Stalo se

Starosta Ing. Pavel Pikrt si sám
vyzkoušel měření rychlosti
radarem v příbramských ulicích.

Ing. Pavel Pikrt a Jiřina Kaiserová,
členové rady města, navštívili
areál Ochrany fauny v Hrachově.

MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil
výroční schůze městské organizace Svazu důchodců Příbram.

Místostarosta Václav Černý
jednal se zástupci Úřadu práce
a Charity o vzájemné spolupráci.

Ing. Juraj Molnár s vítězem hokejového turnaje - charitativní akce
pro Dětský domov Pepa v Lazci.

Z a s t u p i t e l é s c h v á l i l i Slovo starosty
rozpočet města na rok 2014

V pondělí 3. března 2014 od 15:00 hodin se konalo
23. zasedání Zastupitelstva města Příbram.
Jedním ze stěžejních bodů bylo schvalování
rozpočtu města Příbram na rok 2014. Do této
chvíle hospodařilo město Příbram v tzv. rozpočtovém provizoriu.

Garantem rozpočtu byl místostarosta MUDr. Ivan
Šedivý, který uvedl, že rozpočet pro tento rok je
schodkový.
„Zastupitelé schválili příjmy v celkové výši
702.454.544 Kč, na výdajové stránce byla schválena
částka 723.415.490,35 Kč,“ popsal letošní rozpočet
starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.
Další částí rozpočtu města na rok 2014 je finan-

cování v částce 20.960.946,35 Kč.
„Zde počítáme se zapojením finančních prostředků
z minulých let ve výši 3.856.954,35 Kč, dlouhodobým
úvěrem ve výši 20.000.000 korun a se zapojením
5.000.000 Kč z Fondu oprav a modernizace. Financování bude poníženo o splátky úvěrů ve výši
7.896.008 Kč,“ doplnil starosta.
Zastupitelé dále ve svém usnesení zmocnili radu
města k provádění rozpočtových změn v maximální výši 5.000.000 Kč, vedoucí odborů a vedoucí
organizačních složek k provádění rozpočtových
změn v maximální výši 50.000 Kč.
Návrh rozpočtu města byl nejprve 5. února
projednán Finančním výborem ZM Příbram a dne
24. února také zastupiteli města Příbram.
Do zhruba dvouhodinové diskuze se postupně
zapojili lídři jednotlivých politických stran. Opoziční
zastupitelé vznášeli určité výhrady především
k čerpání úvěru, kapitálovým příjmům z prodeje
majetku nebo k půlmilionové položce směřované
církvi. Všechny tyto dotazy jim však byly vysvětleny
a objasněny.
Hejtman a zastupitel MVDr. Josef Řihák místostarostovi Šedivému za zpracování rozpočtu
poděkoval. K němu se připojil také starosta Pavel
Pikrt, který vysvětlil, že sestavení rozpočtu nebylo
vůbec jednoduché.
„Při čtyřech předjednáních rozpočtu, kterých jsem
se účastnil, jsme skutečně postupovali položku
po položce. A i když jsme ve spoustě věcí neměli
stejný názor, chci panu Šedivému za sestavení
tohoto rozpočtu veřejně poděkovat,“ dodal starosta.

Rozpočet města Příbram na r. 2014
Výdaje
Kap. 711
Kap. 715
Kap. 717
Kap. 718
Kap. 719
Kap. 721
Kap. 722
Kap. 723
Kap. 728
Kap. 734
Kap. 735
Kap. 736
Kap. 739
Kap. 741
Kap. 747
Kap. 749
Kap. 750
Kap. 777
Kap. 778
Kap. 779
Kap. 780
Kap. 781
Celkem

běžné výdaje
kapitálové výdaje
Dopravní úřad
320 000,00
0
Zdravotnictví
7 233 000,00
0
Městská policie
25 588 000,00
0
Odbor ochrany
2 682 500,00
1 300 000,00
Odbor vnitřních věcí
98 343 955,20
3 940 000,00
Odbor inf. technologií
7 701 000,00
1 600 000,00
Obecní živnostenský úřad 1 156 000,00
0
Odbor životního prostředí 3 395 000,00
253 724,00
Sociální věci
26 917 669,15
0
Odbor právní
10 929 500,00
2 060 000,00
Odbor koncepce
851 000,00
30 000,00
Stavební úřad
55 000,00
0
Technické služby
55 575 040,00
7 670 000,00
Odbor ekonomický
21 055 500,00
0
Odbor SH a investic
62 994 000,00
212 122 000,00
Měst. realitní kancelář
39 150 000,00
0
Samostatné odd. dotací
1 695 000,00
602 900,00
Odbor školství, kultury,
sportu a inform. služeb
75 601 702,00
250 000,00
Divadlo A. Dvořáka
20 453 000,00
0
Galerie Fr. Drtikola
2 390 000,00
0
Knihovna Jana Drdy
13 000 000,00
0
Sportovní zařízení města 16 500 000,00
0
493 586 866,35
229 828 624,00

celkem
320 000,00
7 233 000,00
25 588 000,00
3 982 500,00
102 283 955,20
9 301 000,00
1 156 000,00
3 648 724,00
26 917 669,15
12 989 500,00
881 000,00
55 000,00
63 245 040,00
21 055 500,00
275 116 000,00
39 150 000,00
2 297 900,00
75 851 702,00
20 453 000,00
2 390 000,00
13 000 000,00
16 500 000,00
723 415 490,35

Příjmy

Financování

Kap. 715
Kap. 728
Kap. 741
Kap. 747
Kap. 749
Kap. 777

Splátky úvěrů - snížení financování:
Čistírna odpadních vod - ČMZRB -3 296 000,00
Zdabořská ulice
-4 600 008,00

Celkem

Zdravotnictví
283 000,00
Sociální věci
815 000,00
Odbor ekonomický 653 716 280,00
Odbor SH a investic 25 358 264,00
Měst. realitní kancelář 22 000 000,00
Odbor školství, kultury,
sportu a inf. služeb
282 000,00
702 454 544,00

Zapojení rezerv z minulých let
Zapojení FOM
Dlouhodobý úvěr
Celkem

3 856 954,35
5 000 000,00
20 000 000,00
20 960 946,35

Vážení spoluobčané,
i když letošní zima patřila k těm relativně
mírnějším, je tu opět období, na které se
spousta z nás každoročně těší. Ano, konečně
je tu jaro a v březnu nám nachystalo hned
několik krásných slunečných a teplých dnů,
ve kterých jsme mohli opět vyrazit na procházku
do přírody, projížďku na kole, nebo začít
s přípravnými pracemi na našich zahrádkách.

Letošní zima k nám byla velice shovívavá a to se týká především našich kapes a s tím
spojených úspor za spotřebu tepla. Teplejší zima pomohla ušetřit také městské kase,
kdy jsme museli vynaložit daleko méně peněz nejen na úhradu tepla v městských
budovách, ale také například za údržbu silnic a chodníků. Stejně tak se dařilo dosáhnout úspor i v rámci jarního úklidu silnic, který je již z 90 % hotov. Na jarní úklid
naváže v průběhu měsíce dubna blokové čištění, kterému napomůže nový samozametací stroj, který byl městem zakoupen. Stroj je již do úklidu zapojen a funguje
skvěle. Podstatně méně finančních prostředků budou stát také plánované opravy
povrchů komunikací, které díky relativně příznivému počasí nejsou až tak poničené.
Když tak píši o úsporách, rád bych zmínil také fakt, že se našemu městu podařilo snížit
náklady na elektrickou energii spotřebovávanou v městských budovách. Stalo se tak
díky elektronické aukci elektrické energie, při níž jsme dosáhli úspor ve výši 42 %, což
v přepočtu znamená více než milion korun oproti loňskému roku. Lze tedy tvrdit, že
spolupráce se společností e-CENTRE se i nadále městu vyplácí, a nyní se budeme
zabývat tím, které další komodity bychom díky e-aukci mohli nakupovat výhodněji.
Také samotní občané se mohou do e-aukce stále zapojit, s největší pravděpodobností
budou vypsána další kola. Informační místo zůstává na Městské realitní kanceláři.
Na samém počátku uplynulého měsíce se v našem městě konalo již 23. zasedání
Zastupitelstva města Příbram. Na tomto zasedání jsme spolu se zastupiteli projednávali několik důležitých bodů. Prvním projednávaným bodem bylo schvalování
rozpočtu pro tento rok. O rozpočtu se ve svém slovu nebudu nikterak zmiňovat,
podrobněji se mu věnuje vedlejší článek. Dalším tématem, kterým se zastupitelé
zabývali, bylo kácení lip v ulici 28. října. Protože v hlasování o tomto bodu nebyl
zastupiteli schválen žádný návrh usnesení, kácet se v této ulici nebude a já si osobně
myslím, že je to tak správné. Měli bychom přeci jen dát na vůli a přání občanů, kteří
v dané lokalitě žijí.
Dalším bodem, kterým jsme se zabývali, bylo preventivní opatření vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti a také snížení hluku a prašnosti v příbramských ulicích a v přilehlých
obcích. Koncem března začala Městská policie Příbram měřit rychlost pomocí
opraveného radaru. Po dohodě s Policií ČR bylo vytipováno několik příbramských
ulic, ve kterých měření proběhla. Osobně jsem se byl na měření podívat a myslím si,
že toto preventivní opatření skutečně bude ku prospěchu věci. Měření budou
pokračovat i nadále, po vyhodnocení situace bude stanovena intenzita a další městské části, kterých se měření bude týkat. Další důležitá informace se týká předškolního
vzdělávání v našem městě. Dodrželi jsme totiž náš slib a vyhověli rodičům, kteří již
delší dobu volají po mateřské škole zaměřené na waldorfský typ vzdělávání. I přesto,
že se nám na základě většího počtu zájemců o klasický typ vzdělávání v minulém roce
tuto školku zařadit do předškolního systému vzdělávání nepodařilo, v tomto roce se
rodiče dočkají. Na náměstí Dr. Theurera totiž začne rozsáhlá rekonstrukce budovy,
ve které tato školka vznikne. V našem městě tak bude vytvořen ucelený cyklus
vzdělávání, v rámci kterého budou moci děti absolvovat waldorfskou školu
od mateřské školy až po maturitu. Tento projekt se dokonce stane unikátním
na celém území naší republiky.
Vážení spoluobčané, přeji Vám mnoho prosluněných jarních dnů a také krásné
a pohodové prožití velikonočních svátků.
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
Ceny za odtah vozidla

Maximální cena za jeden úplný nucený odtah osobního automobilu činí 1 300,- Kč,
za jeden neúplný nucený odtah 650,- Kč. Cena za parkování a střežení odtaženého
osobního automobilu je 50,- Kč za první 2 hodiny, za první den 100,- Kč a za každý další
i započatý den 200,- Kč. „Na základě Zřizovací listiny Technických služeb města Příbrami
platné od 1. 1. 2014 jsou poplatky za odtah motorových vozidel předmětem hlavní činnosti.
Ceny zůstávají stejné, ale byly osvobozeny od DPH,“ vysvětlil starosta Ing. Pavel Pikrt.

Úspěšná e-aukce elektřiny

Počátkem března proběhla přímo z kanceláře příbramského starosty Ing. Pavla Pikrta
elektronická aukce na sdružené služby dodávky elektrické energie pro budovy města
Příbrami. Celková vstupní hodnota e-aukce činila 2.416.312 Kč, nejnižší dosažená
cena 1.414.055 Kč. „V soutěžním kole e-aukce tak bylo dosaženo úspory ve výši 1.002.257 Kč,
což činí 41,48 % proti loňskému roku,“ informoval starosta Ing. Pavel Pikrt.

