
S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané.
Před několika dny
Zastupitelstvo města
Příbrami schválilo
rozpočet, podle kte-
rého budeme letos
hospodařit.
Rozpočet města je
n e j d ů l e ž i t ě j š í m
dokumentem roku.
Na jeho přípravě se
podílelo vedení
města, zaměstnanci
městského úřadu
i několik odborníků
– ekonomů. Všem
za práci odvedenou
při přípravě rozpoč-
tu děkuji. 

Děkuji rovněž všem členům zastupitelstva, komisí
a výborů města, kteří se podíleli na projednávání
rozpočtu. Diskuse, kterou jsme vedli, byla velmi
věcná. Realismus a zájem o věci veřejné se nakonec
projevil i při projednávání a hlasování o konečné
podobě rozpočtu na veřejném zasedání zastupitelst-
va. Nesmírně mne těší, že pro rozpočet se podařilo
najít shodu v zastupitelstvu napříč všemi politickými
stranami. Věřím, že i v budoucnu budeme moci
efektivně pracovat ve prospěch všech občanů Příbra-
mi, jen když všichni členové zastupitelstva
dovedeme táhnout za jeden provaz jedním směrem.
V této souvislosti vítám příslib opozičních zastupitelů,
že podpoří případné přijetí úvěru, pokud se nám
podaří získat peníze na projekty ze strukturálních
fondů Evropské unie. Podobně jako před celou
Českou republikou, tak i před naším městem se
v následujících pěti letech otevírá možnost získat
peníze z „bohatší“ části Evropy na smysluplné
rozvojové projekty. Je naším velkým úkolem bojovat
o tyto peníze, které nám pomohou poskočit na úroveň
měst na západ od našich hranic, a to i za cenu, že se
nyní krátkodobě naše město zadluží.
Ale nejen peníze z Evropské unie jsou pro naše
město důležité. Rozpočet města pamatuje například
i na sociálně potřebné spoluobčany, na životní
prostředí, kulturu, zábavu a sportovní vyžití. Letos
navyšujeme množství peněz ve všech typech grantů,
o které mohou žádat nejrůznější organizace i jednot-
livci působící na území města Příbrami.   
Další novinkou letošního rozpočtu je výrazné
zvýšení příspěvku pro městskou policii. Po letech
stagnace chceme z naší městské policie vytvořit
organizaci, která bude blízko lidem a bude jim
prospěšná. Naši strážníci se již brzy přestěhují
do nově zrekonstruovaných prostor v přízemí v ob-
jektu bývalého ředitelství Rudných dolů Příbram.
Očekávám, že strážníci tady budou nejen “více
na očích“ svým spoluobčanům, ale že se ještě
aktivněji zapojí do boje s vysokou kriminalitou
v našem městě. Věřím, že jste si již všimli, že naši
strážníci se nezaměřují jen na nasazování botiček
špatně parkujícím autům a na měření rychlosti
na přehledných silnicích na konci města. Nasazování
botiček městští policisté snížili o 60 procent.
Rychlost projíždějících aut měří v okolí škol, nákup-
ních středisek, nebo u zdravotnických zařízení.
Prostě tam, kde rychle jedoucí řidiči skutečně
ohrožují životy a zdraví občanů. A v tomto trendu
bude městská policie pokračovat. Již brzy ke stráž-
níkům přibudou služební psi, plánujeme i rozšíření
činnosti strážníků – okrskářů do nočních hodin. Tyto
změny ovšem nejsou zadarmo. Pokud chceme mít
městskou policii skutečně funkční a užitečnou
pro občany, musíme si ji i zaplatit.
S městskou policií souvisí i první ze série besed
s občany, kterou jsem uspořádal v závěru února.
Besedy se zúčastnilo asi 40 obyvatel Příbrami.
Děkuji všem, kteří přišli. Beseda byla pro mne velmi
přínosná. Získal jsem tak přehled o tom, co Vás,
spoluobčany trápí, jak vidíte problémy spojené
s bezpečnostní situací ve městě a co je potřeba
ke zlepšení udělat. V těchto setkáních a diskusích
budu pokračovat.   
Novinkou v letošním rozpočtu je i vyčlenění peněz
na nákup nové hasičské stříkačky pro naše dobro-
volné hasiče. Je to skutečně již velmi dávno, kdy
město Příbram pořídilo pro své hasiče zbrusu novou,
velkou stříkačku. Při odstraňování následků řádění
vichřice Emma v prvních dnech tohoto měsíce se
opět ukázalo, jak potřební a nenahraditelní jsou
pro nás naši dobrovolní hasiči. Nové vybavení
a technika, kterou jim město za pomoci dotace
od státu pořídí, je symbolickým poděkováním za je-
jich užitečnou činnost ve prospěch svých bližních. 
Vážení obyvatelé Příbrami.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemné
prožití velikonočních svátků. Po zimě, přestože nám
letos ukázala mírnější tvář, se i já už těším na pro-
cházky jarní přírodou a na hřejivé paprsky jarního
sluníčka. Přeji Vám všem hezké jaro.

MVDr. Josef Řihák

HOLČIČÍ P OKOJÍČEK
P L N Ý P O H Á R Ů A M E D A I L Í

STALO SE

V únoru se na zahrádkách objevily první
sněženky a to je znamení, že zima už
nebude dlouho trvat.

V budově bývalého ředitelství Rud-
ných dolů na náměstí T. G. Masaryka
je čilý stavební ruch. Do části budovy
se nastěhuje Městská policie Příbram. 

Město Příbram se zúčastnilo veletrhu
Holiday World 2008 v Praze.

V sobotu 1. 3.  závodili mladí hasiči
o pohár starosty města Příbram. V kate-
gorii mladších žáků vyhrálo družstvo
z Příbrami.

O minulém víkendu se také naším
městem přehnala bouře a vichřice.
Na Rynečku spadl topol, a to přímo
na zaparkované auto a na Koloniál
Ryneček. S odklízením pomáhali
dobrovolní hasiči.

Příbram se v poslední době opět dostávala
na titulní stránky regionálních a celostátních
deníků. Opět jsme se v této souvislosti mohli
dočíst o mafiánském městě plném kriminálních
živlů, vrahů a zlodějů, o velké kriminalitě,
o skínech, o anarchistech. 
Jsem přesvědčena, že Příbram je město jako
každé jiné. S problémy, ale i se skvělými spor-
tovci, umělci i úplně obyčejnými slušnými lidmi.
Setkání s rodinou, kde mají dvě dcery, kterým
se jejich rodiče maximálně věnují, a kde vlastně
celá rodina žije sportovními úspěchy obou
děvčat, může být pro mnohé návodem, jak
mohou vaše děti trávit volný čas. 

Barbora a Jana Jechovy - dvě sestry, nyní
vynikající krasobruslařky. Ke sportu je přitáhla
maminka, sama byla aktivní volejbalistkou.
Malou Báru nejprve přivedla do bazénu, ve třetí
třídě již Bára začala s bruslemi. 
Mladší Jana se prý kolem nich tak nějak mota-
la a ještě než začala chodit do školy, už jezdila
jako předzávodník na krasobruslařských závo-
dech. „Už prostě měla tu cestičku trošku
od Báry vyšlapanou. Bára Janě vlastně všech-
ny potřebné dveře otevřela,“ vysvětlil tatínek
Jaroslav Jech. 
Bruslením obou dívek samozřejmě žije celá
rodina. Nejen časově, ale i finančně. „Už to, že
Jana byla vybrána do Projektu talentované
mládeže ČR a jezdí trénovat dvakrát v týdnu
do Prahy k panu Pecharovi, je hodně náročné.
Ale zase  na druhou stranu František Pechar je
v krasobruslení obrovský pojem. Trénoval třeba
krasobruslaře Barnu. Abychom to utáhli, musí
se prostě vždycky najít nějaký sponzor. Rodina
nemá šanci vše zvládnout, nebo by muselo jít
o rodinu na jiné úrovni. Já jsem řemeslník
a manželka pracuje v nemocnici,“ vysvětlil

