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Lyžování na příbramském Padáku
Lyžařský svah Padák letos lyžařům své brány neotevře. Vloni se bohužel nelyžovalo
z důvodu netradičně teplé zimy. A letos je situace taková, že smlouva o podnájmu
lyžařského svahu areál Padák Příbram, na jejímž základě společnost NOVADUS,
spol. s r. o., zajišťovala provozování lyžařského svahu, skončila 30. 6. 2014 a její
prodloužení či výběr nového provozovatele nikdo z bývalého vedení města
nedořešil. Proto se ani nerozběhly přípravné práce na zimní sezonu.

Tuto situaci nové vedení města Příbrami již krátce po svém nastoupení do funkcí
začalo řešit. „Bývalý provozovatel svahu, firma Novadus, které patří sněžná děla, obslužné
budovy, rolba a skútry, dětský vlek, turnikety a kamery, by v provozování lyžařského svahu
pokračoval jen za předpokladu, že by jeho každoročně ztrátový provoz město finančně
podpořilo. Dále by bylo pro letošní sezonu nutné provozovatelem zajistit revize všech
zařízení a další přípravné práce, které by trvaly nejméně 3 až 4 týdny,“ uvedl k této záleži-
tosti místostarosta města Václav Švenda s tím, že navíc ale stále není dořešena
samotná smlouva mezi městem a vlastníkem pozemku (nacházejícím se pod velkou
sjezdovkou), kterým je TJ Baník Příbram. Neplatná smlouva je tedy hlavním důvodem,
proč se areál nedá momentálně využívat.

Vedení města věc řešilo i s podnikatelem Tomášem Šedivým, který má od konce
roku 2013 s městem uzavřenu nájemní smlouvu na pozemek o rozloze cca 1 000 m2

patřící městu a těsně sousedící se svahem lyžařského areálu Padák, a to za účelem
provozování lyžařské školky. Starosta města Jindřich Vařeka a místostarosta Václav
Švenda po jednání s panem Šedivým na začátku prosince navrhli podpořit v této
situaci alespoň lyžování pro příbramské děti, a to formou finančního příspěvku na kur-
zovné v lyžařské školce. „Na základě dalších jednání s firmou Novadus i s panem Šedivým
jsme se však shodli, že pro tuto sezonu jak lyžařský areál, tak lyžařská školka s největší
pravděpodobností provoz nezahájí. Ale domluvili jsme se na tom, že se budeme snažit
společně najít nějaké řešení, aby v příštím roce vše fungovalo tak jak má,“ vysvětluje
místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že město vyvolá jednání s TJ Baník,
aby zjistilo, jak chce jednota s pozemkem dále nakládat.

„Z koncepce budoucího řešení provozu areálu Padák nebudeme pana Tomáše Šedivého
a jeho malý lyžařský svah na sousedním pozemku vyčleňovat. Momentálně se tedy jedná
o možných variantách provozování a to jak velkého lyžařského svahu, tak i přilehlého
lyžařského svahu se školičkou. Město, provozovatel i pan Šedivý mají zájem nalézt vhodné
řešení. Bohužel ve výsledku to nebude pro letošní lyžařskou sezonu,“ dodává místostarosta

Václav Švenda s důrazem na to, že prioritní je v tuto chvíli dořešit smluvní vztahy.

Smluvní vztahy a majetkové poměry jsou komplikované. Město Příbram - jako
nájemce - uzavřelo s pronajímatelem TJ Baník Příbram na dobu určitou od 1. 4. 2004
do 31. 12. 2013  smlouvu o nájmu pozemků s vybavením pro provozování lyžařského
sportu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je nájem pozemku
p. č. 135/2, k. ú. Brod u Příbramě.  V této smlouvě je uvedeno, že pronajímatel se
zavazuje po skončení nájmu prodat nájemci tento pozemek za symbolickou částku
1,- Kč, přičemž však není konkrétně uvedeno, dokdy se tak má stát. TJ Baník Příbram
dobrovolně předmětné ustanovení smluvního vztahu nesplnil a výsledkem jednání
představitelů TJ Baník Příbram s bývalým místostarostou města Ivanem Šedivým bylo
radou města schválené prodloužení doby trvání této smlouvy, to vše na základě
dodatků ke smlouvě. Poslední dodatek, jehož předmětem je prodloužení doby
trvání nájmu, a to do 30. 6. 2034 s účinností dodatku od 1. 7. 2014, a jehož uzavření
schválila bývalá rada města na svém zasedání dne 13. 10. 2014, nebyl ještě ze strany
TJ Baník Příbram ani po urgencích ze strany města podepsán.

Lyžařský areál Padák. Vpravo velká sjezdovka, vlevo pozemek města Příbrami
pronajímaný provozovateli dětské lyžařské školy, který si na místě postavil
chatičku se zázemím pro své klienty. 

V úterý 6. ledna se v Příbrami konal Tříkrálový průvod a současně
i Tříkrálová sbírka Farní charity Příbram. 
Po krátkých přípravách koledníci vyrazili do ulic, aby se připojili k průvodu,
který vedli za hudebního doprovodu Souboru svatohorských trubačů tři
králové na hřbetech tří velbloudic z cirkusu Kopecký. 
Průvodu se účastnil i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka, místostarosta
města Václav Švenda a také P. Robert Cieszkowski. Po příchodu na náměstí TGM
králové Kašpar, Melichar a Baltazar symbolicky složí zlato, kadidlo a myrhu
k nohám malého Ježíška a jeho rodičů symbolizujících Svatou Rodinu. 
Na závěr slavnosti vystoupila skupina Zalezlíci se svým představením se zpěvy.

Po z v á n k a  n a  z a s e d á n í  z a s t u p i t e l s t v a.  M ů ž e t e  s l e d o v a t  i  o n - l i n e.
V pondělí 26. ledna 2015 se v jednacím sále v Příbrami I, náměstí T. G. Masaryka 121, uskuteční 3. jednání Zastupitelstva města Příbrami.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat buď přímo na místě, nebo z pohodlí svých domovů přes internet na serveru YouTube. Přesný odkaz naleznete v den
konání zastupitelstva na oficiálních stránkách města Příbrami na adrese www.pribram.eu. Pro lepší informovanost občanů se také připravuje zveřejnění
podkladů pro jednání zastupitelstva (důvodových zpráv) na městských webových stránkách, a to v rozsahu, který umožňuje zákon o ochraně osobních údajů.

Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce a do nadcházejících dvanácti měsíců
Vám popřál zdraví a štěstí nejen v osobním životě, ale i v tom profesním. Přes určité
problémy související s převzetím úřadu po loňských říjnových volbách pracujeme
na plné obrátky. V tuto chvíli probíhají a postupně budou probíhat audity
jednotlivých činností úřadu. Jako prioritu pro první měsíce fungování vidíme
otevřenost radnice. 
Hned v počátku jsme zprovoznili on-line přenosy z jednání zastupitelstva, chceme
vystavovat všechny smlouvy na internetu a pracujeme také na zveřejnění
podkladů pro jednání zastupitelstva na internetu. Záznam zasedání prozatím
nebude na stránkách města uchováván, protože je třeba dodržet zákon o ochraně
osobních údajů. Na zveřejňování záznamu a dalších dokumentů tak, aby vše bylo
v souladu s ochranou osobních údajů, se pracuje.
Vedení města také pořádá pravidelné tiskové konference a jejich prostřednictvím
informuje o všem, co se děje a chystá. Připravuje se také nová podoba měsíčníku
Kahan. Otevřenost je naším cílem a výše uvedenými kroky je naplňována.
Druhou prioritou je v současné chvíli prověření všech skulin, kudy by mohly městu
utíkat peníze. Připravuje se nový rozpočet a chystají se komise. Komise složené
z občanů jsou velmi důležité, protože poskytují radě města odborné zázemí, které
je pro přijímání správných rozhodnutí radou města naprosto nezbytné. Právě
z těchto důvodů nové vedení odmítá připustit složení komisí podle politického
klíče. Komise jsou základním poradním orgánem rady města a musí být schopny
poskytovat relevantní informace a návrhy tak, aby si rada města mohla být jista,
že věc byla řádně prověřena a řešení, které bylo nalezeno, bylo to jediné správné. 
V tuto chvíli nové vedení radnice usilovně pracuje na změně organizačního řádu
městského úřadu. Tak jako je svět v pohybu, tak i správa věcí veřejných doznala
v posledních deseti letech výrazných změn, které se ve struktuře příbramské
radnice neprojevily. Jednou z těchto změn je např. daleko efektivnější a zodpověd-
nější přístup k sociálním otázkám. S podporou Úřadu vlády ČR vytváříme
podmínky pro vznik centra zdravotních a sociálních služeb v Příbrami.
Tato nová organizace bude pod sebou sdružovat všechny ostatní: Pečovatelskou
službu, Domov pro seniory, Městské jesle a rehabilitační stacionář, Azylový dům,
Poradnu města Příbrami, Protialkoholní záchytnou stanici a také nově chystané
Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce. Chceme, aby se úroveň poskyto-
vaných služeb zvýšila, aby opravdu každý, kdo to potřebuje, našel pomocnou ruku,
a zároveň aby byl provoz centra ekonomicky efektivní.  
Příbramská radnice je prostředí, ve kterém se za léta vlády jedné garnitury povedlo
utkat síť, ve které jsou vzájemnými vazbami propojeny nejrozmanitější činnosti
ze všech sfér veřejného života. Uskutečnit změny není a nebude proto snadné.
Se změnami jde však ruku v ruce i naděje, že máme šanci posunout fungování
úřadu i celého našeho města někam dál. 

Jindřich Vařeka, starosta města
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Dne 21. 11. 2014 v 03.55 hodin v průběhu
pravidelné kontrolní činnosti zahlédla hlídka Měst-
ské policie Příbram v ulici Osvobození dva muže,
z nichž jeden cloumal s lampou veřejného osvětlení,
a to tak silně, že se horní kryt lampy uvolnil a se
zářivkou spadl na chodník, kde se roztříštil. 
Ztotožněním výše jmenovaného strážníci zjistili, že
se jedná o osmnáctiletého mladíka, kterého
upozornili na to, že celá záležitost bude řešena
prostřednictvím příslušného správního orgánu. 

Dne 20. 11. 2014 v 16.38 hodin oznámila
na tísňovou linku Městské policie Příbram žena,
že v příkopu u silnice vedoucí z Bohutína, v lesíku u
Drkolnova, leží nějaká osoba. Hlídka MP na místě
zastihla 57letého muže v podnapilém stavu. Muž
srozumitelně komunikoval, byl schopen samostat-
ného pohybu a uvedl, že nemá žádné zdravotní
obtíže a nepožaduje lékařské ošetření. Vzhledem
k jeho tmavému oblečení, aby neohrozil své zdraví
ani provoz na silnici, odvezla hlídka muže mimo
hlavní silnici, odkud již sám pokračoval domů. 

Dne 24. 11. 2014 v 07.20 hodin oznámil telefo-
nicky na služebnu Městské policie Příbram muž, že
u nich v domě v Čechovské ulici Příbrami VIII se
zdržuje neoprávněně cizí osoba. Hlídka MP po pří-
jezdu na uvedenou adresu zastihla v chodbě v 10.
patře domu 25letého muže. Po zjištění, že zde nemá
hlášen trvalý pobyt, ho strážníci vyzvali k odchodu.  

Dne 3. 12. 2014 ve 20.32 hodin oznámila
na tísňovou linku 156 prodavačka obchodu Žabka
v Pražské ulici, že jim rozbil výlohu muž, který
směřuje k náměstí T. G. Masaryka. Na místo byla
ihned vyslána hlídka MP a v Pražské ulici u prodejny
drogerie se setkala s hlídkou Policie ČR, kterou
o celé záležitosti informovala. Strážníci a policisté
následně u prodejny O2 v Pražské ulici dostihli
31letého muže a vyzvali ho, aby je následoval zpět
k prodejně Žabka. Svědek události potvrdil, že se
skutečně jedná o muže, který výlohu rozbil. Vzhle-
dem k tomu, že zjištěné skutečnosti nasvědčovaly
tomu, že v uvedeném případě došlo ke spáchání
trestného činu, předali strážníci věc hlídce Policie ČR
za účelem konání dalších vyšetřovacích úkonů. 

Dne 10. 12. 2014 v 09.20 hodin oznámila žena
z Příbrami III, že v Průběžné ulici je vozidlo Renault,
které má rozbité okno pravých předních dveří
a prázdnou zadní pneumatiku. Na místo neprodleně
vyjela hlídka MP, prostřednictvím stálé služby MP
zjistila provozovatelku poškozeného vozidla
a zároveň celou věc nahlásila Policii ČR. V 10.26 hod.
se na místo dostavil 40letý přítel majitelky vozidla,
který po kontrole uvedl, že nedošlo k odcizení
žádných věcí. 

Dne 9. 12. 2014 v 09.40 hodin oznámil telefonicky
na služebnu Městské policie Příbram zaměstnanec
bezpečnostní agentury supermarketu Albert,

v Příbrami VIII, že v prodejně zadržel pachatele
krádeže. Hlídka MP po příjezdu do výše zmíněného
obchodu zjistila, že čtyřiačtyřicetiletý muž pronesl
přes pokladní zónu zboží v hodnotě 118,- Kč, aniž by
ho zaplatil. Jelikož strážníci zjistili, že výše jmeno-
vaný se již v minulosti podobného protiprávního
jednání dopustil, předali celou věc příslušnému
správnímu orgánu Městského úřadu Příbram.

