Stalo se

V Mixově ulici byl položen nový
asfaltový povrch. Investorem
akce byl Středočeský kraj.

Starosta Pavel Pikrt byl také letos
pomáhat ve Stř. Hošticích na táboře
pro děti se zdravotním postižením.

Tento vzorek ryzího stříbra byl
nalezen v r. 1980 v šachtě č. 21
a nyní se vrátil zpět do muzea.

Město zahájilo další

dva investiční projekty
Rekonstrukce Mateřské školy
pod Svatou Horou
Realizací projektu dojde k vytvoření samostatné
ložnice pro 38 dětí v podkroví budovy, vznikne
prostor pro inhalační činnost a zázemí pro pracovníky školy. Projekt řeší i nové vybavení
v oblasti výuky, vybavení školy moderními technologiemi (interaktivní tabulí, PC), pomůckami
pro výuku a didaktickými pomůckami pro rozvoj
schopností a dovedností dětí. Zároveň dojde
k významnému zlepšení technologického zázemí
(průmyslová myčka, pračka) školy.
Součástí projektu je i dovybavení školní zahrady
novými herními prvky.
„Tento projekt byl zahájen v měsíci červenci a trvat
by měl do prosince tohoto roku. Celkové náklady
jsou vyčísleny na 4 miliony korun s tím, že 3,2 milionu
činí dotace z ROP Střední Čechy. Stavební práce
realizuje firma MTStav Příbram, která zvítězila
ve výběrovém řízení,“ řekl starosta Pavel Pikrt.
V rámci projektu město Příbram spolupracuje
s dlouhodobými partnery, kterými jsou Mateřská
škola speciální, Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
a TJ Sokol Příbram.

na tuto výměnu jsou stejně jako výdaje na rekonstrukci chodníků u všech předmětných komunikací zařazeny mezi nezpůsobilé výdaje a budou
plně financované městem Příbram.
Stavební práce realizuje firma BÖGL a KRÝSL,
která byla vítězným uchazečem ve výběrovém
řízení. V souvislosti s realizací akce probíhá řada
dopravních omezení a uzavírek. Rekonstrukce
jednotlivých úseků bude probíhat postupně,
rozsah uzavírek se bude v průběhu prací měnit.
„Tento projekt jsme zahájili v červnu a ukončení
realizace je naplánováno na listopad 2014.
Původní rozpočet projektu byl téměř 48 milionů
a dotace byla schválena ve výši 20 mil. Kč. Po provedení výběrového řízení se rozpočet snížil na 31,2
milionu korun s tím, že 18,6 milionů korun pokryje
poskytnutá dotace z ROP Střední Čechy. Město tak
projekt spolufinancuje částkou 12,6 milionů korun,“
dodal starosta Pavel Pikrt.
Také v rámci tohoto projektu město Příbram
spolupracuje s dlouhodobými partnery, jimiž
jsou Hornické muzeum Příbram, Centrum
pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s., Okresní hospodářská
komora v Příbrami a ARRIVA Praha, s. r. o.

Asistenti prevence kriminality
zorganizovali brigádu obyvatel
ubytovny Pod Čert. pahorkem.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

léto je v plném běhu a já jsem
přesvědčen, že si všichni do sytosti
užíváte letních radovánek, zaslouženého volna, věnujete se svým
nejbližším a máte konečně o trochu
více času na své nejmenší.
Já jsem svoji dovolenou trávil
ve škole v přírodě ve Střelských
Hošticích. Sem jezdíme každoročně
s klubem DEMKA, což je občanské
sdružení se zaměřením na činnosti pro osoby se zdravotním postižením.
Letos jsem se této pravidelné akce zúčastnil již po osmnácté a spolu s námi
zde trávilo 14 dní zhruba 30 zdravotně postižených, mezi nimiž bylo také
5 vozíčkářů. Nejedná se však o plnohodnotnou dovolenou, v rámci možností
se snažím se spoustou věcí také pomoci. Během pobytu pořádáme táboráky,
procházky po okolí, výlety do aquaparku a další aktivity.

S létem je neodmyslitelně spjata voda a pochopitelně koupání. V případě, že

jste nevyrazili na dovolenou k moři, tak pevně věřím, že plně využíváte služeb
příbramského bazénu či dalších možností ke koupání, kterých je v blízkosti
našeho města nespočet.
Právě plavecký bazén prochází v současnou chvíli řadou podstatných změn.
Sportovní zařízení města Příbrami zakoupila na čištění bazénu nového
robota. Ten je využíván pro venkovní i vnitřní bazén a slibujeme si od něj ještě
lepší kvalitu vody, než tomu bylo doposud. S podobným typem zařízení mají
zaměstnanci dlouhodobé zkušenosti, a proto byl robot do prací zapojen
ihned po jeho zakoupení. Robot Mariner S3 compact 600 by měl zároveň
přispět k menší spotřebě bazénové chemie a sloužit by měl mnoho let.
Návštěvníci aquaparku mohou opět využívat obě beach volejbalová hřiště,
na která bylo navezeno více než 60 tun speciálního písku. Vrstva písku je letos
o mnoho vyšší, a hřiště tedy nabízí hráčům větší komfort.

Během

Rekonstrukce místních komunikací
v Příbrami – 2. etapa

následujících týdnů či měsíců plánujeme v plaveckém bazénu
rozsáhlou rekonstrukci, která se bude týkat výměny zastaralých parních kotlů
za kotle teplovodní. S přechodem na teplovodní hospodářství je nutné
vyměnit také všechny rozvody a výměníky. Tato rekonstrukce vyjde město
zhruba na 6,5 milionu korun a slibujeme si od ní především úsporu
za vytápění. Při plánované výměně nebudeme moci vytápět budovu ani
ohřívat vodu, lze tedy předpokládat uzavření plaveckého bazénu, které by
mohlo trvat až několik týdnů. Zároveň plánujeme zateplení a nové opláštění
budovy plaveckého bazénu a sportovní haly včetně nového pokrytí střechy.
Pevně věřím, že tyto investice do zvelebení budovy oceníte v konečné fázi
především Vy, samotní návštěvníci.

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce čtyř
úseků místních komunikací na území města
Příbram. Na základě vyhodnocení stavu povrchu
daných komunikací byly k rekonstrukci
vytipovány ulice Riegrova, část ulice Čs. armády,
ulice Prokopská (od 16. 6. 2014 přejmenována
na ul. Zdeňka Vojíře) a ulice K Drkolnovu.
Součástí projektu je také kompletní rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v ulici Riegrova. Náklady

Ahoj školko, čeká nás už velká škola!
Příprava na školu probíhá v MŠ Školní po celý školní rok.
Děti mají speciální kroužek „Školička“, kde si prohlubují
své znalosti a dovednosti potřebné pro příchod
do první třídy. Ano, již od září budou z našich
malých dětí prvňáčci v té velké škole! Aby si na školu
postupně zvykali a seznámili se dopředu s prostředím
i paními učitelkami, navštěvují naši předškoláčci základní školu ve Školní ulici skoro celý rok, během kterého
pro ně paní učitelky, učitelé a děti chystají různé akce.
Cože si pro nás připravili v uplynulém školním roce?
První seznámení s prostředím školy proběhlo již na
podzim, kdy nás školáci pozvali na dopoledne plné her.
Ze začátku byly děti trochu nejisté a bylo vidět, že se
školy trošku bojí. Během her se však strach vytratil a již
si zvykaly na nové prostředí. Pomocníky jim dělali starší
kamarádi, kteří dříve také navštěvovali naši školku. Děti
i paní učitelky na nás byly moc hodné, a tak společné
setkání proběhlo velmi příjemně.
Druhá návštěva byla trošku strašidelná. Byli jsme
pozváni do školního pekla. Tentokrát jsme vyrazili všichni
i s našimi nejmenšími kamarády. U vchodu na nás
čekala slečna průvodkyně, která nás zavedla do nejvyšších pater školy. Nejmenší měli velkou práci vyšlapat
všechny ty schody, ale s pomocí nejstarších dětí zvládli
vše na jedničku. V pekle byla připravena pohádka
O pyšné princezně, a přestože tam bylo spousta čertíků
i se samotným Luciferem, my jsme se ani trošku nebáli.
Po Vánocích učitelé ZŠ Školní připravili krásné hraní
na „drumbeny“ a také DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY, kde měli
rodiče možnost si školu prohlédnout a seznámit se
s jejím chodem. Ve škole proběhla i beseda pro rodiče
budoucích školáků. Rodiče se mimo jiné dozvěděli, co
potřebují pro své děti do první třídy. Teď už stačí
pomůcky jen zakoupit a 1. září vyrazit do školy.
V dubnu jsme byli pozváni na hry s tříděním odpadu.

Česko-ruská společnost pořádá
již 8. mezinárodní letní školu
ruského a českého jazyka.

Pro jistotu jsme si naše znalosti procvičili ve školce
a druhý den vyrazili do školy. Ve třídě, která patří školní
družině, jsme společně s velkými kamarády a paní
učitelkou třídili odpad do správných popelnic. Pokud
jsme si nevěděli rady, kamarádi z 8. třídy nám pomohli.
Opět jsme viděli, jak je škola veliká a kolik se tam vejde
dětí.
Velcí kamarádi ze základní školy si pro nás připravili
divadelní představení, kde nám zahráli pásmo pohádek.
Herci se střídali s muzikanty, kteří hráli na flétničku. Děti
ze školky byly moc nadšené a pohádky i písničky se jim
moc líbily. Někteří herci byli dokonce žáčky naší školky,
a tak jsme je moc rádi viděli a srdečně jsme se zdravili.
Naposledy jsme si užili sportovní odpoledne
v tělocvičně základní školy. Vyzkoušeli jsme si různé
soutěže, procvičili si běh či plazení po lavičce. Průvodce
nám dělali holky a kluci, kteří už tuto školu navštěvují
delší dobu, a pomáhali nám s pravidly. Za odměnu jsme
získali medaile. Nejdůležitější ale pro nás bylo to, že
jsme uviděli tělocvičnu, kde i my začneme od září
sportovat.
Zase jeden rok uplynul jako voda a naši předškoláčci se
jako mávnutím kouzelného proutku změní na prvňáčky.
Popřejme jim v tom velkém školním světě hodně
jedniček, hodnou a trpělivou paní učitelku, hodně
vědomostí a také hodně kamarádů. Rodičům pak
spoustu trpělivosti a pevné nervy při vypracovávání
úkolů. Doufáme, že do nového prostředí se dětem
půjde lépe, neboť pro ně nebude škola úplně cizí.
Děkujeme všem učitelům a dětem za přípravu hudebních i jiných programů pro děti z Mateřské školy Školní
a těšíme se na další nápady od skvělých učitelek
a učitelů ZŠ Školní.

