
Vážení spoluobčané.
Uplynulo jen pár dnů od chvíle, kdy jsem byl členy
zastupitelstva zvolen starostou Příbrami. A nyní
mám první příležitost Vás všechny oslovit. 
Cítím velkou zodpovědnost i pokoru. Udělám vše,
co je v mých silách, abych se zapsal do dějin
našeho města jako úspěšný starosta. Slibuji Vám,
že v rámci svých možností budu ze všech sil co
nejlépe pracovat pro naše město Příbram
a pro všechny jeho obyvatele. Udělám vše pro to,
aby se nám v Příbrami žilo dobře. 
Přestože nastoupit na místo starosty uprostřed
čtyřletého volebního období pro mě není
jednoduché, od začátku pracuji naplno. Pokračuje
řada rozpracovaných projektů, které je třeba
dokončit. Budu samozřejmě spoléhat na pomoc

místostarostů, radních, zastupitelů i zaměstnanců radnice. Jsem přesvědčen,
že mám k dispozici skvělý tým a že se, podobně jako bývalý starosta,
na všechny budu moci spolehnout.
V současné době intenzivně pracujeme na dokončení rozpočtu města na rok
2013. Zastupitelé jej budou po projednání v radě města schvalovat na veřej-
ném zasedání dne 25. února 2013. Je obvyklé, že v Příbrami projednáváme
a schvalujeme rozpočet až na začátku rozpočtového roku. Výhodou je, že
rozpočet je přesnější, neboť máme přesné údaje z Ministerstva financí, kolik
budou činit daňové příjmy města. V letošním roce si poslanci dávali s přijetím
rozpočtových pravidel obzvláště načas. Vládní balíčky, které mimo jiné
znamenají zvýšení daně z přidané hodnoty, začaly platit až těsně před kon-
cem roku 2012. I když kompletní podobu rozpočtu ještě v tuto chvíli neznám,
jisté je, že město Příbram se ani pod mým vedením nebude zadlužovat.
Chci, aby naše hospodaření bylo i nadále zdravé.
To ovšem neznamená, že bychom rezignovali na pokračování rozvojových
projektů. Naopak. I v roce 2013 chystáme celou řadu investičních akcí. O těch,
které již jsou rozpracovány, informuji ve vedlejším článku. Vedle toho máme
v našem zásobníku připraveny k realizaci i další projekty. Podrobně sledujeme
všechny granty a dotační tituly a jakmile se naskytne vhodná příležitost a my
máme v rezervě připraven vhodný projekt, podáváme žádost a snažíme se
získat dotační peníze. 
V prvních dnech letošního roku jsme například podali žádost o dotaci na pro-
jekt s názvem „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací“. Pokud
uspějeme, budeme letos opravovat ulice Generála Richarda Tesaříka,
Československé armády, U Nádraží, Osvobození, Edvarda Beneše, Politických
vězňů, Žežickou, K. Kryla a další. Reálnou šanci získat dotaci máme i v případě
projektu výstavby nového sběrného dvora a kompostárny. Naše žádost
o příspěvek na tyto projekty byla Operačním programem životní prostředí
akceptována. Pokud uspějeme, budeme tyto stavby realizovat v letech 2013
až 2014. 
Vraťme se však k tomu, co nás čeká v nejbližším období. Již za několik dnů se
naše město tradičně představí na veletrhu turistických možností v regionech
Regiontour 2013 v Brně. Ani letos nebude příbramský stánek ve stylu
hornické hospůdky na této jedné ze dvou největších výstav cestovního ruchu
u nás chybět. Na veletrhu budeme především odborníky z řad touroperátorů
mimo jiné informovat o tom, že letos začne v Příbrami vozit turisty vláček
na Svatou Horu, do Hornického muzea a na další atraktivní místa v Příbrami.
Věřím, že účinnou propagací se nám podaří do našeho města přilákat další
turisty.
Vážení občané Příbrami,
přeji Vám všem šťastný a úspěšný rok 2013, hodně zdraví a spokojenosti
v osobním i pracovním životě.

Ing. Pavel Pikrt
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Snímkem se vracíme k loučení s MVDr.
Josefem Řihákem, který byl zvolen
hejtmanem Středočeského kraje.

Každým rokem děti z Mateřské školy
J. Drdy navštíví na Mikuláše oby-
vatele sousedního DPS.

Podnikatelé z Pražské ulice připravili
pro děti mikulášskou nadílku přímo
na ulici. Děti dostaly drobné dárečky.

Hornické muzeum Příbram každým
rokem vystavuje betlémy ve vý-
stavních sálech Galerie Fr. Drtikola.

Zahájení adventu pořádalo město
Příbram ve spolupráci s Radiem Blaník.
Nechyběl ani tradiční ohňostroj.

Přelom roku je pravidelně příležitostí ke zhodnocení
uplynulého roku a plánů investičních akcí na příští
období. Tradiční bilancování roku 2012 a plány
ve městě Příbrami na rok 2013 nabízíme v rozhovoru
s novým starostou města Ing. Pavlem Pikrtem. 
Jak hodnotíte rok 2012?
„Rok 2012 v Příbrami byl především v duchu dokončování
rekonstrukcí dvou hlavních náměstí. V září se nám povedlo
dokončit a slavnostně otevřít náměstí TGM ve staré části
města. A o měsíc později bylo občanům po komplexní
rekonstrukci předáno i náměstí 17. listopadu na sídlišti.
Obě náměstí se stala důstojnou vizitkou Příbrami. Myslím
si, že máme být právem nač hrdí,“ říká starosta Ing. Pavel
Pikrt, který obě stavby sledoval z pozice člena zastupi-
telstva, neboť funkci starosty převzal po svém
předchůdci MVDr. Josefu Řihákovi 10. prosince 2012. 
„Domnívám se, že velkou zásluhu na úspěšném
dokončení nejen těchto staveb, ale i na dalších projek-
tech, které se nám vloni podařilo v Příbrami realizovat,
má vedle místostarostů, členů rady a zastupitelstva
především nynější hejtman Středočeského kraje a můj
předchůdce ve funkci MVDr. Josef Řihák. Za vše, co pro
naše město udělal, panu hejtmanovi děkuji,“ doplnil
Ing.  Pikrt. 
Jaké další stavby a projekty dokončené v loňském
roce byste ještě připomenul?
„Důležité bylo pro naše město například dokončení rekul-
tivace skládky Květná. Město Příbram se tímto projektem
přihlásilo k odpovědnosti za minulá období, kdy se
na pozemky, které ani nebyly naším majetkem, vozil
odpad nejasného původu, který z části pocházel i z našeho
města. Jsem rád, že se nám podařilo získat dotaci a tuto
ekologickou hrozbu zabezpečit tak, aby již neohrožovala
životní prostředí.
Z dalších projektů bych upozornil například na vybu-
dování nové střechy na budově Zámečku - Ernestina.
Na tuto stavbu jsme použili část peněz získaných z prodeje
objektů příbramské polikliniky. Pokračoval rovněž Inte-
grovaný plán rozvoje města pro Březohorské sídliště,
v rámci kterého bylo opraveno nejen náměstí 17. listo-
padu, ale například i ulice Edvarda Beneše, vnitroblok
Ve Dvoře či vznikla dvě nová dětská hřiště. Za důležité
považuji, že se do projektu zapojila i společenství
vlastníků bytů, která se podílela na výstavbě nových
parkovacích míst před domy. Podobně chce město
pokračovat i v dalším období. Město na výstavbu
chybějících parkovacích míst na sídlišti nabídne pozemky,
o jejich vybudování se postarají vlastníci bytů a domů.“
Které další akce a projekty realizované v roce 2012
považujete za důležité?
„Třetí a čtvrtou etapou vloni pokračovala v našem městě
revitalizace zeleně. Vloni prošla obnovou například zeleň
kolem Zámečku - Ernestina. 
Za důležité rovněž považuji, jak úspěšně se nám podařilo
vyřešit problém s výskytem nebezpečného azbestu
v některých příbramských školách a školkách. Zahájili

jsme rovněž generální rekonstrukci Mariánské ulice,
výstavbu kanalizace v Orlově, či plynofikaci Libušiny ulice.
Za důležité rovněž považuji, že se nám podařilo realizovat
volby do nových osadních výborů. Tyto osadní výbory již
dobře pracují ve prospěch svých spoluobčanů.
A v neposlední řadě jsem rád, že se podařilo u Junior klubu
vyřešit problém s vlaky, které po výstavbě nového
zabezpečovacího zařízení na přechodu pro pěší a cyklisty
již přestaly Příbramáky obtěžovat houkáním.“  
Jaké akce a projekty chystáte v Příbrami na rok 2013?
„V roce 2013 především dokončíme výstavbu dvou
nových mateřských škol v Žežické ulici. Celkem zde bude
tato předškolní zařízení navštěvovat 118 dětí, a město
Příbram by tak mělo vyřešit problém nedostatku míst
ve školkách. Před námi je také úplné dokončení rekon-
strukce Mariánské ulice.
Budeme pokračovat v rekonstrukcích a zateplování
budov v majetku města – letos zateplíme celkem osm
mateřských škol a objekt Základní umělecké školy
A.  Dvořáka. Budeme rovněž pokračovat v opravách ulic
a chodníků, revitalizacích zeleně a podle možností
rozpočtu i v budování kanalizace v osadách na úpatí Brd. 
Chystáme rovněž výstavbu nového relaxačního
a odpočinkového centra Ryneček. A v neposlední řadě
budeme také pokračovat v propagaci města
a ve spolupráci s příbramskými živnostníky a podnikateli.
V rámci této naší spolupráce bude mimo jiné v roce 2013
v Příbrami jezdit nový turistický vláček.“ 
Bude mít na všechny tyto plánované akce město
Příbram dostatek peněz?
„Hospodaření města Příbram v roce 2012 skončilo podle
prvních odhadů dobře. Město má jen velmi malé dluhy
a ani do budoucna naše město nebudeme zadlužovat.
Bohužel jsme do poslední chvíle nevěděli, jak bude vypa-
dat hospodaření českého státu v roce 2013, neboť
Nečasova vláda další reformní balíčky protlačila Posla-
neckou sněmovnou až ve druhé polovině prosince.
Obávám se, že vládní reformy negativně zasáhnou nejen
občany, ale i rozpočty měst a obcí. Dobré hospodaření
města ocenila i ratingová agentura“. 
Chystá se město Příbram zvyšovat služby
a poplatky?
„Od ledna 2013 v Příbrami nedojde k žádnému zvyšování
poplatků a služeb, o jejichž výši rozhoduje město. Pouze
mírně se zvýší cena vodného a stočného. Za vodné
odběratelé v Příbrami v příštím roce zaplatí 43,50 Kč/m3

bez DPH a za stočné 19,69 Kč/m3 bez DPH. Cenu vodného
a stočného na základě provozovatelské smlouvy stanovila
společnost 1. SčV, a. s., která v Příbrami pro město spravuje
vodovod a kanalizaci.
V Příbrami nebudeme příští rok zdražovat ani svoz a likvi-
daci tuhých komunálních odpadů, jízdné, nájemné, daň
z nemovitosti, ani například poplatky za psy. Naopak
dojde k mírnému zlevnění poplatku za svoz odpadů.
Místo dosavadních 500 korun občané za rok zaplatí
o 20 korun méně.“ 
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M e z i r o č n í  b i l a n c o v á n í
s t a r o s t y  I n g .  P a v l a  P i k r t a

Město Příbram pořádá S E M I N Á Ř  v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště.

Seminář se bude konat dne 10. 1. 2013 od 15,30 hodin v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, č. p. 121
(bývalá budova RD Příbram). Seminář bude zaměřen na problematiku podávání žádostí o dotace v rámci další
plánované výzvy na aktivitu 5.2 b) Regenerace bytových domů.
Na seminář se prosím zaregistrujte na tel. 318 402 221, e-mail: jana.janikova@pribram-city.cz

Město Příbram vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště

1. Identifikace výzvy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje 
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
Podporovaná aktivita: 5.2 b) Regenerace bytových domů 
Číslo výzvy: 6
Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 9 500 000,- Kč 

2. Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy: 3. 1. 2013
Zahájení příjmu žádostí: 7. 1. 2013
Ukončení příjmu žádostí: 1. 3. 2013 do 14:30 hodin
Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení CRR ČR o způsobilosti projektu
Ukončení projektu: do 30. 6. 2015 
Úplné znění výzvy je zveřejněné na www.pribram.eu – Integrovaný plán rozvoje města.

