školního orchestru, mohu kliknout na odkaz,
kde mi vyjedou všechny články, které jsme kdy o GymBandu napsali, a mohu se podívat
na reportáže ze zpráv nebo ukázky z koncertů,“ doplňuje ještě vedoucí GymTV.
Redakce GymTV, Gymnázium Příbram, Legionářů

Příbramská fara

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
J AN N EPOMUK F ORST
HUDEBNÍ SKLADATEL A SVATOHORSKÝ REGENSCHORI
1859 - 1946

I tentokrát budeme pokračovat ve vyprávění o příbramských hudebnících časů minulých.
V dnešním díle si představíme život a dílo Jana Forsta, polozapomenutého skladatele
a především ředitele svatohorského kůru první poloviny 20. století.
Jan Nepomuk Forst se narodil 17. května 1859 v Krchlebicích u Čáslavi, kde byl jeho otec
učitelem. Vystudoval reálku a učitelský ústav v Praze a poté započal kariéru učitele
na venkovských školách, ve Velké Vísce u Hořovic a ve Švabíně u Zbirohu. Tehdy se
dozvěděl o uvolněném místě ředitele svatohorského kůru a začal se o něj ucházet. Získal
jej však nejprve prozatímně (zpočátku dokonce na Svatou Horu dojížděl), teprve v roce
1896 se stal regenschorim trvalým. Na Svaté Hoře pak působil plných 50 let. V roce 1945
požádal ze zdravotních důvodů o penzionování a necelý rok na to (18. září 1946) ve svém
svatohorském bytě zemřel. Za své zásluhy byl při příležitosti pětadvacetiletého působení
na Svaté Hoře oceněn papežským vyznamenáním - křížem „Pro Ecclesia et Pontificae“.
Jan Forst převzal na Svaté Hoře do své péče nejen kůr, ale též klášterní školu, ve které se
vyučovali zpěvu a hudbě mladí chlapci. V oblasti hudební produkce především dokončil
tzv. cecilskou reformu liturgické hudby, což znamenalo to, zjednodušeně napsáno, že
barokní monumentálnost i zvukomalebná pestrost byla nahrazena uměřeným až strohým
stylem, mnohdy melancholického až pochmurného ladění. Nový styl čerpal inspiraci
na jedné straně v renezanční polyfonii, na druhé v pozdním romantizmu druhé poloviny
19. století. Příznivci nového stylu se v Rakousku od roku 1874 sdružovali kolem časopisu
Cecilie (od roku 1879 přejmenovaném na slovanštější Cyril), který vydával Ferdinand Josef
Lehner, kněz, průkopník ochrany historických památek a hudebník, rodák z Rokycan.
Cecilské hnutí nalezlo v církvi i mezi věřícími široký ohlas a záhy se tento styl duchovní
hudby ujal téměř ve všech katolických chrámech v Evropě.
A právě takovou hudbu zaváděl do svatohorské liturgické praxe Jan Forst. Kromě běžných,
každodenně provozovaných skladeb se mu dařilo uvádět ve slavnostní dny i náročné
kompozice, např. osmihlasou mši Franze Xavera Witta. Ta byla provedena při slavnostní mši
u příležitosti povýšení Svaté Hory na menší baziliku v roce 1905. Jan Forst díla v novém
stylu i tvořil. Je známo, že napsal Korunovační fanfáry, větší množství rutinních
chrámových skladeb, z nichž vyniká především Pange lingua, ale i další kompozice. Forst
jako skladatel nijak nepřevyšoval své současníky, lze dokonce napsat, že se jednalo
o obvyklou, lokálně omezenou dobovou produkci. Nicméně v oblasti interpretační se mu
podařilo pozvednout svatohorskou hudbu na podivuhodně vysokou úroveň, oceňovanou
v odborných kruzích. O jeho práci i životě se dochoval vlastnoruční deník s množstvím
podrobných poznámek o hudebním provozu. Tento deník tak může sloužit nejen jako
vodítko pro jeho hudební následovníky, ale též pro historiky, k poznání hudebního
i běžného života na Svaté Hoře a v Příbrami v první polovině 20. století.
Dnes je Jan Forst připomínán pouze v historických souvislostech při výkladu dějin Svaté
Hory a tamní hudby.

Daniel Doležal

ÚNOROVÉ

KALENDÁRIUM

1. 2. 1745

zemřel ve Zdounkách na Moravě P. Jiří Lausan,
jezuita a v letech 1734–35 svatohorský kazatel,
exhortator a správce kostela.