Jaroslav Jech. 
Krasobruslení je samozřejmě i mimořádně
časově náročné, a to nejen pro dívky.                
Na ranní tréninky je doprovází většinou ma-
minka, pak je škola, po ní opět tréninky, které
střídavě absolvují oba rodiče. Víkendy patří
závodům. Tady je Jaroslav Jech v roli dopravce.
A jak dělí svoji roli mezi obě děvčata? „Zatím
to nějak stále vychází. Buď jede Bára se sku-
pinou a já pak mohu dělat doprovod Janě, nebo
to vždycky nějak vyřešíme.“ Bára Jechová jezdí
nejen jako jednotlivec, ale je i členem skupi-
nového týmu, se kterým se 5. března zúčastní
Mistrovství světa. Jana je zase ještě členkou
pěveckého sboru při 2. základní umělecké
škole. „V dubnu budeme zpívat v příbramském

divadle s Danielem Hůlkou,“ prozrazuje. 
Bruslení je ale zcela jasně alfou i omegou jejich
života. Svůj pokoj mají sedmnáctiletá Bára
a čtrnáctiletá Jana zaplněný diplomy, poháry
a medailemi, které svědčí o tom, že ve své dis-
ciplině jsou skutečně hodně úspěšné.
A jak lze skloubit náročný sport se školními
povinnostmi? „Studuji Gymnázium Příbram
a musím říct, že kantoři jsou opravdu hodně
tolerantní,“ říká starší Bára. 
Po ukončení gymnázia by ráda pokračovala
ve studiu zaměřeném na sport. Tím, že Jana
dojíždí na tréninky do Prahy, chybí ve škole
hodně, ale učení za pomoci celé rodiny dohání
po večerech. Ve svém dalším studiu má zcela
jasno: „Půjdu na sportovní gymnázium. Je sice
v Praze, ale hned vedle stadionu.“ 
Život přece není jenom o povinnostech,
ale také o radostech. Jak se s tímhle vy-
pořádáte? „Je to úplně jednoduché. Bruslení
je pro nás velká radost. Jinak by to ani nešlo!“

- Str - 

Jana Jechová

Barbora Jechová

V z p o m í n k a
V neděli 3. února 2008
zemřel ve věku 85 let 

PhDr. Jiří Majer, 
významný český historik,
spoluorganizátor založení
Hornického muzea Příbram,
Muzea 3. odboje  a celé

řady dalších regionálních
českých muzeí.

A n k e t a                 A n k e t a                 A n k e t a                   A n k e t a                  A n k e t a

Vážení spoluobčané, také v Příbrami přibývá heren s výherními hracími automaty. Na konci loňského
roku v našem městě bylo celkem 50 provozoven s automaty. Řada z Vás se na mne obrátila, zda by
město nemělo nějak provoz výherních hracích automatů regulovat. Není žádným tajemstvím, že provoz
heren přináší městu nemalé příjmy. Současně je ale i zdrojem problémů. Lidé, kteří propadnou patolo-
gickému hráčství, se dostávají do složitých životních situací. Trpí oni i jejich rodiny. Často se uchylují
i na dráhu zločinu. Na druhou stranu město Příbram na poplatcích z provozu výherních hracích automatů
vloni získalo do městského rozpočtu 18,8 milionu korun. 
Jaký je ale skutečný přínos z výherních a hracích automatů? Nejsou trpící děti notorických hráčů příliš
velkou obětí za nemalý příjem městské pokladny? Dříve než rada a zastupitelstvo města rozhodnou, zda
má město Příbram regulovat provoz výherních hracích automatů, ptám se Vás, občanů města Příbrami,
co si o tomto problému myslíte.

Odpovězte prosím na následující otázku:

Má město Příbram vydat vyhlášku regulující provoz výherních hracích automatů?
ANO   –   NE (nehodící se škrtněte)

Tento anketní lístek vystřihněte a vyplněný prosím předejte osobně, nebo pošlete poštou na vrátnici
Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram I., 261 19,  nebo do Infocentra v budově Zámečku -
Ernestina. Můžete také připsat krátké vysvětlení své odpovědi. Děkuji Vám za spolupráci.

MVDr. Josef Řihák, starosta města Příbrami



S L O U P E K S E N Á T O R A
„Sedm kulí jako v Sarajevu“ obdrželo spolu
s výhružným dopisem sedm zákonodárců,
kteří jako volitelé při první veřejné volbě
prezidenta České republiky nehlasovali tak,
jak si pisatel výhružného dopisu představo-
val. Kulku v dopise jako starý mafiánský
výhružný symbol smrti dostali ti, o nichž
odesilatel dopisu předpokládal, že by mohli
při druhé volbě prezidenta republiky ještě
své stanovisko změnit. Následkem toho se
jedna senátorka v emotivním projevu ptala

pánů Topolánka, Bursíka, Paroubka, Filipa a Čunka, kdo se
postará o její děti. Další senátorka obdržela výhružnou a vulgární
SMS zprávu a někdo jí v noci kopal do dveří a popsal je han-
livými nápisy. Někteří z takto postižených museli vyhledat
lékařské ošetření z důvodu vysokého krevního tlaku a srdeční
arytmie. Dalšího musela hlídat policejní ochranka. Senátorovi
Kalbáčovi někdo vyhrožoval na záchodě v okamžiku, když stál
u pisoáru. Když hluboce nábožensky založený senátor na dotaz
týkající se věku onoho vyhrožujícího muže bezelstně použil
termínu, že muž byl „v Kristových letech“, stal se terčem
posměchu. Prý se senátorovi na záchodě zjevil sám Ježíš Kristus
a vyhrožoval mu peklem, bude-li i nadále hlasovat pro Václava
Klause, neboť každý přece ví, že Václav Klaus je převtělený
ďábel. Ke špatnosti poměrů patří pak to, že výsledkem šíření
této historky a jejím postupným zkomolováním způsobem, který
všichni známe z dětské hry „na tichou poštu“, došlo k tomu, že
v novinách bylo napsáno, že se senátorovi zjevila na záchodě
sama Panna Maria.
Ke všem těmto událostem, ať už je bereme vážně, či si z nich
děláme legraci, by bývalo nedošlo, kdyby volba prezidenta
republiky probíhala tajným hlasováním. Z principiálních důvodů
mají být všechny osobnostní volby tajné, ať už jde o volbu prezi-
denta republiky nebo třeba předsedy nějaké místní zájmové
organizace. Člověk se může s někým přátelit celý život, nemusí
být však přesvědčen o tom, že tento jeho přítel má ty nejlepší
schopnosti být někde předsedou. Člověk může být celý život
přesvědčeným členem nějaké politické strany, nemusí si však
myslet, že zrovna jeho stranický představitel či jeho stranou
navržený jiný kandidát má ty nejlepší schopnosti být preziden-
tem. Přitom kandidáti toto přesvědčení o sobě samozřejmě vždy
mají, jinak by totiž nekandidovali. Při veřejné volbě má pak vždy
volitel dvě možnosti -  buď riskovat ztrátu přátelských, politic-
kých či jiných podobných vztahů, a nebo nehlasovat podle svého
přesvědčení. Sám mám jednu osobní zkušenost z období krátce
po roce 1989, kdy se ještě proklamovalo heslo „pravda a láska
zvítězí nad lží a nenávistí“, a kdy si mnoho lidí myslelo, že když
se mnohdy nemohla říkat pravda před rokem 1989, tak si ji
budeme říkat nyní. Zúčastnil jsem se tenkrát jedné schůze, na níž
se volili funkcionáři, a kde mezi zúčastněnými byly různé osobní
propletence, jako že někdo někomu pronajímal garáž, někdo
někomu učil ve škole děti, apod. Hlasování sice mělo být původně
tajné, protažením diskuse do pozdních večerních hodin a násled-
ným nedostatkem času se však nakonec hlasovalo veřejně. „Hra
na pravdu“ tehdy neskončila dobře. Mnohé osobní vztahy jsou
od onoho večera rozvráceny dodnes, jeden účastník si musel
hledat jinou garáž pro své auto, a jistá paní učitelka se ve škole
rodičům mstila na dětech proto, že jí nedali svůj hlas, nebo si to
alespoň o ní rodiče mysleli. Ze všech uvedených  důvodů má být
osobnostní volba vždy tajná, ať se volí kdokoliv a kdekoliv.

Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

Vážení čtenáři,
příbramská komora oslavila své 15. narozeniny na 6. podnikatel-
ském plese v příbramské Sokolovně dne 8. března 2008. Slavnos-
tní večer byl naladěn „v rytmu salsy“ v podání kubánských tanečníků.
Večerem provázel již tradičně taneční mistr Jiří Dohnal, při zahajo-
vacím drinku hrála Rytmika příbramského BIG BANDU a k tanci
a poslechu hudební skupina MIX. Naši sponzoři připravili opět

krásné ceny včetně již tradičních zahraničních zájezdů.
V průběhu února OHK Příbram svolala schůzku pilotních firem, které se podílí na projektu KHK
Stč. „Systém permanentního mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního
potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Aktuálně je k dispozici
nový Databázový informační systém KHK StČ. S manažerkou projektu Dagmar Votavovou
proběhl instruktážní seminář k testovací práci s novým databázovým informačním systémem
KHK, který budou pilotní firmy průběžně naplňovat.  
Představenstvo OHK vyhlásilo již 8. ročník soutěže o „Nejlepší firmy okresu Příbram
za rok 2007“. Podmínky soutěže budou zveřejněny na našich webových stránkách a vyhlá-
šení nejlepších firem proběhne na valné hromadě dne 8. dubna 2008. 
Měsíc březen a začátek dubna bude bohatý i na akce pořádané komorou. Dne 13. března 2008
pořádáme klubové setkání pro členy OHK a hosty na aktuální téma „Řemesla a malé
a střední podniky“ s podtitulem „Budoucnost řemesel v ČR a ve Středočeském kraji“.
Na toto setkání budou pozváni zástupci odborných učilišť, významných zaměstnavatelů
a zástupci Krajského úřadu z oblasti školství, a to náměstkyně hejtmana Ing. Nohýnková,
Mgr. Holý a Mgr. Coufal z odboru školství, zástupci ÚP Příbram. Bude projednáváno
aktuální téma nedostatek kvalifikované pracovní síly a rádi bychom navrhli alespoň částečné
řešení pro Středočeský kraj. Na 31. 3. chystáme ve spolupráci se Živnostenským úřadem
Příbram za účasti pana starosty MVDr. Řiháka setkání podnikatelů z oblasti hotelnictví
a ubytovacích služeb v Příbrami.  S firmou Eurovision pořádáme 3. 4. v pořadí druhý
seminář tentokrát zaměřený pro města, obce a školy s názvem „Správná cesta k evropským
fondům pro města, obce a školy Příbramska“. Na jaro máme přichystánu celou řadu akcí,
ale o tom až příště. Chtěla bych informovat, že letos se „Podnikatelská výstava 2008“ konat
bude. Celou výstavu organizuje Sdružení podnikatelů pod záštitou města Příbram, termín
výstavy je 23. až 25. května. Zájemci se mohou hlásit u pana Hromádky, č. tel. 605 967 499.
Přihlášky jsou k dispozici i na webu na OHK Příbram. Krátce pár řádek ze života členské
základny.
Redakce časopisu Connect udělila ocenění Nejlepší produkt pro podnikové informační
systémy na Invexu-Digitexu 2007 ERP řešení  J.K.R. BYZNYS VR firmě J.K.R., s. r. o.,
které tímto komora blahopřeje.
VOŠ a SOŠ Březnice plánuje otevření „Centra bakalářského studia v Březnici“. Fakulta
životního prostředí, obor Územní technická a správní služba pod Českou zemědělskou
universitou v Praze otevře kombinované studium na VOŠ a SOŠ v Březnici. Absolventi
tohoto bakalářského stupně studia získají titul bakalář (Bc.). Zájemci o studium se mohou
informovat na  www.fzp.czu.cz nebo přímo na VOŠ a SOŠ v Březnici.
Únorové představenstvo se ke svému zasedání sešlo na půdě příbramské Věznice. Spolupráce
začala již v listopadu 2007 a vedení věznice podnikatelům prezentovalo možnosti volných
výrobních i pracovních kapacit, které mohou firmy využít. 
Představenstvo dne 19. 2. 2008 schválilo nového člena: Ing. Vácha Jaroslav – poradce
pro finanční plánování.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele

Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 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 EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

GEODIS Calberson s.r.o. je pobočkou francouzské nad-
národní společnosti GEODIS S.A., jejíž hlavní sídlo je
v Paříži, se sítí poboček po celé Evropě. 
Společnost GEODIS poskytuje  kompletní servis v oblasti
mezinárodní  dopravy – silniční, letecké a námořní, spedice,
skladování a logistiky, jakož i služby s tím spojené.
Na českém trhu působí filiálka společnosti Geodis od roku
1991, kdy v Praze vzniká nejprve reprezentační kancelář,
která byla v roce 1993 přeměněna na společnost s ručením
omezeným - Compagnie Europeenne de Services, s.r.o.
Pod tímto „složitým“ názvem také firma vstoupila
do povědomí většiny zákazníků, partnerů a spolupracov-
níků a od 1. ledna 2008 převzala jméno své mateřské
společnosti – GEODIS Calberson s.r.o.
S rostoucími požadavky trhu a především v návaznosti
na výrazný nárůst obratu, kdy byly uzavřeny významné
kontrakty především s předními  francouzskými společnos-
tmi, instalujícími své pobočky v České republice, dochází
k rozšíření poskytovaných služeb o skladování a celní
deklaraci a v roce 1995 dochází k přestěhování společnosti
z Prahy do Příbrami. Z této doby se datuje rovněž zahájení
spolupráce s velkými zákazníky jako L´Oréal, Peugeot, Schin-
dler Výtahy, Saint Gobain, Renault, Karosa, Carrier apod. 
Potřeba komplexnosti poskytovaných logistických služeb
a požadavky zákazníků v tuzemsku i v zahraničí vedly
k rozšíření aktivit jak z teritoriálního hlediska - nově byly
v roce 2003 zavedeny pravidelné sběrné linky z terminálů
GEODIS v Itálii, Španělsku a Belgii - tak i z hlediska
zkvalitnění služeb, a z tohoto důvodu byla, rovněž v roce
2003, dokončena výstavba nového logistického centra
v Příbrami v Evropské ulici.
Protože poskytování služeb na velice vysoké úrovni kvality
je hlavním cílem mateřské společnosti GEODIS i jejích
dceřiných společností, byla v závěru roku 2002 provedena
certifikace managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000,
a to pracovníky certifikační společnosti  Lloyd´s Register
Quality Assurance (LRQA).

Rozsah současně poskytovaných služeb je následující:
- přepravní služby mezinárodní: celovozové zásilky, částeč-
né a sběrné zásilky – pravidelné sběrné linky z Francie,
Itálie, Anglie, Španělska, Beneluxu a Německa 
- přepravní služby po tuzemsku a na Slovensko 
- skladování a skladové služby, tj. příjem/výdej zboží, etike-
tování výrobků, balení výrobků, kompletace výrobků
dle objednávek metodou řízeného skladu (Warehouse ma-
nagement system)
- letecké přepravy
- námořní přepravy
- celní služby a deklarace Intrastat
- speciální služby - instalace kanceláře přímo u zákazníků,
sledování průběhu přeprav (Track & Trace), elektronický
přenos dat (EDI), reportování o stavu přeprav a skladování
prostřednictvím stránek www 

Kde najdete naše pobočky:
Hlavní sídlo: GEODIS Calberson s.r.o., Evropská 335, 
Příbram, tel. 318 609 920, fax 318 609 940
Pobočka Praha – Ruzyně:  GEODIS Calberson  s.r.o. – areál
MENZIES, K Letišti 57/1049, Praha, tel. 220 114 795, fax
220 114 291 
Pobočka Ostrava: GEODIS Calberson s.r.o., Vítkovická 11,
Ostrava, tel. 596 711 066, fax 596 711 023

Co odlišuje společnost GEODIS Calberson od konkurence? 
- aktivní komunikace se zákazníky
- rychlé ztotožnění s misí a strategií zákazníka, porozumění
jeho přáním a potřebám
- dlouholeté zkušenosti v oblasti logistiky
- spolupráce s vybranými přepravci na základě dlouhole-
tých smluvních vztahů
- jazyková vybavenost zaměstnanců a snadná komunikace
- tvorba přidané hodnoty pro zákazníky

Informace o počtech žáků v základních školách v Příbrami po zápisu do 1. ročníku
Ředitelé všech základních škol v Příbrami uspořádali v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2008/2009. Informace o počtech dětí, které rodiče k zápisu do školy
přihlásili, a další údaje o počtech žáků na jednotlivých školách jsou uvedeny v tabulce. 