Nové kontejnery pro Příbram

V Příbrami přibude třicet malých kontejnerů, které by měly sloužit k odevzdávání
textilu, hraček, obuvi a kabelek. „Vzhledem k využití stávajících třech kontejnerů na obnošené šatstvo, které řadí Příbram na přední místa v ČR ve vytíženosti na kontejner, se
domníváme, že rozmístění dalších třiceti malých kontejnerů občané jenom přivítají, “ uvedl
starosta. Kromě městských částí by tyto kontejnery měly být umístěny také v přilehlých
osadách Lazec, Orlov, Kozičín, Zavržice, Brod, Jeruzalém, Bytíz nebo Jesenice.

Správce hřiště pod Svatou Horou

Nové multifunkční hřiště pod Svatou Horou, které od minulého roku slouží nejen
školám, ale také široké veřejnosti, budou v nadcházející sezóně provozovat Technické
služby města Příbrami. „Provozovatel tohoto hřiště bude mít za úkol dohlížet na bezproblémový chod tohoto zařízení, bude vydávat a přijímat sportovní náčiní a starat se o něj,“
informoval Ing. Pavel Pikrt.

Měření rychlosti

Dne 24. března začala Městská policie Příbram měřit rychlost na území města
a v přilehlých obcích. „Po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR byly vymezeny
úseky měření, mezi které byly zahrnuty i požadavky občanů města, přednesené
na zasedání Zastupitelstva města Příbram,“ sdělil Pavel Pikrt.

Centrum Ochrany fauny v Hrachově

V Hrachově u Sedlčan můžeme nalézt největší centrum Ochrany fauny v celé ČR.
V březnu toto zařízení navštívil starosta Příbrami Pavel Pikrt a radní Jiřina Kaiserová. Oba
si za doprovodu předsedy a zakladatele občanského sdružení Pavla Křížka prohlédli
celý areál a s ředitelem debatovali o další spolupráci. Místní ochránci zvířat totiž řeší
800 výjezdů ročně, v Příbrami pomáhali raněným či odloženým zvířatům ve více než
200 případech. Město každoročně přispívá na projekt 90 tisíci korun z rozpočtu.

Oděvní design v Galerii Františka Drtikola

Ve výstavních sálech Galerie Františka Drtikola v příbramském Zámečku-Ernestinu se
objevila zcela ojedinělá a nezvyklá výstava. „Velice kladně hodnotím, že jsme trošku
změnili repertoár výstav. Oděvní design Heleny Fejkové se mi moc líbil a ocenil jsem, že
na výstavě jsou šaty, které si ženy mohou obléknout a jít na jakoukoliv společenskou
událost,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý, který přišel na zahájení výstavy Heleny
Fejkové. Značku Heleny Fejkové hledají a oceňují zákazníci se zájmem o individuální
oděv. Šaty z dílny této výtvarnice jsou prostě jedinečné a originální.

Rozpočet města

Začátkem března schválili příbramští zastupitelé rozpočet města na rok 2014.
„Rozpočet je schodkový z toho důvodu, že chceme uplatnit co nejvíce dotačních titulů.
Domnívám se, že jsou to velmi dobře investované peníze. V tomto programovacím období
dotace končí. Velice pečlivě jsme vybírali, na které akce tyto prostředky půjdou, abychom
neivestovali do nesmyslů typu golfové hřiště a podobně. Ve většině případů se jedná
o komunikace, zateplení škol a školek, dále výstavbu nové školky, sběrný dvůr, kompostárnu,
tedy projekty, které budou sloužit většině občanů,“ informoval místostarosta Šedivý, který
je také hlavním garantem rozpočtu.

Pozimní úklid města

Díky hezkému počasí již v Příbrami začal pozimní úklid města. „Ještě se nejedná
o klasické blokové čištění. Uklízejí se jednotlivé ulice a do úklidu jsme zapojili i nový stroj
zakoupený pro Technické služby v loňském roce. Mírná zima a dobrá organizace práce TS
jsou důvodem, že město je již nyní upravené a čisté,“ uvedl Ivan Šedivý.

Svazek obcí podbrdského regionu

Dvacet let svého trvání si připomínají starostové obcí sdružených ve Svazku obcí Podbrdského regionu. Podle místostarosty Václava Černého, který ve svazku zastupuje
město Příbram, chtějí si starostové na této neformální schůzce připomenout nejen historii,
která začala v roce 1994, ale také zhodnotit uplynulých 20 let. „Rád bych na tomto
setkání viděl i osobnosti, které byly u zrodu svazku, svazek „táhly“ v těch nejhorších dobách
a mají zásluhu na tom, že svazek stále funguje. Rád bych se s nimi setkal a poděkoval jim.“

Údržba areálu Nový rybník

Jaký je stav areálu Nový rybník po uplynulé zimě, se byl podívat místostarosta V. Černý.
„Zima nebyla nijak výrazná, a zařízení je tedy v poměrně dobrém stavu. Vliv větru, mrazu,
sněhu a vody se na inventáři nijak neprojevil, bude tedy stačit běžná údržba. Rybník se
v těchto dnech napouští. To potrvá asi delší dobu, protože přítok je velice slabý. Vylepšilo se
minigolfové hřiště, kam už jarní počasí láká návštěvníky. Větší investice do celého areálu
plánujeme až v příštím roce. Nejprve musíme vyřešit funkci rybníka. V současné době je
veden jako chovný a pokud jej chceme upravit ke koupání, bude třeba jednat o jeho
zařazení z hospodářského na rekreační.“

Budova Junior klubu

Jediné zařízení tohoto druhu v Příbrami je ve velice špatném technickém stavu. Jeho
současný nájemce má zájem o odkup objektu a je ochoten jej následně rekonstruovat.
„Nechali jsme zhotovit odborný posudek a nyní budeme jednat s nájemcem. Právě začíná
nová sezona a zcela nezbytná je oprava střechy a sociálního zařízení. Vzhledem k poloze
objektu tady dochází velice často ke krádežím a devastaci. Protože jde o opuštěnou lokalitu,
tak velice těžko zajišťujeme ochranu. Rockový klub má svoji stálou klientelu, chceme jej
tedy zachovat, ale rozhodně je třeba změnit současný stav. Nyní bude vše záležet na tom,
jak rozhodnou zastupitelé,“ uvedl V. Černý.

Restaurant Švejk

Podle informace místostarosty V. Černého nájemce restaurace Švejk investoval jak
do kuchyně, tak i do restauračních místností. Nyní čeká na dodávku stylového nábytku,
který zajišťuje společnost Švejk Gastro provozující tento restaurační řetězec. „V současné
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době jsou na školení i dva budoucí kuchaři, kteří tady budou připravovat jídlo podle receptur
společnosti. Restaurace by se měla dostat na dobrou úroveň. Město investovalo finanční
prostředky do klimatizačního zařízení. V Příbrami by tedy měla vzniknout další příjemná
restaurace,“ řekl V. Černý.

Spolupráce s Charitou

Minimalizovat tzv. institut „odebrání dítěte“, tedy jeho umístění v institucionální péči
(dětské domovy, výchovné ústavy apod.), chce odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Do tohoto projektu zapojil komisi SPOD a Charitu Příbram. Tento krok se ukázal jako
velmi účinný a pro rodiče dětí daleko přijatelnější. „V podstatě by se dalo říct, že jde o to,
naučit rodiče být rodiči. Pokud tuto práci vykonávali pouze pracovníci sociálního odboru,
tak již dopředu byl postoj těchto rodičů negativní. Zapojení pracovníků Charity Příbram
přinesl zásadní obrat. Takže i výsledky práce ve vytipovaných rodinách vypadají zcela
jinak,“ pochvaloval si místostarosta Černý.

Poradna města Příbram

Odborné sociální poradenství bude občanům od dubna poskytováno v nových
prostorách, a to v objektu bývalých kasáren 1. máje v ulici Čs. armády.
„Každý specialista bude mít svůj prostor, kanceláře budou větší a umístění dostupnější.
Velký zájem je o právní služby,“ informoval V. Černý.

Soutěž mladých hasičů

O Putovní pohár starosty soutěžili v 10. ročníku mladí hasiči. Za město Příbram se akce
zúčastnili starosta Pavel Pikrt a radní Juraj Molnár, kteří spolu s hejtmanem Středočeského kraje MVDr. Josefem Řihákem dětem předávali ceny. „Je to hezká akce, protože
jde o trošku jinou formu soutěžení a sportování,“ řekl J. Molnár.

Nové vedení HC Příbram

Mimořádné valné hromady HC Příbram se zúčastnil i radní Juraj Molnár. „Na valné
hromadě byla zvolena nová sedmičlenná rada, byla odvolána revizní komise a zvolena
nová. Pro mládežnické kategorie se stal sportovním ředitelem Petr Furch. Město Příbram
podporuje hokejový klub formou grantů.“

Nultý ročník Ámosova plesu

Obnovit tradici učitelských plesů v Příbrami si dalo za cíl sdružení „Mladí pro Příbram“.
Nultý ročník se uskutečnil v příbramské Sokolovně 15. března a jak uvedl radní J. Molnár,
učitelů sice moc nepřišlo, ale přesto to byl velice pěkný večer. „Skvělou atmosféru
vytvořila moderátorka akce Romana Navarová, o hudbu se postarala rožmitálská kapela
Drops. Věřím, že další, tedy 1. ročník, už si učitelé nenechají ujít.“

Pracovní porada ředitelů škol

Poprvé v tomto roce se sešli ředitelé příbramských škol. “Hlavním tématem jednání byl
schválený rozpočet města a jeho dopad na základní školy. Dále jsem ředitele informoval
o plánovaných investicích do školských zařízení,“ sdělil uvolněný radní J. Molnár.

Valná hromada Asociace hudebních festivalů

Hudební festival Antonína Dvořáka je dnes neodmyslitelnou součástí příbramského
kulturního roku. V roce 2012 vstoupil příbramský festival do Asociace hudebních
festivalů ČR, která sdružuje 19 členů, vč. festivalů Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj,
Pražské jaro či Dvořákova Praha.
Ve dnech 27. a 28. března hostilo město Příbram valnou hromadu asociace, která je
zároveň pracovním setkáním všech členů. “Jsem rád, že jsme v roce 2012 do Asociace
hudebních festivalů vstoupili, protože členství má pro nás mnoho výhod, například v rámci
propagace. Spolupráce se vyvíjí velmi dobře a určitě je správné v ní pokračovat,” říká
hejtman Středočeského kraje a bývalý starosta Příbrami Josef Řihák.
Součástí valné hromady asociace konané v Příbrami je také přijetí dvou dalších členů.
“Je dobře, že se Asociace rozšiřuje, měl jsem možnost s kolegy místostarosty účastnit se
začátku jednání a shodli jsme se, že členství v této organizaci má svůj smysl a pomáhá nám
posouvat festival stále na vyšší úroveň. Proto chci poděkovat paní Mgr. Albíně Houškové,
dramaturgyni festivalu, protože i díky ní má náš festival výbornou pověst, skvělý program
a bezvadnou organizaci,” hodnotí členství v Asociaci radní Juraj Molnár.
Ondřej Šlechtický, Alena Straková

