
Vážení spoluobčané.
Svátek Hromnic nám překlopil zimu do své druhé
poloviny. Letos nám toto období ukazuje přívětivější tvář.
Radost z toho mají správci komunikací, kteří nemusí tolik
platit za údržbu komunikací. Mírná zima v našich
nadmořských výškách naopak méně radosti přináší
milovníkům zimních sportů a provozovatelům lyžařských
areálů. 
Za polovinou je také školní rok. Děti a studenti již dostali
pololetní vysvědčení, v příštích dnech je čeká zasloužený
týdenní odpočinek během jarních prázdnin. A na co se
můžeme těšit my ostatní?
Únor je pro naše město důležitý tím, že se v tomto čase
uzavírá hospodaření za uplynulý rok a připravuje se nový
rozpočet. Hospodaření města Příbrami v roce 2011 podle
předběžných odhadů skončilo úspěšně. Na účtu města
zbyl přebytek v celkové výši přibližně 35 milionů korun.

Tyto ušetřené peníze zahrneme do letošního rozpočtu a použijeme je zejména
na realizaci plánovaných investičních akcí.
A co nového chceme v letošním roce v Příbrami vybudovat? Tak především se
vrhneme do výstavby dvou nových mateřských školek v areálu bývalé 8. základní
školy v Žežické ulici. Na tuto stavbu chceme využít peníze získané z prodeje objektů
1. polikliniky. Kupní smlouvu s novým vlastníkem 1. polikliniky jsem uzavřel minulý
měsíc. Pro občany Příbrami je důležité oznámení nového majitele těchto budov,
že 1. polikliniku hodlá zachovat svému účelu. I nadále zde budou ordinace lékařů.
To znamená, že pro občany – pacienty se nic nemění. Oznámení o svém záměru
zachovat ordinace lékařů v budově beze změn nový majitel 1. polikliniky vyvěsil
na vstupní dveře a na další viditelná místa v objektu. Bohužel tato oznámení někdo
opakovaně odstranil. 
A co dalšího nového se bude letos v Příbrami stavět? Před námi je dokončení rekon-
strukce náměstí T. G. Masaryka. Tato stavba má podle smlouvy skončit do konce
května. Rádi bychom ji ale dokončili dříve. Očekávám, že příznivý průběh zimy
umožní dodavatelské firmě urychlit stavební práce tak, aby náměstí TGM mohlo
nejméně o měsíc dříve, než je plánováno, sloužit svému účelu. Očekávám, že
opravené náměstí přiláká do historického centra našeho města ještě více návštěvníků.
Se záměrem oživit historické centrum Příbrami souvisí i další dvě stavby plánované
na letošní rok. Tou první je vybudování nového parkoviště mezi Hailovou a Pivovarskou
ulicí. Očekávám, že toto nové parkoviště přispěje ke zvýšení návštěvnosti zejména
Pražské ulice. Další akcí na obnovu historické části města bude rekonstrukce budovy
Zámečku – Ernestina. Také na tuto akci použijeme část peněz získaných z prodeje
budov 1. polikliniky.
Investovat budeme samozřejmě i do rozvoje nové části Příbrami. I letos bude
pokračovat Integrovaný plán rozvoje města pro Březohorské sídliště. V rámci něj se
mimo jiné uskuteční plánovaná rekonstrukce náměstí 17. listopadu.
V letošním roce chceme také podrobně zpracovat projekt výstavby odpočinkového
a relaxačního centra Ryneček. Při zpracování návrhu, jak bude území vypadat,
budeme vycházet z námětů a připomínek občanů, které nám poslali na anketních
lístcích. Vlastní projekt ještě před konečnou realizací předložíme k další veřejné
diskuzi. 
Plánů a projektů, které chceme letos realizovat, je mnohem více. Podrobně Vás s nimi
seznámím po schválení rozpočtu. K tomu dojde na veřejném zasedání městského
zastupitelstva dne 20. února 2012, na které Vás srdečně zvu.
Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že aktuální a nezkreslené informace o dění v Příbrami
najdete nově na našich městských internetových stránkách www.pribram.eu
a www.pribram-city.cz.
Vážení obyvatelé Příbrami, přeji Vám všem hezký zbytek zimy. Dětem a studentům
přeji příjemné prožití jarních prázdnin.

MVDr. Josef Řihák

Slovo starosty
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Starosta MVDr. Josef Řihák poděkoval
paní Evě Řezníčkové, ředitelce MŠ
V Zahradě, za její práci ve školství.

Po rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka
bude osvětlen kostel sv. Jakuba.
Pracovníci TS Příbram zkoušeli světla.

Vzpomínka na zesnulého JUDr. Miroslava
Moravce - zúčastnil se také Jamboree old
skautů dne 6. 6. 2010 v Miletíně.

Příbram se představila na letošním
veletrhu Regiontour Brno. Stánek
slavnostně otevřel MVDr. Josef Řihák.

Tříkrálový průvod se také letos konal
6. ledna. Jeho součástí byl živý betlém
na pódiu na Václavském náměstí.

První volby členů nových osadních výborů v Příbrami se uskuteční ve dnech 16. a 17. března
2012. Rada města Příbrami schválila 16. ledna 2012 na svém zasedání „Volební řád pro volby
kandidátů na členy osadních výborů města Příbram“ a termín konání voleb kandidátů
na členy osadních výborů zřízených zastupitelstvem města, a to usnesením č. ZM/284/2011.
„Kandidáti, kteří vzejdou z voleb do osadních výborů, budou navrženi na členy osadních výborů.
Tento návrh kandidátů na členy osadních výborů bude předložen k projednání na nejbližším
zasedání Zastupitelstva města Příbrami. Březnový termín voleb je navrhován s ohledem
na možnost zveřejnění informací k volbám v únorovém vydání Kahanu tak, aby občané v době
zveřejnění této informace měli dostatek času pro podání přihlášky kandidáta do voleb. Kandidáti
mohou podat přihlášku nejpozději 18 dnů přede dnem konání voleb. Výsledky voleb budou
projednány v zastupitelstvu města dne 16. 4. 2012,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef
Řihák, který volební řád a návrh na uspořádání voleb do osadních výborů města Příbrami
Radě města předložil. 
Dle schváleného „Statutu osadních výborů” je Rada města Příbram k vydání “Volebního
řádu pro volby kandidátů na členy osadních výborů” zmocněna (viz. čl. 3 bod 6 Statutu).
Rada města rovněž v souladu s výše zmíněným statutem vyhlašuje termín konání voleb
do osadních výborů (viz. čl. 3 odst. 3 Statutu, který stanoví, že “Volby kandidátů na členy
osadního výboru musí být vyhlášeny nejméně 30 dnů předem oznámením na úřední
desce MěÚ Příbram na základě rozhodnutí Rady města Příbram”).
Návrh volebního řádu čl. II odst. 4” stanoví termín voleb. Uvádí se zde: “... volby kandidátů
na členy osadních výborů se konají v pátek od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00
do 12.00 hodin”.
„Podrobné informace k volbám do osadních výborů města Příbram dostanou občané
v příslušných místních částech nejpozději 25 dnů přede dnem konání voleb, a to roznosem letáků
do listovních schránek, vyvěšením na webových stránkách města a zveřejněním v místní části
způsobem obvyklým. Informace budou obsahovat termín a místo konání voleb, způsob podání
kandidátní listiny. Občané se rovněž dozvědí, jak se stát kandidátem na člena osadního výboru
a jak budou volit. Součástí informací bude i kandidátní listina, která je “Přihláškou do voleb
kandidátů na členy osadního výboru,” řekl starosta Josef Řihák.
Volby do osadních výborů by se měly uskutečnit v následujících volebních
místnostech:
- Brod Bytíz, Kozičín, Orlov, Zavržice, Žežice - budou využity stávající volební místnosti,
jako při každých ostatních volbách.                                                                                        
- Lazec – nově lze využít klubovnu sportovců v Lazci
- Jerusalém, Jesenice - společná volební místnost pro obě místní části, stejně jako
ve volbách do Zastupitelstva města Příbrami, Senátu, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
Parlamentu Evropské unie a Zastupitelstva Středočeského kraje.     
Volební řád pro volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram je zveřejněn
na internetových stránkách města Příbrami www.pribram.eu v sekci Úřední deska/Volby.                                                                                                               
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Volby do osadních výborů
b u d o u  1 6 .  a  1 7 .  b ř e z n a

Tisková zpráva: Realizace projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků
základních a mateřských škol zřizovaných městem Příbram“, 

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/02.0008.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet projektu je cca
7,8 mil. Kč, dotace z výše zmíněného fondu byla poskytnuta ve výši 100 % z tzv. způsobilých
výdajů. Z rozpočtu města Příbram nejsou hrazeny žádné náklady projektu. Projekt byl zahájen
1. 2. 2010 a potrvá do 30. 6. 2012.
Dne 17. 1. 2012 byla na Základní škole Březové Hory, pracoviště Bratří Čapků, předána osvědčení
pedagogickým pracovníkům základních a mateřských škol. Slavnostního zakončení
III. jazykového modulu v rozsahu 30 vyučovacích hodin a předávání osvědčení se zúčastnili člen
rady města – uvolněný radní Ing. Juraj Molnár, vedoucí odboru školství Mgr. Jaroslav Kopecký
a ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý. Ing. Molnár ocenil především
snahu učitelů vzdělávat se v cizích jazycích a jejich zodpovědnost při studiu a úspěšnost
při ověřování jazykových dovedností, pozitivně zhodnotil i vysoký počet účastníků, kteří studium
zdárně dokončili. Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového vzdělávání a drobné propa-
gační předměty převzalo celkem 7 učitelů jazykové skupiny A1/2 pod vedením lektorky Mgr.
Bohuslavy Šetkové a 9 učitelů jazykové skupiny NJ pod vedením lektorky Mgr. Věry Prunerové.
V rámci jazykového vzdělávání bylo na základě výsledků testování získaných znalostí vydáno
osvědčení celkem 95 pedagogickým pracovníkům příbramských základních a mateřských škol. 

Bc. Radka Zelenková, koordinátor projektu OP VK 1.3

Smlouva o prodeji I. polikliniky byla podepsána
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák a plzeňský podnikatel Ing. Jan Oulický podepsali dne 19. ledna 2012
smlouvu o prodeji budov č.p. 102 a 103 v ulici Na Příkopech v Příbrami I (I. poliklinika). O prodeji objektů rozhodli
zastupitelé města Příbrami na veřejném zasedání 19. prosince 2011. Budovy získala firma Triticum, a. s.,
podnikatele Ing. Jana Oulického, která ve vypsaném výběrovém řízení nabídla městu nejvyšší cenu – 20,5 milionu
korun. „Jednou z podmínek prodeje bylo, že peníze musí přijít na účet města ještě před podpisem smlouvy. A protože
oněch 20,5 milionu korun jsme skutečně již dostali, nic nebránilo tomu, abychom dnes smlouvu podepsali,“ řekl
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Skutečnost, že plzeňský podnikatel bez jakýchkoli problémů poslal městu peníze před podpisem smlouvy, svědčí
podle příbramského starosty o jeho serióznosti a dobrých podnikatelských úmyslech.
Příbramský starosta rovněž přivítal souhlas Ing. Oulického s tím, aby kupní smlouva byla zveřejněna na interne-
tových stránkách města. „Jsem rád, že Ing. Oulický potvrdil, že I. poliklinika bude sloužit občanům i po uplynutí tříleté
lhůty, která je garantovaná v právě uzavřené smlouvě,“ řekl příbramský starosta MVDr. Josef Řihák. 
Sociální demokraté byli a jsou proti prodejům nemocnic. Proč v případě příbramské I. polikliniky máte jiný
názor a s prodejem do soukromých rukou jste souhlasil? 
„Lékařská péče poskytovaná v prostorách I. polikliniky je ze sta procent privátní. Sociální demokracie vždy chápala
zdravotnictví jako službu lidem. Od té doby, co se podmínky v poskytování lékařské péče v ordinacích soukromých
lékařů změnily a lidé platí poplatky už při vstupu do ordinace, změnil se i náš názor na tento typ podnikání. Je dobré,
když v Příbrami budou mít všichni lékaři stejné podmínky. Myslím si, že provozovat polikliniku je dobrý byznys
pro soukromníky. Města a obce, a to se týká i Příbrami, se naopak musí rozmýšlet, který majetek je pro ně zbytný
a který nezbytný. Buď můžeme udržovat a provozovat spoustu objektů, anebo je může lépe než město spravovat
někdo jiný.  Pro občany se nic nemění.
Naším cílem je, abychom nemuseli zvyšovat nájemné, daň z nemovitostí, abychom měli lacinou veřejnou dopravu,
opravovali jsme školy, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, pečovali jsme o chodníky, ulice a další
nezbytný majetek města. To ale v době, kdy vinou současné vlády roste DPH, ceny energií a další nejrůznější náklady,
a kdy se naopak snižují příjmy obcí a měst z daňových výnosů, dost dobře nejde. Hledáme proto pro občany dobrá
řešení. A jedním z těchto dobrých řešení je i prodej I. polikliniky do rukou soukromého vlastníka. Mimochodem, kdo ještě
před rokem věděl, že město provozuje nějakou polikliniku?“ 
Na co město použije peníze získané z prodeje I. polikliniky?
„Jak jsem již dříve deklaroval, použijeme je na výstavbu nových školek pro 118 dětí v jednom z pavilonů bývalé 8. základní
školy v Žežické ulici. Tyto školky by podle předběžných odhadů měly stát asi 13 milionů korun.
Zbytek peněz pak použijeme na opravy historických budov v majetku města. Především pak na rekonstrukci Zámečku,
který si to skutečně zaslouží.“