Dne 12. 12. 2014 v 05.25 hodin kontaktovala tele-
fonicky služebnu Městské policie Příbram zdravotní
sestra akutního příjmu Oblastní nemocnice v Příbrami
a žádala o asistenci hlídky MP při ošetření agresiv-
ního pacienta. Do nemocnice byla ihned vyslána
hlídka MP a poskytla personálu akutního příjmu
pomoc při vyšetření 45letého muže. Strážníci
vyčkali, než se výše uvedený pacient zklidnil,
a v 06.00 hodin místo opustili. 

Dne 13. 12. 2014 v 15.15 hodin v průběhu
pravidelné kontrolní činnosti zahlédla hlídka
Městské policie Příbram v Jinecké ulici muže, který
vylepoval plakáty mimo k tomu vyhrazené místo.
Ztotožněním dotyčného strážníci zjistili, že se jedná
o muže ve věku 28 let, a vyzvali ho k odstranění již
vylepených plakátů, což jmenovaný učinil. Vzhle-
dem k tomu, že se muž dopustil přestupku, byla mu
strážníky uložena bloková pokuta.

Dne 13. 12. 2014 ve 21.52 hodin oznámila na linku
156 žena, že v ulici Osvobození kopou dva mladíci
a jedna dívka do reklamní cedule na autobusové
zastávce. 
Do uvedené ulice neprodleně vyjela hlídka MP, kde
ji kontaktovali svědci události, kteří uvedli, že výše
uvedená trojice mladých lidí odešla směrem
k divadlu. Strážníci je zastihli u vchodu do divadla
a jejich ztotožněním zjistili, že se jedná o dva
mladíky ve věku 17 a 15 let a dívku ve věku 15 let.
Všichni však shodně uváděli, že se žádného pro-
tiprávního jednání nedopustili. Vzhledem k tomu, že
strážníci zjistili, že osoby jsou zjevně v podnapilém
stavu a vzhledem k jejich nízkému věku, přivolali
na místo hlídku Policie ČR. Dechovou zkouškou bylo
prokázáno, že výše jmenovaní skutečně požili alko-
holické nápoje. Policie ČR případ nadále vyšetřuje. 

Dne 14. 12. 2014 ve 22.25 hodin kontaktoval tele-
fonicky služebnu Městské policie Příbram operační
důstojník Policie ČR a žádal o pomoc hlídky MP
při zákroku proti podnapilé osobě, která se
nacházela nedaleko servisu Drupol. Na místo ihned
vyjela hlídka MP a po příjezdu zde zastihla 32letého
muže, který se pohyboval mezi vozidly na silnici
ve směru na Milín. Strážníci dotyčného převezli
do Oblastní nemocnice v Příbrami, kde ho lékař
vyšetřil a rozhodl o jeho umístění do Protialkoholní
záchytné stanice Příbram. 

Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Odborná profesní příprava 
Mezi převládající hrozby a rizika v rámci hodnocení bezpečnostní situace ve městě patřila
v poslední době také vzrůstající agresivita mladistvých, nárůst drobné majetkové trestné činnosti
sběračů kovů, majetková trestná činnost drogově a jinak závislých. S nárůstem kriminality
docházelo k tomu, že na příslušníky bezpečnostních složek byly kladeny stále větší nároky, které
byli ze zákona povinni plnit, a zároveň se na příslušníky obecních a městských policií obracelo
stále více občanů s žádostí o pomoc v nejrůznějších záležitostech. V loňském roce proběhla mezi
strážníky MP Příbram jednoduchá anonymní anketa, ze které vyplynulo, že strážníci považují další
profesní vzdělávání za velmi potřebné a jsou ochotni se ho zúčastnit. Z tohoto důvodu zařadilo
město Příbram do Městského programu prevence kriminality pro rok 2014 projekt s názvem
„Odborná profesní příprava strážníků Městské policie a policistů PČR“.
Projekt je uskutečňován ve spolupráci s Odborem  prevence kriminality Ministerstva vnitra. Jeho
hlavní těžiště je v aplikaci jednotlivých metod a forem primární a situační prevence se zaměřením
na obtížně přizpůsobivé občany, sociálně vyloučené lokality a místa ohrožená vznikem sociálně
vyloučených lokalit. Projekt je tedy zejména zaměřen na zvládání typových, nestandardních
situací a minimalizaci profesních selhání strážníků a policistů, na praktický nácvik doporučených
metod a forem primární a situační prevence včetně eliminace sociálně rizikových jevů, na defi-
nování hrozeb, rizik, cílové skupiny, metod a forem kriminality ve vztahu k sociálně vyloučeným
lokalitám. V měsíci prosinci proběhl seminář, v rámci kterého strážníci a policisté získali informace, jak
co nejlépe zvládat práci s nepřizpůsobivými jedinci, jak minimalizovat vznik konfliktních situací
a jak se vyvarovat profesnímu selhání. 

Bc. Ladislav Hadrbolec, manažer prevence kriminality

Záchytná stanice města Příbram
Protialkoholní záchytná stanice (dále jen ZS) v Příbrami plní funkci
ochrany občanů a majetku před lidmi, kteří požili alkohol nebo jiné
návykové látky a projevují agresivní sklony vůči sobě a okolí.
Provoz zařízení je celoroční od 20 hodin do 8 hodin od pondělí
do neděle, vč. svátků. Je zajištěn čtyřmi stálými pracovníky. Za pobyt
na ZS je zachyceným lidem účtován poplatek ve výši 1.500,- Kč. Tento

poplatek je možné uhradit v hotovosti na záchytné stanici, v pokladně Městského úřadu Příbram
nebo složenkou, kterou zachycený obdrží na záchytné stanici.

Pro rok 2014 byl pro provoz záchytné stanice schválen rozpočet ve výši 1.875.500,- Kč dle před-
pokládaných výdajů. Krajský úřad Středočeského kraje poskytl na provoz dotaci ve výši 1.300.000 Kč.
Na úhradě nákladů se také podílela tato města: Statutární město Kladno částkou 10.000 Kč,
město Beroun částkou 15.000 Kč, město Březnice částkou 10.000 Kč, město Dobříš částkou 10.000 Kč,
město Benešov částkou 10.000 Kč, město Rožmitál pod Třemšínem částkou 5.000 Kč, město Blatná
částkou 5.000 Kč a město Vlašim částkou 10.000 Kč. Zbývající finanční prostředky poskytuje
město Příbram ze svého rozpočtu.
K dnešnímu dni bylo zachyceno 375 osob, z toho některé i opakovaně. Protialkoholní záchytná
stanice v Příbrami neslouží jen pro potřeby města Příbram, ale poskytuje služby i pro občany
z jiných regionů, převážně ze Středočeského kraje, vzhledem ke skutečnosti, že v tomto regionu
tyto služby poskytují pouze další dvě záchytné stanice 

Mgr. Robert Dikan, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Občané měli možnost vidět 
své zastupitele přímo při práci
Poprvé v historii města Příbrami bylo občanům umožněno, aby mohli pohodlně
sledovat jednání zasedání zastupitelstva na svých monitorech nebo displejích
v pohodlí svých domovů. On-line přenos byl šířen na internetu přes server
YouTube, který umožňuje přenášet obraz v dostatečné obrazové a zvukové
kvalitě v HD rozlišení. Kamera byla umístěna na stropě uprostřed sálu tak, aby
všichni zastupitelé byli v záběru. Zvuk byl napojený na mikrofony hlasovacího
zařízení.
On-line přenos se mohl uskutečnit díky pečlivé přípravě, která začala legisla-
tivou, pokračovala nákupem nezbytného technického vybavení a končila technickým
zajištěním samotného přenosu a jeho administrace. Poděkování za kvalitní
zajištění přenosu patří zejména pracovníkům odboru vnitřních věcí za přípravu
legislativy k on-line přenosu, kteří zajistili, aby vše bylo v souladu se zákonem, dále
pracovníkům odboru informačních technologií za technickou přípravu a firmě
Internet PB za technickou realizaci přenosu na serveru YouTube.
Bude platit i do budoucna, že těsně před zasedáním zastupitelstva města
zveřejníme na stránkách Městského úřadu Příbram na adrese www.pribram.eu
odkaz na server YouTube, kde přenos poběží.
On-line přenos sledovalo po oba dny vždy přes 100 diváků, v průměru to bylo
kolem 130 – 140. V jeden okamžik jsme zaznamenali na serveru YouTube kolem 180
odběratelů vysílání. Dá se také předpokládat, že u jednoho monitoru mohlo přenos
sledovat více lidí.
Je zajímavé, že divácký zájem neopadal v průběhu vysílání, držel se na kon-
stantních hodnotách (kolem 100), a to i přes pokročilou večerní a noční dobu.
To svědčí o tom, že jednání zastupitelstva občany zajímalo, a pokud vše mohou
sledovat z pohodlí svých domovů, na čase jim tak moc nezáleží. Současně byl
zprovozněn i moderovaný chat, kde se mohli lidé vyjadřovat k probíhajícímu
vysílání a zastupitelstvu. Tam tolik aktivních přispěvovatelů nebylo, nejspíše proto,
že k účasti na diskusi je nutné mít zřízen vlastní Google PLUS účet a ne všichni
diváci jej mohli mít.
Do budoucna se budeme zamýšlet nad dalšími vylepšeními, jako například funkcí
obrazu v obraze (PiP), který by umožnil do celkového záběru vložit obrazovku - jak
kdo hlasoval apod. Záznam zasedání prozatím nebude na stránkách města
uchováván v záznamu, protože je třeba dodržet zákon o ochraně osobních údajů.
Na možnosti zveřejňování záznamu a dalších dokumentů tak, aby vše bylo
v souladu s ochranou osobních údajů, se pracuje.
Přenos splnil a bude i nadále plnit základní ideje – otevřít radnici a věci veřejné
více občanům.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Plavecký bazén se zateplovat nebude
Zejména téma údajně prorezivělých konstrukcí příbramského aquaparku
bylo důvodem návštěvy vedení města ve Sportovních zařízeních města
Příbrami. Po informacích, které na posledním jednání Zastupitelstva města
Příbrami prezentoval zastupitel za ODS Ivan Šedivý ve věci zateplení bazénu,
vedení navštívilo sportovní zařízení s cílem na místě se přesvědčit o argu-
mentech, které zastupitel Šedivý uvedl.
Sportovními zařízeními starostu města Jindřicha Vařeku, místostarosty Alenu
Ženíškovou a Václava Švendu provedl ředitel této příspěvkové organizace města Jiří
Holobrada. Po zhruba dvouhodinové prohlídce stavu aquaparku se všichni shodli
na tom, že spíše než do zateplení by bylo třeba zainvestovat do modernizace jeho
vnitřního vybavení.
„Naprostá většina plochy, která měla být předmětem rekonstrukce, je v současné chvíli
provedena v plastových profilech s dvojskly o prostupnosti 1,2 W/m2K a měla být
nahrazena opět plastovými profily s dvojskly o stejné tepelné prostupnosti. Z výše
uvedeného jednoznačně vyplývá, že takto navrhovaná rekonstrukce by byla naprosto
zbytečná a finanční náklady s ní spojené by skutečně byly vyhozené z okna,“ uvedl
v souvislosti s návštěvou zařízení starosta Jindřich Vařeka a dodal, že o žádných
prorezivělých konstrukcích, které měly být předmětem zmiňované rekonstrukce,
nemůže být ani řeč.
„Dotace z Operačního projektu Životní prostředí na tuto rekonstrukci by činila zhruba
2 miliony 700 tisíc Kč, z městského rozpočtu by se do této akce muselo investovat
zhruba 10 milionů Kč,“ dodal místostarosta Václav Švenda s tím, že účelnější by bylo
tyto peníze použít na modernizaci vnitřního vybavení aquaparku.
Vedení města si poté prohlédlo i volejbalovou halu a zimní stadiony včetně
provozních technologií.

Kontejnery na ošacení v Příbrami
Ve městě Příbram je provozován systém sběru ošacení a obuvi společností
Diakonie Broumov, s. r. o., a společností Koutecký, s. r. o. Tyto společnosti mají
na území Příbrami rozmístěné kontejnery. 
Společnost Diakonie Broumov, s. r. o., která se zabývá charitou, má v současné
době umístěné čtyři velké kontejnery v pískové barvě (dva na parkovišti Hyper-
marketu ALBERT v ulici Brodská, dále u parkoviště mezi autobusovým a vlakovým
nádražím a na Nové Hospodě v ulici U Kocáby). Ošacení a obuv odložené do těchto
velkých kontejnerů společnost využívá pro zajištění materiální pomoci všem, kteří
to potřebují. 

Společnost Koutecký, s. r. o., používá ke sběru odpadního textilu 20 malých
zelených kontejnerů rozmístěných převážně u tzv. hnízd na vytříděné odpady
a s textilem nakládá v souladu se zákonem o odpadech. Sebraný odpadní textil
pocházející z domácností společnost odebírá od spotřebitelů za účelem dalšího
zpracování, využití nebo odstranění.

Odbor životního prostředí MěÚ Příbram

SZŠ a VOŠ zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113, hledá
kvalifikovaného učitele/učitelku fyziky pro výuku ve SŠ. 
Tel.: 733 154 075, e-mail: szs@szs.pb.cz. 