*  čísla jsou pouze orientační; celkové počty budou ještě dále ovlivněny příchody žáků z okolních škol, případnými
přechody žáků podle jejich zájmu v rámci specifického zaměření jednotlivých příbramských škol nebo odchody
žáků na víceletá gymnázia

stav k 18.2.2008 předpoklad k 1.9.2008   
škola kapacita 

školy ve škole 
celkem  

k 30.6.2008 
odejde 

k zápisu do 
1. r. přišlo 

bude mít 
odklad 

v 1. ročníku 
žáků/tříd 

ve škole  
celkem * 

ZŠ Balbínova 328    600 506 60 73 16 57/3 510 
ZŠ Prokopská 337  550 359 50 54 15 39/2 365 
ZŠ Jiráskovy sady 273  650 487 75 72 14 58/2 490 
ZŠ 28. října 1 800 573 69 96 24 72/3 573 
ZŠ Bratří Čapků 279 1200 505 67 30 5 25/1 458 
ZŠ Školní 75 1000 651 98 82 13 69/3 614 
Waldorfská škola 225 164 15 16 5 11/1 161 
Celkem 5025 3245 434 423 92 331/15 3171 

Otevření zrekonstruované kuchyně školní jídelny
V areálu Základní školy, Příbram VII, 28. října 1, byla letos v únoru slavnostně otevřena zmodernizo-
vaná kuchyně školní jídelny. Slavnosti se mimo jiných zúčastnili i poslankyně Parlamentu České repub-
liky JUDr. Eva Dundáčková a starosta města Příbram a poslanec Parlamentu  České republiky MVDr. Josef
Řihák. „Naše škola letos slaví 50 let od svého vzniku.
Nová kuchyně je pěkným dárkem pro naše děti k to-
muto výročí. Věřím, že se nám podaří postupně
zvelebit i další části školy, na kterých se již podepsal
zub času,“ řekla ředitelka Základní školy 28. října
PhDr. Iva Palánová.
Modernizace kuchyně včetně výstavby zázemí pro per-
sonál a skladu potravin stála město Příbram celkem
11,2 milionu korun. „Po dokončení této rekonstrukce
nyní všechny naše školní kuchyně vyhovují přísným
hygienickým i jiným normám,“ konstatoval místo-
starosta Příbrami MVDr. Václav Beneš. 
Modernizace kuchyně se ovšem neobešla bez pro-
blémů. „Museli jsme proti projektu provést některé
práce, které nešly předvídat. Bylo nutné udělat
přeložky vzduchotechniky a museli jsme také odizolovat jednu ze stěn objektu kuchyně,“ vysvětlil první
místostarosta Příbrami Ing. Petr Kareš, který má oblast školství na starosti. „Po odkrytí zeminy jsme
zjistili, že stěny jsou řešeny formou přizdívek. Tyto přizdívky musely být vybourány až do hloubky tří metrů.
Vícepráce nakonec stavbu prodražily přibližně o 420 tisíc korun,“ doplnil místostarosta Kareš.
V těchto dnech již nová kuchyně slouží dětem i učitelům. Veřejnost si prostory jídelny bude moci prohléd-
nout dne 1. 9. 2008, kdy tato základní škola oslaví 50. výročí od svého otevření.
Součástí oslav bude akademie žáků, vydání pamětní publikace z historie školy, kalendář s výtvarnými
pracemi žáků, vydání upomínkových předmětů a další projekty, akce, společenská setkání bývalých
i současných žáků a učitelů.

- jk - 



Příbramští občánci narození v únoru

MĚ S T S K Á P O L I C I E PŘ Í B R A M
MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156

Dne 4. 2. v nočních hodinách zavolala na stálou
službu MP Příbram paní z Příbrami VII, že vidí z okna
svého bytu muže, který na parkovišti bere za kliky
od vozidel a snaží se do nich dostat. Na místo se ihned
dostavila hlídka strážníků, která po svém příjezdu
uviděla dva muže, kteří se snaží před nimi utéct.
Strážníci oba muže zadrželi a prostřednictvím stálé
služby MP požádali o příjezd policistů. Strážníci
na parkovišti našli jedno vozidlo otevřené a několik
dalších vozidel nesoucích stopy pokusu o vloupání.
Po příjezdu hlídky Policie ČR jí strážníci případ předali.
Dne 6. 2. během pochůzkové činnosti v Příbrami II
nalezl strážník-okrskář vozidlo, které mělo rozbité
zadní větrací okénko a velké okno levých zadních
dveří. Pro podezření z trestného činu požádal strážník
o příjezd hlídku Policie ČR, které celou věc předal.
Dne 7. 2. večer telefonoval na tísňovou linku muž
z ubytovny v Příbrami VII, že skupinka mladých osob
rozbila okno, skleněnou výplň dveří ubytovny a ve svém
jednání nadále pokračuje. Autohlídka MP Příbram
ihned vyjela na místo události. Před objektem se již
žádné osoby nenacházely, od oznamovatele získali
strážníci přibližný popis osob a začali po nich pátrat.
Nedaleko od místa činu spatřili skupinku pěti osob,
která odpovídala popisu. Strážnici vyzvali osoby
k prokázání jejich totožnosti, zavolali hlídku P ČR
a celý případ jí předali.
Dne 9. 2. dopoledne oznámila žena telefonicky, že
byla napadena svým manželem v bytě v Příbrami VII.
Strážníci se na místo události neprodleně dostavili
a zjistili, že oznámení se zakládá na pravdě. Na zá-
kladě skutečnosti, že muž byl pod vlivem alkoholu
a poškozená na manžela za jeho útok chtěla podat
trestní oznámení, strážníci požádali o příjezd hlídky
Policie ČR, které případ předali.  
Dne 11. 2. ve večerních hodinách oznámila telefo-
nicky na služebnu MP Příbram obyvatelka domu
v Příbrami IV, že v domě ve 3. patře nějaký opilý muž
již delší dobu mlátí do dveří, křičí a slovně napadá
nájemníky. Na místo se dostavily dvě dvoučlenné
hlídky strážníků, které u vchodu do domu kontakto-
vala oznamovatelka. Hlídky požádaly muže o proká-
zání totožnosti. Muž strážníkům dále sdělil, že se
snaží dostat do bytu své přítelkyně, která mu
neotevírá. Dále hlídka zjistila, že dveře bytu jsou
poškozeny. Strážníci celý případ předali hlídce Poli-
cie ČR, která se na jejich žádost na místo dostavila. 
Dne 15. 2. objevil strážník-okrskář v Příbrami III
v lokalitě Sázky na okraji lesa na třech místech tři
menší černé skládky (pneumatiky, plastové lahve,
igelitové pytle, stavební suť apod.). Strážník věc
zadokumentoval a pokusil se zjistit od občanů
bydlících v nedaleké zahrádkářské kolonii nějaké

informace o případných osobách, které zde odpad
uložili, bohužel neúspěšně. Celá věc byla předána
příslušnému odboru MěU.
Dne 15. 2. strážníkovi MP Příbram při monitorování
města za pomoci kamerového systému ve večerních
hodinách neuniklo počínání mladíka, který fixem
kreslil po výlohách obchodů v Pražské ulici. Vandal
utekl do Lázeňské ulice, kde ho strážníci zadrželi.
Z místa činu byla pořízena fotodokumentace a případ
byl předán Policii ČR.
Dne 23. 2. motohlídka strážníků MP Příbram při své
pravidelné noční hlídkové činnosti před KD Příbram
zahlédla skupinku osob u ležící mladé ženy, která
byla v bezvědomí. Svědkové události hlídce sdělili,
že dívka spadla z terasy nad vchodem do KD. Strážníci
poskytli do příjezdu RZS zraněné první pomoc a za-
jišťovali místo události před vstupem ostatních osob.
Ve stejnou dobu se nedaleko od místa události začala
skupina několika osob verbálně napadat. Následně
došlo i k fyzickému napadání mezi dvěma muži
a poté další muž přihlížející této události byl surově
napaden jiným mužem (několik úderů do hlavy,
strhnutí na zem). Jeden ze strážníků od sebe muže
oddělil a pokusil se zajistit iniciátora napadení, který
se dal na útěk. Celá věc byla předána Policii ČR.
Dne 24. 2. v ranních hodinách požádal operační důs-
tojník Policie ČR telefonicky o spolupráci MP Pří-
bram, protože v herně INFERNO došlo k fyzickému
napadení obsluhy. Strážníci MP Příbram se na místo
dostavili během tří minut, zde již byla hlídka P ČR.
Policisté již na základě výpovědi poškozené znali
jméno, příjmení a popis pravděpodobného pachatele.
Strážníci zajistili místo činu před vstupem nepo-
volaných osob a pomocí radiostanice předali známé
informace o pachateli na útěku ostatním strážníkům
MP Příbram. Asi hodinu po události se dostavil
na služebnu MP muž, který odpovídal popisu osoby
podezřelé za spáchání výše uvedeného trestného činu.
Strážníci neprodleně zavolali Policii ČR. Na služebnu
MP přijela hlídka PČR a zadrženého muže převzala.
Dne 26. 2. zjistil strážník-okrskář v Příbrami VII
nedaleko kontejneru černou skládku (stavební suť,
starý nábytek). Strážník celou věc zdokumentoval
a ve spolupráci s občany zjistil původce skládky.
Strážník-okrskář viníka požádal o urychlené od-
stranění skládky. Občan učinil nápravu a skládka
byla následující den odstraněna.