jk



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
RUDOLF II.,

ČESKÝ KRÁL A ŘÍMSKÝ CÍSAŘ
1552 - 1612

Císař a král Rudolf II. je v Česku obecně známá a populární
postava. Její význam pro národní dějiny je zřejmý, byl to
poslední český král, který trvale sídlil na Pražském hradě
a díky jeho až bizarním zálibám se Praha stala středem
nejen politiky, ale také kultury a vědy celého
habsburského soustátí v době vrcholné renezance. Nás
však především zajímá jeho vliv na dějiny našeho města.
Rudolf II., prvorozený syn císaře Maxmiliána, strávil dět-
ství a mládí ve Španělsku, kde se mu dostalo pověstně
přísné výchovy a kvalitního vzdělání. Díky tomu a na rozdíl
od svého otce nikdy nebyl tolerantní vůči nekatolickým
církvím, veškeré ústupky vůči nim udělal (již jako
panovník) pod tlakem a z nedostatku vůle k obraně.
V roce 1576 se ujal vlády pln odhodlání, ale nepříznivé
okolnosti (špatná finanční situace, náboženské třenice
v jeho říši a dotírající turecká agrese) mu jeho plány
vytrvale hatily. K tomu se od roku 1578 přidala duševní
choroba, která ho provázela po celý život. V roce 1583
natrvalo přesídlil do Prahy, především z důvodu turec-
kého nebezpečí pro Vídeň. Postupně se uzavíral do sebe
a věnoval se především zábavě, umění a vědě, na které
neváhal vynakládat úsilí i finance. České země z jeho
kulturního odkazu dodnes těží. 
Do příbramské historie zasáhl Rudolf II. především během
událostí z let 1573-9, ve kterých naše město povýšilo mezi
města královská. Po odejmutí zástavní držby Kateřině
z Lokšan byli sice příbramští součástí přímého majetku
krále, ale stále nebyli s tímto postavením spokojeni. Jejich
touhou bylo získání práv královského horního města,
tedy větší osobní i ekonomické svobody jak městské
obce, tak i jednotlivých měšťanů, a snížení daňového
zatížení. Dál proto argumentovali a především slibovali:
prý jedině tento právní statut zaručí další rozvoj zdejší
stříbrorudné těžby a tím i větší přísun peněz do věčně
prázdné státní (královské) pokladny. Nakonec na dopo-
ručení nejvyššího mincmistra panovník s tímto řešením
14. dubna 1579 souhlasil. Po půl roce, dne 20. listopadu
téhož roku, pak vydal památnou listinu, ve které městu
Příbrami a jeho obyvatelům udělil nové výsady a práva.
Listina se dochovala dodnes a je součástí příbramského
archivního fondu. Město bylo touto listinou dáno pod pří-
mou správu nejvyššího mincmistra a osvobozeno
od všech robot a platů, ovšem pod podmínkou, že bude
investovat do těžby stejné částky, jaké platilo na těchto
původně odváděných poplatcích. Příbram obdržela
znovu právo ohradit město hradbami (k čemuž ale nikdy
pro finanční náročnost nedošlo) a přes Příbram měla být
odkloněna tzv. pasovská stezka, důležitá obchodní ko-
munikace, která Příbram dosud míjela, a tudíž zde stag-
noval hospodářský ruch. Listina byla udělena s výhradou,
že může být zase odvolána, pokud příbramští budou
těžbu stříbra zanedbávat. 
O tom, jakou sílu měla tehdy královská vůle, si můžeme
udělat obrázek sami. V podstatě nic z toho se nestalo
skutkem. Příbrami si hradby nepostavila, na těžbu
vynakládala stále méně, respektive výsledky těžby se
nedostavily, pasovská cesta dodnes vede mimo Příbram
(tzv. strakonická silnice), a přesto král nic neodvolal
a výsady městu ponechal. A tak jedině změna právního s-
tatutu města, tedy povýšení do nejnižší kategorie
královských měst, byla jediným hmatatelným výsledkem
dlouholetého úsilí našich předků.

Daniel Doležal

1. 2. 1962
v Příbrami propukla chřipková
epidemie, která donutila zavřít
výrobu v závodě Caloria.

1. 2. 1922
byla Františkem Klímou za-
ložena Pamětní kniha horního
města Příbramě, nejstarší
novodobá příbramská kronika.

2. 2. 1862
se konala ustavující valná
hromada Čtenářského spolku
na Březových Horách.

2. 2. 1932
vystoupil v příbramské
Sokolovně světoznámý český
houslista Jan Kubelík.

5. 2. 1912
se na Březových Horách
narodil Zdeněk Pilous, učitel
a přední český bryolog.

7. 2. 1897
byla objevena trhlina
ve zvonu Drahoun ve věži

příbramského kostela.

17. 2. 1857
se v Příbrami narodil Josef
Bosáček, malíř převážně du-
chovních obrazů a poustevník
na Makové hoře.

21. 2. 1892
se v hostinci Na Příkopech
(dnes Švejk) konala protestní
schůze příbramských horníků
proti poměrům v hornictví.

26. 2. 1872
se narodil Václav Johanis,
poslanec, senátor a čestný
občan města Příbramě,
titulovaný jako “ochránce
hornického stavu”.

28. 2. 1862
Městská rada na slavnostní
schůzi v sále na Střelovně
udělila čestné měšťanství
knížeti Karlu ze Schwarzen-
berka    a   knížeti    Rudolfu 
z Thurn-Taxisu.

Daniel Doležal

Ú N O R O V É K A L E N D Á R I U M

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
Podpora zimního sportování žáků  
Rada města Příbrami schválila v rámci programu prevence kriminality
mládeže finanční podporu lyžařskému sportu ve výši 550 tisíc korun
a bruslení ve výši 100 tisíc korun pro žáky příbramských základních
škol v sezóně 2012. „Na výuku lyžování a bruslení jsme žákům příbram-
ských škol přispěli již v loňském roce. Tato akce se setkala s velmi příznivým
ohlasem. Rozhodli jsme se proto přispět na výuku lyžování a bruslení
i letos, a to v rámci našeho Městského programu prevence kriminality
mládeže,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Za účelem výuky
lyžování budou pro žáky příbramských základních škol za výše uvedenou
částku zakoupeny a žákům jednotlivých škol předány permanentní
vstupenky na lyžařský svah Padák. Finanční prostředky na bruslení
budou poskytnuty organizaci Sportovní zařízení města Příbram, která
bruslení žáků základních škol zorganizuje a zajistí stejným způsobem
jako v loňském roce.
„K předání permanentek na lyžařský svah Padák pro školáky dojde ihned
poté, co nám je provozovatel tohoto sportoviště přidá. Ze strany města je
již vše připraveno k podpisu smlouvy o koupi permanentek,“ doplnil
příbramský starosta MVDr. Josef Řihák. 

Změny ve veřejné službě
Od 1. ledna 2012 došlo v rámci sociální reformy v České republice
ke změnám v realizaci veřejné služby. V souladu s novelami zákonů
o pomoci v hmotné nouzi a o zaměstnanosti byl institut veřejné služby
převeden z odborů sociálních věcí měst a obcí do kompetencí Úřadů
práce ČR. Rada města Příbrami se na svém jednání dne 16. ledna 2012
zabývala změnami v institutu veřejné služby a vzala je na vědomí. 
Současně Rada města Příbrami odsouhlasila možnost rozšíření veřejné
služby na další oblasti, uzavření písemné smlouvy ve věci organizování
veřejné služby mezi městem Příbram a krajskou pobočkou Úřadu
práce v Příbrami, s využitím institutu „veřejně prospěšných prací“
pro zabezpečení kontroly výkonu veřejné služby a pověření zaměst-
nance Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Příbram k aktualizaci volných míst pro výkon Veřejné služby. 
„V současné době město Příbram zajišťuje veřejnou službu pro občany,
kteří se ocitli v hmotné nouzi a je jim poskytována dávka sociální péče
po dobu delší 6 měsíců, a to prostřednictvím své příspěvkové organizace
Technické služby města Příbram. Ze strany města Příbram tak je zajišťována
přímá realizace příspěvkovou organizací a administrace Odborem sociál-
ních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram organizace veřejné
služby,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům
zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního
a sportovního rozvoje a sociální péče. 
Od ledna letošního roku je veřejná služba vykonávána nejen osobami
v hmotné nouzi, ale i osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.
„Ze strany města Příbram by mohlo dojít k rozšíření veřejné služby i na další
oblasti. Kromě dosavadních činností, jako je například úklid města,
odklízení sněhu, sekání trávy a podobně, by nově pracovníci v rámci veřejné
služby mohli zabezpečovat úklid v objektech, které jsou ve vlastnictví města
Příbram. Rovněž by v případě splnění kvalifikačních předpokladů mohli
pracovat i v oblasti sociální péče. Průběžným mapováním potřeb města
Příbram při realizaci veřejné služby je i nadále pověřen zaměstnanec Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram. Tento pracovník
má na starosti aktualizaci volných míst vhodných pro výkon veřejné služby,
která prostřednictvím Jednotného informačního systému dává k dispozici
Úřadu práce,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.

Dvě nové školky
Za peníze získané z prodeje objektů č.p. 102 a 103, ve kterých sídlí
I. poliklinika, hodlá město Příbram v letošním roce vybudovat nové
mateřské školy v jednom z pavilonů bývalé 8. základní školy v Žežické
ulici. Záměr vyhlásila rada města vloni v září, kdy radní schválili záměr
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro sta-
vební povolení a pro výběr zhotovitele stavby. Do konce února
letošního roku bude hotov projekt a na akci bude současně i vydáno
stavební povolení. O tom, zda se bude nová školka letos stavět, rozhod-
nou zastupitelé, kteří současně se schvalováním rozpočtu schvalují i plán
investic na příslušný rok.
„Realizace projektu výstavby nových mateřských škol bude součástí
návrhu rozpočtu města Příbrami na letošní rok. V Příbrami v současné
době chybí přibližně sto míst v mateřských školách. Tuto nepříznivou
situaci si uvědomujeme a chceme ji co nejdříve řešit. Nové šk olky by podle
předběžných odhadů měly stát asi 13 milionů korun. Přesnou cenu ovšem
určí výběrové řízení, které na výstavbu vypíšeme,“ vysvětlil starosta
MVDr. Josef Řihák. 
Pro školní rok 2011/2012 bylo v Příbrami podáno celkem 646 přihlášek
do mateřských škol. K zápisu skutečně přišlo pouze 461 dětí. „Rozdíl je
dán tím, že rodiče některých dětí si podali přihlášky na více mateřských
škol,“ vysvětlil starosta. V Příbrami v současné době působí
13 mateřských škol. Z toho jedna je speciální a zřizuje ji Středočeský
kraj. Ostatní zřizuje město Příbram. Do mateřských škol bylo na školní
rok 2011/2012 přijato celkem 335 dětí. Nepřijatých zůstalo 126 dětí.
Z těchto nepřijatých je 38 dětí mimopříbramských a zbytek, až na dvě
výjimky, jsou děti, které dovrší tří let až v průběhu tohoto školního roku.
„Také v příštích letech očekáváme podobně velký zájem o umístění dětí
do mateřských škol. Proto je nezbytně nutné zvýšit počet míst
v příbramských mateřských školách. Z hygienických důvodů již není
možné zvýšit kapacitu stávajících školek, proto musíme vybudovat
mateřskou školu novou,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Podle nejnovějšího návrhu by v pavilonu bývalé 8. základní školy měly
působit dvě mateřské školy. První bude organizačně začleněna
pod stávající Mateřskou školu Jana Drdy a druhá bude nově zřízená
Waldorfská mateřská škola. Tyto nové pobočky budou mít dohromady
kapacitu 118 míst. Školky v Žežické ulici nebudou mít vlastní kuchyň.
Budou zde v jednotlivých odděleních pouze výdejní místa jídla. Příprava
jídel bude probíhat v Mateřské škole Jana Drdy a do školek v Žežické
ulici se bude strava dovážet. Až bude nová pobočka Mateřské školy
Jana Drdy a Waldorfská mateřská škola dokončena, budeme rodiče
informovat o možnosti zapsat své dítě do nových tříd prostřednictvím
internetových stránek města www.pribram.eu a dalších médií. 