I n f o c e n t r u m  M ě Ú P ř í b r a m
Infocentrum sídlí v přízemí v Zámečku-
Ernestinu, Tyršova 106, Příbram I.
Je zde pracoviště Czech Pointu a vyho-
tovíme Vám výpisy z rejstříků (obchod-

ního, živnostenského, trestního, insolvenčního), výpisy ze základních
registrů, výpisy z katastru nemovitostí. 
Provádíme konverze dokumentů z listinné do elektronické a z elektro-
nické do listinné podoby. A také si u nás můžete požádat o založení
datové schránky či vydání nových přihlašovacích údajů do datové
schránky. 
Velkou výhodou je, že kromě 24., 25., 26. 12. a 1. 1. máme otevřeno
po celý rok denně od 9 do 17 hodin (včetně sobot, nedělí a svátků).
Kontakt: 318 402 381, bezplatná linka 800 555 600

Kalendář akcí
14. 1. Červený a černý Divadlo A. Dvořáka 19:00
15. 1. Toulky po zapomenutých brdských hradech Knihovna J. Drdy 17:00
15. 1. Prokletí nefritového škorpiona Divadlo A. Dvořáka 19:00
16. 1. Maturitní ples SPŠ Příbram Estrádní sál 19:00
17. 1. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka Divadlo A. Dvořáka 17:00
17. 1. Hrdý Budžes Divadlo A. Dvořáka 19:00
18. 1. Tři zlaté vlasy děda Vševěda Divadlo A. Dvořáka 15:00
19. 1. Texty 20. století Knihovna J. Drdy 16:30
20. 1. Toulky po zapomenutých brdských hradech Knihovna J. Drdy 17:00
21. 1. Válka Roseových Divadlo A. Dvořáka 19:00
22. 1. Obraz Divadlo A. Dvořáka 19:00
23. 1. Ples Středního odborného učiliště Hluboš Sokolovna
23. 1. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka Divadlo A. Dvořáka 19:00
23. 1. Maturitní ples ISŠ Příbram Estrádní sál 19:00
24. 1. Ples Cechu příbramských horníků a hutníků Sokolovna
24. 1. Jamie Marshal – koncert Divadlo A. Dvořáka 19:00
26. 1. 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram náměstí TGM 121 17:00
26. 1. Texty 20.  století Knihovna J. Drdy 16:30
26. 1. Caveman Divadlo A. Dvořáka 19:00
27. 1. Přednáška o Brdech Knihovna J. Drdy 17:00
27. 1. Tartuffe Divadlo A. Dvořáka 17:00
31. 1. Písničkáři sobě Divadlo A. Dvořáka 19:30
31. 1. Divadelní ples Divadlo A. Dvořáka 20:00

2. 2. Partička Divadlo A. Dvořáka 20:00
3. 2. Saturnin Divadlo A. Dvořáka 19:00
4. 2. Válka Roseových Divadlo A. Dvořáka 19:00
5. 2. Balada pro banditu, sk. E Divadlo A. Dvořáka 19:00
6. 2. Maturitní ples ISŠ Příbram Estrádní sál 19:00

9. 2. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka Malá scéna 19:00
11. 2. Hvězdné manýry - veřejná generálka, sk. G Divadlo A. Dvořáka 10:00
12. 2. Hvězdné manýry, sk. P1, P2 Divadlo A. Dvořáka 19:00
13. 2. Hvězdné manýry Divadlo A. Dvořáka 19:00
13. 2. Rybářský ples Estrádní sál 19:00
14. 2. Ples hasičů Sokolovna
15. 2. Spirituál Kvintet Divadlo A. Dvořáka 19:00
19. 2. Pietní vzpomínka na popravené občany Zámeček-Ernestinum
19. 2. Balada pro banditu, sk. KMD Divadlo A. Dvořáka 17:00
20. 2. Maturitní ples Gymnázia Příbram Estrádní sál 19:00
20. 2. Maturitní ples SPŠ Příbram Sokolovna
21. 2. Masopust v Hornickém muzeu
21. 2. Příbramský huntík Malá scéna 13:00
21. 2. Švestka - Divadlo Járy Cimrmana, sk. N Divadlo A. Dvořáka 19:00
21. 2. 13. podnikatelský ples Sokolovna
22. 2. Jagababa a tři loupežníci, sk. D Divadlo A. Dvořáka 15:00
23. 2. Hvězdné manýry, sk. A Divadlo A. Dvořáka 19:00
24. 2. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, sk. F Malá scéna 19:00
25. 2. Katapult - retro tour 40 let Divadlo A. Dvořáka 19:00
26. 2. Pět minut slávy D-klub
27. 2. Maturitní ples OA a VOŠ Příbram Estrádní sál 19:00
27. 2. Písničkáři sobě Malá scéna 19:30
28. 2. Tři mušketýři, sk. J Malá scéna 17:00
28. 2. Společenský ples Kiwanis Estrádní sál 19:00 
28. 2. Sokolské Šibřinky Sokolovna

1. 3. Sokolský dětský karneval Sokolovna 15:00
6. 3. Ples Bytového družstva Sokolovna
7. 3. Ples jachtařů Sokolovna

21. 3. Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu Sokolovna
14. 4. Radůza s kapelou Divadlo A. Dvořáka 20:00

9. 5. Slivice 1945-2015, připomínka bitvy Památník na Slivici
16. 5. Muzejní noc Důl Anna
18. 5. Mezinárodní den muzeí Březové Hory, Památník Vojna
23. 5. Korzo Obora Dvořákovo nábřeží
23., 24. 5. Dny s permoníky Důl Anna

Výstavy:
Kateřina Handlová: sklo, šperk, objekt Galerie F. Drtikola 5. 12. – 18. 1.
Czech Press Photo 2014 Galerie F. Drtikola 11. 2. - 31. 3.
Příbramské baryty - výstava minerálů Ševčinský důl 1. 1. - 31. 12. 
Ke všem čertům - výstava loutek Hornický domek do 31. 10.
Velikonoce v hornickém domku Hornický domek 23. 3. - 5. 4.

Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných
V polovině prosince vyšla kniha Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných PhDr. Věry
Smolové, ředitelky Státního okresního archivu Příbram. Titul vydalo v krásné grafické úpravě
Nakladatelství Baron Hostivice. Kniha provádí čtenáře dějinami města a jeho panství od konce
14. do 17. století. Historické události jsou v knize propojeny s osudy zdejších obyvatel,
řemeslníků, mlynářů a havířů, rytířů a vladyků, farářů i učitelů. “Jedná se o knihu, ve které není
vůbec nic vymyšleného, vše je vypsáno z archivních pramenů. Všichni lidé, kteří tam vystupují,
tady skutečně žili, stopy po sobě zanechali právě v našich archivních dokumentech. V knize jsou
jen nezbytné letopočty, důležité pro časový posun ve vyprávění příběhů, abych čtenáře neodradila,“
představuje svoji knihu Věra Smolová. Přečtěte si rozhovor s autorkou.

PhDr. Věra Smolová: Knihu jsem psala 10 let
Paní ředitelko, jak Vás vůbec napadlo začít psát knihu na toto téma?

Mgr. Jarmila Šárová, bývalá ředitelka příbramského archivu, mi jednoho dne řekla, že je potřeba
zpracovat zdejší mlýny, ve kterých je chaos. Bylo to velmi těžké téma. Materiály jsem začala
dávat dohromady v roce 2005. O mlýnech se již dříve pokoušel sepsat knihu Karel Valta,
autor známé publikace Po stopách slávy a utrpení hornictva na Příbramsku. Nakonec ji nevy-
dal, protože se mu nepodařilo mlýnské objekty jednoznačně identifikovat a měl i jiné
problémy. Jeho rukopis zůstal ve fázi hrubých příprav. Skláním se před jeho sebereflexí, která
mu nedovolila nehotové dílo vydat. A jsem mu vděčná, že na konci druhé světové války stihl
všechny mlýny vyfotografovat.

Musela to být velmi náročná práce…

Ano, zejména proto, že je to téma velmi úzce spojené s hornictvím. Vodu z Litavky i z Příbram-
ského potoka potřebovali jak horníci, tak mlynáři. Musela jsem proniknout alespoň do zá-
kladů zdejšího hornictví a zpracování rud a historické kartografie včetně starých důlních map.
Zde musím vzpomenout na velkou pomoc regionálního badatele, nedávno zemřelého pana
Františka Stehlíka, který strávil jako zaměstnanec Rudných dolů velkou část svého života a je-
hož erudice v těchto oborech včetně geologie byla úctyhodná. Mravenčí prací byla také
četba odborné literatury a hlavně mnoholeté studium historických pramenů v příbramském,
pražských i jiných archivech. S úctou a vděčností vzpomínám na své učitele oboru
archivnictví Karlovy univerzity v Praze, kteří nás během studií nutili zvládnout všechno, co je
pro takovou práci nezbytné: orientace v obecné historii a pomocných vědách historických,
dostatečná znalost latiny, němčiny i staré češtiny a hlavně schopnost ty staré a často takřka
nečitelné listiny a knihy psané dnes již zapomenutými typy písma vůbec přečíst a pochopit.  

Ráda o Vás mluvím jako o popularizátorce historie v Příbrami, protože ji zájemcům
dokážete velmi poutavým způsobem přiblížit. Je i Vaše kniha napsána v tomto duchu?

Původně jsem ani neměla v úmyslu udělat ze svých podkladů knížku pro zábavu. Ale pak
jsem si řekla, že z vysloveně odborné publikace by se pro mnoho lidí vytratilo ono okouzlení
historií. Takže jsem zvolila formu příběhů. Začínám ve 14. století a provádím čtenáře dějinami
Příbrami jako městské společnosti, dolování a všeho, co s tím souvisí. Končím po třicetileté
válce, zhruba kolem roku 1670. Snad časem dojde i na pokračování. I když je to beletrie, vše
je postaveno na historických skutečnostech a na informacích získaných z archiválií. Prostě se
to stalo.

Na co se mohou čtenáři těšit?
V knize je asi všechno, co se v životě našich předků odehrávalo, od vražd přes hladomornu či
mučení až po války či složité rodinné vztahy. Lidé mají takové příběhy rádi. Někdy mám
pocit, že se vysloveně těší, jaké pikantní historky se zase dozvědí. Snažím se tedy o zábavnou
formu a zároveň nenápadné sdělování podstatných faktů z naší minulosti. 
Píšete vlastně takový, řekněme, historický bulvár…
To zní skoro až hanlivě, ale jak je libo. Každý z nás si nudných učebnic historie jistě užil dost.
Snažím se, aby každé mé vyprávění bylo založeno na historické skutečnosti vyčtené
z archivních materiálů. Pokud se příběh postaví na seriózních základech a do něho se pak
vloží nějaká pikantní pravdivá historka z minulosti, publikum to baví. Touto hravou formou se
v lidech vzbuzuje touha dozvědět se něco i z vlastní minulosti, touha po objevení svých vlast-
ních kořenů. A to je to nejdůležitější, o to mi totiž jde. Odkud jsem, kdo jsem a proč taková/ý
jsem? Čeho se chci vyvarovat, co musím předat svým potomkům? 
Možná si lidé říkají, že archiv jsou jen úřední dokumenty, lejstra a nudné zápisy. 
Divila byste se, ale ani v dávných staletích se lidé neubránili tomu, aby jim ani do úředních
dokumentů neproniklo něco ze života. Například když se o mlýně na Flusárně jednou kšafto-
valo (kšaft znamená poslední vůli, závěť, pozn. red.), majitel měl zřejmě hádavé dcery. Protože
ani do své poslední vůle nezapomněl napsat, že doufá, že se o jeho rozsáhlý majetek jednou
porovnají bez hádek a křiku. Takže tehdy i teď, pořád je to stejné. 
Kdy kniha vyšla a kde je k dostání?
Kniha je na trhu od 15. prosince a je ji možné zakoupit v příbramském Státním okresním
archivu v ulici E. Beneše 337 a v Pražské ulici v knihkupectví Mária Olšanská. Moc si přeji, aby
se knížka čtenářům aspoň trochu líbila.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Knihovna Jana Drdy v lednu
V úterý 13. ledna od 17 hodin zahájí kulturní program knihovny v novém roce paní Jana
Froňková přednáškou o Egyptě. Čím jiným začít, než arabským příslovím o tom nejznámějším
z tohoto koutu světa: „Všechno na světě má strach z času, ale čas má strach z pyramid.” Kultura
starověkého Egypta neustále podněcuje lidskou představivost. Poznejte společně s námi pyramidy,
skalní hroby, chrámy a chrámové komplexy, hieroglyfické písmo a život běžných Egypťanů, který byl
ovlivňován bohy a jejich obrovské touze po nesmrtelnosti.
Na čtvrtek 15. ledna od 17 hodin jsme připravili opakování toulek po Zapomenutých brdských
hradech pana Jiřího Schmidta. Společně navštívíme hrady: Valdek, Dršťka, Homberk, Hengst, Třemšín,
Vimberk, Strašice, Javor a Bozeň. Na přednášce se dozvíte, zda jsou zmíněné hrady přístupné a jak se
k nim nejlépe dostanete. Součástí přednášky bude i trocha historie, popis současného stavu a samozřejmě
i fotodokomuntace.
V úterý 20. ledna od 17 hodin naváže pan Schmidt na svoji přednášku o Zapomenutých brdských
hradech. Tentokráte společně projdeme hrady Příbram, Drahlín, Rožmitál pod Třemšínem, Hořovice,
Březnice, Hrochův Hrádek, Stražiště, Bozeň a Lopata. Dozvíme se něco málo z historie hradů, o jejich
současném stavu a samozřejmě nebudou chybět fotografie a informace o přístupnosti objektů.
V Brdech už přes 85 let funguje aktivní vojenská dělostřelecká posádka, která zde upravuje, udržuje
a přetváří krajinu a přírodu. O tom, jaký vliv to má na přírodu a především živočichy, zdali je to vhodné
či ne a jak to v Brdech momentálně funguje a vypadá, bude v úterý 27. ledna od 17 hodin hovořit
student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Bc. Václav Voska. Vysvětlí Vám, čím jsou
vojáci důležití a vhodní pro udržování současného stavu přírody. Popíše Vám, jak se bude vyvíjet
prostor Brd bez vojáků a důležitost navržení vhodného managementu v budoucí CHKO Brdy.
Od 12. ledna v 16:30 budou v ředitelně knihovny každé pondělí probíhat setkání nad Texty
z 20. století s panem Stanislavem Sloupem.
Všechny akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy (nám. T. G. Masaryka 156).