Veronika Pitelková

V období prázdnin začaly nebo pokračují v našem městě také další projekty.
Rozpracována je rozsáhlá a nákladná rekonstrukce ulice 28. října, začala druhá
etapa rekonstrukce místních komunikací, která se týká ulic Čs. armády,
Riegrova, K Drkolnovu a Prokopská. Probíhá také výstavba waldorfské školky
na náměstí Dr. Theurera a v sousední Mateřské škole pod Svatou Horou je
budována podkrovní ložnice. V plném běhu je také výstavba cyklostezky,
která povede od Hořejší Obory k Flusárně, nebo výstavba sběrného dvora
a kompostárny.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem krásný srpen.
Ing. Pavel Pikrt

Školní slavnost Základní školy Příbram VII, Bratří Čapků 279
V úterý 24. června se opět zcela zaplnil sál příbramského kulturního domu. Naše škola
pořádala již tradiční školní slavnost k ukončení školního roku 2013/2014. Rodiče, prarodiče, příbuzní a známí našich žáků sledovali úžasná vystoupení všech třídních kolektivů.
Slavnost se mimořádně
vydařila,
o čemž svědčil
potlesk po každém
vystoupení a také
slova chvály, kterými návštěvníci divadla nešetřili.
Poděkování patří
všem účinkujícím,
pedagogům a ostatním, kteří s žáky
pilně nacvičovali.
Šárka Semorádová

I N F O R M A C E
Úklid u ubytoven

U garáží sousedících s ubytovnami Pod Čertovým pahorkem se v červenci
uskutečnil úklid odpadků. Tuto akci zorganizovali asistenti prevence kriminality,
kteří na území města Příbram od letošního roku působí. Úklidové akce se účastnili samotní obyvatelé ubytoven, převážně pak děti. „Velice si vážím toho, jak se
noví asistenti prevence kriminality sami angažují. Věřím, že podobných akcí bude
v našem městě ještě přibývat a jejich práce se bude i nadále zúročovat,“ řekl starosta
Pavel Pikrt. Poděkování patří nejen asistentům, ale také všem, kteří se na úklidu
aktivně podíleli.

O přejmenování Prokopské ulice

Vzhledem k duplicitě se Prokopská ulice ve staré Příbrami vedoucí od supermarketu Albert k soudu měla přejmenovat na ulici Zdeňka Vojíře. Radní však
vzali v potaz nesouhlas některých spoluobčanů a přejmenováním této ulice se
ještě jednou zabývali. „O novém názvu této ulice bude ještě jednou jednat
zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání,“ uvedl starosta Pavel Pikrt. Duplicitní
název má v Příbrami ještě ulice Havlíčkova. Ta se nachází jak na Březových
Horách, tak v blízkosti Q-klubu. V tomto případě by se březohorská ulice měla
přejmenovat na Šemberovu, tedy po dřívějším starostovi Březových Hor.

Z

R A D N I C E

k přejmenování Prokopské ulice na ulici Zdeňka Vojíře. Právě to považuje
odborník na historii Daniel Doležal za velkou chybu radnice. „Návrh prošel
skutečně všemi možnými potřebnými institucemi (letopiseckou komisí, radou
města apod.) a nikdo se k tomu nevyjádřil. Na radě, kde se návrh schvaloval, jsem
upozorňoval, že název je špatný. Když už by to měla být ulice Zdeňka Vojíře, tak by
správně mělo být ulice Vojířova (podle Ústavu pro jazyk český). Již tehdy jsem
navrhoval, že by bylo lepší návrh vrátit zpět do komise a navrhoval jsem Špitální
ulici. To by odpovídalo historickému kontextu a název by byl bez spojitosti
s jakoukoliv politickou figurou. Dopis PhDr. Daniela Doležala mě tedy potěšil
a naprosto s ním souhlasím. K námitce o mém hlasování na zastupitelstvu je třeba
si uvědomit velkou rozjitřenost na tomto jednání. Nechtěl jsem vnášet do jednání
další prvek, který by ničemu neprospěl a nepomohl. Jsem tedy rád, že materiál bude
projednáván znovu,“ přiblížil problematiku místostarosta Ivan Šedivý.

Výměna kotlů v SZM

Životnost obou kotlů ve sportovních zařízeních města je již na hranici, a je tedy
nutné přistoupit k jejich výměně. Příprava na tuto rekonstrukci byla poměrně
dlouhá a souvisela s celou řadou odborných posudků, které nakonec rozhodly
o tom, jaké kotle tady budou instalovány. „Současný systém plynových parních
kotlů bude nahrazen teplovodními kotli. Proběhlo i jednání se zástupci PT, a. s., kteří
se domnívali, že ekonomicky výhodnější by bylo napojení na soustavu PT, a. s., ale
ukázalo se, že úspornější je mít vlastní kotle. Tento způsob je i daleko lépe
ovladatelný. Nyní tedy již proběhne vlastní realizace. Práce by měly trvat asi dva
Na konci června byla v domově mládeže Vyšší odborné školy a Střední odborné měsíce, z toho pak bude nutné maximálně na tři týdny odstavit bazén. Ale jsem
školy v Březnici zahájena první směna 8. mezinárodní letní školy s výukou přesvědčen, že vše bude nakonec daleko rychlejší,“ uvedl I. Šedivý.
ruského a českého jazyka. Té se účastní mladí studenti ve věku od 14 do 20 let
(14 studentů z Nižného Novgorodu a Moskvy a 18 studentů z České republiky).
„Ruští studenti se zde zdokonalují v základech českého jazyka a studenti z různých
míst naší země ve výuce jazyka ruského. Výuka trvá 3 až 6 hodin denně,“ přiblížil S končící ředitelkou Mateřské školy Jana Drdy se přišel rozloučit radní Juraj
Molnár společně s vedoucí odboru školství Leou Enenkelovou. „Paní ředitelka
průběh výuky starosta Pavel Pikrt, který studenty navštívil.
D. Kalátová ve své funkci končí k 1. srpnu 2014 a nahradí ji Jana Schille. Ředitelce
Kalátové jsme přišli poděkovat za její dosavadní práci a hlavně za to, jak skvěle
zvládla uvést do chodu novou mateřskou školu v Žežické ulici,“ uvedl J. Molnár.
V Příbrami byla v červenci započata druhá etapa rekonstrukce místních komunikací. Na samém počátku této rekonstrukce byla v celém úseku uzavřena
Riegrova ulice v Příbrami I. Z důvodu stavby a této uzávěry je v této lokalitě
omezená možnost parkování. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dočasně zrušit Letošního slavnostního průvodu z Příbrami na Březové Hory se zúčastnil i radní
poplatek za parkování na parkovišti naproti Uranu. Parkovat zdarma spoluobčané J. Molnár. „Na Prokopskou pouť na Březových Horách jsem vzal i svoji devadesátiletou maminku a to, že se jí tady moc líbilo, svědčí o skvělé práci organizátorů.“
budou moci po celou dobu stavby,“ informoval starosta Pavel Pikrt.
„Plně si uvědomujeme, že jsme od možnosti parkování odstavili občany, kteří
parkovali na malém parkovišti u věžáku, a zároveň jsme omezili parkování
občanům, kteří zde mají garáže. Parkování zdarma v Plzeňské ulici je tedy vstřícné
Na nejvýznamnější prezentaci lidových řemesel do slovenského Kežmarku
gesto právě vůči těmto občanům,“ doplnil Ivan Šedivý.
odjel také starosta Ing. Pavel Pikrt a radní Ing. Juraj Molnár.
„Ve dnech 11. – 13. července se zde konal Festival evropských lidových řemesel.
Festival doplňuje bohatý kulturní program v historickém centru města, které je také
V Příbrami by měly být další podzemní kontejnery na tříděný odpad. Měly by místem setkání řemeslníků, šermířů, domácích i zahraničních folklorních skupin,
být umístěny ve čtyřech lokalitách, konkrétně v Drkolnovské ulici, na náměstí herců, sokolníků a celé řady dalších. Záštitu nad tímto svátkem převzal nový
17. listopadu, v Jiráskových sadech a v okolí II. polikliniky. Náklady na tento projekt slovenský prezident Andrej Kiska. Udělali jsme také první kroky v navázání
jsou předpokládány ve výši cca 4,6 milionu a projekt bude spolufinancován spolupráce mezi Základní školou pod Svatou Horou a jednou ze základních škol
z Operačního programu Životní prostředí. „Dá se předpokládat, že po výběru v Kežmarku.“
vítězného uchazeče se konečné náklady na projekt ještě sníží,“ řekl starosta Pavel
Pikrt.
Rada města projednávala zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. „Obdrželi
jsme i dotaci, která bude v nejbližší době v radě města projednávána. V této souvis- Podle slov místostarosty Václava Černého jsou připraveny ke schválení nové
losti musím říct, že mě velmi překvapilo negativní hodnocení podzemních kontej- zásady pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou. „Měli jsme
nerů na jednom z příbramských serverů. Podzemní kontejnery jsou nenáročné v pořadnících spoustu žádostí ještě z devadesátých let. Mnohdy zde byli lidé, kteří
na prostor, jsou odolné proti požárům, brání zpětnému vybírání obsahů a to je jen třeba již zemřeli, nebo již dávno neměli zájem. Tento pořadníkový systém se ukázal
část pozitiv. O tom, že toto řešení je elegantní a použití těchto kontejnerů má velký jako zcela zbytečný. Každou žádostí se zabýváme zcela individuálně a řešíme ji
význam právě na frekventovaných místech po městě, jistě nikdo rozumný nepochy- podle současných potřeb žadatele. Pořadníky tedy končí a nové zásady, které jsou
připraveny ke schválení, zároveň řeší i situaci mimopříbramských občanů. Důležité
buje. Jde prostě o skládkování současnosti a o jedinou cestu do budoucna.
Separaci odpadů se v našem městě skutečně hodně věnujeme. Po Příbrami již jsou je, aby v domech s pečovatelskou službou žili občané, kteří tyto služby potřebují
umístěny i nádoby na biologický odpad, rozšiřujeme odběry textilních odpadů, a využívají,“ informoval V. Černý.
do provozu uvádíme nový sběrný dvůr,“ uvedl místostarosta Šedivý. O tom, že
třídění odpadů je hodně důležitá věc, už ví každé dítě základní školy. Teď už
jenom zbývá naučit třídit i dospělé.
Projekt Klub mladého diváka v rámci Divadla A. Dvořáka dostává každoročně
finanční podporu od příbramské radnice. „Finanční příspěvek schválila rada
města i pro tento rok,“ uvedl Václav Černý. Hlavním cílem klubu je zprostředJednatel Městských lesů Příbram Pavel Novotný byl s platností od 1. 8. 2014 kování pravidelných návštěv divadelních představení pro studenty a učňovskou
odvolán z funkce. Dne 21. 7. 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení mládež v rámci jejich volného času.
této pozice. „Co se týče požadavků ve výběrovém řízení, uchazeč by měl mít
manažerské schopnosti, vysokoškolské vzdělání lesnického směru a lesnickou praxi
minimálně 5 let, nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru a odbornou
lesnickou praxi alespoň 10 let. Dále se předpokládá praxe ve vedení pracovního „Rada města odsouhlasila žádost Spolku Třemošná o možnost trvalého sídla
týmu minimálně 3 roky, státní občanství České republiky nebo občanství členského spolku v hasičské zbrojnici v Orlově. V tomto objektu nyní probíhají stavební úpravy
státu Evropské unie, způsobilost k právním úkonům a také bezúhonnost,“ řekl a sídlo by tady měly mít všechny orlovské spolky a organizace,“ uvedl V. Černý.
starosta Pavel Pikrt. Nový ředitel Městských lesů Příbram by měl do funkce
Ondřej Šlechtický, Alena Straková
nastoupit nejpozději od 1. 9. 2014.