JUDr. Milan Fára, zástupce velitelky MP Příbram

Na http://www.pribram-city.cz/index.php?akce=otazky3
se můžete ptát Městské policie Příbram na vše, co Vás zajímá
ve věci kriminality a bezpečnosti ve městě.

Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram 
v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
stanovují místo, termín a dobu 

pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole pro školní rok 2008/2009:

v úterý 15. dubna 2008 od 9 do 16 hodin

MŠ Rybička, Příbram II, Fibichova 272: 15. 4. od 13 do 16 hodin
MŠ speciální, Příbram I, Hradební 67: 18. 3. od 8 do 16 hodin

S sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a popřípadě vyplně-
nou žádost (tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské
škole nebo ke stažení na webových stránkách této mateřské školy).

MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III 
MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II
MŠ Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII
MŠ Per. chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII
MŠ, 28. října 55, Příbram VII
MŠ, Bratří Čapků 278, Příbram VII
(podání žádostí na čp. 235 i čp. 278)

MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
MŠ, Příbram VIII, Školní 131
MŠ pod Sv. Horou, n. Dr. Theurera 262, Příbram II
Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII

Informace k „zápisu“ do MŠ v r. 2008
Přestože v mateřských školách mohou při přijímání k předškolnímu vzdělávání vyjít
vstříc  rodičům a dětem i v průběhu školního roku, je čas v tomto období rodičovské
veřejnosti připomenout, že se přiblížil termín pro podání žádostí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009. Ve všech příbramských
mateřských školách je stanoven na 15. duben 2008, v MŠ speciální, Příbram,
Hradební 67 na 18. březen 2008. 
Celková kapacita mateřských škol v Příbrami je dostatečná pro uspokojení
veškerého zájmu o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pravdou je, že to
vždy nemusí být v konkrétní mateřské škole, kterou si zákonní zástupci pro své dítě
vyberou, ale město Příbram může garantovat, že v rámci všech mateřských škol,
které zřizuje, je pro následující školní rok míst dostatek. V současné době je před-
poklad, že se v mateřských školách uvolní pro následující školní rok 299 míst
po dětech, které nastoupí od září do základních škol, a další rezervou je 130 dnes
neobsazených míst.

Knihovna Jana Drdy informuje čtenáře
Činnost Knihovny Jana Drdy v roce 2007
V roce 2007 se do knihovny zaregistrovalo 5 457 čtenářů, kteří si půjčili 543 379
knih, časopisů a dalších dokumentů. Fond knihovny obsahoval k poslednímu pro-
sinci 122 031 svazků. Služeb všech oddělení a poboček včetně infocentra využilo
86 094 návštěvníků. Z celkového počtu bylo 1 483 čtenářů a 15 607 návštěvníků
v odděleních pro děti, kde si půjčili 131 219 knih, časopisů a dalších dokumentů
(především CD-ROM). Knihovna byla veřejnosti otevřena 9 432 hodin (součet
výpůjčních hodin všech oddělení). I v tomto roce se opět více půjčovala beletrie
(315 204 výpůjček) než naučná literatura (227 010 výpůjček). Dost výrazně poklesl
zájem veřejnosti o internet - využilo jej 3 945 návštěvníků (v roce 2006 5 457
návštěvníků).
Součástí nabídky služeb bylo rovněž 454 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se
zúčastnilo 9 476 návštěvníků. Jednalo se především o již tradiční přednáškové cykly
„Měsíc pro duši“ a „Cestujeme s krajany“, lekce knihovnicko-bibliografické
přípravy dětí a mládeže, literární soutěže, besedy, koncerty atd. Knihovna
při pořádání těchto akcí i při shromažďování informací o regionu opět spolupraco-
vala s celou řadou kulturních institucí, spolků, se školami všech stupňů i s ostatními
knihovnami nejen na Příbramsku. 
I v roce 2007 poskytovala knihovna odborné služby v rámci své regionální funkce,
kterou vykonává na základě smlouvy se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
Tyto služby jsou dotovány z rozpočtu Středočeského kraje. Knihovna Jana Drdy
obsluhovala již 146 knihoven. Pro tyto služby bylo zkatalogizováno, označeno
a zabaleno 6 902 svazků nových knih. Do knihoven bylo rozvezeno 470 souborů
s celkem 21 867 svazky. Kromě půjčování knih poskytly metodičky knihovníkům
474 odborných konzultací a vykonaly 213 metodických návštěv. Po regionu, který
zahrnuje kromě Příbramska část okresu Praha – západ a část okresu Beroun, bylo
najeto 8 302 km. Další informace o regionálních službách je možné získat
na stránkách Knihovny Jana Drdy.
V roce 2007 se podařilo úspěšně dokončit automatizaci výpůjčního systému v celé
knihovně. Poslední pobočka – Březové Hory - která dosud používala lístkovou ev-
idenci čtenářů a výpůjček, byla terminálově prostřednictvím internetu připojena
k centrální databázi knihovny. Kromě úspory práce pro knihovnice s sebou toto
řešení přináší rozšíření služeb pro čtenáře nejen Březových Hor, ale pro všechny
uživatele knihovny. Prostřednictvím on-line katalogu na webových stránkách
knihovny je nyní „vidět“ i na stav knihovního fondu pobočky. V katalogu je zazna-
menáno, která kniha je půjčená a která se nachází v knihovně. Čtenáři mohou nyní
stejně, jako dosud mohli pouze čtenáři ústřední knihovny, vstupovat přes internet
do svého čtenářského konta a zjistit si, které knihy a časopisy mají půjčené, mohou
si výpůjčky prodloužit, případně si rezervovat titul, o který mají zájem, ale který je
momentálně půjčený. 
Ve vydavatelství Knihovny Jana Drdy vyšlo 7 titulů knih a 11 čísel Příbramského
zpravodaje. Na propagaci vydaných knih bylo uspořádáno 8 autogramiád. Velký
úspěch znamenalo pro vydavatelství Knihovny Jana Drdy 1. místo v celostátní
prestižní soutěži MAGNESIA LITERA v kategorii poezie za knihu Stanislava
Dvorského „Oblast ticha“, vydanou jako 37. svazek Edice současné české poezie
v roce 2006. 

Mgr. N. Čížková, zástupce ředitele Knihovny Jana Drdy

Vyhlášení literární soutěže
Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje 12. ročník literární soutěže 
pro mládež „Příbram Hanuše Jelínka“.
Obory: 1. Poezie – rozsah maximálně čtyři básně

2. Próza – rozsah maximálně pět A4 stran strojopisu
Věkové kategorie:  I. 12 – 15 let; II. 16 –19 let; III. 20 – 23 let
Soutěžní práce posílejte na adresu :
Knihovna Jana Drdy, Libuše Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01
Příbram I, nebo na e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz
Do soutěže budou přijímány pouze původní, dosud nepublikované práce,
psané na stroji nebo počítači. Každá práce musí být opatřena jménem,
adresou a datem narození autora. Přihlášením práce do soutěže dává autor
současně svolení k jejímu případnému publikování.
Uzávěrka je 30. dubna  2008.