Město Příbram - Městská realitní kancelář Příbram nabízí k pronájmu:
- prostor č. 704 v Příbrami IV/145 (bývalé Městské lesy) o výměře 130,40 m2
(hala, 2 kanceláře, kuchyňka, šatna a sociální zařízení ve 2. nadzemním podlaží budovy)
- prostor č. 705 v Příbrami IV/145 (bývalé Městské lesy) o výměře 60,40 m2
(2 místnosti, kuchyňka a sociální zařízení ve 3. nadzemním podlaží budovy)
- prostor č. 703 v Příbrami IV/145 o výměře 98,40 m2
(2 místnosti, sklad, kuchyňka a sociální zařízení ve 2. nadzemním podlaží budovy)
- prostor č. 706 v Příbrami IV/145 o výměře 32,40 m2
(1 kancelář, kuchyňka, chodba a WC ve 3. nadzemním podlaží budovy)
Dále nabízíme k pronájmu kancelářské prostory:
- prostor č. 703 v Příbrami VII/400 v Domě kultury o výměře 68 m2
(3 kanceláře)
- prostor – stavbu technického vybavení - v Příbrami VIII/46 o výměře 492 m2
(4 sklady - 215 m2, 3 kanceláře - 78 m2, šatna, sociální zařízení, sprcha, dílna a chodba)
Město Příbram - Městská realitní kancelář Příbram nabízí k prodeji
- budovu čp. 20 v části Liha obce Suchodol na pozemku p. č. st. 23, objekt k bydlení,
vedenou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Příbram na LV č. 191, k. ú. Liha.
- pozemek p. č. 347, o výměře 6 164 m2, trvalý
travní porost; pozemek p.č. 325/2, o výměře
1 759 m2, trvalý travní porost; pozemek p. č.
348/2, o výměře 616 m2, zahrada; pozemek p. č.
st. 23, o výměře 572 m2, zastavěná plocha
a nádvoří spolu s vedlejšími stavbami (stodola,
chlév, kolna), které nejsou zapsány v katastru
nemovitostí, a studnou, venkovními úpravami,
trvalými porosty.
- prostor č. 148/101 v budově č.p. 148 – 150 v Příbrami III, ul. Ryneček o výměře
17,30 m2 za minimální cenu 25.000,00 Kč (1 místnost v 1. podzemním podlaží).
Veškeré bližší informace k uvedeným prostorům obdržíte v Městské realitní
kanceláři u paní Tůmové, tel. 318 629 815 nebo 318 498 294.

F

O T O K R O N I K A

Starosta Ing. Pavel Pikrt oddával snoubence pod širým nebem.

Vzpomínka na letošní masopust na radnici. Starosta Ing. Pikrt vítá bohutínské masky.

Starosta Pavel Pikrt se zúčastnil semináře Čechy nad zlato v Poslanecké sněmovně.

Starosta Ing. Pavel Pikrt a místostarosta Václav Černý sledovali průběh e-aukce elektrické
energie.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý zahájil výstavu modelů Heleny Fejkové v Galerii Františka
Drtikola v Zámečku-Ernestinu.

Zástupci města se zúčastnili oslavy 4. narozenin nízkoprahového zařízení Bedna.

Místostostarosta Václav Černý pravidelně jedná s pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Příbram.

Radní Ing. Juraj Molnár se zúčastnil porady s řediteli příbramských škol a jídelen.

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 6. 3. v 16.23 hod. oznámil na tísňovou linku Městské
policie Příbram muž z Příbrami VII, že nějaké osoby odkládají nábytek k popelnicím. Na místo vyjela hlídka MP
a zde zastihla čtyřicetiletého muže, který do prostoru
určeného pro kontejnery odložil sedací soupravu. Hlídka
jmenovaného upozornila, že věci nadměrné velikosti
musí odvézt do sběrného dvora Technických služeb
města Příbram. Jelikož v té době již byl sběrný dvůr
uzavřen, pán přislíbil, že nábytek odveze ihned druhý den.
Následující den provedli strážníci kontrolu, zda muž svůj
slib dodržel, avšak zjistili, že složený nábytek je na stejném
místě jako předešlého dne. Záležitost řeší příslušný
správní orgán Městského úřadu Příbram.
Dne 15. 3. v 03.10 hod. zaznamenal strážník Městské
policie Příbram na monitoru kamerového systému osobu,
která v Pražské ulici vysypávala odpadkové koše. Na místo
byla okamžitě vyslána hlídka MP a zastihla mladíka
odpovídajícího popisu. Ztotožněním strážníci zjistili, že se
jedná o 19letého mladíka, a poučili ho o nevhodnosti
jeho chování. Mladík nepořádek uklidil a místo opustil.
Dne 15. 3. v 03.50 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
Městské policie Příbram operační důstojník Policie ČR
a žádal o součinnost hlídky MP při pátrání po pacientovi,
který uprchl z nemocnice. Dále uvedl i popis hledaného.
Hlídka MP ihned vyjela na uvedené místo a na křižovatce

Nenechte si ubližovat!
Domácí násilí

Mýty a fakta o domácím násilí

Domácí násilí je opředeno spoustou mýtů, které často
brání obětem vyhledat pomoc.
„Přece dokud nejde o život, nejde o nic. A má rád děti,“
říkají často oběti. Přečtěte si přehled těch nejčastějších
mýtů a srovnejte je s fakty.
Oběť si za to může sama, násilníka k jeho chování vyprovokovala.?? Za násilné chování nese odpovědnost vždy
jen ten, kdo se ho dopouští, nikdy ne oběť.
Dokud mě nebije, není to násilí.?? Naopak, hodně obětí
domácího násilí říká, že by snad raději dostaly facku, než
to, co se děje na psychické úrovni. Psychické násilí může
mít stejně destruktivní důsledky jako násilí fyzické.
Navíc se oběť zdráhá o něm mluvit, protože bývá
přesvědčovaná agresorem, že o nic nejde
Domácí násilí je fenomén zejména sociálně slabých rodin.??
Domácí násilí se děje napříč všemi společenskými
vrstvami. I v rodinách, kde jsou oba rodiče vysokoškolsky
vzdělaní a úspěšní lidé, může docházet k domácímu násilí.
Oběť je v násilném vztahu nějak spokojená, v podstatě jí
to dělá dobře, jinak by dávno odešla.?? Ženy, oběti
domácího násilí, jsou často izolované od okolního
světa, partner jim nedovolí pracovat, zakazuje jim kamarádky, stýkat se s rodiči. Pro takovou ženu se zdá být
odchod často nemožný, je bez peněz, bez práce, závislá
na partnerovi. Násilník také často vyhrožuje tím, že ženě
sebere děti, udělá z ní blázna apod. Rozhodnutí zůstat je
tedy ovlivněno strachem z toho, co by se dělo, kdyby odešla.
Viníkem je alkohol, kdyby násilný muž nepil, nechoval by
se tímto způsobem.?? Bohužel není pravda, že by byl
na vině jen alkohol. K násilí by docházelo jistě i bez alkoholu, takové chování je násilné osobě dané. Alkohol
ovšem nebezpečí zvyšuje, protože násilná osoba pod
vlivem alkoholu ztrácí rychleji sebekontrolu.
Násilný muž za své chování nemůže, protože měl těžké
dětství nebo trpí nějakou psychickou nemocí.?? Násilná
osoba je vždy zodpovědná za své chování a je si
vědoma toho, že se takto chovat nesmí. Proto se točí
násilný vztah ve třech fázích, kdy je jednou z nich klidové
období, tzv. líbánky. Násilný partner tam tuto fázi zařazuje
záměrně, aby ženu ve vztahu udržel. Ví, že kdyby byl
jenom násilný, žena by odešla. Velmi často se násilní partneři k ženě chovají jinak před lidmi a jinak za zavřenými
dveřmi. Proto je domácí násilí většinou skryté a ženy mají
strach, že jim nikdo neuvěří. Násilník si totiž uvědomuje,
že jeho chování není v pořádku, a proto jej skrývá.
Zjistěte, jestli žijete v násilném vztahu
Pokuste se odpovědět na následující otázky. Odpověd
ano si počítejte, byť k takovému incidentu došlo jenom
jednou nebo dávno.
Stupňuje se v posledních 6 měsících násilí?
Škrtí Vás někdy partner, nebo dusí?
Vyhrožuje Vám partner zabitím?
Má zbraň? Vyhrožoval Vám někdy zbraní, nožem nebo
dokonce pistolí?
Napadl Vás během těhotenství?
Je žárlivý, kontrolující, majetnický?
Máte strach, že by Vás mohl zabít?
Vyhrožuje Vám sebevraždou, nebo má dokonce za sebou
sebevražedné pokusy?
Pokud jste odpověděli na více otázek ano, pak jste
ve vysokém stupni nebezpečí. Žijete-li v násilném
vztahu, máte tendence násilí zlehčovat, „nevidět“ ho.
I pokud se rozhodnete v takovém vztahu zůstat, pak
nepodceňujte nebezpečnost svého partnera.
Kromě výše zmíněných otázek jsou i další vysoce rizikové
faktory, které ukazují na nebezpečnost násilné osoby.
Nebezpečnost násilné osoby dále zvyšují tyto faktory:

ulic Jiráskovy sady a Gen. Tesaříka zahlédla muže odpovídajícího popisu. Strážníci přivolali záchrannou zdravotnickou službu a ta 25letého muže převezla zpět do
Oblastní nemocnice Příbram, kde byl následně umístěn
na chirurgické oddělení.
Dne 17. 3. v 21.29 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
Městské policie Příbram operační důstojník Policie ČR
a žádal o vyslání hlídky MP do Jiráskových sadů, kde se dle
oznámení nachází muž, který chce skočit pod auto.
Na místo ihned vyjela hlídka MP a zde nalezla 52letého
podnapilého muže, který uvedl, že je již dlouho bez domova,
proto chce spáchat sebevraždu. Strážníci ho převezli
do nemocnice, kde ho lékař vyšetřil a následně rozhodl
o jeho umístění do protialkoholní záchytné stanice.
Dne 17. 3. v 21.14 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram muž, že v budově autobusového
nádraží se nachází dezorientovaný starší pán. Na místo
byla okamžitě vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že
jde 87letého muž z Chomutova. Muž nevěděl, do jakého
města přicestoval. Poté strážníkům sdělil telefonní číslo
svého syna. Muž byl prozatímně umístěn do Oblastní
nemocnice v Příbrami, kde společně se strážníkem MP
vyčkal do příjezdu svého syna.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality
Pokud Váš partner vyrostl v rodině, kde docházelo
k domácímu násilí mezi rodiči, nebo kdy byly obětmi násilí
dokonce děti.
Pokud se Váš partner dopouštěl domácího násilí i v předchozích vztazích.
Pokud se chová násilně i jinde, např. pere se, je výbušný,
má konflikty i s jinými lidmi.
Pokud Váš partner byl v minulosti trestán, nebo porušil
soudní nařízení (např. u vykázání).
Pokud Váš partner pije nebo zneužívá jiné návykové látky.
Co dělat, když žijete v násilném vztahu?
Je dobré promýšlet si různé varianty řešení situace, ať už
chcete s partnerem zůstat nebo plánujete odchod.
Co můžete udělat pro svou bezpečnost? Řešení různých
situací najdete níže.
Obecná bezpečnostní doporučení
Žijete-li v násilném vztahu a nemáte v plánu odejít, pak je
vhodné pro Vaši bezpečnost dodržovat některá pravidla
a myslet na svou bezpečnost.
Určitě doporučujeme kontaktovat specializovanou
poradnu, kde Vám pomohou se v situaci lépe orientovat.
Nemusíte se bát, že by Vás tlačili do odchodu, toto
rozhodnutí je opravdu na Vás. Nepoužívejte domácí počítač a nejlépe ani domácí telefon, vyhledáváte-li si pomoc.
Mějte u důvěryhodné osoby ukryté důležité dokumenty,
např. rodné listy dětí, oddací list, pas apod. Je dobré mít
záložní klíče od bytu. Také je vhodné ponechat si
odložený určitý finanční obnos.
Mějte v bytě nebo na nějakém pro Vás přístupném místě
uschovanou tzv. pohotovostní tašku, kde budete mít
oblečení pro sebe a děti, peníze a další důležité věci
pro případ rychlého odchodu.
Mějte stále zapnutý telefon. Pokud Vám partner telefon
kontroluje nebo bere, je výhodné mít ještě jeden. Mějte
policii na rychlé volbě.
Informujte někoho ve svém okolí o tom, co se u Vás doma
děje. Zkuste situaci diskutovat se svými přáteli a zjistěte,
na koho se obrátit v případě nouze.
Zapamatujte si důležitá telefonní čísla, případně adresy,
které byste mohla potřebovat při náhlém odchodu
z domova. Například adresu krizového centra, azylového
domu apod.
Je-li to možné, domluvte si signál se sousedy/kamarádkou
pro případ, že byste nemohla volat policii sama. Může to
být rozsvícené světlo, nějaká neutrální věta, kterou
řeknete do telefonu.
Vidíte-li, že se schyluje k nějakému incidentu, pokuste se
i s dětmi pod nějakou záminkou odejít včas. Přemýšlejte
o tom, co případně můžete říci, na co se vymluvit – např.
nákup apod.
Zkuste přemýšlet nad spouštěcími momenty násilí (některé
klientky potvrdily, že jejich manželé byli agresivní vždy,
když prohrál jejich oblíbený sportovní klub). Přemýšlejte,
jak se spouštěcím momentům vyhnout.
Mluvte o násilí se svými dětmi a určete jim bezpečné
místo v bytě (pokoj, který jde zamknout) nebo v okolí
(např. sousední dům, kam se mohou uchýlit, pokud potřebují pomoc). Rozhodně jim vysvětlete, že jejich úkolem je
zůstat v bezpečí a ne ochraňovat Vás.
S dětmi si domluvte nějaké kódové slovo, aby věděly, že je
čas se jít schovat: např. „Děti, máte hotové úkoly?“ nebo
něco podobného.
Promyslete si únikové cesty z bytu z domu. Mějte dopředu
rozmyšlené, kam byste případně v noci utekla. Promyslete
si i cestu, jak se tam dostanete, jezdí tam veřejná doprava?
Můžete si cestu několikrát projít, abyste pak pod tlakem
jednala efektivně.
Zahrňte své děti do únikového plánu a nacvičte jej s nimi.
Označte jim bezpečné místo, kde se mohou schovat,
a vysvětlete jim, aby utekly k sousedům nebo na jiné
bezpečné místo, když uslyší, že začíná násilný incident.
Naučte je volat policii.
Dokumentujte všechna napadení. Pište si deník, pokud
můžete, fotografujte stopy po násilí.