Zastupitelstvo města Příbram
I. vyhlašuje
1. výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu oprav a modernizace
bytového fondu na území města Příbram (FOM) v roce 2013,

II. stanoví následující podmínky výběrového řízení:
a) výběrové řízení podaných žádostí proběhne dne 31. 1. 2013,
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 28. 1. 2013,
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2008,
Čl. 5, odst. 3,
d) žádosti  se  podávají  na formuláři, který je k dispozici na MěÚ Příbram,
odboru ekonomickém, a na webových stránkách města Příbram

w w w . p r i b r a m . e u



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
MARYŠA ŠÁRECKÁ
SPISOVATELKA A BÁSNÍŘKA

1890 - 1956

V dnešním díle se budeme věnovat spisovatelce, která je
dnes známá především v našem městě. Je to díky knize
„Pod Svatou Horou“, ve které idylicky vylíčila život v Příbrami
v dobách před svým narozením. Ostatní její dílo je
víceméně zapomenuto a zabývají se jím téměř jen literární
historici.
Maryša Šárecká se narodila 6. 12. 1890 v Praze
pod jménem Marie Bosáčková v dobře situované pražské
rodině s příbramskými kořeny. Po otci patřila do známého
a rozvětveného příbramského rodu Bosáčků, po matce
do neméně slavné rodiny Kášů. Mezi jejími strýci
nalezneme např. známého kněze a makovského
poustevníka P. Vincence Bosáčka či malíře a přítele
Mikoláše Alše Josefa Bosáčka. Jméno Šárecká byl její pseu-
donym, který si zvolila již v počátcích své tvorby podle
údolí Divoká Šárka u Prahy. Někdy k němu přidávala i své
rodné příjmení – Bosáčková. 
Po svatbě s kontraadmirálem Bořivojem Radoněm (který
sloužil v rakousko-uherské armádě jako velitel námořního
letectva) se pak psala Radoňová–Šárecká. Některá díla
vydala pouze pod jménem Radoňová. 
Maryše se dostalo vynikajícího vzdělání, po většinu života
se zabývala jen literaturou či svými osobními zájmy. Pouze
po 1. světové válce pracovala na ministerstvu zahraničí
jako redaktorka francouzského časopisu Gazette de Prague.
Dílo M. Šárecké bývá literárními vědci charakterizováno
jako sentimentální a melancholické se zaměřením na kul-
turní historii, patřící do středního proudu své doby. Svůj
první opus vydala již v roce1908, a sice drobnou prózu
„Stín padl na duši“. Jednalo se o sedm povídek s dekadent-
ními náměty a erotickým podtextem. Knížka se stala
malou senzací, protože autorkou na svou dobu odvážných
textů byla sotva osmnáctiletá dívka. Další práce jí vyšla až
v roce 1914, kdy vydala čtveřici povídek na téma intelek-
tuálně nerovného vztahu mezi mužem a ženou, nazvanou
„Bolestné oběti“. První skutečný román jí vyšel v roce 1917
pod názvem „Hlubiny štěstí“. Následovaly již víceméně
konvenční tituly – povídková trilogie „Bettina“, román
„Žebrák lásky“ a další, kritika jim vyčítala nepůvodní
náměty i styl. Koncem 20. let 20. století se Šárecká poprvé
pokusila o historickou beletrii v dramatu „Josef Jiří Švec“,
ve kterém se zabývala známou postavou českého
legionáře. Její zájem o historii ji přivedl k žánru, kterému
dnes říkáme literatura faktu. Od počátku 20. let se věno-
vala např. životu a dílu sochaře Františka Bílka, salónům
18. - 19. století či běžnému životu na panovnických
dvorech („Milenky královské“ z roku 1925). Vrcholem
jejího úsilí v této oblasti je rozsáhlá pětisvazková práce
„Z kulturních dějin lidstva“.
Psala též poezii, především lyriku (sbírky „Hlasy v proudu“,
„Vůně domova“ či „Blaník a jiné básně“), ale bez valného
úspěchu. Pokusila se i o historickou epiku, jediný epos
„Mistr Bohuslav“ věnovala staviteli pražského Karlova.
V depresivní době protektorátu, v roce 1940, vyšla její
dnes nejznámější, podle některých i nejzdařilejší, a pro nás
v Příbrami nejdůležitější knížka, nazvaná „Pod Svatou
Horou“. Maryša Šárecká v ní kronikářským způsobem líčí
život v našem městě v letech 1850–1890 na příkladu
osudů příbramských živnostníků a řemeslníků. Starosvět-
ská idyla krejčovské rodiny je zde orámována barvitým
popisem starodávných zvyků, hornických parád či
ohlasem pražského kulturního života. Kniha se dočkala
v nedávné době nového vydání. Maryša Šárecká zemřela
15. 10. 1958 v Praze, kde je také pohřbená. 

Daniel Doležal

1. 1. 1873
se majitelem lékárny na Bře-
zových Horách stal Jan
Baborovský.

1. 1. 1953
proběhlo sloučení měst
Příbrami a Březových Hor.

7. 1. 1913
se pod skupinou školáků
prolomil led na Hořejší
Oboře, čtyři chlapci utonuli.

9. 1. 1963
Rada města řešila akutní
nedostatek vody (důsledek
dlouhotrvajícího sucha) a elek-
trické energie (důsledek
tuhých mrazů), a nařídila
přísná úsporná opatření.

10. 1. 2003
zemřela příbramská etnograf-
ka Drahomíra Daňkovská.

10. 1. 1873
zemřel Josef Červenka,
starosta Březových Hor. 

13. 1. 1823
se v Příbrami, v domě, na je-
hož místě dnes stojí bývalý
hotel Horymír, narodila
Marie Kateřina Kolářová,
matka básníka Jaroslava
Vrchlického.

15. 1. 1883
byl při schvalování rozpočtu
Březových Hor stanoven
plat starosty na 200 zlatých
ročně.

28. 1. 1883
se v Příbrami narodil Karel
Valta, pedagog a regionální
historik. 

29. 1. 1993
bylo zahájeno trestní stíhání
proti člověku, který v Příbra-
mi prodával jedovatý rum
(s metanolem).

Daniel Doležal

L E D N O V É K A L E N D Á R I U M

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
Rekonstrukce strojovny stadionu
Na Zimním stadionu v Příbrami pokračuje rekonstrukce strojovny.
Zakázku na projekt s názvem „Rekonstrukce strojovny chlazení na Zim-
ním stadionu v Příbrami“ získala ve výběrovém řízení společnost ČKD
chlazení, spol. s r. o., Choceň, za nabídkovou cenu 3 157 000,- korun
bez DPH. O zakázku soutěžilo celkem 5 odborných firem. 
Po dohodě mezi investorem (městem Příbram), příspěvkovou organi-
zací Sportovní zařízení města (SZM) Příbram a dodavatelem byla
rekonstrukce strojovny rozdělena do dvou etap. V každé z etap probíhá
rekonstrukce chladícího zařízení pro malou a následně i pro velkou
halu. „Toto opatření jsme zvolili proto, abychom v co největší míře
uspokojili požadavky na pronájem ledové plochy jak hokejistů z HC
Příbram, tak Krasobruslařského klubu Příbram,“ vysvětlil starosta Příbrami
Ing. Pavel Pikrt.
V první etapě rekonstrukce bylo nezbytné od 5. listopadu 2012 uzavřít
ledovou plochu ve vedlejší hokejové hale. Nejprve bylo nutné odstranit
led z plochy. Následně započalo odčerpávání chladícího média tak,
aby bylo možné provést výměnu zásobníku čpavku. Vzhledem k tomu,
že při vlastní rekonstrukci strojovny jsou instalovány menší nádrže,
bylo nutné provést rovněž finančně náročnou likvidaci přibližně
2,5 tun čpavku. Rekonstrukce první části byla ukončena ke dni 13. 12.
2012. Tento den započalo chlazení a výroba ledu. První led byl
odzkoušen při mimořádném veřejném bruslení v sobotu dne 15. pro-
since 2012. Plný provoz ledové plochy v malé hale pro veškeré
zájemce byl nastartován od pondělí 17. prosince 2012. 
Průběžně během realizace první etapy byla dodavatelem zařízení
připravována i rekonstrukce druhé části zimního stadionu - to je
chladícího zařízení pro velkou halu. Ve velké hale zimního stadionu byl
provoz přerušen 9. prosince 2012. Mezi ukončením provozu ve velké
hale a zahájením provozu v tréninkové hale vznikla tak prodleva
1 týden, po který nebylo možné ledové plochy využívat. Pro dokončení
celé akce, to je rekonstrukce strojovny zimního stadionu, je stanoven
termín 10. ledna 2013. Od této doby by měly být v provozu opět obě
příbramské ledové plochy. „Týden po plánovaném dokončení rekon-
strukce hlavní příbramské ledové plochy čeká zimní stadion velká
zatěžkávací zkouška. Uskuteční se zde Mistrovství České republiky v kraso-
bruslení jak pro mládež, tak i dorost,“ doplnil Ing. Pavel Pikrt.

Ceny vodného a stočného
Od 1. ledna 2013 se mění cena vodného a stočného pro obyvatele
města Příbram. 
MUDr. Ivan Šedivý k tomu sdělil: „Vodné bude účtováno ve výši 43,50
Kč/m3 bez DPH, stočné ve výši 19,69 Kč/m3 bez DPH. Ceny město vyhlašuje
bez DPH, neboť její výše bude zřejmá až po ukončení nezbytného legisla-
tivního procesu. Kalkulace ceny vodného a stočného byla vykalkulována
provozovatelem vodohospodářského majetku města, společností 1. SčV,
a. s., a to v souladu s ustanovením Smlouvy o pronájmu a komplexním
provozování vodohospodářského majetku uzavřené mezi městem
Příbram a společností 1. SčV, a. s., pro případ, kdy cena vodného
a stočného na nové období není schválena zastupitelstvem města.“

Kurz pro seniory
V Příbrami byl slavnostně ukončen kurz vzdělávání příbramských
seniorů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Na závěr kurzu
úspěšní absolventi z rukou radního města Ing. Juraje Molnára, ředitele
příbramské pobočky Vysoké školy evropských regionálních studií,
o. p. s. (dále jen VŠERS), PaedDr. Vladimíra Kříže a manažera prevence
kriminality Městské policie Příbram JUDr. Milana Fáry převzali certi-
fikáty a malé dárky od města Příbrami. 
„Městská policie Příbram se seniorům v oblasti prevence kriminality věnuje
dlouhodobě. Každoročně pro seniory pořádáme několik besed a setkání,
jejichž hlavním tématem je bezpečnost ve městě a především zásady
bezpečného chování, které mají za úkol snížit riziko stát se obětí trestné
činnosti. V rámci těchto setkání bylo zjištěno, že by senioři měli zájem
o dlouhodobější vzdělávání v oblasti prevence kriminality,“ řekl radní
Ing. Juraj Molnár a pokračoval: „A proto jsme se na podzim loňského roku
rozhodli zrealizovat ve spolupráci s Vysokou školou evropských regionál-
ních studií, o. p. s., pilotní projekt vzdělávání seniorů v oblasti prevence
kriminality. O kurz byl vyšší zájem, než umožňovala kapacita, takže řada
zájemců musela být odmítnuta. Rada města tedy rozhodla tento projekt
zařadit do Městského programu prevence kriminality na rok 2012
a uspořádat ho i v letošním roce. Na realizaci projektu jsme žádali Mini-
sterstvo vnitra ČR o dotaci a byli jsme úspěšní. Město Příbram na projekt
obdrželo dotaci ve výši 20 000,- Kč.“
„Cílem projektu je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování
pocitu bezpečí seniorů a jejich právního vědomí,“ doplnil starosta Ing.
Pavel Pikrt informace k projektu a dodal: „Především chceme v tomto
uceleném kurzu informovat seniory o možnostech, jak při dodržování
konkrétních zásad bezpečného chování mohou předcházet možnosti stát
se obětí trestné činnosti.“

Nové školní pomůcky
Žáci příbramských škol již naplno využívají při výuce nové pomůcky,
které pro ně nakoupilo město Příbram v rámci realizace projektu
„Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání
a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných
městem Příbram“. Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OPVK).
O tom, jak školáci využívají nové pomůcky a jak se díky tomu změnilo
vyučování, se přesvědčil radní města Příbrami pro oblast školství
Ing. Juraj Molnár při své návštěvě Základní školy pod Svatou Horou.
„Zúčastnil jsem se hodin zeměpisu v sedmé třídě a biologie v 8. třídě.
Během výuky školáci pracovali s novými měřicími přístroji značky Spark
a s dalšími pomůckami, které pro ně město Příbram zakoupilo. Vyučování
nyní zásluhou nových pomůcek probíhá úplně jinak, než dříve. Je mno-
hem dynamičtější, pestřejší. A jak jsem se přesvědčil, žáky mnohem více
baví,“ řekl Ing. Juraj Molnár.
Projekt „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění
vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol
zřizovaných městem Příbram“, na který město Příbram získalo dotaci
z OPVK, probíhal od 1. února 2010 do 30. června 2012. Byl zaměřen
na zvýšení kvality vzdělávání ve všech základních školách zřizovaných
městem Příbram. Jeho cílem bylo vytvořit nástroje evaluace
ve vzdělávání a zavést je do praxe. Tato změna vytvoří podmínky
pro inovaci školních vzdělávacích plánů partnerských škol s maximál-
ním zapojením žáků a pedagogů škol do procesu. 
Součástí zmíněné inovace je rovněž i vytvoření environmentálního
modulu na všech partnerských školách. K podpoře tvorby tohoto
modulu je vyhrazena částka v celkové výši 1 373 585 korun. Peníze jsou
určeny na nákup školních pomůcek pro environmentální výchovu.
Nakoupené pomůcky byly postupně rozděleny jednotlivým školám.
„Pomůcky jsme školám kupovali v době, kdy Nečasova vláda zcela
zastavila příspěvky základním školám na nákup potřeb,“ zdůraznil radní
Ing. Molnár a pokračoval. „Konkrétně žáci Základní školy pod Svatou
Horou dostali šest víceúčelových měřících přístrojů Spark s příslušenství
a softwarem, výukové experimenty Pasco, měřící čidla, LCD mikroskop
a osm základních školních mikroskopů. Vše v hodnotě téměř 200 tisíc
korun.“
Přístroje a pomůcky pro výuku dostaly i další příbramské školy zapo-
jené do projektu. Podobně jako v Základní škole pod Svatou Horou
i jinde již nové školní potřeby slouží dětem k výuce.