Přírodní park Střední Brdy
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák podpořil stanovisko starostů obcí
ve Svazku obcí Podbrdského regionu k ochraně Brd po plánovaném
odchodu Armády ČR z Vojenského újezdu Brdy, ke kterému má dojít
k 31. 12. 2015. O tom, že vojáci opustí Vojenský újezd Brdy, rozhodla

vláda ČR před několika dny. „Rozhodnutí vlády nepovažuji za správné.
Myslím si, přítomnost vojáků je pro Brdy přínosem. A to jak z ekonomických
a bezpečnostních hledisek, tak především pro zachování zdejší jedinečné
přírody a zásobárny kvalitní pitné vody,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Právě z důvodu, nepřipustit ohrožení přirozené akumulace spodních
vod v Brdech, požadují starostové Svazku obcí Podbrdského regionu
co nejrychleji vyhlásit na celém území Vojenského újezdu Brdy
“Přírodní park Střední Brdy”. „Vyhlašovatelem tohoto stupně ochrany je
Středočeský kraj. Věřím, že legislativně je možné vyhlásit v Brdech
Přírodní park ještě do krajských voleb, které nás čekají v první polovině
letošního roku,“ vysvětlil starosta Řihák.
Vyhlášení přírodního parku v Brdech má podle příbramského starosty
řadu výhod proti vyšší formě ochrany, kterou je Chráněná krajinná
oblast (CHKO). „Samozřejmě souhlasím s tím, aby jednou v Brdech CHKO
vznikla. Ale v tuto chvíli je rychlejším a jednodušším řešením vznik
přírodního parku. Pro ochranu přírody bude tento statut dostatečný
a odpadnou složitá legislativní i ekonomická opatření, která musí
předcházet vzniku CHKO,“ upozornil MVDr. Josef Řihák.
Statut přírodního parku v Brdech mimo jiné zajistí, že na celém území
bude možné vyhlásit stavební uzávěru. K ochraně nejcennějších míst
navrhují starostové z Podbrdského regionu vyhlásit na území
Přírodního parku Střední Brdy síť maloplodých chráněných území. 
„Za nejdůležitější ale považuji, aby současný správce území, kterým je
Armáda ČR, ještě před opuštěním tohoto prostoru realizoval opatření
k zajištění zdraví a bezpečnosti občanů. Vojáci v Brdech působí desítky let.
Stříleli tu dělostřelci ještě za císaře pána, poté Československá armáda,
Němci, vojáci Varšavské smlouvy i příslušníci vojsk členských zemí NATO.
Ti všichni v brdském prostoru zanechali spoustu nevybuchlé munice.
Je třeba učinit taková opatření, aby Brdy po zpřístupnění nebyly životu
nebezpečné pro občany,“ apeluje příbramský starosta Josef Řihák.  

Návrh rozpočtu na stole
Po celý leden intenzivně probíhala příprava návrhu rozpočtu pro rok
2012. „Čekali jsme hlavně na konečná čísla, tedy skutečnosti roku 2011,
týkající se daňových výnosů. Při finančních turbulencích, které jsou
v celém státě i celé Evropě, se skutečně velice těžko dělají odhady. Situace
je hodně nepřehledná, a je tedy dost těžké nastavit příjmové složky
rozpočtu. S tím samozřejmě souvisí i výdajová stránka,“ uvedl hlavní
garant rozpočtu města Příbrami místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. 
Podle jeho slov je nejdůležitějším cílem při tvorbě rozpočtu dokončení
rozpracovaných investičních akcí (rekonstrukce obou náměstí, ulice
28. října, zateplování objektů a pravděpodobně i zahájení odkanali-
zování obce Orlov). „Jde o velmi složitou situaci a muselo dojít
k podstatným škrtům v návrzích jednotlivých odborů městského úřadu.
Musíme  se  soustředit  na  akce,  které  jsou  rozpracované , a na  to,  co je 
opravdu finančně kryto tak, aby tato díla byla dokončena. Samozřejmě,
že  v kapitálových  příjmech  zapojujeme  i  výnos  z prodeje 1. polikliniky 
a předpokládáme kapitálové příjmy i z dalších drobných prodejů. Chci
zdůraznit,   že   nedochází   k  omezení   prostředků    pro   sociální   služby 
a zdravotnictví. Musíme také reagovat na nárůst cen a zvýšení DPH. Velmi
nás postihuje i prudký růst ceny ropy. To se projevuje především v nutnosti
navýšení našeho příspěvku na městskou hromadnou dopravu. Město si
potřebnost těchto aktivit uvědomuje, a proto zde ke škrtům nedochází.
Naopak, tyto kapitoly byly posíleny. Priority jsou tedy jasné: dokončit projek-
ty s dotačními prostředky.   V roce  2012   předpokládáme   i  větší  opravy 
objektu Zámečku – Ernestina,“ doplnil informace I. Šedivý. Zastupitelé
by návrh rozpočtu města Příbram měli projednat a schválit na zasedání
20. února 2012.

Sportovci příkladem
Sál plný hokejistů, cyklistů, fotbalistů, volejbalistů, plavců a dalších
sportovců a sportovkyň - to se v Divadle A. Dvořáka často nevidí.
Slavnostní večer v tomto kulturním stánku byl tentokrát věnován
příbramským sportovcům, nejlepším jednotlivcům i kolektivům
za rok 2011. „Večer nebyl jenom o těch, kteří uspěli na medailových
pozicích, ale myslím, že byl jasnou ukázkou, jak lze také dělat prevenci
kriminality v našem městě. Padesátka nominovaných sportovců a jejich
výsledky jsou příkladem, jak mladí mohou trávit volný čas. Tuto akci
bychom rádi podpořili i příští rok,“ uvedl místostarosta MUDr. Ivan
Šedivý, který na slavnosti zastupoval město Příbram. 

Setkání poutních měst
Starosta z polského města Lešnica přivezl začátkem roku do Příbrami
kalendáře pro rok 2012, které pravidelně vydávají ve spolupráci s dalšími
mariánskými poutními městy. „Starosta tentokrát přivezl nejen kalendáře,
ale i návrh na uspořádání setkání všech mariánských poutních měst.
Zároveň nás informoval o tom, že do tohoto společenství přistoupilo další
poutní město – polská Jemielnica,“ uvedl místostarosta Václav Černý.
Spolupráce mariánských poutních měst je založena na vzájemném
poznávání městeček i regionů. Z Příbrami starosta Lešnice odjížděl
do rakouského Mariazellu a bavorského Altöttingu.

Tři králové na velbloudech
Tříkrálový průvod byl v Příbrami již podeváté. „Letošní trasa byla podle
mého názoru ideální. Končila na Václavském náměstí, kde byla výborná
atmosféra,“ informoval místostarosta Václav Černý. „Jsme rádi, že se
z této akce stala tradice a že se podařilo s ředitelem Cirkusu Kopecký
domluvit, že průvod s živými velbloudy je u nás vždy 6. ledna. Děti jsou
z podívané na velbloudice nadšené a je to opravdu příjemné zahájení
Tříkrálové charitativní sbírky,“ doplnil místostarosta Šedivý.

Romský koordinátor
Analýza k aktualizovanému Komunitnímu plánu sociálních služeb
v Příbrami ukázala, že za slabou stránku je v tomto městě považována
absence romského koordinátora. Podle výsledků této analýzy žijí
v Příbrami čtyři skupiny Romů – Ungriko Roma, Sinty Roma, Servika
Roma a málo početná skupina olašských Romů. Přestože naše město
podle tzv. Gabalovy zprávy nemá sociálně vyloučenou lokalitu
v pravém slova smyslu, nejmarkantněji se tato lokalita začíná rýsovat
v Březnické ulici. Právě tyto závěry vedly k tomu, že město Příbram
podalo žádost o dotaci na zřízení místa romského koordinátora.
„Pokud s touto žádostí uspějeme, místo romského koordinátora bude
zřízeno,“ informoval V. Černý a doplnil, že tuto problematiku je třeba
řešit na samém začátku.
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Město Příbram - 
Městská realitní kancelář

oznamuje záměr prodeje a pronájmu
nebytových prostor:

Prodej:
- nebytový prostor č. 148/101 v budově
čp. 148 - 150 v Příbrami III/1 místnost –
17,30 m2 v  suterénu 
- nebytový prostor č. 116/101 v budově
čp. 115 - 117 v Příbrami VIII, ul. Budova-
telů, 1. nadzemní podlaží, prostor 11,6 m2

- nebytový prostor č. 115/102 v budově
čp. 115 - 117 v Příbrami VIII, ul. Budova-
telů, 1. nadzemní podlaží, prostor 11,6 m2

- budova v Kozičíně  čp. 57 (bývalá
hospoda) vč. přilehlého pozemku 
- 3 budovy na Zdaboři (areál Policie ČR)
– dvoupodlažní objekty bez čp/če.

Pronájem:
- nebytový prostor č. 706 v Příbrami IV,
Čs. armády 145 (1 kancelář vč. sociálního
zařízení a kuchyňky ve 2. NP – 32,4 m2)
- nebytový prostor č. 701 v Příbrami VIII,

Čechovská 60 (1 místnost 17,3 m2

v 1. NP – bývalá kočárkárna)
- nebytový prostor č. 700 v Příbrami IX,
Ke Kocábě 143, (prostory vhodné k podni-
kání - 2 místnosti, předsíň, vč. sociálního
zařízení, 137 m2 v 1. NP)
- nebytový prostor č. 704 v Příbrami VI –
Březové Hory, Husova 257 – bývalé
zdravotnické středisko na Březových
Horách (prostory vhodné k podnikání,
2 místnosti a 2 skladové prostory –
54,90 m2 ve 2. NP, sociální zařízení
společné na chodbě)
- nebytový prostor č. 712 v Příbrami VII,
Legionářů 400 – Dům kultury  (kancelář
v 1. NP – 22,80 m2, soc. zařízení společné
na chodbě).

Výše uvedené záměry prodeje a pronáj-
mu jsou zveřejněny na úřední desce
v Tyršově ulici a na webových stránkách
města Příbram www.pribram.eu.
Prohlídku si lze domluvit v Městské
realitní kanceláři u paní Tůmové, tel. č.
318 498 294. 

PhDr. Věra Černá, 
vedoucí MěRK Příbram

VOLBY - OSADNÍ VÝBORY MĚSTA PŘÍBRAM 
Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram 

Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice 
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.

Místem konání voleb kandidátů na členy osadních výborů města Příbram je:
BROD - volební místnost: BROD – KLUBOVNA TJ,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: BROD 
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a. s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: BYTÍZ
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: JERUSALÉM 
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: JESENICE 
KOZIČÍN - volební místnost:  RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: KOZIČÍN 
LAZEC - volební místnost:  KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: LAZEC
ORLOV - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ORLOV,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ORLOV 
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ZAVRŽICE
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp, 7, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ŽEŽICE

Informace:
1. Zájemcem o kandidaturu na člena osadního výboru může být osoba starší 18 let s trvalým
pobytem v Příbrami v místní části příslušného osadního výboru. Zájemci o kandidaturu na členy
osadního výboru musí odevzdat vyplněnou a podepsanou kandidátní listinu (tj. „Přihlášku
kandidáta“) nejpozději dne 27. února 2012 do 15.00 hodin Městskému úřadu Příbram, odboru
právnímu (dále jen MěÚ - OP) na adrese: Městský úřad Příbram, Tyršova 108, Příbram I.

2. Informace k volbám, včetně kandidátní listiny, budou distribuovány do listovních schránek
občanům v příslušných místních částech nejpozději 25 dnů přede dnem konání voleb.
Kandidátní listinu, která je „Přihláškou do voleb kandidátů na členy osadního výboru“ si
zájemci také mohou vyzvednout v termínu od 17. do 27. 2. 2012 na Městském úřadu Příbram
na odboru organizační a vnitřních věcí nebo odboru právním. 

3. Seznam přihlášených zájemců o kandidaturu na členy osadního výboru se zveřejní místně
obvyklým způsobem (úřední deska, internetové stránky města,..) dva dny před konáním
řádných voleb. 

4. 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 důstoj-
ného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy volební komise.

5. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba alespoň 30% účast oprávněných voličů. 

6. Informace Vám podá Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační a vnitřních věcí
nebo odbor právní.

MVDr. Josef Řihák v. r.
starosta

Záměr prodeje a pronájmu nebytových prostor Srdečně zveme občany na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Příbrami dne 20. 2. 2012.

Začátek: v 15 hodin v jednacím sále 
v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121.