Nová Waldorfská školka v provozu
V pondělí 5. ledna zahájila výuku v Příbrami nová Waldorf-
ská školka. Vznikem této školky se příbramská Waldorfská
škola stala celostním systémem waldorfského vzdělávání,
a to nejen v Příbrami, ale i v celé ČR (školka, škola, gymná-
zium). Budova mateřské školy se nachází na náměstí
Dr. J. Theurera. Školka je pro 36 dětí a kapacita příbram-
ských školek se tak zvýšila na 1 332 míst.
Přestavba prostor využívaných dříve průmyslovou školou
stála necelých 7 milionů korun a byla dokončena v září
roku 2014. Město na zřízení nové mateřské školy získalo
dotaci z Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Součástí projektu byla nejen rekonstrukce budovy,

ale též kompletní vybavení, od nábytku přes pomůcky až po techniku potřebnou k provozu
školky. Revitalizována byla také zahrada, na které nechybí ani nové herní prvky.
Celkové výdaje na projekt: 6.858.472,11 Kč, celková výše vyplacené dotace 5.467.932,17 Kč,
spolufinancování městem Příbram: 1.390.539,94 Kč.

Chcete prezentovat svoji akci v Kalendáři akcí 
v Kahanu a na webu města? 

Pošlete informace na adresu info@pribram-city.cz



Vážení čtenáři Kahanu,
stojíme na prahu roku 2015 a bilan-
cujeme, jaký byl rok předcházející
a co nás čeká v roce nadcházejícím.

Z mého pohledu rok 2014 byl standardním rokem, ve kterém se nám
podařilo uspořádat mnoho tradičních akcí. Uskutečnilo se jedenáct
odborných seminářů, shromáždění delegátů a desetkrát se v roce

2014 sešlo představenstvo OHK Příbram. Ze společenských a sportovních aktivit
proběhl již 12. podnikatelský ples, 20. ročník tenisového turnaje, 3. ročník golfového
turnaje a 11. ročník kuželkového turnaje.
Nově jsme zařadili „Předvánoční kavárnu (nejen) pro ženy)“ v kavárně v Uranu
ve spolupráci s Integrovanou střední školou HPOS v Příbrami. Bylo to první před-
vánoční zastavení pro ženy podnikatelky a jejich přátele. Setkání zpříjemnila jazzová
a swingová muzika a připraven byl i uvítací drink pro účastníky akce.
Na setkání se samozřejmě podílely naše členské firmy i studenti ISŠ HPOS. Cílem
předvánočního podvečera bylo malé zastavení v předvánočním shonu, popovídání
s přáteli, případně seznámení se s novými tvářemi. Určitě bychom našli pár
nedostatků, ale bylo to poprvé, tak snad nám malé prohřešky všichni odpustí. Podle
pozitivních ohlasů soudím, že předvánoční kavárna splnila svůj účel a všichni se cítili
moc příjemně. 

Na sklonku roku jsme vydali aktualizovaný Regionální adresář firem a institucí
pro rok 2015, který jsme distribuovali zúčastněným firmám a který je pro zájemce
k dispozici na úřadu OHK v Zámečku-Ernestinu. 
Mezi naše hlavní činnosti patří služby pro exportéry, a to zvláště ověřování Certifi-
cate of Origin, kterých jsme ověřili cca 2 150 kusů, a vystavování karnetů ATA
pro veletrhy a výstavy.
Tradičně patříme k nejlepším kancelářím komorových Czech Pointů v rámci celé ČR
a chceme tímto poděkovat našim klientům, že si k nám našli cestu. 

Když obrátíme list do roku 2015, máme již připravenu řadu seminářů na aktuální
témata ke změnám zákonů.
15. ledna 2015 – Konzultace k problematice INTRASTATu
20. ledna 2015 –„Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení k 1. 1. 2015“
26. ledna 2015 – „Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců“
29. ledna 2015 – „Pracovní právo k 1. 1. 2015“
9. února 2015 – „Zákon o DPH od 1. 1. 2015“
16. února 2015 - „Novela daně z příjmu a další zákony“
Veškeré další aktualizované informace k seminářům včetně přihlášek naleznete
na www.ohkpb.cz.

Tradičně nás čeká velká společenská akce, kterou je 13. ročník „Podnikatelského
plesu“. Termín je stanoven na sobotu 21. února 2015 opět v prostorách příbram-
ské Sokolovny. Na programu je nejprve poslech jazzových a swingových melodií
v podání skupiny SUNDAY AFTERNOON´S JAZZMAN při uvítacím drinku a po zahá-
jení plesu si můžete zatančit za doprovodu hudební skupiny MIX. Máme připraveno
samozřejmě několik tanečních vstupů latinskoamerických tanců a sportovního rock
and rollu. V současné době oslovujeme partnery plesu, kteří přispívají k vysoké
kvalitě díky svým příspěvkům či darům. Jako tradičně budou připraveny i sloso-
vatelné vstupenky, které začneme prodávat začátkem února 2015 v naší kanceláři
v Zámečku-Ernestinu.

Přeji čtenářům Kahanu a našim klientům a členům, ať je rok 2015 úspěšný
a šťastný jak po stránce osobní, tak po stránce pracovní.

Veškeré další aktualizované informace naleznete na www.ohkpb.cz
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 EOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Prvním příbramským
miminkem v roce 2015 je
Jaroslav Sobotka z Kytína

V Příbrami se letos jako první
narodil v 6:20 hodin Jaroslav
Sobotka. Malý chlapeček při svém
narození měřil 51 cm a vážil 3.770
gramů 
První letošní miminko s maminkou

Evou Čížkovskou navštívil 2. ledna 2015 náměstek
hejtmana Středočeského kraje pro oblast finanční
kontroly a předseda Dozorčí rady příbramské
nemocnice Ing. Pavel Jetenský a ředitel Oblastní
nemocnice Příbram, a. s., MUDr. Stanislav Holobrada,
kteří popřáli novopečené mamince a malému
Jaroslavovi vše nejlepší a předali jim dárky.
Příbramská porodnice se od mnoha jiných českých
porodnic odlišuje již několik let stoupajícím počtem
porodů. Jen od roku 2010 s 956 porody se jejich
počet postupně zvýšil až na 1 053 v roce 2014. Jen
proti minulému roku stoupl počet porodů v Příbrami
o 65. V České republice přitom počet narozených
dětí dlouhodobě klesá.
Dalším číslem, které v Příbrami neustále narůstá, je
počet maminek s trvalým bydlištěm mimo příbram-
ský region. V roce 2014 přijelo do Příbrami porodit
své děti již 20 % rodiček převážně z Prahy, Plzně
a dalších míst.
Tajemstvím Příbrami, které do porodnice přivádí
stále více budoucích maminek, je přitom poměrně
jednoduché. Kromě moderního medicínského

zázemí disponuje Příbram také příjemným
prostředím a zrekonstruovaným oddělením
šestinedělí a novorozenců. 
Největší „zbraní“ porodnice v Příbrami je ale její
personál - společný tým porodnictví a dětského
oddělení, který zahrnuje lékaře, porodní asistentky,
zdravotní sestry. Tento tým totiž u maminek jasně
boduje svojí vstřícností, empatií, ochotou a osob-
ním přístupem k maminkám i k jejich bezprostřed-
nímu okolí.

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

Příbramští občánci narození v listopadu a prosinci

Výročí povýšení kostela na Svaté Hoře na Basi-
liku minor
Ve středu 21. ledna si připomeneme 110. výročí
povýšení kostela na baziliku. Mše svaté budou
v 7.00, 9.00 a 17.00 hodin. Za obvyklých podmínek
je možné získat plnomocné odpustky.

Betlémy
Pondělí 2. února je posledním dnem, kdy je možné
navštívit Svatohorské jesličky, které se nacházejí
v bazilice v postranní kapli svatého Ignáce. Svato-
horský betlém je stále v procesu tvorby. Posledním
řezbářem, dodávajícím nové postavičky, je pan
Bedřich Šilar z Lanškrouna. Část 24. ročníku výstavy
betlémů, umístěná ve Svatohorském poutním
muzeu, bude přístupná taktéž do 2. února.

Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
V pondělí 2. února oslavíme svátek Uvedení Páně do
chrámu. Tento den prakticky navazuje na vánoční
svátky, neboť oslavovaná událost následovala
čtyřicet dní po narození Pána, jak praví Mojžíšův
zákon. Při tomto svátku si připomínáme, že Pán Ježíš
je „Světlem národů“, jak se o něm v chrámu vyjádřil
stařec Simeon. Jako křesťané si uvědomujeme, že
náš život by měl vydávat o tomto Světle svědectví.
O tomto svátku se žehnají svíce, které jsou symbo
lem toho, že Pán je s námi. Svíce se budou žehnat při
všech mších svatých, tedy v 7, 9, 11 a 17 hodin.

Popeleční středa
Na 18. únor letos připadá Popeleční středa. Název
„popeleční“ je odvozen od popelce, kterým jsou
věřící označováni na čele při kajícím úkonu. Lidé tím
uznávají lidskou slabost a náklonnost k hříchu
a připomínají si svou smrtelnost. Popel je z ratolestí,
které byly posvěceny na Květnou neděli
v předešlém roce.
Tímto dnem začíná postní období, v němž se
snažíme o naše očisťování a připravujeme se na Ve-
likonoce. Popelec bude udělován při všech mších
svatých, tedy v 7:00, 9:00 a 17:00 hodin.

Křížové cesty
Po celé postní období se v pátek v 16:30 a v neděli
v 15:00 hodin koná pobožnost křížové cesty. 

Více informací o bohoslužbách, kulturních
událostech a ostatních akcích:
Římskokatolická farnost u kostela nanebevzetí
Panny Marie, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram
www.svata-hora.cz, tel. +420 318 429 930,
+420 603 797 393, +420 731 619 668 
e-mail: : basilica@svata-hora.cz
sakristie – denně od 6:30 do 18:00, v neděli do 17:00
Svatohorské poutní muzeum denně od 10 do 16,
e-mail: prohlidka@svata-hora.cz   
Aktuality o stavbě varhan na www.svata-
hora.cz/varhany
Matice svatohorská e-mail: matice@svata-hora.cz 

Prezentace města na veletrzích
Měsíce leden a únor jsou již tradičně spojeny s účastí města Příbrami na veletrzích
cestovního ruchu, na kterých zveme návštěvníky do našeho regionu.
Ve dnech 15. až 18. ledna 2015 se představíme na veletrhu Regiontour v Brně,
který je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu se zaměřením na regiony
ve střední Evropě. Veletrh Regiontour je tak nosným projektem na podporu
domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice.
Město Příbram se veletrhu účastní v samostatném stánku jako spoluvystavovatel
Středočeského kraje.
Po velmi dobré zkušenosti se spoluprací z minulých let se opět ve stánku města
Příbrami představí Hornické muzeum Příbram (www.muzeum-pribram.cz), Svatá
Hora (www.svata-hora.cz), Knihovna J. Drdy (www.kjd.pb.cz) a Svazek obcí Podbrd-
ského regionu (www.podbrdsko.com).
Velmi příjemnou pozvánkou do našeho regionu bude v pátek 16. 1. 2015
vystoupení hudební skupiny Ginevra. Po celou dobu veletrhu budou zaměstnanci
města a muzea rozdávat ve stánku propagační materiály a podávat informace
o novinkách a zajímavostech z našeho regionu. 
Srdečně všechny zveme k návštěvě stánku města Příbrami. Stánek č. 111 najdete
v pavilonu „P“ na brněnském výstavišti. Ve čtvrtek 15. ledna je veletrh otevřen
pro odbornou veřejnost, v ostatní dny přivítá veřejnost laickou.