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Strážníci budou mít přístup do centrálního registru kol
V České republice je v domácnostech odhadem 5 milionů jízdních kol a prakticky
neexistuje domácnost, která by neměla alespoň jedno jízdní kolo (zdroj CEREK).
Ročně se prodá 250 000 ks nových jízdních kol a odcizeno je ročně oficiálně 8 000
jízdních kol o celkovém objemu 100 milionů korun a neoficiálně ročně odcizeno
dalších 20 000 jízdních kol, ale okradení nic nenahlásí.
Vzhledem k těmto údajům a skutečnostem jsme zahájili jednání se společností,
která zajistí strážníkům přístup do centrálního registru jízdních kol. Strážníci tak
získají možnost nalézt majitele jízdního kola dle zadaných údajů do systému a tím
také možnost brzy kolo navrátit majiteli. V tomto systému budou moci strážníci
hledat již registrovaná jízdní kola u společnosti CEREK, kde veškeré informace
o registrovaném kole budou během chvilky k dispozici.
Ti, kteří mají zájem si jízdní kolo zaregistrovat, mají tuto možnost prostřednictvím
internetových stránek , kde jsou k dispozici veškeré informace. Strážníci budou moci
tuto službu využívat formou zkušebního provozu od druhé poloviny dubna 2014
a v rámci prevence kriminality to bude další přínos pro potírání drobné kriminality.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

PRVNÍ JARNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM
S příchodem jara zveme všechny zájemce o farmářské trhy na sobotu 19. dubna
2014, kdy budou v 8 hodin zahájeny první Farmářské trhy Příbram v areálu
Hořejší Obory. Kromě tradičních lahůdek domácí výroby si budou moci návštěvníci
vybrat v pestré nabídce sazenic zeleniny i květin.
Přijďte mezi nás, neodejdete s prázdnou…
Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

Městský úřad Příbram informuje:
Volby do Evropského parlamentu
– zajištění služeb na oddělení evidence obyvatel
1) Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který
hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky, u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je
veden v evidenci obyvatel, může požádat o zápis do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu nejpozději v neděli 13. dubna 2014
do 16.00 hodin.
Služba na MěÚ Příbram na adrese ul. Gen. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně),
Příbram I, 1. patro – oddělení evidence obyvatel v neděli 13. dubna 2014 v době
od 08.00 do 16.00 hodin, tel. 318 402 584
2) Obecní úřad nejpozději v sobotu 3. května 2014 do 16.00 hodin zanese
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu voliče, kteří nemají
v jeho správním obvodu trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního
právního předpisu, ale kteří jsou v jeho obvodu v nemocnici, porodnici,
sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení nebo
jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu
odnětí svobody, a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo
správcem příslušného zařízení.
Služba na MěÚ Příbram na adrese ul. Gen. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně),
Příbram I, 1. patro – oddělení evidence obyvatel v sobotu 3. května 2014 v době
od 08.00 do 16.00 hodin, tel. 318 402 584
3) Vydávání voličských průkazů - volič může požádat o vydání voličského
průkazu nejpozději ve čtvrtek 8. května 2014 (státní svátek) do 16.00
hodin. Vzhledem k právní úpravě v zákoně o volbách do EP není
možné, aby voliči požádali o vydání voličského průkazu později než
v tento den.
Služba na MěÚ Příbram na adrese ul. Gen. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně),
Příbram I, 1. patro – oddělení evidence obyvatel ve čtvrtek 8. května 2014
v době od 08.00 do 16.00 hodin, tel. 318 402 584.
Bližší informace podá paní Renata Morová, tel.: 318 402 584, nebo paní
Jaroslava Řehková, tel.: 318 402 577.

Další cesta Obchodní akademie po Evropě
Čtvrté setkání účastníků projektu Comenius – Evropské noviny - rozvoj čtenářských kompetencí a tvůrčího psaní
prostřednictvím studentské žurnalistiky proběhlo ve dnech 10. – 14. 3. 2014 v maďarském Komárnu na Jokai Mor
Gimnazium. Zúčastnilo se šest studentek 3. A OA a VOŠ Příbram a také studenti dalších partnerů, kterými jsou BBSW,
Idar-Oberstein (Německo), Lycee Polyvalent J.Vaucanson, Les Mureaux (Francie) a Tynieckie Gimnazjum Spoleczne,
Krakov (Polsko).
Po příjezdu do partnerského města jsme se ubytovali v moderním hotelu s termálními lázněmi a absolvovali vřelé
přijetí maďarských kolegů a studentů na zahajovací večeři. Program druhého dne byl naplánován ve škole. Studenti
pracovali ve smíšených mezinárodních skupinách, měli za úkol vymyslet otázky pro novinářku a reportérku maďarské
televize, která studenty navštívila a zodpověděla jim všechny všetečné otázky. Mezitím si všichni stihli prohlédnout
školu. Po obědě se studenti ještě jednou sešli a napsali článek v angličtině o setkání s novinářkou. Poté už je čekala
odměna v podobě koupele v termálních lázních. Není nic lepšího, než si pořádně prohřát kosti v léčivé vodě.
Středa byla kulturně-historická. Navštívili jsme vojenskou pevnost v Komárnu, nádherný klášter s unikátní knihovnou
ve městě Pannonhalma a prohlédli si známé město Györ. Ve čtvrtek jsme vyjeli na celodenní výlet do Budapešti. Malebné město na březích Dunaje je opravdu okouzlující. Prohlédli jsme si Rybářskou baštu, Budínský hrad, Parlament a projeli se vyhlídkovým autobusem po okružní cestě Budapeští. Bonusem byl reprodukovaný výklad v češtině, takže jsme
se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie i současnosti města. Když jsme opouštěli hlavní město Maďarska, „poštěstilo“ se nám dostat se do velkoměstské zácpy. Ale odměnou nám byl pohled na osvícenou večerní Budapešť. Výjimečný
zážitek. Potom už nás čekala jen závěrečná večeře, předání dárků hostitelům, balení kufrů a loučení.
Naštěstí ne na dlouho! Závěrečné setkání projektu se uskuteční ve dnech 5. – 9. 5. 2014 právě v Příbrami. Už teď se
těšíme na nové zážitky, zkušenosti a zkvalitňování jazykové výbavy! To vše nám projekt Comenius přináší!
Mgr. Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram
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NÍZKOÚROČENÉ ÚVĚRY PRO BYTOVÉ DOMY
Program JESSICA
Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Komerční banka je správcem Fondu rozvoje měst a jako jediná v České republice poskytuje
nízkoúročené úvěry na rekonstrukce a modernizace bytových domů a zajištění moderního
sociálního bydlení. Zvýhodněné prostředky jsou z evropských fondů, které Státní fond rozvoje bydlení
získal prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

 31%4-#6/8(
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Ve fondu je připraveno 600 mil. Kč pro 41 měst v ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).
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Ve městě Příbram mohou této příležitosti využít vlastníci bytových domů v zóně
Březohorského sídliště.
Program JESSICA nabízí vlastníkům bytových domů a domů pro sociální bydlení nízkoúročené úvěry.
Úroková sazba je odstupňována podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až na 30 let.
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Úrokové sazby pro vlastníky bytových domů
do 10 let = 0,71 % p. a.
10–20 let = 1,71 % p. a.
20–30 let = 2,71 % p. a.

Úrokové sazby pro sociální bydlení
do 10 let = 0,71 % p. a.
10–20 let = 1,5 % p. a.
20–30 let = 2 % p. a.

Sazby vycházejí z Referenční sazby EU stanovené k 1. 1. 2014.

- B

VÝSTAVA
ORIGINÁLNÍCH
ODÌVÙ ZNÁMÉ
ÈESKÉ MÓDNÍ
NÁVRHÁØKY
HELENY FEJKOVÉ
/vystaveno 55 modelù z mezinárodních pøehlídek, doplnìno
videoprojekcemi a fotografiemi/
Galerie Františka Drtikola
Pøíbram do 20. dubna 2014,
otevøeno dennì kromì pondìlí
9 - 17 hodin

Základní parametry úvěrů:
■ výše úvěru: 1–120 mil. Kč
■ maximální doba splatnosti: 30 let
■ minimální vlastní zdroje: 10 %
■ předčasné splacení: povoleno bez omezení

■ zdarma komplexní zpracování a vyhodnocení
žádosti o úvěr
■ zdarma poskytnutí úvěru
■ zdarma vedení úvěru

S jakýmikoli dotazy se obraťte na pracovníky Komerční banky (tel.: 800 521 521, www.kb.cz).