Letní škola studentů

Loučení s ředitelkou školky

Parkování u Uranu zdarma

Prokopská pouť

Návštěva slovenského Kežmarku

Podzemní kontejnery na tříděný odpad

Nové zásady pro přidělování bytů

Klub mladého diváka

Odvolání jednatele

Spolek Třemošná

Možnosti pronájmu

Dle platné směrnice č. 1 z roku 2011 mají občané, firmy a další instituce
možnost krátkodobého pronájmu prostor v budovách města Příbram. Jedná se
převážně o zasedací místnosti, se souhlasem starosty také o obřadní síň.
Krátkodobým pronájmem se rozumí pronájem na dobu kratší než 30 dnů.
„Objednávky na pronájem vyřizuje Městská realitní kancelář Příbram, kde lze
zároveň získat bližší informace. Pronájem prostor je pak realizován na základě
nájemní smlouvy,“ informoval starosta města Pavel Pikrt.

Otevřený dopis k přejmenování ulic

Rada města projednávala otevřený dopis D. Doležala týkající se názvu ulice
Prokopská. Dle upozornění Ministerstva vnitra jsou v Příbrami dvě ulice
s duplicitními názvy. Týká se to Prokopské a Havlíčkovy ulice. Na základě návrhu
letopisecké komise, souhlasu rady města a schválení zastupitelstva došlo

Městská realitní kancelář Příbram nabízí k pronájmu prostory určené k podnikání
- prostor č. 704 v Příbrami VI/257 o výměře 54,90 m2 (3 kanceláře)
- prostor č. 703 v Příbrami VII/400 v domě kultury o výměře 68 m2 (3 kanceláře)
- prostor č. 705 v Příbrami VII/400 v domě kultury o výměře 54,5 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)
Městská realitní kancelář Příbram nabízí k prodeji
- 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 Kč (1 místnost v 1. podzemním podlaží)
- prostor č. 114/101 v budově č. p. 112 – 114 (bývalá TV Fonka) v Příbrami VIII, ul.
Čechovská o výměře 148,70 m2 za minimální cenu 1.487.000 Kč
(3 místnosti, sociální zařízení, sklad a chodba)
Veškeré bližší informace k uvedeným prostorům obdržíte v Městské realitní kanceláři
Příbram, tel. 318 629 815 nebo 318 498 294, paní Alena Tůmová

F

O T O K R O N I K A

Starosta Ing. Pavel Pikrt a vedoucí odboru koncepce a rozvoje města Vladislav Rozmajzl jednali
se zástupci CzechInvestu.

Město Příbram přijalo pozvání na festival EĹRO v Kežmarku. Na snímku jsou Ing. Pikrt a Ing. Molnár
spolu s primátorem Kežmarku Ing. Igorem Šajtlavou.

Starosta Ing. Pavel Pikrt a perkmistr Ing. Miroslav Šťastný jeli v kočáře v průvodu při Prokopské
pouti.

Snímek zachycuje vedení města a zástupce poskytovatele dotace při slavnostním zahájení
rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou v Příbrami II.

Rekonstrukci místních komunikací - 2. etapu zahájil Ing. Pavel Pikrt, MUDr. Ivan Šedivý a Václav
Černý za město Příbram, dále Ing. Tomáš Oliva za Úřad regionální rady Střední Čechy a Ing. Jiří
Daňhelka za firmu BÖGL a KRÝSL.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý na pravidelné kontrole stavebních akcí, které se právě nyní
realizují v Příbrami.

MUDr. Ivan Šedivý jednal s ředitelem ZŠ Březové Hory Mgr. Janem Pechlákem o připravované opravě
školní tělocvičny.

Místostarosta Václav Černý se 23. 7. zúčastnil jednání ve firmě ANZA, s. r. o., Chlumec nad Cidlinou, ohledně zahájení generální opravy hasičského vozidla Tatra 815 příbramských dobrovolných hasičů.

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

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

Dne 27. 6. v 15.15 hodin oznámila na tísňovou
linku Městské policie Příbram žena, že poblíž OC
Skalka leží na zemi opilá osoba. Hlídka MP zde
nalezla mladíka, který nekomunikoval a nereagoval
na žádné podněty, avšak základní životní funkce
byly zachovány. Z tohoto důvodu přivolali strážníci
záchrannou zdravotnickou službu a poté předali
devatenáctiletého mladíka do péče lékaře.
Dne 27. 6. ve 21.22 hodin v průběhu pravidelné
kontrolní činnosti zahlédla hlídka u budovy školy
v Jiráskových sadech mladíka odpovídajícího
popisu z registru hledaných a pohřešovaných osob
Policie ČR. Hlídka se rozhodla mladíka prověřit,
avšak ten se po výzvě k prokázání totožnosti dal
na útěk. Strážníci ho dostihli v Lázeňské ulici a ztotožněním zjistili, že jde o 17letého mladíka, po kterém
je skutečně vyhlášeno pátrání. Na základě těchto
skutečností převezla hlídka MP osobu na Obvodní
oddělení Policie ČR. Dále bylo prokázáno, že mladík
je navíc pod vlivem alkoholu, a proto byl převezen
do nemocnice, kde lékařka rozhodla o jeho umístění
do protialkoholní záchytné stanice.
Dne 27. 6. ve 23.35 hodin si hlídka Městské policie
Příbram povšimla muže, který nebyl schopen
samostatné chůze, neustále padal na zem a nesouvisle komunikoval. Z důvodu možného ohrožení
jeho zdraví ho strážníci převezli do nemocnice. Zde
byl 55letý muž vyšetřen lékařkou, která po prohlídce
dospěla k závěru, že muž je schopen pobytu na Protialkoholní záchytné stanici Příbram.
Dne 28. 6. v 02.23 hodin spatřila obsluha
kamerového systému na monitoru dvě osoby
procházející Pražskou ulicí. Bylo zřetelně vidět, že

jedna z osob nakreslila graffiti na fasádě domu, kde
se nachází provozovna oční optiky. Na místo byla
neprodleně vyslána hlídka MP, která osobu ztotožnila
a zjistila, že se jedná o mladíka ve věku 17 let.
Protože skutečnosti nasvědčovaly tomu, že došlo
ke spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku
policie k dalšímu vyšetřování.
Dne 28. 6. v 04.40 hodin zahlédla obsluha
kamerového systému, že v Jiráskových sadech
dochází k potyčce. Na místo byly ihned vyslány dvě
dvoučlenné hlídky MP a zde zjistily, že došlo
k roztržce mezi dvěma muži ve věku 20 a 18 let.
Strážníkům se podařilo situaci zklidnit a 18letý
mladík se následně odebral do místa trvalého
bydliště. U restaurace V Tržnici se mu však náhle
udělalo nevolno - strážníci ho spatřili, že leží na schodech. Hlídka MP poskytla muži první pomoc a neprodleně přivolala záchrannou zdravotnickou službu.
Po příjezdu ambulance předali strážníci 18letého
muže do péče lékaře. Poté vyčkali do příjezdu hlídky
Policie ČR, která si převzala staršího muže za účelem
konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 5. 7. v 18.50 hodin oznámil telefonicky na služebnu
Městské policie Příbram pracovník bezpečnostní
agentury supermarketu Billa v Příbrami V, že
v prodejně zadržel pachatelku krádeže. Hlídka MP
po příjezdu do prodejny zjistila, že zadržená osoba
je žena ve věku 34 let, která odcizila zboží v hodnotě
68,- Kč. Jelikož strážníci dále zjistili, že výše jmenovaná byla již v minulosti několikrát za krádeže řešena,
předali celou záležitost příslušnému odboru Městského úřadu Příbram.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Pojmenování ulic a náměstí

po ní horníci i pracovníci ostatních hornických
provozů. Na rozcestí, kde se horníci, štajgři, odbíhači,
důlní kočí (koně pracovali pro člověka i v dolech), šmelcíři a další pracovníci báňských provozů rozcházeli
s pozdravem „Zdař Bůh“, byl v roce 1859 postaven kříž.
Po roce 1789, kdy byla zaražena Anenská šachta, si
horníci z Příbramě vyšlapali pozvolnější cestu k této
šachtě, kterou podle cíle pojmenovali Anenská.
Obdobně byla vyšlapaná cesta k Mariánské šachtě
po roce 1822 a nazývali ji Mariánská.
O deset let později v blízkosti prokopské kapličky
v roce 1832 byl zaražený důl - Prokopský či Prokopská
šachta. Po vybudování železniční tratě byly na Prokopské cestě závory. V období republiky byl postaven
nadjezd, při rozšiřování nádraží byl zbourán.
V 50. a 60. létech 20. století pokračovala výstavba
domů od Anenské k Mariánské cestě. Ulice v této
zástavbě byly pojmenovány jmény spisovatelů.
Nehledě na historii tehdy přejmenovali část Prokopské
cesty (cca 120 m) na Nerudova ulice. Nehledě na to, že
Prokop, opat Sázavského kláštera, byl také spisovatel
a udržoval život staroslověnštiny s písmem hlaholicí.
Ulice je nyní označena jen jednou tabulkou a má
5 popisných čísel.