Dalším veletrhem, kterého se město Příbram na začátku roku zúčastňuje, je veletrh
Holiday World v Praze. Veletrh Holiday World je jednou z nejvýznamnějších akcí
svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Letos se bude
konat 24. ročník, který proběhne ve dnech 19. až 22. února 2015 na holešovickém
Výstavišti v Praze společně s 9. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro &
Hotel a s 20. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky v České republice
Golf Show. 
Na veletrhu se bude Příbram opět prezentovat společně s Hornickým muzeem
Příbram, Svatou Horou, Knihovnou J. Drdy a Svazkem obcí Podbrdského regionu.
Hudební skupina Ginevra zahraje návštěvníkům veletrhu v sobotu 21. února 2015. 
Veletrh Holiday World bude již tradičně rozdělen na dva dny pro odbornou
veřejnost a víkendové dny budou patřit veřejnosti laické.
Tímto si Vás již dnes dovolujeme pozvat k návštěvě našeho stánku č. 801
ve Veletržní hale holešovického Výstaviště. 

Ing. Ota Hauptmann, vedoucí obecního živnostenského úřadu MěÚ Příbram

Město Příbram pomáhá vozíčkářům
Město Příbram v r. 2013 zakoupilo a nechalo instalovat do hasičského vozu Ford
Transit, svěřeného do péče členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbram I,
zařízení – plošinu pro přepravu zdravotně postižených osob pohybujících se
na vozíku.
Cílem tohoto projektu je pomoc našim zdravotně hendikepovaným spoluobčanům
v případě poruchy jejich vozíku po Příbrami a zajištění jejich přepravy zpět
domů. Do současné doby byla tato služba v několika případech využita. 
Za tuto záslužnou činnost členů jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterou
provádí ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu, je nutno upřímně
poděkovat. Činnost byla také velice kladně hodnocena i na jednání Bezpečnostní
rady města Příbram v září 2014.
Pro občany, kteří se dostanou do výše uvedené svízelné situace a chtějí využít
uvedenou službu, jsou určena tato telefonní čísla: 800 880 831, 800 880 832.
(Tísňová volání, prosíme, nepoužívejte). 

Na svatohorském gymnáziu se soutěžilo v logice
Začátkem prosince se na Gymnáziu pod Svatou Horou tradičně konala soutěž v logických hrách pro základní školy
z Příbramska. Účastnilo se osm družstev z pěti škol. Navštívili nás žáci ze ZŠ pod Svatou Horou, ZŠ a MŠ Nečín, ZŠ 28. října,
ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Nový Knín. 
Celé dopoledne se odehrávaly velice napínavé souboje, například jeden v piškvorkách trval téměř půl hodiny. Organi-
zaci zajistili učitelé a studenti gymnázia, kteří si akci užili stejně jako soutěžící. 
Jako v každé soutěži, tak ani v této nechybělo vyhlášení vítězů. Avšak tak jednoduché to nebylo, aby se rozhodlo
o prvním a druhém místě, musel být sveden dramatický „rozstřel“ ve hře 2048, a pak už bylo vše jasné. První místo
obsadil tým Kostičky ze ZŠ 28. října, na druhém se umístnil tým ze ZŠ pod Svatou Horou Svatoušci a na třetím tým Pátá
ZŠ opět ze ZŠ 28. října. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny, pořízené za finanční podpory města Příbram. Ale ani
poražení nepřišli zkrátka, vedle cen útěchy je těšil i dobrý pocit, že dopoledne, které strávili na Gymnáziu pod Svatou
Horou, nepatřilo k těm, na které se nevzpomíná.

Michaela Němcová, 4. A, Gymnázium pod Svatou Horou

Ze Svaté             Hory

Vážení čtenáři Kahanu,
OHK Příbram v průběhu ledna
a února uskutečnila šest seminářů,
o kterých jste již byli informováni.

Na jaro 2012 připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
vybere to své.
Nyní poskytnu krátký přehled a postupně se budu k jednotlivým akcím

vracet podrobněji. 
5. března 2012 – „Právo pro obchodníky nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
z řady seminářů, který má účastníky seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
praktickými dopady, tj. asi budeme bourat mýty a chybné (byť zažité a oblíbené) omyly.
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
je vhodný zvláště na obchodníky a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma. 
15. března 2012 – „ Znalecký posudek, jaká jsou přání zadavatelů a jaká je realita“-
přednáší soudní znalec David Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
ten předchozí. Členové OHK Příbram mají opět vstup bez poplatku.
29. března 2012 – „Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012“. Připravo-
vaná novela, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012, představuje významnou změnu
tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006. Mnohé z těchto změn budou vyžadovat zásahy
do zaběhlých postupů zadavatelů. Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
s důrazem na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
12. dubna 2012 – „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
a naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
S dalšími připravovanými akcemi Vás seznámíme v příštím čísle. 

Teď bych se ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové sezóny v Příbrami. Organizátory může
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky pod-
poře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto bych ještě jednou chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní krátce přiblížím program letošního plesu.  Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účast-
níci mohli poslechnout jazzovou a swingovou muziku v podání kapely SUNDAY
AFTERNOON´S JAZZMAN.  Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
stálo za to.
V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia. 
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací! 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

www.ohkpb.cz

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

SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN 
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude
věnován stavbě velkých svatohorských varhan. 
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trum-
petistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
krásné hudby, a podpořit tak stavbu unikátního
královského nástroje na kůru svatohorské baziliky! 
Vstupenky na tento koncert v ceně 250 Kč je možné
rezervovat na matice@svata-hora.cz nebo osobně
zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán
na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská
a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 15. prosince 2009. 
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!

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

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
hodin na svatohorském náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komor-
ního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
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 každoden-
ně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz. 
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
matice@svata-hora.cz. 

P ř í b ra m š t í  o b č á n c i  n a r o z e n í  v  l e d n u  a  ú n o r u

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
rozšiřuje služby stravo-
vacího provozu směrem
k veřejnosti

Od 1. března 2012 rozšiřuje
Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., služby svého stravo-
vacího provozu a otevře ho
veřejnosti.

Dosud nemocniční stravovací provoz sloužil
téměř výhradně pouze pacientům a zaměst-
nancům nemocnice, ostatním zájemcům
nabízel „jen“ možnost obědů. To se od 1. března
změní a nemocnice nabídne široké veřejnosti
kromě zmíněných obědů i možnost zakoupit si
malé občerstvení. Nákup je možný za hotové
peníze a zákazník si zboží může odnést domů,
stejně jako sníst ho v prostorách jídelny.
V nabídce jsou například: přesnídávkové
polévky (gulášová, čočková, dršťková, apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,

tiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
cukrovinky, atd.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občer-
stvení je vyráběna vlastními zaměstnanci
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než
příznivé.
Novou službu mohou využít sami pacienti hos-
pitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný,
který nemocnicí pouze prochází.
Doplňkový prodej je umístěn ve stravovacím
provozu nemocnice, v areálu I. (Příbram I.),
v křídle D4 monobloku, 1. patro (pod interní
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objed-
nání: 318 641 164.

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

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

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

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

Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA),  Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, 
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost:  RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57, 
LAZEC - volební místnost:  KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7. 

1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
komise.

2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
voličů. 

4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.

V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.

starosta
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                            Podrobně na webové adrese:   www.ddmpribram.kvalitne.cz 
 
 
 

       Datum Den Hodina Akce 
 

8.1.2015 
 

Čtvrtek 
 

19 – 22 
 

 
Keramický seminář 

 
10.1.2015 

 
Sobota 

 
9 - 12 

 
Deskové hry 

 
 

18.1.2015 
 

Neděle 
 

17,00 odjezd 
 

Zájezd do Divadla Palace 
„Světáci“ 

 
 

20.1.2015 
 

Úterý 
 

15 - 16,30 
 

Tvořivé odpoledne 
„ Vyrob si vlastní kočičku ˮ 

 
 

22.1.2015 
 

Čtvrtek 
 

19 - 22 
 

 
Keramický seminář 

 
24.1.2015 

 
Sobota 

 
9 - 12 

 
Deskové hry 

 
 

30.1.2015 
 

Pátek 
 

8,30 – 13,30 
 

Pololetní prázdniny 
„ Pololetky na jedničku ˮ 

 
 

31.1.2015 
 

Sobota 
 

 
9 - 12 

 
Tarot a Mandalování 

8.1.
10.1.

18.1.

20.1.

22.1.
24.1.

30.1.

31.1.

 

 

     Dům dětí a mládeže, Pod šachtami 294, Příbram IV 
      

                                     Zveme děti od 6 let  
 
 

                                       
                                              

                                                        Den pololetních prázdnin  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
                                                                                 
     

   Místo konání :      DDM Příbram     8,30 – 13,30 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     

                Čeká tě :          Výroba originálního přívěsku na klíče 
                        Pečení vuřtů        Plnění úkolů při putování  
                             za pokladem krále Brtníka z Brtníka 
                           Porážka nepřátel z hradu Pětek                                     

  Vezmi s sebou : přezůvky, svačinu, pití, vuřty na opékání                                                                                                
 
                                    Přihlášky do 28.1.2015 !           
        Marcela Jelínková   -   tel. 608 522 677   nebo   607 529 763 
        jelinkova@ddm.pb.cz                www.ddmpribram.kvalitne.cz                    
                            
                Akce se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.                     

 

Srdečně Vás zveme na přednášku 

Život je změna a jak ji udělat ? 

 

 

 

      Pořádá :    Společnost Život a zdraví, z. s.                               

    Kontakt :      Simaková Anna,  731 187 525   Vstup dobrovolný 
 

www.klubyzdravi.cz   

Nový začátek 

  Kdy : 
 

  21. 1. 2015 v 17:30 
  Kde : 

 

Cestovní kancelář – Lucie 
Prokopská 11, Příbram 1 
 

 

Náměstí T.G.M.  

Příbram 1 

 

Přednáší :  MUDr. Jana Krynská 
Emeritní primářka Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně 

Je odborným garantem Klubu Zdraví v ČR 
 

 

 (Návod na recept na druhé  straně letáku, nebo na webových stránkách) 

 SOUTĚŽ O NOVOROČNÍ ZDRAVÝ SALÁT 
salát 

 

 
 
 
Projekt Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram 
Registrační číslo: CZ. 1.04/3. 1.03/C2.00037 
 

Město Příbram, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram, realizuje projekt 
„Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram“. Do projektu 
jsou zapojeni všichni sociální pracovníci a kurátoři vykonávající činnost orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí (dále jen OSPOD).   

Uběhlo více než půl roku od počátku realizace projektu.  Přicházíme proto s informacemi o jeho 
naplňování, respektive o plnění jednotlivých aktivit.  
 
V souvislosti s projektem byly přijaty do pracovního procesu dvě nové sociální pracovnice, které 
posílily tým pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD). Pro jejich řádný výkon 
práce bylo zakoupeno i nezbytné materiálně-technické vybavení. Zakoupením dalších 36 odborných 
titulů a knih pro všechny pracovníky odboru byly posíleny podmínky pro zvyšování jejich odborné 
kvalifikace, kompetencí a ostatní profesní vzdělávání. 
 
Od června 2014 pracovníci OSPOD absolvovali sedm akreditovaných vzdělávacích kurzů z celkového 
počtu dvanácti plánovaných na celé období projektu.  
 
Podle určeného harmonogramu se realizují skupinové supervize pro pracovníky OSPOD. V rámci 
aktivity „Nastavení spolupráce s navazujícími subjekty SPOD“, se v září uskutečnil tzv. kulatý stůl, 
který byl určen pro spolupracující odbornou veřejnost se zaměřením na nové postupy a kompetence 
pracovníků při práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Účastníkům setkání byl mj. předložen 
informační materiál, který popisuje způsob zabezpečení pracovní pohotovosti při poskytování pomoci 
ohroženým dětem, pravomoci sociálních pracovníků při součinnosti s orgány činnými v trestním 
řízení a postup při podávání návrhu na nařízení předběžného opatření při řešení problematiky 
nezletilého dítěte, které se ocitlo v ohrožení života nebo je vážně narušen jeho další zdravý vývoj. 
Zároveň účastníci obdrželi leták, který obsahuje kontakty na všechny pracovníky OSPOD i na úzce 
spolupracující organizace.  Oba tyto materiály a ostatní informace (nejen) k projektu je možné nalézt 
na webové stránce Odboru SVaZ, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram: 
http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-
socialne-pravni-ochrany-deti.html  
 
Ukončení a vyhodnocení projektu je plánováno v květnu 2015. O dalším naplňování podmínek 
projektu i plnění stanovených úkolů budeme průběžně veřejnost informovat.  
 
Mgr. Robert Dikan 
vedoucí OSVaZ 

 

Mateřská škola speciální, Příbram, Hradební 67 
 
 

Ředitelka v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), stanovuje místo, termín a dobu pro 

 
PODÁNÍ ŢÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2015/2016 
 

Mateřská škola speciální, Příbram, Hradební 67 
Středa 28. 1. 2015 od 10:00 do 16:00 hod. 
Čtvrtek 29. 1. 2015 od 10:00 do 16:00 hod. 

 
 

Při podání ţádosti předloţte:  
 občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte,  
 písemné vyjádření odborného lékaře pro děti a dorost:  

tiskopis je k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na webových stránkách MŠ, 
 písemné doporučení k zařazení dítěte do reţimu speciálního vzdělávání vydané 

pedagogicko psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem.   
 