Odešel navždy do skautského nebe
Bratr JUDr. Miroslav Moravec, narodil se 24. března
1924 v Německém Brodě, zemřel 5. ledna 2012
v Příbrami  ve věku nedožitých 88 roků.
Po absolvování obecné školy s výborným prospěchem byl přijat
na brodské klasické gymnasium. Hned v prvním ročníku - primě Mirka
zlákal skauting, přidružil se ke svým spolužákům a vstoupil do místní
organizace Junáka. To bylo v roce 1935, bylo mu 11 a půl roku,
po nováčkovských zkouškách složil skautský slib. V junácké družině vstře-
bal skautské zásady a myšlenky skautského hnutí. Podle junáckého
zákona a slibu se řídil celý život. Skautské jméno dostal Kudla. O prázd-
ninách následujícího roku 1936 prožil svůj první junácký tábor.
V junácké družině nahradil odcházejícího vedoucího – stal se rádcem.
Bylo to v září roku 1939, to již neexistovala Československá republika, ale
protektorát Böhmen und Mehren. V čítankách se musely vytrhat stránky
s portrétem T. G. Masaryka od Maxe Švabinského a černou tuší začernit
všechny odkazy na ČSR a její význačné osobnosti, to se muselo provést
ve všech školách, knihovnách, prodejnách knih, mnohé „závadné“ knihy
a učebnice se musely vyřadit. Do všech škol, od 2. třídy obecných, byl
zaveden povinný předmět – němčina. Ve skautské organizaci nastaly
problémy s výchovnou ideou lásce k vlasti, vše se mělo podřídit
Velkoněmecké říši a jejímu vůdci Adolfu Hitlerovi. To však netrvalo
dlouho, po přepadení Polska německou armádou vstoupila do války
Velká Británie a skauting jako anglická organizace byl v následujícím roce
1940 zakázán, stejně jako Sokol. Ve výchovném procesu mládeže jej
oficiálně nahradil Hitler Junge pro německou a kolaborantskou mládež
a pro ostatní germanizační organizace Kuratorium. Zákaz trval pět roků
do osvobození Československa. Skauti přešli k jiným dosud nezakázaným
organizacím, jako turistům. Mirek – Kudla se stal v roce 1943 vůdcem
2. turistického (skautského) oddílu. Po maturitě Mirka poslal  Arbeitsamt
– pracovní úřad do zbrojní továrny v Německu.
Po návratu z totálniho nasazení se zúčastnil obnovení skautské organi-
zace v Německém Brodě a pokračoval ve vedení 2. oddílu junáků. V roce
1946 byl zvolen zástupcem župního náčelníka v Jihlavě.
V roce 1949 byl skauting včleněn do Československého svazu mládeže –
ČSM.
Za skautskou činnost byl Miroslav Moravec odsouzen k převýchově
do tábora nucených prací rozsudkem ze dne 23. 11. 1949 v Pardubicích
v trvání 24 měsíců. Byl umístěn do nápravného zařízení tábora Vojna
u Příbrami. „Nespolehlivé živly“ vystřídaly německé válečné zajatce
v dobývání uranové rudy. Po propuštění z „lágru“ zůstal pracovat
v uranových dolech jako mnoho jiných „muklů“, na zaměstnání podle své
kvalifikace nemohli pomýšlet.
Na jaře roku 1968 pod vedením Miroslava Moravce - Kudly se vytvořilo
skautské středisko v Příbrami VII a VIII s více než 300 dětmi, které vedl
do podzimu 1970, kdy byla skautská organizace opět zrušena.
Po listopadu 1989 se zapojil do obnovy skautské organizace v Příbrami.
V poslední době se podílel na vytvoření skautské organizace „kmene
dospělých“ - KD v ČR – oldskautů, význačně po právní stránce. Doposud
byl člen náčelnictva KD.
Za svoji obětavou práci byl mnohokrát vyznamenán, byl nositelem Řádu
Zlaté Syringy, nejvyššího vyznamenání. 
Za 75 let služby výchovy mládeže v duchu skautingu byl mu udělen
odznak „Čestná léta služby“.
JUDr. Miroslav Moravec, bratr Kudla, zůstane ve vzpomínkách mnoha
generací jako skaut – dobrý člověk.
Čest jeho památce!

Ing. Josef Podlaha

Spolek Prokop Příbram k 120. výročí Březohorské důlní katastrofy
(31. 5. 1892) připravuje vydání pamětní medaile.

Autorem návrhu je mistr Jan Čáka. Medaile bude ražena 
v provedení tombak a stříbro (999/1000), průměr 50 mm.

Cena medaile: tombak: cca 400,- Kč, stříbro cca 3 300,- Kč vč. etue.
Na stříbrnou medaili bude vybírána záloha 3 300,- Kč. 

Zájemci o zakoupení pamětní medaile se mohou hlásit Spolku
Prokop, tel. 318 620 253 nebo spolek@spolek-prokop-pribram.cz

Podpora pro církve a náboženské společnosti
Zastupitelstvo města Příbram dne 19. 12. 2011 schválilo Zásady č. 1/2011, kterými se stanoví
postup při poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města Příbram.
V souladu s těmito zásadami Rada města Příbram dne 30. 1. 2012 vyhlásila zahájení řízení
o poskytnutí podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města Příbram na rok
2012. Termín pro doručení žádostí je do 31. 3. 2012. Žádosti jsou k dispozici na Odboru
kultury, sportu a IS MěÚ Příbram a na www.pribram.eu. “V návrhu rozpočtu jsme na církevní granty
stanovili částku 1 milion korun. Myslím si, že církve působící na území města Příbrami si zaslouží naši
podporu a že peníze budou účelně využity," řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.



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

Dne 27. 12. v 20.12 hod. oznámila na tísňovou
linku MP žena z Příbrami VII, že chce spáchat
sebevraždu, že ji manžel bije a že už má připravený
nůž. Jeden ze strážníků telefonicky ženu uklidňoval
a snažil se protahovat rozhovor, zatímco druhý
strážník na služebně vyslal okamžitě na uvedenou
adresu hlídku. Po příjezdu strážníci kontaktovali
oznamovatelku, která je pozvala do bytu. Na dotaz,
co se jí stalo, nebyla schopna odpovědět, sedla si
v chodbě bytu na zem a dala se do pláče. Poté
odmítla přivolání lékaře s tím, že nechce, aby ji
zavřeli do psychiatrické léčebny. Následně žena
došla do kuchyně, kde si sedla ke stolu, a jeden
ze strážníků se snažil dotazováním zjistit stav
situace. Mezitím druhý strážník poslal SMS zprávu
stálé službě MP, aby na místo vyslala záchrannou
zdravotnickou službu. Po domluvě se ženou hlídka
přivolala Policii ČR, aby jim jmenovaná mohla sdělit
své problémy s manželem. Po příjezdu lékaře se
hlídce podařilo ztotožnit dotyčnou ženu. Poté se
do bytu dostavil 29letý syn uvedené ženy. 
Po domluvě s ním rozhodl lékař, že dá ženě prášky
na spaní a syn přislíbil, že na matku dohlédne.
Vzhledem k tomu, že hlídka Policie ČR pro značnou
vytíženost na místo nedorazila, strážníci a lékař
místo opustili. Hlídka MP sepsala o celé události
úřední záznam, který byl předán Policii ČR.
Dne 7. 1. v 16.02 hod. kontaktoval služebnu MP
operační důstojník Policie ČR a žádal o součinnost
v OD Albert, kde došlo k pokusu o krádež. Do obchodu
ihned vyjela hlídka MP. Následným ztotožněním
zadržené osoby zjistila, že se jedná o mladíka
ve věku 20 let. Jmenovaný se pokusil odcizit zboží
v hodnotě 42,- Kč, ale byl přistižen zaměstnanci
prodejny. S ohledem na výši škody a s přihlédnutím
k tomu, že muž nebyl v posledních třech letech
za obdobný trestný čin odsouzen, byla mu strážníky
uložena bloková pokuta.
Dne 9. 1. v 19.58 hod. oznámil telefonicky
muž, že na ubytovně v Příbrami V došlo k napadení
osob. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP, na kterou
již před ubytovnou čekal oznamovatel. Strážníci
zjistili, že zde došlo k hádce o děti, které má do opa-
trovnictví svěřené soudem 52letý oznamovatel,
který je jejich dědečkem. Čtyřiadvacetiletá matka
dětí po roztržce ve vzteku vykopla skleněnou výplň
spojovacích dveří u schodiště. Incidentu byl rovněž
přítomen její 35letý přítel. Jelikož se následně
do uvedené ubytovny dostavila hlídka Policie ČR,
poskytli jí strážníci pomoc při uklidnění situace mezi
přítomnými osobami a poté místo opustili.
Dne 9. 1. v 21.00 hod. oznámil pěší hlídce MP muž,
že při venčení psa nalezl ve spodní části Pražské

ulice ležícího muže. Hlídka se urychleně přesunula
do Pražské ulice. Zde nalezla na zemi muže, který
nebyl schopen chůze a velice omezeně komuniko-
val. Na základě těchto skutečností strážníci přivolali
záchrannou zdravotnickou službu, která 75letého
muže odvezla do nemocnice.
Dne 17. 1. v 17.45 hod. kontaktoval služebnu MP
operační důstojník Obvodního oddělení Policie ČR
v Příbrami a žádal o součinnost v OC Skalka,
v prodejně Billa. Uvedl, že pracovník ostrahy zde
zadržel zloděje. Na místo neprodleně vyjela hlídka
MP. Po příjezdu ztotožnila zadrženého pachatele
a zjistila, že se jedná o 32letého muže. Dotyčný chtěl
odcizit tavené sýry a krůtí kousky na guláš v celkové
hodnotě 144,- Kč. Na dotaz strážníků uvedl, že
potraviny odcizil, protože měl hlad a žádné peníze
u sebe neměl. Muž nebyl v posledních třech letech
za obdobný trestný čin potrestán, tak vyřídili
strážníci záležitost uložením blokové pokuty.
Dne 21. 1. v 11.30 hod. oznámil na tísňovou linku
MP pracovník ostrahy supermarketu OBI, že
v provozovně zadržel zloděje. Následným zto-
tožněním pachatele zjistila, že se jedná o 48letého
muže. Jmenovaný v prodejně rozebral balení sady
vodovodního perlátoru v ceně 55,- Kč, z tohoto
vyjmul sítko a toto se pokusil pronést přes prostor
pokladny, aniž by zaplatil. Jeho počínání si však
všiml zaměstnanec bezpečnostní služby a zadržel
ho. Vzhledem k tomu, že na rozebraném balení
nevznikla žádná škoda a bylo zjištěno, že výše jme-
novaný muž nebyl v minulosti trestán, vyřešili
strážníci celou věc domluvou. 
Dne 23. 1. v 17.25 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu MP Příbram anonymní oznamovatel
a sdělil, že v ulici A. Jiráska neznámý muž rozkopal
domovní dveře. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP.
Po příjezdu do ulice A. Jiráska ji kontaktovali dva
muži ve věku 57 a 31 let a uvedli, že pronásledují
muže, který u jejich domu kopáním poškodil
vchodové dveře. Po chvíli se strážníkům přihlásil
40letý podezřelý a obvinil muže, že ho fyzicky
napadli a postříkali mu obličej neznámou žíravou
látkou. Mezi všemi následně došlo k hlasité slovní
roztržce. Strážníci po zklidnění situace vyzvali
všechny přítomné, aby se odebrali k poškozenému
domu za účelem zjištění rozsahu škody. Zde hlídka
poté zjistila, že došlo k vykopnutí spodní výplně
vchodových dveří a v prvním patře jsou rozbitá dvě
plastová okna. Protože zjištěné skutečnosti
nasvědčovaly tomu, že v uvedeném případě došlo
ke spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku
Policie ČR.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Zájem o dluhové poradenství v roce 2011 předčil očekávání
Město Příbram v rámci projektu prevence kriminality „Jak řešit dluhy“, který byl
zařazen do Městského programu prevence kriminality na rok 2011, poskytovalo
od června 2011 ve spolupráci se Sdružením pro probaci a mediaci v justici, o. s.,
(dále jen SPJ) bezplatné dluhové poradenství.
Ze závěrečné zprávy o realizaci projektu vyplývá, že od června do prosince roku
2011 přišlo osobně do dluhové poradny 95 osob. Část klientů, jejichž problémy
byly závažnějšího rázu, musela poradnu navštívit i několikrát, protože velmi často
není možné problém vyřešit během jednoho setkání. Celkem proběhlo 168 osob-
ních konzultací a bylo podáno 5 návrhů na osobní bankrot. Dále pracovnice
dluhové poradny vyřídily 77 telefonických dotazů a odpověděly na 84 e-mailových
dotazů. V průběhu realizace projektu bylo v poradně řešeno především mapování
dluhů, komunikace s věřiteli, exekuce a osobní bankrot.
V rámci projektu, který byl realizován z velké části za pomoci dotace z MV ČR, se
také v květnu 2011 uskutečnil akreditovaný vzdělávací kurz k řešení situace
předlužených klientů, v rámci něhož byly vyškoleny dluhové poradkyně a další
účastníci z řad pracovníků města či neziskových, případně státních organizací
pracujících se zadluženými klienty.
Další dva kurzy byly zaměřeny na prevenci vzniku zadluženosti (finanční gramot-
nost) a řešení případné zadluženosti. Jeden proběhl pro matky ubytované
v Azylovém domě Příbram a druhý kurz byl určen pro studenty Waldorfského
gymnázia Příbram.
Dluhové poradenství pro občany z Příbrami i blízkého okolí pokračuje i po skončení  projektu
„Jak řešit dluhy“. Rada města schválila v listopadu 2011 zařazení dluhového poradenství
pod již poskytovanou registrovanou sociální službu Odborné sociální poradenství.
Lidé, kteří mají problémy s dluhy, mohou přijít v pondělí od 15 do 18 hod. a v úterý
od 13 do 17 hod. do Poradny města Příbram, kde se jim budou věnovat dluhoví po-
radci. Pro velký zájem doporučujeme se předem objednat na tel. čísle 318 402 291.

