Stalo se

Ing. Pavel Pikrt, MUDr. Ivan Šedivý
a Ing. Juraj Molnár předávali vysvědčení studentkám SZŠ Příbram.

Starosta Pavel Pikrt přijal na radnici úspěšné volejbalisty Základní
školy pod Svatou Horou, Příbram.

Ke zvýšení bezpečnosti občanů
nově přispívají také dva asistenti
prevence kriminality.

Žákyně Základní školy pod Svatou
Horou vybojovaly třetí místo
v celostátním finále ve vybíjené.

Mladí fotbalisté ZŠ PříbramBřezové Hory vyhráli turnaj
základních škol. Blahopřejeme!

Z a s t u p i t e l é v y h l á s i l i Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

penálové prázdniny

V pondělí 16. června 2014 se v Příbrami
uskutečnilo 25. zasedání Zastupitelstva města
Příbram. Na programu bylo více než 40 bodů
a jednání se protáhlo až do 23. hodiny.
Jedním z témat, okolo kterého byla vedena
delší diskuze, bylo schválení tzv. penálových
prázdnin.
Jejich vyhlášení nakonec zastupitelé jednohlasně schválili v termínu od 15. 7. 2014
do 15. 9. 2014.
„V případě že dlužníci uhradí sto procent dlužné
částky za nájem a služby, upustíme od povinnosti hradit dlužný poplatek z prodlení jak
u bytů, tak u prostor sloužících k podnikání,“
řekl příbramský starosta Ing. Pavel Pikrt.
Materiál byl již dříve projednán bytovou
komisí a finančním výborem. Oba tyto orgány
doporučily Zastupitelstvu města Příbram
materiál schválit.
K 15. 3. 2014 eviduje Městská realitní kancelář
Příbram celkem 194 dlužníků u bytů v celkové

výši dluhů 6 726 447 Kč (ze stálých nájemníků
je 28 dlužníků) a 39 dlužníků (z toho je 27
odstěhovaných), u prostor sloužících k podnikání v celkové výši 5 017 896 Kč.
Do 20 000 Kč je evidováno 135 dlužníků
u bytů a 26 dlužníků u prostor sloužících
k podnikání. Od 20 000 Kč do 50 000 Kč je
32 dlužníků u bytů a 6 dlužníků u prostor
sloužících k podnikání.
Josef Řihák poukázal na fakt, že město
Příbram neodpouští dlužníkům dluh jako
takový, ale pouze penále, čehož by podle něj
mohla chtít řada dlužníků využít. Podle
předsedy finančního výboru Tomáše Cibulky
je důležité, aby byla zaplacena alespoň
dlužná částka jistiny dluhu, tedy dlužného
nájemného.
Způsob úhrady je nutné osobně konzultovat
v Městské realitní kanceláři Příbram, bližší
informace Vám budou poskytnuty na č. tel.
318 629 815 a 318 498 291.

Půjčky z Fondu oprav a modernizace
Zastupitelstvo města Příbram vyhlásilo 2. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu
FOM (Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2014
a stanovilo následující podmínky výběrového řízení:
a) 2. výběrové řízení podaných žádostí proběhne dne 31. 7. 2014,
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 25. 7. 2014,
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2008, čl. 5 odst. 3, ve znění
OZV č. 1/2013 a č. 2/2013,
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru
ekonomickém, a na webových stránkách města Příbram www.pribram.eu.

Dne 29. května 2014 se v prostorách příbramské
radnice sešli představitelé obcí správního obvodu obce
s rozšířenou působností (ORP) Příbram, aby se seznámili
s hlavními cíli projektu, který koordinuje Svaz měst
a obcí ČR. Projekt se realizuje na celém území republiky
a zapojuje se do něj celkem 205 správních obvodů ORP.
“Cílem projektu je posílení meziobecní spolupráce, která je
předpokladem zvýšení efektivity veřejných služeb v působnosti obcí,” řekl Ing. Pavel Pikrt.
Partnerem Svazu měst a obcí při realizaci Projektu
meziobecní spolupráce v příbramském regionu je město
Příbram, které je také pověřeno koordinací spolupráce.
Při Městském úřadu byl ustaven tým pracovníků,
vedený panem Jiřím Kuželem jako jeho koordinátorem.
Úkolem koordinačního týmu je zmapování potenciálu
možné meziobecní spolupráce a navržení cest její realizace.
Meziobecní spolupráce by se měla realizovat ve třech
oblastech: v oblasti školství, v oblasti sociálních služeb
a v oblasti odpadového hospodářství. Prvým úkolem
koordinačního týmu bylo shromáždění statistických údajů
o všech uvedených oblastech a sejmutí standardizovaných dotazníků se zástupci všech 74 obcí správního
obvodu. Pokud jde o dotazníkové šetření, realizovala se
jeho první část s respondenty 71 obcí (což představuje
96 %), jeho druhá část se zástupci 61 obcí (82 %).
Druhým úkolem koordinačního týmu byla diskuse se starosty obcí správního obvodu o jejich zkušenostech
s dosavadní meziobecní spoluprací, ať už v rámci
dobrovolných svazků obcí nebo místních akčních
skupin. Nakonec byli starostové dotazováni, zda mají
zájem o zapojení jejich obcí do Projektu meziobecní
spolupráce. Výsledkem těchto diskusí nakonec byl
souhlas 64 obcí (85 %) s participací na projektu.
Zástupci obcí byli během standardních rozhovorů
rovněž dotazováni, jaké další téma spolupráce – vedle
předem vytipovaných oblastí, tj. školství, sociálních
služeb a odpadového hospodářství – by považovali
za smysluplné. Z výsledků dotazování vyplynula
na prvém místě oblast cestovního ruchu jako nejvhodnější téma pro budoucí spolupráci. Tato oblast byla
nakonec většinou účastníků schválena (26 obcí – 61,90 %
z celkového počtu zúčastněných obcí).

V rámci příbramského regionu, jako jednom z největších
ORP v rámci České republiky, bylo doporučeno
navrhnout pro menší oblast tzv. aglomerační projekt,
který by se realizoval paralelně s projektem pro celé
území ORP. Aglomerace pro potřeby projektu byla definována jako jádrová obec Příbram a devět menších obcí
vesměs sousedících s Příbramí. Na schůzce zástupců
těchto obcí bylo jako téma možné spolupráce
schváleno téma
zaměstnanosti.
Během
schůze
zástupců obcí, jíž
se zúčastnili reprezentanti 42 obcí
ORP Příbram (56 %
obcí, počet obyvatel zúčastněných
obcí
odpovídá
62 102 obyvatelům z celkového počtu 70 850 obyvatel
ORP Příbram) a kterou řídil starosta Příbrami Ing. Pavel
Pikrt, vystoupil jako prvý představitel Svazu měst a obcí
Ing. Ivan Černý, který představil celkový záměr a smysl
projektu a poukázal na jeho celorepublikový rozměr.
V hlavním bloku referátů pak členové koordinačního
týmu prezentovali výsledky analýz jednotlivých oblastí
možné spolupráce a rovněž nastínili další kroky, jimiž by
se spolupráce měla ubírat.
Před koordinačním týmem nyní stojí úkol navázat na analytickou část formulací návrhů, jak by se budoucí
meziobecní spolupráce měla realizovat. Krom toho
bude třeba analyzovat možnosti spolupráce v rámci
nového volitelného tématu, kterým je oblast cestovního ruchu.
“Konečně bude pokračovat i spolupráce v rámci aglomerace
Příbrami a okolí v oblasti zaměstnanosti a trhu práce.
Předpokládá se samozřejmě úzká kooperace týmu se všemi
obcemi, které se do obou projektů zapojí,” uzavřel starosta
Ing. Pavel Pikrt.
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností
(číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

léto je konečně tu a spousta z nás již netrpělivě vyhlíží dovolenou a zasloužený
odpočinek. Děti se konečně dočkaly
letních prázdnin. Ještě než se období
volna a prázdnin rozjede naplno, rád bych
se ohlédl za uplynulým měsícem.

V

červnu se ve městě Příbrami konaly
maturity a stovky studentů z jednotlivých
škol dokončily, ať úspěšně či neúspěšně, jednu z etap svého života. Ať již se
absolventi a absolventky chystají ve studiích pokračovat, či začnou další část
svého života nástupem do zaměstnání, přeji jim mnoho úspěchů, sil a také
pevných nervů. Několika rozloučení se studenty jsem se během června osobně
zúčastnil. Na rozloučení s absolventy Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické Příbram jsem každoročně zván. I letos jsme spolu
se svými kolegy pozvání přijali a ani tentokrát jsem pozvání nelitoval.
Předávání maturitních vysvědčení či dalších ohodnocení s sebou vždy přináší
velmi vypjatou a emoční atmosféru. Jsem velice rád, že naše příbramské školy,
v tomto případě škola zdravotnická, produkuje dostatek kvalifikovaných
zdravotníků, sester či záchranářů. Myslím, že jejich pomoc bude potřebovat
jednou či vícekrát každý z nás. Těm, kterým se maturitní či jiné zkoušky
nepovedly, držím palce, aby byl jejich pokus na podruhé úspěšný.

S prázdninami souvisí také otevření některých sportovišť na území města.
Stejně jako v předchozích letech na mládež nezapomínáme. Hřiště budou
přístupná veřejnosti od 1. července do 31. srpna od 10 do 19 hodin.
Otevřená budou hřiště u ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ Březové Hory, ZŠ 28. října,
ZŠ Bratří Čapků a venkovní hřiště u ZŠ ve Školní ulici. Provoz hřiště pod Svatou
Horou zajišťují Technické služby města Příbram a také toto hřiště bude
otevřeno ve stejném režimu. Namátkové kontroly, odemykání či zamykání
areálů budou provádět dva pracovníci, s nimiž město uzavře dohodu o provedení práce. U sportovišť jsou instalovány mobilní toalety, u každého hřiště je
umístěn provozní řád a v jejich okolí je posílen také dohled Městské policie
Příbram. Apelujeme tímto na všechny návštěvníky, aby se na sportovištích
chovali slušně, dodržovali provozní řád a hlavně pořádek. Porušování pravidel
by mohlo vést k uzamčení hřišť, což samozřejmě nechceme. O prázdninách
budou otevřeny také některé mateřské školy. O přesném otevření daných
školek informujeme na této straně.
Během prázdnin je možné v Příbrami navštívit také Zámeček-Ernestinum.
Zde je přístupná skupinová výstava významných českých ilustrátorů. Název
Ilusnář/Sny, skutečnost a ilustrace vypovídá o jejím lákavém obsahu. Na rozdíl
od jiných expozic zde vystavující představují vedle ilustrací k vydaným
knihám také svoji volnou tvorbu na téma Sen. Do 27. července se zde mohou
návštěvníci blíže seznámit také s kresbami a grafikami Miroslava Háska, věnovanými půvabům krajiny a mnohdy zapomenutým tradicím Podbrdska.
Možností, jak si v Příbrami užít prázdniny, je zkrátka více než dost. Není přece
nic jednoduššího, než vyrazit na krásnou procházku či projížďku na kole
do Brd, zajít si zahrát minigolf nebo navštívit venkovní bazén. Děti ocení
například vyjížďku turistickým vláčkem, který letos jezdí nově z autobusového nádraží a po nové trase zajíždí kromě na Svatou Horu také na Březové
Hory k Hornickému muzeu. Krásné a prosluněné léto Vám přeje
Ing. Pavel Pikrt
L e t n í p r o vo z m a t e ř s k ýc h š ko l z ř i z o v a nýc h m ě s t e m
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I N F O R M A C E
Podpora mladé plavkyně
Radní města Příbrami podpoří studentku 3. ročníku příbramského Gymnázia Lucii
Leišovou, která se letos chystá přeplavat Gibraltarský průliv. „Lucii jsme se nakonec
rozhodli podpořit částkou 15 tisíc korun a v případě, že se jí pokus o přeplavání povede,
zvážíme další možnou odměnu. V každém případě přejeme Lucii hodně štěstí a sil,“ řekl
starosta Příbrami Pavel Pikrt.