 

Kontaktní údaje:  
Sídlo školy: Hradební 67, Příbram I, 261 01 
Telefon: 318 623 739 
E-mail: spec.ms@seznam.cz, Web.: /skoly.pb.cz/MSspec./ 



Gymnazisté konverzují přes Skype
Gymnázium Příbram je od letošního roku účastníkem programu Skype in the Classroom, mezi-
národní online komunity pedagogů z celého světa, jejichž třídy spolu navzájem mohou komu-
nikovat prostřednictvím Skypu. Během října a listopadu proběhlo několik testovacích hovorů
mezi žáky gymnázia a americkými školami v Texasu a New Yorku v rámci hry Mystery Skype,
jejímž účelem je uhodnout pomocí zjišťovacích otázek, kde se partnerská škola nachází.
Poslední listopadový týden se pak skupina septimánů “setkala” se svými vrstevníky ze Švédska,
s nimiž má naplánovánu sérii diskuzí na aktuální světová témata. Při této úvodní videokonfe-
renci si studenti vyměnili zkušenosti ze svých škol a čeští žáci se tak třeba dozvěděli, že ve Švéd-
sku škola začíná v 8:30, že zde mají obědy zdarma a stát jim přispívá na učebnice. Ale také třeba
že nejsou spokojeni s politickou situací a že se jejich země potýká s problémem žebrajících
přistěhovalců z Rumunska.
Skupina studentů 2. ročníku se následně spojila se třídou na severovýchodě Austrálie, která
speciálně kvůli tomuto videohovoru přišla do školy v 18 hodin australského času. V den, kdy celá
Příbram byla schována v lezavé mlze, bylo zajímavé sledovat australské žáky v uniformách
s kraťasy a od sluníčka znatelně spálenou paní učitelku.
Do programu se plánují zapojit i další pedagogové gymnázia, a tak budou mít gymnazisté vedle
mezinárodních projektů a výměnných pobytů další příležitosti k živé komunikaci se svými
vrstevníky ve světě.

Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

Nové učebny na gymnáziu
V pátek 5. prosince proběhlo v hudebním sále Gymnázia Příbram slavnostní otevření učeben
fyziky a přírodních věd, které byly nově vybaveny z finančních prostředků projektu Cestou
přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, který spadá do Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V souvislosti s touto událostí přijeli na gym-
názium zástupci zřizovatele školy a členové realizačního týmu příjemce dotace, kterým je
Středočeský kraj. Dalšími hosty byli ředitelé partnerských základních škol, zástupci města
a dodavatelské firmy.
V úvodu všechny přítomné uvítala ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková. Poté se slova ujala
vedoucí oddělení koncepce a kontroly škol Ing. Mgr. Marcela Mertinová, která ocenila přínos
projektu pro všechny zúčastněné školy a jejich žáky. Manažer projektu RNDr. Petr Hrubý v závěru
této úvodní části seznámil přítomné s aktivitami projektu a jejich plněním. Realizační tým školy
a pozvaní hosté se po této slavnostní úvodní části vydali na prohlídku učeben a celé zahájení
pak zakončili společnou debatou doplněnou občerstvením.
Nové vybavení učeben zahrnuje nový nábytek pro žáky, pracoviště učitele včetně demon-
stračních stolů, elektrické zatemnění, nové tabule s interaktivními sadami, dataprojektory
a vizualizéry. Pracovní stoly žáků v učebně fyziky jsou navíc opatřeny elektrickými rozvody
a přípojkami na internet. Vše doplňuje nové osvětlení, nová podlahová krytina a úložné
prostory. Celkové náklady na vybavení učeben včetně nákladů na pomůcky pro výuku
přírodovědných předmětů dosáhly od začátku realizace projektu v roce 2013 částku 2,9 mil. Kč.

Kristýna Blahnová, Gymnázium Příbram, Legionářů

Exkurze do Temelína
Ve středu 3. prosince se třídy 1.B a část 2.B společně vydaly do Jaderné elektrárny Temelín. Naše
cesta začala v 8 hodin na autobusové zastávce v Jiráskových sadech, kde jsme společně
nastoupili do autobusu. Bylo opravdu ošklivé počasí. Pršelo a cestou toho nebylo moc vidět
kvůli husté mlze, takže většina z nás strávila cestu se zavřenýma očima posloucháním hudby
z našich chytrých telefonů. Po přibližně hodině a půl jsme dorazili do cílové destinace. 
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna šla přímo do elektrárny a druhá do zámečku, ve kterém
byla expozice. Já jsem byl ve druhé skupině. Byli jsme zavedeni do “kinosálu”, ve kterém bylo
plátno o trochu větší než lepší televize, sice umělo 3D, ale trochu mě mrzelo, že nebyl k dispozici
popcorn ani žádné nápoje. Film byl o tom, jak funguje jaderná elektrárna. Potom jsme si mohli
prohlédnout expozici. Byla tam spousta věcí, které se týkaly jaderné fyziky. Mě nejvíce zaujalo
několik monitorů, na kterých byly pohádky o jaderné energii a jaderné elektrárně, ale také tam
byly monitory s kvízy, na kterých jsem překvapil sám sebe, protože na nejvyšší obtížnost, tedy
“jaderný fyzik”, jsem prošel bez ztráty kytičky na plný počet bodů. Naše skupiny se prohodily
a my jsme byli už jen krůček k překročení hranice elektrárny. Ve vzduchu bylo cítit napětí,
zvědavost a já jsem si říkal, že pokud má Temelín v nejbližší době vybouchnout, tak právě teď,
abychom to měli rychle za sebou. Prošli jsme přísnou bezpečnostní kontrolou, ale bylo naprosto
jasné, že kdyby někdo chtěl vyhodit Temelín do vzduchu, tak to nebude mít zas tak těžké. Naše
procházka elektrárnou byla poměrně rychlá, viděli jsme strojovnu a mohli jsme jít zase zpět.
Opět jsme se usadili do autobusu, na rozloučenou jsme zamávali Temelínu a kolem druhé
hodiny jsme spatřili ceduli, která oznamovala příjezd do naší domoviny.

Václav Velát, 1.B  OA a VOŠ Příbram

Jak voda do vodárny přišla
Tento příběh je čistě jen a jen o mně – vodě z Pilské nádrže. 
Byl to den jako každý jiný, den pro některé nevýznamný, ovšem pro mě a pracovníky úpravny
vod v Kozičíně dnem práce a dlouhé cesty. Stalo se to brzy ráno, když jsem opustila svou nádrž
a ocitla se na místě, kde to pro mě bylo nové, kde jsem to neznala. Bála jsem se, co se jen se
mnou bude dít? „Haló, je tady někdo?“ zakřičela jsem do prázdna. „Kde to vlastně jsem?“
optala jsem se, stále se značným náznakem strachu v hlase. „Jsi na cestě do úpravny vod
v Kozičíně, jednou tam zamíří všechna voda z nádrže,“ řekl tajemný hlas a já se zaujetím
pokračovala ve své cestě. Když jsem dorazila na místo, všude byla spousta trubek, rour
a potrubí, některé zavřené, některé otevřené, jedna vedla tam a druhá zase támhle. Bylo to
úžasné a také velmi napínavé. Za svou cestu jsem prošla pískovým filtrem, musím přiznat, že to
bylo opravdu legrační a trochu to i šimralo, různými odděleními úpravy, kde jsem se setkala
s manganistanem draselným, chlorem, chloridem amonným, vápenným hydrátem. Bylo toho
tolik! Potkalo mě i jedno velmi milé překvapení, neboť jsem při své cestě potkala skupinu
studentů z Obchodní akademie v Příbrami, kteří bedlivě poslouchali a vyplňovali si pracovní
listy.
No a co se se mnou stalo po tom všem? Dnes jsem dodávána už vyčištěná do domácností
k užitku, přesně tak, jak mi bylo předpovězeno. Má cesta je u konce.

Lucie Nováková, 1.C OA a VOŠ Příbram

Exkurze na živnostenském úřadu
Dne 24. 11. 2014 se naše třída 1.A v doprovodu třídní učitelky vydala na exkurzi na Živnostenský
úřad v Příbrami. Exkurze probíhala v rámci výuky ekonomie a nesla se v duchu nově probírané
látky podnikání. Nejprve jsme si ale prohlédli prostory budovy a snad si je i uložili do paměti,
kdyby se nám někdy v budoucnu hodily. 
Pak se nás ujal vedoucí Ing. Ota Hauptmann a začal s menší přednáškou, kde nám připomněl
pár věcí, které už o podnikání víme, ale hlavně nám řekl spousty nových, užitečných informací
k tomuto tématu. Pro zpestření jsme se mohli podívat na formuláře, které třeba taky jednou
budeme vyplňovat, pokud budeme chtít podnikat, a na seznam jednotlivých živností. 
Zpočátku jsme se báli, že nás přednáška bude nudit, ale opak byl pravdou. Pan vedoucí byl
velice vtipný a na všechny naše otázky odpovídal ochotně a srozumitelně. Proto bych mu
tímto chtěla poděkovat za zábavné a poučné rozšíření našeho vzdělání.

Tereza Daňová, 1.A OA a VOŠ Příbram

Mezinárodní setkání učitelů v Dijonu
Ve dnech 8. – 11. 12. 2014 se uskutečnilo mezinárodní setkání koordinátorů zahraniční
spolupráce ve francouzském Dijonu. Toto setkání se konalo v rámci Spolupráce čtyř regionů –
Středočeský kraj, Opolské Vojvodství, Burgundsko a Porýní-Falc, která byla zahájena již v roce
2003 a od roku 2006 se rozšířila i na oblast školství. Jejím cílem jsou semináře a projekty
mezinárodní kooperace. Delegaci Středočeského kraje vedli Mgr. Ingrid Vavřinková a Mgr. Jiří
Holý. Spolu s nimi se výjezdu zúčastnili zástupci čtyř středních škol z našeho regionu. Za naše
město jimi byly učitelky Obchodní akademie a Gymnázia Příbram. 
Cílem setkání bylo prohloubení již existujících partnerství a navázání nových kontaktů. Účast-
níci se dále seznámili s E-Twinningem, což je platforma, přes kterou mohou učitelé a žáci
z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů
a sdílet své nápady. Výstupem workshopů bylo naplánování mezinárodních projektů na této
platformě. Kromě prohlídky krásného historického centra Dijonu a jeho památek byli všichni
zúčastnění přijati německým konzulem, který celé setkání oficiálně zakončil. Konference byla
velmi inspirativní, probíhala v přátelském duchu a další setkání všech participujících škol je
naplánováno na říjen 2015 v Praze, kde proběhne evaluace projektů, které byly v Dijonu
naplánovány. 
Děkujeme za možnost zúčastnit se tohoto mezinárodního fóra, které jistě přispěje k úspěšnému
rozvíjení našich již probíhajících či k rozjezdu nových zahraničních přátelství, a těšíme se
na další spolupráci.

Libuše Fořtová, Gymnázium Příbram
Lenka Lexová, OA a VOŠ Příbram 

Jak na bezpečný internet?
V podzimních měsících roku 2014 probíhala napříč celou republikou akce s názvem Kraje
pro bezpečný internet. Jeho smyslem je naučit se zodpovědnému chování v kybersvětě,
rozeznávat rizika, předcházet jim a umět je řešit. Studenti absolvovali elektronický kurz a kvíz
na téma bezpečnost na internetu (Ochrana mladého surfaře, Zloduši a havěť na internetu,
(Ne)Bezpečný mobil). Celkem se do soutěžního kvízu zaregistrovalo 25 976 žáků a i přes jeho
náročnost jej úspěšně dokončilo celkem 4064 z nich, z toho na Gymnáziu Příbram bylo ze 150
řešitelů úspěšných 125. 
Ti nejlepší se pak sešli na vyhlášení v rámci jednotlivých krajů a odnesli si hodnotné ceny -
třeba Xbox, tablet, telefon nebo čtečku. A je velmi potěšitelné, že v rámci Středočeského kraje
má Gymnázium Příbram dva zástupce v nejlepší desítce: Annu Průšovou (1.C) na 9. místě
a Jakuba Černohouse (kvinta) dokonce na místě prvním. Oběma, ale i všem úspěšným
řešitelům a také vyučujícím informatiky, patří velké poděkování a gratulace.

Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

Náš podzim s archeologií
Jako žáci šestých tříd naší školy jsme na podzim měli možnost zúčastnit se mnoha cest
do pravěku. Témata tohoto nejstaršího historického období nás v hodinách dějepisu provázelo
celý podzim. Proto jsme uvítali, že jsme v rámci naší spolupráce s Hornickým muzeem mohli
doplnit běžné vyučovací hodiny o mnohé tematické exkurze. Nejprve to byla výstava Dáma
s náhrdelníkem, kdy jsme v muzejních expozicích hledali přímé souvislosti s ve škole probíra-
nou látkou. Dále nás přímo v muzeu čekala interaktivní beseda, při níž jsme se seznamovali
s archeologií jako takovou. Nabyté teoretické poznatky o této vědě jsme plně využili při terén-
ní exkurzy do nedalekých Hrazan. Zde jsme se na půl dne stali malými archeology a ponořili se
do dávné historie. Pozůstatky keltského oppida nám ukázaly nejen život našich předků, ale
i náročnost práce archeologů. Bez jejich výzkumů bychom se v hodinách dějepisu neobešli.
Tímto bychom rádi poděkovali za další muzeem pečlivě připravené akce, kterých jsme se v rámci
naší spolupráce s Hornickým muzeem zúčastnili. 