8. 2. 1925

19. 2. 1945

byla vykonána poprava 16 hlavních organizátorů příbramského protifašistického
odboje v čele s Jindřichem Majerem
a Aloisem Laubem.

se v Příbrami narodil Antonín Stočes,
popravený nacisty za Heydrichiády, jehož
osud inspiroval J. Drdu k napsání povídky
Vyšší princip.

21. 2. 1955

12. 2. 1875

21. 2. 1985

zemřel František Kopička, březohorský radní.

13. 2. 1935

v Příbrami vystoupil s přednáškou na téma
"Japonsko - příroda a mládí" A. B. Svojsík,
zakladatel skautského hnutí u nás.

15. 2. 1945

na šachty v okolí Bohutína zaútočili tzv.
hloubkaři (letci spojeneckých vojsk).

byl vydán řád pro vězeňské tábory Ministerstva vnitra, tedy mj. i pro zdejší tábory Vojna
a Bytíz.

město Příbram navštívil kubánský velvyslanec Sidroc Ramos Palacios.

22. 2. 1965

Československá televize uskutečnila přímý
přenos z příbramského divadla, a to dramatu
Periferie od Františka Langra.

27. 2. 1895

se v Obecnici narodil Jindřich Majer, učitel
a protifašistický odbojář.

Daniel Doležal

Poplatek za odpad: 468 Kč za rok
V Příbrami se v letošním roce nebude zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu.
Poplatek tak pro rok 2015 činí 468 Kč. Rozhodli o tom zastupitelé na prosincovém jednání
zastupitelstva. Návrh na zvýšení poplatku nenašel v zastupitelstvu dostatečnou
podporu. Minulá rada města stanovila poplatek za odpad pro rok 2015 na 528 Kč, současná
rada města jejich návrh podpořila, přesto na zastupitelstvu zvýšení neprošlo.
„Částka 528 Kč odpovídá skutečným nákladům na hospodaření s odpadem v Příbrami v roce
2013. Jednání byla poměrně složitá. Zhruba v polovině roku 2014 byly ze strany Technických
služeb dodány podklady z evidence. Následovala kontrola těchto kalkulací, z naší strany byly
předloženy veškeré další požadované podklady a musím říci, že velmi podrobné, až do počtu
popelnic a četnosti jejich vyvážení,“ uvedl ke stanovení částky za odpad ředitel Technických
služeb města Příbrami Ing. Pavel Mácha.
To, že poplatek za svoz odpadu nebude zvýšen, znamená výpadek v rozpočtu města na rok
2015 ve výši 2,5 milionů Kč. „Město nechce na poplatcích za odpad vydělávat, ale na druhou
stranu by za tuto službu doplácet nemělo, je to dle našeho názoru neodpovědné,“ uvedl v této
věci místostarosta města Mgr. Václav Švenda s tím, že za této situace bude muset město
omezit výdaje na úkor něčeho jiného.
A jak je to v jiných městech? Současný poplatek za odvoz odpadu ve výši 468,- Kč je určitě
jeden z nejmenších. Pro srovnání: poplatky u dalších s Příbramí srovnatelných měst:
Trutnov 480 Kč, Písek 590 Kč, Kolín 498 Kč, Orlová 624 Kč, Cheb 700 Kč, Benešov 660 Kč,
Znojmo 500 Kč, Tábor 550 Kč, Třebíč 648 Kč, Rokycany 550 Kč, Náchod 650,- Kč. Ze zákona je
výše tohoto poplatku stanovena maximálně na 1 000 Kč na osobu.
„Podíváme-li se na celkové náklady v oblasti nakládání s odpady ve městech od 20 000 do 50 000
obyvatel, tak Příbram patří k obcím, které je se svými 15 miliony podprůměrným. Náklady
u většiny srovnatelných měst jsou ve výši 19 až 44 milionů,“ vysvětluje ředitel Technických
služeb Pavel Mácha.
Poplatek za odpad může každý občan města zaplatit buď hotově v pokladně, nebo
prostřednictvím složenky, která mu přijde do poštovní schránky začátkem měsíce března.
Termín splatnosti pro úhradu Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je 31. 3. 2015.