Změna ve školských radách
Rada města Příbrami odvolala za zřizovatele - město Příbram - členy
školských rad a zároveň jmenovala nové členy.
„Mgr. Jaroslav Kopecký byl od 1. 8. 2012 jmenován ředitelem Základní
školy 28. října, jeho zástupcem je Mgr. Jan Zapach. Oba již proto nemohou
působit ve školských radách,“ vysvětlil starosta Ing. Pikrt. 
Rada města současně jmenovala nové členy školské rady za zřizo-
vatele: při ZŠ pod Svatou Horou, Příbram: pana Tomáše Vašíčka;
při ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 337: pana Václava Černého;
při ZŠ Příbram, 28. října: Ing. Václava Žůčka; při ZŠ Příbram VIII, Školní
75: pana Václava Černého; při Waldorfské škole Příbram: Ing. Juraje
Molnára. Všem jmenovaným skončí funkční období ve školských
radách 31. 10. 2014.

Odkaz olympiády
Město Příbram by se v příštím roce mohlo zapojit do projektu Odznak
všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Cílem projektu, který
založili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle,
je zapojit co nejvíce dětí ze základních škol do sportování. 
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji,
královské atletické disciplíně, si kladou za cíl přispět ke zvýšení osobní
aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci
školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se
osvědčila jim.
Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci Olympij-
ských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného
zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV. Smyslem je
probudit v dětech zájem o sportování a dát jim alternativu
k vysedávání u počítačů. 
Soutěže OVOV proběhnou v letošním školním roce ve všech krajích
a 86 okresech v České republice. Soutěží se v disciplínách sprint, hod
medicinbalem, plavání nebo švihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy, běh
na 1 000 metrů nebo driblink. 
Jedním z míst, kde se uskuteční základní kolo, by mělo být i město
Příbram. „Předpokládám, že se do soutěže zapojí všechny příbramské
školy,“ řekl starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.
Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Příbram se uskutečnilo
setkání ředitelů a pedagogů příbramských škol se zástupcem orga-
nizátora zmíněné sportovní soutěže.
Příbramští pedagogové byli od regionálního zástupce projektu Mgr.
Štěpána Janáčka informováni, jak se mohou jednotlivé školy do pro-
jektu OVOV zapojit. 
Podrobné informace o projektu je možné najít na internetových
stránkách www.ovov.cz.

Probírka přerostlých stromů
V probíhajícím období vegetačního klidu bude v Příbrami v ulici Aloise
Jiráska provedena prořezávka stromů. Celkem zde bude pracovníky
Technických služeb Příbram pokáceno 27 kusů lip o obvodu kmene
64 – 126 centimetrů. 
Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý sdělil: „O provedení probírky velmi
vzrostlých stromů požádali již v roce 2007 obyvatelé ulice Aloise Jiráska.
Ti ve své žádosti mimo jiné uvedli, že některé stromy převyšují rodinné
domy, a zabraňují tak v přístupu slunečního světla a tepla do jejich bytů.
A že zejména přízemní byty jsou tmavé a chladné. Žádostí se následně
zabýval Odbor životního prostředí Městského úřadu Příbram, který v roce
2008 žadatelům sdělil, že k zásadnímu ořezání (zkrácení korun) není
důvod. V časovém horizontu cca 5 let je však možno zvažovat o rozvolnění
stromořadí. A právě k tomuto rozvolnění stromořadí (probírce) v letošním
roce dojde. Provedení probírky v některých příbramských ulicích
doporučuje i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.“  
Vedoucí střediska Ing. Pavel Mudra ve svém vyjádření k uvažovaným
zásahům v alejích v Příbrami z roku 2005 například uvádí, že „je možné
uvažovat o probírce, která bude přínosem i pro ponechané jedince.“
V dopise zároveň uvádí, že je vhodné při této probírce postupovat
ob jeden strom, nikoli ovšem striktně. Je třeba brát zřetel na zdravotní
stav stromů, jejich kvalitu či polohu vůči obytným domům.  
K záměru provést probírku stromů v ulici Aloise Jiráska zaslal letos
v lednu své stanovisko na Odbor životního prostředí Městského úřadu
Příbram i ředitel společnosti Safe Trees - Bezpečné stromy Ing. Jaroslav
Kolařík. Ten mimo jiné uvádí, že stromy v ulici Aloise Jiráska byly
vysazeny ve velmi hustém sponu s nutností následného proředění.
Odborník na zeleň Ing. Kolařík považuje za zcela adekvátní provést
v současné době schematický zásah do stromořadí s odstraněním
každého druhého jedince a vytvořením prostoru pro harmonický
vývoj korun zbylých stromů.
Na základě výše uvedených skutečností požádal dne 14. 11. 2012
vedoucí střediska Veřejná zeleň Technických služeb Příbram o povolení
pokácení 27 kusů lip nacházejících se na pozemcích města Příbram
v ulici Aloise Jiráska.
Vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram Ing.
Petr Walenka v odpovědi na žádost Technických služeb Příbram uvedl,
že k výchovné probírce stromů není dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, potřeba
povolení orgánu ochrany přírody. Kácení z tohoto důvodu stačí ohlásit
písemně do 15 dnů před zásahem, což Technické služby Příbram
podáním žádosti učinily. 
Stromy v ulici Aloise Jiráska v Příbrami IV pracovníci Technických
služeb Příbram začali kácet 10. prosince 2012. Dřevo z pokácených
stromů se bude prodávat jako palivové dříví, a to zájemcům z řad
příbramských občanů, kteří si o něj požádali. Na prodej dřeva mají
Technické služby Příbram vyhotoven pořadník. 
„Zájemců o koupi palivového dříví je ale v Příbrami v současné době tolik,
že Technické služby Příbram nyní již nové záznamy nepřijímají. Přijaté
žádosti o koupi dřeva budou uspokojeny nejdříve koncem příštího roku.
Až bude možné opět možné žádat o koupi palivového dřeva, včas to
oznámíme. A to jak na městských internetových stránkách, tak i na webu
Technických služeb Příbram,“ upřesnil MUDr. Šedivý.

Investice do vodního hospodářství
„Zastupitelstvo města Příbrami 10. 12. schválilo „Plán investic
do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2013
a stanovilo nájemné společnosti 1. SčV, a. s., na rok 2012 ve výši 20 215 449
korun,“ sdělil místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
“Odbor silničního hospodářství a investic městského úřadu Příbram
po projednání s provozovatelem vodovodů a kanalizací upravil před-
ložený plán investic na rok 2013 tak, aby potřeba finančních prostředků
na realizaci investičních akcí v tomto plánu zapracovaných odpovídala
zdrojům financí plynoucím městu zejména z nájemného za vodo-
hospodářskou infrastrukturu,“ vysvětlil místostarosta Šedivý. 

Nový defibrilátor pro divadlo
Zastupitelé města schválili dne 10. 12. poskytnutí daru Divadlu
A. Dvořáka. „V letošním roce se jedná o darování dalšího automatizo-
vaného externího defibrilátoru HeartStart FRx pro naše zařízení.
Zastupitelé chtějí, aby tyto přístroje byly přístupné všude, kde se schází
více lidí, tj. ve sportovních zařízeních, divadle, kině apod. Proto byl další
defibrilátor poskytnut právě našemu divadlu,“ sdělil Václav Černý.
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Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...

Každé ráno u kávy listuji ve svém diáři a plánuji si den. Jeden pátek to
bylo jiné. Sama sebe jsem se ptala, proč vlastně každý týden věnuji jednu
hodinu dobrovolné činnosti v příbramském Domově důchodců. Vždyť
bych mohla dělat cokoliv jiného. Jít s kamarády na kávu nebo si zajít
třeba na manikúru. Celý den jsem o tom přemýšlela.
Když jsem dorazila do Domova důchodců a oblékla si červené tričko
se svou jmenovkou a na nástěnce si přečetla jméno své dnešní klientky,
která má v oblibě plyšová zvířátka, nemohla jsem se dočkat, až si s ní
budu povídat o svých zvířecích miláčcích. Nebo až si budu povídat s paní,
která se ráda kouká do zahrady, číst příběhy ze Staré Prahy...
Došlo mi, že můj čas investovaný tímto způsobem je čas, o kterém mohu
říct, že je investovaný správně. Díky těmto lidem jsem pochopila, že život
nejsou jenom kávičky a hezké nehtíčky, ale hlavně šťastný a bohatý svět
uvnitř každého z nás.
Vidět jiskřičky v očích klienta, který se těší, až s ním strávím chvilku
povídáním o tom, jak pěkný je vlastně dnes den, protože k obědu měl své
oblíbené špagety, je něco krásného. A krásnějšího o to víc při uvědomění
si, jaké maličkosti můžou pohladit po dušičce a zlepšit den.
Když jsem ten den odcházela domů, věděla jsem, že otázka, proč to vlastně
člověk dělá, se dá zodpovědět až ve chvíli, kdy si to člověk vyzkouší sám.
Protože ten pocit se nedá slovy popsat.
Doporučuji každému, aby si “dobrovolničení” sám vyzkoušel, protože to
je zkušenost, která obohatí všední život víc než čokoláda....
Vladislava Leišová
(dobrovolnické činnosti se věnuje od roku 2006, začínala jako 16letá)

Na stránkách “Zpravodaje” budou pravidelně vycházet příběhy (nejen
našich) dobrovolníků a informace o dobrovolnictví samotném.
Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.

Petra Michvocíková, Dis. 
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram

tel. č. 731 554 974

Odlehčovací služby v ALKA, o.p.s.
Co to je?: Odlehčovací služba pomáhá rodičům
a opatrovníkům při jejich náročné péči o postiženého
člena rodiny - cílem je umožnit rodinám odpočinek
od náročné a systematické péče o dítě s postižením
či poskytnout prostor k vyřízení osobních záležitostí,

pomoci zajistit péči o dítě v době, kdy jsou v zaměstnání, apod. Služba je
využívána zejména rodiči, kteří jsou zaměstnáni, nebo rodičem či opatrov-
níkem, který žije s dítětem sám a nemá možnost, aby ho někdo v péči
vystřídal. Služba je poskytována často v návaznosti na dodavatelsky
zajištěnou přepravu klienta ze školy, dále v návaznosti např. na sociální
rehabilitaci, fyzioterapii nebo ergoterapii, apod. Rodič, který pracuje, má
pak zajištěnu péči o dítě i v odpolední době, současně i s účastí dítěte
na dalších aktivizačních činnostech a po skončení zaměstnání si dítě
nebo opatrovance vyzvedne v našem zařízení.
Cílová skupina: osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným
zdravotním postižením těžšího charakteru do 64 let věku.
Místo poskytování služby: služba je poskytována buď ambulantní
formou v Centru péče o handicapované ALKA, nebo terénní formou
v přirozeném prostředí klienta.
Popis nabídky činností v rámci odlehčovacích služeb:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při podávání
jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru, při přesunu
na lůžko nebo vozík, …),
- pomoc při osobní hygieně (mytí, při použití WC),
- pomoc při podávání stravy,
- doprovod do školy, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, do insti-
tucí poskytující veřejné služby a zpět, napomáháme při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou a podporujeme sociální začleňování klientů,
- poskytování sociálně terapeutických činností, které vedou k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporu-
jících sociální začleňování osob (např. odborné sociální poradenství),
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných
zájmů, při obstarávání osobních záležitostí,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností; podpora rozvoje komunikace, poskytování různých volno-
časových aktivit dle aktuální nabídky,
- školní děti jsou podporovány v přípravě na vyučování,
Potřebné vlastní pomůcky: svačina, pití, přezůvky, náhradní oblečení
(dle uvážení rodiče), hygienické potřeby (pleny, vlhčené hygienické
ubrousky, apod.), bryndák, případně látková plena na utření při jídle, léky,
které je nutno podat v době poskytování služby, ostatní potřeby
dle uvážení rodiče.
Další informace na www.alkaops.cz

Kontaktní osoba: 
Ludmila Šamšulová, 601 593 156, ludmila.samsulova@alkaops.cz

Ludmila Šamšulová, DiS.