Za žáky 6.AB ze ZŠ Březové Hory Mgr. Martina Cvrková

Základní škola Jiráskovy sady
Škola je držitelkou Evropské ceny kvality, je Školou udržitelného rozvoje a je certifikována v síti
Škol podporujících zdraví. 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 středních i vysokých školách. Škola je garantem mnoha matema-
tických, výtvarných a jazykových soutěží, jakož i regionální přírodovědné soutěže Tady jsem
doma. Je rovněž úspěšným pořadatelem okresního a krajského kola 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 partnerskými školami v rámci projektu Socrates-Comenius.
Žáci každoročně obsazují přední místa ve významných soutěžích regionálního, ti nejlepší
i celorepublikového charakteru. V posledních letech reprezentovali svoji práci a celé město
Příbram např. v Německu, Anglii, Francii, Itálii, Portugalsku, Bulharsku, Polsku, Lotyšsku, přičemž
tam ve sportovních olympiádách a výtvarných soutěžích dokázali i zvítězit.  
Profilujeme se také jako škola komunitní a inkluzivní, což znamená, že výuka je zaměřena 
na potřeby a rozvoj žáků dle jejich individuálních možností, se začleněním rodičovské veřejnosti
do aktivit školy. Máme odborně připravené pedagogy jak na výuku žáků nadaných, tak žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami. Tím, že jsou v hlavním proudu společně vzděláváni
žáci běžného populačního rozvrstvení, připravujeme je na další studium, práci a život v občan-
ské společnosti. Všichni mohou absolvovat plavecký, bruslařský a lyžařský výcvik, vyjíždět
na adaptační kurzy a pobyty ve zdravotně příznivém prostředí, na četné exkurze a třídní či
ročníkové výlety, na poznávací a vzdělávací – i zahraniční - výjezdy (nejčastěji do Anglie
a Německa), na koncerty a na divadelní představení v rámci Klubu mladého diváka. Výukou
prolíná preventivní program rizikových projevů chování a jednání, jsou začleněny prvky první
pomoci a také jednání a ochrana člověka při mimořádných událostech. 
Ve spolupráci se školní jídelnou (má certifikát Zdravá ŠJ) je řešena problematika nabídky
zdravých potravin a pitného režimu žáků, včetně dotovaných mléčných a ovocných výrobků.
Ve škole je dlouhodobou samozřejmostí ekologické třídění odpadu. Používáním schodolezu se
škola již několik let řadí mezi školy bezbariérové. 
Mimoškolní aktivity žáků jsou organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Paleta
zájmových útvarů se sportovním, 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 tomu vytvořeny vynika-
jící podmínky: vedle široké spolupráce zákonných zástupců, učitelů a žáků (např. projekt Když
rodiče chodí zase do školy) také nadstandardní materiálně technické zázemí školy. 
Velká je úspěšnost školy v získávání i dalších finančních grantů a v jejím neustálém vylepšování.
Zrekonstruovaný a zmodernizovaný areál školy, multifunkční hřiště, venkovní učebna, relaxační
prvky na školním dvoře, mobilní počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu
kdekoli v areálu, plně vybavená cvičná kuchyňka a keramická dílna atd. jsou otevřeny žákům
pro veškeré školní i mimoškolní aktivity. Aula jako další chlouba školy slouží po své rekonstrukci
nejen žákům a studentům okolních škol, ale též kulturnímu a hudebnímu životu regionu. 
Další info na www.zsjs.cz, dotazy na tel. 318 624 626.
Vašim dětem je tedy co nabídnout. Zápis dětí do 1. tříd se koná v pátek 16. 1. odpoledne
a v sobotu 17. 1. dopoledne. Lze samozřejmě domluvit i jiný termín.

Mgr. Miloš Přibyl, ředitel školy



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
JOSEF PŘIBÍK
HUDEBNÍ SKLADATEL

1855  - 1937

O příbramském hudebním životě 17. a 18. století toho víme velmi málo, a pokud vůbec
známe nějakého muzikanta či skladatele jménem, je to většinou vše, co o jeho životě
dokážeme s určitostí napsat. Nezbývá nám tedy, než se zastavit až ve století devatenáctém,
kdy jsou naše znalosti o konkrétních lidech přeci jen o něco bohatší a jistější. Dnešní
osobností tak bude hudební skladatel, příbramský rodák Josef Přibík, který svůj život
i úspěchy prožil v cizině.
Josef Přibík se narodil v rodině učitele Václava Přibíka, rodáka z Mníšku pod Brdy, v roce
1855 přímo na Svaté Hoře, kde Přibík starší téměř 30 let vedl chrámový kůr. Josef v roce
1872 absolvoval varhanickou školu v Praze. Chvíli vyučoval v Praze zpěv a poté, co nevyhrál
konkurz na místo šéfdirigenta Prozatímního divadla, se následně se vydal hledat své štěstí
a obživu na východ od naší vlasti. Působil na mnoha místech dnešní Ukrajiny – v Charkově,
Oděse, Lvově (jako ředitel opery), v Kyjevě (dirigent v opeře) a opět v Oděse. V letech 1892-4
získal zaměstnání jako kapelník v moskevské opeře, od roku 1894 pobýval v Tbilisi, a to již
jako ředitel carské konzervatoře. Nakonec se v roce 1895 definitivně usadil v Oděse. V této
době si též poruštil jméno a ruskojazyčném prostředí je znám jako Josif Vjačeslavovič
Pribik. V Oděse až do konce svých dnů vyučoval na konzervatoři a dirigoval. Po vítězství
bolševiků se stal na tamní konzervatoři profesorem. Jeho dirigování našlo v Rusku
příznivou odezvu a bylo velmi ceněno. Proto se mj. stal se nositelem titulu Národní umělec
Ukrajiny a Hrdina práce.
Po celou dobu se snažil propagovat v ruskojazyčném prostředí českou hudbu. Naopak své
skladby, zejména klavírní a písně, uveřejňoval v českých edicích a rovněž se snažil
propagovat ruskou hudbu v mezi Čechy. Měl blízký vztah s Petrem Iljičem Čajkovským,
který mu pomáhal s prosazením se u ruského publika. Na oplátku Přibík pomohl
Čajkovskému s prvním inscenováním Pikové dámy v Evropě (v Praze 11. října 1892),
kterého se Čajkovskij osobně zúčastnil.
Po říjnové revoluci se Přibík připojil k tzv. pokrokovým hudebníkům a do jeho tvorby
pronikala komunistická tématika, např. v cyklu Děsjať pjesen narodov SSSR (Deset písní
národů Sovětského svazu) či v programní symfonii Krasnyj Okťabr (Rudý říjen). Mimo to
jsou známy Přibíkovy skladby, např. symfonická báseň Pěvec na hřbitově (1875), několik
oper, dvě orchestrální suity, klavírní sonáty, písně a kantáty. Do Čech Josef Přibík se vrátil
jen nakrátko, a to dvakrát, v roce 1880 a 1890, aby navštívil svého otce. Svoji hudbu se sice
snažil uplatnit i v českém prostoru, významnější ohlasy ale nezaznamenal. Zprostředkovával
českému čtenáři i informace o hudebním dění v Rusku, publikoval např. v časopise Dalibor. 
Josef Přibík zemřel v Oděse v roce 1937, v době Stalinem vyvolaných hladomorů
a nejprudších represí bolševického režimu. Jak tyto události vnímal talentovaný hudebník,
nevíme, jisté je, že nejen v rodném městě, ale v celé původní vlasti upadl v zapomnění
a s výjimkou slovníkových hesel se o něm neví. Naopak v Oděse je stále známou osobností
a na domě, kde žil, je umístěna pamětní deska. 

Daniel Doležal

1. 1. 1735
byly v příbramských dolech zavedeny povinné
pracovní soboty.

3. 1. 1965
na některých uranových dolech v okolí
Příbrami vyhrávala hornická dechovka
k zahájení práce v novém roce.

16. 1. 1785
Příbramská městská obec obdržela
patronátní právo nad kostelem sv. Jakuba.
Do té doby jej vykonával český král prostřed-
nictvím nejvyššího mincmistra.

19. 1. 1935
se v Nádražní restauraci konala valná hromada
klubu SK Příbram, předsedou byl zvolen
J.  Tesařík.

20. 1. 1955
Rada MNV opakovaně žádala školníka
Petřinu, aby ve školní budově čp. 104 (dnešní
Obchodní akademie) nechoval prasata.

21. 1. 1995
zemřel příbramský bluesový kytarista
František Kalát.

21. 1. 1905
se konala schůze obecního zastupitelstva
na Březových horách, kde byl mj. neúspěšně
řešen tok splašků Mariánskou ulicí.

22. 1. 1915
se konala valná hromada příbramského
odboru Klubu českých turistů.

24. 1. 1885
byla v Příbrami tak mírná zima, že vykvetly
třešně. 

27. 1. 1745
zemřel v Chomutově P. Jan Haberle, jezuita,
v letech 1722-24 zpovědník a duchovní
prefekt na Svaté Hoře.

Daniel Doležal

L E D N O V É K A L E N D Á R I U M

Gymnázium Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ    

Sobota  24. 1. 2015 8:00 – 12:00  prohlídka školy
Těšíme se na Vaši účast.

Mitrovický palác - číslo popisné 1, Příbram I
Číslování domů (první) bylo uzákoněno v době vlády  a spoluvládce Josefa II. v únoru 1770,
ve většině obcí proběhlo od podzimu 1770 a v roce 1771.
Josef II. se po smrti svého otce stal automaticky římskoněmeckým císařem, jelikož byl v té době
již římskoněmeckým králem. Navíc dne 17. září 1765 Marie Terezie jmenovala Josefa II. jako
spoluvládce v habsburských zemích.

Dům čp. 1/I. – jeho podobu městského paláce mu dal stavitel, kterého si najal Aleš Ferdinand
Wratislaw z Mitrovic. Barokní palác stojí na nejvyšším bodě Rynku proti kostelu a byl do začátku
20. století dominantou Rynku. Severní svah náměstí TGM byl v baroku zastavěn a od paláce
začínala Dušnická ulice (dnešní Plzeňská ulice), také číslování první čtvrti z roku 1771 pokračuje
po levé straně touto ulicí.
Aleš Ferdinand Wratislaw z Mitrovic koupil na západní straně hřebenu příbramského Rynku dvě
spáleniště (po požáru města z července roku 1626 se zachovaly jen sklepy) pro výstavbu repre-
sentačního městského paláce. Severní z obou parcel patřila od začátku 17. století rodu
Vokačovských, do dnešních dnů nese jejich jméno rybník u Vysoké Pece, kde měli pole
a na Litavce mlýn. Jižní parcelu vlastnil v 16. století Karel Albinus, původem z Turnova, městský
kantor (učitel) a konšel (radní), také příbramský notárius (písař), za jehož působení byl pořízen
jeden ze svazků excelentního příbramského renesančního graduálu z roku 1581.
Patrový Mitrovický palác byl dokončen v roce 1665.
Vzhledem ke svému zaměstnání se Wratislaw rozhodl 20. července 1667 prodat palác hejtmanu
kraje Slánského Karlu Leopoldovi Caretto de Milesimo, aklimatisovanému Španělovi
při císařském dvoře Rudolfa II., za cenu 5000 zlatých rýnských.
Do roku 1793 došlo k vystřídání držby Mitrovického paláce několik dalších majitelů. 
Z císařského nařízení se změnila správa Příbramě a jejího panství, 1. října 1792 nastoupil regulo-
vaný magistrát z vysokoškolských úředníků. Regulovaný magistrát sestávající z purkmistra
a třech, později čtyřech radů fungoval do 10. května 1848. Dobře hospodařící regulovaný
magistrát zakoupil pro svoji činnost Wratislawův - Mitrovický palác v roce 1793 a po adaptaci se
1. ledna 1794 ze „Staré rychty“ přestěhoval do „Nové rychty“ - Rathausu, zde vydržel až do jeho
zrušení 20. května 1850.
Magistrát do přízemí své nové budovy čp. 1/I. v roce 1797 přestěhoval část školy (třetí třídu
městské partikulární školy), aby se děti ve staré škole u kostelní věže netísnily. Dne 19. dubna
1837 po uděleném povolení byla slavnostně v přízemí „Nové rychty“ otevřena příbramská Hlavní
škola, ta už měla čtyři třídy a v nich 700 dětí. Byla to přeměněná městská partikulární škola
s vyučovacím jazykem němčinou. Hlavní škola se odstěhovala roku 1849 do nově postavené
budovy na severní straně Rynku dnes čp. 100.
Při číslování domů dostala budova číslo popisné černé 1/I. na žlutém podkladě, tedy v ra-
kouských císařských barvách, číslovat se začalo všude od radnice či rychty. I přes několikeré
přečíslování jí jednička zůstala. Koupě této budovy do obecního majetku přinese Příbrami
vítězství v soutěži o získání okresního úřadu.