Projekt Zvýšení kvality poskytování sociálnČ právní ochrany dČtí ve správním obvodu
území obce s rozšíĜenou pĤsobností PĜíbram
Registraþní þíslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00037
MČsto PĜíbram, Odbor sociálních vČcí a zdravotnictví MČstského úĜadu PĜíbram, realizuje
projekt „Zvýšení kvality poskytování sociálnČ právní ochrany dČtí ve správním obvodu
PĜíbram“. Do projektu jsou zapojeni sociální pracovníci a kurátoĜi vykonávající þinnost
orgánu sociálnČ-právní ochrany dČtí (dále jen OSPOD).
Cílem projektu je posílení souþasného týmu o dva sociální pracovníky, jejich materiální
vybavení, podpora profesního rozvoje všech pracovníkĤ OSPOD, nastavení systému odborné
spolupráce mezi OSPOD a dalšími spolupracujícími subjekty, vytvoĜení metodického pokynu
a zvýšením informovanosti laické i odborné veĜejnosti o þinnostech OSPOD. Realizace
projektu probČhne od února 2014 do kvČtna 2015. O plnČní cílĤ projektu budeme veĜejnost
prĤbČžnČ informovat.

Vyberte si pejska z útulku Maják v Lazci

tel. 318 629 531

Haryk, ev. č. 66: Kříženec Jack Russel teriéra. Asi roční pejsek, přátelský. Z počátku si musíte získat jeho
důvěru. Odchycen 10. 3. 2014 městskou policií na Novém rybníku.

Bobina, ev. č. 8: Asi 12letá fenka, vhodná ke starším lidem. Bobinka bude velice ráda společnicí novému
majiteli. Je oblíbená i mezi našimi venčiteli.

Týna, ev. č. 65: Kříženec jezevčíka, 2letá fena střední velikosti, vhodná na zahradu. Není vhodná k dětem.
Běhala spolu s Harykem na Novém rybníku.

Tomášek, ev. č. 52: Roční kříženec živé povahy, byl by vděčný za velkou zahradu, kde by mohl svou
veselou hyperaktivní energii vybít. Byl odchycen městskou policií na Fialce.

OOBLASTNÍ
BLASTNÍ NEMOCNICE
NEMOCNICE PPŘÍBRAM
ŘÍBRAM,, AA.. SS..
Oblastní nemocnice Příbram
pořádá koncerty 2x ročně - před
vánočními a velikonočními
svátky. Koncerty jsou pokaždé
určeny pacientům nemocnice,
zaměstnancům a další veřejnosti.
Pacienty hospitalizované na lůžkových odděleních doprovázejí
na koncert nemocniční dobrovolníci. Vstup do nemocnice

i do sálu je bezbariérový.
Pro opakovaný obrovský úspěch se nemocnice
znovu dohodla na vystoupení gospelového sboru
Marantha Gospel Choir, který do Příbrami přijíždí
i s živou kapelou. Těšit se můžete nejen na známé
gospelové skladby, ale i na soulovou hudbu.

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

ÙäÒõàónÇîñø
Postní koncert souboru Musica Podberdensis
V sobotu 29. 3. v 18:00 hodin se v bazilice na Svaté Hoře
uskutečnil postní duchovní koncert Stabat Mater od G. B.
Pergolesiho.
Křížové cesty
Po celé postní období se v pátek v 16:30 a v neděli v 15:00
hodin koná pobožnost křížové cesty.
Květná neděle 13. 4. 2014
Tato neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná „Svatý
týden“. Připomínáme si Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
před židovskými velikonočními svátky, kdy ho zástupy
nadšeně vítaly a mávaly ratolestmi. Při bohoslužbách se
čtou nebo zpívají “pašije” (od slova passio = části evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše
Krista).
Mše svaté budou v 7:30, 9:00, 11:00 a 15:30, přičemž mše
svaté v 9:00 a 11:00 hodin začínají průvodem s ratolestmi,
a to ze Svatohorského náměstí do baziliky. Při těchto
mších zazní zhudebněné Matoušovy pašije od Pavla
Šmolíka v podání Svatohorského chrámového sboru.
Zelený čtvrtek 17. 4. 2014
Zelený čtvrtek je dnem připomínky poslední večeře,
kterou slavil Ježíš s apoštoly a při níž ustanovil svátost
kněžství a Eucharistie.
Mše svatá na památku poslední večeře bude v 17:00
hodin (jiné bohoslužby se v tento den nekonají).
Připomeneme si rovněž Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě, a proto po mši svaté následuje adorace
Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě připravené
v kapli sv. Ignáce. Večer utichají zvony a hudební nástroje,
které se rozezní až na Bílou sobotu při vigilii Vzkříšení.
Velký pátek 18. 4. 2014
Tento den je dnem přísného postu. Připomínáme si
Ježíšovo utrpení a ukřižování. V 15:00 hodin se v parku
na Svaté Hoře koná pobožnost křížové cesty. Na Velký
pátek se neslaví mše, jen liturgická památka. Obřady
v bazilice začínají v 17:00 hodin. Zazní při nich zpívané
Janovy pašije od Radka Rejška.

Bílá sobota 19. 4. 2014
Celý den je připomínkou Ježíšova přebývání v hrobě
a jeho sestoupení do podsvětí. Je to den modliteb,
rozjímání a postu. Na Bílou sobotu církev neslaví mši. Boží
hrob je otevřen od 6:30 hodin.
Velká noc 19. 4. 2014
Tato noc zvěstuje smrt a vzkříšení Krista. Vyjadřuje velikonoční vítězství nad smrtí a “přechod” z područí utrpení
a smrti do života svobody a plnosti. Slavnost Veliké noci je
odedávna nocí bdění, v níž křesťané očekávají zmrtvýchvstání Páně a slaví je. Velikonoční vigilie (bohoslužba
v předvečer svátku) byla od prvních křesťanských dob
noční slavností a končila teprve společným stolováním
za rozbřesku nového dne. U nás slavíme tuto vigilii
od 21:00 hodin. Při ní se opět rozezní zvony a varhany.
Boží hod velikonoční – neděle Zmrtvýchvstání 20. 4. 2014
Mše sv. v 7:30, 9:00, 11:00, 15:30. Při mši sv. v 9:00 hodin
zazní Velikonoční duchovní písně A. V. Michny z Otradovic. Žehnání přinesených pokrmů proběhne při každé
mši svaté.
Velikonoční koncert
V pondělí 21. dubna 2014 se v bazilice v 16:30 hodin koná
Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
Vstupné je dobrovolné.

Více informací o bohoslužbách, kulturních
událostech a ostatních akcích:
Římskokatolická farnost u kostela nanebevzetí Panny
Marie, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram
www.svata-hora.cz, tel. 318 429 930, 603 797 393, 731 619 668
e-mail: basilica@svata-hora.cz
sakristie – denně od 6:30 do 18:00
Svatohorské poutní muzeum denně od 10:00 do 15:00,
e-mail: prohlidka@svata-hora.cz
Aktuality o stavbě varhan na www.svata-hora.cz/varhany
Matice svatohorská e-mail: matice@svata-hora.cz

Kouzelná skříňka MAGIC BOX v naší školce
V předškolním věku si má dítě hrát, hra je pro něj prostředkem pozorování, poznávání, objevování, zkoumání, neboli
dítě se hrou učí. Při hře získává kladné vztahy nejen k předmětům, se kterými pracuje, ale také ke kamarádům, s nimiž
si hraje. Hrou si osvojuje modely správného chování ve skupině svých vrstevníků, v rodině i na veřejnosti.
V naší mateřské škole chceme, aby se dítě cítilo dobře, těšilo se do ní a bylo v ní spokojené. Dbáme na to, aby děti
střídaly klidové činnosti s pohybovými hrami, které podporují zdravý růst organismu, a to nejen ve třídě, ale i v přímém
kontaktu s přírodou, tedy venku.
Hry i hračky se postupně s rozvojem vědy a techniky mění, a tak i v naší mateřské škole děti poznaly novou kouzelnou
skříňku. Říká se jí MAGIC BOX a je to taková interaktivní tabule na zemi. Děti pracují s interaktivními pery na promítací
ploše, která je položena na koberci. Tedy v poloze, která je pro děti předškolního věku přirozená. Výukový program je
dětem předkládán v dostatečné velikosti na ploše 1,20 x 2m, mohou spolupracovat ve skupině nebo i samostatně.
Co všechno ještě MAGIC BOX nabízí? Vedle výukových poznávacích programů, které používáme s dětmi i při hrách na PC, je
možné kreslit pomocí interaktivních per na velké ploše. Z našeho
hlediska vynikající grafomotorické cvičení pro uvolňování ruky
nejen pro předškoláky, ale i pro ty nejmenší děti. Přístroj lze
připojit k internetu, a tak je skvělým pomocníkem pedagoga,
když například potřebuje rychle získat obrázek dětem méně
známého zvířete, či najít odpověď na mnohdy záludné otázky
dětí.
Všichni pedagogové z naší osmitřídní školy byli odborně seznámeni s používáním MAGIC BOXU a jeho možnostmi. A protože
jsme přesvědčeni, že je to vynikající pomůcka, splňující naší
představu o hře prostřednictvím moderní techniky, nabídli jsme
také ředitelkám i pedagogům ostatních mateřských škol
v Příbrami možnost seznámit se s MAGIC BOXEM přímo na naší
škole pod vedením pracovníka firmy, která výrobek prodává.
A jaké byly ohlasy? Podle našich kolegyň velmi pozitivní. Jen jednu menší vadu MAGIC BOX má, je zatím jen jeden.
Kolektiv Mateřské školy Školní

Příbramští občánci narození v březnu
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Vážení čtenáři Kahanu,
od začátku roku 2014 jsme uspořádali
již šest seminářů a v dubnu 2014 nás
čeká řada dalších zajímavých akcí.
10. dubna 2014 pořádáme „Konzultační seminář o praktickém provádění intrastatu“. Lektorem semináře je
JUDr. Otakar Krátký, spoluautor vyhlášek o Intrastatu i prováděcích příruček.
Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s prováděním Intrastatu,
protože s ním začínají, stejně jako je vhodný pro získání odpovědí na otázky těch, kteří
Intrastat již zajišťují a potřebují prodiskutovat způsob jeho provádění v případech neobvyklých obchodních transakcí.
15. dubna 2014 se můžete těšit na zajímavý seminář „10 kroků k vědomému lídrovství“.
Ing. Vladimír Smutný, transformační kouč, autor projektu Vědomý lídr a bývalý obchodní
ředitel společnosti Microsofte připravil program pro všechny, kteří chtějí řídit firmy, týmy lidí
a sami sebe úspěšněji. Dozvíte se, jaké firmy mají šanci uspět v dnešní době, a proč, co je to
vědomé lídrovství, jak vědomě zvládat vztahy, jak řídit lidi neřízením, motivace versus inspirace.
Na závěr budou provedeny praktické ukázky a cvičení aplikovatelné pro Vás a Vaši firmu.
17. dubna 2014 od 15 hodin pozveme všechny naše členy na shromáždění delegátů OHK
Příbram, které se bude konat v zasedacím sále Úřadu práce ČR - krajské pobočky Příbram.
Shromáždění delegátů bude tento rok nevolební a budou projednávány klasické záležitosti,
jako je zpráva o činnosti za rok 2013, schválení plánu práce na rok 2014, zpráva o hospodaření
2013, schválení hospodářského výsledku 2013 a rozpočet na rok 2014. Bude následovat
zpráva o činnosti dozorčí rady, vystoupení pozvaných hostů a schválení návrhu na usnesení.
Při příležitosti shromáždění delegátů budou vyhlášeny výsledky internetové ankety TOP
FIRMA PŘÍBRAMSKO 2013 a předání diplomů a plaket oceněným firmám. Výsledky soutěže
budou zveřejněny na našem webu po dni konání shromáždění delegátů a seznámím Vás
s nimi v květnovém čísle Kahanu.
28. dubna 2014 uspořádáme s členkou OHK Příbram Mgr. Kateřinou Krylovou, koučkou
a lektorkou agentury Signum, další zajímavý osobnostní seminář na téma „Prevence
a zvládání konfliktů“. Seminář bude probíhat formou interaktivní diskuse a naučíte se při ní
předcházet a zvládat konflikty. Společně prozkoumáme, jak úspěšně zvládat rozhovory, které
jsou pro nás obtížné, jak elegantně předcházet konfliktům, jak nabídnout oboustranně
výhodnou dohodu a jak se správně ptát.
Seminář je kapacitně omezen a je též omezen maximálně dvěma zaměstnanci z jedné firmy.
Přednost mají samozřejmě členské firmy.
Ze života členské základny:
Březnové představenstvo OHK Příbram schválilo dva nové členy:
VINEKON, s. r. o., outsourcing zásobování a poradenství v nákupu
FOUS Příbram, s. r. o, papírnictví, kopírování, vazba (transformace z fyzické na právnickou osobu)
OHK Příbram poskytla partnerství pro Festival růžových vín v Příbrami aneb Růžová
Příbram, který se bude konat dne 1. května 2014 v přilehlých prostorách Šatlava Fine Food
na náměstí TGM v Příbrami. Všichni budete srdečně zváni na tuto příjemnou akci.
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

