Stalo se

Starosta Ing. Pavel Pikrt svolal
tiskovou konferenci k otázce
bezpečnosti ve městě Příbram.

Městští strážníci - psovodi procházejí město a jsou připraveni
pomoci občanům.

V obřadní síni se konal pietní akt
k uctění památky popravených
příbramských občanů.

Páter Stanislav Góra požehnal
prostory Denního stacionáře
Farní charity Příbram.

V sobotu 22. 2. vyhráli hráči 1.FK
Příbram nad Bohemians Praha 1905
1:0. Blahopřejeme.

Společné hlídky a psovodi Slovo starosty
zvyšují pocit bezpečí občanů

Obyvatelé města Příbram si mohli všimnout, že v rámci zajišťování bezpečnosti
osob a majetku na území našeho města se po ulicích začali ve větším počtu
pohybovat policisté Policie ČR a strážníci Městské policie Příbram v tzv.
společných hlídkách.
Starosta města Příbram
Ing. Pavel Pikrt uvedl, že
po domluvě s vedením
Městské policie a vedoucím Územního odboru
Příbram plk. Mgr. René
Petákem došlo ve městě
ke zvýšení počtu těchto
hlídek z důvodů aktuální
situace.
„Od tohoto kroku si slibujeme, že občané začnou
policisty v ulicích pozitivněji vnímat a nejenže se
zde začnou cítit bezpečněji,
ale hlavně se na hlídky
mohou obracet se svými problémy a informovat je o každém protiprávním jednání,
se kterým se setkali,“ uvedl starosta Pavel Pikrt.
Do příbramských ulic byly zároveň nasazeny hlídky se psy. „Tyto hlídky budou
v rámci pochůzkové činnosti monitorovat nejrůznější oblasti města. Důraz bude
kladen na lokality s vyšší koncentrací osob, jako je sídliště Křižák, Fialka, náměstí
17. listopadu, ale samozřejmě i další,“ dodal starosta města.

Vyhodnocení výzkumu veřejného mínění
V loňském roce proběhl na území Středočeského kraje výzkum veřejného mínění, při kterém bylo
dotazováno kolem dvou tisíc respondentů různého věku, pohlaví a sociálních skupin. Na Příbramsku
bylo osloveno 180 občanů. Cílem výzkumu bylo zmapovat spokojenost obyvatel. Jednotlivé otázky
směřovaly do oblasti bezpečnosti v místě bydliště a hodnocení práce policie.
Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že celková spokojenost s Policií ČR ve Středočeském
kraji je na vysoké úrovni, spokojených bylo 84,6 %. V Příbrami bylo dokonce spokojeno 90 % dotazovaných občanů.
61,3 % respondentů si myslí, že policisté ve Středočeském kraji dostatečně chrání bezpečnost osob
a majetku. 82,2 % tázaných se v místě svého bydliště cítí bezpečně, na Příbramsku to bylo 78,9 % dotazovaných. Nejlépe se cítí obyvatelé územního odboru Kutná Hora a nejméně bezpečně se cítí na Kolínsku.
Občané na Příbramsku se nejvíce obávají vloupání do bytu či domu – 60 %, následně vandalství
a poškozování cizí věci – 46,1 %, poté vloupání do vozidla – 43,9 %, krádeže vozidla – 32,8 %,
kapesní krádeže – 27,2 %, fyzického napadení - 24,4 % a nejméně se obávají krádeže jízdního kola.
89,4 % obyvatel na Příbramsku si myslí, že pokud budou v místě bydliště potřebovat naléhavě pomoc
od policie, že jim bude poskytnuta rychle a účinně. Co se týká dohledu nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu, odpovědělo na Příbramsku 62,8 % dotazovaných, že policie dostatečně dohlíží
na BESIP.
Co se týká korupčního jednání, bylo zjištěno 11 požadavků policisty o úplatek, a to na Berounsku,
Mělnicku, Rakovnicku a na Praze venkov - Východ. Na Příbramsku nebyl za poslední tři roky od dotazovaných zaznamenán žádný případ korupce.
V oblasti informovanosti odpovědělo 66,8 % tázaných, že policie ve Středočeském kraji dostatečně
informuje o své činnosti a 62 %, že je dostatek informací o bezpečnostní situaci. Při výzkumu se také
ukázalo, že sledovanost webových stránek je nízká. Pouze 15,3 % respondentů odpovědělo, že
stránky sledují.
Oblast jednání a chování policistů lze považovat dle výzkumu za velmi dobrou. Na Příbramsku byl
podle dotazovaných policista při jednání vždy upravený, na 97,9 % zdvořilý, v 95,7 % informovaný
a na 93,6 % ochotný. Nejvíce spokojeni byli občané, kteří jednali během posledního roku s policistou,
s profesionálním přístupem a s ochotou policistů pomoci (95,2 %) a nejméně s rychlostí reakce
na ohlášenou událost (76,2 %).
Kladným hodnocením činnosti policistů jsou také děkovné dopisy, na Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje jich bylo loni zasláno 302. Nejčastěji občané, starostové a pedagogové kladně
hodnotili profesionální a vstřícný přístup, ochotu a dobrou práci. Dvacítka dopisů směřovala i na policisty z Příbrami. Šlo o poděkování za pomoc při pátrání po pohřešovaných osobách, pomoc při povodních, za vypátrání pachatelů, za přednášky a také za překažení přípravy loupežného přepadení.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS., tisková mluvčí Policie ČR Příbram

Vážení spoluobčané,

v únoru jsme se stále intenzivně zabývali
řešením bezpečnostní situace a také zvýšením
pocitu bezpečí občanů v našem městě.
Počátkem uplynulého měsíce byla svolána
velká tisková konference, které se kromě
novinářů a představitelů města zúčastnili také
zástupci Policie ČR a Městské policie Příbram.
Šéf příbramské policie René Peták opět
zdůraznil, že index kriminality na území města
Příbram se v posledních letech výrazně snížil
a ambicí policie je tyto hodnoty udržet,
ba dokonce snížit i v nadcházejících letech.
Podle statistik letošního roku eviduje policie od 1. ledna do 10. února celkem
127 trestných činů, kdy tak oproti loňským 238 došlo ke snížení téměř
o polovinu. Podle zástupce velitelky Městské policie Luboše Řezáče je nezbytně
nutné, aby občané, kteří se setkali s jakýmkoliv protiprávním jednáním, ihned
kontaktovali policii namísto diskuzí na sociálních sítích.
V polovině měsíce února se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnilo extremistické shromáždění. Jako město jsme přijali oznámení o jeho konání, a protože splňovalo všechny náležitosti, které má podle zákon mít, neměli jsme
důvod k jeho zákazu. Kromě dalších zástupců města jsem se i já osobně
zúčastnil a poslechl si projevy všech řečníků. Respektuji právo lidí uspořádat
shromáždění, ale nikdy by nemělo vést k nepokojům nebo lidské či rasové
nesnášenlivosti. O vzniku nepokojů jsem neobdržel žádné informace a zhruba
po 30 minutách hlouček asi 50 lidí za doprovodu policie odešel z náměstí T. G.
Masaryka do restauračního zařízení. Ve spolupráci s policejními složkami jsme
měli přichystána především taková opatření, abychom v případě výskytu
výzev k rasové nesnášenlivosti mohli shromáždění okamžitě rozpustit.
Bezpečnostní složky celou situaci pečlivě monitorovaly a nemusely zasahovat.

V souvislosti s bezpečností ve městě jsme v tomto čísle zpravodaje Kahan
připravili dotazníkové šetření s názvem „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“.
Podrobnější informace naleznete uvnitř tohoto vydání. Budeme rádi, pokud
se do dotazníkového šetření zapojí co nejvíce z Vás, protože znalost Vašich
názorů je pro řešení bezpečnostní situace ve městě velmi důležitá.

Kromě bezpečnosti jsme se v únoru věnovali také dalším, neméně důležitým
tématům. Byly zahájeny práce na vytvoření Strategického plánu rozvoje
města Příbram na období let 2014 – 2020.
Pro realizaci projektu byla ve výběrovém řízení vybrána společnost , která má
dlouholeté zkušenosti se zpracováním strategických a koncepčních dokumentů směřujících ke komplexnímu rozvoji území.
Od ledna 2014 byly na základě zjištěných poznatků z analýzy zahájeny práce
na tvorbě Návrhové části strategického plánu. Pro tyto účely byla ustavena
Řídící pracovní skupina a 5 pracovních skupin složených ze zástupců veřejné
správy a odborné veřejnosti. V únoru se uskutečnilo první veřejné projednávání strategického plánu, kterého se však oproti očekávání zúčastnila
pouze hrstka spoluobčanů. Myslím si, že právě Vy, občané, byste se měli
vyjádřit k tomu, jakým směrem se bude rozvíjet naše město v následujících
šesti letech. Další veřejné zasedání, na kterém by už měly padnout konkrétní
návrhy, je naplánováno na 10. dubna. Věřím, že na tomto zasedání bude již
účast Vás všech mnohem větší. Bližší informace o projektu lze získat na internetových stránkách projektu http://sp-pribram.cz/.
Ing. Pavel Pikrt

Město Příbram Vás zve na 2. veřejné projednání
Strategického plánu rozvoje města
Příbram na období let 2014 - 2020.
Veřejné projednání se bude konat
dne 10. 4. 2014 v 15:00 hodin
v jednacím sále v Příbrami I, nám. TGM 121
(bývalá budova RD Příbram).
Další informace naleznete na
http://sp-pribram.cz/

I N F O R M A C E
Pomocné dopravní značení

V rámci projektu, který se zabývá problematikou dopravní bezpečnosti a snižováním
počtu dopravních nehod na silnicích v ČR, bylo v Příbrami instalováno pomocné
dopravní značení na svodidlech. Nově byl vyznačen úsek na cestě z Příbrami do Brodu.
Podle slov starosty města Ing. Pavla Pikrta se jedná o velice jednoduchý a účelný
nápad, který město vítá. V Příbrami by se v podobném značení svodidel mohlo
pokračovat v méně přehledných a rizikových úsecích.

Příbram na veletrhu Holiday World

Jako každoročně se město Příbram prezentovalo na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze. Expozici Příbram sdílela společně s Hornickým muzeem Příbram, Svatou Horou, Knihovnou J. Drdy a Svazkem obcí
Podbrdského regionu. „Veletrhy mají pro město Příbram význam především prezentační
a informační. Naše město je na veletrhu představováno potencionálním návštěvníkům
a informuje je o tom, co jim nabízí. Vždy se snažíme zvýraznit přednosti města, dominanty
či zajímavá místa. Navazují se konkrétní vztahy mezi městy a obcemi, ale také se zástupci
podnikatelských subjektů,“ vysvětlil význam veletrhů starosta Pavel Pikrt. Atmosféru
na stánku zpříjemnila návštěvníkům hudební skupina Ginevra.

Uctění památky popravených občanů

Ve středu 19. února se v příbramském Zámečku–Ernestinu uskutečnilo pietní
shromáždění k uctění památky 16 příbramských občanů, kteří byli popraveni v Brandenburgu na konci 2. světové války. Před začátkem shromáždění byla položena
pohřební kytice ke hrobu na Hvězdičce. „Toto smuteční shromáždění každoročně pořádá
město Příbram ve spolupráci se základními organizacemi Českého svazu bojovníků
za svobodu v Příbrami,“ informoval starosta Pikrt.

Změna silničního provozu v ulicích Pod Haldou a Březohorská

Město Příbram připravuje změnu silničního provozu v ulici Pod Haldou a v ulici
Březohorské v Příbrami. Změna bude provedena na základě požadavku obyvatel
z uvedených ulic, který byl přednesen na jednání Zastupitelstva města Příbram.
Veřejnosti předkládáme nový návrh režimu dopravy, který vyplynul
ze zadaného dopravně-inženýrského opatření k zajištění bezpečného provozu
v obou ulicích.
“Po zjištění šířkových poměrů komunikací byla přijata varianta zjednosměrnění
provozu. Nájezd do jednosměrky bude v ulici Pod Haldou v místě posledního
výjezdu z garáží před č. p. 449 (z důvodu zajištění obsluhy garáží) a výjezd bude
na parkovacím místě u č. p. 172 a 173 k ulici Mariánské.
Na parkovišti bude zachován obousměrný provoz. Ulice Březohorská bude jednosměrná z ulice Pod Haldou směrem na ulici 28. října,” přiblížil starosta P. Pikrt.
Pouze tato varianta dovoluje zachovat současný způsob parkování vozidel
na komunikaci. Změna režimu silničního provozu je plánována od května 2014.
Návrh dopravního značení je k dispozici na Odboru silničního hospodářství
a investic Městského úřadu Příbram I, Gen. R. Tesaříka 19, III. patro, dveře č. 405.
Ke změně dopravního režimu můžete podat dotaz na web města Příbram
www.pribram.eu v sekci Otázky a odpovědi.
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R A D N I C E

do popředí před upřednostňovanou angličtinou. Francie má svoji kulturu, historii, literaturu.
S francouzskými hosty jsme mluvili i o oblastech, které by pro budoucnost mohly být
významné a kde bychom mohli spolupracovat. V Dijonu v současné době studuje i jedna
příbramská studentka, která patří k nejlepším studentům školy,“ uvedl místostarosta
Šedivý. Jeho slova doplnil radní J. Molnár, který má oblast školství na starosti: „Bylo to
velice milé setkání. Vyvrcholením projektu bude setkání všech čtyř škol, na kterém budou
předávány literární ceny. Uskutečnit se má 5. června právě ve francouzském Dijonu.“

Veřejné projednávání Strategického plánu

V polovině února se uskutečnilo první veřejné projednávání Strategického plánu
města na roky 2014 – 2020. Na toto jednání přišli zástupci firmy, která pro nás strategický plán zpracovává, starosta Ing. Pavel Pikrt, místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a
Václav Černý, radní Ing. Juraj Molnár a zástupci jednotlivých odborů.
„Očekávali jsme, že občané na toto setkání přijdou s návrhy, co ve městě vybudovat,
co změnit, kde mají třeba vzniknout nová parkoviště, odpočinkové zóny a podobně. Hlavní
cíl této schůzky – budoucnost města, se bohužel nenaplnil. Na další veřejné projednávání
uděláme vše pro to, abychom Příbramáky co nejvíce zapojili a společně jsme si řekli, jak
chceme, aby Příbram v budoucnu vypadala. Co chceme udělat třeba v sociální oblasti –
startovací byty pro mladé, penziony pro seniory, zaměstnanost. Témat je celá řada. Druhý
termín projednávání je 10. dubna,” uvedl V. Černý.