Oznámení o změnách v ceníku od 1. 4. 2008
Z důvodu výrazného zvýšení cen poštovného je Knihovna Jana Drdy
nucena zvýšit ceny těchto služeb:
Meziknihovní výpůjční služba – poštovné a balné: 50,- Kč
Rezervace vybraného dokumentu: 10,- Kč
3. upomínka: dospělí : 20,- Kč za1 knih. jednotku + 50,- Kč poštovné

děti : 15,- Kč za1 knih. jednotku + 50,- Kč poštovné
Mgr. Václav Chvál, ředitel Knihovny Jana Drdy

Více jak rok je vyplácen Městským úřadem Příbram,
odborem sociálních věcí a zdravotnictví, příspěvek na péči
podle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek je určen na hrazení
sociálních služeb. Většině osob je příspěvek vyplácen
na základě dřívější bezmocnosti. Jestliže se někdo domnívá,
že by měl pobírat vyšší příspěvek, má možnost si podat
žádost o nové posouzení. Na základě této žádosti provede
sociální pracovník obecního úřadu sociální šetření v místě
bydliště žadatele, kterým zjišťuje schopnost samostatného
života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska
péče o vlastní osobu a soběstačnosti podle stanovených
úkonů. Osoba má stanovenou povinnost podrobit se sociál-
nímu šetření. Pokud by odmítla se podrobit, například tak,
že neumožní vstup do bytu, může to být důsledkem
nepřiznání příspěvku, neb jeden ze zákonem stanovených
podkladů pro rozhodnutí nelze opatřit. Stupeň závislosti
posuzuje příslušný úřad práce na základě žádosti obecního
úřadu. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází úřad
práce ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem
ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění
potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření

a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Tento
výsledek sdělí úřad práce obecnímu úřadu, který následně
vydá rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči.
Proti tomuto rozhodnutí je možné se v zákonné lhůtě
odvolat na krajský úřad. Posouzení zdravotního stavu
potom provádí na žádost krajského úřadu ministerstvo
práce a sociálních věcí. V roce 2007 bylo vyplaceno
odborem sociálních věcí 69 milionů 1 300 občanům pobíra-
jícím příspěvek na péči.
Od ledna 2008 na základě zákona č. 261/2007 Sb. se výplata
příspěvku na péči zastaví v takových případech, kdy
příspěvek nemůže plnit svůj účel, zejména po dobu hospi-
talizace nebo pobytu ve zdravotnickém zařízení, či nařízené
ústavní léčby, po dobu výkonu trestu trvajícího déle než
jeden kalendářní měsíc. Dále se zpřísní kontrola využívání
příspěvku. Pokud nebude uveden způsob využití příspěvku,
bude po předchozím písemném upozornění zastavena jeho
výplata, dokud příjemce příspěvku neuvede, jakým
způsobem bude příspěvek použit.

JUDr. Antonín Hejduk
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Informace pro občany pobírající příspěvek na péči



F O T O K R O N I K A

Starosta J. Řihák pozval na návštěvu Příbrami velvyslance USA v ČR  R. W. Grabera.

Dne 11. 2. byla slavnostně předána do užívání zrekonstruovaná kuchyně v Základní škole Příbram VII,
28. října 1. Otevření se zúčastnila poslankyně E. Dundáčková a starosta J. Řihák.

Snímkem studentů jedné třídy Obchodní akademie a VOŠ Příbram si připomínáme, že právě nyní
probíhají slavnostní maturitní plesy středních škol. 

Slavnostním pietním aktem si město připomnělo 16 příbramských občanů, kteří byli popraveni
v únoru 1945 v německém Brandenburgu.

Ani v městských jeslích a rehabilitačním stacionáři si nenechali ujít masopustní veselí. 

V sobotu 1. března se konal 1. ročník Memoriálu Zdeňka Vojíře v házené mladších žáků. Předání cen
se zúčastnila také paní Vojířová.

Ve čtvrtek 28. 2. vítal místostarosta Václav Beneš další nové příbramské občánky.

Vítězné družstvo mladých hasičů (soutěž O pohár starosty) přebírá pohár od starosty Josefa Řiháka.
Také tato akce se konala v sobotu 1. března.



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VOLFGANG JULIUS

ZE SCHÖNAU,
SEKRETÁŘ KRAJSKÉHO ÚŘADU

(1774 - 1853) 
Jméno sekretáře berounského krajského úřadu Volfganga svo-
bodného pána ze Schönau dnešnímu obyvateli města nic
neřekne, a přesto jeho podíl na současné podobě Příbramě není
zanedbatelný. Dlouhý čas dokonce jeho jméno nesla jedna
z příbramských ulic, ta, která se nyní zve Hailova. 
České království bylo v té době rozděleno do krajů, Příbram
patřila od roku 1751 do Berounského kraje. Baron ze Schönau
zde byl zaměstnán jako sekretář, tedy jako hlavní výkonný
úředník a zástupce hejtmana (dnes bychom použili slova tajem-
ník). V rámci svých povinností byl v roce 1838 úředně pověřen
zřídit v Příbrami okrašlovací komisi. Takové komise byly tehdy
houfně ustanovovány v českých městech na popud nejvyššího
purkrabího hraběte Chotka v rámci jeho snah o povznesení
našeho království, Schönaův přístup byl ale nadmíru aktivní.
Volfgang ze Schönau pocházel z málo známého rodu
západočeské šlechty, podle některých pramenů se dokonce
mohlo jednat o potomky původně východočeského rodu Litic-
kých ze Šonova. V roce 1711 byl rytíř Antonín Vilém povýšen
do českého panského stavu, v roce 1819 obdrželi Schönauové
celorakouský stav svobodných pánů (baronů). Kromě malých
statků (např. Krásná Lípa ve Slavkovském lese) jim v první
polovině 19. století patřila i např. porcelánka v Dalovicích spo-
jená s J. W. Goethem, kterou právě náš Volfgang v roce 1832
prodal. 
Okrašlovacích povinností se i v Příbrami zhostil s velkou
horlivostí - zakládal parky, reguloval cesty a vodní toky,
odstraňoval hygienické nedostatky, a dával tak Příbrami
skutečně krásnější vzhled. Rubem této chvalitebné činnosti
bylo však to, že tak činil na náklady obce a z pozice
nadřízeného, takže se dostával občas do konfliktu s nechápa-
jícími měšťany. Navíc nedokázal o svých představách
přesvědčit ani majitele pozemků, které měly sloužit
ke zvelebení města. Nejvíce sporů měl s tehdejším svato-
horským proboštem Františkem Jedinou. Z konfliktních střetů
s ním jmenujme alespoň Schönauovy návrhy na rekonstrukci
svatohorských schodů, opravy zdejších cest, uzavření svato-
horské krypty či rekonstrukci náměstíčka a stavbu kamenných
krámků. Některé tyto projekty se mu podařilo realizovat, jiné
došly naplnění až o sto let později. Vzájemnou nevraživost
mezi proboštem a baronem ukončil až Schönaův odchod
do výslužby a proboštova smrt, obojí v roce 1847.
Největším a dodnes patrným dílem „okrašlujícího“ barona se
stalo v roce 1841 založení Městských sadů, dnes známých pod
jménem Jiráskovy. Schönau byl autorem návrhu a jeho dílem je
i dodnes existující kaštanová alej. V téže době Schönauovou
zásluhou vznikaly zasypáním bývalých obranných příkopů
okolo Zámečku sady Arnoštovy. Rovněž městský rynek (dnes
náměstí TGM) se díky jeho iniciativě změnil v moderní
náměstí. K jeho alespoň přibližnému zarovnání bylo nutné
používat i střelný prach.
Odchodem z města nesešel Volfgang ze Schönau z povědomí
příbramských zcela. Jeho zásluhy došly postupně ocenění
a v roce 1852 byla jeho jménem pojmenována ulice mezi
Náměstím a jím založenými Městskými sady. Její jméno
vydrželo až do vzniku Československa. Městský úřad mu též
poděkoval udělením čestného měšťanství. Volfgang Julius
zemřel 18. března 1853 v Žatci, kde působil též jako krajský
sekretář a kde pravděpodobně měl již před odchodem do vý-
služby vybudované zázemí. Tento měsíc tedy uplyne 155 let,
co baron Schönau odešel na věčnost. 

Daniel Doležal

3. 3. 1883
V Příbrami se narodil Fran-
tišek Drtikol, světoznámý
fotograf.

7. 3. 1611
Během prvního týdne
března vydrancovaly Pří-
bram a okolí zbytky
pasovského vojska, vrace-
jící se po porážce domů.

9. 3. 1648
Jezuité koupili dům, který
stával v místech dnešní
radníce a který se stal
jejich první příbramskou
rezidencí (Svatá Hora
ještě neumožňovala uby-
tování členů řádu).

10. 3. 1902
Narodil se v Příbrami
Jaroslav Soukup, salesián
a významný český bota-
nik, působící v Jižní
Americe.

15. 3. 1958
Žáci 1. základní školy
v Příbrami vyhlásili
finanční sbírku žáků zák-
ladních škol na pomoc

válkou poničené vsi v Tu-
nisu Sakiet sidi-Jusef.

16. 3. 1908
Byla v rybníce Kaňka
nalezena mrtvola nezná-
mé ženy.