Město má nový Městský program prevence kriminality 
V pondělí 30. ledna Rada města schválila Městský program prevence kriminality
na rok 2012. Městský program navrhuje komplexní přístup k řešení aktuálních
bezpečnostních problémů ve městě a obsahuje 6 projektů z oblasti situační a sociální
prevence. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny, na základě stanovených priorit v
Koncepci prevence kriminality města na léta 2012 až 2015 a aktuální analýzy trest-
né činnosti, především na snížení majetkové trestné činnosti (s důrazem na
krádeže vloupáním), na zvýšení subjektivního pocitu bezpečí občanů města, na
dlouhou dobou a cílenou práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu kriminálního
chování jejich členů. V letošním městském programu jsme se také zaměřili na reali-
zaci vzdělávacích aktivit z oblasti finanční gramotnosti (jako prevence vzniku za-
dlužení) a na osvětu v souvislosti s problematikou rizik vyplývajících z komunikace
ve virtuálním prostředí. 
Úvodní dva projekty mají za cíl snížení majetkové trestné činnosti, která v Příbrami
stále tvoří více než 70 % spáchané trestné činnosti. V posledních letech jsme se
úspěšně zaměřovali na snížení krádeží věcí z vozidel. Mezitím se tu však objevilo
nové riziko, a to jsou krádeže vloupáním do ostatních objektů, kam patří garáže,
sklepy, zahradní domky, dílny apod. Nejčastějším cílem pachatelů jsou garáže
a sklepy (sklepní kóje). Proto jsme se rozhodli provést osvětlení 2 nejrizikovějších
garážových komplexů, a to v Příbrami VII v ulici Pod Haldou a v ulici Pod Čertovým
pahorkem. V těchto lokalitách chceme nově instalovat 5 kusů lamp veřejného
osvětlení. Jsme si vědomi, že osvětlení těchto rizikových lokalit a častější hlídková
činnost strážníků či policistů problém zcela nevyřeší. Proto chceme uspořádat
pro majitele těchto garážových stání odborný seminář, jehož cílem bude předat
účastníkům základní informace o možnostech, jak si mohou svůj majetek
zabezpečit sami. Tento seminář bude zaměřen nejen na zabezpečení garáží, ale
i na zabezpečení majetku obecně, protože se potýkáme i s velkým počtem krádeží
vloupáním do sklepních kójí a zároveň nám v roce 2011 výrazně stouply krádeže
vloupáním do restaurací, obchodů a rodinných domů.
V rámci projektu „Sdílení“ chceme komplexně pracovat s rodinami, u nichž je riziko
výskytu kriminálního chování u jejich členů. Do projektu bude zařazeno na základě
přísného výběru 8 – 12 rodin, s kterými se bude dlouhodobě pracovat. Cílem je
odstranění kriminálně rizikového chování jejich členů (především dětí), a to tím, že
podpoříme rozvoj osobnosti rodičů současně s posilováním jejich rodičovských
kompetencí, s čímž by měla souviset změna jejich výchovného stylu vůči svým
dětem. Toto bude prováděno v rámci rodičovských skupin. Současně bude
prováděna skupinová i individuální práce s dětmi z těchto rodin tak, aby byly
vytvářeny vhodné příležitosti pro rozvoj jejich osobnosti. Zároveň těmto dětem
budou nabídnuty vhodné a dostupné volnočasové aktivity či doučování. Projekt
by měl vyvrcholit závěrečným výjezdovým pobytem celých rodin, v rámci kterého
by se mělo pracovat na kultivaci vzájemných vztahů členů rodiny a umění společně
sdílet volný čas. Součástí projektu budou i vzdělávací semináře z oblasti prevence
vzniku zadluženosti, prevence užívání návykových látek, zvládání výchovných
problémů ve vývojových meznících dítěte apod.
V loňském roce jsme v rámci projektu „Jak řešit dluhy“ ve spolupráci se Sdružením
pro probaci a mediaci v justici (dále jen SPJ) otevřeli v Příbrami bezplatnou
dluhovou poradnu a zrealizovali 2 kurzy na téma finanční gramotnosti. Počet osob,
které se rozhodly řešit své dluhy prostřednictvím naší poradny, nás zaskočil.
Za 7 měsíců provozu dluhovou poradnu navštívilo 95 osob, s kterými proběhlo
168 osobních konzultací. Z těchto čísel je patrné, že počet osob, které své dluhy
nejsou schopny splácet, přibývá. Naším cílem v této oblasti samozřejmě není
pouze pomoci těm, kterým se již dluhy vymkly kontrole, ale rádi bychom přispěli
k tomu, aby u občanů dluhy vůbec nevznikaly. Za tímto účelem v rámci tohoto
městského programu chceme v letošním roce zrealizovat 8 seminářů na téma
finanční gramotnosti, jejichž hlavním posláním je prevence vzniku zadluženosti.
Tyto kurzy budeme pořádat opět ve spolupráci s SPJ především pro osoby, které
jsou ohrožené sociálním vyloučením, mají nízký příjem, jsou dlouhodobě
nezaměstnané, či se právě vrátily z VTOS. 
V letošním roce se chceme také v rámci realizace městského programu zaměřit
na další fenomén, a to rizika související s komunikací ve virtuálním světě. Používání
informačních a komunikačních technologií se stále více stává součástí našeho
běžného života, ale řada z nás, a to především děti, si neuvědomují, kolik rizik
tento způsob komunikace skrývá. Jedná se například o kybernetickou šikanu,
kybergrooming (jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť
a donutit ji k osobní schůzce prostřednictvím chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu,
za účelem např. sexuálního obtěžování, mučení atd.), kyberstalking (zneužití inter-
netu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií
k pronásledování, opakovanému stupňování obtěžování, které může mít různou
podobu a intenzitu) apod. Mezi časté rizikové chování dětí patří i riskantní sdílení
osobních údajů, fotografií a videozáznamů na veřejných sítích nebo prostřed-
nictvím e-mailové pošty. Chceme uspořádat 6 seminářů na téma rizika virtuální
komunikace, které budou především pro děti a mládež, které žijí v komunitách, kde
hrozí sociální vyloučení, jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy a mají poruchy
chování, pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí atd. Dva semináře
budou pro děti – klienty SVP. Chceme, aby se těchto seminářů děti zúčastnily
společně se svými rodiči. Je nutné, aby si i oni uvědomili, jaká nebezpečí virtuální
komunikace pro jejich děti představuje.
V Příbrami již dlouhodobě považujeme za svou prioritu práci se seniory. V loňském
roce jsme vedle instalace 150 kusů bezpečnostních řetízků pro seniory zrealizovali
pilotně dlouhodobý kurz zaměřený na vzdělávání seniorů v oblasti prevence
kriminality. Z vyhodnocení projektu vyplynulo, že byl pro účastníky kurz velmi
přínosný. Na základě výše uvedeného jsme se rozhodli kurz uspořádat i v letošním
roce, protože se pilotního projektu nemohli zdaleka zúčastnit všichni zájemci.
Náplň kurzu jsme upravili na základě požadavků seniorů.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Ze statistických údajů Policie ČR vyplývá, že
v loňském roce bylo na území města Příbram
spácháno 247 trestných činů vloupání do objektů
garáží, stodol, kůlen, komor, sklepů, půd, balkonů,
kočárkáren, kanceláří apod. Tato trestná činnost
tvoří 71 % všech vloupání do objektů. Přestože je
tento počet nižší než v roce 2009 (341 případů)
a 2010 (301 případů), není dobré toto riziko pod-
cenit, protože se s těmito případy může bohužel
dříve či později setkat každý z nás. Z toho důvodu
bych rád zveřejnil několik doporučení, jak těmto
nepříjemným situacím předcházet a jak co nejvíce
snížit riziko poškození či odcizení svého majetku. 
Jednou z variant, jak ochránit zejména kanceláře
a firmy, je kombinace mechanického a elektronického
zabezpečení. Elektronické zabezpečení má zpravidla
ovládání umístěné v prostoru u vstupních dveří
v podobě kódové klávesnice. Celý objekt je chráněn
systémem prostorových čidel. Poté, co zařízení zazna-
mená v hlídaném objektu pachatele, aktivuje vnitřní
a vnější sirénu, která nevítaného návštěvníka svým
hlukem vyleká a dezorientuje a současně upozorní
okolí, že něco není v pořádku. Dále pak je poplach
převeden do telefonního komunikátoru a přes
pevné připojení či mobilní telefon jsou okamžitě
majitelé informováni o narušení svého objektu.
Signál lze za mírný poplatek posílat na PCO (Pult
centralizované ochrany), kde je nepřetržitě připra-
vena zásahová jednotka. 
Co se týče objektů ve společných prostorách domu,
jako jsou komory, sklepy, půdy, je třeba se s ostatními

nájemníky dohodnout na důsledném zamykání
vchodových dveří. Rovněž je důležité dát si dobrý
pozor, koho vpouštíte dovnitř. Zejména u společných
bytových jednotek zloděj často spoléhá na anonymitu
a zmatek anebo předstírá, že jde na návštěvu
ke známým a pak už pro něj není problém vloupat
se například do kočárkárny či sklepa. 
Velkým rizikem jsou také nedostatečně zajištěná
okna v přízemí domu nebo okna vedoucí do sklep-
ních prostor. V takovém případě je výhodné opatřit
okna mřížemi nebo nahradit obyčejné sklo
vrstveným či instalovat bezpečnostní fólie. Fólie
znemožňuje proražení skla těžkými předměty
a vniknutí pachatele do objektu. 
Instalace mříží se osvědčila i při zabezpečení
balkonů a jeví se jako účinná varianta, jak zabránit
pachateli, aby pronikl přes prostor balkonu následně
do bytu. Měli bychom mít na paměti, že věci
„vystavené“ na balkoně jen přitahují pozornost
zlodějů. Není proto na místě odkládat na balkon
věci, o které bychom neradi přišli, jako např. jízdní
kola či jiné cennosti. 
Zvýšenou opatrnost je třeba věnovat také garážím
a objektům nacházejícím se v okolí domu, jako jsou
například stodoly a kůlny. I zde je nutné zvolit
vhodný a bezpečný zámek a dobré je tyto objekty
častěji kontrolovat, zda nedošlo k jejich narušení.
Včasným zjištěním a nahlášením této skutečnosti
příslušným orgánům lze výrazně zvýšit pravdě-
podobnost dopadení pachatele. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Město Příbram - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu
Na podzim roku 2011 probíhala realizace projektu „Město Příbram - Rozvoj služeb eGovernmentu obce
s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu“. Město Příbram získalo na realizaci tohoto projektu
dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů, projekt je spolufinancován
Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu byla ukončena v prosinci roku
2011.
Cílem projektu bylo upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval
efektivně a byl zdrojem kvalitních informací pro základní registry státní správy.
Celý projekt je rozdělen do tří částí. První část zahrnuje zřízení technologického centra obce s rozšířenou
působností, včetně zřízení negarantovaného úložiště, obsahem druhé části je upgrade elektronické spisové
služby obce s rozšířenou působností a řešení hostované elektronické spisové služby pro obce ve správním
obvodu města Příbram a třetí část řeší vnitřní integraci úřadu včetně napojení na centrální registry. Téměř
polovina všech obcí ve správním obvodu projevila zájem využívat hostovanou elektronickou spisovou
službu. Okolní obce mají rovněž možnost používat technologické centrum jako negarantované úložiště. 
„Tento projekt je součástí elektronizace veřejné správy a jsem rád, že město Příbram patří k těm městům,
která usilují o zlepšování fungování veřejné správy a poskytování kvalitnějších služeb občanům nejen
města Příbram, ale i občanům v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností,“ řekl starosta
města Příbram MVDr. Josef Řihák. 
Celkové výdaje na realizaci projektu jsou ve výši cca 5,8 mil. Kč, z toho dotace z Integrovaného operačního
programu činí cca 4,9 mil. Kč (tj. 85 % způsobilých výdajů) a spolufinancování ze zdrojů města činí
cca 0,9 mil. Kč.
V Příbrami dne 18. 1. 2012

V h o d n é  z a b e z p e č e n í  o b j e k t u  m ů ž e  p a c h a t e l e  o d ra d i t
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V těchto dnech vrcholí přípravy rozpočtu města na rok 2012. Na snímku starosta MVDr. Josef
Řihák a MUDr. Ivan Šedivý při plánování investičních akcí v letošním roce.