Shromáždění na náměstí

Shromáždění svolané skupinou Český lev na náměstí TGM na sobotu 15. února
probíhalo podle informace místostarosty Černého bez jakýchkoliv extremistických
projevů. „Na náměstí bylo kolem padesáti lidí – většinu tvořili novináři, policisté a pracovníci radnice. Jinak příbramské občany toto shromáždění prostě nezajímalo. Skupina
svolavatelů se po krátkém vystoupení přesunula do jedné z příbramských restaurací.
Významné poděkování patří Policii ČR Příbram a Městské policii. Všichni byli perfektně
připraveni celou situaci monitorovat,“ informoval V. Černý.

Stěhování knihovny

Informace o stěhování dvou poboček Knihovny Jana Drdy do prostor bývalé 8. ZŠ
v Žežické ulici vznikly podle místostarosty V. Černého nejspíše proto, že se hledá
vhodný objekt, který by pobočku na Březových Horách a v tzv. „Křižáku“ nahradil.
„Pobočky nyní sídlí v technicky naprosto nevyhovujících prostorách. Takže teprve nyní se
rada města touto problematikou na základě návrhu ředitele Knihovny J. Drdy zabývala
a situace se začíná řešit. Zatím jsou různé návrhy.“

Skvělá premiéra v divadle

Zvláštní inteligentní humor a ironický nadhled Woodyho Allena v překladu Ondřeje
Sokola, režijní práce Milana Schejbala a skvělé herecké koncerty Bohumila Klepla,
Anny Fixové, Romana Štabrňáka a dalších herců, to jsou ingerence, které daly
vzniknout naprosto úžasnému divadelnímu představení se zvláštním tajuplným
názvem Prokletí nefritového škorpiona.
„Divadlu Příbram patří velké poděkování za tuto premiéru. Skutečně úžasné představení
na zahájení nové divadelní sezóny. Hostující B. Klepl je jedinečný, ale statečně a skvěle mu
sekundují příbramští herci v čele s Annou Fixovou a Milanem Štabrňákem,“ pochvaloval si
místostarosta Ivan Šedivý.

Rozpočet je připravený

Návrh rozpočtu města na rok 2014 již schválila rada města, v pondělí 24. února
materiál předběžně projednali i zastupitelé. „K veřejnému projednání bude předložen
městskému zastupitelstvu 3. března. Tímto dnem by také mělo skončit rozpočtové provizorium, podle kterého město zatím hospodaří. Při sestavování rozpočtu jsme se snažili
vycházet z potřeb města a z jeho finančních možností,“ uvedl místostarosta I. Šedivý.

Příprava projektů ROP Střední Čechy
„Rok 2014 je posledním rokem, ve kterém bude možné čerpat finanční prostředky
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. S Odborem silničního hospodářství
a investic připravujeme veškeré potřebné dokumenty (projektovou dokumentaci, stavební
povolení apod.), abychom byli připraveni na jednotlivé výzvy. Jde o poměrně velkou práci,
ale jde o poslední rok, kdy je možné čerpat, a chceme tedy být připraveni,“ uvedl I. Šedivý.

Fotbalový turnaj o Pohár starosty
Organizátorem již 6. ročníku turnaje byl SK Spartak Příbram a soutěžila v něm čtyři
mužstva – 1.FK Příbram junioři, Hořovicko, Motorlet Praha a SK Spartak Příbram.
„Jsem rád, že jsem mohl předat pohár vítězům, jimiž se stali hráči 1.FK Příbram,” přiblížil
starosta P. Pikrt.

Půjčky z fondu FOM
V prvním kole výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu oprav a modernizace
pro rok 2014 bylo podáno celkem devět žádostí, včetně jedné žadatelky, která následně
svou půjčku odmítla. Komise RM FOM na svém jednání posoudila a vyhodnotila osm
žádostí o půjčky v souhrnném objemu cca 542 tisíc korun. Komise ve svém zápisu
na závěr doporučila poskytnutí půjček všem osmi žadatelům v požadované výši.
„Ke dni 3. 2. 2014 byla ověřena bezdlužnost a žádný z žadatelů nebyl s placením svých
závazků vůči městu v prodlení,“ informoval starosta města Pavel Pikrt. Zastupitelstvo
města Příbrami vyhlašuje možnosti půjček z tohoto fondu obvykle dvakrát do roka.

Hosté z Dijonu na radnici

Do projektu Evropské literární dobrodružství je kromě gymnázií z Lince (Německo),
Opole (Polsko) a Dijonu (Francie) zapojeno i Gymnázium Příbram. Projekt je založen
na spolupráci evropských škol v oblasti literatury. Studenti zapojených škol mají
za úkol přečíst 3 – 4 současná literární díla ve francouzštině. Své francouzské kolegy
přivedly na příbramskou radnici profesorky příbramského gymnázia Mgr. Šedivá
a Mgr. Holíková. Přijal je místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a radní Ing. Juraj Molnár.
„Vítám, že tento projekt podporuje francouzský jazyk, který se tak dostává trošku

Prázdninový provoz školek
S ředitelkami mateřských škol a předsedkyní Komise pro výchovu a vzdělání
J. Kaiserovou se sešel radní J. Molnár a společně projednávali prázdninový provoz
ve školkách a výsledky ankety rodičů, která právě na toto téma ve školkách proběhla.
„V letošním roce dojde k výraznému navýšení počtu školek, které budou mít o prázdninách
otevřeno. Vyšli jsme také vstříc požadavkům rodičů na zajištění provozu v prvním červencovém týdnu a posledním srpnovém týdnu, tedy v době, kdy rodiče ještě neodjeli
na dovolenou, nebo se naopak z dovolených již vrátili,“ řekl J. Molnár.

Nová vedoucí odboru

S platností od 1. března tohoto roku má Odbor organizační a vnitřních věcí novou
vedoucí. Mgr. Pavlu Novákovou, která koncem roku odešla, nahradila Mgr. Ivana NovotnáKuzmová, DiS.
Rozhodlo o tom výběrové řízení, kterého se zúčastnilo celkem 6 uchazečů.
„Věřím, že právě ona bude osobou na správném místě. Současné bych chtěl také poděkovat za odvedenou práci odstoupivší Mgr. Novákové a zároveň jí přeji, aby se jí dařilo
v pracovním i osobním životě,“ řekl starosta města Pavel Pikrt.
Ondřej Šlechtický, Alena Straková
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Starosta Ing. Pavel Pikrt navštívil stánek města Příbram na Holiday World 2014 v Praze.

Španělští obchodní přátelé firmy J.K.R. Ing. Králíčka byli přijati Ing. Pikrtem na radnici.

Starosta Pavel Pikrt si prohlédl prostory, ve kterých trénuje Powerlifting klub Takis Příbram.

Město shání nové prostory pro záchytnou stanici, starosta Ing. Pikrt si prohlédl prostory
v příbramské nemocnici.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár přijali na radnice profesora a profesorku francouzštiny
z Dijonu, kteří navštívili Příbram v rámci projektu Evropské literární dobrodružství.

Město převzalo pomocné dopravní značení na silnici Příbram - Brod. Akce se zúčastnili zástupci
města, Městské policie Příbram, Hasičského záchranného sboru a realizující firmy.

Místostostarosta MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár byli na prohlídce Mateřské školy v Příbrami III,
Jungmannově ulici 91.

Jak se přesvědčil místostarosta p. Václav Černý, v restauraci Švejk se stále pracuje, aby mohly
prostory opět sloužit občanům a návštěvníkům Příbrami.

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

PŘÍBRAM

Příbram má nový Program prevence kriminality

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

Dne 14. 2. v 9.55 hodin v průběhu pravidelné kontrolní činnosti zjistila hlídka Městské policie Příbram,
že v areálu garáží za Korunou v Březnické ulici je
u jedné z garáží ohnuta spodní část dveří a uvnitř je
zaparkované vozidlo tov. zn. Škoda Felicia.
Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že došlo ke spáchání trestného činu,
přivolali strážníci na místo hlídku Policie ČR, která
případ dále šetří.
Dne 14. 2. v 15.30 hodin oznámil na tísňovou linku
Městské policie Příbram zaměstnanec supermarketu
Tesco, že v prostorech obchodu byly zadrženy dvě
dívky, které odcizily zboží. Do uvedené provozovny
vyjela hlídka MP a ztotožněním zadržených osob
zjistila, že se jedná o dívky ve věku 16 a 15 let, které
odcizily zboží v celkové hodnotě 118,- Kč. Po provedení nezbytných úkonů strážníci vyřešili krádež
zboží uložením blokové pokuty.
Dne 14. 2. v 21.13 hodin oznámila telefonicky žena
z OD Kaufland, že na střeše supermarketu se pohybuje nějaký muž. Na místo okamžitě vyjela hlídka
MP a na střeše Kauflandu zahlédla muže, který byl
patrně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky, a příchozím strážníkům sdělil, že má v úmyslu
se zabít skokem ze střechy. Strážníci na místo
přivolali hasiče, záchrannou zdravotnickou službu,
hlídku policie a rovněž další hlídky MP. Strážník
společně s policistou poté dvaadvacetiletého muže
přesvědčili, aby od svého úmyslu ustoupil a pomocí
plošiny hasičského záchranného sboru ho dopravili
na zem. Zde si muže převzala do péče záchranná
zdravotnická služba a převezla ho do Oblastní
nemocnice Příbram k dalšímu ošetření.
Dne 16. 2. v 11.25 hodin oznámil telefonicky pracovník hlídací služby OD Kaufland, že v obchodu
zadržel zloděje. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP
a ztotožněním zadrženého zjistila, že jde o 43letého
muže. Strážníci rovněž zjistili, že výše jmenovaný byl
již v minulosti za drobné krádeže několikrát řešen,
avšak uložené pokuty neplatí. Z tohoto důvodu
postoupila hlídka MP celou věc k dalšímu opatření
na oddělení přestupků Městského úřadu Příbram.
Dne 16. 2. v 13.28 hodin v průběhu hlídkové
činnosti zahlédla hlídka městské policie v ulici Politických vězňů vozidlo tov. zn. Nissan, ve kterém se
nacházelo více osob, než je povoleno. Strážníci se
rozhodli auto zastavit, avšak řidič na výzvu nereagoval.
Strážníkům se podařilo vůz zastavit až u brány 1.FK
Příbram.
Následnou kontrolou hlídka MP zjistila, že
padesátiletý řidič nemá osvědčení o registraci
vozidla ani řidičský průkaz a vozidlo nemá platnou