Rekonstrukce mateřské školy
Vítězem soutěže na rekonstrukci MŠ pod Svatou Horou se stala příbramská společnost
MTStav, která dílo zhotoví za cenu cca 2,5 milionu korun bez DPH. Celkem se o zakázku
ucházelo 7 uchazečů a předpokládaná hodnota zakázky činila něco málo přes 4 mil. Kč.
Předmětem díla je přestavba stávající nevyužívané půdy na dětskou ložnici. „Začít by se
mělo v nejbližších dnech. Dodavatelská firma přislíbila zakázku dokončit do 5 měsíců
od podpisu smlouvy. Na projekt čerpáme dotaci z Regionálního operačního programu a ta
by měla dosahovat výše 85 procent uznatelných nákladů,“ uvedl starosta Pavel Pikrt.

Podchod v Mariánské ulici
Počátkem května byl městu Příbram doručen dopis od Správy železniční dopravní cesty,
který se týkal záměru zrušení podchodu železniční trati v Mariánské ulici. Důvodem má
být především to, že podchod je obyvateli dlouhodobě nevyužívaný a soustavně je
zanášen odpadky, výkaly a dalšími ekologicky závadnými předměty, jako jsou injekční
stříkačky, jehly apod. „Do jisté míry bychom s návrhem souhlasili, avšak za podmínky
rozšíření stávajícího přejezdu o část pro pěší, de facto zřízení zabezpečeného přechodu pro pěší přímo
navazujícího na chodníky v bezprostředním okolí,“ vysvětlil starosta Pavel Pikrt.

Asistenti prevence kriminality
Od konce května mohou občané Příbrami spatřit v ulicích tzv. asistenty prevence
kriminality. Jsou poznat podle bílých košil s nápisem “Asistent” a mají za úkol dohlížet
na rizikové oblasti ve městě a také na okolí škol. „Dvojice již dostala první úkoly, které má
řešit,“ řekl příbramský starosta Pavel Pikrt. Asistenti mají být jakýmsi mezičlánkem mezi
policií, úřadem práce a dalšími složkami města. Nemají však žádné pravomoci a nesuplují práci policie. Každý občan se na ně může obrátit s nejrůznějšími podněty, nebo je
informovat o jakémkoliv dění ve městě. „Terénní pracovníci působí i v dalších středočeských městech. Příbram se inspirovala praxí v Nymburku, kde v těchto funkcích působí
také žena a muž. Stejně jako v Nymburku je i v Příbrami jeden z dvojice Rom a druhý je
členem majoritní společnosti,“ dodal starosta Pikrt.

Vítězné logo
Ve čtvrtek 12. června se v expozičním sále na Dolu Marie v Příbrami uskutečnila
vernisáž výtvarných návrhů loga pro oslavy k výročí 800 let založení města Příbrami,
které se v Příbrami budou konat v roce 2016. Zároveň s těmito oslavami proběhne
v Příbrami 20. setkání hornických měst a obcí a 16. evropský den horníků a hutníků.
Přes 80 skvělých prací vytvořili žáci a studenti příbramských základních, středních či
uměleckých škol. „Vítězkou se nakonec stala Dominika Lukešová, které tímto ještě jednou
blahopřeji,“ řekl na adresu vítězky starosta Pavel Pikrt.

Robot na čištění bazénu
Sportovní zařízení města Příbrami zakoupila nového robota na čištění bazénu. Robot
bude využíván pro venkovní i vnitřní bazén a vedení SZM si od něj slibuje ještě lepší
kvalitu vody. „Robot bude do prací zapojen okamžitě, zaměstnanci mají s podobným
robotem dlouhodobé zkušenosti, takže se z jejich pohledu nejedná o nic nového,“ řekl
starosta Pavel Pikrt. Zástupci SZM Příbram věří, že návštěvníci dobrou práci nového
robota poznají a ocení tuto další investici. Robot Mariner S3 compact 600 by měl
přispět také k menší spotřebě bazénové chemie a vydrží sloužit mnoho let.

Hřiště na beach volejbal
Na konci června se milovníci volejbalu na písku dočkali a jsou pro ně kompletně
připravena obě beach volejbalová hřiště. Proběhly již poslední přípravy hřiště, jako je
nátěr sloupů či zakoupení a natažení nových lajn. Navíc bylo na každé hřiště navezeno
30 tun speciálního písku, takže vrstva písku je větší a hřiště nabídnou větší komfort pro
hráče. „Celkových šedesát tun písku bylo pořízeno i s dopravou a rozsypáním za asi 18 tisíc
korun bez daně,“ uvedl starosta Pavel Pikrt. Konečné rozhrabání, úpravu povrchu a veškeré
přípravné práce již provedli zaměstnanci Sportovních zařízení města Příbram.

Stabat Mater na závěr festivalu
Závěrečný koncert byl skutečně skvělou tečkou za 46. ročníkem Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka. Letošní ročník byl ve znamení vzpomínek na život a dílo Antonína
Dvořáka. Koncert Stabat Mater v provedení Karlovarského symfonického koncertu
pod taktovkou Tomáše Braunera, vynikajících sólistů Michaely Šrůmové, Markéty
Cukrové, Dušana Růžičky a Davida Nykla a Moravského komorního sboru byl vynikajícím uměleckým zážitkem. „Celkově hodnotím letošní festival velice pozitivně –
návštěvností, programem i úrovní. Za to patří velký dík ředitelce festivalu Albíně Houškové.
Ještě před skončením letošního ročníku jsme začali pracovat na příštím, tedy 47. ročníku
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý.

Jubilující Jan Čáka
Místostarosta Ivan Šedivý a radní Juraj Molnár poblahopřáli Janu Čákovi: „Velmi rád
jsem se sešel v hospůdce Na Marii s panem Čákou a velice rád jsem mu pogratuloval k jeho
85. narozeninám. Je to jediný žijící Čestný občan Příbrami, který pro Příbram a celé
Příbramsko hodně udělal. Jednak svojí grafickou činností, psaním, ale velice hodnotím
i jeho práci ve skautingu. Důležité je, že celý svůj život žil a choval se jako pravý skaut,“ řekl
Ivan Šedivý. Mistr Jan Čáka patří k nejvýznamnějším grafikům, heraldikům, etnografům
a spisovatelům regionu.

Výročí holocaustu v Příbrami
Svitek tóry z příbramské synagogy objevila Judy Mannaberg-Goldman v synagoze
v Santa Barbaře. Tento svitek byl základem badání o historii židovské komunity
v Příbrami, kde byla jedna z nejstarších židovských obcí v Čechách. V září 1942 bylo 267
židovských občanů deportováno do Terezína. Několik jich válku přežilo, ale většina
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zahynula v koncentračních táborech Osvětim, Treblinka a Malý Trostinec. Judy
Mannaberg-Goldman prostřednictvím tajemníka Federace židovských obcí JUDr.
Tomáše Krause iniciovala setkání s místostarostou Ivanem Šedivým a radním Jurajem
Molnárem. „Již delší dobu jednáme o tom, že bychom v příštím roce u příležitosti výročí
holocaustu chtěli tuto událost nějakým způsobem připomenout, ať už pamětní deskou,
pomníčkem či jinou symbolikou,“ informoval místostarosta Šedivý a jeho slova doplnil
J. Molnár: „Na této vzpomínce se rozhodně chceme podílet. Uvažujeme o výstavě, která by
Příbramákům připomněla zdejší synagogu.“ Nalezená tóra má velice zajímavý osud.
Někdy v letech 1960 ji prodával tehdejší ONV a právě do Santa Barbary.

Oprava rybníku Cedník
V lesoparku Litavka je soustava rybníčků. Poslední z nich s názvem Cedník je v současné
době vypuštěný, protože tady došlo k poruše čapu a přepadové hrany. „Měli jsme
zažádáno o dotaci z ROP na opravu všech tří rybníčků. Bohužel jsme se žádostí neuspěli,
přesto se domnívám, že alespoň Cedník bychom měli opravit, aby rybníková soustava
fungovala. Nyní jsme využili projekt, který byl k žádosti o dotaci přiložen, a chystáme
opravu. Jedná se o velice pěknou lokalitu k procházkám. Jednali jsme i s Českým rybářským
svazem, který o rybníky pečuje, a rádi bychom v navázané spolupráci pokračovali,“ informoval místostarosta Ivan Šedivý.

Slavnostní vyřazení studentů
Vyřazování studentů patří ke každoročním slavnostním akcím škol. „Pokud jsme do jednotlivých škol pozváni, vždy na tyto slavnosti chodí zástupci města. Snažíme se všechny školy
na území města v tomto podporovat. Jde o velice hezkou tradici. Velmi v tomto směru
chválím střední a vyšší zdravotnickou školu, která má skutečně i vysokou úroveň
vzdělávání,“ sdělil Ivan Šedivý.

Malá zoologická na Skorotíně
Divokého krocana, muflona, divoká prasata, to vše je nyní možné na vlastní oči uvidět
v ohradě u hájenky Skorotín. „Městské lesy tady zřídily takovou minizoologickou ohradu,
aby i městské děti mohly na vlastní oči vidět třeba muflona. Pro mnoho dětí je to i první
seznámení s těmito zvířaty. Skorotín by tedy mohl být cílem vycházek dětí s rodiči nebo
školáků s učiteli,“ řekl místostarosta V. Černý.

Místo Krasohledění Hvězdy malých scén
Každoročně zahajovalo Krasohledění kulturní sezonu ve městě. Šlo o společný projekt
příspěvkových organizací města (Knihovny J. Drdy, Divadla A. Dvořáka, ZUŠ, Galerie
F. Drtikola), na kterém zároveň byly každoročně oceněny kulturní osobnosti. „Po vyhodnocení tohoto projektu bylo konstatováno, že Krasohledění již vyčerpalo své možnosti.
Proto bude nahrazeno projektem novým pod názvem Hvězdy malých scén. Tento projekt
bude rozložen do delšího časového období - od září do listopadu. Představit by se v něm
měly herecké osobnosti a významná divadla, např. divadlo Ungelt, soubor 3D Company,
Činoherní studio Ústí nad Labem a divadlo Viola. Začneme novou premiérou v Divadle
A. Dvořáka Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka na Malé scéně. Podle ohlasu pak budou
koncipovány další ročníky. Celý projekt je pod patronací Herecké asociace,“ informoval V. Černý.

Bohatý kulturní červen
Měsíc červen byl skutečně bohatý na nejrůznější slavnosti, setkání, přehlídky a oslavy.
Radní Juraj Molnár se zúčastnil například slavnostní promoce studentů Vysoké školy
evropských a regionálních studií v prostorách Kulturního domu. Následovalo setkání
u příležitosti oslav 40. výročí od natáčení seriálu Chalupáři ve Višňové. „Lidí se tu sešlo
opravdu hodně. Jenom mi chyběla ústřední melodie seriálu „Když máš v chalupě orchestrion,“
sdělil J. Molnár. Další setkání, kterého se J. Molnár zúčastnil, se konalo v Orlově u příležitosti oslav 105. výročí vzniku hasičského sboru a 640 let vzniku obce Orlov. „Program
tady byl opravdu bohatý,“ popsal své zážitky a přidal ještě popis návštěvy na Zahradní
slavnosti na Základní umělecké škole na nám. T. G. Masaryka. Za naprosto úžasné
považoval radní Molnár divadelní představení v podání studentů lycea Waldorfské
školy. „Hráli hru Járy Cimrmana Záskok a bylo to opravdu moc pěkné. Výkony herců byly
prostě úžasné,“ nešetřil chválou J. Molnár.

Zakončení projektu Comenius Regio
Dvouletý projekt Comenius Regio byl zakončen závěrečnou slavnostní konferencí
v prostorách firmy Kovohutě Příbram. Hlavním partnerem projektu byla ZŠ 28. října,
Obchodní akademie Příbram a Okresní hospodářská komora Příbram. „Během této doby
bylo vytvořeno určité portfolio, které nyní bude součástí vzdělávacích plánů na obou
školách. Zahraničním partnerem byla škola z Idar – Obersteinu ze Spolkové republiky
Německo,“ uvedl radní Molnár.
Ondřej Šlechtický, Alena Straková

Městský úřad Příbram informuje, že v období od 30. 6. 2014 do 31. 8. 2014
bude uzavřena Centrální spisovna Městského úřadu Příbram.
Žádosti občanů o vyhledání dokumentů budou bez omezení přijímány
podatelnou Městského úřadu Příbram na adrese: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
nebo v el. podobě na: e-podatelna@pribram-city.cz.