Příbramská fara byla od začátku stavby kostela nejspíš v jeho blízkosti u hřbitovní zdi asi v úrovni
zákristie.
V blízkosti tří příbramských bran byly postaveny nižší šlechtou věžovité pevnostní domy,
obdobné šlechtickým hradům – hrádkům Buziců v okolí Příbramě. Už jen poslední z nich je
zachován, dům po posledním číslování má číslo popisné 97, stojí na západní špičce hřebenu
příbramského ostrohu. Tento objekt je rozšířen o přístavby východně a jižně. Na severní straně
byla městská hradba, podél ní vedla Litavská stezka do Dušnické brány. Za bránou vedla
trychtýřová ulička do Rynku, dnešní Plzeňské ulice (značně rozšířená).
Dům čp. 97 byl součástí opevnění
severní strany citadely - náměstí,
odpovídá tomu i síla zdí nejstarší části
objektu více než jeden metr.
Pod touto částí je hluboký sklep nyní
s valenou klenbou, ovšem otvory
v západní zdi a stopy po bednění
na klenbě nasvědčují, že dříve mohl
být strop plochý dřevěný. Zcela
excentricky je ve slepě umístěný pilíř,
který je ve výšce 2,5 m podélně
rozšířen, asi ve výšce bývalého stropu.
Lze uvažovat, že nad ním mohla být
umístěna kovadlina snad s razidlem
pro zpracování stříbra na pruty
a mince. Ve sklepě je také studánka,
nezbytná pro obránce domu. Tento
dům postavený z kamenného zdiva
podle některých pramenů pochází již
z doby románské.
Dům sloužil správě panství a těžařství.
V 16. století nejvyššímu mincmistrovi
Janu Trčkovi z Vitence a jeho úředníkům, který měl Příbram a panství
v držení, v tomto období bylo nejspíš
přistavěno jižní křídlo budovy, rovněž
s metrovou sílou zdí, shodnou
s obrannou funkcí objektu.
Ve sklepení jsou zřejmě z této doby
kamenná ostění dveřních otvorů.
V 17. století se děkanství s farním
úřadem přestěhovalo z fary u kostela do tohoto domu. V červenci roku 1626 také tento dům
spolu s ostatními na Rynku a v Dubenské ulici podlehl požáru, způsobenému ubytovanou
císařskou posádkou. Rozsah požáru umožnily doškové (došky – slaměné snopky) střechy, v červenci vysušené. Po roce 1670 bylo přistavěno barokní východní křídlo s dřevěnými malovanými
trámovými stropy.
Za děkanátu pátera Prokopa Ondráka
(děkan 1846–1873) byla provedena
přístavba romantizujících kruhových
věžiček k západní straně nejstarší části
domu v létech 1872–1874. Stěny jsou
cihlové, na původní omítce věžiček byly
reliéfní rámy slepých gotických oken.
Prostřední, hranolový opěrný pilíř má
rohové vazné kvádry, jeho původ je
starší, i ten je přeměněn na věžičku
s cimbuřím. Cimbuří se dostavovala až
za děkana, vikáře pátera Antonína
Vojáčka (děkan 1873–1904), jak se
zachovaly dosud.
Páter Prokop Ondrák byl příbramský
národní buditel (má slovanské křestní
jméno), zakládající člen vlasteneckopolitického spolku Slovanská lípa (měl
připravit ústavu pro české země a prosadit úřední jazyk češtinu rovnoprávnou
s němčinou, vyučování v češtině
na vyšších školách) spolu s Janem
Mixou, Josefem Procházkou, Františkem
Jaroškou, Josefem Fričem a Karlem
Hailem. Zakládací schůzka se konala
v domě pana Mixy v Dlouhé ulici
5. ledna 1849.
V srpnu 1851 byl úředním nařízením
spolek zakázán, ale změnou názvu
na Měšťanská beseda a úpravou stanov
pokračoval až do 13. března 1930.
Název hostince na Václavském náměstí
čp. 1/II., posledního spolkového působiště, přetrval do jeho přeměny
na prodejnu elektro, později textil, nyní
pohřební ústav.
V druhé polovině 19. století byla postavena zeď oddělující horní zahradu od Rynku – náměstí, do
které byla v roce 1862 vestavěna zaklenutá kašna. Zeď byla nahrazena na konci 19. století
kovovým plotem zasazeným mezi sedmi zděnými pilíři a půlpilířem u Zlatého soudku,
zakončenými ozdobnými koulemi. Neprůhlednost do zahrady byla nahrazena keři za plotem.
Klenuté zastřešení kašny s pohárem a pilíři zakončené koulemi na dřících, kovový kovaný plot
a brána s kovanými volutami v reprezentačním pozdně barokním slohu daly děkanství vzhled
barokního zámku. Kompletní architektonické řešení uzavření zahrady děkanství zvýšilo krásný
a atraktivní vzhled severní strany Rynku.
Příbram měla ojedinělou povinnost a právo volit děkana k děkanskému chrámu svatého Jakuba
Staršího. Tuto patronátní pravomoc na královské svobodné horní město Příbram přenesla c. k.
Marie Terezie. Po úmrtí děkana P. A. Vojáčka (1904) byl zastupitelstvem příbramského okresu
zvolen 2. března 1805 Mgr. P. Emanuel Hrdlička, březohorský farář, který dříve byl příbramským
katechetou. Oblíbenost děkana P. E. Hrdličky dosvědčuje jeho znovuzvolení po volbách okresního zastupitelstva v roce 1910, které mu dalo 29 hlasů z 31 zastupitelů (PB měla 16 křesel).
Děkan P. E. Hrdlička sloužil v Příbrami do 21. května 1929, kdy byl jmenován proboštem kapitule
sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Jeho nástupcem byl páter Josef Hartman (+7. 12. 1947).
Po zbourání domů čp. 95, 96 a nakonec i 98 U Zlatého soudku bylo zbořeno zázemí děkanství klenutá brána, stodola, kolna na kočáry a polní oltáře, stavěné o svátcích na náměstí, také
nádherná barokní kovaná brána a mřížový plot do Rynku.
Na místě těchto staveb dnes stojí pavlačový dům a Jakubská ulička. Vše strohé a nezdobící
dnešní náměstí TGM. K tomu notně rozšířená Plzeňská ulice umožňující rychlý automobilový
provoz. Neuzavřenost dnešního náměstí působí chaoticky, má vzhled spíše křižovatky, umožňující volný průtah severních větrů do náměstí, což do Rynku nebylo. Bylo by vhodné rozšířit
k Plzeňské ulici plošinu u kašny, aby zůstala solitérem a nad chodníkem ulice postavit loubí
s jednopodlažním domem, aby stupňovitě stoupala zástavba severní strany náměstí.
Při stavbě Jakubské uličky došlo k navýšení terénu o více než jeden metr, tím byla zasypána
okýnka do sklepa hostince Zlatý soudek a budova fary těsně pod okna v přízemí, které se stalo
sklepem. Násep vsakuje a stahuje vodu, která následně vzlíná zdmi, to má za následky
nadměrnou vlhkost místností s rozvojem plísní, na vnější straně zdí odchlipování omítek
s následným jejich opadáváním.
Pro odstranění škodlivých vlivů vody na budovu fary je potřebné a navrhuji snížení terénu z jižní
a východní strany, provedení svislých izolací s odvodněním. Pro zlepšení vnějšího vzhledu
budova fary doporučuji provést rekonstrukční barokovou fasádu s nadokenními a podokeními
římsami v dobových barvách.
Před těmito pracemi je nezbytné provést stavební a plnohodnotný archeologický průzkum.
Ing. Josef Podlaha