Město Příbram hodlá letos vybudovat nové parkoviště v proluce mezi ulicemi Pivovarská a Hailova. Plán
na tuto investiční akci je součástí návrhu rozpočtu na rok 2012. Na snímku starosta MVDr. Josef Řihák
a vedoucí odboru silničního hospodářství a investic Zdeněk Škaloud seznamují s návrhem nového
parkoviště paní Janu Slezákovou, významnou podnikatelku z Pražské ulice.

MUDr. Ivan Šedivý dne 6. ledna přivítal Tři krále v Příbrami slavnostním projevem na Václavském
náměstí. Tři králové jeli jako již tradičně na živých velbloudech.

Do Příbrami přijela delegace z polské Lešnice. Přivítal ji místostarosta Václav Černý.

Snímkem se vracíme k tradičnímu setkání vedení města s hasiči, policisty a městskými strážníky.
Starosta města MVDr. Josef Řihák zde přivítal i zástupce sdružení Veterán Policie ČR. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a předseda představenstva firmy TRITICUM, a. s., Ing. Jan Oulický dne
19. 1. 2012 podepsali smlouvu o prodeji budov čp. 102 a 103 v Příbrami I.

Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath přijel do Oblastní nemocnice Příbram, a. s., aby se
zúčastnil slavnostního odhalení nového pomníku MUDr. Václava Trnky.

Místostarosta Václav Černý se zúčastnil jednání Komise prevence kriminality.



Vážení čtenáři Kahanu,
k 31. prosinci 2011 jsme ukončili
hlasování v anketě TOP FIRMA
PŘÍBRAMSKO 2011. Do ankety

jsme automaticky vložili všechny členy Okresní hospodářské komory
v Příbrami, ale soutěž byla otevřená, takže se hlásily i nečlenské firmy.
Celkem bylo v anketě zařazeno 222 firem v pěti kategoriích dle počtu
zaměstnanců. Celkem bylo zasláno 3 464 platných bodů.

Na vyhlášení výsledků si však musíme počkat do 18. dubna 2012 na shromáždění delegátů.
Bude vyhlášen celkový vítěz ankety a v každé kategorii první tři místa. Tyto firmy budou
moci používat logo soutěže na svých propagačních materiálech.
Po zhodnocení představenstvem OHK, které tuto anketu vyhlásilo, bude další ročník 2012
hlasovatelný pravděpodobně od 1. 6. 2012.
OHK Příbram připravila na začátek roku 2012 řadu seminářů, z nich některé již proběhly. 
5. ledna 2012 „Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení
od 1. 1. 2012 v praxi zaměstnavatelů.“ 
12. ledna 2012 „Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU
19. ledna 2012 „Uplatňování DPH v roce 2011 a změny v roce 2012“. 
26. ledna 2012 „“Změny pracovního práva a zákoníku práce a řešení praktických dopadů“. 
1. února 2012 „Novela daně z příjmu a další zákony 2012
V současné době připravuje další sadu seminářů pro jaro 2012, o kterých Vás budeme infor-
movat v příštím čísle.
Současně žijeme přípravami na desátý Podnikatelský ples, jehož termín je stanoven
na 11. února 2012. O programu jsem informovala již minule a více informací naleznete
na našich webových stránkách www.ohkpb.cz.

Ze života členské základny:
Společnost ZAT, a. s., uspořádala dne 18. ledna 2012 v areálu firmy v Příbrami pro své
zákazníky a partnery 9. ročník Zákaznického dne. Program se nesl ve znamení 50. výročí
založení firmy.
Úvodní slovo a ohlédnutí za historií firmy v rámci Zákaznického dne pronesl dlouholetý
bývalý ředitel společnosti ZAT Ing. František Hudec. Společnost ZAT vznikla v rámci Vývojové
základny uranového průmyslu. Vyvinula a aplikovala spolehlivý řídicí systém pro těžké
provozy, který našel uplatnění i v dalších odvětvích. ZAT se již po deseti letech stal společností
s vlastním vývojem, projekcí, výrobou i montážní a servisní činností. Zajišťoval dodávky
pro energetiku, hornictví a další obory. Jeden z dalších významných milníků ve vývoji firmy
ZAT byl rok 2003, kdy se součástí ZAT stala firma Škoda Controls.  
Další přednesené příspěvky byly zaměřeny na současnost a budoucnost firmy. Polovinu
současného objemu firmy tvoří zakázky do jaderné energetiky, zahraniční dodávky tvoří
35 procent celkového objemu tržeb. Společnost investuje do nových produktů a inovací
ročně 40 mil. korun.  
Společnost ZAT je významný příbramský zaměstnavatel, v současné době zaměstnává
celkem 370 pracovníků. Do roku 2015 očekává nárůst na cca 500 zaměstnanců.
V areálu firmy také funguje MDM Centrum pro léčbu komplikace diabetu. Jde o zlomovou
technologii v léčbě, jelikož medikace je celosvětově téměř neúčinná. Oproti tomu léčba
pomocí patentově chráněné metody MDM prokazatelně zlepšila komplikace diabetické
neuropatie u 85 % diabetiků, kteří ji podstoupili. Léčba nemá žádné vedlejší účinky.  

Noví členové schválení 23. 1. 2012:
Orlík a. s. - hotelové, restaurační a doplňkové služby
AMK ZPM Příbram Beroun – asistenční služba PB HELP ASISTENT - pro postižené, seniory
a rodiče s dětmi
Pytlíková Anna - zprostředkovatelská činnost

Irena Karpíšková, ředitelka 
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 

tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz
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Informační místo pro podnikatele

Popeleční středa
Období čtyřicetidenního půstu, přípravy
na Velikonoce, začíná letos 22. února Popeleční
středou, při které se uděluje tzv. popelec. 
Při bohoslužbě od 17 hodin zazní Česká mše
z Andělské hory P. Josefa Olejníka v podání
Svatohorského chrámového sboru.

Koncert pro cembalo a zobcovou flétnu
v refektáři kláštera 
Ve čtvrtek 23. února 2012 v 18 hodin proběhne
1. koncert z cyklu koncertů „Hudba v nezvyk-
lých souvislostech“, který pořádá Matice Svato-
horská ve spolupráci s městem Příbram. 
V klášterním refektáři, barokní jídelně svato-
horské rezidence, zazní hudba pro cembalo
a zobcovou flétnu v podání profesorek česko-
budějovické konzervatoře Moniky Deváté (zob-
cová flétna) a Jitky Šlechtové (cembalo). 
Zobcová flétna je nástrojem, který - po několika
desetiletích užívání převážně jako terapeutic-
kého prostředku pro astmatiky - nám často
konotuje spíše s hudební a dechovou
výchovou dětí. Jedná se však o plnohodnotný
virtuózní koncertní nástroj s bohatou historií co
do typů fléten i jejich repertoáru. Skladby
pro zobcovou flétnu však, jak budete mít
možnost slyšet na tomto koncertu, vznikají
i v současnosti. V roli doprovodného nástroje
tradičně vystoupí cembalo. Vstupenky na tento
koncert za 150 Kč můžete zakoupit ve Svato-

horském poutním muzeu nebo objednat
na matice@svata-hora.cz či na telefonu
318 429 943. Vstup do refektáře bude možný
od 17:30 hodin dolní branou do svatohorského
kláštera.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a os-
tatních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora
591, 261 80 Příbram, tel. +420 318 429 930,
basilica@svata-hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře
každodenně 6:30 – 18, ve Svatohorském poutním
muzeu každodenně 10 – 15 nebo na adrese
www.svata-hora.cz. Aktuality o stavbě varhan
na www.svata-hora.cz/varhany a informace
o činnosti Matice Svatohorské na adrese:
matice@svata-hora.cz. 

Příbramští občánci narození v prosinci a lednu

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
V minulém roce tomu bylo
již 130 let, kdy v Příbrami
vznikla pro potřeby tehdej-
ších občanů nemocnice.
Jednou z nejvýznamnějších
a nejuznávanějších osob-
ností příbramské nemoc-
niční péče je MUDr. Václav
Trnka, lékařský ředitel,
první primář chirurgických

oborů a první primář chirurgie v Příbrami.
MUDr. Václav Trnka, žák profesora Jiráska, který
v příbramské nemocnici působil od roku 1932
až do roku 1965, kdy ho na místě primáře
chirurgie vystřídala další známá příbramská
osobnost MUDr. Lisický, se v Příbrami velmi
zasadil nejen o rozvoj samotné chirurgie
a dalších chirurgických oborů, ale i o rozvoj
nemocnice. Za jeho éry se v nemocnici
dostavělo nejvíce budov včetně současné
budovy D (monoblok).
V areálu nemocnice MUDr. Trnka již pomník
s pamětní deskou měl, ale vzhledem k přípravě
stavebního prostoru pro nové budovy C a F,
které byly zprovozněny na jaře 2010, byl tento
pomník přenesen a uskladněn pro pozdější
navrácení do prostor Oblastní nemocnice.
Následně bylo na základě odborné expertizy
zjištěno, že pomník je ve velmi špatném tech-
nickém stavu, neboť pro jeho výrobu byl
v době původního zadání použit nevhodný typ
kamene. Oblastní nemocnice Příbram se proto
rozhodla pro pomník nový i s novou pamětní
deskou, na níž je ale vytesán původní text.
Nový pomník MUDr. Václavu Trnkovi byl za pří-

tomnosti hejtmana Středočeského kraje MUDr.
Davida Ratha a ředitele Hornického muzea
v Příbrami PaedDr. Josefa Velfla slavnostně
odhalen v prostoru před budovou magnetické
rezonance.
Při této výjimečné příležitosti pozvala příbram-
ská nemocnice na toto příjemné setkání s his-
torií nejen své zaměstnance, ale i širokou
veřejnost. Jsme rádi, že naši současní i bývalí
zaměstnanci, ale i další lidé, také i pamětníci
MUDr. Trnky, přišli. Znamená to pro nás, že
Příbramáci „svoji“ nemocnici sledují a zajímají
se o ni. To je pro nás důležité a vážíme si toho.

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

Beseda s Luďkem Švorcem
Knihovna Jana Drdy Vás zve na besedu s píšícím fotografem Luďkem Švorcem, která
se uskuteční ve čtvrtek 9. února od 17 hodin ve společenském sále v hlavní
budově Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka. Luděk Švorc je autorem
knih Brdy poetické, Kladno vzpomínek, Zapadlé oblázky, Řeky se rodí z krásna
a České řeky a říčky (na této knize se podílela i Vladimíra Švorcová). Jeho dílo
můžete znát taktéž z Deníku Bohemia, časopisů Zahrádkář, Vital, Foto video, Vlasta
a Můj dům, případně z výstav uskutečněných v Praze, Kladně, na Křivoklátě, ale
i několikráte v Paříži.
Beseda bude zaměřena především na knihy, které Knihovna Jana Drdy vydala
tomuto kladenskému rodákovi, tedy na Řeky se rodí z krásna – příběhy o přírodě,
řece, rybářích i rybách. Už jak název napovídá, je kniha zaměřena na dvě z velkých
vášní autora - rybaření a toulání po březích řek. Mimochodem kamarádi rybáři jej
nazývají „Profesor“. V knize se můžete například dočíst o nástrahách, jež vám může
připravit řeka Litavka. Vztah k vodním tokům stál zřejmě za zrodem další knihy
nesoucí jméno České řeky a říčky. V této knize lze nalézt všechny české řeky i se svý-
mi přítoky. Faktické údaje o jednotlivých tocích jsou doplněny fotografiemi nejvíce
vystihující danou řeku. Ty povětšinou zachycují panenskou přírodu v různých
ročních obdobích, samozřejmě ale nechybí ani starobylé hrady a zámky, staré
mosty či některá vodní díla, která bezesporu k českým řekám patří již po celá staletí.
Poslední knihou (možná vzhledem k aktuálnosti tématu nejzajímavější) jsou Brdy
poetické, jež ukazují přírodu ve Vojenském újezdu Brdy po desítkách let bez civil-
ního osídlení. V brzké době zřejmě dojde k zpřístupnění větší části stávajícího
Vojenského újezdu Brdy a je otázkou, jak dlouho si ještě tato oblast zachová svou
neopakovatelnou tvář. Jisté však je, že v této knize navždy!
Účastníci besedy budou mít jedinečnou příležitost zeptat se autora, co všechno jej
inspirovalo k nafocení a napsání těchto knih. Jak jednotlivé knihy vznikaly? Co bylo
nejtěžší při jejich tvorbě? Kterou ze svých knih považuje za nejzdařilejší? Ale i třeba
na některá z tajemství úspěšného fotografování. V každém případě však můžete
nalézt na besedě či následně v knihách inspiraci na pěkný výlet. Mohu-li mluvit
za sebe, tak já před několika měsíci při prohlížení fotografií z knihy České řeky
a říčky konečně po letech dospěl k rozhodnutí realizovat výšlap údolím řeky
Lužnice a ještě dnes jsem pln nádherných scenérií z tamního prostředí.
Zájemci si budou moci na besedě zakoupit a nechat podepsat knihy Řeky se rodí
z krásna, České řeky a říčky a Brdy poetické. Knihy budou prodávány za výhodné
ceny a vstupné na akci bude dobrovolné.