technickou prohlídku. Na základě zjištěných
skutečností přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která
si případ převzala za účelem dalšího vyšetřování.
Dne 16. 2. v 16.40 hodin kontaktoval telefonicky
služebnu Městské policie Příbram operační důstojník
Policie ČR a žádal o pomoc při zásahu na nám. TGM
v herně Bonus Game, kde dochází k potížím, které
působí opilý muž. Na místo byla ihned vyslána hlídka
MP a zde jí obsluha herny sdělila, že uvedený muž tu
popíjí alkohol již od dopoledních hodin, pádem
ze židle si přivodil zranění na hlavě, ale odmítá se
nechat ošetřit přivolanou zdravotnickou službou.
Strážníci padesátiletého muže upozornili na možné
důsledky jeho chování a on následně souhlasil
s převozem do nemocnice. Po prohlídce lékařem byl
umístěn do Protialkoholní záchytné stanice Příbram.
Dne 16. 2. v 16.55 hodin v průběhu pravidelné
kontrolní činnosti v Plzeňské ulici, v Příbrami I, si
hlídka městské policie povšimla vozidla tov. zn.
Honda Civic, ve kterém na místě spolujezdce sedělo
malé dítě bez jakéhokoliv zádržného bezpečnostního systému. Z tohoto důvodu se strážníci rozhodli
zkontrolovat řidiče uvedeného vozu.
Čtyřiatřicetiletý řidič byl zjevně pod vlivem alkoholu
a na výzvu k prokázání totožnosti předložil
strážníkům osvědčení o registraci vozidla a dále se
přiznal, že má vysloven zákaz řízení motorových
vozidel. Na základě těchto skutečností přivolali
strážníci hlídku Policie ČR. Provedenou dechovou
zkouškou bylo zjištěno, že řidič požil před jízdou
alkoholické nápoje. Policie ČR si celou záležitost
převzala a případ nadále vyšetřuje.
Dne 16. 2. v 22.05 hod. oznámil na tísňovou linku
Městské policie Příbram č. 156 anonym, že v Seifertově ulici se pohybuje skupina osob, která doprostřed
silnice převrhla odpadkové kontejnery a hlasitými
projevy ruší noční klid. Na místo okamžitě vyjela
hlídka MP. Kolemjdoucí strážníkům sdělili, že
výtržníci směřovali do ulice S. K. Neumanna nebo
do ulice Karla Kryla. V součinnosti s projíždějící
hlídkou Policie ČR se strážníci rozhodli provést
kontrolu výše zmíněných ulic a na křižovatce ulic
Boženy Němcové a S. K. Neumanna zahlédli dva
muže a ženu, kteří ničili dopravní značku.
Ztotožněním osob bylo zjištěno, že jde o muže
ve věku 31 a 30 let a ženu ve věku 25 let a rovněž
bylo patrné, že jsou pod vlivem alkoholu. Jelikož
jedenatřicetiletý muž se choval agresivně a vlivem
alkoholu zcela neovládal své chování, odvezli ho
strážníci do nemocnice v Příbrami, kde lékař rozhodl
o jeho umístění na záchytnou stanici.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Strážníci besedovali s dětmi na Březových Horách
Dne 17. 2. 2014 v odpoledních hodinách se dva
strážníci Městské policie Příbram zúčastnili besedy
v družině v Základní škole Březové Hory, Prokopská 337.
Pozvaly je vychovatelky družiny, aby si popovídali
s dětmi o práci městské policie.
Strážníci seznámili besedující žáky se základy první
pomoci a hlavně předvedli ukázku při záchraně
lidského života pomocí přístroje AED (automatický
externí defibrilátor).
První část besedy byla zaměřena na činnost městské
policie, odchyt psů, ochranu majetku (jak si zabezpečit dům, co udělám, když odejdu z domu),
dodržování pravidel BESIP (Bezpečnost silničního
provozu) a odhalování přestupků.
V druhé části besedy strážníci dětem vysvětlili, jak
správně volat na tísňové linky, dále je seznámili
s bezplatnými tísňovými telefonními čísly 150, 155,
156 a 158 a se společným číslem tísňové linky 112.
Po procvičení čísel těchto linek následovala ukázka
správného volání, při kterém si děti vyzkoušely
volání na jednu z linek.
Hlavní náplní druhé části byla první pomoc. Strážníci
dětem ukázali brašnu, kterou vozí ve vozidlech MP.
Mají v ní také přístroj AED (automatický externí
defibrilátor). Strážníci ukázali na speciální figuríně
použití tohoto přístroje a děti byly překvapené, že
přístroj na ně mluví. Dále strážníci dětem vysvětlili,
jak se mají zachovat na ulici, když uvidí někoho ležet
na zemi. Dále dětem předvedli, jak správně probíhá
resuscitace a nepřímá masáž srdce s použitím AED.
Po ukázce si samy děti vyzkoušely resuscitaci.
Třetí část besedy obsahovala informace, jaké má
strážník identifikační znaky, výstrojní součástky a jak

ho na ulici poznají, a zároveň strážníci žákům ukázali
výzbroj strážníka (pouta, teleskopický obušek, pistoli).
Poté následovalo opakování toho, co si děti zapamatovaly (čísla na tísňové linky), a za výbornou
spolupráci při besedě strážníci účastníky za jejich
šikovnost obdarovali dárky.
Na závěr strážníci dětem ukázali služební vozidlo.
Ing. Pavel Pikrt, starosta města

MŠ V Zahradě
MŠ Kličkova vila
MŠ Klubíčko
MŠ Perníková chaloupka
MŠ 28. října 55, Příbram VII
MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278
MŠ Pohádka
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
MŠ, Příbram VIII, Školní 131
MŠ pod Svatou Horou
Alternativní MŠ
MŠ Rybička
Celkem

Město Příbram v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní
řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496
se sídlem Jana Drdy 496, 261 01 Příbram VII
Požadované předpoklady pro výkon činnosti ředitele:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost školských předpisů,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřenou kopii dokladu o potřebném dosaženém vzdělání,
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
- strukturovaný životopis,
- koncepci rozvoje školy,
- lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci ředitele školy,
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo prohlášení o jeho vyžádání,
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo doručte nejpozději do pátku
14. března 2014 do 14:00 hodin do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108,
261 01 Příbram I.
Obálku viditelně označte „Konkurs-MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496“
a „NEOTVÍRAT“.
Toto pracovní místo se obsazuje na období 6 let.
Předpokládané datum nástupu na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 7. 2014

PRODEJ LIHU A LIHOVIN – UPOZORNĚNÍ PODNIKATELŮM

Dne 17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona 309/2013
Sb., která upravila živnostenské oprávnění k prodeji lihu a lihovin.
V minulosti prodej lihu a lihovin spadal do náplně živností Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Hostinská
činnost, popř. jej bylo možno uskutečňovat i v rámci koncesí Silniční
motorová doprava osobní nebo Vnitrozemská lodní doprava apod.
V současné době je prodej lihu a lihovin zcela vyčleněn a patří výhradně
do obsahové náplně koncesované živnosti Výroba a úprava kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných
destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin.

Ámosův ples nejen pro učitele Předpokládaný počet volných míst pro š. r. 2014/5
V sobotu 15. března se v příbramské
Sokolovně koná slavnostní Ámosův
ples, který naváže na tradici učitelských plesů v Příbrami.
K tanci a poslechu bude hrát rožmitálská
kapela Drops, připravena je tombola
i zajímavé vystoupení příbramských
mažoretek. Průvodního slova se ujme
příbramská patriotka R. Navarová.
Vstupenky je možno objednávat na
mpp@wbs.cz nebo přes telefon
731 241 011. Cena vstupenky: 180 Kč.
Zváni jsou všechny paní učitelky
a páni učitelé, také i ostatní pracovníci
škol a školek a samozřejmě široká
veřejnost z Příbrami a okolí. Pojďme
společně oslavit vzdělání, pobavit se
a navázat na hezkou tradici. Těšíme se
na viděnou!
Mladí pro Příbram, o. s.

Členové pracovní skupiny prevence kriminality projednali na svém
jednání dne 28. ledna 2014 návrh Městského programu prevence
kriminality na rok 2014, obsahujícího celkem 4 projekty z oblasti
sociální prevence, který jim předložil manažer prevence kriminality
města Příbram Bc. Ladislav Hadrbolec, a jednomyslně se usnesli
na předložení městského programu ke schválení Radě města.
Projekty zařazené do Městského programu prevence kriminality
na rok 2014 jsou zaměřeny na základě stanovených priorit v Koncepci
prevence kriminality města na léta 2012 až 2015 a aktuální analýzy
trestné činnosti, na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně
rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti
a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Letošní Městský program prevence kriminality si klade
za úkol zejména snížit majetkovou trestnou činnost a přispět k tomu,
aby se občané cítili ve městě bezpečněji. Město Příbram chce i nadále
pokračovat v cílené práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu
kriminálního chování jejich členů.
Rada města Příbrami schválila Městský program prevence kriminality
na rok 2014 dne 10. února 2014. Na základě tohoto rozhodnutí
odeslal manažer prevence kriminality města Příbram žádost
o přidělení dotace ve výši 451 000,- Kč na Krajský úřad Středočeského
kraje, který po posouzení tuto žádost předloží ke konečnému rozhodnutí na Ministerstvo vnitra ČR.
Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality
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Každý podnikatelský subjekt, který v rámci své činnosti líh nebo lihoviny
prodává, je tedy povinen mít vystaveno živnostenské oprávnění na tuto
koncesovanou živnost.
Podnikatelé, kteří byli ke dni účinnosti uvedené novely oprávněni líh
a lihoviny prodávat ( obchody, restaurace, kavárny, vinotéky, dálková
doprava, lékárny a podobně), jsou oprávněni v této činnosti pokračovat
po dobu 6 měsíců od novely zákona, tj. do 17. 4. 2014.
Po uplynutí této doby je prodej možné uskutečňovat výhradně na základě
udělené koncese. V průběhu těchto 6 měsíců mohou tito podnikatelé podat
žádost o udělení koncese, žádost nepodléhá správnímu poplatku.
Pro prodej lihu je postačující vlastnit oprávnění pouze v částečném
rozsahu - „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Pro tento rozsah není předepsána žádná odborná způsobilost, tzn. není
potřeba dodávat žádné další doklady. Jedinou podmínkou pro vydání
koncese je splnění podmínky bezúhonnosti (rejstříky trestů si živnostenský
úřad žádá sám).
Upozorňujeme podnikatele zabývající se prodejem kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin, že nejpozději do 17. 4. 2014 je třeba
požádat o udělení koncese opravňující k této činnosti.
Od 17. 4. 2014 je prodej lihu a lihovin možný pouze na základě
koncesované živnosti Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Provozování činnosti bez tohoto oprávnění bude posuzováno jako
neoprávněné podnikání.
Ing. Ota Hauptmann, vedoucí obecního živnostenského úřadu
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Poﬁadatelem
festivalu je
MùSTO
P¤ÍBRAM

®

Festival se koná
pod zá‰titou hejtmana
Stﬁedoãeského kraje
MVDr. Josefa ¤iháka

Festival je ãlenem
Asociace
hudebních festivalÛ
âeské republiky

Hudební festival
Antonína Dvoﬁáka
2014
4. 5. od 18:00 h Divadlo A. Dvoﬁáka Pﬁíbram
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Soubor svatohorsk˘ch trubaãÛ
THOMAS HAMPSON
ZPÍVÁ CIGÁNSKÉ MELODIE A. DVO¤ÁKA
v orchestrální úpravû Sylvie Bodorové – âESKÁ PREMIÉRA
Kateﬁina Englichová (harfa)
Komorní filharmonie Pardubice – diriguje Marek ·tilec

�

6. 5. od 19:00 h Kostel sv. Jakuba Pﬁíbram
VARHANNÍ RECITÁL MICHAELY KÁâERKOVÉ

�

15. 5. od 19:00 h Kostel sv. Jakuba Pﬁíbram
SPIRITUÁLY A GOSPELY
Skupina Let’s go a duo T’n’T

�

20. 5. od 19:00 h Galerie Franti‰ka Drtikola Pﬁíbram
DOLEÎALOVO KVARTETO

�

29. 5. od 19:00 h Galerie Franti‰ka Drtikola Pﬁíbram
FURIANT – INSPIRACE A INTERPRETACE
Folklorní soubor JARO a klavíristé Terezie Fialová a Karel Vrti‰ka

�

5. 6. od 19:00 h Divadlo A. Dvoﬁáka Pﬁíbram
SLAVNOSTNÍ ZÁVùR FESTIVALU
A. DVO¤ÁK: STABAT MATER
AlÏbûta Poláãková, Markéta Cukrová, Richard Samek, David Nykl
Moravsk˘ komorní sbor
Karlovarsk˘ symfonick˘ orchestr – diriguje Tomá‰ Brauner

�

DOPROVODN¯ PROGRAM:
14. 5. od 11:00 h Divadlo A. Dvoﬁáka Pﬁíbram
O RUSALCE
Divadlo J. K. Tyla PlzeÀ
(uzavﬁené pﬁedstavení pro Ïáky základních ‰kol)
�

22. 5. od 16:00 h Hoﬁej‰í Obora
KONCERT OPEN AIR
Úãinkují Ïáci pﬁíbramsk˘ch ZU·
a Pﬁíbramsk˘ mûstsk˘ orchestr
pod vedením Milana Baginského

�
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P¤EDPRODEJ VSTUPENEK: Divadlo A. Dvoﬁáka Pﬁíbram, Infocentrum MûÚ Pﬁíbram, Informaãní centrum – Knihovna J. Drdy Pﬁíbram.
BliÏ‰í informace o koncertech i vystupujících umûlcích najdete na www.hfad.cz. Zmûna programu vyhrazena.
Partneﬁi festivalu:

Mediální partneﬁi festivalu:

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.