Knihovna Jana Drdy v dubnu 2014
Po tři dubnová pondělí (7., 14. a 28. 4.) čekají na návštěvníky ukázky z děl mistrů slova
19. století, ale i pikantnosti z života jednotlivých umělců. Chybět nebude ani přiblížení doby,
v níž žili. Přednášky pana Stanislava Sloupa začínají vždy v 16.30 hodin.
V úterý 1. dubna od 17 hodin proběhne další díl z cyklu Dějin umění paní Jany Froňkové.
Tentokráte se zaměříme na akt, který se objevuje v umění všech dob a kultur. Už umělci
pravěku o něm věděli své. Ale v různých dobách k němu umělci přistupovali různě. Někdy
byla nahota hříšná a pohoršující, jindy byl přístup k aktu velmi otevřený. Ve 20. století se stal
jedním z nejatraktivnějších malířských žánrů.
V pátek 11. dubna od 17.30 hodin proběhne literárně hudební pásmo bratří Hejniců. Autoři
již koncem 90. let realizovali v příbramském divadle muzikál Chytit kometu. Nyní budou
k slyšení Jiřího texty v hudební podobě a starší z bratrů Otto přečte úryvky ze své literární
tvorby.
V úterý 15. dubna od 17 hodin proběhne beseda nad knihou Cestou osudu a náhody pana
Romana Vehovského pojednávající o jeho sedmileté cestě po Asii a Austrálii. V první části
přednášky se dozvíte o cestování v podání tohoto dobrodruha, o plánování trasy,
o výhodách a nevýhodách solitérního cestování bez závislosti na jízdních řádech a ubytovacích zařízení a něco o zdravotních komplikacích, jež jej potkaly na cestách. Druhá část
přednášky bude zaměřena na dva významné body z jeho dlouhé cesty – desetidenní plavbu
po tropických ostrovech Thajska a na nezapomenutelné zážitky z phuketského festivalu.
Ve středu 23. dubna od 18 hodin zavzpomínáme společně s ředitelem Hornického muzea
Příbram PaedDr. Josefem Velflem na Heydrichiádu na Příbramsku. Více se dozvíme o činnosti
parašutistů v našem regionu, pravdu o událostech, jež ve své knize Vyšší princip zpracoval
Jan Drda, a mnoho dalšího.
V úterý 29. dubna od 17 hodin přivítáme paní Janu Froňkovou s dalším dílem z cyklu Dějin
umění. Umělci všech dob si přáli zachytit scény ze života kolem sebe, pro které se vžil pojem
žánrová malba. Považovala se za méně důležitou než zobrazení hrdinských činů, života
svatých nebo událostí z mytologie. Může ale sloužit jako dokument doby. Umělcům a divákům je bližší právě proto, že nezkoumá vyšší ideály, ale méně významné události všedního
života.
Akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy (nám. T. G. Masaryka 156).
Mgr. Václav Chvál

Středočeské stupně vítězů pro příbramské studenty
Dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa – taková je bilance letošní účasti studentů Gymnázia
Příbram v krajských kolech jazykových konverzačních soutěží. V březnu totiž proběhla
krajská kola ve všech cizích jazycích a ve všech byli gymnazisté úspěšní.
Julie Sýkorová ze 4.C a Veronika Skoupá z kvinty zvítězily ve svých kategoriích v ruštině
a v dubnu budou celý Středočeský kraj reprezentovat v republikovém finále. Petr Maciček
ze 3.A a Matěj Šesták ze sexty byli v kladenském krajském finále v angličtině oba těsně druzí.
A konečně Petra Berkovcová ze 3.A obsadila bronzový stupeň v němčině a Barbora Peštová
z kvarty ve francouzštině. V tomto jazyce získali studenti navíc další tři umístění v první
osmičce. K jazykovým úspěchům patří také soutěž Angličtinář roku, kde Tomáš Kessl z oktávy
obsadil 10. místo mezi 3800 soutěžícími z celé republiky.
Za těmito úspěchy stojí mnoho dřiny (někdy ovšem pouze trochu, jak poznamenali někteří
medailisté), ale také mnoho radosti (a nikdy pouze trochu). A proto je předešlý výčet především blahopřáním a poděkováním úspěšným studentům. Hodně štěstí při dalším studiu
a dalších soutěžích!
Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
XVII.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...
Proč jsem se k dobrovolnictví vrátila...
S dobrovolnictvím jsem začala asi tak v 15 letech. Slibovala jsem si od toho hodně.
Hlavně dobrý pocit. Chtěla jsem pomáhat lidem a být pro někoho důvodem
k úsměvu. To, co se stalo, jsem ale nečekala. Cítila jsem toho spoustu, jen ne dobrý
pocit. Pokaždé, když jsem vešla do “důchoďáku”, vnímala jsem všudypřítomnost
smrti. Ta fakta, že žiji jen proto, abych si v 90 letech uklidila v poličce, protože chci
zemřít v čistém, mně rychle brala chuť k životu. Každá návštěva mě stála spoustu sil
a domů jsem odjížděla se slzami v očích. Nechtěla jsem dál chodit do školy,
na diskotéky, do kina ani na kafe s kamarády. Proč taky, když stejnak jednou umřu.
Najednou mi to všechno přišlo tak zbytečné. Domov důchodců jsem brala jen jako
velkou čekárnu na smrt. Po dohodě s naší koordinátorkou jsem od dobrovolnictví
odešla. Po 4 letech jsem najednou zjistila, že mám v životě nenaplněné místo.
Určitou potřebu. Časem mi došlo, že musím být pro někoho prospěšná, jinak
nebudu mít naplněný život. Vrátila jsem se k dobrovolnictví proto, že jsem pochopila,
že ty babičky a dědečkové tam budou až do smrti, ať už tam chodit budu nebo ne.
Rozdíl je v tom, že buď nebudu dělat nic pro to, aby se tam měli lépe, nebo si s nimi
jednou za týden půjdu popovídat. Teď už mi nic nevynahradí ten pocit, když přijdu
za klientem a jemu se v 80 letech naplní oči životem a radostí.
Dobrovolnice Klára
Zájemci o dobrovolnictví se mi mohou hlásit kdykoliv na uvedených kontaktech.
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram
tel. č. 731 554 974, mail: hanina.han@seznam.cz

SMUTNÉ VÝROČÍ z 28. 4. 1944

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
A LBRECHT (A LBERT ) B ENEDA

Z

N EČTIN

HEJTMAN PRAŽSKÉHO HRADU A SVATOHORSKÝ DONÁTOR
? - 1655

I v dnešním díle se budeme věnovat dějinám Svaté Hory v době počátků
rozmachu poutního ruchu. Postavou, kterou dnes zmíníme, je první doložený
svatohorský donátor, tedy člověk, který financoval stavbu či výzdobu chrámu.
Bez takovýchto lidí by bylo v minulosti nemyslitelné, aby chrámy i jiné veřejné
stavby vůbec vznikly a existovaly.
Albrecht pocházel ze starobylého vladyckého rodu, původem ze západních Čech.
Benedové ve znaku měli nakoso položenou střelu, a byli tak vzdálení příbuzní
ve středověku velmi bohatého a mocného rodu Bavorů ze Strakonic. Později rod
přesídlil do okolí Prahy (Břežany a Zlatníky) a východních Čech, na Chrudimsko
a Čáslavsko. Právě odtud Albrecht pocházel, i když přesné místo i datum narození
neznáme. Jeho otec sídlil na tvrzi v Malči u Chotěboře a je pravděpodobné, že
právě zde se Albrecht narodil. Jeho rodiči byli Jan Beneda a Eliška Chlumčanská
z Přestavlk, víme též, že měl bratra Jana Jiřího.
Albrecht patřil do generace, která naplno prožila třicetiletou válku. Benedové byli
tradičně katolickým rodem, a tak není divu, že Albrecht vstoupil do císařských
služeb. V roce 1622 se mu podařilo zakoupit statek Brloh u Písku, v letech 1641-2
dosáhl vrcholu kariéry, když byl hejtmanem pražského hradu, což byla významná
funkce ve správě státu. Působil též jako přísedící zemského soudu a správce
královské berně. Jeho ženou byla Anna Marie Vratislavová z Mitrovic a jediné jeho
dítě, které se dožilo dospělosti, byla dcera Eliška Judita, provdaná za Mikuláše Víta
ze Rzavého.
O jeho vztahu k našemu městu jsme informováni především z Balbína a dalších
barokních autorů. Legenda praví, že byl těžce zkoušen osudem, když mu
postupně umřely tři děti. Když těžce onemocněla čtvrtá dcera (Balbín ji nazývá
Salomena Markéta), tak v rozrušení opustil Prahu a odebral se na venkov,
do Brlohu. Cestou se zastavil v Příbrami, kde se dozvěděl o zázracích zdejší sošky
a rozhodl se Svatou Horu osobně navštívit. Setkal se s poustevníkem Procházkou
a po rozmluvě s ním se pomodlil k P. Marii za uzdravení své dcery. Následně se
vydal do Brlohu, kde očekával zprávu o úmrtí dcery. Místo toho ale dorazil dopis
jeho ženy, ve kterém psala o dceřině zázračném uzdravení. Když pak se Albrecht
Beneda osobně přesvědčil, že je dcera uzdravená, zjistil, že zásadní obrat
v nemoci nastal právě v okamžiku, kdy se na Svaté Hoře modlil.
Beneda se tedy vydal ihned znovu na Svatou Horu, kde kromě díků žádal
Procházku o názor, jak by mohl projevit svoji vděčnost. Procházka mu sdělil, že
kaple potřebuje opravit, a Beneda to vzal za své. V roce 1635 tak došlo k první větší
známé rekonstrukci kaple, kterou Beneda kompletně financoval. Konkrétně byl
zvýšen strop v kapli, zvětšena okna, která byla opatřena mříží. Pořád se jednalo
o malou kapli, jejíž zdi jsou ještě dnes vidět uvnitř kostela. Beneda Svaté Hoře
věnoval prostředky i v pozdějších letech, a proto jej Balbín označil za prvního
pravého patrona. Benedova příkladu záhy začali následovat další představitelé
české šlechty, a Beneda tak skutečně stojí jako první v dlouhém seznam dárců
a patronů našeho nejvýznamnějšího poutního místa. Albrecht Beneda zemřel
v roce 1655 v Praze.

Daniel Doležal

DUBNOVÉ

KALENDÁRIUM

1. 4. 1964

na Březových Horách bylo otevřeno kulturní
středisko a knihovna v bývalém hostinci U Libuše.