Mgr. Václav Chvál ml.

Gymnázium pod Svatou Horou informuje:
Sám u stmívání
V přestávce mezi životem a tamtím 
kocourek s kamenem až na dně rybníka
pomalu vražedné andílky polyká a tamto nepřichází 
tamto má vždycky čas
Připomenout básníka Jiřího Ortena nám do Příbrami přijelo Divadlo Dagmar
z Karlových Varů, které k 70. výročí básníkova úmrtí vytvořilo představení z korespondence
mezi Jiřím Ortenem a jeho matkou. A tak v pátek 13. ledna bylo v Malém svatohorském
divadélku Gymnázia pod Svatou Horou možno nejen slyšet nezapomenutelná básníkova
díla, ale dozvědět se i něco z jeho života z „doby velkého stmívání světa“.
Představení Sám u stmívání má velmi silnou atmosféru, která bez patosu unáší diváka
posledními měsíci, týdny a dny Ortenova života až k básníkovu neodvratnému a neměnné-
mu konci. Věřím, že představení diváky vytrhlo z mechanického vnímání básníka jako
položky v seznamu školní četby, dalo jim prožít smutek ze ztráty lidské bytosti v nelidské
době a snad jim i vrátilo chuť k četbě poezie, mnohdy nevábně a zbytečně pitvané ve škol-
ních lavicích. Mgr. Tomáš Bílek

Gymnázium pod Svatou Horou otvírá první ročník pro žáky ze 7. i 9. tříd ZŠ
Gymnázium pod Svatou Horou, škola s dvacetiletou tradicí, otvírá 1. ročník pro žáky
7. tříd a žáky 9. tříd ZŠ ve studijních oborech Brána k vysoké škole a Živé jazyky. 
Sedmákům nabízíme plynulý přechod ze základní školy na školu střední,
deváťákům zvýšenou dotaci hodin cizích jazyků. Sedmákům i deváťákům pak
přátelské prostředí malé školy, certifikovanou výuku předmětů v cizím jazyce
a kvalitní přípravu k maturitní zkoušce.

Mgr. Pavel Sedláček, ředitel

Vážení čtenáři Kahanu,
k 31. prosinci 2011 jsme ukončili
hlasování v anketě TOP FIRMA
PŘÍBRAMSKO 2011. Do ankety

jsme automaticky vložili všechny členy Okresní hospodářské komory
v Příbrami, ale soutěž byla otevřená, takže se hlásily i nečlenské firmy.
Celkem bylo v anketě zařazeno 222 firem v pěti kategoriích dle počtu
zaměstnanců. Celkem bylo zasláno 3 464 platných bodů.

Na vyhlášení výsledků si však musíme počkat do 18. dubna 2012 na shromáždění delegátů.
Bude vyhlášen celkový vítěz ankety a v každé kategorii první tři místa. Tyto firmy budou
moci používat logo soutěže na svých propagačních materiálech.
Po zhodnocení představenstvem OHK, které tuto anketu vyhlásilo, bude další ročník 2012
hlasovatelný pravděpodobně od 1. 6. 2012.
OHK Příbram připravila na začátek roku 2012 řadu seminářů, z nich některé již proběhly. 
5. ledna 2012 „Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení
od 1. 1. 2012 v praxi zaměstnavatelů.“ 
12. ledna 2012 „Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU
19. ledna 2012 „Uplatňování DPH v roce 2011 a změny v roce 2012“. 
26. ledna 2012 „“Změny pracovního práva a zákoníku práce a řešení praktických dopadů“. 
1. února 2012 „Novela daně z příjmu a další zákony 2012
V současné době připravuje další sadu seminářů pro jaro 2012, o kterých Vás budeme infor-
movat v příštím čísle.
Současně žijeme přípravami na desátý Podnikatelský ples, jehož termín je stanoven
na 11. února 2012. O programu jsem informovala již minule a více informací naleznete
na našich webových stránkách www.ohkpb.cz.

Ze života členské základny:
Společnost ZAT, a. s., uspořádala dne 18. ledna 2012 v areálu firmy v Příbrami pro své
zákazníky a partnery 9. ročník Zákaznického dne. Program se nesl ve znamení 50. výročí
založení firmy.
Úvodní slovo a ohlédnutí za historií firmy v rámci Zákaznického dne pronesl dlouholetý
bývalý ředitel společnosti ZAT Ing. František Hudec. Společnost ZAT vznikla v rámci Vývojové
základny uranového průmyslu. Vyvinula a aplikovala spolehlivý řídicí systém pro těžké
provozy, který našel uplatnění i v dalších odvětvích. ZAT se již po deseti letech stal společností
s vlastním vývojem, projekcí, výrobou i montážní a servisní činností. Zajišťoval dodávky
pro energetiku, hornictví a další obory. Jeden z dalších významných milníků ve vývoji firmy
ZAT byl rok 2003, kdy se součástí ZAT stala firma Škoda Controls.  
Další přednesené příspěvky byly zaměřeny na současnost a budoucnost firmy. Polovinu
současného objemu firmy tvoří zakázky do jaderné energetiky, zahraniční dodávky tvoří
35 procent celkového objemu tržeb. Společnost investuje do nových produktů a inovací
ročně 40 mil. korun.  
Společnost ZAT je významný příbramský zaměstnavatel, v současné době zaměstnává
celkem 370 pracovníků. Do roku 2015 očekává nárůst na cca 500 zaměstnanců.
V areálu firmy také funguje MDM Centrum pro léčbu komplikace diabetu. Jde o zlomovou
technologii v léčbě, jelikož medikace je celosvětově téměř neúčinná. Oproti tomu léčba
pomocí patentově chráněné metody MDM prokazatelně zlepšila komplikace diabetické
neuropatie u 85 % diabetiků, kteří ji podstoupili. Léčba nemá žádné vedlejší účinky.  

Noví členové schválení 23. 1. 2012:
Orlík a. s. - hotelové, restaurační a doplňkové služby
AMK ZPM Příbram Beroun – asistenční služba PB HELP ASISTENT - pro postižené, seniory
a rodiče s dětmi
Pytlíková Anna - zprostředkovatelská činnost

Irena Karpíšková, ředitelka 
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 

tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz
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Popeleční středa
Období čtyřicetidenního půstu, přípravy
na Velikonoce, začíná letos 22. února Popeleční
středou, při které se uděluje tzv. popelec. 
Při bohoslužbě od 17 hodin zazní Česká mše
z Andělské hory P. Josefa Olejníka v podání
Svatohorského chrámového sboru.

Koncert pro cembalo a zobcovou flétnu
v refektáři kláštera 
Ve čtvrtek 23. února 2012 v 18 hodin proběhne
1. koncert z cyklu koncertů „Hudba
v nezvyklých souvislostech“, který pořádá
Matice Svatohorská ve spolupráci s městem
Příbram. 
V klášterním refektáři, barokní jídelně svato-
horské rezidence, zazní hudba pro cembalo
a zobcovou flétnu v podání profesorek česko-
budějovické konzervatoře Moniky Deváté (zob-
cová flétna) a Jitky Šlechtové (cembalo). 
Zobcová flétna je nástrojem, který - po několika
desetiletích užívání převážně jako terapeutic-
kého prostředku pro astmatiky - nám často
konotuje spíše s hudební a dechovou
výchovou dětí. Jedná se však o plnohodnotný
virtuózní koncertní nástroj s bohatou historií co
do typů fléten i jejich repertoáru. Skladby
pro zobcovou flétnu však, jak budete mít
možnost slyšet na tomto koncertu, vznikají
i v současnosti. V roli doprovodného nástroje
tradičně vystoupí cembalo. Vstupenky na tento

koncert za 150 Kč můžete zakoupit ve
Svatohorském poutním muzeu nebo objednat
na matice@svata-hora.cz či na telefonu
318 429 943. Vstup do refektáře bude možný
od 17:30 hodin dolní branou do svatohorského
kláštera.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a os-
tatních akcích: Ří mskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí  Panny Marie Příbram, Svatá Hora
591, 261 80 Pří bram, tel. +420 318 429 930,
basilica@svata-hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře
každodenně 6:30 – 18, ve Svatohorském poutním
muzeu každodenně 10 – 15 nebo na adrese
www.svata-hora.cz. Aktuality o stavbě varhan
na www.svata-hora.cz/varhany a informace
o činnosti Matice Svatohorské na adrese:
matice@svata-hora.cz. 
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
V minulém roce tomu bylo
již 130 let, kdy v Příbrami
vznikla pro potřeby tehdej-
ších občanů nemocnice.
Jednou z nejvýznamnějších
a nejuznávanějších osob-
ností příbramské nemoc-
niční péče je MUDr. Václav
Trnka, lékařský ředitel,
první primář chirurgických

oborů a první primář chirurgie v Příbrami.
MUDr. Václav Trnka, žák profesora Jiráska, který
v příbramské nemocnici působil od roku 1932
až do roku 1965, kdy ho na místě primáře
chirurgie vystřídala další známá příbramská
osobnost MUDr. Lisický, se v Příbrami velmi
zasadil nejen o rozvoj samotné chirurgie
a dalších chirurgických oborů, ale i o rozvoj
nemocnice. Za jeho éry se v nemocnici
dostavělo nejvíce budov včetně současné
budovy D (monoblok).
V areálu nemocnice MUDr. Trnka již pomník
s pamětní deskou měl, ale vzhledem k přípravě
stavebního prostoru pro nové budovy C a F,
které byly zprovozněny na jaře 2010, byl tento
pomník přenesen a uskladněn pro pozdější
navrácení do prostor Oblastní nemocnice.
Následně bylo na základě odborné expertizy
zjištěno, že pomník je ve velmi špatném tech-
nickém stavu, neboť pro jeho výrobu byl
v době původního zadání použit nevhodný typ
kamene. Oblastní nemocnice Příbram se proto
rozhodla pro pomník nový i s novou pamětní
deskou, na níž je ale vytesán původní text.
Nový pomník MUDr. Václavu Trnkovi byl za pří-

tomnosti hejtmana Středočeského kraje MUDr.
Davida Ratha a ředitele Hornického muzea
v Příbrami PaedDr. Josefa Velfla slavnostně
odhalen v prostoru před budovou magnetické
rezonance.
Při této výjimečné příležitosti pozvala příbram-
ská nemocnice na toto příjemné setkání
s historií nejen své zaměstnance, ale i širokou
veřejnost. Jsme rádi, že naši současní i bývalí
zaměstnanci, ale i další lidé, také i pamětníci
MUDr. Trnky, přišli. Znamená to pro nás, že
Příbramáci „svoji“ nemocnici sledují a zajímají
se o ni. To je pro nás důležité a vážíme si toho.