My v Bedně 21. 12. 2012 nekončíme!
Tým pracovníků NZDM Bedna, občanského sdružení Ponton, se rozhodl „sabotovat“ již
dlouho avizovaný konec světa, který měl nastat 21. 12. 2012. „Navzdory všem hodno-
věrným informacím o nezvratnosti tohoto jevu jsme se rozhodli říci NE,“ sdělila koordinátorka
NZDM Bedna Kateřina Volfová.
„Přes vánoční svátky bude sice Bedna zavřená, ale 2. ledna 2013 opět otevřeme. Příští rok
máme v plánu oslavit 3. narozeniny Bedny a budeme usilovat o získání auditu kvality. Konec
světa nám v tom nemůže zabránit,“ dodala Volfová.
Celý tým Bedny se zároveň shoduje na tom, že ať již věci dopadnou jakkoli, přeje všem
čtenářům, donorům, podporovatelům a také svým klientům poklidné vánoční svátky
a do nového roku hlavně hodně radostných dní a smysl pro srandu.
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu!

NZDM Bedna v Příbrami pracuje s neorganizovanou mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí
svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu
v obtížných situacích a možnost doučování. Celé zařízení je financováno ze zdrojů
Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky prostřednictvím individuálního
projektu Středočeského kraje, a to z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Díky této finanční podpoře může denně Bednu navštívit v průměru 35 dětí a mladých lidí. 

Kontakt: Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116,
volfova@ponton.cz, Budovatelů 116, Příbram VIII

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Škola je držitelkou Evropské ceny kvality a je certifikována v síti Zdravých škol. V povědomí
veřejnosti je zejména školou rozvíjející schopnosti žáků talentovaných na matematiku,
přírodovědné předměty a informatiku, jejíž absolventi si vedou velmi dobře při studiu na střed-
ních i vysokých školách. Škola je garantem mnoha matematických, výtvarných a jazykových
soutěží, jakož i regionální přírodovědné soutěže „Tady jsem doma“ či Středočeského tanečního
poháru. Neopomenutelné jsou projektové vyučování a metody kritického myšlení ve výuce, jakož
i zapojení žáků a učitelů do vzdělávacích projektů EU. Úzká je spolupráce s evropskými partner-
skými školami v rámci projektu Socrates-Comenius. Žáci každoročně obsazují přední místa
v mnoha významných soutěžích regionálního i celorepublikového charakteru. Svoji práci a město
Příbram reprezentovali též např. v Německu, Anglii, Francii, Portugalsku, Bulharsku, Polsku,
Lotyšsku, přičemž tam ve sportovních olympiádách a ve výtvarných soutěžích dokázali i zvítězit. 
Žáci mohou absolvovat plavecký a bruslařský výcvik, vyjíždět na školy v přírodě, na exkurze
a výlety, na lyžařské kurzy, na poznávací a vzdělávací výjezdy (nejčastěji do Anglie a Německa),
na divadelní představení v rámci Klubu mladého diváka a na koncerty pořádané Českou filhar-
monií. Do výuky je začleněn preventivní program rizikových projevů chování. Ve spolupráci
s jídelnou je řešena problematika zdravých potravin (svačiny, obědy) a pitného režimu žáků, včetně
dotovaných mléčných a ovocných výrobků. Ve škole je samozřejmostí ekologické třídění odpadu. 
Mimoškolní aktivity žáků jsou organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Paleta záj-
mových útvarů se sportovním (zařazení i zdravotní Tv), uměleckým, hudebním a výchovně
vzdělávacím zaměřením navazuje na vlastní školní vzdělávací program „Moje škola“ a rozšiřuje
možnosti vzdělávání v oblasti zájmů jednotlivých žáků. Podle koncepční vize školy jsou zde k to-
mu vytvořeny vynikající podmínky: vedle široké spolupráce rodičů, učitelů a žáků (např. projekt
„Když rodiče chodí zase do školy“) i nadstandardní materiálně technické zázemí školy. Velká je
úspěšnost školy v získávání i dalších finančních grantů a v jejím neustálém vylepšování. Zrekon-
struovaný a zmodernizovaný areál školy, relaxační prvky na školním dvoře, multifunkční hřiště,
venkovní učebna, mobilní počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu kdekoli
v areálu, plně vybavená cvičná kuchyňka a keramická dílna, jsou otevřeny žákům pro veškeré školní
i mimoškolní aktivity. Aula jako další chlouba školy slouží po své rekonstrukci nejen žákům a stu-
dentům okolních škol, ale též kulturnímu a hudebnímu životu regionu. Další info na www.zsjs.cz,
dotazy na tel. č. 318 624 626.
Výuka je zaměřena na potřeby a rozvoj žáků dle jejich individuálních možností. Škola má odborně
připravené pedagogy jak na výuku žáků nadaných, tak i žáků se specifickými potřebami učení.
Tím, že jsou v hlavním proudu společně vzděláváni žáci běžného populačního rozvrstvení,
připravujeme žáky na další studium, práci a život v občanské společnosti. Zakoupením
schodolezu se škola stala od 1. 9. 2010 bezbariérovou. 
Máme Vašim dětem co nabídnout, a nejen proto Vás zveme v úterý 8. ledna 2013 
na Odpoledne otevřených dveří (od 15 do 17 hodin) s prohlídkou školy, prezentací učeben,
interaktivních tabulí, prací žáků a nabídkou aktivit pro budoucí žáky a přátele školy. Zápis dětí
do 1. tříd se koná v pátek 18. 1. odpoledne a v sobotu 19. 1. 2013 dopoledne.

Mgr. Miloš Přibyl, ředitel ZŠ Jiráskovy sady

Předvánoční čas ve škole na Březových Horách
Období před vánočními svátky je na naší škole již tradičně kromě jiných aktivit také ve znamení
akcí ve spolupráci s Hornickým muzeem. Tato spolupráce trvá již dvanáctý rok. Letos máme
naplánováno téměř 50 společných akcí (besed, exkurzí, pracovních dílen) a řadu z nich právě
v předvánočním období. 
Adventní čas již tradičně zahajují dílny pečení a zdobení perníčků jak v družině a ve volitelném
předmětu Domácnost na 2. stupni, tak i v některých třídách na 1. stupni. Nejmenší školáci
postupně navštívili se školní družinou „Vánoce v hornickém domku“, kde na ně čekalo předvádění
vánočních zvyků a obyčejů a ukázky tradičních výrob z Příbramska – například pečení a zdobení
dekorativního perníku, výroba vánočních ozdob, lití olova a další. Děti i dospělí si mohli zkusit
omalovat betlémové figurky z “chlebového” těsta, vyrobit ozdobu ze dřeva, kamene, korálků či
textilu, upéct perníček nebo odlít olovo. Atmosféru zpříjemňovalo kromě vůně čerstvého perníku
i vyhrávání na dudy, kytaru, flétnu či housle. Do hornického domku se kromě školní družiny letos
podívali také všichni žáci 4. – 6. tříd. Děti se také se školní družinou projely důlním vláčkem v krásně
vánočně vyzdobené Prokopské štole a u nejhlubší jámy březohorského rudního revíru dostaly
i vánoční nadílku. Některé třídy navštívily výstavu betlémů v Galerii Františka Drtikola. Tradičním
vyvrcholením tohoto období je „Vánoční zpívání“ – vystoupení pěveckého sboru školy v cáchovně
dolu Anna pro širokou veřejnost (20. 12. od 17,00 hodin). 
Za žáky i pedagogy školy chci poděkovat panu řediteli muzea PaedDr. Josefu Velflovi i všem jeho
spolupracovníkům za ochotu, vstřícnost a někdy i trpělivost s našimi žáčky při besedách i dalších
společných akcích a popřát všem hodně zdraví a i trochu toho štěstíčka v novém roce. 
A v tom novém roce už budeme připravovat společný Masopust a těšit se na celou řadu dalších
aktivit a akcí, které v závěru školního roku zakončí exkurze do mimopříbramských expozic muzea
(Vysoký Chlumec, Nový Knín, Prostřední Lhota, Památník Vojna). 

Mgr. Jan Pechlák, ředitel ZŠ Příbram-Březové Hory

Improvíkend
Na víkendové semináře Gymnázia pod Svatou Horou chodím pravidelně. Tuto sobotu
a neděli probíhal seminář Improvizace, realizovaný z projektu Psychosomatická kondice
2012, podpořený Fondem sportu, volného času a primární prevence Středočeského
kraje. Seminář vedla lektorka Jana Machalíková.
Bavily mne všechna cvičení a aktivity, které jsme dělali, ale pokud bych měla vyzdvihnout
jen některé z nich, tak cvičení s názvem „Ruce“. Hraje se v páru, jeden člověk dá ruce za záda
a druhý dělá jeho ruce. Bylo to těžké, zároveň ale velmi zábavné. Další úžasná zkušenost
byla zahrát si v improvizační pyramidě. Jeden vždy začal a ostatní se postupně přidávali.
I bez nápadu jsme se zapojili a myšlenka se dostavila v zápětí.
Atmosféra na semináři byla skvělá. Zúčastnilo se nás dvanáct, přesto, že věkové rozdíly
byly u některých z nás až
šest let, dobře jsme si
rozuměli a seminář nás
společně bavil.
Za oba dny jsme se naučili
šest cvičení, která jsme
následně předvedli na krát-
kém vystoupení v neděli
odpoledne.
Ze semináře mám skvělý
pocit. Byla to dobrá
zkušenost, která se nám
bude v dalším divadelním
životě i mimo něj hodit.

Kateřina Motejlová, 3. A
Gymnázium pod Sv. Horou

Příměstský tábor o jarních prázdninách 
Dům dětí a mládeže Příbram pořádá pro děti od 6 do 15 let Příměstský tábor.
11. - 15. března 2013 v Domě dětí a mládeže Příbram IV/294, cena: 160,- Kč na jeden den
Program: pondělí - pátek 8 - 16 hodin: výtvarná dílna, keramická dílna, výlet do okolí, deskové hry,
sportovní odpoledne, hry a soutěže o drobné ceny atd.
Cena zahrnuje: Oběd a pitný režim, organizaci jednotlivých akcí a výletů pod vedením zkušených
pedagogických pracovníků, materiál pro činnost, drobné odměny.
Přihlásit se můžete i na jednotlivé dny, a to do 5. března 2013.