9. 4. 1964

29. 4. 1914

se Městská rada usnesla přistavět k budově
pošty objekt, v jehož přízemí se měl
nacházet městský archiv. Ke stavbě již
nedošlo.

se do Příbrami vrátily první vlaštovky.

29. 4. 1984

12. 4. 1574

Veřejná bezpečnost uskutečnila propagační
akci pro veřejnost, při které měřila zájemcům
rychlost vozidel na silnici R4.

Kateřina z Lokšan, zástavní majitelka
Příbramě, poprvé vstoupila do sporu
s příbramskými měšťany.

19. 4. 1884

byl vypraven druhý divadelní vlak z Příbrami
do Národního divadla na Bendlovu operu
Karel Škréta, zúčastnilo se 370 osob.

27. 4. 1844

byl vydán dvorský dekret o zřízení hornické
nemocnice s 15 lůžky na Březových Horách.

28. 4. 1944

zemřel Hanuš Jelínek, básník a překladatel,
(hlavně z francouzštiny), příbramský rodák.

Letos 28. dubna uplyne 70 roků od smutné události, kdy do seznamu vykonání exekucí
setnutím hlavy byli tohoto dne zapsáni dva vězni z Příbrami. Byl to Bedřich Kozlík se svojí
manželkou Františkou, rozenou Nedbalovou.
Ve věznici na Pankráci v levém postranním bloku si Geheime Staatspolizei (Gestapo) – Tajná
státní policie zabrala přízemí a 1. patro. Zde byli ve 20 celách umístěni odsouzení k trestu smrti.
Pro celé oddělení byly zabrány cely č. 29-52. V přízemí na východním křídle, na jižní straně
středové chodby nechala probourat dvě příčky mezi třemi celami, v krajní zbudovat stupínek
s dlouhou katedrou, za kterou sedalo pětičlenné komando, dohlížející na vykonání rozsudku.
Vedlejší místnost s gilotinou, oddělovaná černou oponou, se nazývala – sekerárna, a záchodový
odpad v ní, zakrytý mřížkou, sloužil ke splachování krve. Další bývalá cela propojená dveřmi rakvárna, sloužila pro skladování rakví, lehce ohoblovaných dřevěných beden s plochými víky,
vystlaných pilinami, pro vsakování zbytků krve obětí, během přepravy. Mrtví byli odváženi
ke kremaci do strašnického krematoria. Záchodový odpad zakrytý mřížkou sloužil rovněž
k odtékání a splachování krve, vytékající z hvězdicově ležících těl, asi dvě hodny.
Namísto gilotiny, což připomínalo Francii, se používalo německé slovo “Fallbeil” - padající sekera.
Později se kvůli utajení přešlo na výraz “F-Gerät”, tedy přístroj F.
Pro exekuce byly vybrány dny úterý a čtvrtek a čas 16 hodin, trvání zabíjení mělo být co nejkratší.
Ke každotýdennímu stínání bylo vybíráno 5 - 6 odsouzených, při akcích to bylo více, nejvyšší
počet stětí bylo 29.
Kat Alois Weiß za první exekuci každé úterý a čtvrtek dostával čtyřicet marek, za každou další
třicet říšských marek, navíc měl roční paušál tři tisíce marek. Kurz měny ustanovila okupační
správa: 1 M = 10 Kč, takže němečtí vojáci se cítili v protektorátu jako v ráji, reálná hodnota měny
byla 1:1. Pro představu: cena osobního auta Volkswagen byla tehdy 990 marek. Alois Weiß žil
s manželkou na vysoké noze na Starém Městě v bytě po Židech v Dlouhé ulici číslo 14.
Měsíční nájemné za byt platil kolem 35 marek. Domů mu zavedli služební telefon, aby byl v případě potřeby kdykoli k dosažení.
Podlidé a nepřátelé nacionálního socialismu musejí být
bezpodmínečně zabíjeni, uváděli v žádostech uchazeči
o zaměstnání kat a kritizovali udílení milostí.
Zřejmě nevěděli, že na konci pátého století zalidnili
východní a střední Evropu od dnešního Hamburku
k Benátkám Slované, které „Drang nach Osten“ germanizoval, pozdější české a slovenské exody přivedly další příliv
slovanské DNA.
V 8:30 hodin přijížděl do věznice státní návladní, nadiktoval
vrchnímu dozorci Karlu Sauerovi jména vězněných, kteří
měli být daný den sťati, a ten se pak postaral o jejich předvedení. Wachtmeister - bachař dozorce přišel v 9:00 hodin na oddělení II.A v 1. patře do cely Bedřicha Kozlíka a odvedl ho
do kanceláře bachařů v přízemí, před státního návladního, ten mu oznámil jednou větou:
„Ve jménu vůdce a říšského protektora se vaše žádost o milost zamítá a zároveň se vám
oznamuje, že rozsudek bude vykonán dnes po 16. hodině“. Vzápětí si tuto větu vyslechli všichni
vybraní nešťastníci. Podle seznamu je bachař umístil do přípravných cel smrti proti sálu
sekerárny a nasadil jim pouta, aby si nemohli sáhnout na život sami. Odsouzenci dostali kartičky
– korespondenční lístky k napsání adresy a bylo jim povoleno asi 10 slov na rozloučenou.
Odpoledne se museli zout, svléknout jen do spodků a košile, kalhoty a kabátek složit před celu
na chodbu, ženám byly zkráceny vlasy nebo vyčesány do drdolu, aby byli připraveni na exekuci.
Úderem 16. hodiny vyvolal předseda komise podle seznamu prvního odsouzence, toho měl již
dozorce připraveného na chodbě. Odsouzenci měli již přepoutané ruce za záda.
Odsouzení předstupovali před komisi složenou ze státního návladního německého soudu,
velitele pankrácké věznice, funkcionáře NSDAP, lékaře a zapisovatele sedící za katedrou. Státním
návladním byla provedena osobní identifikace, přečetlo se jméno odsouzeného a ten ho
potvrdil svým „Ja - ano“. Poté bylo předvedenému oznámeno, že na něm nyní bude vykonán
rozsudek „trest smrti stětím“.
Průběh exekuce byl nacvičen a byl velmi rychlý, trval 1 až 2 minuty. V 16 hod. 09 min. byl předvolán Bedřich Kozlík, předseda komise přečetl německy: Nummer 441. jméno, příjmení, datum
narození, bydliště Příbram II., Dlouhá 164, Bedřich Kozlík byl poučen přisvědčit: „Ja“, jste
„odsouzen za velezradu Velkoněmecké říše k„trestu smrti“, milost vám nebyla udělena, rozsudek
bude neprodleně vykonán“. Dva katovi pomocníci roztáhli závěs, otočili Bedřicha Kozlíka
a odvedli ho několik kroků ke gilotině, rozepnuli mu košili a položili (hodili) jej břichem na prkno
s hlavou nad košem, čelo opřené o koženou pásku, kat Alois Weiß mu na krk spustil horní
polovinu dřevěného límce, v dalším okamžiku zatáhl za pojistku spojenou se závlačkou lankem
a uvolnil 65 kilovou ocelovou sekeru se šikmým ostřím, která pádem z přibližně necelých dvou
metů oddělila hlavu od nebožtíkova těla. Kat železným hákem vytáhl Bedřichovu hlavu z koše
a ukázal ji komisi. Po předsedově „Richtig“ – „V pořádku“ písař do knihy do řádku sťatého připsal
„16 Uhr 11 Minuten“. Katovi pomocníci (jeden byl jeho švagr) zatáhli závěs, hadicí a kýblem
připravené vody spláchli krev, sundali mu pouta, košili a spodky, tělo s hlavou hodili do bedny
s držadly – necek a odnesli do rakvárny, kde ho vyklopili, krkem k mřížce kanálku, hlavu mu dali
mezi nohy, aby z těla tam vytekla krev. Alois Weiß vytáhl sekeru do horní polohy a zajistil západkou.
Ve stejném čase již bylo vyvoláno číslo - Numner 442. Františka Kozlíková oblečená jen ve spodničce a košilce, bosa, jako ostatní. Po jednovětém oznámení následovala rychlá exekuce,
po sundání pout, svléknutí, přenesení do rakvárny ji vyklopili vedle těla jejího Bedřicha. Písař
připsal čas 16 Uhr 12 Minuten.
Ing. Josef Podlaha
pokračování příště

Budu včelařem

30. 4. 2004

byla v Příbrami slavnostně otevřena Galerie
v Potoční.

30. 4. 1534

Král Ferdinand I. vydal privilegium městu
Příbrami, ve kterém rozšířil počet trhů a povolil městu postavit si kamenné hradby.
K jejich stavbě nikdy nedošlo.

Daniel Doležal

Jak začít chovat včely

2. díl

V prvním díle našeho seriálu jsme se snažili zájemcům o včelaření na několika příkladech zdůvodnit, proč
se věnovat chovu včel. V tomto díle vysvětlíme, co vše by měl ten, kdo už se rozhodl začít chovat včely,
vykonat a zařídit.
Kdo přebírá zavedený chov včel po starším členovi rodiny nebo příbuzném či začíná včelařit souběžně
s ním, je na tom relativně nejlépe. Od zkušeného včelaře má informace z první ruky, také včelařské vybavení
k dispozici. Ovšem na nového včelaře, který začíná tak říkajíc na zelené louce, čeká řada kroků, které je
nutné učinit, aby dotyčný ochutnal med od vlastních včel a mohl si říci “jsem včelař”.
Nejdříve by měl svůj úmysl sdělit rodině a právě v ní získat spojence a pomocníka pro své záměry. Další
konzultace by měla být se známým nebo blízkým včelařem. V každém větším městě nebo spádové obci
působí včelařský spolek, který má zájem na rozšiřování členské základny. Na odboru životního prostředí či
zemědělského referátu lze najít kontakty na místní včelaře. Je vhodné zjistit termíny jejich schůzek
a navštívit je. Včelařská organizace poskytne zájemci základní informace a přidělí mu spolkového důvěrníka, který novému členovi bude pomáhat a informovat ho o všem dění v organizaci. Poté zajistí oficiální
přihlášku do řad členů Českého svazu včelařů. Členství v této organizaci přináší celou řadu výhod, ale také
povinností. Každá základní organizace svazu má stanovenou určitou výši příspěvků, která se pohybuje
kolem 200 Kč na rok, z nichž je hrazena činnost spolku, nákup léčiv pro včely, pořádání odborných přednášek, pravidelné zasílání svazového časopisu Včelař, pojištění včel, apod. Včelař má na oplátku zajištěnou
dodávku léčiv, vyšetření svých včel na nemoci, právní ochranu svazovými právníky, státní dotace na zazimování včel a nárok na mimořádné státní dotace na obnovu včelstev v případě plošných úhynů včelstev
v důsledku možných epidemií včelích nemocí.
Dalším krokem je včelařské vybavení. Pokud je člověk nedostal či nezdědil, je nutné je zakoupit. Jsou to
prostředky chránící včelaře před včelím bodnutím, zvláště do obličeje. K tomu slouží včelařská kukla nebo
klobouk. K ochraně rukou se používají dlouhé včelařské rukavice a ostatní části těla chrání pracovní nebo
včelařská kombinéza. Pomůcek k práci se včelami je celá řada. My se zaměříme na ty nejdůležitější. Jsou to
rozpěrák, smetáček, rosenka, dýmák, odvíčkovací vidlička, nůž, přířezy na zhotovení rámků na plásty a balík
voskových mezistěn, ze kterých včely vystaví své dílo. Jejich pořizovací cena není nikterak vysoká. Na trhu
jsou k dispozici moderní typy úlů za přijatelné ceny od dvou do tří tisíc Kč. Do začátku by mohly postačit tři
nástavkové úly s oddělitelným dnem. Pro medobraní je nutný rotační medomet na ruční nebo elektrický
pohon. Pro přenos plástů a včelích rojů je určena jednoduchá bednička - roják. Celkové investice
při začátku včelaření se třemi úly nepřesáhnou částku 10 000 Kč a vzhledem k hodnotě a ceně čistého
medu mají velmi rychlou návratnost. Průměrný výnos medu se v příbramské oblasti pohybuje okolo
patnácti kg medu na včelstvo při jarním medobraní, kdy získáváme světlý květový med. Při druhém medobraní na konci července získáváme tmavý lesní med v přibližně stejném množství. Při ceně 120 Kč za 1 kg
světlého medu a 150 Kč za 1 kg tmavého medu je tedy návratnost vložených prostředků za vhodných
klimatických podmínek do jednoho až dvou let jistá. Kdo se chce stát včelařem, měl by mít také základní
truhlářské nářadí jako pilku, kladívko, kleště, hřebíky, svěrák, ztužidla, dláto, hoblík, atd. A měl by je umět
používat.
V knihkupectví i včelařském spolku je k dostání včelařská literatura, ve které najde včelař důležité informace
o všem, co musí pro své včely během roku udělat, aby jim zajistil co nejlepší podmínky k životu a práci.
Jenom tehdy se dočká nový včelař zúročení své práce a zadostiučinění v podobě velkého množství medu,
kterým potěší své blízké, sám sebe a získá pocit, že dělá dobrou věc, která je prospěšná pro přírodu a celou
naši společnost.
Bc. Jiří Roub