Příbramští včelaři opět darovali dětem med

diVadlo
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VÝSTAVA/EXHIBITION
Výstava pod záštitou prezidenta České republiky, ministra kultury a primátora Prahy
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Příbramské mateřské školy dostaly pro své děti od dvou místních organizací včelařů 105 kg
medu. Stejně jako vloni, stejně jako v minulých letech: tradice darování medu se datuje již
od roku 2004. Za ty roky včelaři darovali dětem celkem 980 kg medu!
„Byli bychom rádi, aby si děti vytvořily k medu pozitivní vztah už v dětství a oblíbily by si med
natolik, aby jej chtěli v dospělosti společně s včelkami vyrábět,“ s úsměvem vysvětluje Jiří Roub,
předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Příbram s tím, že na jaro opět chystá
pro děti sérii přednášek týkající se včelařství, medu a všeho, co s tématem souvisí.
„Rád bych zdůraznil,
že med není jen
výborným sladidlem,
ale jeho pozitivních
účinků se využívá
i v léčitelství nebo
samozřejmě v kuchyni, med je zkrátka
nezastupitelný.
A jsme rádi, že dětem
chutná,“ uvedl předseda Základní organizace
Českého
svazu včelařů Příbram
region Václav Hoch,
se kterým se můžete
setkávat na oblíbených Farmářských
trzích .
Na závěr nezbývá,
než příbramským
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včelařům poděkovat!