Kontakt: Dům dětí a mládeže Příbram, tel./fax: 318 623 127, 601 234 425, 608 522 677
email: bednarikova@ddm.pb.cz, www.ddmpribram.kvalitne.cz



MĚSTO PŘÍBRAM

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA

 Starosta města Příbrami podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

OZNAMUJE
1. Volba prezidenta České republiky se koná:

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod. a
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místem konání volby prezidenta České republiky:
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 1
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ – PŘÍBRAM I, NA PŘÍKOPECH 104
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 85, 87, 89 až 115, 117 až 130, 132 až 136, 139 až 146, 152
až 157, 159, 162, 179, 182, 187, 189, 190, 196 až 200, 252 až 254, 256, 257, 331, 338, 343 až 347,
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram I, U Nemocnice 84
PŘÍBRAM IV – čp.: 23, 26 až 30, 143
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 2
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ – PŘÍBRAM I, NA PŘÍKOPECH 104
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163 až 178, 180, 181, 183 až 185, 191 až 195, 201 až 203,
205 až 251, 253, 255, 258 až 265, 268 až 274, 277 až 312, 314 až 322, 326 až 330, 332 až 337, 339, 340
PŘÍBRAM IV – čp.: 12, 14 až 16, 20, 21, 145, 146, 153, 154, 171 až 175
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 3
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM II, JIRÁSKOVY SADY 273 (býv. 4. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II – čp.: 1 až 5, 7 až 56, 58 až 199, 202 až 213, 215 až 221, 223 až 234, 240, 243, 244, 261 až
280, 282 až 289, 300 až 304, 320 až 325, 327 až 329, 346, 351 až 398, 422 až 424, 681, 682, 695, 703
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU – BALBÍNOVA 328, PŘÍBRAM II (býv. 1. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II – čp.: 57, 235 až 239, 241, 242, 245 až 260, 281, 290 až 299, 305 až 319, 326, 330 až
345, 347 až 350, 399 až 405, 407 až 415, 417 až 421, 425 až 616, 618 až 664, 666, 667, 670 až 672,
674 až 680, 683 až 688, 690 až 694, 696, 698 až 700, 702, 704
PŘÍBRAM II – evidenční číslo: 1
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 5
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 124 až 130, 144, 148, 151, 161, 162, 164 až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210, 211,
214, 226 až 228, 230 až 236, 238 až 248, 253, 255, 257 až 261, 263 až 265, 268 až 270, 272, 274 až 286,
288, 290 až 293, 307, 308, 311 až 316, 329 až 339, 341 až 350, 352 až 357, 378, 381 až 383, 399 až 412,
414, 415, 419 až 424, 426 až 461, 463 až 481, 483 až 536, 538, 539 až 543, 545 až 549, 556, 558, 560, 561, 562
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 6
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85, 90 až 112, 131 až 134, 136, 138, 139, 163, 166, 167, 209,
212, 215 až 219, 221 až 225, 237, 249 až 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 až 306, 309,
310, 317, 318 až 328, 340, 351, 358 až 377, 379, 380, 384 až 398, 413, 415 až 417, 550 až 555, 559
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 7
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 15 až 18
PŘÍBRAM III – čp.: 135, 140 až 143, 145 až 147, 149, 150, 152, 153, 156 až 158
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 8
je volební místnost: Q-KLUB – PŘÍBRAM III, BŘEZNICKÁ 135
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 113 až 123
PŘÍBRAM IV – čp.: 22, 24, 33 až 45, 47 až 95, 97 až 117, 120 až 122, 124 až 129, 132, 133, 135 až
142, 144, 151, 152, 155 až 158, 160, 177, 228 až 235, 355, 388, 390, 395
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 9
je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – PŘÍBRAM IV, POD ŠACHTAMI 294
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IV – čp.: 1 až 6, 19, 118, 134, 148, 149, 159, 161 až 170, 178 až 189, 191 až 227, 236 až
354, 356 až 373, 377 až 389, 393, 394, 396, 397
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 10
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ČERVENÁ – PŘÍBRAM V – ZDABOŘ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 32 až 40, 58 až 60, 65, 72 až 115, 117, 121 až 128, 133 až 135, 137
až 148, 170 až 174, 185, 186, 191, 195, 196, 214, 217, 224, 225, 229, 342 až 362, 368 až 377, 384
až 388, 396 až 398, 400 až 407, 431 až 434, 436 až 440, 443 až 445, 465 až 475, 477 až 480, 482,
483, 485, 489 až 491, 503 až 516, 518, 520, 547, 566, 567, 571 až 580, 584, 586, 589, 593 až 595,
602, 611 až 613, 616 až 619, 634 až 636, 648, 650, 652
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 11
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 263, 265 až 268, 270, 274 až 295
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 12
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 226, 227, 296 až 309, 390 až 393, 647
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 644, 645, 646
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 13
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ZAVRŽICE – čp.: 2 až 18, 20 až 22, 30, 33, 34, 36, 37
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 14
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY, PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY,
NÁMĚSTÍ J. A. ALISE 1 (býv. 3. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 1, 3 až 5, 7 až 9, 12 až 14, 16, 18,19,21 až 26, 28, 29, 31, 33 až
42, 44 až 46, 48 až 84, 86, 87, 89 až 123, 126 až 139, 141 až 270, 274 až 294, 296, 297, 299 až 340,
342 až 424, 426, 427, 429 až 435, 437 až 514, 518, 520 až 549, 551 až 566, 570, 573, 574, 576, 582,
585 až 593, 596 až 598, 600 až 616, 618, 619, 621 až 625, 628 až 635, 640, 641, 647, 648, 650, 652
LAZEC – čp.: 23 až 26, 31 až 33, 35, 39, 40
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 15
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 83 až 86, 88 až 101, 147 až 153, 205, 206, 208, 209, 214 až 233
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 16
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 75 až 82, 102 až 113, 182 až 187, 253, 338, 440 až 451, 454 až 462, 530
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 17
je volební místnost: GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 3 až 5, 12, 13, 170 až 173, 400 až 439, 523, 531
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 18
je volební místnost: GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 6 až 11, 28 až 55, 379 až 399

Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 19
je volební místnost: GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 340 až 378
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 20
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 1, 2, 14 až 27, 56 až 58, 67 až 74, 174 až 179, 452, 453
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 21
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 59 až 66, 301 až 324
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 22
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 235, 243 až 252, 254, 260, 269 až 271, 279 až 300
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 23
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 236 až 242, 255 až 259, 263 až 268, 272 až 278, 325 až 337, 524, 525
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 24
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 193, 486 až 500, 528, 529
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 25
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 180, 188 až 192, 207, 261, 262, 465 až 470, 501 až 522, 526
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 26
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘIBRAM VII – čp.: 134 až 137, 159 až 169, 181, 463, 464, 471 až 485
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 27
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 87, 114 až 133, 138 až 146, 154 až 158, 194 až 204, 210 až 213, 339,
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 28
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 30 až 40, 70 až 86, 124, 125
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 29
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 51, 64 až 69, 107 až 109, 126 až 131, 135 až 148
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 30
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 52 až 63,110 až 117
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 31
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 87 až 92, 98, 99, 118 až 123
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 32
je volební místnost: DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (DPS) - PŘÍBRAM VIII, BRODSKÁ 100
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 93 až 97, 100 až 106, 132, 133
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 33
je volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), PŘÍBRAM IX, NOVOHOSPODSKÁ 93
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IX – čp.: 1, 6, 19 až 37, 39, 40, 42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65 až 67, 71 až 75, 80 až 98,
100, 103, 105 až 158
BYTÍZ – čp.: 101 až 114
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 34
je volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ŽEŽICE – čp.: 1 až 17,19 až 92, 94, 97 až 114, 116, 118, 119,121 až 133,137 až 139, 142 až 146, 148
až 161, 164 až 180, 182 až 189, 191, 192, 194 až 196, 198 až 200, 202 až 206
Žežice – evidenční číslo: 4
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 35
je volební místnost: BROD – KLUBOVNA TJ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
BROD – čp.: 1 až 46
BROD – evidenční číslo: 1
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 36
je volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
JERUSALÉM – čp.: 1 až 37, 39, 41, 43
JESENICE – čp.: 1 až 7, 9 až 20
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 37
je volební místnost: LAZEC čp. 73 – SPORTOVNÍ KLUBOVNA
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
KOZIČÍN – čp.: 1 až 24, 27 až 58, 60 až 79
LAZEC – čp.: 1 až 22, 27 až 30, 34, 36, 38, 41 až 72, 74
LAZEC – evidenční číslo: 1
KOZIČÍN – evidenční číslo: 14
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 38
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ORLOV
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ORLOV – čp.: 1 až 13, 15 až 61, 63, 64, 66 až 68, 71 až 76, 78 až 108
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 39
je volební místnost: PŘÍBRAM V – ZDABOŘ, POŠTOVNÍ 4 (býv. Úřad práce)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ - čp.: 5, 29, 30, 31, 41 až 46, 48 až 57, 62 až 64, 66 až 71, 116, 118 až 120,
129 až 132, 136, 149, 150, 152 až 169, 175 až 184, 188 až 190, 194, 197 až 207, 209 až 213, 215,
216, 218 až 223, 230 až 237, 239 až 262, 264, 271 až 273, 310 až 341, 497, 500, 526, 531 až 542,
546, 548 až 564, 568, 569, 581, 582, 585, 605, 606, 608 až 610, 621 až 632, 640

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost
voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Příbrami dne 12. 12. 2012 Ing. Pavel Pikrt v. r.
starosta
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Vážení čtenáři Kahanu,
již definitivně se uzavřela brána
za rokem 2012 a stojíme na prahu
roku nového roku 2013. Na tomto

každoročním rozhraní přemítáme, jaký byl ten rok minulý a co nás čeká
v roce příštím jak v osobním, tak i pracovním životě.
Ohlédněme se trochu za rokem předcházejícím. Okresní hospodářská
komora v Příbrami Vás pravidelně informuje o své činnosti. Pokud to

shrneme, uspořádali jsme pro podnikatele v minulém roce šestnáct vzdělávacích akcí,
z nichž deset z nich mohli členové využít zcela zdarma. V únoru jsme uspořádali již desátý
Podnikatelský ples, který patří k nejúspěšnějším společenským akcím ve městě.
Již tradičně pořádáme i sportovní akce, a to tenisový a kuželkový turnaj. V roce 2012 jsme
poprvé pořádali i golfový turnaj v Golfklubu Líšnice. Věřím, že se všechny tyto akce podaří
uspořádat i v tomto roce i přesto, že tato setkání musí probíhat za podpory mnoha partnerů.
V dubnu proběhlo volební shromáždění delegátů, které volí statutární zástupce na tříleté
volební období. Pravidelně se schází i představenstvo OHK Příbram, které se sešlo v roce
2012 desetkrát. 
Pravidelně též vydáváme Regionální adresář firem, ve kterém je ročně aktualizováno cca
700 firem z našeho regionu. V těchto dnech právě probíhá distribuce dalšího ročníku
pro rok 2013. 
V naší kanceláři v Zámečku - Ernestinu najdete i kontaktní místo CZECH POINTU, kde Vám
moje ochotné kolegyně vystaví výpisy z registrů státní správy a ověří podpisy i dokumenty.
K službám jsme i exportérům v ověřování certifikátů o původu zboží a vydávání karnetů ATA
pro výstavy a veletrhy. Každé pondělí informujeme podnikatele prostřednictvím elektron-
ických aktualit o připravovaných akcích nejen naší komory, ale i o změnách zákonů a dalších
akcích pro podnikatele, ale např. i o společenském dění v našem regionu.  
Do konce roku, tj. 31. 12. 2012, jste měli možnost hlasovat pro firmy v příbramském regionu
v internetové anketě „TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO 2012.“ 

Teď obrátíme list a soustředíme se na připravované akce roku 2013.  
21. ledna – Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení k 1. 1. 2013, 
přednášející JUDr. František Vlasák z MPSV.
24. ledna – Novela zákona o DPH od 1.1.2013, přednášející Jana Bakovská, metodik daně
z přidané hodnoty Finančního ředitelství Praha.
30. ledna – Zásadní změny pracovního práva a zákoníku práce od 1.1.2013 a aplikační
dopady předchozích změn do práce personalisty, včetně řešení švarcsystému,
přednášející JUDr. Pavel Říčka, advokát.
7. února – Daň z příjmu a další zákony 2013, přednášející Ing. Václav Dvořák, daňový
poradce a certifikovaný účetní.
17. března - Jak koupit nebo dobře prodat firmu
Programy k jednotlivým seminářům naleznete postupně na našich webových stránkách.

Rok 2013 bude rokem dvacátého výročí založení příbramské Okresní hospodářské
komory a toto výročí se bude prolínat všemi našimi akcemi. Dá se říci, že toto výročí
oslavíme zvláště na Podnikatelském plese, který plánujeme na 23. února 2013. O programu
plesu Vás budu více informovat v příštím čísle Kahanu. 