Oznámení o uzavírkách komunikací v Příbrami
Z důvodu stavebních prací – oprav povrchů komunikací budou uzavřeny tyto
komunikace:
- ulice 28. října - 1. část, v úseku mezi ulicemi Politických vězňů až Březohorská, v termínu 30. 6. 2014 – 3. 8. 2014
- most přes Litavku v ulici Ke Stadionu, v termínu 30. 6. 2014 – 20. 12. 2014
- Riegrova ulice - v úseku mezi ulicemi Hradební až Plzeňská, v termínu
od poloviny července
- ulice Čs. armády - 1. část, v úseku mezi ulicemi U Nádraží až Prokopská,
v termínu od poloviny července
Dále jsou plánovány uzavírky ulice Průběžné a ulice U Školy, taktéž z důvodu
opravy povrchů komunikací, které proběhnou v průběhu letních prázdnin.
Přesné termíny uzavírek výše uvedených ulic, objízdné trasy a omezení
provozu linek MHD a příměstské linkové dopravy budeme průběžně zveřejňovat v místních periodikách a na webových stránkách www.pribram.eu.
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Starosta Ing. Pavel Pikrt se za město zúčastnil předání maturitních vysvědčení studentům
několika středních škol.

V sobotu 14. června se konaly Městské slavnosti Příbram 2014. Akci zahájil starosta P. Pikrt.

Na snímku je autorka vítězného loga k městským oslavám v roce 2016 Dominika Lukešová
se starostou Ing. Pikrtem, který jí předal odměnu.

Město Příbram přestěhovalo svoji bezplatnou poradnu do nových prostor v ulici Čs. armády.
Na snímku je starosta Ing. Pavel Pikrt s vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Robertem Dikanem při slavnostním předání prostor do užívání.

Příbramský výtvarník pan Jan Čáka oslavil své 85. narozeniny. Za město mu přišel blahopřát
místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Městské lesy Příbram vybudovaly novou oboru Farmářský chov. Prvními návštěvníky byli žáci ZŠ
Příbram-Březové Hory, kteří si oboru prohlédli společně s místostarosty Ivanem Šedivým a Václavem Černým. Chcete-li oboru navštívit, domluvte se s polesným p. Švarcem, tel. 604 210 065.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár jednali se zástupci Federace židovských obcí v ČR o vzpomínkové akci s odhalením pamětní desky v místě bývalé Synagogy (v roce 2015). Jednání se zúčastnila
také ředitelka archivu PhDr. Věra Smolová a ředitel muzea PaedDr. Josef Velfl.

V posledním červnovém týdnu se konala závěrečná konference projektu Comenius Regio.
Město zde zastupovali Ing. Pikrt a Ing. Molnár. Dalšími partnery byla OHK Příbram, OA a VOŠ
Příbram a ZŠ 28. října 1. Konference proběhla v areálu Kovohutí Příbram.

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 7. 5. ve 12.52 hodin oznámil na tísňovou linku
Městské policie Příbram muž, že v Mariánském údolí
leží na zemi nějaká osoba. Do uvedené ulice ihned
vyjela hlídka MP a po příjezdu zde nalezla muže,
který nereagoval na žádné podněty, pouze těžce
dýchal. Strážníci přivolali záchrannou zdravotnickou
službu a posádku doprovodili do nemocnice.
Dne 19. 5. ve 2.55 hodin v průběhu pravidelné
kontrolní činnosti zahlédla hlídka Městské policie
Příbram v ulici Politických vězňů dva muže, kteří se
hlučně dohadovali. Strážníci zjistili, že jsou zjevně
pod vlivem alkoholu. Vyzvali je k prokázání
totožnosti a zjistili, že jde o muže ve věku 45 a 32 let.
Hlídka muže poučila, že svými hlasitými projevy ruší
noční klid, a vyzvala je, aby se ztišili. Jmenovaní
výzvu strážníků uposlechli a rozešli se. Starší muž
po několika krocích upadl a uhodil se do hlavy.
Strážníci poskytli muži nezbytnou první pomoc
a neprodleně přivolali lékaře.
Dne 23. 5. v 17.30 hodin oznámil na tísňovou linku
Městské policie Příbram muž, že ve vnitrobloku
u restaurace Malý kotel nějaká mladá žena kouří
marihuanu a zjevně se chystá odjet osobním vozidlem. Hlídka po příjezdu ženu nezastihla, ale
po prohledání širšího okolí zahlédla ženu za volantem
vozu Volkswagen v Žežické ulici. Na předním sedadle
měla navíc umístěnou autosedačku s malým
dítětem. Strážníci ji zastavili a ztotožněním zjistili, že
se jedná o ženu ve věku 25 let. Žena se přiznala, že
před jízdou skutečně kouřila marihuanu. Na základě
těchto skutečností přivolali strážníci hlídku policie
a případ jí předali.
Dne 25. 5. v 18.59 hodin kontaktovala telefonicky

služebnu Městské policie Příbram zdravotní sestra
z urgentního příjmu Oblastní nemocnice v Příbrami
a žádala o asistenci při ošetření agresivní pacientky.
Na místo ihned vyjela hlídka MP, kde zjistila, že
na oddělení nemocnice se nachází 51letá žena,
která sem byla umístěna po autonehodě. Žena byla
v silně podnapilém stavu a s ošetřujícím personálem
nijak nespolupracovala. Za přítomnosti strážníků se
však podařilo dotyčnou následně vyšetřit. O celé
věci byl vyrozuměn 53letý manžel pacientky, který
si následně převzal manželku do domácí péče.
Dne 25. 5. v 15.30 hodin v průběhu konání akce
„Divadlo patří dětem“ kontaktovala strážníka MP
žena a uvedla, že v Tylově ulici je žena, která má
zraněnou nohu a silně krvácí. Strážník MP urychleně
na místo přivolal zdravotníka, který ženě poskytl
nezbytnou první pomoc, a následně byla přivolána
záchranná zdravotnická služba, která převezla
29letou ženu k dalšímu ošetření do Oblastní nemocnice Příbram. V 17.04 hod. přijal strážník MP sdělení,
že zraněná žena má žloutenku typu C, a proto ihned
kontaktoval všechny osoby, které ženě pomáhaly,
a poučil je, jak mají postupovat v případě, že se
dostaly do přímého kontaktu s její krví.
Dne 16. 6. 2014 ve 14.00 hodin oznámila telefonicky na služebnu Městské policie Příbram žena, že
ve dvoře u mateřské školy v ulici Edvarda Beneše
zahlédla roj včel, který by mohl ohrozit děti z uvedené mateřské školy. Na místo ihned vyjela hlídka
MP a přivolala hasiče, kteří následně roj včel
za součinnosti hlídky MP odstranili.

Jak zabezpečit domácnost před dovolenou

z dovolené do promočeného bytu opravdu není to pravé.
5. Cennosti patří do trezoru
Máte-li doma trezor, neváhejte do něj před odjezdem
na dovolenou uložit všechny cennosti, které doma
zanecháváte. Patří sem především důležité dokumenty,
doklady, šperky, ale i umělecká díla, jež takto lépe
ochráníte před případnými lupiči.

Paradoxně právě v průběhu letní pohody, prázdnin
a dovolených jsou naše domy, byty, ale i osiřelé vozy
v garážích nebo na ulici před domem v největším
ohrožení. Ze statistik Policie ČR vyplývá, že počet vloupání
do domů a bytů v době letních dovolených stoupá až
o desítky procent oproti zbytku roku. Pojištění nestojí
moc, zejména v porovnání s tím, co vše jsou zloději schopni
odcizit. Díky možnosti si on-line v pohodlí domova
nabídky pojišťoven projít, porovnat pro i proti a následně
rovnou smlouvu uzavřít představuje sjednání pojištění
skutečně nepatrnou investici času a energie, která se vám
v případě pojistné události několikanásobně vrátí.
„Návštěva“ zloděje však zdaleka není jedinou nepříjemností, jež může domácnost po dobu vaší nepřítomnosti
postihnout. Nejčastěji vás zaskočí něco mnohem
běžnějšího. Téměř každý důvěrně zná promočené mapy
na stropě a nikam nevedoucí komunikaci se sousedem.
Pro tyto a další eventuality zde uvádíme deset tipů, jejichž
dodržením snížíte pravděpodobnost nepříjemných
překvapení po návratu z dovolené.
Deset praktických rad:
1. Pojištění je základ
Sjednání vhodného pojištění domácnosti pomůže snáze
zvládnout všechny potíže, které v ní mohou nastat nejen
po dobu, kdy budete na dovolené. Pokud budete uzavírat
pojištění domácnosti, dejte si pozor na správně zvolenou
takzvanou pojistnou částku neboli skutečnou hodnotu
domácnosti, to znamená souhrn všech věcí, které mají
v domácnosti nějakou hodnotu. Jestliže by částka byla
výrazně nižší, pojišťovna by vám krátila náhradu škody.
Pro tyto účely je vhodné pečlivě uchovávat doklady
o koupi věcí a nákladnější vybavení i fotograficky zdokumentovat. Takto vedený inventář značně zjednoduší
veškerou agendu v případě vzniku škody.
2. Havarijní pojištění pro váš vůz
Před odjezdem nezapomeňte ani na svůj vůz. Pojištění je
určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly
nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu
či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.
Přestože havarijní pojištění není povinné, jeho uzavření je
třeba vždy zvážit, ať už stojí váš vůz v garáži nebo venku
před domem. Můžete si tak jednoduše ušetřit nemilé
překvapení v podobě neplánovaných finančních výdajů.
3. Pozor na elektrické spotřebiče
Před opuštěním domácnosti zkontrolujte, jsou-li všechny
elektrické spotřebiče vypnuté. Zapnutý sporák, rychlovarná konvice či žehlička mohou mít za následek požár
celého bytu či domu. Zároveň se může elektronika pod
proudem stát snadnou „obětí“ bouřky. Pro váš klid
všechnu elektroniku v domácnosti raději dvakrát
zkontrolujte. Přístroje, které lze vyndat ze zásuvky,
vypojte. Ušetříte tím energii a snížíte riziko vzniku
jakýchkoliv škod. Pokud opouštíte nemovitost na delší
dobu, ideálním řešením je odpojit elektřinu centrálně.
Samozřejmostí je pak i úplně vypnuté vytápění či klimatizace, zvláště v případě, že se systémy zapínají automaticky.
4. I voda může potrápit
Vypnutím hlavního přívodu vody v domě se vyhnete jak
krušným chvílím s prasklým potrubím, tak vysokým
účtům zapříčiněným vytrvale kapajícími kohoutky.
Nehody vody mohou postihnout i obyvatele bytů. Snad
každý se už někdy setkal se situací, kdy sousedovi nad vámi
netěsnil kohoutek, nebo vytekla pračka, a vrátit se
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6. Dohodněte se se známými
Vždy je dobré dohodnout se s důvěryhodnými osobami,
rodinou, přáteli či sousedy, aby občas do vašeho domu či
bytu zašli – zkontrolovali, je-li vše v pořádku, vyvětrali
a zalili květiny. Jejich občasná přítomnost pomůže
vytvořit dojem „obydlenosti“, který nevítané hosty
spolehlivě odradí. Stejný efekt může mít i zanechání zdání
domácnosti v běžném provozu – zloději si rozmyslí,
budou-li riskovat přistižení při činu, jestliže u vás natrefí
například na prádlo na sušáku, neuklizený hrnek na stole
či další stopy po vaší možné blízkosti. Určitě vybraným
známým přenechte i klíč od schránky, aby z ní po dobu
vaší nepřítomnosti mohli vybírat poštu. Samozřejmostí je
vzájemná výměna aktuálních kontaktů.
7. Čtyřnohým miláčkům zamluvte hotel
Pokud máte doma psa nebo kočku a žádného ochotného
příbuzného či kamaráda na hlídání, nevyhnete se službám psího nebo kočičího hotelu. Místo zarezervujte
s dostatečným předstihem, důkladně si ověřte podmínky
hotelu a pokuste se získat osobní reference, které bývají
zárukou kvality.
8. Zavřete okna i dveře a vykliďte snadno přístupné
prostory
Zabezpečte všechna okna i dveře. Nezapomeňte zejména
na zadní vchody, sklepní okénka a garážová vrata. Okna
nezapomeňte zavřít, ani když bydlíte ve vyšších patrech –
prudký vítr i déšť by mohly ve vašem bytě i u sousedů
způsobit nejednu nepříjemnost. Rolety, žaluzie i závěsy
ovšem nezatahujte, jedná se o oblíbený signál pro zloděje,
že nikdo není doma. Na balkonech, terasách, zahradách
a předzahrádkách nenechávejte nic cenného.
9. Aktivujte alarm
Pokud máte alarm, nezapomeňte ho před samotným
odchodem z domova aktivovat. Přístupové údaje sdělte
těm, kteří slíbili, že k vám občas zajdou na kontrolu –
mohli by být za svoji ochotu velmi nepříjemně „odměněni“!
10. Zapomeňte na starosti všedního dne a užijte si
dovolenou
Pokud se budete držet předchozích bodů, bezstarostná
dovolená a poklidný návrat jsou téměř zaručeny. Správně
uzavřené cestovní pojištění vás ochrání na dovolené
mimo ČR, pojištění domácnosti, eventuálně havarijní
pojištění, vám dá na dovolené klidný spánek. Pokud
nechcete pojistit svou domácnost dlouhodobě, pojistěte
ji jen na dobu, kdy jste na cestách.
Dále ještě nedoporučujeme se o svém odjezdu příliš
rozšiřovat a i jinak dávat najevo svou nepřítomnost a už
vůbec není vhodné se o této skutečnosti zmiňovat na internetu. Je dobré zachovat dojem „obydleného bytu“,
nezatahovat závěsy ani žaluzie, „nezabedňovat“ okenice.
Jako i po celý rok je důležité, aby byly dveře do bytu kvalitní a byly opatřeny odpovídajícím zámkem (stupeň
zabezpečení by měl odpovídat tomu, nakolik si ceníte
vybavení vašeho bytu). Dalším ochranným prvkem jsou
bezpečnostní fólie na okna, v ideálním případě alarm,
který lze doporučit jak u bytu, tak u rodinného domu.
U rodinného domu se mi jako výhodná jeví investice
do svítidel na fotobuňku – tato čidla mohou případné
nezvané návštěvníky odradit.
Bc. Ladislav Hadrbolec