Města (trgová mjesta = trhová místa) byla trhová místa
feudálních panství vytyčená lokátorem a ohraničená
zástavbou. Tržní právo si brzy uzurpoval král, jako vše,
z čeho mohl získat peníze, republika se nechová jinak.
Pro pojmenování tržiště se zachoval název z tažení
avarské armády, za účasti slovanských bojovníků, pod
vedením Atily v 5. století n. l., hryng - ryng – rynek
(změna g v h v českém j., zachovalo se v boxerském
prostoru). Příbrami se podařilo zachovat místní název
malého tržiště – náměstíčka - Ryneček i když se
na něm již nic neprodává, jen se vyměňuje teplo
ve dvou výměníkových stanicích přiváděné z teplárny.
Po roce 1918 Ryneček dostal jméno Karlovo náměstí
a krátké zúžení na jih k mostu Karlova ulice. Ovšem
lidé tento prostor stále nazývali Ryneček, nepomohlo
tomu ani pojmenování hostince U Karla IV.
Vstup na tržiště v Příbrami oficiálně pojmenovaném
po obecném Rynk - Rynek byl možný bránami
pojmenovanými podle cest směřujících do nejbližších
sídel. V Příbrami to byly brány Dušnická, Dubenská
a Březnická. Po obestavení cest před bránami přešly
jejich názvy na vzniklé ulice.
Rynk byl v katastrálních mapách označován Hlavní
náměstí. Někteří magistrátní úředníci jej chtěli přejmenovat na „Platz Franz Josef I.“ v roce 1916 (po dvou
letech probíhající války), po dohadování a dlouhém
vyřizování došlo schválení pojmenování z Vídně v květnu
1918 (pět měsíců před „převratem“ a příměřím ukončujícím válku -11. 11. v 11 hod. 11 min.).
V listopadu na prvním zasedání zastupitelů bylo
schváleno přejmenování na Masarykovo náměstí.
V roce 1939 za protektorátu Čechy a Morava bylo přejmenováno na „Platz Viktoria/náměstí Vítězství“- dvojjazyčně. Po válce se vrátil původní název Masarykovo.
V roce 1952 byl změněn název při shromáždění pionýrů ze všech škol na náměstí Pionýrů (na padesát let).
Ovšem rodilí Příbramáci a z okolních vsí chodili stále
do Rynku.
V roce 1990 došlo opět k přejmenování náměstí (spolu
s mnoha ulicemi) na T. G. Masaryka.
Karel VI., císař (1711-1740), král český, král uherský
a arcivévoda rakouský atd. nařídil nové vytrasování
zemských cest, jejich rozšíření a zpevnění, pro lepší
přesuny vojska. To mělo vliv na jejich pojmenování
podle posádkových měst. Cesta z Prahy do Vídně se
nazývala Vídeňská (obdobně jako z Prahy do Pasova
Pasovská nebo Solná). Po roce 1918 některé úseky
byly vlastenecky přejmenovány podle Českých
Budějovic na Budějovická. Původní název Vídeňská se
zachoval v Praze 4., od Jižní spojky do Vestce (15,4 km).
Ulice se v 18. a 19. století přejmenovávaly na vzdálená
městská sídla, tak se v Příbrami Dušnická přejmenovala na Plzeňskou (dochovaný nejstarší zápis z roku
1854). V roce 1945 byla přejmenována na Generalissima
Stalina, aby v roce 1962 (to již dva roky byla od Dolejší
Obory bourána) se vrátila k původnímu pojmenování
Plzeňská.
Dubenská se přejmenovala na Pražskou (dochovaný
nejstarší zápis z roku 1725).
V roce 1930 byla přejmenována na ulici Dr. Edvarda
Beneše.
V roce 1939 patolízalští přisluhovači, aby získali posty
správců arizovaných obchodů či jiné prebendy,
navrhovali přejmenování ulice „Adolf Hitler Strasse“.
Návrh neprošel a současný název byl neúnosný, zvítězil
návrh změny zpět na Pražskou. Po válce v roce 1945
došlo opět ke změně názvu na Dr. Edvarda Beneše.
V roce 1953 jí byl vrácen vžitý název Pražská ulice.
Jižní hornické předměstí, které ve 14. století v roce
1343 připojuje biskup pražský Arnošt z Pardubic
k Příbrami a nazývá ho Milínské (Milen). Z malého
náměstíčka - Rynečku západním směrem směřuje
cesta na vrch Březový posetý šachticemi. Na nejvyšším
místě stojí zvonice se soškou sv. Prokopa, patrona
a ochránce kovkopů. Cestu ke zvonici nazývají podle
patrona Prokopská. To je již před pěti a půl stoletími.
Prokopská cesta byla nejkratší, vedla po spádnici,
dobře se po ní chodilo, na šichtu čerství do kopce a po
šichtě unavení z kopce. Nejvíce byla frekventovaná
v novodobé historii, kdy byl zaražen hlubinný důl
Vojtěch 11. 10. 1779, na místě mělké šachtice. Chodili

Od 1. ledna 1842 byly Hory (dn. Březové Hory) povýšeny
na královské městečko horní. Podle zákona z roku 1849
se teprve staly samostatnou obcí. V roce 1884 byl Březovým Horám přiměřen katastr z příbramského katastru.
V roce 1896 byly Březové Hory povýšeny císařem
a králem českým ecetera Francem Josefem Erste
na královské horní město, do znovuspojení s královským horním městem Příbramí zbývalo 57 roků.
Od roku 1953 jsou Březové Hory opět součástí města
Příbram - Příbram VI-Březové Hory, po 111 letech
samostatného vývoje.
Magistrát Březových Hor byl také pilný v přejmenovávání náměstí a ulic. Z bývalého Rynku se stala dvě
náměstí, dolejší od sochy, Barandovo, je na něm šachta
a horní polovina kolem kostela sv. Vojtěcha (vysvěcen
21.9.1890) a školy k soše Jana Nepomuckého Komenského, je na něm škola. V 17. století na místě školy stál
malý přízemní domek cáchovny a v místech před
kostelem byla šachta.
Prokopská ulice od Prokopského kostela byla vystavěna
v 19. století, dívčí škola v roce 1886, kostel Sboru Mistra
Jakoubka ze Stříbra až v roce 1936.
Ulice z Příbramě z Mariánské cesty na Masarykovu.
Na Masarykovu ulici byla přejmenována po druhé
návštěvě T. G. Masaryka v roce 1919 a jeho proslovu
na Anenské šachtě. Z Rynečku (Karlovy ulice) zůstala
ulicí Mariánskou. Ovšem za protektorátu Böhmen und
Mähren přejmenována zpět na Mariánskou ulici.
Při tom však nezůstalo, po II. světové válce byla přejmenována na ulici Rudé armády a v roce 1990 zase zpět
jako za protektorátu a původně na Mariánskou ulici.
Dolní polovina náměstí je přejmenována po místně
důležité osobě Hynku Kličkovi (1867-1949 vyuč.
kožešník), starostovi Březových Hor (kolik Březohoráků
to dnes ví?) a poslanec říšského sněmu, který si
postavil vilu s dendráliem (dnes torzem s mateřskou
školou) na východním konci Příbramě. Horní polovina
náměstí byla přejmenována na nám. Klementa
Gottwalda, dnes má jméno po místně význačném
důlním odborníkovi Janu Antonínu Alisovi, jeho
přičiněním bylo do císařské monarchie vyvezeno
z Příbramska tolik stříbra, o olovu ani nemluvě, že by se
jím vydláždila celá Vídeň, jak uvádí historici z 20. let
minulého století. Kam by šlo toto podzemní bohatství
dnes, čí by byly doly?
Dnešní ulice Husova se nazývala Vojtěšská.
Ulice Hrnčířská byla přejmenována na Havlíčkovu,
aby nyní byla přejmenována na Šemberovu, bylo by
jistě vhodnější vrátit se k bývalému jménu, je krátké, je
a bude nekonfliktní, zvláště když je v blízkosti
nejnavštěvovanějšího hornického muzea a keramické
dílny. Označení ulic někde řeší číslováním. Název ulice
by se měl řešit pečlivým studiem, měl by být trvalý,
jednoslovný a nekonfliktní (všeobecně). Z uvedeného
vyplývá, že by se měly udržovat historické názvy.

Ing. Josef Podlaha

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti

Přes veškerá preventivní opatření, která město Příbram v posledních letech uplatnilo, není boj s kriminalitou ještě u konce. Jednou z možností, jak kriminalitě předcházet, je cílená práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže. Mnohdy totiž děti
netráví svůj volný čas pozitivní formou, ale naopak je přitahují závadové skupiny
osob. Dětem a mladým lidem zejména hrozí, že převezmou negativní vzorce
chování a mnoho nepříznivých návyků, které pak následně vygradují do protiprávního jednání.
Potíže některých dětí vyplývají mimo jiné i z toho, že žijí v rodinách, které příliš
nefungují. Děti bývají osamělé, neumějí se uplatnit mezi stejně starými kamarády,
nevědí jak správně naložit s volným časem. V případech, kdy u těchto dětí dochází
k pravděpodobnosti sociálního selhání, mohou často vedle odborné psychoterapeutické péče významně pomoci i sociálně-rehabilitační pobyty zaměřené mimo
jiné na zážitkovou pedagogiku.
Město Příbram proto již od roku 2009 pravidelně každý rok realizuje Letní sociálněrehabilitační pobyt (tábor) pro děti - klienty Střediska výchovné péče (dále jen SVP).
V prvních dvou letech to bylo v rámci projektu Provázení – programu 5P (tj. Pomoc,
Přátelství, Podpora, Péče, Prevence). Projekt zrealizovalo město Příbram
ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Příbram a dobrovolníky z občanského
sdružení ITYTAKY. Projekt zahrnoval preventivně-výchovný program pro děti
z méně podnětného sociálního prostředí, které byly ohroženy sociálním
vyloučením a kriminalitou a byly klienty SVP Příbram. Dobrovolníci z ITYTAKY
(studenti středních škol) se zapojili do provázení těchto dětí pod metodickým
vedením odborných pracovníků SVP (garantů). Hlavním cílem dobrovolníků bylo
zapojit děti do „bezpečných“ a smysluplných volnočasových aktivit a letní pobyt byl
vyvrcholením celoroční systematické práce. Bohužel pro nedostatek finančních
prostředků byla v roce 2011 činnost ITYTAKY v Příbrami přerušena, přesto se letní
pobyty pro klienty SVP konaly.
V roce 2012 začalo město ve spolupráci se SVP Příbram realizovat projekt s názvem
„SDÍLENÍ“, jehož cílem bylo snížení výskytu delikventní činnosti a odstranění
kriminálně rizikového chování ve vytipovaných rizikových rodinách prostřednictvím přímé, dlouhodobé a komplexní práce s jejími členy. V průběhu tohoto
projektu se s dětmi soustavně pracuje v rámci dětských růstových skupin
zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a zmírnění poruch chování dětí.
Realizace probíhá v rámci služeb SVP. Pro děti, které se aktivně do činnosti těchto
dětských růstových skupin během celého roku zapojují, je odměnou účast
na pravidelně pořádaném letním sociálně-rehabilitačním pobytu, který se koná
v průběhu letních prázdnin.
I v letošním roce zažádalo město Příbram v rámci Městského programu prevence
kriminality o dotaci na realizaci Letního pobytu pro děti - klienty SVP. Na základě
vyhodnocení komise celorepublikového výboru MV ČR však nebyla požadovaná
dotace poskytnuta. Vzhledem k této skutečnosti jsem převzal nad realizací Letního
sociálně-rehabilitačního pobytu pro děti-klienty SVP záštitu a bylo rozhodnuto, že
letní pobyt bude hrazen z rozpočtu města, z finančních prostředků určených
na prevenci kriminality.
Tábor pro uzavřenou skupinu dvaceti dětí se uskuteční v termínu od 16. do 23. 8.
2014 ve srubové chatě „Na Dědku“ ve Vacíkově u Rožmitálu pod Třemšínem. Stejně
jako v předchozích letech bude pobyt veden pětičlenným týmem vedoucích (v čele
s hlavní vedoucí Mgr. Apeltauerovou), který má s realizací dětských táborů již
mnohaleté zkušenosti.