Ze života členské základny:
Před vánočními svátky jako každoročně probíhala řada firemních akcí jako poděkování
zaměstnancům a partnerům firem. Já se pravidelně zúčastňuji vánočního posezení
se zaměstnanci firmy Halex Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o. Zde velmi oceňuji, že
firma nezapomíná na poděkování zaměstnancům, kteří ve firmě působí např. 5, 10, 15 i více
let. Každoročně vyhlašují také nejlepšího pracovníka. Letos převzal pohár nejlepšího pracov-
níka za rok 2012 mechanik firmy pan Zdeněk Hlinka. I já se jménem komory připojuji s malým
blahopřáním. 
Představenstvo OHK Příbram na prosincovém zasedání schválilo nové členy od 1. 1. 2013: 
NOVOTNÝ & NOVOTNÁ, RODINNÁ SPOLEČNOST s.r.o. – provozování cestovní
kanceláře
INTERNET PB s.r.o. – poskytování služeb internetu a hlasových služeb
JURDÁK RUDOLF ING. – kominictví, služby v oblasti BOZP a PO
MIROSLAV PODZIMEK – zprostředkování prodeje a maloobchodní prodej

Vše dobré do roku 2013 Vám přeje

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

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J E

Svatohorské schody znovu zpřístupněny
Po dlouhotrvajícím havarijním stavu vrchní
nedlouhé části svatohorských krytých schodů,
které spojují město Příbram se Svatou Horou,
s radostí oznamujeme, že zhroucená část
stropu je opravena, a tak je možné využít již
i ambitního vstupu do schodiště.

Bezbariérový přístup před dokončením
Při procházkách na Svatou Horu si možná
někteří z vás všimli nové nájezdové rampy
u Březnické brány, vedlejšího vchodu do svato-
horského areálu. Po dlouhých letech snahy
zpřístupnit mariánskou svatyni také handi-
capovaným lidem se dílo povedlo. Vznikla tedy
již zmiňovaná nájezdová rampa se zábradlím
překonávající schody do dolního ambitu svato-
horského areálu, kterou mohou samozřejmě
využívat i maminky s kočárky. 
V balustrádě horního ambitu je dále vestavěn
výtah, který vyveze vozíčkáře na horní ambit
ke vchodu kaple sv. Ignáce, kde je vytvořena
poslední malá plošinka a cesta do baziliky je
dále volná. Děkujeme všem, kteří přispěli

ke vzniku bezbariérové cesty na Svatou Horu!
Kalendář akcí 2012/2013
Minulý měsíc vyšel nový kalendář akcí pro litur-
gický rok 2012/2013. Naleznete v něm zcela
nově zpracovaný text o historii a současnosti
Svaté Hory a informace o kompletní nabídce
jak pro poutníky, tak pro návštěvníky Svaté Hory
s turistickým zaměřením. Dále samozřejmě
nechybí kalendárium s úplným přehledem akcí
všech typů - od poutí, mší a význačných dnů
liturgického roku až po akce kulturní a koncerty.
Jeho součástí je též seznam exercicií pro příští
rok. Kalendář je zdarma k dispozici v předsíni
svatohorské baziliky nebo ve Svatohorském
poutním muzeu.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a os-
tatních akcích: Římskokatolická farnost
u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram -
Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram,
tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svata-
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně
6:30 – 18:00, ve Svatohorském poutním muzeu
každodenně 9:00 – 17:00 nebo na www.svata-
hora.cz.

Příbramští občánci narození v listopadu a prosinci

Znáte Základní praktickou školu v Příbrami?
V lednu 2012 došlo ke sloučení Odborného učiliště a Praktické školy se Základní a Mateřskou
školou Příbram. Původní označení zvláštní školy se přeměnilo na nový název praktické školy.
Až do roku 2010 byli přijímáni do naší školy žáci, kteří špatně zvládali náročné osnovy
základní školy, byli dlouhodobě neúspěšní nebo dokonce i opakovali ročník.
K velkému údivu všech speciálních pedagogů, všech rodičů i široké veřejnosti dochází
v posledních dvou letech k systematické a řízené likvidaci speciálního školství. Děti, které
mají dlouhodobé problémy při výuce, zůstávají v základních školách a pod vznešeným
názvem integrace setrvávají v kmenových školách. Lituji kolegy, kteří v přeplněných třídách
během 45 minut výuky se musí věnovat těmto dětem. Ty jsou pak často terčem posměchu
a šikany od ostatních spolužáků, protože jednoduše nezvládají učivo.
Praktická škola v Příbrami IV, ul. Pod Šachtami 335, nabízí řešení. Máme třídy s malým počtem
žáků, máme velice kvalitní školní vzdělávací program, máme tým zkušených speciálních
pedagogů a nabízíme výuku v moderní budově s bezbariérovým přístupem. Naši absolventi
odchází do běžných učebních oborů.
Co můžeme ještě nabídnout? Je toho mnoho. Mimo nabídku zájmových kroužků je to
lyžařský výcvik, bruslení, vlastivědné zájezdy, plavání, cykloturistické pobyty na Šumavě,
rádi uvítáme zájemce o vodácký výcvik na Vltavě.
Likvidace speciálního školství je cesta špatným směrem. Zmizí nenávratně materiální
a personální vybavení tohoto typu škol, děti budou odsouzeny k povinné integraci a vyšší
psychické zátěži.
Vážení rodiče, kolegové a vážení příznivci speciálního školství, pomozte zachránit více než
padesátiletou tradici školy. Školu můžete navštívit kdykoliv. Informace najdete také na we-
bových stránkách školy. Od září 2012 funguje v rámci školy Speciální pedagogické centrum,
které sídlí v naší budově a řeší psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí
s různým typem postižení.

Mgr. Zdeněk Nohejl, zástupce ředitele školy

Senioři, přijďte si zacvičit
Všem příbramským seniorům je určeno cvičení FIT SENIOR, které je v Příbrami pořádáno již
druhým rokem. Je to cvičení, které je koncipováno dle potřeb stárnoucího organismu, takže
se senioři nemusí bát, že by lekci nezvládli. Cvičení je kombinací prvků z jógy, pilates, mobi-
lizačních, balančních cviků a protahovacích. Dále jsou využívána dechová cvičení a relaxace.
Na lekcích si senioři nejen protáhnou celé tělo od hlavy až k patě, ale také stráví příjemnou
hodinku v přátelském kolektivu.
Jaké výhody cvičení přináší? Cvičení v kolektivu dodá větší motivaci u pohybové aktivity
vytrvat. Pohyb působí příznivě na činnost nervového i kardiovaskulárního systému, zlepšuje
činnost dýchacího systému. Při cvičení dochází k lepšímu vyživování kloubních chrupavek,
proto předcházíme problémům s klouby. Pohybovou aktivitou udržujeme nebo zvyšujeme
objem svalové hmoty a také snižujeme nadváhu. 
V současné době probíhají lekce vleže na podložkách (základním předpokladem je
samostatně vstát), v případě více zájemců může být otevřena i lekce na židličkách. V letošním
roce chystá cvičení FIT SENIOR řadu novinek, mimo jiné od jara organizované vycházky
s hůlkami (nordic walking). Cvičení FIT SENIOR je podporováno městem Příbram. 

Rozvrh lekcí:   ÚT 9.45-10.45 (poslední volná místa) a 11.00-12.00 h (volno) v DDM Příbram
ČT 9.45-10.45 (obsazeno) a 11.00-12.00 (volno) v Sokolovně (boční vchod od hřbitova).
Cena jedné lekce 50,- Kč, první lekce zdarma. Zvýhodněné permanentky.
Kontakt: Kristina Hovorková, 777 176 713

Čtenářům Kahanu            
v  novém roce  2013
pohodu,  kl id  a  dobré  zdraví
přeje
Ing.  Josef  Podlaha

PF

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Ve středu 2. ledna 2013
navštívili v Oblastní
nemocnici Příbram první
miminko narozené v tom-
to roce hejtman Stře-
dočeského kraje MVDr.
Josef Řihák a starosta
města Příbrami Ing. Pavel
Pikrt. Chlapeček Štěpán

Vavruška se narodil ve 3 hodiny 49 minut
ráno 1. ledna mamince Martině Behúlové.
Štěpánek při svém narození vážil 3 379
gramů a měřil 51 centimetrů. 
Od Středočeského kraje dostala maminka
pro Štěpánka finanční dar ve výši 5 tisíc
korun a dárkový koš, od města Příbrami pak
obrázek města s její dominantou – Svatou
Horou.

Nemocnici při této návštěvě zastoupil
náměstek pro léčebně-preventivní péči
MUDr. Petr Polouček, který mamince předal
květinu a  dar nemocnice – potřeby
pro miminko.
V příbramské nemocnici se v roce 2012
narodilo celkem 951 dětí a jen do 2. ledna
2013 dopoledne se tu narodila další
čtyři 4 miminka - 2 holčičky a 2 chlapečci.
Jedním z těchto dětí je i první Štěpánek
Vavruška
Mamince a prvnímu miminku roku 2013
nelze než popřát vše nejlepší, mnoho
zdraví, štěstí a pohody. To samé pak
samozřejmě nemocnice přeje nejen všem
dalším maminkám a jejich dětem, ale Vám
všem.

MUDr. Stanislav Holobrada

ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.



F O T O K R O N I K A

V závěru roku byla ukončena rekonstrukce kotelny v budově čp. 121 na náměstí TGM (sídlo Městské policie Příbram) a pokračovala rekonstrukce strojovny na Zimním stadionu Příbram. Po svém
nástupu do funkce si starosta lng. Pavel Pikrt prohlédl obě stavby.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a radní Ing. Juraj Molnár se byli podívat, jak pokračují práce
na výstavbě nových mateřských škol v Příbrami VII.

Ing. Juraj Molnár předal certifikáty studentům ISŠ za absolvování zahraničních odborných praxí
v rámci projektu Leonardo da Vinci.

O tom, jak jsou využívány nové učební pomůcky zakoupené městem pro základní školy, se byl
přesvědčit Ing. Juraj Molnár na Základní škole pod Svatou Horou. 

Starosta Ing. Pavel Pikrt přijal na radnici delegaci z polského města Lešnica.

Smlouvu o další spolupráci na pořádání Akademie 3. věku podepsal za město starosta Ing. Pavel
Pikrt a za VŠERS České Budějovice doc. Dr. Lubomír Pána, PhD.

První svíčku na adventním věnci zapálil MUDr. Ivan Šedivý společně s P. Jindřichem Krinkem.



M Ě S T S K Á P O L I C I E P Ř Í B R A M
PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 30. 11. ve 12.00 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž, že na nádraží dělají dva opilci nepořádek.
Na místo ihned vyjela hlídka MP a u vlakového nádraží
zahlédla dvě osoby. Jejich ztotožněním zjistila, že se jedná
o dva muže ve věku 29 let. Dotazem u svědka události
strážníci zjistili, že výše jmenovaní muži se projevují velmi
hlasitě, zvrhli odpadkový koš a pokřikovali na kolem-
jdoucí lidi. Hlídka tedy oba muže upozornila na nevhod-
nost jejich chování a vyzvala je k odchodu. Jeden z mužů
se po dobu ztotožňování vyjadřoval hrubě na adresu
strážníků, tykal jim a pronášel nevhodné poznámky.
Strážníci dotyčného vyzvali, aby si uvědomil, že za jeho
nevhodné jednání mu může být udělena bloková pokuta.
Po tomto upozornění se oba muži za své chování omluvili
a slíbili, že se podobná situace již nebude opakovat.
Následně opustili prostory nádraží. 

Dne 1. 12. v 03.23 hod. oznámila na tísňovou linku 156
MP žena z Příbrami VII, že dva muži v černém oděvu se
chystají vykrást byt v ulici Jana Drdy. Na místo byla ihned
vyslána hlídka MP, která v tu dobu prováděla kontrolní
činnost v blízkosti hotelu Hájek. Po příjezdu na uvedenou
adresu však zde již nikoho nezastihla. Na místě pod
balkonem však strážníci viděli, že si zde někdo připravil
paletu, na které byl umístěn dnem nahoru žlutý odpad-
kový koš a na něm přistaven žebřík z lešení. Dále si hlídka
všimla, že na balkoně je motorová kosa, kterou patrně
chtěli pachatelé odcizit. Strážníci poté přivolali hlídku
Policie ČR. Policista po zjištění stavu případu odnesl
společně se strážníky žebřík, paletu a odpadkový koš zpět
na jejich místa. Hlídky poté místo opustily. 
V 05.19 hod. opětovně kontaktovala telefonicky služebnu
paní a sdělila, že se oba muži vrátili a zjevně hledají věci,
pomocí kterých by se dostali na balkon. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP a zde zastihla dvě osoby
odpovídající popisu oznamovatelky. Jejich ztotožněním
zjistila, že se jedná o muže ve věku 28 a 31 let. Strážníci
následně přivolali hlídku Policie ČR, která si celou záleži-
tost převzala ke konání dalších vyšetřovacích úkonů. 