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti
V lednu 2014 bylo vyhlášeno dotační řízení v rámci Programu prevence
kriminality na rok 2014. Město prostřednictvím svého Městského programu
prevence kriminality na rok 2014 žádalo o přidělení dotace na 4 projekty.
Republikový výbor pro prevenci kriminality na svém jednání v březnu
finančně podpořil 3 příbramské projekty a město Příbram obdrželo
celkovou dotaci ve výši 397 000,- Kč.
V rámci výše uvedeného dotačního řízení nebyly rozděleny všechny
finanční prostředky, a tak v květnu MV ČR v souladu s vládou schválenou
„Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“
(usnesení vlády č. 925) vyhlásilo II. kolo dotačního řízení pro Program
prevence kriminality na rok 2014.
V rámci II. kola dotačního řízení pro Program prevence kriminality na rok
2014 město podalo v červnu žádost k realizaci Letního sociálně – rehabilitačního pobytu pro děti- klienty Střediska výchovné péče. Od státu požadujeme dotaci ve výši 54 000,- Kč, z rozpočtu města by v případě přidělení
dotace měla být uvolněna částka 32 500,- Kč jako spoluúčast na realizaci
projektu. Cílem projektu je především efektivní práce s kriminálně rizikovými
dětmi v rámci ověřených postupů za účelem snížení dětské delikvence
a výskytu sociálně-patologických jevů včetně podpory osvojení a udržení
prosociálních vzorců chování. Tento pobyt se uskuteční pro uzavřenou
skupinu 20 dětí a bude realizován v oblasti zvané „Na Dědku“ nedaleko
Rožmitálu pod Třemšínem ve srubové skautské chatě. Tábor bude veden
pětičlenným týmem, který tábor pro obdobnou skupinu dětí realizuje
každoročně již od roku 2009. Letos bude tábor v termínu od 16. – 23. 8. 2014.
Město Příbram bude tuto akci plně zálohovat, neboť výsledek dotačního
řízení se bude krýt s realizací uvedeného tábora.
Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Žáci ZŠ PŘÍBRAM - BŘEZOVÉ HORY letí do Říma
Co je COCA COLA CUP - Školský pohár? Turnaj základních škol ve fotbale. Letos
zakončen česko-slovenským superfinále v Kroměříži. Z celkového počtu 1400 škol
vzešly 4 školy, které se účastnily superfinálového turnaje. Za Českou republiku ZŠ
Příbram - Březové Hory a ZŠ E. Rošického Jihlava. Za Slovensko ZŠ Klačno
Ružomberok a ZŠ K. Mahra Trnava. Všechno „ligová“ města. To slibovalo pěkná
utkání komentovaná známou dvojicí sportovních komentátorů Petrem Svěceným
a Vojtěchem Bernatským. Všemu přihlížel a klukům fandil známý bývalý reprezentant Jan Koller.
Příbramáci přijeli s jednoznačně nejmladším týmem. Většinu týmu tvořili kluci
narození v roce 2000, kdežto ostatní školy neměly na soupisce žádného takto
mladého fotbalistu. Základ ostatních škol tvořili kluci narození v roce 1999 a 1998
a díky tomu byli značně fyzicky vyspělejší. I s tímto faktem se kluci z Březových Hor
museli v cestě za úspěchem poprat.
V semifinále narazili v českém derby na Jihlavu. Zápas byl vyrovnaný, téměř
bez šancí. Dospěl tedy k fotbalové ruletě, kopaly se penalty. Hned v první sérii
Martin Melichar v naší brance vystihl střelci Jihlavy úmysl a penaltu chytil. Naši
kluci nezaváhali a všichni penaltu proměnili. Obrovská radost, která se nedá popsat
slovy. Postup do finále, což čekal málokdo. Ve druhém - slovenském semifinále
zvítězil Ružomberok, opět na penalty.
Ve finále nás tedy čekali dlouháni z Ružomberoku. První poločas byl soupeř
jednoznačně lepší, naštěstí proměnil pouze jednu šanci. Do druhého poločasu jsme
nastoupili se dvěma změnami v sestavě a na hře to bylo znát. Hned ve druhé
minutě jsme vyrovnali po křídelní akci Janoty a zakončení Pazderníka. Poté se hra
vyrovnala, ale soupeř stále hrozil ze standardních situací, kde využíval svou
značnou výškovou převahu. Za stavu 1:1 se zaskvěl podruhé Melichar, kdy úžasnou
robinzonádou chytil krásnou střelu soupeře z trestného kopu. Poté to přišlo. Čtyři
minuty před koncem utekl Janota po straně, obešel dva obránce a předložil míč
Pazderníkovi do jasné šance. Pazderník s ledovým klidem proměnil. V posledních
minutách jsme ustáli tlak soupeře a závěrečný hvizd rozhodčího odstartoval gejzír
radosti příbramských fotbalistů. Splnil se jim sen - hlavní cena turnaje, zájezd
na třídenní kemp v olympijském centru v Římě.
Na cestě do Říma museli kluci z Příbrami projít přes 4 turnaje a závěrečné
superfinále. Na konci této cesty zůstalo z celkového počtu 22 000 hráčů patnáct
kluků, kteří letí v červenci na fantastický tréninkový kemp do Říma. Všechny turnaje
kluky odtrénovala dvojice Josef Strejc a Robert Hájek.
Josef Strejc
Na závěr děkuji všem klukům, kteří tohoto vynikajícího výsledku dosáhli a výborně
reprezentovali nejen naši školu, ale i město Příbram. Byli to tito hráči: Jan Hušek, Jiří
Mezera, Miroslav Čížek, Patrik Fejtl, David Klemš, Michal Benda, Ondřej Hájek,
Martin Melichar, Josef Nezník, Marek Šíma, Petr Janota, Martin Pazderník, Martin
Jílek, František Belej a kapitán Ondřej Drašar.
Zároveň je určitě třeba vyzdvihnout dlouhodobou systematickou a velice kvalitní
trenérskou práci Josefa Strejce, který s tímto týmem dosáhl i v minulosti výrazných
úspěchů. Děkuji mu za dosavadní práci a přeji mu hodně elánu a trpělivosti jak
v práci učitele na naší škole, tak i v další trenérské činnosti.
Jan Pechlák, ředitel školy

Historický úspěch žákyň ZŠ pod Svatou Horou
Ve dnech 2. a 3. 6. 2014 se vybrané žákyně ze 4. a 5. ročníku zúčastnily celostátního
kola ve vybíjené v kempu Pecka nedaleko Nové Paky.
Děvčata se probojovala přes okresní a krajské kolo až na samý vrchol této soutěže.
Celorepublikového finále se v každé kategorii zúčastnilo celkem 16 družstev. Turnaj
měl dvě části. První den bylo 16 družstev rozděleno do čtyř skupin s hracím
systémem každý s každým. Zde dívky porazily všechny soupeře, a vyhrály tak
základní skupinu. Druhý den ráno začaly finálové boje porážkou, ale holky to
nevzdaly a nakonec vybojovaly na mistrovství ČR ve vybíjené 4. - 5. tříd krásné třetí
místo. Pro ZŠ pod Svatou Horou, Příbram je to obrovský úspěch a radost pro celé
družstvo i s trenérem. Na samý závěr následovalo slavnostní vyhlášení výsledků,
předání medailí a poháru.
K úspěchu děvčatům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Školu reprezentovaly: Chantal Čížková a Karolína Železníková ze 4.C, Kateřina
Hadáčková z 5.B, Kateřina Procházková, Klára Fichnová, Lucie Trojanowiczová,
Kateřina Nováková, Barbora Jakoubková, Bára Kořanová, Eliška Pohořská a Anna
Borková z 5.C.
Bc. Pavel Kotěšovský, učitel Tv

Galerie Františka Drtikola Příbram
FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM

MIROSLAV HÁSEK VZPOMÍNÁNÍ
výstava kreseb a grafik prodloužena
do 27. července 2014
otevřeno:
úterý – neděle od 9 do 17 hodin

Přesto, že se blíží čas prázdnin a dovolených, Farmářské trhy Příbram jedou dál
a mají stále co nabídnout. I tentokrát se uskuteční třetí sobotu v měsíci červenci, tj.
19. července 2014 od 8:00 do 12:00 hodin v areálu Hořejší Obory.
Tradiční bohatý sortiment prodávaných potravin bude obohacen o zaručeně čerstvou
kořenovou zeleninu, kdy kromě mrkve přibude petržel, cibule i celer, dále pak květák,
brokolice, hlávkové zelí, česnek, kapusta. Návštěvníci si mohou zakoupit první letní
ovoce - meruňky, třešně, maliny či borůvky.
Na příštích farmářských trzích se představí zahraniční host ze Slovenska, který
nabídne sýry v mnoha variacích (korbáčiky, parenica a další).
Farmářské trhy budou tentokrát zpestřeny o ochutnávku potravin, kterou připravila
STŘEDOČESKÁ REGIONÁLNÍ POTRAVINA.

Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

Parkovací dům: Nekonečný příběh, který by už měl skončit
V polovině května letošního roku jsem zveřejnil článek, který analyzoval možnosti řešení
takzvaného parkovacího domu v centru Příbrami. V minulosti jsem nebyl spokojen s tím, že
příspěvky opozice nepublikoval městský zpravodaj Kahan, tentokrát ale musím redakční radu
pochválit. Komentář zařadila do červnového vydání, a přispěla tak k další diskusi o tomto
projektu. Debata musí pokračovat nejen proto, že zde hovoříme o investici v řádu desítek
milionů korun, ale také proto, že stanovisko vedení města, které bylo k mému textu doplněno,
obsahuje hned několik rozporů. V zájmu objektivity přidávám odkaz na červnový Kahan, kde
naleznete náš článek a inkriminované vyjádření radnice: http://bit.ly/UMVaIt
Vedení města: Parkoviště nepotřebujeme, proto postavme parkovací dům
Není třeba studovat logiku, aby čtenář na první pohled odhalil rozpor v argumentaci. Vedení
města reaguje na návrh TOPky, který obsahuje vybudování jednoduchého parkoviště. A v kostce
říká, že přeci žádné parkoviště v centru už nepotřebujeme, protože placená stání jsou u Uranu
a u někdejší takzvané infekce (město nově nabízí parkování i na Flusárně, ale to je příliš daleko
od míst, kde je parkování skutečně třeba). Proč ale současné vedení radnice říká, že je třeba
postavit parkovací dům? Na stejném místě? A dokonce říká, že jsou nové technologie, které
celou stavbu zlevní.
Čím si vysvětlit tak rozporná stanoviska? Radnice jednoduše nechce ustoupit z představy
nesmyslně drahého parkovacího domu, protože by možná musela před volbami voličům obhajovat drahou projektovou dokumentaci, která stála přibližně čtyři miliony korun. Pokud totiž
město původně odpískalo projekt s dotací Evropské unie, následně konstatovalo, že se do něj
nepustí ani samo, pak musí projekt někomu prodat, aby aspoň částečně umořilo vysoké náklady
na vznik dokumentace. Upozorňujeme, že náš návrh počítá se vznikem 120 parkovacích míst
(oproti 176 v parkovacím domě) a jeho realizace by vyšla jen v ceně projektové dokumentace
parkovacího domu.
Za neetickou považuji rovněž skutečnost, že vedení města se snaží projekt parkovacího domu
prodat soukromému subjektu, a přitom zástupci radnice otevřeně prohlašují, že jde
o nerentabilní investici. Město jako instituce by mělo vystupovat korektně vůči občanům i svým
obchodním partnerům. Pokud vezmeme, že by se nějaké firmě podařilo stáhnout náklady
na polovinu původních (z 80 na 40 milionů korun), tak při návratnosti 10 let a při započtení
provozních výdajů by zde muselo aspoň hodinu v pracovní den parkovat 1000 vozů při sazbě
20 Kč za hodinu; o víkendu tu za peníze nebude parkovat nikdo). Za předpokladu, že parkovací
dům nebude pro podnikatelský subjekt ekonomicky zajímavý, hrozí, že nejen že nebude vybudován vícepodlažní objekt pro auta, ale ani běžné parkoviště. A smůlu budou mít opět občané.
Ekonomické a elegantní řešení
V závěru připomínám naše řešení: Využijme volný pozemek u nemocnice a vybudujme zde
běžné parkoviště. Dobu realizace odhaduji na několik měsíců. Investice dosáhne přibližně tří až
čtyř milionů korun, čímž vznikne 100 až 120 parkovacích míst. V současnosti se zde parkuje
„na divoko“, takto se celá plocha esteticky upraví.
A nastavíme kýžený model, kdy se v bezprostředním centru kolem náměstí T. G. Masaryka bude
parkovat krátkodobě a v docházkové vzdálenosti vznikne „záchytné“ parkoviště, kde bude
možné nechat vůz déle. Ve světle posledních informací je také důležité, aby pozemek zůstal
v majetku města, které jej bude spravovat, čímž se vyloučí riziko spekulativního prodeje.
Mgr. Václav Švenda, městský zastupitel za TOP 09

Parkování ve městě
Vedení města Příbrami se k problematice parkování v centru města vyjádřilo již v minulém čísle
zpravodaje Kahan. Opoziční zastupitel Mgr. Václav Švenda však neustále opakuje to, co již
jednou řekl. A není divu. Blíží se volby.
Město Příbram řeší problematiku parkování dle svých aktuálních možností. „V současné době
jednáme o výstavbě parkoviště nad Albertem v ulici Čs. armády. Jedná se o lokalitu vzdálenou
zhruba 3 minuty pěšky do centra města. Město by realizaci hradilo z vlastních prostředků a spolupracovalo by se na ní se soukromým investorem, který by poskytl pozemky,“ uvedl 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý. Investice by dosáhla podobné výše, jako tomu bylo v případě parkoviště
v Zahradnické ulici. V podobných intencích by probíhalo také umořování investice, což
znamená, že do té doby, než by se investice městu vrátila, plynuly by veškeré finanční prostředky
vybrané za parkovné pouze do městské kasy.

Psi a kočky k adopci

Budu včelařem

Včelařský rok - podletí, podzim

5. díl

Vážení čtenáři. V dnešním díle se budeme zabývat některými činnostmi, které by měl včelař
vykonávat v určitém ročním období. Kalendářní rok včelařů je místo obvyklých čtyř částí
rozdělen na sedm ročních období. Přizpůsobuje se životním cyklům včelstva a jeho vývoji,
který závisí na povětrnostních podmínkách a na rozvoji rostlinstva.
Včelařské podletí je začátek července, kdy se zemědělci připravují na sklizeň žita ozimého
a hlavními snůškovými zdroji včel je pámelník, slunečnice a jetele. Je-li příznivý rok, objeví se
ve výše položených oblastech medovice, kterou produkují jehličnany. V nížinách ubývá
kvetoucích rostlin a začíná bezsnůškové období. U včel se objevuje slídilství a sklony
k loupežím v jiných úlech. Včelař by měl zúžit česno, aby ho mohly včelí strážkyně lépe bránit
proti případným zlodějkám. S klesajícím množstvím včelího plodu se vytrácí potřeba trubců.
Včelí samečci - trubci jsou dělnicemi vyháněni od zásob a nakonec i z úlu. Včely se začínají
připravovat na zimu. Aby matka nepřestala plodovat, musí mít včely dostatečné množství
glycidových a pylových zásob. Včely si vytvářejí zimní sedisko a včelař by měl odstranit z úlu
nedostavěné plásty a po medobraní začít s krmením včel cukerným roztokem na zimu. V této
době také probíhá tzv. tichá výměna matek. Když si včely nejsou jisté, že stará matka vydrží
přes zimu, donutí ji zaklást vajíčkem velkou mateří buňku, ze které se vylíhne nová matka. Stará
matka opouští jako nepotřebná dobrovolně úl, aby uvolnila místo mladé, která zajistí nové
generace včel pro přečkání zimy. Pro člověka je nezvyklé začít se připravovat v červenci
na zimu, ale včely právě na konci července slaví Silvestra a začínají nový včelařský rok.
Podzim. Příroda vydává své plody ve formě dozrávajícího ovoce, kterému právě včely umožnily
vyrůst. Rozkvétá ocún, svazenka a hořčice a včely nosí poslední zásoby pylu a nektaru. Od včelaře by místo odebraného medu měly mít zásoby cukerného roztoku na zimu. Ty mimo jiné
znemožní včelám nanosit do úlu nekonzumovatelný med z pozdně medujícího modřínu.
Ve včelstvu už nejsou trubci a generace dlouhověkých zimních včel přebírají vládu nad včelstvem. Včely se stáhnou do chumáče zhruba v místě posledního líhnutí plodu. Včelař provádí
prohlídku stavu zásob na zimu, přítomnost matky a sílu včelstev. Zjistí-li slabé včelstvo bez zásob, které mohlo být vyloupené nebo přišlo o matku, je nejlépe ho na zimu spojit s jiným.
Nad středně silné včelstvo je umístěn nový nástavek se slabým včelstvem a tzv. mateří
mřížkou se obě včelstva oddělí. Je nutné doplnit zimní zásoby. Přísun nového cukerného
přídělu obě včelstva sjednotí. Včelař musí nasadit na úl dobře izolující víko, aby včelám
neunikalo teplo. Jinak nechává otevřená očka a česno, aby úl dobře větral a mohla unikat
nadměrná vlhkost. Na dno úlů vkládá včelař podložku pro zimní spad měli, která mu umožní
kontrolu bez rušení včelstva a její vyšetření na včelí nemoci. Tvar podložky by měl odpovídat
půdorysu dna úlu a podložka by měla být vyrobena z vodě odolného materiálu. Mohlo by se
stát, že zkroucená přední hrana uzavře česno a včelstvo se udusí, pokud nástavky nemají čelní
průlezová očka. Včelař upevní vše, co by ve větru mohlo rámusit a rušit včely v jejich zimním
klidu. Pro včelaře nastává období příprav na novou sezónu. Začíná třídit přebývající plásty,
které rozdělí na použitelné, tj. světlé starší souše a panenské (postavené včelami v tomto roce).
Staré zčernalé plásty a souše s trubčími buňkami včelař vyřeže z rámků a pomocí tzv. vařáku
z nich vytěží vosk na výrobu včelích mezistěn, které slouží jako předloha včelám pro stavbu
nových plástů. Ty zakoupí výměnou za vosk v nejbližší včelařské prodejně. Může také poslat
poštou vyřezané souše rovnou do některého z podniků, který mezistěny vyrábí. Na dobírku je
mu vrácena zásilka mezistěn. Včelař dále čistí a drátkuje rámky na plásty, popř. vyrábí ze zakoupených přířezů z lipového dřeva nové. Uskladněné souše je nutné pravidelně ošetřovat proti
zavíječi voskovému sirnými knoty, ledovou kyselinou octovou nebo formaldehydem
v uzavřené místnosti nebo staré skříni. Včelař by měl obměnit každoročně minimálně třetinu
včelích plástů za nové. Vnitřní plochy uskladněných medníkových nástavků včelař vyčistí,
vydenzifikuje plamenem nebo roztokem sody a zvenčí opatří novým nátěrem fermežové
barvy. Barva nástavků je pro včely orientační při návratu do úlů. Neměla by převažovat červená
a zelená protože je včely dost dobře nerozlišují a na stanovišti by úly s těmito barvami neměly
stát vedle sebe. Dále včelař v průběhu podzimu a zimy zkontroluje a vyčistí veškeré další
včelařské vybavení a pomůcky pro další včelařský rok. Jak úspěšný bude, záleží na počasí
a dobré přípravě, o které byl dnešní díl.

Bc. Jiří Roub

Minigolf v areálu Nov ý r ybník
červenec - srpen pondělí až neděle 10 – 20 hodin

tel. 318 629 531, 777 705 616
Vlastička, ev. č. 83: 2letá fenka křížence, nalezena v Lazci , kde ji
vyhodili z auta. Vlastička byla velice bojácná, ale vstřícností lidí
z obce Lazec a zaměstnanců útulku, kteří ji krmili, se podařilo plachou fenku odchytit. Za odměnu jim Vlastička před 3 týdny porodila tři
krásná štěňátka. Fenka by nepohrdla zahrádkou s domkem.

Bady, ev. č. 4 Asi 7letý NO, velice hodný, přátelský a výborný hlídač.
Bady má oční vadu krátkozrakost, která ale nesnižuje jeho hlídací
schopnosti. Je vhodný i ke starším lidem, má rád dlouhé procházky.

Karlík, ev. č. 85: 7letý NO, do útulku se dostal ve velmi zuboženém
stavu, ale i přesto lidem velice důvěřuje. Hodil by se jako hlídač
k domu se zahradou. Má částečný výcvik a je velmi mazlivý.

Zrzek, ev. č. 79: Rok a půl starý kříženec fouska a ridgebacka, veselý
pes, který nezkazí se svým páníčkem žádnou lumpárnu. Potřebuje
dostatek pohybu, má velice rád děti. Do útulku přišel silně podvyživený.

Spolek pro kočku hledá hodného člověka, který by se ujal dvou kocourků - zrzavého asi osmiletého Zikyho a šestiletého mourovatého Matěje.
Oba jsou kastrovaní, vhodní do bytu, klidní a čistotní. Kontakt sl. Kroupová, tel. 736 129 277.
Dále nabízíme do dobrých rukou koťátka různých barev. Tel. 773 982 827.