Oblastní
nemocnice
Příbram
Křídlo
D1 je prakticky
rozšiřuje
plné služby stravovacího
provozunemocnice
směrem
Oblastní
k veřejnosti
Příbram během prvních
dvou měsíců tohoto
Od 1.roku
březnatéměř
2012 rozšiřuje
zaplnila
Oblastní
nemocnice
zbývající volnýPříbram,
prostor
a. s., zrekonstruovaného
služby svého stravovacího
provozu
otevře ho
křídla
D1 amonobloku
veřejnosti.
v areálu I.
Dosud nemocniční stravovací
provoz
sloužil
Po očním
oddělení
se
téměř výhradně pouze do
pacientům
zaměst4. patra akřídla
D1
nancům
ostatním zájemcům
přemístilonemocnice,
gastroenterologické
centrum,
nabízel
„jen“telefonní
možnost kontakt
obědů. To
od641
1. března
jehož nový
je:se
318
941.
změní
a
nemocnice
nabídne
široké
veřejnosti
Ve stejném patře se nacházejí také ambulance
kromě
zmíněných
obědů ibolesti,
možnostjejíž
zakoupit
si
anestezie
a ambulance
součástí
malé
občerstvení.
Nákup je možný
hotové
je i pracovna
rehabilitace.
I tato za
pracoviště
peníze
a zákazník
si zboží
může odnést domů,
mají nové
telefonní
kontakty:
stejně
jako
sníst
ho
v
prostorách
jídelny.
Ambulance anestezie a ambulance
bolesti:
V318
nabídce
641 946 jsou například: přesnídávkové
polévky
čočková,
dršťková,
apod.),
Pracovna(gulášová,
rehabilitace
při ambulanci
bolesti:
zeleninové
i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,
318 641 947

tiramisu,
sladké
i slané
záviny, řízky,
V 1. patřeapod.),
pavilonu
D1 jsou
nyní umístěny
i obě
bramboráky,
bagetyJejich
a další. telefonní
Součástí
urologické obložené
ambulance.
nabídky
jsou i nápoje,
kontakty zůstávají
stejné. mléčné výrobky,
cukrovinky,
atd.
Pro pacienty všech těchto odborných pracovišť
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občerje výhodné
přijít přes hlavní
recepci
nemocnice
stvení
je vyráběna
vlastními
zaměstnanci
v
přízemí
pavilonu
C.
Zde
jsou
pacientům
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků
více než
poskytnuty
veškeré
potřebné
informace.
příznivé.
Telefonslužbu
hlavnímohou
recepce:
318 641
Novou
využít
sami700-702.
pacienti hosVelmi brzy i začne
nemocnice
pitalizovaní
ambulantní,
jejich stěhovat
doprovodtaké
či
návštěvy,
stejněZačátkem
jako pracovníci
probíhající
další provozy.
března se
přemístí
nemocniční
rekonstrukceporadny
nebo kdokoli
jiný,
odborné chirurgické
z přízemí
který
nemocnicí
pouze prochází.
pavilonu
N a ortopedická
ambulance spolu
Doplňkový
prodej
je umístěn
stravovacím
s vyšetřováním
dětských
kyčlí zve
areálu
II na Zdaprovozu
nemocnice,
v
areálu
I.
(Příbram
I.),
boři do uvolněných míst v přízemí budovy D3.
vKonkrétní
křídle D4informace
monobloku,
1.
patro
(pod
interní
k těmto a dalším případJIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
ným
přesunům
a
změnám
co
Kontaktní telefon pro případné poskytneme
dotazy a objednejdříve.
nání: 318 641 164.

MUDr.
Holobrada
MUDr. Stanislav
Stanislav Holobrada
ředitel
Příbram,a.a.s.s.
ředitelOblastní
Oblastní nemocnice
nemocnice Příbram,

Ze Svaté
Děkovná
mše svatá DIVADLA PODPOŘÍ
SÓLISTÉ
NÁRODNÍHO
P.
Břetislav
Vaněk, CSsR, seVARHAN
dožil dne 5. února 88
STAVBU SVATOHORSKÝCH
let. Další
redemptorista,
P. Ladislav
CSsR,
Matice
Svatohorská
pod záštitou
Ing. Škrňa,
Ivana Fuksy
se dožije
března.
S oběma
pořádá
ve stejného
čtvrtek 15.výročí
března3. od
19 hodin
další
zsvatohorskými
řady Benefičních
koncertů,
výtěžek
bude
kněžími
jsmejehož
oslavili
děkovnou
věnován
stavbě
varhan.
mši svatou
22.velkých
února vsvatohorských
bazilice na Svaté
Hoře.
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního
divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Kalendář akcí
Poláčkovou,
barytonistu
Kříže otevřené
a trumV
předsíni
baziliky
neboVratislava
v celoročně
petistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
prodejně Svatohorského
poutního
je
svatohorský
regenschori Pavel
Šmolík. muzea
Přijďte se
možné
nalézt
leták
s
názvem
„Kalendář
akcí“
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
a v něm
patřičné
informace
o všem,
co se
krásné
hudby,
a podpořit
tak stavbu
unikátního
na Svaté Hoře
budenakonat
v tomto liturgickém
královského
nástroje
kůru svatohorské
baziliky!
roce. Leták
je ke
stažení
na Kč
webových
Vstupenky
na tento
koncert
v ceněi 250
je možné
rezervovat
matice@svata-hora.cz
nebo
osobně
stránkáchnaSvaté
Hory. Kalendář
obsahuje
zakoupit
ve Svatohorském
poutním muzeu.
Výtěžek
kromě liturgických
a kulturních
událostí
také
ze
vstupnéhoo na
Benefiční koncert
budeo poukázán
informace
duchovních
cvičeních,
pravidelna
účetbohoslužbách,
veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
ných
o možnosti prohlídek
kterou
koná
občanské
sdružení
Matice Svatohorská
s
průvodcem
pro
různé
skupiny
osob, dále
a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
informace
o
bezbariérovém
přístupu
do bazikraje dne 15. prosince 2009.
kontaktů,
doby a velkých
plánku
Kliky,
31. včetně
lednu 2012
jste naotevírací
stavbu nových
pro
handicapované.
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
Betlémy
480
DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!
Tradiční výstava betlémů sice skončila, ale

POSTNÍ
DUCHOVNÍ
OBNOVAčást výstavy, včetně
v Mníšecké
kapli zůstane
Vněkolika
sobotu 24.postav
března od
hodin proběhne ve
svatoze 9Svatohorských
jesliček,
horské
bazilice
Postní
duchovní
obnova,
kterou
přístupná celoročně, a to v rámci prohlídky
povede
P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kates průvodcem.

Hory
11:00kající
a 17:00
hodin. adoraci a možnosti svátosti
chezi,
pobožnosti,
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Křížové cesty
Duchovní
obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
Po celé postnívšedního
období se
v pátek
v 16:30sea
každodenního
shonu
a zamyslet
nad
směrem
svéhohodin
života.koná pobožnost křížové
v neděli
v 15:00
cesty.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední
neděle
před Velikonocemi,
1. dubna,
„S Kristem
trpícím
a umírajícímletos
společnost“
se
nazývá21.
„Květná“
podle
květů
připomínajících
V
pátek
března
se
v
18:
00
hodin
uskuteční
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
postní hudební
s křížovou
cestou.
slavném
vjezdu dozastavení
Jeruzaléma
před Ježíšovým
Zazní
orchestrální
úpravy
postních
duchovních
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
písní A.
Michny z Otradovic.
hodin
naV.svatohorském
náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
Postnído
duchovní
obnova
dovnitř
baziliky. Zde
pak bohoslužba pokračuje
slavnými
zpívanými
pašijemi
doprovodu komorV sobotu
22. března
sev uskuteční
postní
ního
orchestru
a varhan
v barokním
duchuAndrejz pera
duchovní
obnova,
vedená
P. Jozefem
svatohorského
regenschoriho
PavlaKníně.
Šmolíka,
které
čákem, OCr, farářem
ve Starém
Začátek
jsou
na Svaté
tradičně
uváděny pojetéměř
obnovy
je v Hoře
9:00 již
hodin.
V programu
katedeset
let. adorace,
Přednese jemožnost
svatohorský
chrámový
sbor
cheze,
slavení
svátosti
a komorní orchestr.
smíření
a mšeosvatá
v 11:00 hodin,
kterou
bude
Více
informací
bohoslužbách,
kulturních
a ostatobnova
zakončena.
V tento
denu kostela
budou
ních
akcích:
Římskokatolická
farnost
bohoslužbyPanny
v 7:00,Marie
11:00Příbram,
a 17:00Svatá
hodin.
Nanebevzetí
Hora 591,
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svataZvěstování
Páně
hora.cz,
v sakristii
na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
18:00,
ve Svatohorském
poutním
muzeu
každodenV úterý
25. března bude
kromě
pravidelných
ně
10:00
– 15:00vnebo
na www.svata-hora.cz.
mší
svatých
programu
mše svatá v 11:00
Aktuality
o stavbě varhan:
www.svata-hora.cz/varhany
hodin. Bohoslužby
tedy
budou v 7:00, 9:00,
a11:00
informace
o
činnosti
Matice
Svatohorské na adrese
a 17:00 hodin.
matice@svata-hora.cz.
Při této slavnosti si připomínáme den, kdy

anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že se má

Podpora
obnovy kulturních památek
v r. 2012
Popeleční středa
stát Matkou
Božího Syna.

Městský
Příbram, odbor
oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu MinisterNázev úřad
„popeleční“
je koncepce
odvozena rozvoje,
od kajícího
stva
kultury
Podpora popelem
obnovy kulturních
památek
prostřednictvím
s rozšířenou
působností (dále jenkulturních
„Program“).
úkonu
označení
(jsou to
zpopelněné
Více obcí
informací
o bohoslužbách,
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
ratolesti,
které
se
světily
na
Květnou
neděli
událostech
a
ostatních
akcích:
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
minulého
udílení
popelce
totiž
Římskokatolická
Minimální
podílroku).
vlastníkaPři
je 10
% z nákladů,
k nimž se
váže poskytnutý
příspěvek. farnost
Příspěvekuz kostela
Programunanebevzetí
nelze poskytnout,
jestliže byl
na stejnou
akci ve astejném
roce poskytnut
příspěvek
programů
Ministerstva
kultury
uznáváme
lidskou
hříšnost
připomínáme
si jiný
Panny
Marie,z ostatních
Svatá Hora
591, 261
01 Příbram
vlidskou
oblasti památkové
péče.
smrtelnost.
www.svata-hora.cz,
tel.
+420
318
429
930,
Součástí
finančního
podílu
vlastníka
může být
příspěvek
z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
Tímto dnem
začíná
postní
období,
v němž
se poskytnutý
+420 součástí
603 797je 393,
+420 731
619 668
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž
také formulář
žádosti.
snažíme
o své očisťování
a spřipravujeme
se e-mail:
Pro
území správního
obvodu obce
rozšířenou působností
Příbrambasilica@svata-hora.cz
byla určena celková částka finanční podpory
na 000,Velikonoce.
udělován
při žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
786
Kč. ZájemciPopelec
o finanční bude
podporu
mohou podávat
sakristie
– denně
odTyršova
6:30 do108,
18:00
na
odbor
koncepce
a rozvoje,
oddělení
péče, Městský úřad
Příbram,
261 01 Příbram I,
všech
mších
svatých,
tedy v 7:00,
9:00 apamátkové
17:00 hodin.
Svatohorské poutní muzeum denně od 10:00
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.
do 15:00, e-mail: prohlidka@svata-hora.cz

Slavnost svatého Josefa
Ve středu 19. března bude kromě pravidelných
mší svatých v programu mše svatá v 11:00
hodin. Bohoslužby tedy budou v 7:00, 9:00,

Aktuality o stavbě varhan na www.svatahora.cz/varhany
Matice svatohorská e-mail: matice@svata-hora.cz

Příbramští občánci narození v lednu a únoru
Příbramští občánci narození v únoru a březnu
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Vážení
čtenáři
Kahanu,
Vážení
čtenáři
Kahanu,
v průběhu
ledna v a průběhu
února seledna
nám
OHK Příbram
podařilo
seminářů
a únorauspořádat
uskutečnila pět
šest seminářů,
k daňovým
a novému
občano kterýchzměnám
jste již byli
informováni.
skému zákoníku.
Na
jarokrátce
2012 připravujeme
opět velký
balíček akcí, ze kterých si snad každý
Nyní
k Podnikatelskému
plesu.
vybere
to své.
V sobotu
15. února 2014 se opět rozzářila světla příbramské Sokolovny, aby
Nyní
poskytnu
krátký již
přehled
a postupně
budu k jednotlivým
přivítala
návštěvníky
dvanáctého
ročníkusePodnikatelského
plesu,akcím
který
vracet
podrobněji.
tradičně
pořádá Okresní hospodářská komora v Příbrami.
I přes
konání
olympiády
Sočiobchodníky
a právě probíhajícího
hokejovéhopro
utkání
týmu České
5.
března
2012
– „Právovpro
nikoliv obchodníci
právníky“.
To je repubprvní
a Švýcarska
většina
dorazila
na ples
včas.nejzákladnějšími
Mužská část osazenstva
se v předsálí
zliky
řady
seminářů, který
máhostů
účastníky
seznámit
s těmi
principy práva
a jeho
mačkala u počítače,
probíhalo
hokejové
proa náš
tým neznamepraktickými
dopady, na
tj. kterém
asi budeme
bourat
mýty autkání,
chybnékteré
(byťvšak
zažité
oblíbené)
omyly.
nalo vítězství.
Interaktivní
seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
Program
přesně
dle itineráře.
V 19,00 hodin
začala
hrát
swingová
a jazzová
kapela
je
vhodnýprobíhal
zvláště na
obchodníky
a podnikatele.
Pro členy
OHK
Příbram
je seminář
zdarma.
Sunday Afternoon´s Jazzman a hostesky za doprovodu příjemné muziky nabízely příchozím
15.
března
2012
–
„
Znalecký
posudek,
jaká
jsou
přání
zadavatelů
a
jaká
je
realita“sklenku vína. Ve 20,00 hodin proběhlo slavnostní zahájení plesu za účasti předsedy Ing. Kopřednáší
znalec
Kaftan
seminář bymode-rátora
měl být veden
v podobném
duchu jako
valčíka a soudní
ředitelky
OHK David
Příbram
IrenyaKarpíškové,
pana
Dohnala a ředitelky
ČS,
ten
OHK Příbram
mají opětzvstup
bez poplatku.
a. s.,předchozí.
Příbram Členové
Ing. Kolbabové
jako jednoho
hlavních
partnerů. Ředitelka OHK Příbram
29.
března 2012
zákona
odplesu
1. 4. 2012“.
Připravopoděkovala
všem– „Novela
partnerům,
kteří oseveřejných
významnězakázkách
podílí na platná
úspěchu
a popřála
účastníkůmnovela,
pěknýkterá
večer.má
A pak
užúčinnosti
se jen tančilo
doprovodu
hudební skupiny
MIX, probíhaly
vaná
nabýt
od 1.za
dubna
2012, představuje
významnou
změnu
žhavé ukázky
latinskoamerických
tanců
v podání
z Academia
Latina, zajímavá
tohoto
zákona od
jeho schválení v roce
2006.
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Knihovna Jana Drdy v březnu 2014

Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,

V sobotu 15. března od 9 hodin zazní
šustění karet v pivnici Elis při tradičním Svatojosefwww.ohkpb.cz
ském turnaji ve voleném mariáši (pro tři hráče). Hrát se bude o desetníky po čtyři hodinová
kola. Takže mariášníci: „stosedm v červených… flek, re, tutti… však to znáte!“

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU

V úterý 18. března od 17 hodin se budeme moci setkat s manželi Hankeovými při besedě
o jejich dílu. Jiřina Hankeová je známá výtvarnice, fotografka a básnířka (Chlorofyloví lidé,
Zahodit města za záda, Co s tím a další). Z jejích úst zazní některé její básně a příběhy
k promítaným fotografiím. S Jiřím Hankem (fotografem a galeristou) budou návštěvníci
moci hovořit například o jeho knize „Stop Time“ plné fotografií významných umělců (Tina
Turner, Jiří Stivín, Eva Pilarová a další). Po skončení besedy bude možné si nechat knihy
podepsat. Na akci budou k zakoupení i nejnovější počiny těchto autorů.

Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice,
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25. března od 17.30
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spisovatelem VlastiKozičín,
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milem Vondruškou. Autor je známý především detektivními příběhy.
Ve čtvrtek 20. března od 17.30 představí Vladimír Pistorius nakladatelství Pistorius&Olšanská
a jeho produkci.
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Mimo mariášového turnaje akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy
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Dobrovolnice A.
“Jsem
komunikativní
člověk a kMěstský
seniorůmúřad
mámPříbram,
pozitivníTyršova
vztah.” 108, odbor organizační
4. Další
informace poskytne
Dobrovolnice I.

a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.
V Příbrami dne 28. února 2012
Petra Michvocíková, DiS.
MVDr.
Josef
Řihákdůchodců
v. r.
koordinátorka Dobrovolnického
centra
Domova
Příbram
starosta
tel.č. 731 554 974,
mail: hanina.han@seznam.cz

Zájemci o dobrovolnictví se mi mohou hlásit kdykoliv na uvedených kontaktech.

Z ÁSTAVBA POD HRADBAMI

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
J AN M ARCUS M ARCI
Z K RONLANDU

ČESKÝ LÉKAŘ, FYZIK, FILOZOF A MATEMATIK
1595 - 1667

V dnešním medailonku se budeme zabývat další osobností příbramských dějin
spjatou s počátky svatohorských poutí. Je jí lanškrounský rodák Jan (Marek)
Markův, známější v latinské verzi svého jména jako Johanes Marcus Marci s později
uděleným predikátem z Kronlandu.
Nadaný mladík vystudoval v letech 1608–12 gymnázium v Litomyšli a následně
filozofii a teologii na jezuitské univerzitě v Olomouci. V letech 1618–25 pak přešel
na Karlovu univerzitu do Prahy, kde vystudoval lékařství. Po promoci se stal
fyzikem (tj. lékařem) království Českého (cosi jako hlavní lékař pro celou zemi)
a natrvalo se usídlil v hlavním městě království. V roce 1630 se stal řádným profesorem lékařské fakulty.
Marcus Marci se aktivně účastnil letitých sporů o vliv na Univerzitu Karlovu mezi
jezuity a arcibiskupem. Stál tehdy na straně pražského arcibiskupa, který nakonec
musel v roce 1638 jezuitům (i císaři) z větší části ustoupit a univerzitu přenechat
Tovaryšstvu Ježíšovu s výjimkou lékařské a právnické fakulty, kde mohli vyučovat
i nejezuité. V roce 1654 se stal osobním lékařem císaře Ferdinanda III. a v roce 1658
jej převzal i Ferdinandův nástupce na trůnu císař Leopold I. Za své lékařské zásluhy
a obranu Prahy proti Švédům v roce 1648 obdržel šlechtický titul. Predikát, který si
zvolil sám, odkazuje na jeho rodné město (Kronland je přesmyčka z německého
jména města pro Lanškroun - Landskron). Na smrtelné posteli se rozhodl
pro vstup do jezuitského řádu.
Bývá označován za největšího českého přírodovědce 17. století. Byl experimentálním
fyzikem, který se zabýval problematikou kyvadla, rázu pružných těles i optikou.
Jako lékař sledoval racionální výklad psychologických a psychiatrických jevů.
Všechny své spisy vydal v Praze. Byl i svébytným filozofem, který dokázal vybočit
od tradičně pojatého aristotelizmu směrem k novoplatonizmu, zdůrazňujícím význam
tvořivých idejí při vzniku organizmů. Zabýval se i alchymií a jeden čas vlastnil
proslulý Vojničův rukopis, nikdy nerozšifrovaný výpravný středověký kodex, budící
vzrušení u všech záhadologů od 15. století dodnes (dnes je rukopis majetkem
Yaleovy univerzity v USA). Sepsal více než 10 samostatných knih a řadu dalších
drobných prací. Marcus Marci nalezl ohlas i v zahraničí, kdy byl jmenován členem
Královské společnosti nauk v Londýně. Jako projev celosvětového uznání bylo
po něm pojmenováno moře na Měsíci.
Do příbramských dějin se zapsal Marcus Marci pouze jedním, ale důležitým činem.
Provedl totiž první rozbor vody ze svatohorské studánky, vykopané poustevníkem
Janem Procházkou. Jeho výzkum byl samozřejmě závislý na znalostech a možnostech první poloviny 17. století, ale jelikož byl Marcus skutečným vědcem, nelze jej
podezřívat z nějakých manipulací. Svatohorskou vodu prohlásil za užitečnou
a prospěšnou ke koupeli s účinky proti vředům, poraněním a mdlému zraku.
Bohužel se text jeho rozboru nedochoval v originále, a musíme se tak spokojit jen
s pozdější interpretací barokních dějepisců, která je samozřejmě pojata již subjektivně. Dnes nelze ani jeho rozbor vody zopakovat, protože v 19. století poddolovaný pramen vyschl, a zázračná voda se tak nenávratně ztratila.

Daniel Doležal

BŘEZNOVÉ

KALENDÁRIUM

1. 3. 1734

zemřel v Březnici P. Adam Sander, jezuita
a v letech 1700-1701 kazatel a zpovědník
na Svaté Hoře.

1. 3. 1884

byla po mnohaletých žádostech na Březových Horách zřízena četnická stanice.

1. 3. 1924

se v hostinci p. Berana konal první zdabořský
hasičský ples.

Příbram 4 majetkové podíly (kuxy) těžby
stříbra na pozemcích příbramského panství,
které předtím spravoval Jan z Vitence.

11. 3. 1534

Král Ferdinand I. potvrdil Příbrami všechna
dosavadní privilegia.

20. 3. 1964

město Příbram získalo čestný titul „vzorná
obec okresu Příbram“.

24. 3. 1884

byla v Příbrami zahájena týdenní výstava
nejrůznějších platidel z celého světa.

byl vypraven z Příbrami první divadelní vlak,
který odvezl zájemce na divadelní představení do pražského Národního divadla,
zúčastnilo se 250 osob.

7. 3. 1874

26. 3. 1984

7. 3. 1934

se v Příbrami narodil Jindřich Kohn, právník,
politik a literát.

10. 3. 1534

král Ferdinand I. dědičně převedl na město

Město, od 14. století, to bylo náměstí - Rynk se třemi vjezdy, uzavírané bránami, obehnané hradbou,
a Milínské předměstí - Ryneček. Plocha města byla od vnějšího terénu ohraničena přirozenými vodotečemi
a vodním příkopem. Na město se vztahovaly výnosy a privilegia, na osídlení „za vodou“ platily jiné výnosy.
Vesnice panství byly spravovány podle zcela jiných výnosů.
Ve třicetileté válce bylo město v červenci roku 1626 vypáleno, obnova domů ve vydrancovaném
a zadluženém městě se ztrátou poloviny obyvatel postupovala pomalu, vypálená zbořeniště byla drahá.
Zájemci o stavební parcely se rozhodli postavit si domy pod hradbami. Vybrali si několik míst:
Pod Březnickou branou u Prokopské cesty a podél pěšiny z ní odbočující jižně, k rybníku Hořejší Obora.
Za hradbou na Dušnické cestě (dn. Hradební ul.), za děkanstvím, byl postaven dům s krásným barokním
štítem a domkem pro podruha - kočího.
Pod hradbou na Dubnovské cestě (dn. východní strana Pražské ul. od Zahradní ul. po Branku).
Pod hradbou a hradním valem (dn. Hailově ul. – na místě dn. „Drakovny“).
Tyto parcely byly „před vodou“ Litavkou (dnešním Příbramským potokem), Lušťovem a dvěma bezejmennými potůčky, tím se na jejich majitele vztahovala městská privilegia.
Obyvatelé stavěli si domy, v dnešním pojmu přízemní domky, typu „česká chalupa“: orientované štítem
do cesty, se třemi okénky, podélně na jižní straně se zápražím a dveřmi do stavení, vstupem ze dvora.
Sedlová střecha (občas valbová) byla krytá došky – slaměnými snopky vázanými na slabé kmínky
ze stromků. Strop byl povalový, z kulatin – kmenů stromů, z půdy zamazán lepenicí – jílovou mazaninou
s našlapanou slaměnou řezankou, pro zateplení a ochranu proti požáru střechy.
Komín začínal ve stropu černé kuchyně o velkém průřezu a konicky se zužoval do střechy, byl sroubený
z úzké kulatiny a silně, opakovaně vymazáván jílem. Štít byl často polovalbový, uzavřen lomenicí se dvěma
malými okénky pro větrání. Do půdy byl zabudován ze dvora vikýř. Půda sloužila pro ukládání sena
pro kozu na zimu a zároveň tím byla zateplena sednice. Dvory či dvorky oddělovaly jednotlivá stavení.
Byla to zároveň protipožární ochrana. Za obytnou přední částí domu byl chlívek pro kozu, děti se stále
rodily a potřebovaly mléko, a pro pár slepic, na Jakubské posvícení 25. 7. se vykrmila i husička. Zcela vzadu
postavili sklípek, částečně zapuštěný do svahu. Dvůr byl uzavřen brankou a bránou s vraty. Užší dvorky
měly dvířka ve vratech. V Příbrami ještě takováto vrata jsou. Při pozorném prohlížení starých domů
můžeme viděti v přízemí původní tříokenní stavbu.
Od poloviny 17. století bylo postaveno na tomto místě, v ulici Pod Branou, sedm chalup, dnes jsou to čp. 4,
až 10, z toho čp. 4, 5, 6 - mají jen mírně pozměněnou barokní podobu, ale čp. 7, 8, 9, 10 - mají nadstavbu
1. patra a rozšíření do bývalého dvora, sedlová střecha je stočena o 90°. Dvorem čp. 6 procházela soutka
z Rynku, dnešní průjezd ZUŠ, k brance v hradební zdi a dál cestička k potoku pod lávku, kudy ženy chodily
prát prádlo. Je to dobře ještě vidět na obraze J. Mrkose z roku 1828.
Protější strana slepé uličky nebyla zastavěna, byl to bažinatý mokřad (dobrá ochrana města), vytvořený
ústím potoka Lušťov, později byla delta zavážena odpadky. Na urovnané zvýšené ploše asi začátkem
19. století byl postaven domek se zahradou.
Po zaklenutí potoka Lušťov zde vzniklo první hřiště
sportovního spolku Horymír. Později, když si
postavili nové hřiště daleko za městem, zůstala zde
jen tenisová hřiště.
V Prokopské ulici pod gotickým špitálem (chalupou
kde v polovině bydlel městský mastičkář a v druhé –
jedné místnosti, mohli ležet jeden až čtyři nemocní,
kteří se nemohli vystonat doma), byly postaveny
tři domky dnes čp. 11, 12 do kterého prší, a 13,
přestavěné v 20. století.
Vraťme se k domku čp. 4, (číslo patřičně nepřehlédnutelné je přibité na dveřích) ten byl postaven jako
poslední a již majetnějším investorem, po časovém
odstupu od třicetileté války, asi začátkem 18. století,
nejspíše již patrový, s valbovou střechou, jak jej zobrazují nejstarší dochované obrázky a pozdější fotografie.
Později byl na severním boku vybudován přístavek, který byl následně zvednut do patra, byly do něho
přemístěny schody z vnitřku domu. Poslední úpravou je vikýř s půdní vestavbou, to už je 20. století,
přibyly ratolesti a doba hlásala, že mohou spát odděleně a studentský pokojík se trochu vytopí.
Hřeben ostrohu, na kterém stojí západní zástavba Rynku je stočen do oblouku, tím byla původní parcela
č. 40 kratší stavitel opřel zadní stěnu domu o skálu. Protože prosakování vody do základů a následné její
vzlínání do zdí je dnes nežádoucí, snažil se to předposlední majitel domu odstraniti.
Vyboural zadní kamennou zeď, vyrubal část skalní stěny, vyrubal sklepy a stružkou odvedl vodu ze skály
do kanalizace. Dále vybudoval nad sklepy železobetonové stropy. Zbývalo mu zpevnit skálu, postavit
znovu zadní zeď s isolací proti vodě a její zateplení. Provedl nové připojení elektřiny a zemřel.
Barokní dům pohledově vyniká na všech panoramatických zobrazeních Příbrami od západu, stavebně je
v podstatě neporušen. V přízemí jsou dvě velké obdélníkové místnosti, zaklenutí je rozděleno klenebními
oblouky na čtyři čtvercová pole s imposantní hlubokou kopulovou klenbou (úsečí koule) z příbramských
cihel, vetknutou do silných kamenných zdí, nejspíš jediných v Příbrami!
Bylo by dobře dokončit započaté opravy, postavit zadní zeď, opravit klenby. Na fasádě jen obnovit
ozdobné římsy hlavní, patrovou, kolem oken, které již dávno opadaly. Zachránil by se tak jeden z mála
barokních domů jen v nepatrně změněné podobě s jedinečnými prostorami v přízemí. Jeho stáří lze
odhadnout na 360 roků.
Tento barokní dům není významnou evropskou kulturní památkou, ale pro město Příbram má svůj význam,
neboť, dosvědčuje jeho zmrtvých vstání po třicetileté válce, stejně jako dva sousední domky (ostatní jsou
výrazně přestavěné a bez detailního pátrání na nich baroko nevidíme). Tyto tři domky jsou součástí
historie města. Zvláště když, krásný barokní statek ve Svatojánské – nyní Hradební ulici nechalo město
v 60. létech minulého století zbourat a provedenou asanaci hromadně všichni kritisují a odsuzují. Město
jistě zajistí, aby dům byl hmotově i disposičně zachován pro příští generace.
Ing. Josef Podlaha