Dne 12. 12. ve 22.00 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP pracovník bezpečnostní služby OD Kaufland, že
v provozovně zadržel zloděje. Na místo okamžitě vyjela
hlídka MP. Ztotožněním pachatele zjistila, že se jedná
o čtyřiatřicetiletého muže, který se pokusil odcizit zboží
v celkové hodnotě 728,- Kč. Jeho jednání si však všiml
zaměstnanec ostrahy a jmenovaného zadržel. Vzhledem
k výši škody a s přihlédnutím k tomu, že výše uvedená
osoba nebyla v posledních třech letech za obdobný trest-
ný čin potrestána, vyřídili strážníci věc na místě uložením
blokové pokuty. 

Dne 13. 12. ve 23.10 hod. prováděla hlídka MP kontrolu
garáží v Rožmitálské ulici, v místech u čerpací stanice. Zde
po chvíli zahlédla muže, který procházel komplexem
garáží. Protože strážníci dle osobní znalosti věděli, že výše
jmenovaný 24letý muž je kriminálně závadovou osobou,
provedli dotaz na policii, zda tento není veden v registru
hledaných osob. Zde jim následně bylo sděleno, že
po shora uvedeném muži se pátrá. Strážníci tedy jmeno-
vaného zadrželi a po příjezdu hlídky Policie ČR ho předali
policistům ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.

Dne 14. 12. v 16.26 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
MP operační důstojník Policie ČR a žádal o pomoc
na adrese v Příbrami VII, ulici Pod Čertovým pahorkem.
Zde dle oznámení se měla do jednoho z bytů dobývat cizí

osoba. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Ta nalezla v pátém
patře domu na zemi spícího muže. Strážníci jmenovaného
vzbudili a jeho ztotožněním následně zjistili, že se jedná
o muže ve věku 46 let. Dále si hlídka všimla, že dotyčný je
pod vlivem alkoholu. Muž na dotaz uvedl, že si pouze
spletl patro, že v tomto domě bydlí, ale o patro níže.
Hlídka tedy muže odvedla ke dveřím jeho bytu a ten vešel
dovnitř. Hlídka poté místo opustila. V 17.03 hod. však kon-
taktovala tísňovou linku MP obyvatelka domu na výše
uvedené adrese a uvedla, že shora jmenovaný muž
bouchá na dveře jejího bytu. Na uvedenou adresu opět
vyjela hlídka MP a zastihla jmenovaného na chodbě.
Strážníci muže poučili, jak se má chovat k ostatním
sousedům a znovu ho odvedli do jeho bytu. V 17.35 hod.
po opětovné žádosti operačního Policie ČR vyjela na výše
udanou adresu hlídka MP. Ta shora jmenovaného muže
zastihla na místě a všimla si, že má tržnou ránu nad
obočím. K tomu 25letá svědkyně uvedla, že muž si zranění
způsobil sám. Na základě zjištěných skutečností přivolali
strážníci hlídku Policie ČR a záchrannou zdravotnickou
službu. Poté předali celou záležitost policii ke konání
dalšího šetření. Zaměstnanci záchranné zdravotnické
služby odvezli muže na ošetření do nemocnice. 

Dne 15. 12. v 07.10 hod. oznámil na tísňovou linku MP
muž, že se nachází v průchodu domu v Pražské ulici.
Uvedl, že ho neznámá osoba uvnitř uzamkla, přičemž tento
objekt je napojen na pult centrální ochrany. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Zde jim osmadvacetiletý muž
sdělil, že viděl vcházet do domu osobu a domníval se, že
jde o jeho strýce. Vydal se proto za ním. Když však chtěl
dům opustit, zjistil, že vstupní dveře jsou zamčené. K uve-
denému domu byl tedy přivolán zaměstnanec firmy, která
má zabezpečení objektu na starost. Jmenovaný společně
se strážníky zkontroloval prostory budovy, přičemž
nenalezl žádné známky poškození. Vzhledem k tomu, že
shora jmenovaný osmadvacetiletý muž u sebe neměl žádný
průkaz totožnosti, převezla ho hlídka MP na Obvodní
oddělení PČR k ověření totožnosti. Zde bylo následně
zjištěno, že osobní údaje, které shora jmenovaný uvedl, se
shodují s údaji v registru, a zároveň bylo zjištěno, že jmeno-
vaný není v evidenci hledaných osob. V 09.55 hod. se
na služebnu MP dostavil 71letý majitel provozovny
umístěné v domě na shora uvedené adrese s tím, že byl
vyrozuměn o narušení zmíněného objektu. Strážníci
muže poučili, aby se v případě jakékoliv škody na majetku
obrátil na Policii ČR.

Dne 16. 12. ve 23.32 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž z Příbrami IV, že v jejich domě dochází k rušení
nočního klidu. Dále uvedl, že hluk je způsoben tím, že
jejich sousedka provádí přestavbu bytu. Na místo ihned
vyjela hlídka MP. Zde kontaktovala 49letou majitelku bytu.
Ta na dotaz uvedla, že přestavbu bytu provádí pouze
v denních hodinách a tvrdila, že v současné chvíli se
řemeslníci pouze snaží zprůchodnit ucpaný odpad vany.
Strážníci ženu upozornili, že hluk ruší ostatní nájemníky, a
proto musí práce v nočních hodinách přerušit. Žena přis-
líbila, že se postará o nápravu. Proto strážníci věc vyřídili
pouze domluvou a upozornili ženu na to, že pokud by se
celá záležitost měla opakovat, bude muset být řešení
situace předáno příslušnému správnímu orgánu. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Dotované projekty byly úspěšně ukončeny
V letošním roce město žádalo Ministerstvo vnitra o dotace na své projekty
prevence kriminality ve dvou dotačních kolech. V rámci I. dotačního kola
na projekty prevence kriminality jsme v únoru podali žádost na 6 projektů. 
Všechny projekty byly finančně podpořeny státní účelovou dotací. Jelikož v tomto
I. kole nebyly vyčerpány všechny prostředky, Ministerstvo vnitra vypsalo II. kolo
dotačního řízení, v rámci kterého jsme podali v červnu žádost o dotaci na 1 projekt,
která byla taktéž úspěšná.
V roce 2012 město Příbram tedy obdrželo na svých 7 projektů státní účelovou
dotaci ve výši 677 000,- Kč. Povinná spoluúčast města na realizaci těchto projektů
dosáhla výše 174 000,- Kč. Dva ze sedmi projektů byly z oblasti situační prevence.
Jednalo se o investiční projekty, a to „Osvětlení rizikových míst“ a „Rozšíření
Městského kamerového dohlížecího systému“. V rámci těchto dvou projektů bylo
vybudováno 5 nových lamp veřejného osvětlení v rizikových lokalitách
a instalována šestnáctá kamera Městského kamerového dohlížecího systému
na Březových Horách. Ostatních 5 projektů bylo z oblasti sociální prevence. 
Výše uvedené projekty situační prevence, jejichž cílem je snížit kriminalitu
ve městě a zvýšit subjektivní pocit bezpečí občanů, doplňoval projekt informování
občanů o způsobech vhodného zabezpečení jejich majetku. V rámci tohoto
projektu se uskutečnil odborný seminář pro veřejnost, na kterém přednášeli
odborníci z oblasti ochrany objektů a který byl pro příchozí zcela zdarma. 
Stejně jako v loňském roce jsme získali dotace na projekty zaměřené na rizika
virtuální komunikace a prevenci předluženosti. Součástí těchto projektů bylo
13 odborných seminářů. V Příbrami jsme jako první v České republice odzkoušeli
pilotně projekt zaměřený na komplexní práci s rodinami, v nichž je riziko výskytu
kriminálního chování u jejich členů. Z hodnocení tohoto projektu jednoznačně
vyplývá jeho přínos pro rodiny zařazené do tohoto projektu, s kterými se celoročně
pracovalo především v rámci tzv. rodičovských skupin. Do projektu bylo zařazeno
8 rodin z Příbrami a blízkého okolí, které projevily zájem v projektu pokračovat
i v příštím roce. Z tohoto důvodu se pokusíme prostřednictvím dotace zajistit
finanční prostředky na pokračování tohoto projektu i v roce 2013. 
Jeden z projektů se věnoval také příbramským seniorům. Jednalo se o projekt
„Bezpečný život seniorů“. Projekt se skládal ze 7 dvouhodinových na sebe navazu-
jících přednášek z oblasti ochrany života, pravidel bezpečného chování, finanční
gramotnosti, bezpečného pohybu v silničním provozu apod. Součástí byly i ukázky
praktické sebeobrany včetně jejího nácviku. Z evaluačních dotazníků vyplývá, že
by se senioři v příštích kurzech chtěli více zaměřit právě na výuku sebeobrany,
samozřejmě v přiměřeném rozsahu dle jejich věku a zdravotního stavu.

Bezpečné používání zábavné pyrotechniky
V průběhu listopadu a prosince proběhly na všech příbramských základních
školách přednášky o bezpečném používání zábavné pyrotechniky. Těchto 15 před-
nášek na aktuální téma bylo pro školy zcela zdarma, protože náklady na jejich
realizaci byly hrazeny z finančních prostředků určených na prevenci kriminality.
Patnácti přednášek se zúčastnilo více než 350 dětí, které se v rámci dvouhodi-
nového programu seznámily se základními informacemi o bezpečné manipulaci
se zábavnou pyrotechnikou. Cílem těchto přednášek bylo především děti varovat
před neodbornou manipulací a tím snížit riziko jejich poranění. Byly především
informovány o tom, které předměty si mohou zakoupit osoby mladší 18 let, že
před jakýmkoliv použitím zábavné pyrotechniky je nutné se podrobně seznámit
s návodem na použití, a pokud je pyrotechnika poškozená, nepoužívat ji a vrátit
prodejci atd. Tyto přednášky se na příbramských školách uskutečnily již třetím
rokem. Opětovně je zrealizovali členové občanského sdružení Tilius, s kterým
město Příbram v oblasti prevence rizikového chování dlouhodobě spolupracuje. 

Podpora primární prevence užívání návykových látek
Na podzim letošního roku proběhl ve všech 7. ročnících příbramských základních
škol Dlouhodobý program primární prevence užívání návykových látek
a rizikového chování, který realizovala Magdaléna, o. p. s. Tento program se skládal
z dvou dvouhodinových setkání s každým z 14 třídních kolektivů. Třídy si mohly
vybrat 2 ze 4 témat. Jednalo se o téma Vztahy ve třídě (posílení komunikačních
dovedností žáků a schopnosti spolupráce a hledání společného řešení), Co je
pro mě důležité? (životní hodnoty jednotlivých žáků, upevnění žebříčku „zdravých“
hodnot, droga jako životní hodnota?), Kluci a holky – dva jiné světy (prevence
rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy, láska, sex, pohlavní zneužívání
atd.) a Proč s tím někdo vlastně začíná? (nelegální návykové látky, jejich charakteris-
tiky, rizika a účinky, důvody, proč lidé začínají tyto látky užívat). Město Příbram
realizaci tohoto dlouhodobého programu finančně podpořilo částkou 30 000,- Kč,
takže byly jednotlivé semináře pro všechny účastníky zcela zdarma. 

Ing. Pavel Pikrt

Obnova pozdně barokní kašny v Příbrami na náměstí TGM
V roce 1862 byla na protější severní straně Rynku postavena druhá obecní kašna na Rynku napájená také
z brodského vodovodu. Druhá kašna nejprve čtvercová z kamenných bloků byla později zaklenutá cihlovou
stavbou s krásným vodním stojanem. V horní děkanské zahradě byly z části kašny zbudovány tři přepadové
nádržky napájené trubkou ve zdi za vodním stojanem.
Horní děkanská zahrada byla uzavřena do Rynku cihlovou zdí, která byla nahrazena na konci 19. století
kovovým plotem zasazeným mezi sedmi zděnými pilíři a půlpilířem u Soudku zakončenými ozdobnými
koulemi. Neprůhlednost do zahrady byla nahrazena keři za plotem. 
Klenuté zastřešení kašny s pohárem a pilíři zakončené koulemi na dřících, kovový kovaný plot a brána
s kovanými volutami v reprezentačním pozdně barokním slohu daly děkanství vzhled barokního zámku.