OOBLASTNÍ
BLASTNÍ NEMOCNICE
NEMOCNICE PPŘÍBRAM
ŘÍBRAM,, AA.. SS..
Nemocnice vyšetřuje klíšťata
na přítomnost borrelií
Oblastní nemocnice Příbram
poskytuje novou službu.
Mikrobiologické oddělení
nemocnice disponuje vybavením, díky kterému je
schopné vyšetřit odstraněná
klíšťata na přítomnost borrelií, které způsobují velmi
nepříjemné onemocnění – lymskou borreliózu.
Po letošní mimořádně mírné zimě a také díky
příznivým klimatickým podmínkám se již
od brzkého od jara objevují klíšťata
ve vysokých počtech prakticky na celém území
příbramského regionu. Nejrizikovější oblastí
zůstává již po léta Střední Povltaví.
Některým onemocněním můžeme předejít
očkováním (klíšťový zánět mozkových blan),
ale ostatním se musíme vyvarovat sami
opatrným chováním při pobytu v přírodě. I přes

sebevětší opatrnost si ale z pobytu v přírodě
včetně našich zahrad, chat a chalup můžeme
my – lidé nebo naši čtyřnozí přátelé přinést
nechtěného parazita - klíště obecné.
V takovém případě již není nutné čekat až
na případné první projevy nemoci. V nemocnici je totiž možné nechat si odstraněné
klíště vyšetřit na přítomnost infekce borrelií
ihned.
Vyšetření provádí mikrobiologické oddělení
nemocnice, kam je třeba klíště v zabezpečené
nádobce přinést. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do 24 hodin.
Více informací o tomto onemocnění i jak je
možné se proti klíšťatům chránit a co udělat
s již přisátým klíštětem, najdete na webových
stránkách nemocnice www.nemocnicepribram.cz
v nabídce oddělení mikrobiologie a parazitologie.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
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Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
V sobotu 5. července oslavíme věrozvěsty Cyrila
a Metoděje při mších svatých v 7:00, 9:00, 11:00
a 17:00 hodin.
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
Třetí neděli v měsíci červenci, letos tedy 20. 7.,
slavíme v Kongregaci Redemptoristů titulární
slavnost Nejsvětějšího Vykupitele. Předmětem
oslavy je jednak osoba Krista Vykupitele a potom
také naše vykoupení. Pro nás je Ježíš Kristus
zachráncem, který přinesl pomoc v nouzi – a to
celému lidstvu. On je tím, kdo zaplatil cenu,
abychom byli svobodnými. Vykoupení nám přineslo v první řadě osvobození, konkrétně
osvobození od hříchu a následků hříchu. Dále
nám Kristus vykoupením daroval nový život
s Ním, tedy nový život v Kristu, nový život
ve svobodě Božích dětí. Jde tak o oslavu naší
svobody. Jde o uvědomění si toho, že Ježíš
Kristus je člověku tak blízko a že my jsme blízko
Jemu, který nám svobodu vydobyl.
Památka svaté Marie Magdalény
V úterý 22. července bude mše svatá v 7:00
hodin v bazilice. Mše svaté v 9:00 a v 17:00
hodin budou slouženy v krápníkové jeskyni,
tedy v kapli svaté Máří Magdalény.
Adopce varhanních píšťal
Matice Svatohorská, která se stará o stavbu
nových varhan pro Svatou Horu, zahájila
projekt „adopce varhanních píšťal“. Podmínky

adopce je možné zjistit přímo na Svaté Hoře,
dále v předsíni baziliky jsou k dispozici letáky,
také je možné se informovat na webových
stránkách www.svata-hora.cz/varhany nebo
v letošním druhém čísle časopisu Svatá Hora,
který je v těchto dnech k dostání.
Kalendář akcí
V předsíni baziliky nebo v celoročně otevřené
prodejně Svatohorského poutního muzea je
možné nalézt leták s názvem „Kalendář akcí“
a v něm patřičné informace o všem, co se
na Svaté Hoře bude konat v tomto liturgickém
roce. Leták je ke stažení i na webových
stránkách Svaté Hory. Kalendář obsahuje
kromě liturgických a kulturních událostí také
informace o duchovních cvičeních, o pravidelných bohoslužbách, o možnosti prohlídek
s průvodcem pro různé skupiny osob, dále
informace o bezbariérovém přístupu do baziliky, včetně kontaktů, otevírací doby a plánku
pro handicapované.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
261 80 Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail:
basilica@svata-hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském poutním
muzeu každodenně 10 – 15 nebo na www.svatahora.cz. Aktuality o stavbě varhan na www.svatahora.cz/varhany a informace o činnosti Matice
Svatohorské na matice@svata-hora.cz.

Ze života stomiků
O tom, že lidé se specifickým zdravotním postižením se dokážou pravidelně scházet, diskutovat a radovat se ze života,
potvrdilo nedávné společné setkání stomiků z Příbrami a Brna, které se uskutečnilo dne 10. května v příjemném
prostředí Pivovaru Podlesí. Po krátkém uvítání a formální části programu potěšili všechny přítomné svou živou hudbou
určenou k tanci i poslechu Staropražští heligonkáři. K této poctivé muzice samozřejmě nemohlo chybět ke spokojenosti
hostů zdejší domácí pivo a chutné občerstvení. Vydařený společný večer tak mimo jiné zakončil několikadenní
putování brněnských hostů po krásách a památkách Příbrami, při kterém neopomněli navštívit Svatou Horu, okolí
Orlické přehrady a další krásná místa.
Věříme, že příjemně strávené společné chvíle by ocenil náš dlouholetý předseda pan Emil Bernard, který nás nečekaně
navždy opustil nedlouho před touto akcí, kterou sám připravoval a těšil se na ni. Čest jeho památce, nikdy
nezapomeneme.
Setkání stomiků v Plzni
Dne 15. května se v Plzni zúčastnilo několik delegátů Klubu stomiků Příbram jednodenního odborného semináře,
zaměřeného na problematiku našeho onemocnění. Kromě novinek v sortimentu stomických pomůcek nám byly
představeny i některé nové léčebné postupy nebo možnosti rekondice. Zpestřením programu pak byla přednáška
známého klauna a komika Borise Hybnera, který všem zúčastněným předal i několik vzácných osobních rad a zkušeností,
jak tomuto závažnému handicapu zcela nepodlehnout.
Marie Hadačová, Klub stomiků ILCO Příbram

Příbramští občánci narození v květnu a červnu
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Vážení čtenáři Kahanu,
nejprve Vám sdělím čerstvé zážitky
z posledního výjezdu do německého
kraje Birkenfeld, pokud je mám v živé
paměti.
Ve dnech 14. - 18. června 2014 se vydala již popáté a naposledy česká
skupina složená ze zástupců města Příbram, Okresní hospodářské komory
v Příbrami, Obchodní akademie a VOŠ a Základní školy, Příbram VII, 28. října
1 do německého kraje Birkenfed v rámci projektu Comenius Regio.
Naši němečtí partneři pro nás připravili opět bohatý program, ale hlavním cílem výjezdu byly
závěrečné konference jak projektu naší skupiny, tak skupiny z projektu Comenius Regio TrierPraha.
V neděli jsme měli možnost navštívit skanzen původních staveb v Bad-Soberheimu a následně
si projít naučnou stezku bosýma nohama, k čemuž někteří z nás našli odvahu.
V pondělí dopoledne jsme navštívili historický důl mědi ve Fischbachu a po obědě v historickém městečku Herrstein následovala závěrečná konference projektu, který je zaměřen
na téma „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako
učební obsah a šance na regionální integraci“.
Na pozvání zemského rady Dr. Matthiase Schneidera se konference konala v reprezentativních prostorách zámečku v Birkenfeldu, kde nás zemský rada přijal a konferenci zahájil.
Po zdravicích obou delegací jsme se mohli seznámit s představením a výsledky společného
projektu, jako jsou zrealizované webové stránky www.comregpb.eu a závěrečná brožura
projektu se zpracovanými výstupy.
Z německé strany jsme vyslechli zajímavou přednášku pana Hanse Petera Brandta, který
detailně připravil vzájemnou propojenost našich regionů Birkenfeld a Příbramska od geografie, těžby nerostných surovin, historie až po současnou situaci v oblasti zaměstnanosti.
Samozřejmě došlo i na rozhovory o perspektivách společné evropské spolupráce a dalších
připravovaných projektech.
Na závěr konference nás pan zemský rada Schneider pozval na tradiční krajový pokrm.
Následující den se konala konference druhé skupiny na ADD v Trieru, kde byl představen
produkt druhého projektu, a to cyklotrasa Trier – Praha.
Jak jsem již uvedla, oba naše regiony mají mnoho společného počínaje geografií, historií
těžby drahých kamenů v oblasti Idar-Oberstein a těžby rudy na Příbramsku i její následný
útlum a problémy nezaměstnanosti po útlumu těžby. A v neposlední řadě jsou to i historická
fakta a propojení dějin přes Jana Lucemburského a Karla IV.
Všichni účastníci projektu jsou spokojeni, že jsme projekt dotáhli po dvou letech práce
ke zdárnému konci. Závěrečná konference na české straně se bude konat 25. června 2014
v přednáškovém sále příbramských Kovohutí.
Nyní se trochu vrátím k proběhlému semináři, který uspořádala OHK Příbram v červnu tohoto
roku a to byl seminář na téma “Úspěšný management a řízení projektů – MPO dotovaných z EU“.
Seminář se konal v zasedací místnosti České spořitelny a zúčastnilo se ho několik firem
z našeho regionu. Lektoroval jej Ing. Zdeněk Čapek, zpracovatel a hodnotitel projektů
pro MPO a přednášející na několika vysokých školách. Seminář byl určen všem těm, kteří
chtějí manažersky řídit projekty dle principů Controllingu, Benchmarkingu s odhalováním
rizik a optimalizací nákladů.
Další významnou akcí bude jubilejní 20. ročník V.I.P. tenisového turnaje ve čtyřhrách, který se
uskuteční dne 20. června 2014 v tenisovém klubu Bohutín. V tuto chvíli máme nahlášeno
18 hrajících dvojic a na výsledky si musíte počkat do příštího čísla Kahanu.
Ze života členské základny:
Blahopřejeme firmě Halex Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o., ke 20. výročí založení
firmy v Příbrami. Příjemné odpolední setkání vedení firmy se zaměstnanci a hosty se
uskutečnilo v pátek 13. června 2014 na kolesovém parníku Vyšehrad v Praze. Po úvodních
slovech jednatelů firmy Ing. Leopolda Rouleho a Dr. Guntrama Winterhaltera a zdravicích
zúčastněných hostů vyplul parník na vyhlídkovou plavbu po Vltavě v podvečer zmiňovaného
dne za doprovodu příjemné muziky a dobře naladěných hostů. Byli zde přítomni i zástupci
příbramské hospodářské komory. Ještě jednou moc děkujeme za příjemně strávený večer
a přejeme firmě hodně úspěchů do příštích let.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784
www.ohkpb.cz

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
XX.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...
Co ještě přináší dobrovolnictví?
K práci dobrovolníka nepatří jen návštěvy v Domově důchodců. Pravidelně každý
měsíc se konají intervize nebo supervize. Co to znamená? Společně se sejdeme
všichni dobrovolníci i s naší koordinátorkou a jednou za dva měsíce se supervizorkou paní Hanou Vavřincovou. Popovídáme si o uplynulém měsíci, sdělíme si případné starosti i radosti, které nás v naší práci dobrovolníka potkaly, co se událo, co
se nám povedlo nebo nepovedlo. Jsou to příjemně strávené necelé dvě hodiny,
často se společně zasmějeme. Takže práce dobrovolníka mi přináší nejen pěkný
pocit z úsměvu klientů, které navštěvuji, ale i příjemné chvíle strávené s milými
lidmi. Před létem jsme naplánovali posezení u ohýnku s opékáním buřtů. Už teď se
těším na své kolegyně a kolegy, na další prima odpoledne, které se určitě vydaří.
Dobrovolnice Iva

ZÁJEMCI O DOBROVOLNICKOU ÈINNOST V DD PØÍBRAM, HLAŠTE SE,
PROSÍM, KOORDINÁTORCE DOBROVOLNÍKÙ NA T. È. 731 554 974
NEBO NA MAIL: hanina.han@seznam.cz
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram
tel. č. 731 554 974, mail: hanina.han@seznam.cz