Město Příbram letos pořádá
46. ročník Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka
Hudební festival Antonína Dvořáka se
pyšní mnohaletou tradicí, během níž se
jeho organizátorům podařilo etablovat
jej mezi kulturní akce vysoké úrovně
a v místech svého konání i prvořadého
významu.
Festival vznikl roku 1969 z iniciativy
Společnosti Antonína Dvořáka (předsedou byl tehdy Dr. Karel Mikysa) a Okresního kulturního střediska v Příbrami, kterým tehdy přislíbilo finanční podporu Ministerstvo
kultury. Podpora to nebyla nikterak malá, protože tehdy umožňovala zvát i takové orchestry,
jakými jsou např. Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK hlavního města Prahy, Pražský
komorní orchestr, Slovenská filharmonie či Filmový symfonický orchestr. Na festivalu v těchto
letech však nechyběla ani celá řada vynikajících těles ze zahraničí. Příbramští se tak mohli stát
rovněž svědky špičkových výkonů např. Leningradské filharmonie a Moskevské státní filharmonie, v neposlední řadě sem zavítala i Varšavská státní filharmonie nebo Royal Philharmonic
Orchestra London s dirigenty Markem Emlerem, Charlesem Grovesem, Arvidem Jansonsem
a Dimitrijem Kitajenkem.
Po roce 1989 však došlo podobně jako v celé kulturní sféře i zde k významným organizačním
změnám. Od r. 1990 převzalo jeho organizaci Divadlo Příbram, kde z nedostatku finančních
prostředků festival ustrnul na třech až pěti koncertech, a to z velké části pouze komorních.
Teprve od r. 1996, kdy byla založena Nadace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, se situace
opět zlepšila. Jejím úkolem bylo soustřeďovat finanční prostředky, vytvářet zajímavou dramaturgii a vhodnou propagací zvýšit zájem příbramských posluchačů o festivalové koncerty.
Nadace ale fungovala jen do r. 1998. Poté festival přijalo pod svá křídla znovu Divadlo Příbram.
V roce 2001 se organizace festivalu ujalo město Příbram, které doposud festival organizuje.
Od roku 2013 je programovou ředitelkou festivalu Mgr. Albína Houšková. Jsem rád, že v roce
2012, kdy jsem byl starostou Příbrami, stal se Hudební festival Antonína Dvořáka členem
Asociace hudebních festivalů.
Vůdčí osobností při organizování festivalu byl PhDr. Vladimír Vepřek. Dramaturgicky byl plně
v jeho kompetenci a vybudoval z něj jednu z nejuznávanějších tuzemských přehlídek klasické

DIVADLO
1. | 19:00

ČERVENÝ A ČERNÝ | sk. A

so

5. | 19:00

VÁLKA ROSEOVÝCH

út

8. | 16:00

Festival pevně zakotvil v povědomí kulturně orientované příbramské veřejnosti a získává stále
větší respekt v českých hudebních kruzích. Cílem festivalu i nadále zůstává připomínání
cenného díla Mistra Antonína Dvořáka a snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní
nabídce i další tituly české a světové hudební tvorby
Na festivalu vystoupila řada významných umělců jako Jaroslav Svěcený (housle), Kateřina Englichová (harfa), Jiří Stivín (flétny), Eva Urbanová, Petr Malásek (klavír), Dagmar Pecková, Jiří Bárta
(violoncello), ale i sólisté Teatro alla Scala Annamaria Popescu, mezzosoprán (Itálie) a Danilo
Formaggia, tenor (Itálie).
Koncepce programové skladby letošního ročníku se nese ve znamení 110. výročí Mistrova
úmrtí a vede návštěvníky koncertů vzpomínkami na životní osudy a dílo Antonína Dvořáka tak,
jako bychom listovali albem jeho života, jeho vzpomínek. Jednotlivé koncerty jsou proto
koncipovány jako zastavení nad jednotlivými etapami Mistrova života: příklon k písňové
tvorbě, plné touhy po svobodě a volnosti, připomenou Cigánské melodie, folklorní inspiraci
koncert věnovaný lidovému tanci Furiant, který zde představíme jak v jeho původní podobě –
hrané, zpívané i tancované (v podání souboru JARO) a zároveň přetavené perem a zejména
hudební imaginací Antonína Dvořáka do podoby jeho Slovanských tanců. Studia Antonína
Dvořáka na varhanní škole připomene Varhanní recitál, působení v orchestru Prozatímního
divadla pak koncert Doležalova kvarteta. Pobyt v Americe zastupuje koncert soudobých
spirituálů a gospelů a na závěr velmi citově vypjaté období, spojené se smrtí jeho blízkých,
uvede oratorium Stabat Mater.
Programová skladba koncertů ale přinese několik překvapení: kromě děl Antonína Dvořáka
nebo jeho současníků zde zazní i několik skladeb jeho žáků či přímých následovníků (např.
Ivana Kurze, který se pro svůj kvartet inspiroval podobou lidské DNA).
Rádi bychom také v rámci festivalu přesáhli práh koncertních síní a ve dvou doprovodných
akcích dovedli Dvořákovu hudbu mezi děti i dospělé. Seznámení se s žánrem opery zprostředkuje dětem z příbramských základních škol projekt Divadla J. K. Tyla v Plzni O Rusalce. Městský
příbramský orchestr, složený z žáků a profesorů základních uměleckých škol pak zahraje
v rámci koncertu Open air nejširšímu příbramskému publiku.
MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

VELKÁ scéna
út

hudby. Bohužel v r. 2002 PhDr. Vepřek zemřel.
Návštěvnost celého festivalu je velmi dobrá, a to i díky tomu, že řada koncertů - kromě velkých
orchestrálních či pěveckých těles, která vystupují ve velkém sále Divadla A. Dvořáka Příbram je situována do netypických, ale o to však atraktivnějších prostor nejen ve městě, ale i v blízkém
okolí: do Památníku Antonína Dvořáka v novorenesančním zámečku ve Vysoké, baziliky
na Svaté Hoře, kostela sv. Jakuba, Zámečku–Ernestina, Zámku Březnice, Zámku Dobříš.

 160, 120 Kč
 135 minut |  160, 120 Kč

KINO

čt

3./19:00

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

komedie

TIT|100 Kč

pá

4./20:00

VLK Z WALL STREET

komedie

TIT|100 Kč

so

5./16:00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ

animované

CZ|100 Kč

so

5./19:00

POMPEJE

dobrodružný CZ|120 Kč

ne

6./16:00

BABOVŘESKY 2

komedie

CZ|100 Kč

čt 10./19:00

300: VZESTUP ŘÍŠE

válečný

TIT|100 Kč

pá 11./20:00

JUSTIN BIEBER'S BELIEVE

hudební

TIT|120 Kč

so 12./16:00

RIO 2

animované

CZ|120 Kč

so 12./19:00

NON-STOP

thriller

TIT|120 Kč

ne 13./16:00

10 PRAVIDEL ANEB JAK SBALIT HOLKU

komedie

CZ|100 Kč

út 15./17:00

PŘÍBRAMSKÉ PÁBENÍ | Projekt Gymnázia pod Svatou Horou a Kina Příbram
SKŘIVÁNCI NA NITI
komedie
CZ|50 Kč

čt 17./19:00

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

horor

TIT|120 Kč

pá 18./20:00

POJEDEME K MOŘI

komedie

CZ|120 Kč

so 19./16:00

ZVONILKA A PIRÁTI

animovaný

CZ|100 Kč

so 19./19:00

POJEDEME K MOŘI

komedie

CZ|120 Kč

ne 20./16:00

FAIR PLAY

drama

CZ|100 Kč

čt 24./19:00

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

akční

CZ|140 Kč

pá 25./20:00

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

akční

CZ|140 Kč

so 26./16:00

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA animované

CZ|100 Kč

so 26./19:00

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

akční

CZ|140 Kč

ne 27./16:00

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

akční

CZ|140 Kč

po 28./18:00

BARDI
komedie
Po skončení premiéry live beseda s režisérem Ondřejem Slaninou
a s hlavním představitelem Pavlem Trávníčkem.

st 30./16:00

LÍBÁNKY | KINOKLUB – Gymnázium, Legionářů 402 drama

 140 minut |  50 Kč

DROBEČKY Z PERNÍKU |sk. S

 120 minut | 240, 200 Kč

čt 10. | 19:00

LHÁŘI |sk. F

ne 13. | 15:00

POHÁDKA O MAŠINKÁCH |sk. D

pá 18.| 19:00

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA |sk. E

út 22. | 19:00

JAKUB SMOLÍK

st

23.| 19:00

MRCHY aneb Řekni mi pravdu o své lásce |sk. N  120 minut |  250, 210 Kč

čt 24. | 17:00

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA |sk. KMD  135 minut |  160, 120 Kč

so 26. | 19:00

RANDE S DUCHEM

 120 minut |  160, 120 Kč

po 28. | 19:00

MUSÍME SI POMÁHAT |sk. P

 120 minut |  350, 310 Kč

 50 minut |  50 Kč
 135 minut |  160, 120 Kč
290 Kč

malá SCÉNA
so 19. | 17:00

DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES aneb ZAPOMENUTÝ ČERT  120 minut |  70 Kč

pá 25.| 19:30

PÍSNIČKÁŘI SOBĚ - pronájem

 130 Kč

PRO školy
st

9. | 10:00

po 14. | 8:30, 10:30

 150 minut |  50 Kč

SATURNIN

 50 minut |  50 Kč

POHÁDKA O MAŠINKÁCH
estrádní sál

so 12. | 8:30

ZOD 11. KVĚTNA MILÍN

ne 13. | 12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA

so 19. | 8:00

BURZA NEROSTŮ

so 26. | 10:00

PRODEJ BOT

Ostatní
po 21. | 15:00-20:00

VELIKONOČNÍ DOBROČINNÝ BAZAR

D–KLUB
út 29. | 19:00

ZDENĚK MELÍN & JAKUB ROČŇÁK (a možní hosté)

CZ|100 Kč

CZ|50 Kč

 100 Kč

 Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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