Kompletní architektonické řešení uzavření zahrady děkanství zvýšilo
krásný a atraktivní vzhled severní strany Rynku, na místě spáleniště
sroubeného dřevěného domu, po požáru v roce 1825 neob-
noveného. Střešní krytina kašny byla ze saské břidlice, stejně jako
střecha kostela po roce 1869.
Ve „Jménu Páně“ požehnal a vysvětil novou kašnu svěcenou vodou
příbramský děkan páter Prokop Ondrák (děkan 1846 -1873) za účasti
velké sešlosti občanů, ve stejném roce 1862 založení Sokola v Příbrami.
P. Prokop Ondrák byl význačný český buditel, psal články do České
včely a dalších českých novin o vlastenectví a o Příbrami, kromě
předepsané latinské liturgie mší svatých sloužil ostatní úkony
a kázání česky.
V 1. etapě asanace města v 60. létech byly zbourány dva domy
na severní straně náměstí s částí plotu horní zahrady děkanství.
V průběhu dalších let, kdy byl zbourán i barokní dům U Zlatého soudku,
proběhla další devastace kašny. Snad jen zázrakem bylo zachráněno
děkanství a vlastní kašna. Poslední ranou bylo zabrání přístupové
cesty s bránou do děkanství, na pozemku byla zbudována přístavba
hostince a kolem přístavby na zvýšeném terénu ještě veřejná cesta.
Torzo kašny bylo připraveno o kamenné ozdoby – koule s dříky i kamen-
nými římsami a pohár, dále kovářsky tepaný plot s vrátky a branou.
Na hospodářském dvoře děkanství byl postaven pečovatelský dům.

Otevřela se tak, již podruhé, severní strana Rynku, poprvé zbouráním zástavby hřbetu Rynku (Šustova
hostince, triviální školy a gotických masných krámů). Do budoucna je potřebné opticky uzavřít prostor
náměstí na severní straně.
2. etapa asanace města v 70. létech, kdy bylo zbouráno pět domů na jižní straně náměstí a s nimi i kašna,
obdobně se otevřel prostor náměstí a propojil se s Rynečkem, zvláště zásypem údolí potoka Lušťova, o více
než 4 m (což je dobře vidět v Prokopské ulici po obou stranách, a to byl terén údolí zasypán o 3 m již
při zakládání předměstí Rynečku ve 14. století, při jeho zakládání Arnoštem z Pardubic). Vyrovnáním terénu
se ztratil pojem citadely jako městského hradiště. Výstavba druhé pevnostní stavby budova bývalého
OV KSČ, proti první - kostelu svatého Jakuba Staršího, náměstí na jih neuzavřela. 
Pro zklidnění automobilového provozu je zúžení vozovky do náměstí pozitivní.
Třetí vstup do města (trhového místa - citadely) utrpěl rovněž zbouráním rohového Krásova domu
do Pražské ulice.
Poslední ranou se stalo rozšíření soutky mezi šlechtickými usedlostmi svobodných pánů z Wadletů
(báňským ředitelstvím) a svobodných pánů Wamberských z Rohatce (městské spořitelny s radnicí), na které
navázalo bourání zástavby od synagogy k „Dvořáčkovi“.
Nová budova báňského ředitelství, postavená v r. 1846 (letopočet na atice římskými číslicemi) byla rozšířena
od původní zástavové uliční čáry na západ, zabrala cca 9 m cesty k hřbitovní zdi (zbourané r. 1835), stavba
nové měšťanské spořitelny s radnicí (čp. 108) v roce 1890 se posunula na západ na stejnou úroveň.
Náměstí se stalo jen průjezdní křižovatkou po většinu dnů v roce.
Prvním krokem je obnova vlastního tělesa kašny, následovat by měl další krok, výstavba dvou pilířů
a kovového plotu zahrady děkanství na obě strany cca 5 m od kašny. Zároveň by se vyměnily betonové
dříky a koule za kamenné na obou stojících pilířích.

Ing. Josef Podlaha

Prokop Ondrák

Veřejné osvětlení na náměstí 17. listopadu 
Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech v některých médiích objevily úvahy
o tom, zda veřejné osvětlení na náměstí 17. listopadu je dostatečné, či není,
požádali jsme o vyjádření k této problematice projektanta - autora projektu rekon-
strukce, která se uskutečnila v letošním roce. Zde je odpověď p. architekta: 
„Komunikace a prostor náměstí je prostor, kde není běžný silniční provoz, ale pouze
provoz pomalu jedoucích vozidel společně s chodci a cyklisty. Podle ČSN CEN/TR
13201-1 byla tato komunikace zařazena do světelné skupiny D3, následně bylo prove-
deno určení třídy komunikace na S6. Dle ČSN CEN/TR 13201-2 musíme na takové
komunikaci dodržet udržovanou průměrnou osvětlenost >=2.00 luxů, a dále minimální
udržovanou osvětlenost >=0.60 luxů. Jak dokládá provedený výpočet, obě tyto
hodnoty světelná soustava splňuje.
Navržené osvětlení poměrně přesně splňuje zadání, kdy při značné úspoře provozních
nákladů (4,5 kW – roční úspora cca 13 MWh oproti původnímu stavu) a zabezpečuje
naprosto bezpečný a komfortní pohyb přes prostor náměstí. Zároveň lze využít
posezení v odpočinkové části, a to při zachování značného soukromí. Náměstí by totiž
mělo umožňovat jak bezpečný a dostatečně osvětlený průchod, tak i posezení
v diskrétně osvětleném prostoru. Prostor pod přístřeškem před obchody by měl být
osvětlován osvětlením výloh obchodů, poněvadž v opačném případě by nebylo zboží
vystavované ve výlohách vidět.“

Hynek Šimánek, projektant elektro

Knihovna Jana Drdy v lednu 2013
V novém roce zahájí kulturní program Knihovny Jana Drdy recitál Mgr. Radka
Vejmelky Zobcová flétna a hudba šesti století. S tímto mistrem se posluchači již
mohli setkat v rámci cyklu Měsíc pro duši, kdy předvedl své umění společně se
souborem Flautae Ululatae. Kdo navštívil první příbramské vystoupení tohoto
muzikanta, ví, že jej čeká nevšední zážitek. Přijďte se i vy (11. 1. od 18.30 do knihovny)
přesvědčit, co všechno lze zahrát na zobcovou flétnu. Při vystoupení zazní skladby
J. J. van Eycka, J. S. Bacha, J. Bauera, J. Haydna, G. P. Telemanna a dalších.
22. ledna již v tradiční čas (od 17 hodin) nás čeká další pokračování putování
Dějinami umění. Tentokráte blíže poznáme umělecký směr poloviny 19. století –
realismus. Mistrům tohoto umění šlo o objektivní zobrazení bez přikrášlení, neza-
tížené klasicistními nebo romantickými ideály. Na první místo je stavěn rozum.
Poznáme, že myšlenky realismu se objevují od pravěku až po současnost. Bavit se
budeme mimo jiné o francouzských mistrech Gustavovi Courbetovi, Francoisovi
Milletovi, Honoré Daumierovi.
29. ledna od 17 hodin nás seznámí s problematikou drog poručík Bc. Radovan
Hlad, toho času pracovník (SKVP), zařazen jako vedoucí stálé výjezdové skupiny
v Praze. Nejprve nás provede historií drogové scény od pravěku přes první repub-
liku až po současnost. Následně přiblíží zdravotní rizika, následky, způsoby léčby,
vliv drog na morálku společnosti, ale i proč je důležité bojovat s drogami. V rámci
přednášky se též dozvíme, jakým způsobem drogy zasahují do politiky, kdo stojí
za jejich distribucí, na co jsou nejčastěji tyto peníze používány a mnoho dalších
informací. Vzhledem k obsáhlosti tématu počítáme s minimálně ještě jednou
navazující přednáškou v únoru 2013 – náplň přednášek se bude prolínat.

Mgr. Václav Chvál



V souladu s ustanovením § 46 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují ředitelé

příbramských základních škol místo 
a dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14 takto: 

Zápis  do 1.  ročníků zák ladních škol  dětí  narozených 
od 1.  9.  2006 do 31.  8.  2007,  

vč.  dětí  s odloženou docházkou:

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram     21. 1. 13.00 - 18.00 h
Balbínova 328, Příbram II 22. 1.         13.00 - 18.00 h

Základní škola, Příbram - Březové Hory 18. 1. 14.00 - 18.00 h
pracoviště Prokopská 337, Pb VI - Břez. Hory 19. 1.           8.00 - 12.00 h

Základní škola, Příbram - Březové Hory 18. 1. 14.00 - 18.00 h
pracoviště Bratří Čapků 279, Příbram VII 19. 1.     8.00 - 12.00 h

Základní škola, Příbram II, 18. 1. 14.00 - 18.00 h
Jiráskovy sady 273 19. 1.           9.00 - 11.00 h

Základní škola, Příbram VII, 17. 1.  13.00 - 17.00 h
28. října 1 18. 1.  13.00 - 17.00 h

Základní škola, Příbram VIII, 19. 1.          8.00 - 13.00 h
Školní 75

Waldorfská škola Příbram - ZŠ, G a SOU 22. 1.        14.00 - 18.00 h
Hornická 327, Příbram II 26. 1.          9.00 - 12.00 h

V odůvodněných případech je možné domluvit s ředitelstvím školy jiný termín. 
K zápisu vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
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Divadlo
A. Dvořáka Příbram

�Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

pá   4. | 18:00 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2012

čt  10. | 19:00 BEZ ROUCHA (za scénou) | sk. F 2012 � 150, 110 Kč

pá 11. | 16:00 BEZ ROUCHA (za scénou) | sk. S 2012 � 50 Kč

po 14. | 19:00 DEALER´S CHOICE | sk. P 2012
Dejvické divadlo � 140 minut | � 340, 300 Kč

út 15.  | 19:00 CIZINEC � 140 minut | � 150, 110 Kč

čt  17. | 19:00 BEZ ROUCHA (za scénou) | sk. E 2012 � 150, 110 Kč

ne 20. | 15:00 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA � 90 minut | � 50 Kč

po 21. | 17:00 JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU | sk. KMD � 140 minut | � 150, 110 Kč

po 28. | 19:00 HRDÝ BUDžES � 165 minut | � 210, 170 Kč

út  29. | 19:00 DÁMA S KAMÉLIEMI � 135 minut | � 150, 110 Kč

st  30. | 19:00 BROUK V HLAVĚ � 145 minut | � 150, 110 Kč

čt  31. | 19:00 DŮM BERNARDY ALBY � 75 minut | � 150, 110 Kč

st     9. | 10:00 RYCHLÉ ŠÍPY 2 – SNĚHOVÁ MISE � 105 minut | � 50 Kč

pá  25. | 10:00 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA � 90 minut | � 50 Kč

po  28. | 9:00, 10:30 NA PEJSKA A KOČIČKU… � 45 minut | � 50 Kč

čt    3. | 9:00 ZASEDÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

pá 11. | 19:00 OBCHODNÍ AKADEMIE – MATURITNÍ PLES

pá 18. | 19:00 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA – MATURITNÍ PLES

čt  24. | 9:00 ŠKOLENÍ „ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH 
A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013“

pá 25. | 19:00 GYMNÁZIUM PŘÍBRAM – MATURITNÍ PLES

so 26. | 20:00 DIVADELNÍ PLES

so 19. | 14:00 PROHLÍDKA DIVADLA � 60 minut | � 50 Kč

st 16. | 19:00 VOJTAANO S KYTAROU � vstupné 80,- Kč

VELKÁ scéna

PRO školy

estrádní sál 

D–KLUB

Ostatní

út     1./16:00   PÍ A JEHO ŽIVOT rodinný |CZ|�100 Kč

pá    4./20:00   JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL akční |TIT|�100 Kč 

so    5./19:00   SEDM PSYCHOPATŮ komedie |TIT|�100 Kč 

ne    6./16:00   RAUBÍŘ RALF animované |CZ|�100 Kč

čt   10./19:00   HON drama |TIT|�100 Kč

pá  11./20:00   CARMEN český muzikál |CZ|�140 Kč

so  12./19:00   CARMEN český muzikál |CZ|�140 Kč

ne  13./16:00   FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK
animované |CZ|�130 Kč

út 15./17:00   Filmy, na které se zapomnělo

SPALOVAČ MRTVOL drama |CZ| �50 Kč

čt   17./19:00   THE MASTER drama |TIT|�100 Kč 

pá  18./20:00   NESPOUTANÝ DJANGO drama |TIT|�140 Kč 

so  19./16:00   O MYŠCE A MEDVĚDOVI animované |CZ|�100 Kč

so  19./19:00   NESPOUTANÝ DJANGO drama |TIT|�140 Kč

ne  20./19:00   KUŘE NA ŠVESTKÁCH romantika |TIT|�100 Kč

čt   24./19:00   MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO komedie |TIT|�100 Kč

pá  25./20:00   NADĚJNÉ VYHLÍDKY drama |TIT|�100 Kč

so  26./16:00   O MYŠCE A MEDVĚDOVI animované |CZ|�100 Kč

so  26./19:00   NADĚJNÉ VYHLÍDKY drama |TIT|�100 Kč

ne  27./16:00   BÍDNÍCI historické |TIT|�100 Kč 

čt   31./19:00   NIC NÁS NEROZDĚLÍ thriller |TIT|�100 Kč
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