16. 3. 1889
Byl v Příbrami založen
Klub českých turistů, jako
jeden z prvních v našich
zemích.

18. 3. 1853
Zemřel v Žatci Volfgang
Julius sv. p. ze Schönau,
který v Příbrami mj.
založil dnešní Jiráskovy
sady.

24. 3. 1843
K tomuto dni čítalo březo-
horské obyvatelstvo 1 549
duší.

26. 3. 1847
Zemřel Svatohorský pro-
bošt František Jedina.

Daniel Doležal

BŘEZNOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Připravuje se další kolo půjček z FOM
Chystá se druhé kolo výběrového řízení na půjčky z fondu oprav
a modernizace bytů.
Rada města Příbrami doporučila zastupitelstvu města vyhlásit
2. letošní výběrové řízení na poskytování půjček vlastníkům bytů
na území města Příbrami z Fondu modernizace a oprav bytového
fondu (FOM). Pokud zastupitelé návrh schválí, uskuteční se
2. letošní výběrové řízení dne 6. května 2008. Lhůta pro podá-
vání žádostí je do konce dubna 2008. Žádosti musí splňovat pod-
mínky uvedené ve vyhlášce města Příbram č. 4/2004, čl. IV, odst.
3, ve znění vyhlášky č.10/2005. Žádosti je možné podávat na for-
muláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru Městského
úřadu Příbram a na internetových stránkách města Příbram.
Poté, co stouply úroky v bankách i za hypotéční úvěry, stane se
pro naše občany půjčka z fondu FOM opět atraktivní. Tak výhodné
podmínky, jako fond FOM, nenabízí ani stavební spořitelny.
Proto doporučujeme všem, kteří se chystají na opravu svého
bytu, ať neváhají a podají si žádost. Pracovníci ekonomického
odboru jim s vyplňováním žádostí pomohou. Současně jim i
poradí, na jaké přestavby a kolik peněz je možné z fondu FOM
čerpat. Ve fondu FOM má v současné době město Příbram
na účtu přes 21,777 milionů korun. Všechny tyto peníze si lidé
mohou půjčit. V současné době je z fondu půjčeno 5,481 milionu
korun. Platební morálka všech klientů je dobrá, půjčky jsou
spláceny bez problémů. 

Výstavba sítí na Balonce dokončena
Na pozemcích v lokalitě Balonka, které jsou určeny k podnikání,
město Příbram v těchto dnech dokončuje výstavbu inženýrských
sítí. Volné komerční plochy tak budou připraveny pro příchod
investorů. Jedná se přibližně o pět hektarů pozemků, které
mohou být využity pro výstavbu továren. V současné době město
jedná s několika zájemci o koupi těchto pozemků. Výstavba sítí
v průmyslové zóně Balonka celkem stojí přibližně 11 milionů
korun. Za tyto peníze se dokončují elektropřípojky, přívod plynu,
vodovodní a kanalizační potrubí. Na závěr všechny sítě pokrývá
asfaltový koberec. Na tuto poslední část stavby získalo město
Příbram příslib dotace ze společného regionálního operačního
programu (tzv. SROP) a ze Středočeského kraje. Z programu
SROP Příbramští nyní žádají o proplacení téměř 2,9 milionu ko-
run, od krajského úřadu by to mělo být téměř 600 tisíc korun.
Celkem bylo za tyto peníze v rozvojové lokalitě Balonka vybu-
dováno 3900 metrů čtverečních komunikací. Vedle průmyslové
zóny Balonka město ještě nabízí komerční plochy v areálu
bývalých kasáren Brod. Podobně, jako Balonka, budou i tyto
pozemky pro podnikatele čím dál atraktivnější. Zvláště, když se
podaří vybudovat jihovýchodní obchvat města a tím i zlepšit
dopravní spojení na jih a na západ Čech. 

Připravuje se revitalizace sídliště
Pracovníci Odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu
Příbram předložili radě města Územní studii revitalizace části
města Příbrami. Autorem projektu je Ing. arch. Milan Salaba.
Studie zahrnuje území od náměstí 17. listopadu až po kulturní
dům a jeho okolí. Řeší rovněž změny ve vnitroblocích na sídlišti
a navrhuje několik variant řešení. Územní studie je ve fázi
přípravných prací a návrhové části. Tato etapa představuje
shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu území.
Obsahuje dále analytickou část a vyhodnocení stavu v oblasti
majetkových vztahů, památkové ochrany, inženýrských sítí,
technické posouzení stavu nadzemních a podzemních objektů
dopravního napojení a obslužnosti území. 
Studie je zatím jen v první fázi, k její praktické realizaci bude
nutné učinit ještě celou řadu dalších kroků. Především se bude
město ptát obyvatel, zda s předloženým řešením souhlasí, zda
sdělí svá přání, co do studie doplnit či z ní naopak vypustit. První
krok ale již byl učiněn.
Neméně důležitým krokem, jako je názor občanů, bude i finan-
cování realizace projektů. Do roku 2013 má naše země na podob-
né stavby možnost získat dotace z Evropské unie. Město Příbram
by samo peníze na realizaci nemělo, a tak musí revitalizaci
sídliště provést, dokud je možnost získání této dotace. Rada
města uložila pracovníkům Odboru koncepce a rozvoje města
Městského úřadu Příbram zajistit prezentaci a projednat Územní
studii revitalizace části města Příbrami s veřejností a následně
i s dotčenými orgány pro dopracování čistopisu této územní
studie. 

Další pozemky od DIAMO, s. p.
Příbram získá od státu zdarma téměř 3,7 hektaru pozemků
v katastru města. Jde o pozemky, které patří státnímu podniku
DIAMO. Vláda České republiky rozhodla, že parcely o celkové
rozloze 36 783 metrů čtverečních budou bezúplatně vydány městu
Příbram. Jde o další etapu převodů pozemků v majetku státu
na město. V minulosti Příbram získala přibližně 550 hektarů
ploch na sídlišti. Tento schválený převod se týká pozemků
v okolí Čertova pahorku, u věžových domů na sídlišti a na Bře-
zových Horách. Na zmíněných pozemcích se nachází například
dětské hřiště, zástavba bytových domů, parky, městská zeleň
i komunikace. Mezi vydanými plochami je pravděpodobně i část
trasy hornického vláčku. Ten byl zprovozněn nedávno a stal se
vyhledávanou turistickou atrakcí města Příbrami. Starosta
MVDr. Josef Řihák ocenil přístup vlády České republiky
k městu Příbram a poděkoval rovněž za vstřícný přístup
představitelům státního podniku DIAMO. 

Modernizace autobusového nádraží
Město Příbram podalo žádost o dotaci na modernizaci auto-
busového nádraží. Město se s výše zmíněným projektem hlásí
do Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy
na projekty v prioritní ose č. 1: Doprava, oblast podpory: 1.2
Udržitelné formy veřejné dopravy. Příbram je jedním z posled-
ních měst ve středních Čechách, které ještě nemá modernizované
autobusové nádraží. Modernizace autobusového nádraží přispěje
k celkové revitalizaci území kolem Hořejší a Dolejší Obory. Pro-
jekt modernizace autobusového nádraží vychází z řešení, které
v roce 2004 vypracovala skupina projektantů HMArchitekti
Praha. Projekt tehdy nebyl realizován. Upravený návrh se
od původní předlohy liší v několika detailech. Nově je zde
počítáno s vybudováním stanice městské policie, infocentra a WC
pro veřejnost. V hlavní provozní budově se v novém projektu ruší
centrální informační systém. Nahradí jej infopanely a kiosky.
Na nádraží bude vybudováno celkem deset šikmých odjez-

dových stání, všechna budou zastřešena a budou mít označníky.
Na spodní straně autobusového nádraží je nově navržen cyklo-
pruh. 
Celkový rozpočet projektu je cca 63 mil. Kč, výše dotace v pří-
padě přiznání podpory: 92,5 % způsobilých výdajů, tj. 85 %
ze strukturálních fondů a 7,5 % ze státního rozpočtu. Příspěvek
z rozpočtu města by byl 7,5 %, tj. necelých 5 mil. Kč, dotace by
byla ve výši cca 58 mil. Kč.
Předpokládaná doba realizace: říjen 2008 až duben 2010.
Modernizace zahrnuje: 10 zastřešených odjezdových stání pro au-
tobusy, parkoviště s kapacitou 66 parkovacích míst, z toho 6 míst
pro invalidy, služebnu Městské policie, informační kancelář
dopravce, zastřešenou halu pro cestující, kiosek s drobným
občerstvením, turistické informační centrum, moderní sociální
zařízení vč. tzv. babyroomu pro matky s dětmi, zázemí –
odpočinkovou místnost pro řidiče autobusů, kamerový moni-
torovací systém, celé nádraží je řešeno bezbariérově – je zde vý-
tah a WC pro handicapované občany, moderní řešení při posky-
tování dopravních informací.  
Po ukončení realizace budou zřízena dvě pracovní místa: jedno
pro zajištění provozu infocentra a druhé pro zajištění úklidu
nádraží. 
Na projektu město spolupracuje s několika partnery, konkrétně
s firmou Connex Příbram s.r.o., Okresní hospodářskou komorou
v Příbrami, Knihovnou Jana Drdy a Českými dráhami – centrem
železniční stanice Příbram. Tito partneři se podíleli a budou
podílet na projektu v přípravné, realizační a provozní fázi.
V červnu se rozhodne, zda bude žádosti o dotaci vyhověno. 