Projekt Comenius Regio Praha Trier
Po dvou letech pracovního úsilí, společného setkávání a výměny zkušeností dospěl projekt
Comenius Regio Praha Trier ke svému konci, a tak se ve dnech 14. – 18. 6. 2014 uskutečnil
poslední výjezd do Německa, kterého se zúčastnili učitelé OA a VOŠ Příbram, představitelé
Středočeského kraje a VISK.
Bylo se na co těšit, protože nás čekal opravdu nabitý program. Po příjezdu na místo jsme
zažili milé překvapení – symbolický přípitek na nejvyšším vrcholu tohoto kraje, odkud byl
nezapomenutelný výhled. Druhý den jsme se zúčastnili slavnostního otevření další části
cyklostezky podél řeky Nahe za přítomnosti místních politiků i královny krásy, bez které
se tady žádná akce neobejde. Dopoledne jsme navštívili ještě skanzen v Bad Sobernheimu,
kam byly svezeny všechny staré domky a na místě opět poskládány dohromady. Zároveň
tu probíhala výstava starých modelů zemědělských strojů, kupodivu doposud funkčních
a vyleštěných do nejvyššího lesku. Bylo se zkrátka na co dívat! Odpoledne jsme měli možnost
si projít zážitkovou trasu bosýma nohama. Věc, která byla v dřívějších dobách naprosto
normální a dnes za ní jezdíme desítky kilometrů, abychom zkusili, jak na naše chodidla
působí různé povrchy materiálů. Mnohdy to nebylo nic příjemného, a tak jsme si ověřili, jak
je dnešní člověk zhýčkaný a pohodlný!
V pondělí dopoledne jsme navštívili důl mědi ve Fischbachu, při obědě jsme si opět prohlédli
historické městečko Herrstein a odpoledne vyrazili na zámek v Birkenfeldu. Nešlo však
o prohlídku zámku, ale sem jsme byli pozváni na závěrečnou konferenci projektu Comenius
Regio s tématem „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická
proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci“. Přijali jsme pozvání zemského
rady Dr. Matthiase Schneidera, který konferenci také zahájil. Po přátelských zdravicích došlo
na evaluaci výsledků projektu na obou stranách, předání zkušeností a diskuzi o perspektivách do budoucnosti a možnostech další spolupráce. Závěrečné pohoštění bylo tradiční a skvělé.
V úterý se konala konference projektu Comenius Regio Praha Trier, jehož cílem bylo
vytvoření cyklostezky spojující dvě velká historická města, tedy Prahu a Trier. Německými
partnery projektu jsou ADD Trier, Střední odborná škola ekonomická Idar-Oberstein, Cyklistický klub Blitz, Turistická organizace Naheland. A právě v budově ADD Trier se konference
konala. Po srdečném přijetí prezidentkou ADD jsme si vyslechli zajímavou přednášku
o propojení našich regionů přes Jana Lucemburského a Karla IV. Opět následovalo hodnocení výsledků dvouleté práce. Na závěr nás čekal velmi neobvyklý oběd ve stylu starořímské
kuchyně vonící medem, vínem, anýzem a bobkovým listem.
Celý projekt tímto setkáním skončil, cyklostezka Praha – Trier je hotova! Doufejme, že
neskončí započatá spolupráce a navázaná přátelství!
Mgr. Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

Stoleté výročí 1914 - 2014
Dny, které změnily svět

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
A RNOŠT II. V OJTĚCH

HRABĚ Z

H ARRACHU

KARDINÁL A PRAŽSKÝ ARCIBISKUP
1598 - 1667
Dnes budeme pokračovat dílem, věnovaným druhé osobě, která sehrála důležitou roli
v dějinách našeho města a poutního místa. A to navzdory skutečnosti, že naše město
navštívila pouze jednou. Je jí kardinál Arnošt II. Vojtěch hrabě z Harrachu, kníže - arcibiskup
pražský a primas český, velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou.
Situace v pobělohorských Čechách nebyla rozhodně tak přehledná, jak naznačují učebnice
dějepisu. Nelze si totiž představovat, že by existovalo pouze jedno dělení společnosti,
na katolíky a nekatolíky. Obě tyto skupiny byly dál strukturované a jejich parciální zájmy si
často významně protiřečily. Jen v katolickém táboře existovaly minimálně čtyři silné
proudy, které často setrvávaly ve vážných protivenstvích, a pouze vnější okolnosti, zejména
události třicetileté války, je donutily ke spolupráci. Na jedné straně stál císař s představou
obnovy středoevropské římské říše s ním v čele, na další univerzalistický řád jezuitů s novými
formami zbožnosti, třetí stranu reprezentovala domácí starobylá česká katolická šlechta,
která si přála pouze návrat k poměrům před rokem 1618, a nakonec pražský arcibiskup
a jeho lidé, kteří měli o pobělohorském uspořádání společnosti zcela odlišné představy než
předchozí tři. Hlavou té poslední skupiny byl právě Arnošt II. z Harrachu.
Narodil se ve Vídni do původně jihočeského, ale více než století již rakouského rodu, který
spojil svůj osud s císařským dvorem. Arnošt byl druhorozeným synem, a proto byl
předurčen pro duchovní dráhu. Není bez zajímavosti, že jeho sestra byla druhou manželkou
Albrechta z Valdštejna, a proto náš arcibiskup a frýdlantský vévoda častokrát měli společné
zájmy. Arnošt studoval v Římě a jeho původní ambicí bylo zůstat ve službách papežské
kurie a postupně stoupat v církevní hierarchii. Nicméně jeho osud byl jiný. Již v pětadvaceti
letech ustanoven pražským arcibiskupem. Dostal se tak do země svých předků, která
byla v té době nábožensky rozpolcená, a kterou sužovaly válečné události. Jeho úsilí se
rozprostřelo mezi tři zásadní cíle – zápas o duši obyvatel (tedy jejich návrat do lůna
katolictví), zápas o konsolidaci světského duchovenstva v čele s arcibiskupem a nakonec
zápas o hegemonii v rámci katolické církve. Arnošt z Harrachu se jako kardinál dvakrát
účastnil volby nového papeže (tzv. konkláve). Poprvé v roce 1644 byl prý dokonce jedním
z kandidátů na Petrův stolec, podruhé to bylo v roce 1667 a na zpáteční cestě z Říma
Arnošt ve Vídni zemřel.
Pražský arcibiskup se do příbramských dějin zapsal tím, že on a příbramský děkan nejvíce
stáli v cestě jezuitům při převzetí Svaté Hory do své správy. Podle Arnošta měla
rekatolizace stát na obnově farního systému, vzniku nových biskupství, vzdělání kléru
a především laskavé tváři. Pro řádové kněží, včetně jezuitů, mělo zbýt jen doplňkové
postavení, především pro působení v soukromé sféře. Na druhou stranu farní systém byl
i přes Harrachovu reformu církevní správy ve špatném stavu, stejně jako dnes byl sužován
akutním nedostatkem kněží a prostředků. Proto kardinál Harrach s převzetím poutního
místa jezuity nakonec souhlasil, jenom si vymínil, že ke Svaté Hoře nemohlo přejít nic
z dosavadních beneficií příbramského děkanství. Slavnostního předání Svaté Hory
jezuitům 24. 8. 1647 se však raději nezúčastnil, místo sebe vyslal podbrdského vikáře
Vavřince Ratzingera. Na Svatou Horu přijel až v roce 1654, v době, kdy nejvážnější spory
mezi ním a jezuity utichly.

Daniel Doležal
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KALENDÁRIUM

1. 7. 1964

se konalo ustavující zasedání Městského
národního výboru vzešlého z voleb.

4. 7. 1864

byli na příbramském náměstí slavnostně
dekorováni nejzasloužilejší horníci záslužnými kříži.

10. 7. 1664

Mikuláš Aleš Vít ze Rzavého, hejtman
Nového Města pražského, požádal březnické
jezuity o možnost postavit na Svaté Hoře
kapli.

16. 7. 1674

malíř Jiří Filip Mazanec uzavřel smlouvu
o výmalbě kaple Korunování P. Marie
na Svaté Hoře.

17. 7. 1744

Z tohoto dne se dochoval účet za kata, který
dostal od města Příbrami za mučení Kateřiny
Přesličkové 34 zlatých a 42 krejcarů.

22. 7. 1914

se v Plavsku u Stráže nad Nežárkou narodil
Josef Kholl, hrdina čs. zahraničního odboje,
který své dětství a mládí prožil na Příbramsku.

30. 7. 1894
si pražiči příbramské hutě stěžovali českému
místodržitelství na pracovní podmínky
a požadovali zkrácení pracovní doby na 8
hodin. K vyhovění žádosti došlo až za dva
roky.

31. 7. 1904
Báňská akademie získala statut Vysoké školy
báňské.

31. 7. 1854

Pražským místodržitelstvím byla povolena
výstavba nové školní budovy na Březových
Horách.

18. 7. 1654

Daniel Doležal

na Svaté Hoře začal působit slavný malíř
Karel Škréta.

Úspěch Příbramského Big Bandu
Dne 14. června, právě v den Městských slavností, odjel Příbramský Big Band reprezentovat
Příbram na již jubilejní patnáctý ročník soutěžního Mezinárodního hudebního festivalu
do České Kamenice.
Tato jeho první účast byla korunována druhým místem v konkurenci dvanácti big bandů
z celé České republiky, Německa, Polska a Maďarska. Jako zpěváka si Příbramský Big Band
přizval svého častého hosta
Ondřeje Rumla, kterému porota
udělila zvláštní cenu za pěvecký
výkon.
Kromě soutěžního klání absolvovali muzikanti se svým sólistou
ještě koncertní vystoupení
na Husově náměstí v Děčíně.
Úspěchu si vážíme tím více, že
přípravy a zkoušky na tuto
reprezentaci probíhaly ve ztížených podmínkách a v nejistotě
svého bytí, která Příbramský Big
Band poslední dobou bohužel
provází.
Karel Šperk, dirigent

28. června 1914 Gavrilo Princip v Sarajevu
zastřelil Žofii Chotkovou (manželku) a druhým
výstřelem arcivévodu a následníka trůnu Františka
Ferdinanda d'Este.
Gavrilo Princip byl členem radikálního hnutí Mladá
Bosna, jejímž cílem bylo sjednocení jižních Slovanů
a nezávislost na Rakousko-Uhersku.
23. července 1914 v 6 hodin odesláno Srbsku
ultimátum, formulované podmínky byly pro Srbsko
nepřijatelné, pokud nechtělo ztratit suverenitu.
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko
depeší Srbsku válku. V zemích císařství vyhláškou
v národních jazycích.
V Lázních Išlu dne 28. 7. 1914 Jeho c. a k. Apoštolské
Veličenstvo ráčil nejmilostivěji vydati tento Nejvyšší
vlastnoruční spis a manifest:
Mým národům!
Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych
na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho
vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy
po dlouhých letech míru chopil se meče. S klidným
svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost
vykazuje. Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech
bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se
seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším
obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na statečnou,
obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska. A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým
zbraním dopřeje vítězství.
František Josef v. r.
Stürgkh v. r.
(Zkráceno) – císař a ministr zahraničí.
29. 7. 1914 začalo jeho podunajské loďstvo
ostřelovat Bělehrad.
31. 7. 1914 vyhlásilo oficiálně všeobecnou mobilizaci Rakousko-Uhersko.
1. 8. 1914 vyhlásilo Německo válku Rusku.
3. 8. 1914 vyhlásilo Německo válku Francii.
9. 8. 1914 vstoupily do války proti Rakousko-Uhersku i Francie a Velká Británie.
23. 5. 1915 vstoupila do války proti RakouskoUhersku (tedy proti svému bývalému spojenci
v Trojspolku) i Itálie.
Od poloviny roku 1915 začali Němci tajně finančně
podporovat ruské exilové bolševické revolucionáře.
Německá tajná služba usilovala o pád carského
režimu v Rusku, s novou vládou Ruska uzavřít mír,
uvolněné vojáky přesunout z východní fronty
na západ k dobytí Paříže.
Únorová revoluce svrhla nenáviděný carismus, ale
neuzavřela s Německem mír.
2. 7. 1917 rakousko-uherskou frontovou linii v tzv.
bitvě u Zborova prolomila jednotka československých legií, bojující na ruské straně.
7. 11. 1917 proběhla v Rusku za tajné podpory
Německa další revoluce rozehnáním parlamentu
s náborem německých a maďarských zajatců
do Rudých gard za německé peníze. Následoval
rozpad ruské fronty. Frontová linie se posunula
o stovky km od Zborova za Kyjev.
3. 3. 1918 v Brestu v dnešním Bělorusku uzavřena
smlouva o příměří, ve které Rusko uznalo právo
ústředních mocností na nově získaná území.
Německé armády byly přesunuty na západní frontu,
kde se schylovalo k rozhodujícím bojům v první
světové válce. Brestlitevský mír byl separátní smlouvou, oslabující Dohodu. Byl anulován 13. 11. 1918.
9. 11. 1918 Karel Liebknecht vyhlásil v Berlíně Svobodnou socialistickou republiku. Revoluce se vrátila
zpět, odkud byla vyvezena.
11. 11. 1918 v 11.11 hodin zavládlo na všech frontách příměří, podepsané téhož dne v 5.05 hodin
ráno německou generalitou ve štábním vagóně
vrchního velitele dohodových vojsk francouzského
maršála Foche v Compigne.
15. 1. 1919 byli Luxemburgová a Liebknecht
v Berlíně zadrženi strážní jednotkou Freikorps.
Luxemburgová byla po výslechu sražena pažbou
pušky a střelena do hlavy, její tělo bylo hozeno
do berlínského Landwehr Canal, kde se našlo až
po čtyřech měsících, 1. 6. 1919. V Tiergarden byl
zastřelen Liebknecht a beze jména uložen do márnice. Podobně byla zabita stovka dalších členů KPD.
V roce 1919 - formálním zakončením války byly
Pařížské předměstské smlouvy.
PŘÍBRAMSKO
25. 7. 1914 (sobota) na svátek sv. Jakuba Staršího
se konala Příbramská pouť se slavnostní bohoslužbou. Na Rynku byla paráda s hudbou a proslovy,
zúčastnili se jí všechny korporace ve svých krojích,
řezníci v zástěrách, na hlavě rendlíkové čepice,
na ramenech sekery, horníci v bílých cajkových
kalhotách, kytlích na hlavách, čáky s chocholy,
na ramenech švancary. Avšak nálada byla stísněná,
nezlepšila ji ani do zlatova pečená husička a pivo
k svátečnímu obědu, ani napečené posvícenské
buchty a koláče. Šuškalo se o válce se Srbskem.
26. 7. 1914 (neděle) sv. Anna nepřinesla jen chladna
zrána, ale i depeše na okresní hejtmanství
a poštovní úřad, po druhé hodině odpolední
o provedení částečné mobilizace v následujících
dnech, s označením tajné.
Rakousko-Uhersko mělo jednotnou armádu
s velícím jazykem německým, v roce 1914 složenou
ze 102 pěších pluků, majících po 4 praporech vojska.
Český pěší pluk číslo 102 benešovský - Infanterieregiment Nr.102 Beneschau.
Velitelství pěšího pluku číslo 102 bylo dislokováno
v Praze, přičemž jeden z praporů tohoto pluku byl
posádkou v Benešově. Za doplňování pluku zodpovídalo Doplňovací okresní velitelství Benešov
(Ergänzungs-Bezirks-Commando Beneschau). Odváděli se zde rekruti z okresů Benešov, Příbram, Sedlčany a Milevsko. Většina vojínů z uvedených okresů
byla evidována u 102. pluku, jen nepatrný počet byl