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

Beseda s Luďkem Švorcem
Knihovna Jana Drdy Vás zve na besedu s píšícím fotografem Luďkem Švorcem, která
se uskuteční ve čtvrtek 9. února od 17 hodin ve společenském sále v hlavní
budově Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka. Luděk Švorc je autorem
knih Brdy poetické, Kladno vzpomínek, Zapadlé oblázky, Řeky se rodí z krásna
a České řeky a říčky (na této knize se podílela i Vladimíra Švorcová). Jeho dílo
můžete znát taktéž z Deníku Bohemia, časopisů Zahrádkář, Vital, Foto video, Vlasta
a Můj dům, případně z výstav uskutečněných v Praze, Kladně, na Křivoklátě, ale
i několikráte v Paříži.
Beseda bude zaměřena především na knihy, které Knihovna Jana Drdy vydala
tomuto kladenskému rodákovi, tedy na Řeky se rodí z krásna – příběhy o přírodě,
řece, rybářích i rybách. Už jak název napovídá, je kniha zaměřena na dvě z velkých
vášní autora - rybaření a toulání po březích řek. Mimochodem kamarádi rybáři jej
nazývají „Profesor“. V knize se můžete například dočíst o nástrahách, jež vám může
připravit řeka Litavka. Vztah k vodním tokům stál zřejmě za zrodem další knihy
nesoucí jméno České řeky a říčky. V této knize lze nalézt všechny české řeky i se svý-
mi přítoky. Faktické údaje o jednotlivých tocích jsou doplněny fotografiemi nejvíce
vystihující danou řeku. Ty povětšinou zachycují panenskou přírodu v různých
ročních obdobích, samozřejmě ale nechybí ani starobylé hrady a zámky, staré
mosty či některá vodní díla, která bezesporu k českým řekám patří již po celá staletí.
Poslední knihou (možná vzhledem k aktuálnosti tématu nejzajímavější) jsou Brdy
poetické, jež ukazují přírodu ve Vojenském újezdu Brdy po desítkách let bez civil-
ního osídlení. V brzké době zřejmě dojde k zpřístupnění větší části stávajícího
Vojenského újezdu Brdy a je otázkou, jak dlouho si ještě tato oblast zachová svou
neopakovatelnou tvář. Jisté však je, že v této knize navždy!
Účastníci besedy budou mít jedinečnou příležitost zeptat se autora, co všechno jej
inspirovalo k nafocení a napsání těchto knih. Jak jednotlivé knihy vznikaly? Co bylo
nejtěžší při jejich tvorbě? Kterou ze svých knih považuje za nejzdařilejší? Ale i třeba
na některá z tajemství úspěšného fotografování. V každém případě však můžete
nalézt na besedě či následně v knihách inspiraci na pěkný výlet. Mohu-li mluvit
za sebe, tak já před několika měsíci při prohlížení fotografií z knihy České řeky
a říčky konečně po letech dospěl k rozhodnutí realizovat výšlap údolím řeky
Lužnice a ještě dnes jsem pln nádherných scenérií z tamního prostředí.
Zájemci si budou moci na besedě zakoupit a nechat podepsat knihy Řeky se rodí
z krásna, České řeky a říčky a Brdy poetické. Knihy budou prodávány za výhodné
ceny a vstupné na akci bude dobrovolné.

Mgr. Václav Chvál ml.

Gymnázium pod Svatou Horou informuje:
Sám u stmívání
V přestávce mezi životem a tamtím 
kocourek s kamenem až na dně rybníka
pomalu vražedné andílky polyká a tamto nepřichází 
tamto má vždycky čas
Připomenout básníka Jiřího Ortena nám do Příbrami přijelo Divadlo Dagmar
z Karlových Varů, které k 70. výročí básníkova úmrtí vytvořilo představení z korespondence
mezi Jiřím Ortenem a jeho matkou. A tak v pátek 13. ledna bylo v Malém svatohorském
divadélku Gymnázia pod Svatou Horou možno nejen slyšet nezapomenutelná básníkova
díla, ale dozvědět se i něco z jeho života z „doby velkého stmívání světa“.
Představení Sám u stmívání má velmi silnou atmosféru, která bez patosu unáší diváka
posledními měsíci, týdny a dny Ortenova života až k básníkovu neodvratnému a neměnné-
mu konci. Věřím, že představení diváky vytrhlo z mechanického vnímání básníka jako
položky v seznamu školní četby, dalo jim prožít smutek ze ztráty lidské bytosti v nelidské
době a snad jim i vrátilo chuť k četbě poezie, mnohdy nevábně a zbytečně pitvané ve škol-
ních lavicích. Mgr. Tomáš Bílek

Gymnázium pod Svatou Horou otvírá první ročník pro žáky ze 7. i 9. tříd ZŠ
Gymnázium pod Svatou Horou, škola s dvacetiletou tradicí, otvírá 1. ročník pro žáky
7. tříd a žáky 9. tříd ZŠ ve studijních oborech Brána k vysoké škole a Živé jazyky. 
Sedmákům nabízíme plynulý přechod ze základní školy na školu střední,
deváťákům zvýšenou dotaci hodin cizích jazyků. Sedmákům i deváťákům pak
přátelské prostředí malé školy, certifikovanou výuku předmětů v cizím jazyce
a kvalitní přípravu k maturitní zkoušce.

Mgr. Pavel Sedláček, ředitel



Kahan - Zpravodaj MěÚ Příbram, vychází měsíčně, slouží k informování občanů města Příbram. • Vydává: Městský úřad Příbram, Tyršova 108 (IČ: 00243132) pod reg. č. Ministerstva kultury ČR E 11726 v nákladu 15 500 výtisků. Do každé  domác-
nosti v Příbrami je doručen jeden výtisk zdarma. • Místo vydání: Městský úřad, odbor kultury, sportu a informačních služeb, Příbram I, Tyršova 108, tel. 318 402 381, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz • Grafická úprava, sazba: Městský
úřad Příbram, odbor kultury, sportu a informačních služeb • Foto: archiv redakce, Jiří Kubík, František Gahler • Předtisková příprava: Petr Šefr, ALFA reklama, Příbram • Tisk: Novotisk, s. r. o., Tiskárna Praha - Malešicel Distribuce: Česká pošta,
s. p., obvod  Příbram • Za věcnou správnost článků odpovídají autoři • Redakční uzávěrka je 20. den předchozího měsíce  • Toto číslo vychází dne 3. 2. 2012. 

Spolek Prokop Příbram pořádá ve spolkové restauraci Na Marii dne 14. 2. od 17 hodin v rámci  cyklu
„Na kávě s“ posezení s cestovatelem a etnografem RNDr. Pavlem Bezouškou. 

Vstupné 30 Kč. Kapacita 60 míst, doporučujeme objednat vstupenku na č. 318 620 253.

Na 21. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech „Regiontour 2012“ v Brně se Příbram představila
ve společné expozici „Příbramsko“ s Hornickým muzeem Příbram, Svazkem obcí Podbrdského regionu a Knihovnou
J. Drdy. Stánek „Hornická hospůdka“ byl umístěn v pavilonu „P“ – v sousedství expozice Středočeského kraje.
Stánek Příbramska na veletrhu Regiontour 2012 slavnostně otevřel starosta města MVDr. Josef Řihák. Veletrhu se
zúčastnili také členové Rady a Zastupitelstva města Příbrami.
Tak jako v minulých ročnících město Příbram i Hornické muzeum Příbram nabízelo na veletrhu propagační mate-
riály, novinky a zajímavosti. Ing. Milan Karda z Hornického muzea Příbram poskytoval všem zájemcům informace
nejen o muzeu, ale i o celém příbramském regionu. Již tradičně také rozdával kousky hlušiny z rudných dolů.
Veškerý provoz stánku zajišťovali pracovníci MěÚ Příbram (Ing. O. Hauptmann, H. Měráková, R. Fiebigerová).
Vzhledem k tomu, že jedním z témat veletrhu byla církevní turistika, byla ve zvýšené míře představena také Svatá
Hora (www.svata-hora.cz). Zástupce Svaté Hory paní Martina Jechortová poskytovala odborníkům i jiným zájem-
cům podrobné informace v průběhu prvního dne veletrhu. Svazek obcí Podbrdského regionu byl na stánku
prezentován především novým propagačním materiálem. Dále zájemci získali informace o okolních městech
např.: o Rožmitálu pod Třemšínem, Březnici, Jincích a dalších. Fotografie, upoutávky a zajímavosti z celého
příbramského regionu mohli návštěvníci sledovat na monitoru nad informačním pultem. Mnoho zájemců také
přilákalo do naší expozice páteční vystoupení hudební skupiny Ginevra. 
Dále se ve stánku uskutečnilo setkání s pozvanými touroperátory, zástupci cestovních kanceláří, podnikateli
v oblasti cestovního ruchu, zástupci tisku a zainteresovanými představiteli samospráv. Ing. Ota Hauptmann jim
představil projekt „Propagace turistické destinace Příbramsko“ a především předvedl prezentaci příbramského regionu. 

Ing. Ota Hauptmann, vedoucí obecního živnostenského úřadu MěÚ Příbram

Poradenské dny České obchodní inspekce
Obecnímu živnostenskému úřadu MěÚ Příbram se podařilo zajistit i pro rok 2012 poradenskou službu pro občany
našeho regionu. Službu ve věci reklamací apod. bude zajišťovat Česká obchodní inspekce, inspektorát Středočeský
a Hl. město Praha v prostorách Městského úřadu Příbram, Gen. Tesaříka 19, Příbram I (naproti Sokolovně), II. patro.
Poradenské dny se budou konat vždy první pracovní středu v měsíci v době od 9 do 12 hodin.

K I N OD I V A D L O
VELKÁ SCÉNA

St 1. TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO HŘBETU - KMD
17:00 předpokládaná délka 120 minut

Ne 5. POVÍDEJME SI, DĚTI - Hudební divadlo dětem Hradec Králové vstupné 50 Kč
15:00 předpokládaná délka 60 minut, vhodné pro děti od 4 let

Út 7. TŘI V TOM – sk. R vstupné 150, 110 Kč
19:00 předpokládaná délka 130 minut

St 8.  RICHARD NEDVĚD – ONE MAN SHOW - pronájem vstupné 200 Kč
19:00 předpokládaná délka 60 minut

So 11.  BYLO NÁS PĚT - sk. V vstupné 80 Kč
17:00 předpokládaná délka 95 minut

Po 13. JIŘINA BOHDALOVÁ – Hudební a umělecká agentura NELLY       vstupné 290, 250 Kč
19:00 předpokládaná délka 90 minut

Út 14. MARIMBA VOLEJBALU – pronájem
18:00

Čt 16. LUCIE BÍLÁ S KLAVÍREM PETRA MALÁSKA vstupné 890 Kč
19:00 Recitál naší zpěvačky plný nádherných hitů a vtipného povídání.

předpokládaná délka 100 minut

Ne 19. JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI – sk. D - Divadlo na rozhraní vstupné 50 Kč
15:00 vhodné pro děti od 3 let, předpokládaná délka 60 minut

Po 20. SVĚTÁCI – sk. S - Divadelní společnost Háta vstupné 290, 250 Kč        
16:00 předpokládaná délka 150 minut 

St 29.  DÁMA S KAMÉLIEMI – sk. G – veřejná generálka
10:00 vstupné 50 Kč

So 18. PŘÍBRAMSKÝ HUNTÍK
13:00

Út 21.  RYCHLÉ ŠÍPY 2 – Sněhová mise vstupné 120 Kč
19:00 předpokládaná délka 105 minut 

Po 6. POVÍDEJME SI, DĚTI - Hudební divadlo dětem Hradec Králové
8:30, 10:30 předpokládaná délka 60 minut, vhodné pro děti od 4 let

vstupné 50 Kč
Út 14. MARIMBA VOLEJBALU – pronájem
10:00, 13:00

Pá 17. VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLI CHCETE vstupné 50 Kč
10:00 předpokládaná délka 100 minut, vhodné pro 8. a 9. ročník ZŠ a pro SŠ a OU

Po 20. JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI - Divadlo na rozhraní vstupné 50 Kč
8:30, 10:30 vhodné pro děti od 3 let, předpokládaná délka 60 minut

Pá 17. RYBÁŘSKÝ PLES - Pořádá Rybářský svaz Příbram.
20:00 Předprodej vstupenek v sídle Rybářského svazu.

ESTRÁDNÍ SÁL

PRO ŠKOLY

MALÁ SCÉNA

Čt 2. 2. od 19:00 hod.
DĚTI MOJE − premiéra rodinného dramatu

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

Pá 3. 2. – Ne 5. 2. od 19:00 hod.
LABYRINT − premiéra českého thrilleru 

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno

So 4. 2. od 10:00 a 16:00 hod.
KOCOUR V BOTÁCH – repríza animovaného filmu 

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

Čt 9. 2. od 19:00 hod.
NEBEZPEČNÁ METODA − premiéra životopisného dramatu 

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

Pá 10. 2. od 19:00 hod.
SOUKROMÝ VESMÍR − premiéra českého dokumentu 

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno

So 11. 2. a Ne 12. 2. od 19:00 hod.
UNDERWORLD: PROBUZENÍ − premiéra mysteriózního thrilleru 

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

So 11. 2. a Ne 12. 2. od 10:00 a 16:00 hod.
MUPETI − premiéra rodinného animovaného muzikálu 

Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

Čt 16. 2. od 19:00 hod.
JACK A JILL − premiéra bláznivé komedie

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

Pá 17. 2. – Ne 19. 2. od 19:00 hod.
SIGNÁL − premiéra české komedie 

Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno

So 18. 2. od 16:00 hod.
PAN POPPER A JEHO TUČNÁCI − premiéra rodinné komedie

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

Čt 23. 2. od 19:00 hod.
DEN ZRADY − premiéra politického dramatu 

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

Pá 24. 2. od 19:00 hod.
TOHLE JE VÁLKA! − premiéra romantické akční komedie 

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

So 25. 2. a Ne 26. 2. od 19:00 hod.
VÁLEČNÝ KŮŇ − premiéra válečného dramatu 

Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

So 25. 2. a Ne 26. 2. od 10:00 a 16:00 hod.
MODRÝ TYGR − premiéra české rodinné komedie 

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno

Čt 1. 3. – Ne 4. 3. od 19:00 hod. připravujeme film roku 
ŽELEZNÁ LADY - IRON LADY s Meryl Streepovou.

Ú N O R  2 0 1 2
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