V roce 1849 císař František Josef I. nařídil nové uspořádání veřejné správy. Prostřednictvím
ministerstva vnitra jeho výnosem číslo 342/1849 říšského zákona byly v Čechách a na Moravě
zemská místodržitelství, krajské úřady zůstaly zachovány, ale místo panských vrchnostenských
správ byly zřízeny podkrajské úřady, později přejmenované na okresní úřady. V současné době
opět zrušené a jejich pracoviště přejmenovaná na detašované krajské úřady.     
Příbram pro získání podkrajského úřadu do města ihned nabídla budovu U Zlatého soudku
a „Nové rychty“ - Mitrovický palác za jeho sídlo. Krajský komisař uznal domy za vhodné, ovšem
po stavebních úpravách s podmínkou převzetí 1. ledna 1850, jinak bude podkrajství umístěno
v dobříšském zámku. Magistrát degradovaný na obecní úřad se domníval, že na něj nějaké
místnosti v nabídnutých budovách vybudou, ale nové administrativě sotva stačily. Proto obec
zakoupila ještě dům čp. 95 (nové čp. 100) od Jana Kalfusze a sama přenesla obecní úřad do domu
U Zlatého soudku čp. 92 (nové čp. 98), bydliště současného purkmistra, od 1. 1. 1850 už jen
starosty. Škola byla rovněž z rychty vystěhována a začalo se se stavebními úpravami, ovšem byl
už prosinec a muselo se v místnostech topit v kamnech. I ve sklepích musela obec provést
úpravy vězení, které vybudovala při nastěhování do Mitrovického paláce. Zřízení podkrajských
úřadů v Příbrami přišlo obec na 40.000 zl. stříbra. Další náklady byly na malování a stěhování
radnice a školy. 
Tímto tahem Příbram zvítězila nad ostatními podbrdskými městy a 1. ledna 1850 se v Mitrovickém
paláci na adrese Příbram 1/I. usídlil Podkrajský úřad v Příbrami pro správu Příbramska
a Dobříšska spolu s kolegiálním soudem, od 1. 6. téhož roku pro Zbirožsko, Hořovicko, Dobříšsko
a Příbramsko, později přibyl ještě berní úřad.
Čechy a Morava byly rozděleny na 79 podkrajských úřadů, dne 26. května 1855 došlo ke změně
názvu na c. k. Okresní úřad Příbram. Z Příbrami se na jedno a půl století stalo okresní město
po jeho čtyřsetleté vrchnostenské správě jeho panství.
Po vydání říšského zákona číslo 44 ze dne 19. května 1868 s účinností dne 31. 8. došlo opět
ke změně názvu na okresní hejtmanství. Dosavadní smíšený c. k. okresní úřad (správní, soudní
a finanční, kterých bylo 79) byl o rok později rozdělen, správní moc se vydělila a obecní úřad
musel řešit problém, kam ji umístit. Soudní a finanční úřady zůstaly v Mitrovickém paláci a radnice
uvolnila v roce 1869 budovu čp. 100 pro okresní hejtmanství, spravující Příbramsko a Dobříšsko.
Sídlilo zde 10 roků. Radnice se přestěhovala do budovy čp. 107, kde některé odbory sídlí posud.

Budova Mitrovického paláce prošla několika stavebními úpravami:
1793 -  pro potřeby regulovaného magistrátu vestavba příček a ve sklepě šatlavy – vězení;
1849 -  pro potřeby podkrajského úřadu vestavba nových příček pro kanceláře a rozšíření vězení
do dvorního traku
1850 - dostal Mitrovický palác novou klasicistní fasádu, místo barokní s římsami kolem oken
strohou jednoduchou kasárenskou, také došlo na střechu z mansardové na jednoduchou valbovou;
1922 - byly provedeny jen drobné úpravy staveb ve dvoře;
1955 - budova dostala na jaře brisolitovou omítku místo již částečně opadané vápenné;
1955 - na podzim v místech patrové drážky byla otlučena omítka a na křídlech budovy byly
vyškrábány sgrafitovou technikou mladými akademickými sochaři Olbramem Zoubkem
a Markem Vajchrtem obrazové pásy podle zachovaných kartonů Mikoláše Aleše z roku 1903
o životě příbramských havířů. Říjen v Příbrami toho roku byl dost chladný, umělci na lešení si při-
padali jako na vídrholci a mrzli jim ruce, tak sháněli rukavice. Stejné sgrafito bylo na domě čp.
120/II. - Báňské akademie, na nynějším náměstí Josefa Theurera, který měl dostat novou fasádu.
Místní národní výbor se Státní památkovou správou rozhodl o přemístění sgrafit na frekvento-
vané náměstí, dnešní TGM. Do středu budovy přidali sgrafitový popis. 
1957 - pro potřeby Okresního soudu a Státního zastupitelství byly provedeny stavební změny
interiéru, nejvíce v bývalém průjezdu zastavěném schodištěm a plochého stropu, propojení
visutým můstkem s budovou Bílé růže;
1971 - přestavba zástavby dvora na kanceláře, vybudování ústředního topení;
1996 - 26. dubna přestěhování okresního soudu z Mitrovického paláce do nového komplexu
na náměstí Arnošta z Pardubic, Milínská čp. 167 (27. 4. zahájena soudní řízení). Do budovy Mitro-
vického paláce se nastěhovala cestovní kancelář a další firmy, které prováděly dílčí úpravy;
1997 - na půdě postaven plynový kotel ústředního topení;
2014 - v říjnu výměna plynového kotle za nový.
Vzhledu náměstí by prospělo, kdyby Mitrovický palác dostal opět barokní podobu, při zachováni
Alšových sgrafit.

Ing. Josef Podlaha

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM
VÁS ZVE NA

2 .  D E N  O T E V Ř E NÝC H  D V E Ř Í ,
KTERÝ SE KONÁ V BUDOVĚ ŠKOLY

V SOBOTU 24. 1. 2015 OD 9 DO 12 HODIN

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Seminář “Nesmrtelnost vody”
Na předvánoční období se těšíme všichni, nejvíce však děti. Školy se vyprázdní, utichnou chodby,
nastane čas vánočních prázdnin. 
Pro učitele to přináší nejenom klid na rekapitulaci výsledků vzdělávání (vždyť po Vánocích je tady
pololetí hned), ale pro některé je to také čas na sebevzdělávání. S několika kolegy jsme se zapojili
do projektu ČVUT v Praze, zaměřeného na udržitelný rozvoj v oblasti vodního hospodářství. Kurz
Nesmrtelnost vody probíhal dva dny v naší škole a docentka Nábělková a profesorka Komínková nám
předaly mnoho zajímavých faktů, které zúročíme především při vzdělávání našich žáků, ale i v každo-
denním životě. Přínosem byly i poskytnuté kvalitně zpracované studijní materiály – textové a pra-
covní sešity. Pokračování tohoto kurzu je naplánováno na pololetní prázdniny, kdy vyjedeme
do Prahy, kde v laboratořích ČVUT budeme provádět experimenty, zařazené do tohoto projektu.
Zajímavá akce nám zpestřila předvánoční čas, získali jsme nesmírné množství zajímavých poznatků
a již nyní se těšíme na další pokračování.

Ing. J. Vandělík, ISŠ HPOS Příbram
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V odůvodněných případech je možné domluvit s ředitelstvím školy jiný termín. K zápisu vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

K i n od i v a d l o divadlo
a. dvořáka Příbram

Mcenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  velKá Scéna  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
st    7. |19:00 ČecHomor – Kooperativa tour 2015 ½ 90 minut | M 590 Kč

út  13. |18:00 nejúspěšnější sportovec roku 2014 okresu Příbram ½ 90 minut | Mvolné

st  14. |19:00 Červený a Černý

náhradní termín za 13. 11. 2014. ½ 150 minut | M 160, 120 Kč

čt  15. |19:00 ProKletí neFritovéHo šKorPióna   ½ 135 minut | M 160, 120 Kč

so 17. |19:00 Hrdý BudžeS  – sk. r 2014

náhradní termín za 1. 10. 2014 ½ 165 minut | M 220, 180 Kč

ne 18. |15:00 tři Zlaté vlaSy děda vševěda ½ 90 minut | M 50 Kč

st  21. |19:00 válKa roSeovýcH ½ 135 minut | M 160, 120 Kč

čt  22. |19:00 oBraZ ½ 85 minut | M 160 Kč

po 26. |19:00 caveman ½ 90 minut | M 350 Kč

út  27. |17:00 tartuFFe – sk. Kmd 1, Kmd 2 ½ 130 minut | M 160, 120 Kč

so  31. |20:00 divadelní PleS | M 250, 230, 210 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  malá Scéna  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
čt  15. | 19:00 oral moSeS – koncert | M 290 Kč

so 17. | 17:00 roZPaKy ZuBaře SvatoPluKa nováKa ½ 95 minut | M 80 Kč

pá 23. | 19:00 roZPaKy ZuBaře SvatoPluKa nováKa ½ 95 minut | M 120 Kč

so 24. | 19:00 jamie marSHall – koncert | M 190 Kč 

čt  29. | 16:00 StraKaté BajKy – zadané představení ½ 50 minut 

pá 30. | 19:30 PíSniČKáři SoBě ½ 120 minut | M 130, 150 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  Pro šKoly iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
st  28. |10:00 ježato dětem

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  eStrádní Sál  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pá   9. |19:00 maturitní PleS – gymnázium Příbram

st  14. |9:00 Prodejní trHy ProStějov

čt  15. |9:00 Seminář na téma mzdové účetnictví 2015

pá 16. |19:00 maturitní PleS – Střední průmyslová škola Příbram

pá 23. |19:00 maturitní PleS – integrovaná střední škola

so 31. |20:00 divadelní PleS | M 250, 230, 210 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  d-KluB iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
út 20. | 19:00 duo Klímovi  Předprodej pouze v d-klubu. | M 150 Kč

st  28. | 18:00 KráSné oČi, oHyZdné oBraZyPředprodej pouze v d-klubu.| M 50 Kč

so 31. |20:00 divadelní PleS | M 250, 230, 210 Kč

Pá   02.|20:00 Burácení road movie cZ|110 Kč

So   03.|16:00 HoBit: Bitva Pěti armád dobrodružný/fantasy cZ|110 Kč

So   03.|19:00 odPad drama tit|110 Kč

ne  04.|16:00 HoBit: Bitva Pěti armád dobrodružný/fantasy cZ|110 Kč

Út   06.|16:00 PošťáK Pat animované cZ|50 Kč

Čt    08.|19:00 FotograF komedie/drama cZ|130 Kč

Pá   09.|20:00 FotograF komedie/drama cZ|130 Kč

So   10.|16:00 Winx cluB: v tajemnýcH HluBinácH   animované cZ|90 Kč

So   10.|19:00 Hodinový manžel komedie cZ|100 Kč

ne  11.|16:00 get on uP: 
PříBěH jameSe BroWna životopisný/hudební tit|90 Kč

Út   13.|16:00 vČelKa mája animované cZ|50 Kč

Čt    15.|19:00 96 Hodin: ZÚČtování akční tit|120 Kč

Pá   16.|20:00 Sedmý Syn fantasy cZ|120 Kč

So   17.|16:00 SněHová Královna animované cZ|100 Kč

So   17.|19:00 Sedmý Syn fantasy cZ|120 Kč

ne   18.|16:00 miluj SouSeda SvéHo komedie tit|120 Kč

Út   20.|16:00 Putování S dinoSaury animovaný cZ|70 Kč

Čt    22.|19:00 HacKer thriller tit|120 Kč

Pá   23.|20:00 HacKer thriller tit|120 Kč

So   24.|16:00 Paddington rodinný cZ|110 Kč

So   24.|19:00 Birdman černá komedie tit|120 Kč

ne   25.|16:00 e. a. Poe: Podivný exPeriment thriller tit|110 Kč

Út   27.|16:00 7 trPaSlíKů animované cZ|50 Kč

Čt    29.|19:00 BaBovřeSKy 3 komedie cZ|130 Kč

Pá   30.|20:00 BaBovřeSKy 3 komedie cZ|130 Kč

So   31.|16:00 velKá šeStKa animované cZ|120 Kč

So   31.|19:00 BaBovřeSKy 3 komedie cZ|130 Kč

leden|2015
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Aktuální informace 

V souladu s ustanovením § 46 zákona 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 2015/2016 takto:  

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol 
narozených od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2009, včetně dětí s odloženou školní docházkou 

 

Základní škola pod Svatou Horou, 
Balbínova 328, Příbram II 

15.01.2015 
16.01.2015 

13:00 – 18:00 hod. 
13:00 – 16:00 hod. 

Základní škola, Příbram – Březové Hory 
Prokopská 337, Příbram VI 

16.01.2015 
17.01.2015 

14:00 – 18:00 hod. 
8:00 – 12:00 hod. 

Základní škola, Příbram VII,  
Bratří Čapků 279, příspěvková organizace 

16.01.2015 
17.01.2015 

14:00 – 18:00 hod. 
8:00 – 12:00 hod. 

Základní škola, Příbram II, 
Jiráskovy sady 273 

16.01.2015 
17.01.2015 

14:00 – 18:00 hod. 
9:00 – 11:00 hod. 

Základní škola, Příbram VII, 
28. října 1 

28.01.2015 
29.01.2015 

15:00 – 18:00 hod. 
15:00 – 18:00 hod. 

Základní škola, Příbram VIII, 
Školní 75 

24.01.2015 8:00 – 13:00 hod. 

Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola 
Hornická 327, Příbram II 

17.01.2015 
18.01.2015 

14:00 – 18:00 hod. 
9:00 – 12:00 hod. 

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335 

02.02.2015 
03.02.2015 

11;00 – 16;00 hod. 
11:00 – 16:00 hod. 

  
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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