evidován u jiných pluků (dělostřelci, jízdní apod.).
26. 7. 1914 v první částečné mobilizaci na příbramském okrese byli povoláni záložníci, domobranci
a část rekrutů odvedených v pravidelných
odvodech konaných v březnu a dubnu. Byli to jinoši
21 – 22letí (plnoletost byla ve 24 letech).
27. 7. 1914 civilní doprava byla zrušena. Muži byli
odvezeni z příbramského nádraží vlaky - vojenskými
ešalony přes Prahu do Benešova, kde nastoupili
do krátkého vojenského výcviku a po něm doplnili
roty na válečné stavy. Na nádraží je doprovázeli
příbuzní a známí, loučení se neobešlo bez slz
a nářků, tížilo je vědomí, že se mnozí již neshledají.
Odjezd pěšího pluku číslo 102 z Benešova do pole
byl stanoven na 6. 8. 1914. „Kompanie za kompanií
nastoupila do vagonů, rozložili jsme se ve vozech,
jak kdo mohl. Přichází k nám hejtman Veidenhaus,
podává ruku na rozloučenou a přeje nám, abychom
byli hrdiny a bůh aby nás doprovázel.“ Poté co
zahrála plukovní hudba, vyrazil ešalon na svou pouť
po trase Tábor, Veselí, Gmund, Schwarzenau, Tuln,
Vídeň, Marcheg, Budapešť, Szeged, Subotici, Zombor, Baja, Osiek, Vinkovce. Dále pak putoval pluk
pěšky na Brčko, kde setrval v krátkém odpočinku,
a putoval dále k Bjelině, kde se utábořil, před
hranicemi města. Zde již bylo slyšet střelbu jako
neklamnou známku blížící se fronty. Pluk zde
setrval tři dny až do 10. srpna, kdy spolu s IR 91, IR 73
a IR 11 prošel Bjelinou a přes Konvaluku večer
dorazil do malé vesničky na břehu řeky Driny, Amajlie.
V Amajlii měl obdržet IR 102 za nedlouho svůj první
křest ohněm, zatím co dojížděl do vesnice trén a byla
rozdávána večeře, odešla 12. rota na polní stráž.
Rota došla až na břeh Driny a vojáci IR 102 uviděli
poprvé onu zrádnou řeku, která se v následujících
dnech měla stát hrobem mnoha Stodruháků.
První válečné střetnutí, kterého se účastnil IR 102
na srbské frontě, v období od 10. do 23. srpna 1914,
znamenalo ztráty 2 200 mužů.
Na základě všeobecné mobilizace z 30. 7. 1914
(po vyhlášení války Rusku) nastupovali branci od 3.
do 9. září 1914. Zbývající odvedení během běžných
jarních odvodů narukovali 25. srpna 1914. Ročníky
1892, 1893 a 1894 se podrobily prohlídce 2. října
a odvedení nastupovali 26. října 1914. Termíny
pro další ročníky byly vyhlašovány průběžně po
celou válečnou dobu. Odvádění branci ve stáří od
18 do 42 let byli po celou válečnou dobu. Do války
narukovalo 36 ročníků od roku 1865 do roku 1900.
31. 7. 1914 začaly nakupovat úřady k válečným
účelům koně. Při odvodech koní průměrná cena
za kus pohybovala ve výši 700 korun.
V listopadu 1914 dostala obec nařízenou rekvizici
obilí (20 q pšenice, 20 q žita, 10 q ječmene a 40 q
ovsa). Další rekvizice obilí byly nařizovány průběžně
po celou válečnou dobu.
První vlaky s raněnými ze srbské fronty do Benešova
dorazily 8. a 13. září 1914.
23. 5. 1915 vstoupila do války proti RakouskoUhersku (tedy proti svému bývalému spojenci v Trojspolku) i Itálie, a tak vznikla další, italská fronta.
Na tuto frontovou linii v Alpách byl určen také 102.
pěší pluk. Odvádění branci v roce 1915, 1916 byli
cvičení ve vojenském táboru (dřevěné baráky)
u kasáren v Linci a odveleni po Marškumpaniích
na italskou frontu. Před odjezdem byli fotografováni.

Ještě před ukončením války se rozpadla většina
monarchií a ustanovily se republiky. V průběhu
války a po ní umíralo mnoho lidí na podvýživu
a nemoci. Po válce a dalších poválečných střetech,
v Sudetech, na Slovensku a Podkarpatské Rusi
chyběla v Československé republice téměř třetina
zdravých, práce schopných mužů a otců do rodin.
Na mnoho žen zbyli invalidé. Někteří legionáři si
přivezli zahraniční nevěsty, jiní zůstali v zahraničí.
Příjezd ruských legií byl úmyslně zdržován, aby
nedošlo k politickým změnám. Přijížděli až v létech
1920 a 1921.
Ve všech městech a větších obcí byly postaveny
pomníky padlým vojínům (civilisté zemřelí
v důsledcích válečné katastrofy se neevidovali).
V Příbrami máme tři pomníky:
Na Příkopech se sochou vítězství (1928), na hřbitově
s pěším vojínem 102. benešovského pluku (1937)
a na náměstí Hynka Kličky sousoší s francouzským
legionářem (1927,
Václav Šára) – viz foto.
Památníky
Velké
války
měly
být
odstrašující hrozbou
před zahájením další
války, leč skutečnost
byla jiná než myšlenka na mír.
Válčilo se v Rusku,
Turecko opět zabralo
řeckou Jonii a stále
se někde válčilo.
Válečné střety se
vyhrotily opět v celosvětovou válku.
Tak skončila druhá
30letá válka v roce
1945.
Nastala doba míru,
ale jen v Evropě.
Lidé se proválčili
i do 21. století.

Ing. Josef Podlaha
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Po celé prázdniny bude pro vás otevřeno
v pondělí a ve středu od 9.00 - 18.00 hodin

Studovna - nám. T. G. M.
Po celé prázdniny bude pro vás otevřeno
v pondělí a ve středu od 9.00 - 18.00 hodin
Ústřední půjčovna pro děti - nám. T. G. M.
Otevřeno v pondělí a ve středu od 9.00 - 17.00 hodin
Zavřeno od 21.7 - 17.8.
Pobočka Křižák - Příbram VIII
Otevřeno v pondělí a ve středu od 10.00 - 18.00 hodin
Zavřeno od 21.7 - 17.8.
Pobočka Škola “U Knihožroutů” - Příbram VIII
Otevřeno v srpnu každou středu od 9.00 - 16.00 hodin
Zavřeno v pondělí 30.6 a celý červenec.

Pobočka Březové Hory - Příbram VI

Otevřeno v pondělí a ve středu od 9.30 - 11.00 hodin
a od 12.00 - 17.00 hodin.
Zavřeno od 21.7 - 17.8.

Informační centrum - nám. T. G. M.
Otevřeno v pondělí a ve středu od 8.00 - 17.00 hodin
v úterý ve čtvrtek a v pátek od 9.00 - 17.00 hodin
v sobotu od 9.00 - 12.00 hodin
V sobotu 5. července zavřeno - státní svátek.
Informační centrum - Terminál autobusové nádraží
Otevřeno pondělí až pátek od 7.30 - 12.00; 12.30 - 16.00 hodin

Přejeme všem našim čtenářům krásné prázdniny!!!

SRPEN|2014

st

2./20:00

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
životopisný | TIT | 100 Kč

pá

pá

4./20:00

NA HRANĚ ZÍTŘKA

so

ne

6./16:00, 19:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
animovaný | CZ | 100 Kč

st

9./20:00

TRANSFORMERS: ZÁNIK
akční | CZ | 100 Kč

1./20:00

DÍRA U HANUŠOVIC
komedie | CZ | 120 Kč

2./20:00

DÍRA U HANUŠOVIC
komedie | CZ | 120 Kč

akční sc-fi | TIT| 100 Kč

JOE

ne 13./16:00, 19:00

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
rodinný | CZ | 100 Kč
CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

horor | TIT | 120 Kč

animovaný | CZ | 100 Kč

ne

3./16:00, 19:00

RIO 2

st

6./20:00

OČISTA: ANARCHIE

pá

8./20:00

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
komedie | TIT | 120 Kč

drama | TIT | 120 Kč

pá 11./20:00

pá 18./20:00

Ústřední půjčovna pro dospělé - nám. T. G. M.

KINO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

st 16./20:00

www.kjd.pb.cz

ne 10./16:00, 19:00

LETADLA 2

st 13./20:00

LUCY

pá 15./16:00, 19:00

TŘI BRATŘI

horor | TIT | 120 Kč

animovaný | CZ | 120 Kč
akční | TIT | 120 Kč

rodinná pohádka | CZ | 130 Kč

ÚSVIT PLANETY OPIC
akční sci-fi | CZ | 120 Kč

ne 17./16:00, 19:00

ne 20./20:00

MONTY PYTHON – satelitní živý přenos
200 Kč

st 20./20:00

22 JUMP STREET

komedie | TIT | 80 Kč

čt 24./16.00, 19.00

LETADLA 2

animovaný | CZ| 130 Kč

pá 22./20:00

EXPENDABLES 3

thriller | TIT | 120 Kč

pá 25./16.00, 19.00

LETADLA 2

animovaný | CZ| 130 Kč

ne 24./16:00, 19:00

so 26./16.00, 19.00

LETADLA 2

animovaný | CZ| 130 Kč

STRÁŽCI GALAXIE
dobrodružný | CZ | 120 Kč

st 27./20:00

HERCULES

pá 29./20:00

FAKJŮ PANE UČITELI
komedie | CZ | 120 Kč

ne 31./16:00, 19:00

ŽELVY NINJA

animovaný | CZ| 130 Kč

ne 27./16.00, 19.00

LETADLA 2

st 30./20:00

ZEJTRA NAPOŘÁD
road movie | CZ | 130 Kč

čt 31./20:00

ZEJTRA NAPOŘÁD
road movie | CZ | 130 Kč

TŘI BRATŘI
rodinná pohádka | CZ | 130 Kč

dobrodružný | TIT | 120 Kč

fantasy | CZ | 120 Kč

 Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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