byl zahájen týden slovenské kuchyně
v restauraci Kulturní dům (Hauz).

Daniel Doležal

Příbramskému dětskému sboru je 75 let
V roce 1939 přišli noví učitelé Antonín Vepřek, Jaroslav Brožovský a další, neprodleně se zapojili
do příbramského kulturního dění. Antonín Vepřek se stal členem pěveckého spolku Lumír – Dobromila
a Příbramské filharmonie (violončelista). Jako zdatný hudebník začal obě tělesa i dirigovat. Pro doplňování
pěveckého sboru založil v témže roce na dívčí škole dětský sbor. V nastalém Protektorátu Böhmen und
Mähren (Poručenství Čechy a Morava) nacvičoval sbormistr A. Vepřek se svým dětským sborem národní
písničky a skladby našich skladatelů, aby pěveckými vystoupeními posílil národní vědomí.
Po roce 1945 na soutěžích pěveckých souborů jde Vepřekův Příbramský dětský sbor od úspěchu k úspěchu,
je srovnatelný s Kühnovým dětským sborem, má stovky koncertů po celé republice a vysílá opakovaně
v rozhlase (Praha, Plzeň a další). Od roku 1949 po změně školské soustavy přibírá do souboru i chlapce
(sbormistr vyučuje na 2. střední škole – dn. Obchodní škola). Více než 200 skladeb pro sbor složilo 22 skladatelů. Sbor měl vynikající sólistky, připomeňme alespoň paní Štechovou-Synáčovou, Kuželkovou.
V prvním desetiletí prošlo souborem více než 400 dětí, což byl velký výchovný počin nejen k hudbě, jak
pro zpěváky, tak posluchače.
V letošním roce oslavil sbor své 75leté výročí velkým koncertem a výstavou v Základní škole v Jiráskových
sadech 24. ledna. Lze vyslovit jen velký dík všem účinkujícím, sbormistryním Jarmile Krůtové, Michaele
Rybické, klavíristům Vladimíře Štěpánové a Janu Steyerovi, sbormistrům Lukáši Markovi a Pavlu Šmolíkovi,
také hlavní organizátorce paní Zuzaně Vepřekové s přáním všeho dobrého do dalších let.
Ing. Josef Podlaha

Vyberte si pejska nebo kočičku

tel. 318 629 531, 777 705 616

Beník, ev. č. 38: Kříženec hrubosrstého jezevčíka asi 8letý, velice hodný, vhodný ke starším lidem, kterým Fido, ev. č. 12: Čtyřletý kříženec, který by rád hlídal vaši zahradu. Není vhodný k dětem. V útulku je již
od 29. 10. 2013.
bude skvělým společníkem.

Bandita, ev. č. 237: Asi čtyřletý německý ovčák, výborný hlídač, poslušný, odchycen dne 27. 11. 2013 Kazan, ev. č. 48: 2-3letý kříženec, přátelský, čistotný, může být i v bytě. Nemá rád kočičky a drobná domácí
ve Školní ulici. Tento pes potřebuje dostatek pohybu, proto by jistě nepohrdl velkou zahradou.
zvířata. Odchycen MP dne 4. 11. 2013 v Jiráskových sadech.

Oskar, ev. č. 15: Je to 8-9letý kříženec kokršpaněla, čistotný, vhodný pouze do bytu. Má rád děti. Umřela
mu panička a on stále čeká na nějakého nového pána, kterému by zpříjemnil třeba i stáří. Není vhodný Pišta, ev. č. 11: Je svérázný asi 2letý jezevčík. Je vhodný k domku se zahradou, který skvěle ohlídá. Pišta
nemá rád jistá omezení, proto není vhodný k dětem. Více informací u nás v útulku.
k ostatním psům.

Tramp, ev. č. 10: 1,5roční kříženec basseta a NO. Vinou nesmyslného krytí je malinko handicapovaný, Čaky, ev. č. 27: Kříženec labradora a NO, asi 1,5letý pes. Odchycen 6. 1. 2014 u Fialky. Je hodný, vhodný
k hlídání domku s velkou zahradou.
proto je vhodný pro starší, méně pohyblivé lidi. Čistotný, se srdečným úsměvem, který každého potěší.

zde oddělte

zde oddělte

Dotazníkové šetření k bezpečnosti ve městě „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“

Vážení spoluobčané, město Příbram a Městská policie připravily v tomto čísle zpravodaje Městského úřadu Příbram dotazníkové šetření k bezpečnosti ve městě
pod názvem „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“. Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, jak občané vnímají bezpečnostní situaci ve městě, co považují
za největší problém v oblasti bezpečnosti, proč a také jak jsou sami ochotni přispět ke změně stávající situace, a která opatření zabraňující k páchání trestné
činnosti považují za nejúčinnější. Výsledky dotazníkového šetření pomohou například při tvorbě strategických i dílčích cílů města v oblasti prevence kriminality
uvedených v připravované Koncepci prevence kriminality města Příbram a rovněž budou sloužit jako podklad pro další činnost pracovní skupiny prevence
kriminality, či podněty ke zlepšení práce Městské policie Příbram, Obvodního oddělení Policie ČR a všech dalších subjektů působících ve městě v oblasti
prevence trestné činnosti.
Dotazníky budou k dispozici i na webových stránkách města Příbram na www.pribram.eu a sběr dat bude probíhat od 3. března do 4. dubna 2014.
Vyplněné dotazníky bude možno odevzdat ve vrátnici hlavní budovy Městského úřadu Příbram nebo v Infocentru MěÚ Příbram v Zámečku-Ernestinu, případně
na služebně Městské policie Příbram nebo „svému strážníku-okrskáři“.
Vážení spoluobčané, předem děkujeme Vám všem, kteří se zapojíte do dotazníkového šetření, protože znalost Vašich názorů je pro řešení bezpečnostní situace
ve městě velmi důležitá.
Ing Pavel Pikrt, starosta
zde oddělte

zde oddělte

Dotazníkové šetření – „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“
Věková kategorie respondenta (zaškrtněte prosím svou kategorii)

18-25 let

26-35 let

36-45 let

46-55 let

1. Cítíte se ve městě bezpečně?

určitě ano

spíše ne

nevím

56-65 let

66-75 let

76 – více let

 spíše ano
 určitě ne

2. Kdy se necítíte bezpečně?



během dne
ve dne i v noci

3. Proč se necítíte bezpečně?

obavy z lidí žijících v sousedství

nebezpečný prostor v okolí
bydliště

obavy o zdraví dětí


výskyt rasové nesnášenlivosti



častý výskyt problémových osob

4. Co je podle Vás největší bezpečnostní problém?

krádeže aut

krádeže a vloupání v domech, bytech
a společných prostorech domu

problémy spojené s uživateli drog



dopravní bezpečnost
nevím

 hlavně večer a v noci
 nevím
 špatné pouliční osvětlení
 obavy o svůj majetek
 nedostatečná pochůzková činnost
městské policie
 nedostatečná pochůzková činnost
Policie ČR

 vloupání do aut
 násilné trestné činy (přepadení,
obtěžování, ublížení na zdraví)
 vandalismus, sprejerství a drobná
pouliční kriminalita


jiné

5. Znáte lidi odpovědné za Vaši bezpečnost?


znám „své“ policisty Policie ČR



znám starostu města

 znám „svého“ strážníka-okrskáře
Městské policie Příbram
 znám velitele MP



neznám nikoho

 znám preventistu MP

6. Možnosti zlepšení práce Policie ČR

více policistů Policie ČR
na pochůzkách v ulicích

profesionálnější přístup při
jednání s občanem

více kontrol v dopravě

nevím
7. Možnosti zlepšení v práci městské policie

více strážníků městské policie
na pochůzkách v ulicích

profesionálnější přístup při
jednání s občanem

více kontrol v dopravě

nevím

zvýšit informovanost o práci policie a
bezpečnostních problémech ve městě
 důsledná a pravidelná kontrola (osob,
objektů)
 jiné



zvýšit informovanost o práci policie a
bezpečnostních problémech ve městě
 důsledná a pravidelná kontrola (osob,
objektů)
 jiné



8. Kterou část ve městě považujete za méně bezpečnou?

místo a příčina nebezpečí
 ve čtvrti, kde žiji, takové místo není
ve čtvrti existuje

nevím
Uveďte konkrétní místo nebo část města, které považujete za nebezpečné.

9. Vhodná opatření ke zlepšení bezpečnostní situace, na kterých se chce veřejnost podílet

tvorba obecně závazných vyhlášek  zapojení dobrovolníků (dopravní
města
asistenti u přechodů, domobrana
apod.)

pravidelná setkání zástupců Policie  jednorázová setkání policie a zástupců
ČR a zástupců samosprávy
samosprávy (starosta,městská policie)
(starosta, městská policie) s občany
s občany ke konkrétním problémům
ke konkrétním problémům v oblasti
v oblasti bezpečnosti
bezpečnosti

lepší přístup k informacím o práci  poradenství při potížích (informace
Policie ČR, městské policie a
o tom, jak se mám v určité situaci
o bezpečnostní situaci ve městě
chovat)

jiné
 nevím
10. Jste ochotni se zúčastnit diskuse k bezpečnosti ve městě?


ano

 ne



nevím

19.2.14 8:04
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PODNIKOVÁ PRODEJNA (tel.: 318 470 358/320)
V AREÁLU KOVOHUTÍ PŘÍBRAM

4. kolo od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014

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

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

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

Každý, kdo přinese výše zmíněné odpady,
se dostane do slosování (22. 5. 2014) o věcné ceny

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

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

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

odpady s obsahem
drahých kovů včetně
autokatalyzátorů
klasický výkup

víčka z PET lahví
sběr na vrátnici

1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend
2. cena: tablet Prestigio MultiPad 8.0 HD
3. cena: fotoaparát Canon PowerShot A2600
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
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Po pěti měsících na Gymnáziu pod Svatou Horou