Kurz sebeobrany pro ženy

Město Příbram (Městská policie Příbram) společně s občanským sdružením Tilius
uspořádalo v letech 2008 až 2013 několik kurzů sebeobrany pro ženy. V letech 2008
a 2009 došlo k nárůstu trestných činů loupeže a mírně se zvýšil i počet znásilnění.
Z tohoto důvodu se město Příbram rozhodlo projekt Kurz sebeobrany pro ženy
zařadit v roce 2009 i do Městského programu prevence kriminality.
Kurzů se již zúčastnilo více než 200 žen a dívek z Příbrami a blízkého okolí. Většina
nákladů spojená s realizací kurzů byla hrazena z rozpočtu města, případně byly
finanční náklady pokryty z dotace MV ČR.
V kurzu se ženy učily předcházet krizovým a nebezpečným situacím a zároveň si
mohly procvičit způsoby sebeobrany pro případ, že by k napadení přece jen došlo.
Kurzy se u žen vždy setkaly s velkým úspěchem a byly plně obsazeny. Protože však
některé zájemkyně musely být z kapacitních důvodů odmítnuty, obracely se na mě,
dále na manažera prevence kriminality i o. s. Tilius s dotazy, zda se podobný kurz
ještě uskuteční. Vzhledem k tomuto velkému zájmu se město Příbram rozhodlo
uspořádat kurz sebeobrany pro ženy i v letošním roce.
Kurz začne 29. 9. 2014, obsahuje celkem 16 výukových hodin (8 pondělků od 18.1520.15 hodin) v tělocvičně v objektu bývalé 8. základní školy, Žežická 193, Příbram
VII. Přihlášky zasílejte na adresu o.hajzler@tilius.cz, cena kurzu bude upřesněna.

Kurz bezpečného chování a sebeobrany pro seniory

Město Příbram zrealizovalo na podzim roku 2011 pilotní projekt vzdělávání seniorů
v oblasti prevence kriminality „Bezpečný život seniorů“. V rámci projektu, který se
skládal z pěti přednáškových cyklů, byli senioři poučeni o pravidlech bezpečnosti,
a to v oblasti ochrany života (prevence přepadení a okradení) a majetku (finanční
gramotnost, zabezpečení domácnosti), dále byli poučeni o bezpečnosti pohybu
v silničním provozu a seznámeni se základy legislativy a s postupy oznamování
trestného činu. Po skončení kurzu byl účastníkům předán k vyplnění evaluační
dotazník, ze kterého vyplynula žádost, aby se v příštím kurzu věnovala také
pozornost ukázkám praktické sebeobrany, včetně jejího nácviku, samozřejmě
v přiměřeném rozsahu s ohledem na zdravotní stav a možnosti účastníků.
Proto Město Příbram uskutečnilo projekt „Bezpečný život seniorů“ v rozšířené
podobě i v dalším roce, kdy dva ze sedmi seminářů byly věnovány ukázkám sebeobrany a praktickému nácviku.
V roce 2013 byl projekt zaměřen vedle praktického nácviku sebeobrany také
na celou řadu aktivit, vycházejících z moderní kriminologie, mnohaletých
zkušeností lektorů s výukou sebeobrany a bezpečného chování a také tvorby
bezpečného prostředí. Obsah kurzu byl navržen tak, aby se jeho účastníci naučili
adekvátně reagovat na racionální jednání pachatelů protiprávní činnosti a pomocí
znalostí osvojených v kurzu mohli svým postojem a chováním co nejvíce ztížit
případnému pachateli jeho konání. Jednotlivé výcvikové jednotky byly v rozsahu
120 minut a výcvik zajišťovali čtyři lektoři.
Jelikož z evaluačních dotazníků vyplynulo, že 100 % účastníků se chce v této oblasti
dále vzdělávat a má zájem o rozsáhlejší a intenzivnější nácvik sebeobrany, vyčlení
město Příbram na realizaci kurzu finanční prostředky ze svého rozpočtu i pro
letošní rok.
Kurz začne 29. 9. 2014 (9.30 - 11.00 hodin) v malé tělocvičně bývalé 8. ZŠ Žežická
193, Příbram VII. Bližší informace na telefonu 731 44 55 01 nebo na www.tilius.cz.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Vzdělávací institut Středočeského kraje pod záštitou hejtmana Středočeského kraje
a za finanční podpory města Příbram pokračuje v akademickém roce 2014-15
ve středisku Příbram ve středočeské AKADEMII TŘETÍHO VĚKU
dalšími studijními programy:
Kurz anglického jazyka pro začátečníky - 2 semestry
Rozsah 2 x 30 vyučovacích hodin, (tj. 15 x lekce 1,5 hod. v 1 semestru)
cena za 1 semestr: 1.100 Kč
Zahájení výuky: 1. 10. 2014 - středa, kurz probíhá každou středu od 12,30 do 14 hodin
Kurz německého jazyka pro začátečníky - 2 semestry
Rozsah 2 x 30 vyučovacích hodin, (tj. 15 x lekce 1,5 hod. v 1 semestru)
Cena za 1 semestr: 1.100 Kč
Zahájení výuky: 29. 9. 2014 - pondělí, kurz probíhá každé pondělí od 14 do 15,30 hodin
Kurz anglického jazyka pro pokročilejší - 2 semestry
Rozsah 2 x 30 vyučovacích hodin (tj. 15 x lekce 1,5 hod. v semestru)
Cena za semestr: 1.100 Kč
Zahájení výuky 29. 9. 2014 - pondělí, kurz probíhá každé pondělí od 16 do 17,30 hodin
Studijní program Svět literatury - pokračuje 2. semestrem, ve skupině jsou volná
místa, bližší informace o obsahu poskytne Dr. Nováková (viz níže)
Zdravotní cvičení s prvky jógy - 1 semestr
Rozsah 30 vyučovacích hodin (tj. 15 x lekce 1,5 hod.), zahájení cvičení v září 2014
Kurz Práce s digitální fotografií - 1 semestr
Rozsah 30 vyučovacích hodin (tj. 15 x lekce 1,5 hod)
Cena za semestr: 1.300 Kč, zahájení kurzu v září 2014
Jazykové kurzy se konají v učebně VISK na II. poliklinice v Příbrami VII,
program Svět literatury probíhá na Waldorfské škole Příbram II - 327,
kurz Práce s digitální fotografií se bude konat na Gymnaziu pod Svatou Horou,
místo konání Zdravotního cvičení s prvky jógy bude oznámeno v září.
Studium je určeno seniorům od 55 let (výjimečně od 50 let), poplatky za jednotlivé kurzy se vybírají po přihlášení v celkové částce na začátku kurzu.
Bližší informace poskytne PaedDr. Miluše Nováková, metodička VISK
Vzdělávací institut Středočeského kraje,
Vzdělávací středisko Příbram, Osvobození 387 (bývalá II. poliklinika), Příbram VII
Telefon: 318 625 567, mobil: 734 571 156
Přihlásit se je můžete elektronicky na adrese:
nebo osobně v kanceláři Vzdělávacího institutu (dle telef. domluvy)
Přihláška
Závazně se přihlašuji na KURZ ............................………………………………………....
název kurzu
Jméno, příjmení, titul ……………………………………………………………………
Datum narození a místo narození ...…………………………………………………….
Adresa trvalého bydliště …………...…………………………………………………….
Kontaktní údaje: telefon …………….... e-mail …..........................………………………..
V ……………….. dne ……………..
………………………….
podpis

Psi a kočky k adopci

Budu včelařem

Včelařský rok - zima, předjaří

6. díl

Začátek listopadu znamená zimní klid pro včely, ale zdaleka ne pro včelaře. Včely
jsou shluklé do tzv. zimního chumáče a jejich životní metabolismus se zpomalí.
Neupadají do zimního spánku jako jiné živočišné druhy. Na svých očích nemají
víčka. V přírodě nastalo období vegetačního klidu. Včely si svalovou činností
udržují výměnu látek a vyrábí si tak teplo k udržení života. Uprostřed chumáče
chrání svou matku. Zde dosahuje teplota až 36°C, zatímco na povrchu chumáče je
pouze do 10°C. Včely se na povrchu chumáče střídají. Prochladlé se jdou do středu
ohřát, zatímco prohřáté je vystřídají.
Byl proveden pokus se včelami v úlu z drátěného pletiva přes celou zimu pod
širým nebem. Včelstvo přežilo a uchránilo i matku v obalu svých těl až do jara.
Včelstva v takto uspořádaném chumáči, nejsou-li vyrušována, vydrží na zásobách
bez proletu až do jara. Jakmile venkovní teplota stoupne nad 10°C, včely se vyletí
ven vyprášit, aby nekálely v úlu. Kolísání zimních teplot ale není pro včely vhodné.
Střídání zvýšené aktivity a následný útlum má za následek větší spotřebu zásob.
Také dlouhá teplá zima není pro včelstva vhodná, protože přežívá celá řada
parazitů, které by jinak silné mrazy zahubily. Pro včely je nejvhodnější stálá zima
s tuhými mrazy, která však netrvá neúměrně dlouho.
Včelař musí především zajistit naprostý klid pro svá včelstva např. před ptactvem,
které v zimě hledá na stanovištích včel potravu a ruší včely ťukáním zobáčků
na úly. Také drobným hlodavcům je nutné zabránit drátěným pletivem vniknutí
do úlu. Tlukot větví v zimním větru o stěny úlů nebo uvolněné okno včelína by
mohlo mít za následek rušení včel, předčasnou spotřebu zimních zásob a smrt
včelstva hladem na jaře. Včelař pravidelně kontroluje, zda není zaváté vchodové
česno včelstva. Přitom zároveň kontroluje lékařským stetoskopem nebo alespoň
hadičkou zvuk včelstva. Pokud včelstvo vydává rovnoměrný, nekolísavý zvuk
v hlubší intonaci, je vše v pořádku. Uslyší-li však včelař kvílivý nepravidelný nářek,
musí okamžitě zjistit příčinu rozrušení včelstva a zjednat nápravu. Příčin může být
celá řada a není-li si začínající včelař jistý diagnózou, je dobré se poradit s některým ze zkušenějších kolegů. Nevydává-li včelstvo žádný zvuk, znamená to, že
uhynulo. Není nutné ho ihned rozebírat a čistit úl, aby nebyla rušena vedlejší
včelstva. Jednou z hlavních povinností včelaře je v tomto období provést několikastupňové léčení proti včelím nemocem. Za tím účelem vloží včelař na dno úlu
podložku, na které může ze spadu sledovat výsledky léčení. Způsobů léčení včel je
celá řada, ale český včelař by se měl držet schválených a účinných metod a neexperimentovat s různými chemikáliemi a léčivy. Výzkumný včelařský ústav v Dole
v Libčici nad Vltavou vyrábí a dodává dostatečné množství léčiv a neustále se zabývá
vývojem nových a účinných metod pro boj s parazity, kteří napadají včelstva.
Na konci ledna posílá včelař spadovou měl z podložky na vyšetření do některé
z referenčních laboratoří. Od konce února do poloviny dubna je období předjaří.
Ve včelstvu začíná plodování nové generace včel, na česně se objevuje voda
a začínají hromadné prolety včel. V přírodě začínají kvést důležité dřeviny
a rostliny. Olše lepkavá, vrba jíva, sněženky, podběl a další. Včelař provádí jarní
prohlídku všech úlů, čistí je, doplňuje zásoby medocukrovým těstem nebo
cukerným roztokem v poměru 1:1, spojuje slabá včelstva se silnějšími. Je-li před
úly sníh, musí ho včelař odmést nebo ho přikrýt starým kobercem či rohožemi.
Včely při jarním proletu by mohly do sněhu zapadnout a uhynout. Včelař musí také
zřídit napajedlo, protože včely na jaře potřebují hlavně dostatek čisté vody.
Pro včelaře začínají nejdůležitější měsíce včelařského roku.
Bc. Jiří Roub