Stavba nové tělocvičny u Sokolovny
Rada města Příbrami schválila nabídnout k odprodeji a v případě
zájmu prodat Středočeskému kraji projektovou dokumentaci
a dokumenty nezbytné pro stavbu tělocvičny u Sokolovny
v Příbrami. Rada schválila prodej výše zmíněných dokumentů
za cenu skutečně vynaložených nákladů na zpracování projek-
tové dokumentace, které činí 1 270 860 korun.
O výstavbě tělocvičny za Sokolovnou v Příbrami jedná vedení
města Příbrami s představiteli Středočeského kraje již delší dobu.
Protože město Příbram nemá peníze na tak velkou investici,
bylo domluveno, že město Příbram zajistí zpracování projektové
dokumentace a vydání všech potřebných povolení a následně
tuto dokumentaci předá Středočeskému kraji, který se stane
investorem stavby. Odbor investic Městského úřadu Příbram
zajistil projektovou přípravu akce, má i vydané územní rozhod-
nutí a od ledna letošního roku i platné stavební povolení. Po na-
bytí právní moci může město Příbram dokumentaci a povolení
Středočeskému kraji předat. Rada rozhodla, že nabídne kraji
tyto dokumenty k odprodeji za cenu vynaložených nákladů.
Tělocvična za příbramskou sokolovnou bude sloužit především
žákům středních škol v sousedství. Jsou to Obchodní akademie
a VOŠ Příbram, ISŠ Příbram a VO a Střední zdravotnická škola
Příbram. Zřizovatelem těchto škol je Středočeský kraj. 

Než vyjedou školní autobusy
Město Příbram připravuje projekt „Školní autobus“. Autobus by
měl ráno před zahájením školního vyučování vozit děti přes
celou Příbram. Vyjížděl by zároveň z Březových Hor a z Nové
Hospody, projel by celé město a zastavoval na všech stanicích
a u všech základních škol. Smyslem projektu je dovézt děti
ze všech míst Příbrami do školy. Odbory školství a správy silnic
Městského úřadu Příbram v současné době zpracovávají podrob-
ný návrh školní linky. Poté projekt předloží radě města, která
rozhodne o spuštění školní linky. Pokud vše půjde hladce, školní
autobusy by mohly začít jezdit letos od září.
Navrhovaný jízdní řád počítá pouze s ranním svozem žáků
do škol. V odpoledních hodinách je konec vyučování příliš
časově rozptýlen a není možné sjednotit časy odjezdů linky. 
Školní autobus by byl provozován jako smluvní přeprava.
Přepravovat by se v něm směly pouze školní děti, a to zcela
zdarma. Náklady na provoz ve výši 30 Kč za ujetý kilometr
by dopravci hradilo město Příbram ze svého rozpočtu. Celkem
by zavedení školní linky město stálo za rok asi 160 tisíc korun.
O zavedení školní linky již zástupci města jednali s řediteli škol.
Někteří zájem mají, jiní se k projektu staví skepticky. 

Veřejné osvětlení ve městě
Město Příbram disponuje podle místostarosty Petra Kareše asi
3 500 světelnými body. V roce 2006 bylo vyčleněno 4,108 mil.
korun a na rok 2008 je v plánu 3,9 milionů korun. Z toho je
patrné, že dochází k výrazné úspoře a energetická náročnost se
snižuje. To je především dáno tím, že byly zrekonstruovány
rozvaděče, kde dochází k velkým energetickým úsporám. Byla
vyměněna asi polovina, zbývající část bude vyměněna v tomto
roce. Padesát procent zářivek je již řešeno jako zářivky s menší
úsporou. V plánu jsou i zcela nové světelné body, například
na přístupové cestě k areálu Balonka, osvětlení přechodu Hyper-
novy na Brodské ulici a osvětlen by měl být přechod u zdabořské
nemocnice v ulici Podbrdské. Osvětlení přechodů pro chodce
velice významně přispívá k bezpečnosti chodců a jejich provoz
město ročně stojí asi 250 tisíc korun.

Nový vůz na svoz TKO
Nákupem nového vozu na TKO se uvolnil jeden starší vůz, který
již je uvolněn na odvoz tříděného odpadu, konkrétně na plasty.
Více frekventovaná místa tak budou nyní vyvážena alespoň
dvakrát týdně, ostatní jedenkrát týdně, takže by mělo dojít
k výraznému zlepšení ve svozu plastů.

Projekt Čistá Litavka
Do projektu Čistá Litavka by pro stavební povolení měly být
zapracovány všechny lokality v osadách Kozičín, Lazec a Orlov,
na kterých byla po dobu tvorby projektu vydána stavební povo-
lení a realizovány stavby, tedy i zkolaudovány. Vyprojektovat
kanalizaci pro území a pozemky, na které bylo vydáno pouze
územní rozhodnutí, městu Technoexport, zástupci Státního fon-
du životního prostředí a zástupci firmy RW, která za město
žádost zpracovává, nedoporučili, protože je nulová šance, aby
peníze z dotačních titulů byly použity jako uznatelné náklady
na realizování odkanalizování pozemků a ploch. V této věci
proběhlo jednání s občany Kozičína, společně se zástupci města
občané jeli na Státní fond životního prostředí, kde jim tuto pro-
blematiku opět představili. Během „dolaďování“ celého projektu
byli občané přímými účastníky jednání. 
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generální partner:

Mediální partnefii:

CZECH PHOTO, o.p.s., HLAVNÍ MĚSTO PRAHA a generální par tner ASSECO CZECH REPUBLIC, a.s.
si Vás dovolují pozvat na výstavu

G A L E R I E  F R A N T I Š K A  D R T I K O L A  P Ř Í B R A M
6. 3. – 6. 4. 2008

Vystaveno více než 300 fotografií 13. ročníku soutěže Czech Press Photo, která každoročně přináší nezávislé obrazové 
svědectví o životě tak, jak je vidí doma i ve světě profesionální fotožurnalisté žijící v České a Slovenské republice. 

Cílem soutěže i výstavy je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí uplynulého roku.

otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Hornické muzeum Příbram vás zve na 
Velikonoce v hornickém domku

10. - 24. 3. 2008 od 9 do 15 hodin
Pracovníci muzea předvedou návštěvníkům v bývalé
hornické chalupě v Příbrami na Březových Horách,
vyzdobené malovanými kraslicemi a slavnostním
pečivem, tradiční velikonoční zvyky a obyčeje. 
Návštěvníci budou mít možnost vidět a sami si vy-
zkoušet například pletení pomlázek, několik způsobů
zdobení kraslic, pečení perníků tlačených do forem,
zdobení perníčků cukrovou polevou, modelování
ze slaného těsta, řezbářství, paličkování a drátko-
vání. Výrobky, které zde děti s pomocí lektorů
zhotoví, si mohou odnést domů.

Město Příbram
Vás srdečně zve na

TRHY
JARNÍ

na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami

pátek 11. 4. od 9 do 17 hodin
sobota 12. 4. od 9 do 17 hodin

Co si budete moci koupit?
u více než stovky prodejců si budete moci koupit užitkovou 

a dekorativní keramiku, výrobky ze slámy, proutí, dřeva, vosku, 
kovu, šperky z přírodních materiálů, zahrádkářské výpěstky, 

pomlázky, staročeskou medovinu, perníčky, sýry, tradiční pečivo, 
koření, bylinky, ručně tkané výrobky, batikovaná trička, ručně 

malovaný textil apod.

je připraven bohatý 
doprovodný program

2008