Literární úspěchy žákyně

(Krácené příspěvky žáků 1. A)
Čas vybrat si střední školu, či víceleté gymnázium je tu. Pro někoho je to činnost nesmírně těžká, a tak
jsme se rozhodli, že uchazečům o studium pomůžeme. Poprosili jsme současné studenty prvního ročníku
šestiletého oboru svatohorského gymnázia o to, aby zkusili napsat, co si o škole, na které jsou pět měsíců,
myslí. Krátké recenze o Gymnáziu pod Svatou Horou od těch nejdůležitějších, tedy od jeho studentů, si
můžete přečíst níže.
Kamarádky, která toto gymnázium navštěvuje déle než já, jsem se ještě před nástupem ptala na to, jak to tady
chodí, jací jsou učitelé, jací jsou ostatní studenti. Některé její odpovědi mě moc nepřesvědčily. Teď ale
přemýšlím, jestli mě nechtěla jen postrašit. I díky ní jsem teď tady. A jsem ráda, že tu jsem. Tady mám pocit, že
opravdu něco vím a že až odtud odejdu, budu mít šanci něco dokázat. Tady není přístup většinou nijak zvlášť
tvrdý, ale mám pocit, že o to víc se snažím.
(Barbora Bílá)
Tohle gymnázium mi hodně dalo. Naučila jsem se učit z hodiny na hodinu. Osamostatnila jsem se. Jsou věci,
které bych změnila, jsou věci, které mi chybí ze ZŠ. Kdyby se mnou na tuhle školu nešla má nejlepší kamarádka, asi bych ten velký nový začátek nezvládla. Ale dnes už vím, že rozhodnutí jít na tuto školu bylo správné.
(Kristýna Bysterská)
Škola je pro mě zajímavá. I když jste malí, můžete vyjádřit svůj názor. Ať je pro někoho nevhodný, nebo
naopak. Potřebujete jen odvahu.
(Nikola Hamáčková)
Kolik stresu už jsem kvůli nové škole zažila. Toho učení! V duchu úpím před každým dnem školy. Ale mně to za
to stojí. Konečně se dokážu učit. Je neuvěřitelné, jak jsem si zde zvykla a jak se mi tu i líbí.
(V. Hlaváčková)
Nejvíce se mi zde líbí akce, které studenti vymyslí, a hezké je, že se do nich zapojí i učitelé. Na Den bláznivých
účesů se pan profesor Bílek ostříhal nakrátko a jednu stranu hlavy si obarvil namodro. Chtěl bych všem žákům
základních škol říct, ať neváhají a chytnou se příležitosti a jdou na Gymnázium pod Svatou Horou.
(Martin Hulínský)
Rozhodě se mi zde velmi líbí. Největší plus na této škole je, že s kantory lze vyjít jako s lidmi, a ne jako s těmi
učiteli, kteří jsou protivní a hákliví na každou maličkost. Nejvíce mě překvapilo, že se zde člověk normálně baví
se spolužáky z vyšších ročníků, což mě na této škole velmi zaujalo, a myslím si, že takto by to mělo fungovat
v jakékoli škole...
(Štěpán Jobek)
Po tom, co mi moje nejlepší kamarádka navrhla jít na Gymnázium pod Svatou Horou, podívala jsem se
na webové stránky a zjistila si o něm spoustu věcí. Na začátku jsem měla strach, že nezapadnu mezi
spolužáky, nebudu to tady zvládat, nebo si dokonce nebudu rozumět s učiteli. Všechno ale bylo v pohodě.
Spolužáci i učitelé jsou tu příjemní. Ani učení tu pro mě není zase tak moc náročné. Dokonce se mi zlepšil
i prospěch. I přesto se, že se mi občas po staré škole a kamarádech zasteskne, jsem přesvědčená, že jsem si
zvolila správnou cestu.
(Tereza Kalná)
Nejhorší asi bylo, když jsem měl cokoli přednášet nebo prezentovat před celou třídou. Ale i přesto se
na gymnáziu cítím dobře. A některé předměty zvládám lépe než dřív.
(Jiří Mašek)

V letošním roce dosáhla Eliška Kohlíčková, žákyně 9. ročníku, velkých úspěchů na poli literatury.
Nejprve získala 2. místo v soutěži Příbram Hanuše Jelínka. Nyní se zúčastnila celostátní soutěže Literární
cena Vladimíra Vokolka 2013 v oboru poezie. Elišce blahopřejeme, neboť se ve své kategorii umístila
na 3. místě! Jednu ze soutěžních básní Vám nabízíme k přečtení:

Většina lidí do školy chodí nerada, já jsem tady změnila názor. Tuto školu miluji. A ne jen kvůli vzhledu,
vybavení a tak, ale také kvůli různým akcím. A vůbec nejvíc jsem spokojená s přístupem učitelů. Jde si s nimi
popovídat o všech problémech, snaží se nám pomoci či vyhovět.
(Jana Pommová)
Na přestup jsem nebyl připraven a moc se mi na novou školu nechtělo, ale už po prvním týdnu jsem si na
systém zvykl. Myslím, že tu není ani jedna věc, která by mi nevyhovovala, a za ty hrozné známky si můžu sám.
(Daniel Tomek)
Po týdnu na Gymnáziu pod Svatou Horou jsem se skamarádil nejen skoro se všemi spolužáky, ale i s lidmi
z jiných tříd. Zúčastnil jsem se různých psychosomatických seminářů, soutěží a dalších akcí. Před Vánoci
začala taková „válka názorů“, třída se rozdělila na dva tábory, i když jsme se názorově neshodli, pořád jsme
byli kamarádi. Pak se vše uklidnilo. Dnes vidím, když se podívám po třídě, kolektiv, který táhne za jeden provaz.
Jsem rád, že jsem na tomto gymnáziu.
(Tomáš Vaňata)

O.K.mžik v národním kole Dětské Porty
Vynikajícího úspěchu dosáhla skupina O.K.mžik, když vystoupila v národním kole soutěže folk a country
hudby Dětská Porta. To se konalo už po třiadvacáté a v pražském divadle Za Plotem se sešli vítězové
oblastních kol všech kategorií – od sólistů základních školou povinných až po skupiny dvacetiletých.
Pětice studentů z 4.C a 2.C Gymnázia Příbram, Tomáš Mičian (zpěv, kytara), Aneta Ženíšková (zpěv),
Tereza Velebilová (zpěv, klávesy), Veronika Sýkorová (cajon, flétna) a Ondřej Limpouch (mandolína),
vystoupila v kategorii skupin od 16 do 20 let se třemi autorskými skladbami Tomáše Mičiana Okamžik,
Osud a Hrdina, a přestože vavříny vítězů patřily jiným, svým vystoupením rozhodně zaujala. Mezi její
hlavní přednosti patřil především fakt, že vystoupila s vlastní tvorbou, má zajímavé složení nástrojů a také
příjemné a skromné vystupování – vždyť jejich příprava na pódiu, kdy jiné stejně početné skupiny
nazvučovaly dlouhé minuty, jim zabrala právě onen symbolický okamžik.
Během slavnostního večera, který uvedl svým vystoupením skladatel Jaroslav Uhlíř, byli vyhlášeni
vítězové. Umístění v desítce nejlepších v republice je pro skupinu, která teprve sbírá zkušenosti,
výborným výsledkem a skvělým příslibem do budoucna. Slyšet je můžete 11. dubna na koncertě v Junior
klubu. Blahopřejeme!

Josef Fryš, Gymnázium Příbram

Návštěva z Dijonu
Zaslechli jste minulý týden na gymnáziu francouzštinu více než obvykle? Není divu.
Ve dnech 10. - 12. 2. 2014 navštívili v rámci projektu Literární dobrodružství napříč Evropou naše
gymnázium francouzští kolegové z Gymnázia Charles de Gaule v Dijonu. Konkrétně to byla Angélique
Pajard, profesorka a knihovnice, a Phillipe Michaud, profesor francouzštiny a francouzštiny jako cizího
jazyka. Jejich průvodkyněmi se staly profesorky francouzštiny Mgr. Veronika Holíková a Mgr. Veronika Šedivá.
Cílem návštěvy bylo hlavně pokračování prací na projektu. Byly představeny dosavadní práce našich
studentů a hlavně naplánovány další etapy projektu. Francouzští kolegové také s velkým zájmem poznali
město Příbram, konkrétně navštívili Svatou Horu a památník Vojna. Stihli i krátkou procházku po Praze.
Důležitým bodem programu byla návštěva zástupců Středočeského kraje, kde se našich kolegů ujal
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Ing. Pavel Schneider, a také schůzka se zástupci
města Příbram, kde se schůzky zúčastnili uvolněný radní Ing. Juraj Molnár a místostarosta MUDr. Ivan
Šedivý. Pevně věříme, že se spolupráce bude i nadále rozvíjet a projekt naše studenty obohatí nejen
o znalost současné francouzské literatury, ale přispěje i k navázání nových přátelství.

Budu včelařem
1. díl

Úvod – Proč chovat včely

Včelařství je ušlechtilá a zábavná činnost. Dává lidem radost ze smysluplné činnosti a nenahraditelný
pocit sounáležitosti s přírodou. Není mnoho oborů, které by se mu mohlo v přínosu pro společnost
vyrovnat. Práce se včelami oslovuje především střední a starší generaci. V posledních letech je však
také zřetelný nárůst počtu mládeže, která chová včely nebo vstupuje do včelařských kroužků, jejich
počet má celorepublikově vzrůstající tendenci.
Existuje také mnoho lidí, kteří by se chtěli včelaření věnovat, ale z různých důvodů odkládají
konečné rozhodnutí skutečně začít. V našem seriálu se budeme snažit toto rozhodnutí usnadnit
a provést čtenáře přes všechna úskalí, která by mohla jeho chuť stát se včelařem negativně ovlivnit.
Zabývá – li se člověk myšlenkou na včelaření, měl by si zodpovědět několik zásadních otázek.
První z nich je: Proč chci chovat včely? Zdánlivě jednoduchá otázka má však celou řadu odpovědí.
První, která se nabízí, je pokračování v tradici, kdy včelařil otec nebo děda a potomci pokračují
v jejich díle, protože měli v životě příklad hodný následování. Častý důvod je mít od vlastních včel
kvalitní med, který mnohonásobně předčí prapodivné pasty vydávající se za med, které jsou
k vidění v obchodních řetězcích. Včelařením lze zajistit své rodině pravidelný přísun zdravé, trvanlivé potraviny bez chemických přísad. Nadbytkem medu poté podělit i další příbuzné, nebo ho
bez problému prodat známým a získat finanční prospěch. Relaxace a uklidňující činnost je v dnešní
uspěchané době přepych, za který se často draze platí. Bývá to velmi častý důvod pořídit si několik
včelstev u přetížených vedoucích pracovníků a manažerů. Tichý a klidný bzukot spokojeného
včelstva a blahodárné působení jeho bioenergie na lidský organismus má větší osvěžující účinek
než leckteré fitnes centrum. Přiblížit se na dotek přírodě a jejím zákonitostem, to už velká část
současné populace nedokáže. Včela a její tajemný život nám to beze zbytku umožní. Pomoc české
krajině. Včela se svojí opylovací činností je zárukou, že se naše příroda s pestrou biodiverzitou
nepromění ve step. Velká zahrada nebo sad u rodinného domu či vesnického stavení osázená
množstvím ovocných stromů a keřů může díky několika včelstvům umístěných v jejich těsné
blízkosti zvýšit své výnosy ovoce o netušená množství, díky bezprostřednímu pravidelnému
opylování včelami. Společná činnost, zábava, záliba vždy spojovala jedince různých povah, názorů
a pohlaví. Včelaření s někým blízkým, přítelem či kamarádem je vždy dvojnásobná radost ze vzá-

Eliška Kohlíčková: Šepot malířského štětce
Možná tě sem přivábil déšť hrající Beethovenovu Osudovou rytmicky na okenice.
Tiché a krásné společnice jsou ty dámy na stěnách.
Jejich úsměvy visí na háčku. Počkám na ráno až vykvetou Slunečnice od van Gogha.
Pak mi prosím nabídni rámě a půjdeme spolu domů, vždyť je to škoda
abych já byla obraz, ty abys byl rám.. Abychom byli spolu a přitom každý... sám.

Obchodní akademie v Opeře
Poslední den před prázdninami. A navíc před prázdninami pololetními a jarními. Den rozdávání
vysvědčení. Někdo se těší, ale někoho ovládá strach. Jak to vše dopadne?
Ale první ročníky OA a VOŠ Příbram oslavily tento den jinak. Jeli do divadla, do Státní opery Praha,
na balet Amerikana III. Jak již název napovídá, jedná se již o třetí pokračování programu tohoto typu. Jde
o kompilaci týkající se americké baletní tvorby 20. století. Celé představení se skládalo ze tří částí.
První část Theme and Variations zaujala klasickým baletem připomínajícím Labutí jezero. I hudbu složil
P. I. Čajkovskij. Tradiční, krásné, nadýchané kostýmy ve všech odstínech fialové, nákladné kulisy v podobě
křišťálového lustru a bohatě zdobených svícnů – to vše připomínalo ruskou klasiku. Výkony baletek byly
strhující.
Po přestávce následovala druhá, zcela jiná část In the Middle Somewhat Elevated. Scénu, kostýmy
i světla vytvořil sám autor choreografie William Forsythe. Šlo veskrze o modernu, hudbu složil Thom
Willems, ale hrála pouze ze záznamu, občas působila až psychedelicky, jako když se něco trhá, řeže, bourá.
Nádherné lahvově zelené trikoty a zdánlivě asynchronní pohyb, to byly hlavní znaky tohoto dílu.
A na závěr, opět po přestávce, třetí část Fancy Free byla laděna muzikálově a měla i děj, třebaže primitivní.
Ocitáme se v Americe 30. či 40. let, v baru, kde si tři námořníci namlouvají dvě krásné slečny. Samozřejmě
se o ně poperou, aby po vystřízlivění zjistili, že přátelství je víc než láska. Balet je tu střídám s prvky
moderní gymnastiky, hudba Leonarda Bernsteina je velmi živá a tanec rychlý.
Každá část je tedy naprosto jiná, ale všechny musí zapůsobit na divákovy vjemy. Proto si myslím, že si naši
studenti odnesli z představení opravdu hezký dárek za vysvědčení a nevšední zážitek.
V květnu se mohou těšit na operu, na představení Carmen.