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

tel. 318 629 531, 777 705 6 16
Boro, ev. č. 33 Asi 1,5letý kříženec malé velikosti, přátelský, vhodný
k výcviku agility. Za pamlsek udělá cokoliv.

Goro, ev. č. 32:
Dvouletý kříženec střední velikosti. Goro je
vhodný k domku se zahradou. Nedoporučujeme k dětem.

Kájínek, ev. č. 87: Je to asi tříletý kříženec labradora. Má rád dlouhé
procházky a dostatek pohybu. Výborný pro sportovně založeného
páníčka. Nemá rád děti.

Míša, ev. č. 112: Asi dvouletý kříženec, hodný, čistotný pejsek
rozverné povahy. Má velice rád děti.

Monty, ev. č. 118: Asi osmiletý jorkšírský teriér, čistotný, přátelský.
Do útulku se dostal ve velmi zuboženém stavu. V současné době se
dává již dohromady.

Spolek pro kočku hledá nový domov pro nalezená koťátka různých
barev. Jsou čistotná, hravá a přítulná. Tel. 773 982 827.
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Ze Svaté

Slavnost svatého Alfonse
V pátek 1. srpna oslavíme při mších svatých v 7:00,
9:00, 11:00 a 17:00 hodin slavnost zakladatele Kongregace redemptoristů svatého Alfonse Maria de
Liguori. V tento den je možné získat za obvyklých
podmínek plnomocné odpustky.
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a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 15. prosince 2009.
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!
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Hory

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

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
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Nanebevzetí
Panny
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regenschoriho
Pavla
Šmolíka, které
Marie,
Svatá
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591,
261
01
Příbram
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
tel. +420
429 930,
603 797 393,chrámový
731 619 668
deset
let. 318
Přednese
je svatohorský
sbor
a komorní orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svatahora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
18:00, ve Svatohorském poutním muzeu každodenně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz.
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
matice@svata-hora.cz.

Příbramští občánci narození v červnu a červenci

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svatohorské bazilice Postní duchovní obnova, kterou
povede P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kate-

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti.
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.

Příbramští občánci narození v lednu a únoru
Společnost Elrond informuje
Elrond, o. p. s., zve všechny pěstounské rodiny s dětmi na Den otevřených dveří
v neděli 31. 8. 2014 od 14 hodin.
Sejdeme se v sídle obecně prospěšné společnosti Elrond, o. p. s., v ulici 28. října 24, Příbram VII
(bílá budova naproti bývalé 5. ZŠ, vchod z obou stran budovy).
V rámci dne otevřených dveří dostanou všichni malé občerstvení, děti se zabaví v rámci
zážitkových aktivit a odnesou si dárky. Rodiče si mohou popovídat s odborníky Elrond, o. p. s.,
a seznámit se s prostředím.
Obecně prospěšná společnost Elrond, o. p. s., získala od Krajského úřadu Středočeského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany v rozsahu:
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela
dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti Elrond, o. p. s., navázala spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany
dětí města Příbram. Elrond, o. p. s., nabízí pěstounům:
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
- doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče,
- pomoc při kontaktu dětí s jejich rodiči v bezpečném prostředí v naší konzultační místnosti
na půdě Elrond, o. p. s., za přítomnosti odborníků,
- pomoc při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogickopsychologické poradny, středisko výchovné péče atd.),
- sociální a psychologické poradenství i pro rodiny, se kterými nebudeme mít uzavřenou
dohodu,
- zprostředkování odlehčovacích služeb se spolupracujícími organizacemi,
- dobrovolné setkávání pěstounů, osvojitelů a žadatelů o náhradní rodinnou péči v Klubu
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Nyní krátce přiblížím program letošního plesu. Irena
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19,00 hodin
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ředitelka
OHKsiPříbram
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V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia.
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací!
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

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

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZna
- volební
místnost:
1. SčV,
pěstounů přímo
půdě Elrond,
o. p.
s., a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM
volební
místnost:
JERUSALÉM
KLUBOVNA
MLÁDEŽE,
- pomoc při komunikaci, zvládání komunikace
v rodině,- BÝVALÁ
pomoc při
problémových
situacích
JESENICE
volební
místnost:
JERUSALÉM
BÝVALÁ
KLUBOVNA
MLÁDEŽE,
ve výchově, psychologickou a speciálněpedagogickou pomoc v sociálních interakcích
- volební
místnost:
RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,
rodiče-dítě,KOZIČÍN
dítě-rodiče
na vyžádání
pěstounů,
LAZEC
volební
místnost:
KLUBOVNA
RYBNÍČKU“
V LAZCI,
- vzdělávání pěstounů v povinném rozsahu daném „U
zákonem
přímo
v Elrond, o. p. s., v Příbrami.
ZAVRŽICE
volební
místnost:
HASIČSKÁ
ZBROJNICE
ZAVRŽICE,
V pravidelných cyklech nabízíme vzdělávání náhradních rodičů formou vzdělávacích
ŽEŽICE
- volebnía místnost:
RESTAURACE
ŽEŽICE
čp. 7. mají možnost zapůjčit si
a zážitkových
seminářů
odborných
přednášek.
Pěstouni

odbornou literaturu. Nabízíme témata speciálněpedagogická, pedagogická, psychologická,
1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
právní, témata související s prevencí rizikového chování, komunikace, další dovednosti
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
pro rodiče a dále semináře související s výchovnou problematikou dle potřeb cílové
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
skupiny rodičů. Podle aktuálních požadavků náhradních rodičů jsme schopni nabídku
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
seminářů aktualizovat dle jejich specifických potřeb. Na základě dlouholetých zkušeností
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
v oblasti speciálněpedagogické, v oblasti prevence rizikového chování a psychologických
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
disciplín máme zpracovanou databázi odborníků dané oblasti. Jsme schopni doporučit
komise.
i zprostředkovat následnou odbornou péči specialistů. Náhradní rodiče s jejich dětmi
doprovodíme na jednání do škol, na úřady, ke specialistům.
2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
Naším mottem
je: „Nejdůležitější
lidé pro
na kterou
světě jsou
DĚTI,“
říkázřízen.
Mgr. Eva Burdová MBA,
pobytu
v místní části města,
je osadní
výbor
ředitelka Elrond, o. p. s. K získání pověření v sociálně-právní ochraně dětí společností Elrond
se vyjádřil 3.
i vedoucí
Odboru
sociálních
věcí a je
zdravotnictví
Městského
Příbram
K platnosti
voleb do
osadních výborů
třeba účasti alespoň
30 %úřadu
oprávněných
Mgr. Robertvoličů.
Dikan: „Jsem osobně velmi rád, že léty praxe a kvalitou ověřené vzdělávací a další
činnosti společnosti Elrond se nově propojí také s prací oddělení sociálně-právní ochrany dětí
4. Další
informace
poskytne
Městský
Příbram, MBA,
Tyršova
108, odbor
organizační
MěÚ Příbram.
Děkuji
paní ředitelce
Elrondu
Mgr.úřad
Evě Burdové,
vedoucí
OSPOD
Bc. Zdeňce
a
vnitřních
věcí.
Telefony:
318
402
220,
318
402
332.
Splítkové, sociální pracovnici OSPOD Iloně Rotterové, DiS., a v neposlední řadě Bc. Liboru
Možíšovi zeVsociálního
odboru
Středočeského
kraje, že našli společnou řeč a „dali zelenou“
Příbrami dne
28. února
2012
dalšímu způsobu podpory a pomoci pěstounským rodinám
při plnění
jejichv.nelehké
úlohy
MVDr.
Josef Řihák
r.
starosta
„náhradních“ rodičů.“

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA

P OMOC RODIČŮM A JE JICH DĚTEM

P ŘIBÍK J ENÍŠEK

Vážení rodiče,
život přináší různé příběhy spojené s pozitivními i negativními prožitky a zkušenostmi.
K jedné z nejnáročnějších situací patří
rozvod nebo rozchod rodičů.
Před, v průběhu nebo po ukončení vzájemného soužití startují vypjaté a náročné
procesy, které bohužel nejvíce zasahují duše
nejzranitelnější – Vaše dítě/děti.
S každým rozchodem zpravidla dochází
v osobních vztazích k závažným osobním psychologickým, sociálním i ekonomickým změnám. Někdo se vyrovnává se ztrátou
snadněji, někdo hůře. Neexistuje universální
recept, jak vyřešit zdárně všechna nedorozumění i problematické situace vzniklé
v rámci těchto náročných životních změn.
Přesto bychom chtěli, jako odbor a se vší
pokorou i respektem k Vašim individualitám, Vám tento proces maximální měrou
usnadnit. Usnadnit pomocí vlastních
odborných kompetencí nebo doporučeními,
byť nakonec úspěšné zvládnutí celého
náročného procesu se stává a zůstává
výsledkem Vašich vlastních rozhodnutí
a Vaší životní volby.