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
11. ÚNORA – 29. BŘEZNA 2015

otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

divadlo
a. dvořáka Příbram

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Velká sCéna iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
po 2. |20:00

PartiČka

út

3. |19:00

saturnin – sk. r 2014

| M 160, 120 kč

| M 430 kč

st

4. |19:00

Válka roseoVýCH

| M 160, 120 kč

čt

5. |19:00

balada Pro banditu – sk. e

½ 110 minut | M 160, 120 kč

st 11. |10:00

HVěZdné manýry – veřejná generálka – sk. g

čt 12. |19:00

HVěZdné manýry – 1. premiéra - sk. P1, P2

| M 160, 120 kč

pá 13. |19:00

HVěZdné manýry – 2. premiéra

| M 160, 120 kč

ne 15. |19:00

sPirituál kVintet

čt 19. |17:00

balada Pro banditu – sk. kmd 1, kmd 2

so 21. |19:00

šVestka – sk. n

ne 22. |15:00

Jagababa a tři louPežníCi – sk. d

po 23. |19:00

HVěZdné manýry – sk. a

st 25. |19:00

kataPult retro tour 40 let (1975 - 2015).

| M 50 kč

½ 90 minut | M 280 kč

kino

ne 01.|16:00

Velká šestka

animované

CZ|120 kč

út 03.|16:30

turbo

animované

CZ| 80 kč

Čt

slídil

thriller

tit|110 kč

Pá 06.|20:00

kód enigmy

válečný

tit|120 kč

so 07.|16:00

sPongebob Ve filmu:
animovaný

CZ|115 kč

05.|19:00

Houba na suCHu
so 07.|19:00

mortdeCai: grandióZní PříPad komedie

tit|110 kč

½ 120 minut | M 390, 350 kč

ne 08.|16:00

neZlomný

drama/válečný

tit|120 kč

½ 60 minut | M 70 kč

út 10.|16:30

Čtyřlístek Ve službáCH krále

animované

CZ| 60 kč

Čt

12.|19:00

JuPiter VyCHáZí

sci-fi

tit|100 kč

Pá 13.|20:00

JuPiter VyCHáZí

sci-fi

tit|100 kč

so 14.|16:00

sPongebob Ve filmu:
Houba na suCHu

animovaný

CZ|115 kč

so 14.|19:00

Padesát odstínů šedi

romantický

tit|130 kč

ne 15.|16:00

Hobit: bitVa Pěti armád

fantasy

CZ| 80 kč

ne 15.|19:00

Padesát odstínů šedi

romantický

tit|130 kč

út 17.|16:30

želVy ninJa

animované

CZ| 80 kč

Čt

WHiPlasH

drama

tit|100 kč

Pá 20.|20:00

žena V Černém 2: anděl smrti

horor

tit|130 kč

so 21.|16:00

ZVonilka a tVor netVor

animované

CZ|120 kč

so 21.|19:00

kingsman: taJná služba

akční/komedie

tit|120 kč

½110 minut | M160, 120 kč

| M 160, 120 kč
½ 110 minut | M 250 kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii malá sCéna iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
po 9. | 19:00

roZPaky Zubaře sVatoPluka noVáka ½ 95 minut | M 120 kč

so 21. | 13:00

Příbramský Huntík

út 24. | 19:00

roZPaky Zubaře sVatoPluka noVáka – sk. f

pá 27. | 19:30

PísniČkáři sobě

so 28. | 17:00

tři mušketýři – sk. J

½ 95 minut | M120 kč

½ 120 minut | M 130, 150 kč
½ 55 minut | M 120 kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Pro školy iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
čt 26. |10:00

CHabrus line

½ 90 minut | M 70 kč

pá 27. |9:00, 10:30

Hrátky na PoHádky

½ 45 minut | M 50 kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii estrádní sál iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19.|19:00

pá 6. |19:00

maturitní Ples – integrovaná střední škola

pá 13. |19:00

rybářský Ples

pá 20. |19:00

maturitní Ples – gymnázium Příbram

pá 27. |19:00

maturitní Ples – obchodní škola Příbram

ne 22.|16:00

baboVřesky 3

komedie

CZ|100 kč

so 28. |19:00

12. společenský charitativní ples kiWanis

út 24.|16:30

Já, PadouCH 2

animované

CZ| 60 kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ostatní iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Čt

foCus

komedie/romantický tit|100 kč

so 28. |14:00

½ 90 minut | M 50 kč

Pá 27.|20:00

kobry a užoVky

drama

CZ|130 kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d-klub iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

so 28.|16:00

ZVonilka a tVor netVor

animované

CZ|110 kč

pá 20. |19:00

romanika neboli dueto roman a ika

| M 150 kč

so 28.|19:00

kobry a užoVky

drama

CZ|130 kč

čt 26. |19:00

5 minut sláVy

| M 60 kč

ProHlídka diVadla

26.|19:00

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

únor|2015
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