Mgr. Iva Čápová

Leonardo - Londýn poprvé
Poprvé v letadle, poprvé v Londýně, poprvé na zahraniční praxi – příležitost, která se neodmítá.
Deseti studentkám VOŠ Příbram se splnilo to, o čem ještě koncem minulého školního roku měly jen
„mlhavou“ představu. V rámci projektu Leonardo se mohly vydat za zkušeností, která nejenže rozšířila
jejich pracovní dovednosti, ale zároveň obohatila jejich znalosti angličtiny.
Program dvoutýdenní stáže (2. – 14. 2. 2014) začal nedělním příletem na letiště Londýn -Luton
a ubytováním v rodinách. Typické anglické domky, typická anglická večeře na uvítanou, nové obzory.
V pondělí dopoledne školení v ADC College (partnerská organizace) a odpoledne s plánkem v ruce
vyzkoušet dopravu do budoucího zaměstnání. Všechna děvčata svou první zkoušku zvládla na jedničku
a v úterý ráno se již vydala na celý den do práce. Některá pracovala v obchodech, jiná v jazykové škole
na recepci a další pak v realitní kanceláři. Náplň práce byla různorodá, kolegové vstřícní a nápomocní.
Pravda, první dny dělala trošku potíže angličtina – ta „živá“, tak odlišná od té školní, ale i tato nesnáz byla
překonána. Ve čtvrtek odpoledne jsme se všechny sešly opět v ADC, kde proběhly rozhovory, které
umožňují zpětnou vazbu firmám i ADC. Ve firmách, které jsem osobně navštívila, byli s děvčaty spokojeni
a chválili jejich ochotu pracovat a snahu se zapojit i jejich jazykové znalosti. Sobotní dopoledne jsme
společně strávily prohlídkou pamětihodností Londýna, aby pak druhý týden praxe zvládla děvčata již
bez mého pedagogického doprovodu a spokojená se vrátila zpět do ČR.
Projekt bude mít pokračování v květnu a věřím, že i 10 žáků 3. ročníku OA si užije praxe ve stejně radostném duchu jako my.

Ing. Lenka Martinková, OA a VOŠ Příbram

Komunitní kruhy s Projektem Odyssea
Ačkoliv na pátek 31. ledna 2014 připadaly pololetní prázdniny, učitelé ZŠ Školní se zúčastnili akreditovaného kurzu „Jak na osobnostní a sociální výchovu“ a zaplnili volná místa ve školních lavicích.
Kurz byl veden zkušenými lektory občanského sdružení Projekt Odyssea, které pomáhá školám
při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem vyvíjí společně se školami
metodické materiály, provádí různé výzkumy a realizuje vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.
ZŠ Školní s Odysseou spolupracuje již několik let, a to nejen na půdě školy, ale také v rámci mimoškolních
pobytů (každoroční pravidelná účast na ozdravných pobytech žáků 6. a 8. ročníků). Posledními akcemi
pod záštitou tohoto sdružení byly kurzy prevence šikany pro žáky a již zmiňovaný kurz pro učitele, který
byl zaměřen na komunitní kruhy. Tato problematika pro učitele nebyla neznámou, protože se třídní
učitelé se svou třídou pravidelně jednou za dva týdny setkávají při třídnických hodinách, ve kterých
pracují formou komunitního kruhu. Tento způsob setkání učitele se svojí třídou přispívá k vytvoření
soudržnosti, bezpečného prostředí a kultivaci vztahů ve třídě.
Jelikož k tématu vedení komunitního kruhu není dostatek dostupných materiálů, rozhodlo se vedení
školy motivovat a podpořit práci učitelů právě pomocí interaktivního kurzu Projektu Odyssea. Během
příjemně strávených šesti hodin si mohli učitelé sami na sobě vyzkoušet různé metody vedení
komunitních kruhů včetně prožitkového učení a skupinové práce. Učitelé zde vystupovali nejen v pozici
jim vlastní, tedy učitelské, ale také v pozici žáka. Díky tomu pak mohli sami posoudit svůj dosavadní
osobní přístup k žákům a podělit se s ostatními o vlastní zkušenosti s vedením komunitního kruhu.
Zároveň se učitelé dozvěděli, jak motivovat žáky k účasti a spolupráci v rámci třídy. Cílem kurzu bylo
získání dovednosti vytvářet, plánovat a prakticky naplňovat smysluplné setkávání žáků ve třídních
komunitních kruzích. Z ohlasů všech zúčastněných je patrné, že cíl tohoto kurzu byl nad očekávání
naplněn. Všichni učitelé odcházeli z kurzu nejen s novými poznatky, o které obohatí setkávání ve svých
třídách, ale nechyběl jim ani úsměv na rtech a pocit příjemně stráveného dopoledne.

Jaroslava Krešová, Andrea Tomanová, ZŠ, Příbram VIII, Školní 75
jemné pomoci, výměny názorů, zkušeností, nápadů a myšlenek, které se zabývají
Je v podstatě nepřeberné množství důvodů, proč se stát včelařem.

včelami.

Tímto tématem se zabývalo v historii od Aristotela až dodnes mnoho myslitelů a filozofů. Přečtěme
si, jak včelařství popisoval v r. 1904 přírodovědec a filozof Tony Kellen ve své Knize o včelách.
Kapitola 17. Včelařství zjemňuje cit lidu a rozhojňuje jeho vzdělání
“Není zvířete na zemi, jehož chov poskytuje tolik povzbuzujícího a zajímavého jako chov včely.
Společnost tato zachovává přísně nejvyšší zásady: rozdělení práce, odstranění všech členů neschopných
a zbytečných. A proto jest ji doporučovati mládeži, ježto je jisto, že je s to, aby ji odvrátila od návštěvy
hospod a všelikých prostopášných zábav. Posléze záleží půvab včelařství také ještě na nesnázích, které
jsou s ním spojeny. Proto nám nebude s podivem, vzpomeneme-li si, že také námořníka a horníka
nebezpečenství spíše vábí, a vědomí, že je překonal vlastní silou a obratností, skýtá mu skvělý požitek
a vědomí i hrdost stavovskou. Mnohý udatný ochránce vlasti, ozdobený záslužnými kříži, utíká zhusta
před jedinou bzučící včelou. Včelař tedy potřebuje i značně mnoho chladnokrevnosti. Lidé bojácní
a nervosní nehodí se za včelaře. Zvláštní vliv, jaký má včelařství na domácí výchovu a mravy vylíčil hrabě
Stosch: občanské společnosti chybí zvyk žíti v rodinném kruhu jako včely.
Rodinná autorita jest základ veškeré výchovy. Jak by však nebyla tato vážnost podkopána, když otec
rodiny zanedbává nejsvětější své povinnosti a každý volný okamžik stráví mimo dům, zhusta v nejhorší
společnosti, kde naň číhají nejrůznější pokušení, nezná jiné touhy, než po surovém požitku a uvrhne ženu
i děti nestřídmostí a pitím do nouze a bídy? Zde třeba vzbuditi smysl pro domácí krb a radost z práce,
která nespočívá jedině na dosažení peněz. Prací takovou je právě včelaření. Poskytuje radosti a poutá
k rodinnému krbu. Zdá se, že je to tvrzení smělé, není však než zkušeností nezvratnou, že není včelaře
nedbalého a lenošného. Není mezi včelaři jediný, který ubíjí volný svůj čas v hostincích, nebo lenoší.
Včelaři jsou bez vyjímky nárůdkem pracovitým a šetrným. Baron Berleps praví o nich dále: Jest věc
dokázaná a nepopře ji nikdo, že skoro všichni včelaři jsou lidmi dobrými. Včelařství je něco tak čistého
a ušlechtilého, že nečisté duše se ani odhodlati nemohou, aby se jím zaobírali.
V rodinách včelařů je svornost, střídmost a spokojenost domovem. Morálního tohoto vlivu, jímž
včelařství působí, jest si skoro tolik vážiti, ne-li více, než hmotného zisku, jehož poskytuje, a vlády by
měly tuto okolnost opravdově uvážiti.”
Bc. Jiří Roub
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DIVADLO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

KINO

so 1./16:00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ

animovaný

CZ|M120 Kč

M 220 Kč

so 1./19:00

ANGELIKA

romantika

CZ|M120 Kč

½ 135 minut | M 160, 120 Kč

ne 2./16.00

DĚDICTVÍ aneb KURVA SE NEŘÍKÁ

komedie

CZ|M100 Kč

VELKÁ scéna
so

1. | 18:00

CIMBÁLOVÁ MUZIKA GRAJCAR

st

5. | 19:00

DÁMA S KAMÉLIEMI |sk. R

čt

6. | 16:00, 19:00

OBRAZ | zadané představení

½ 90 minut | M 50, 160 Kč

st

5./19.00

JÁ, FRANKENSTEIN

scifi

CZ|M110 Kč

pá

7. | 19:00

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA |sk. F

135 minut | M 160, 120 Kč

čt

6./19:00

PHILOMENA

drama

TIT|M100 Kč

so

8. | 17:00

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

½ 120 minut | M 80 Kč

pá 7./20:00

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE

fantasy

TIT|M100 Kč

po 10. | 19:00

KRÁLOVA ŘEČ |sk. P

½ 165 minut | M 330, 290 Kč

so 8./16:00

BELLA A SEBASTIAN

rodinný

CZ|M120 Kč

út 11. | 19:00

SATURNIN

½ 150 minut | M 160, 120 Kč

so 8./19:00

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE

fantasy

TIT|M100 Kč

st 12. | 17:00

GAZDINA ROBA |sk. KMD

½ 85 minut | M 160, 120 Kč

ne 9./16:00

so 15. | 19:00

CRY BABY CRY |sk. N

½ 80 minut | M290, 250 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
animovaný

CZ|M120 Kč

po 17. | 19:00

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD |sk. E

ne 9./19:00

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE

fantasy

TIT|M100 Kč

st 19. | 19:00

KAMELOT

st 12./19:00

KANDIDÁT

komedie

CZ|M120 Kč

ne 23. | 15:00

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI |sk. D

čt 13./19:00

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

komedie

TIT|M110 Kč

st 26. | 10:00

ČERVENÝ A ČERNÝ |sk. G

M 50 Kč

pá 14./20:00

FAIR PLAY

drama

CZ|M120 Kč

čt 27. | 19:00

ČERVENÝ A ČERNÝ |sk. P

M 160, 120 Kč

so 15./16:00

LEGO PŘÍBĚH

animovaný

CZ|M100 Kč

so 29. | 16:00, 19:00

OBRAZ | zadané představení

so 15./19:00

FAIR PLAY

drama

CZ|M120 Kč

ne 16./16:00

ANGELIKA

romantika

CZ|M120 Kč

st 19./19.00

17 DÍVEK

drama

TIT|M100 Kč

čt 20./19:00

10 PRAVIDEL

komedie

CZ|M140 Kč

pá 21./20:00

10 PRAVIDEL

komedie

CZ|M140 Kč

so 22./16:00

KRÁSKA A ZVÍŘE

rodinný

CZ|M100 Kč

so 22./19:00

10 PRAVIDEL

komedie

CZ|M140 Kč

ne 23./16:00

BABOVŘESKY 2

komedie

CZ|M100 Kč

ne 23./19:00

10 PRAVIDEL

komedie

CZ|M140 Kč

st 26./16.00

7 DNÍ HŘÍCHU (KINOKLUB – GYMNÁZIUM, Legionářů 402)
drama

CZ|M50 Kč

st 26./19.00

S MOLIÈREM NA KOLE

komedie

TIT|M100 Kč

pá 28./20:00

NEED FOR SPEED

akční

TIT|M120 Kč

so 29./10:00 + 16:00

ZVONILKA A PIRÁTI

animovaný

CZ|M120 Kč

so 29./19:00

NOE

dobrodružný

CZ|M120 Kč

ne 30./16:00

YVES SAINT LAURENT

životopisný

TIT|M100 Kč

½ 135 minut | M 260, 220 Kč
M 350 Kč
½ 65 minut | M 80 Kč

½ 90 minut | M 50, 160 Kč

malá SCÉNA
so 15. | 19:00

I MOTÝLI JSOU VOLNÍ

pá 28. | 19:30

PÍSNIČKÁŘI SOBĚ

M 160 Kč
M 130, 150 Kč

PRO školy
po 24. | 8:30, 10:30

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI

½ 65 minut | M 50 Kč

estrádní sál
so
čt

8. | 20:00
13. | 8:00

KIWANIS – SPOLEČENSKÝ PLES
POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH

pá 14. | 19:00

MATURITNÍ PLES | Integrovaná střední škola Příbram

ne 16. | 12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA

Ostatní
ne 30. | 14:00

½ 90 minut | M 50 Kč

PROHLÍDKA DIVADLA

D–KLUB
čt

13. | 18:30

pá 21. | 19:00

PIGTOGRAMY – Aleš Novák

M vstup volný

MEGAFON – acappella&rock - vokální kvartet z Brna

M 150 Kč

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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