Z

Ú JEZDA

KRÁLOVSKÝ PROKURÁTOR A PÁN NA BŘEZNICI
1580 ? - 1651

Ve 40. letech 17. století vzrůstal zájem poutníků o P. Marii Svatohorskou natolik,
že stávající správce poutního místa příbramský děkan již nestíhal dostatečně
uspokojovat jejich potřeby. Jako vhodné řešení se jevilo svěřit poutní místo
některému z církevních řádů. Možností bylo několik, do diskusí se zapojili zejména
místní šlechtici a tím, který nakonec prosadil svoji vizi, byl Přibík Jeníšek z Újezda.
O něm bude náš dnešní díl.
Rytíř Přibík Jeníšek pocházel z původně měšťanského rodu původem ze západních Čech. Na jeho kariéru měl vliv jeho strýc Jan z Klenového a Janovic, jehož
přičiněním a zejména finanční podporou vystudoval práva na univerzitě v bavorském Ingolstadtu. Studia ukončil v roce 1605. Kariéru zahájil jako písař Desk
zemských v Praze. Během stavovského povstání byl uvězněn a potrestán
vypovězením ze země. Po bělohorské bitvě se naopak Přibík Jeníšek stal
královským prokurátorem, který zastupoval panovníka u soudu se 27 českými
pány a v následných konfiskačních procesech. Měl tedy na jednání a jeho výsledek
značný vliv. V roce 1623 získal za své služby panství Březnice. V témže roce opustil
kariéru právníka a stal se karlštejnským purkrabím, o rok později podkomořím
královských měst. Podílel se na rekatolizaci země působením v protireformační
komisi. Vyvrcholením jeho úřední kariéry byl úřad nejvyššího písaře království
českého, kterého dosáhl v roce 1640. Tento úřad byl nejen finančně výhodný
a mocensky důležitý, ale i prestižní. Zemský písař např. nesl při korunovaci krále
jeho žezlo.
Přibíkovým osobním ziskem se stalo panství Březnice, zkonfiskované rodu
Lokšanů. Nový majitel se pustil do přestaveb zámku, do města uvedl jezuity, které
bohatě obdaroval. Jezuité ve městě založili v roce 1638 kolej s kostelem sv. Ignáce
a Františka Xaverského, od roku 1654 s gymnáziem, které patřilo sice k nejmenším,
nicméně velmi důležitým vzdělávacím institucím v zemi. Na názory Jeníška měl
vliv Albrecht Chanovský, kterému jsme již medailónek věnovali a který do Březnice
často zavítal. Přibík nechal též v Dobré Vodě u Březnice zřídit kapli nad studánkou
s léčivou vodou. Jelikož sám neměl děti, jeho dědicem se stal jeho synovec
František.
Jako důležitý a vlivný úředník Přibík Jeníšek snadno přesvědčil okolní šlechtu
o svém záměru. Tím bylo předání Svaté Hory jezuitskému řádu, konkrétně „jeho“
březnické koleji. Jednání zřejmě vedl od konce 30. let 17. století, hlavní intenzitu
však nabralo v letech 1646-47. Jelikož se Březnice nacházela v Prácheňském kraji,
kdežto Příbram v Podbrdském, byla tato jednání o něco složitější. Přesto mu nedalo
příliš práce přesvědčit krajské hejtmany (byli vždy dva, jeden za panský a jeden
za rytířský stav), aby věc vzali za svou. Již 10. května 1646 adresovali reprezentanti
Podbrdského kraje (kromě hejtmanů ještě dalších 19 aristokratů) supliku císaři
s prosbou o předání Svatohorské kaple březnickým jezuitům. Hlavní překážkou se
ukázali být příbramští měšťané a jejich děkan. Trvalo to ještě déle než rok, ale
nakonec se přeci jen Jeníškovi podařilo získat všechny důležité osoby na svou
stranu. Ti méně důležití pak byli nuceni se se situací smířit. Spojitost Svaté Hory
s Březnicí dodnes dokládá křížová cesta, jejíž kaple stále z větší části stojí podle
silnice mezi oběma městy.

Daniel Doležal

SRPNOVÉ

KALENDÁRIUM

1. 8. 2004

zahájil provoz Domov důchodců na Březových Horách.

3. 8. 1934

na motocyklu zn. Praga vyrazil Bedřich
Pešek, příbramský rodák, na cestu kolem
republiky v délce 5000 km mezi Rosbachem
(Hranicemi) a Jasiní. Cestu absolvoval
ve 14 dnech.

4. 8. 1954

se stal příbramský městský archiv součástí
archivu okresního národního výboru, čímž
vznikl současný Státní okresní archiv Příbram.

6. 8. 1994

byla znovu otevřena sauna na Březových
Horách.

17. 8. 1964

příbramská mládež hromadně odjela zvláštním vlakem na chmelovou brigádu.

17. 8. 1864

zemřel březohorský starosta Josef Čáka.

21. 8. 1914

příbramské dámy připravily na příbramském
nádraží pohoštění pro vojáky, odjíždějící
do války.

24. 8. 1714

se v Novém Jičíně narodil P. Augustin Mayer,
jezuita, v roce 1766 zpovědník na Svaté Hoře.

27. 8. 1984
byl slavnostně otevřen obchodní dům Skalka.

30. 7. 1884

byla na poli za hostincem U Sebastopolu
zahájena první příbramská hospodářská
výstava. Trvala až do 2. září.

Daniel Doležal

FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM
I když nastal čas prázdnin a dovolených, oblíbené farmářské trhy se opět uskuteční třetí sobotu
v měsíci srpnu, tj. 16. srpna 2014 jako obvykle od 8,00 do 12,00 hodin v areálu Hořejší Obory.
V nabídce bude široký sortiment čerstvého ovoce a zeleniny, žampiony, nebudou chybět
oblíbené masné a mléčné výrobky, slané i sladké pečivo, mouka z Bohutína, med, koření, čerstvé
i uzené ryby. Pivovar z Podlesí se bude opět prezentovat svým výborným pivem.
I tentokrát přijede host ze Slovenska se sýrovými specialitami. Návštěvníci farmářských trhů si
mohou pochutnat na nápojích z čerstvě upražené kávy. Nedílnou součástí farmářských trhů
bude i tentokrát občerstvení. Přijďte si nakoupit, posedět, popovídat.

Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Galerie Františka Drtikola vyhlašuje II. ročník fotografické soutěže. Zúčastnit se jí
mohou fotografové s bydlištěm v Příbrami a okolí (do 12 km od Příbrami) s pracemi
tematicky věnovanými Příbrami a životu ve městě.
Z přihlášených fotografií vybere odborná porota nejlepší snímky, které galerie
představí na souborné výstavě (leden – únor 2015).
TÉMA: PODOBY MĚSTA
2. Architektura, detail, zátiší
3. Lidé a město
1. Město v krajině
Podrobné informace a přihláška ke stažení na www.galerie-drtikol.com a v Galerii
Františka Drtikola denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

V první řadě si dovolíme poskytnout Vám
informace k zásadním a obecně platným
principům ochrany Vašich dětí, vycházejícím
z Úmluvy o právech dítěte – zákon č. 104/1991
Sb., v platném znění, zákona č. 89/2012,
občanský zákoník, a zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí. Věříme, že Vám
naše řádky (a snad srozumitelně a lidsky
komentované „suché“ paragrafy těchto předpisů) poslouží jako startovní čára k pochopení
Vaší role rodiče, tj. rodičovské odpovědnosti,
porozumění kompetenci orgánu sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) nebo soudu.
Dalšími zdroji OSPOD jsou bohaté profesní
i životní zkušenosti sociálních pracovníků,
metodická doporučení nadřízených orgánů
a věříme, že i obyčejný selský rozum.
1) Úmluva o právech dítěte
Obsah Úmluvy odráží a proklamuje základní
potřeby a práva dětí. Poukazujeme tímto na ty
nejdůležitější:
Článek 3: Zájem dítěte musí být předním
hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí…
Článek 9: odst. 3 ….právo dítěte odděleného
od jednoho nebo obou rodičů udržovat
pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči.
Ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte
(pozn.: Tento rozpor v zájmech může vyhodnotit
jen soud a vyhodnotí jej až po důkladném dokazování, které vyplyne jak z výsledku objektivního
posouzení situace a přístupu rodičů, výstupů
aktivní sociální práce OSPOD, tak i znaleckých
posudků apod. Nestačí jen subjektivní pocit
jednoho z rodičů a jeho „přesvědčivá“ argumentace, že např. ten druhý je horším rodičem a tím
i vychovatelem dítěte.).
Článek 12: …dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory
svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech,
které se jej dotýkají, přičemž se názorům
dítěte musí věnovat patřičná pozornost
odpovídající jeho věku a úrovni (pozn.:
Již samo dítě i v útlém věku, pokud je schopno
srozumitelně vyjádřit svůj názor bez manipulace
rodičů, může sdělit svůj postoj, který je třeba plně
respektovat jak státními orgány, tak zejména
rodiči, byť se jim nemusí líbit.).
Článek 18: ….zásada, že oba rodiče mají
společnou odpovědnost za výchovu a vývoj
dítěte. Rodiče, nebo v odpovídajících
případech zákonní zástupci, mají prvotní
odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.
Základním smyslem jejich péče musí přitom
být zájem dítěte (pozn.: Rodiče často zájem svůj
prezentují jako zájem dítěte, což se promítá
i do nepochopení role OSPOD nebo soudu. Rodič
má pocit, že tyto orgány upřednostňují zájem
vždy toho druhého z rodičů, ale tak to není a ani
být nemůže. Pro OSPOD i soud je žádoucí, aby
rodiče komunikovali a ve shodě spolupracovali
nikoli kvůli sobě, ale kvůli šťastnému dětství
a zdárnému vývoji dítěte. Role státu startuje až
poté, co je ohrožen zájem dítěte a nikoli zájem
kohokoli z rodičů. Akademická úvaha – proč by
pracovníci úřadu upřednostňovali názory jednoho z rodičů? Pro sympatie, pro peníze, jen tak…?
Promiňte, hloupost...).
Článek 27: …právo každého dítěte na životní
úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní,
duchovní, mravní a sociální rozvoj (pozn.:
Nemůže a neměl by jeden z rodičů – obrazně –
jezdit v mercedesu a vozit děti své/ho nové/ho
přítele/přítelkyně na výlety a „svým“ dětem neposkytovat alespoň to, co soud uzná za žádoucí.).
Práva dítěte obsažená v jednotlivých článcích
mezinárodní Úmluvy jsou upravena nebo
upřesněna v českém právním řádu:
1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 858
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti

a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě,
zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho
tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
v ochraně dítěte, v udržování osobního styku
s dítětem, v zajišťování jeho výchovy
a vzdělání, v určení místa bydliště, v jeho
zastupování a spravování jeho jmění; vzniká
narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě
nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah
rodičovské odpovědnosti může změnit soud
(pozn.: OSPOD nemůže korigovat výchovný styl
nebo materiální podporu dle představ jednoho
z rodičů, pouze vydává svá vlastní doporučení
a stanoviska, a to vždy a jen v nejlepším zájmu
dítěte.).
§ 865
Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma
rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl
zbaven. (pozn.: Zbavit rodiče rodičovské
odpovědnosti může pouze soud a jen ze zákonných, taxativně, tj. doslovně, uvedených
důvodů.).
§ 875
Odst. 1: Rodičovskou odpovědnost vykonávají
rodiče v souladu se zájmy dítěte
Odst. 2: Před rozhodnutím, které se dotýká
zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné,
aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané
záležitosti a rodičům jej sdělit, to neplatí, neníli dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo
není schopno vytvořit si vlastní názor nebo
není schopno tento názor rodičům sdělit.
Názoru dítěte rodiče věnují patřičnou
pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu (pozn.: Komentář již uveden
výše, věková hranice není dána, tato schopnost
vyjádření se posuzuje zcela individuálně.).
§ 876
Odst. 1: Rodičovskou odpovědnost vykonávají
rodiče ve vzájemné shodě (pozn.: shoda je žádoucí a v zájmu dítěte především, bohužel
nebývá zvykem).
Odst. 2: Hrozí-li při rozhodování o záležitosti
dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden
z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je
ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči,
jaký je stav věcí (pozn.: Opět jsme u alfy a omegy
– u vzájemné komunikace rodičů.).
§ 880
Odst. 1: Rodičovskou odpovědnost týkající se
osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem
a v míře odpovídající stupni vývoje dítěte
(pozn.: Dítě zůstává dítětem i po rozchodu
rodičů, nemůže být partnerem, kamarádem,
prostředníkem komunikace nebo v jakékoli jiné
pozici a vůči nebo kvůli komukoli z rodičů nebo
jiného účastníka sporu/ů.).
§ 884
Odst. 1: Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná
o způsob života a chování v rodině (pozn.:
Obecně platí, že jak se chováme sami k sobě,
ke svým partnerům... před svými dětmi, budou se
jednou chovat ony samy před sebou, před námi,
před svými partnery i před lidmi – zkuste si představit, kdyby…).
Odst. 2: Výchovné prostředky lze použít
pouze v podobě a míře, která je přiměřená
okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho
rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte
(pozn.: Tělesné, ale i psychické tresty jsou obecně
zavrhovány, např. v severských zemích platí
jejich absolutní zákaz.).
§ 887
Výkon práva rodičů udržovat styk s dítětem
nemohou rodiče svěřit jiné osobě.
§ 888
Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má
právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu,
který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič
má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud
takový styk omezí nebo zakáže; soud může
také určit podmínky styku, zejména místo, kde
k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se
smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič,
který má dítě v péči, je povinen dítě na styk
s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte
s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu
práva osobního styku s dítětem v potřebném
rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.
§ 889
Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se
musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte
k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte
ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči,
bezdůvodně trvale či opakovaně druhému
rodiči ve styku s dítětem, je takové chování
důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom,
který z rodičů má mít dítě ve své péči.
§ 890
Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše
podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.
Mgr. Robert Dikan,
vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví
Pokračování příště

Příbramská waldorfská škola na Duhovém divadle v Písku

Dům dětí a mládeže
Příbram

Duhové divadlo je celostátní přehlídka divadelních představení waldorfských škol v Písku. Letošní 9. ročník Duhového
divadla se uskutečnil 6. 6. – 7. 6. 2014 v Písku a účastnilo se ho celkem 21 souborů základních a středních waldorfských škol
z celé ČR a Slovenska. Účast byla nebývalá: vystoupilo rekordních 368 účinkujících! K vidění bylo 26 představení na čtyřech
divadelních scénách (Divadlo F. Šrámka, Divadelní kavárna, Divadlo Pod čarou a Loutkový sál Kulturního domu).
Hned dvěma představeními se na úspěchu akce podílela Waldorfská škola Příbram a sklidila obrovský úspěch. Odpoledne
v Loutkovém sále vystoupili učňové truhláři a kováři s pohádkou Jana Wericha Rozum a štěstí. Naše spolužáky jsme byli podpořit, a tak jsme se stali svědky výbuchů smíchu, které provázely celé představení. Bavili se děti i dospělí a všichni jsme si
odnesli s sebou to pradávné dilema: „Co více potřebuje člověk k životu? Štěstí nebo rozum?“ Já mám ve věci jasno: Určitě
chci Rozum v podání Matyáše Hrečína i Klárku Machutovou jako Štěstí. Šimon Svoboda byl v roli pasáčka měnícího se
v prince neodolatelný a princezna - Fanda Albert - prostě k nakousnutí. Všem jsme věřili: starému králi jeho zlost (Petr
Liška), strážci, rádcovi a katovi jejich loajálnost (Filip Mareš, Petr Bendásek, Jirka Dostál), starému otci jeho opileckou
bezradnost (Tomáš Nerad), zahradnickému mistrovi jeho dobrotu a laskavost (Martin Jílek). Skvělý výkon, kolegové! Myslím, že
právě díky „duhovému setkání“ ve Vás zůstane hřejivá vzpomínka na léta strávená u kovadliny či za truhlářskou hoblicí.
Krásný letní večer rozzářilo pak druhé vystoupení Příbrami, tentokráte studentů Waldorfského lycea. V rámci Dramatické
výchovy a ve spoustě volného času nastudovali Cimrmanův Záskok. Vybrat si takový známý kus je velice zrádné: vždycky vás
budou srovnávat s herci profesionály Smoljakem, Čepelkou či Svěrákem. A jak může takové srovnávání dopadnout?!
Sledovala jsem představení zpoza opony coby nápověda, připravená kdykoliv zaskočit, vypomoci. Ale nebylo to vůbec
třeba: herci si hráli s textem s nadsázkou, ironií a vtipem. Poradili si
naprosto se vším: Šimon - Vlasta si zapomněl knír - nevadí, dosadili
jsme do textu pohotově chmýří pod nosem, změna textu - není
problém, navážeme a jedeme dál.
A k jednotlivým výkonům: Ondra Venclík (Vavroch) chce být
hercem a má to v srdci. Byl prostě jednička, doslova propotil košili,
vydal ze sebe všechno a jeho závěrečné objetí mělo sílu chlapa.
Monika Znamenáková jako Dr. Vypich si skvěle poradila s mužskou rolí i s ráčkováním, byla přesvědčivá, vážná a svým klidem (byť
hraným) držela ostatní herce. Šimon Šerý v roli Vlasty měl opačný
problém: sundal kožené černé oblečení, džíny a navlékl bílou
sukničku, punčošky a šněrovačku. Jeho hlas zazněl silně a vždy
v pravou chvíli. David Živčák, který je na rozdíl od Miloně Čepelky,
jehož roli hraje, chlap jako hora a má hluboký hlas, pojal roli
po svém a dal do ní úplně všechno. Rozesmával publikum snad každým svým výstupem. Hloupého podruha Bártu hrál
Damián Lenk. Tady bych si troufla tvrdit, že svým výkonem snad i zastínil herce Cimrmanova divadla. A principál alias
invalida Karásek? Zvládl svou roli na jedničku. Na rozdíl od zkoušek nedrmolil, mluvil nahlas a v tu správnou chvíli. Večerní
Písek prostě patřil Příbrami - ovace ve stoje herce několikrát vytáhly zpět před oponu.
Největší odměnou pro mě bylo nadšení ostatních studentů ročníku, že chtějí hrát také a než jsme dojeli do Příbrami, už jsme
věděli, co budeme hrát příští rok. Ale to si necháme jako překvapení.
PhDr. Iveta Machutová

Vás zve na

Hořejší Oboru - (pěší zóna)

9. září 2014
(úterý) - v 15 hod.
Program :

15,00 – 17,00 hod.

Aktuální informace
o nových kroužcích a aktivitách DDM
Prezentace
činnosti zájmových kroužků
(ukázky a vystoupení)
Představení divadelního kroužku DDM

Těšíme se na Vaši účast !
Činnost zájmových kroužků bude v DDM začínat
od 15. září 2014.
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DIVADLO

K I N O

ZÁŘÍ|2014

SRPEN|2014

VELKÁ scéna
čt 18. | 19:00

VSTUPTE! | sk. N

út 23. | 16:00

TARTUFFE | sk. S

pá 26. | 19:00

ČERVENÝ A ČERNÝ | sk. F

½ 150 minut | M 160, 120 Kč

so 27. | 17:00

JAK UTOPIT DR. MRÁČKA | sk. J

½ 150 minut | M 190, 150 Kč

ne 28. | 15:00

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE | sk. D

½ 60 minut | M 50 Kč

1./20:00

DÍRA U HANUŠOVIC

so

2./20:00

DÍRA U HANUŠOVIC

ne

3./16:00, 19:00

RIO 2

st

6./20:00

OČISTA: ANARCHIE

pá

8./20:00

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
komedie | TIT | M120 Kč

½ 120 minut | M 410, 350 Kč
½ 130 minut | M 50 Kč

PRO školy
po 29. | 9:00, 10:30

pá

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

½ 60 minut | M 50 Kč

malá SCÉNA
čt 18. | 10:00

ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA – předpremiéra

pá 19. | 19:00

ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA | sk. P

M 50 Kč

komedie | CZ | M120 Kč
komedie | CZ | M120 Kč

animovaný | CZ | M100 Kč
horor | TIT | M120 Kč

ne 10./16:00, 19:00

LETADLA 2

st 13./20:00

LUCY

pá 15./16:00, 19:00

TŘI BRATŘI

ne 17./16:00, 19:00

TŘI BRATŘI

st 20./20:00

22 JUMP STREET

komedie | TIT | M80 Kč

pá 22./20:00

EXPENDABLES 3

thriller | TIT | M120 Kč

ne 24./16:00, 19:00

STRÁŽCI GALAXIE
dobrodružný | CZ | M120 Kč

st 27./20:00

HERCULES

pá 29./20:00

FAKJŮ PANE UČITELI
komedie | CZ | M120 Kč

ne 31./16:00, 19:00

ŽELVY NINJA

animovaný | CZ | M120 Kč
akční | TIT | M120 Kč
rodinná pohádka | CZ | M130 Kč

1. premiéra - zadané představení
čt 25. | 19:00

ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA | sk. P
2. premiéra - zadané představení

pá 26. | 19:30

PÍSNIČKÁŘI SOBĚ
estrádní sál

so 6. | 8:00 – 18:00

NOŽE 2014 – VÝSTAVA NOŽŮ A CHLADNÝCH ZBRANÍ

ne 7. | 8:00 – 18:00

NOŽE 2014 – VÝSTAVA NOŽŮ A CHLADNÝCH ZBRANÍ

so 13. | 8:00

BURZA NEROSTŮ

ne 14. | 12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA

D–KLUB
út 16.| 19:00

JAKUB ŠELMECZI QUARTET

rodinná pohádka | CZ | M130 Kč

dobrodružný | TIT | M120 Kč

fantasy | CZ | M120 Kč

M 100 Kč

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

Divadlo
A. Dvořáka Příbram
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