
S T A L O S E

První poslové přicházejícího jara.

Starosta MVDr. Josef Řihák, místo-
starosta Václav Černý a ředitel nemoc-
nice MUDr. Stanislav Holobrada
přivítali v Příbrami středočeskou
radní pro sociální péči Mgr.
Zuzanu Jentschke Stöcklovou
a společně navštívili Domov
důchodců na Březových Horách.

Velikonoce v Hornickém domku
každoročně přilákají spoustu dětských
i dospělých návštěvníků. Hornické
muzeum Příbram tuto tradici udržuje
již léta a patří mu za to dík.

Město Příbram bude v letošním roce prodávat nebytové
prostory v majetku města v domech, ve kterých byly
prodány byty a které dnes patří sdružením vlastníků
bytových jednotek. Zastupitelstvo města Příbrami dne
22. března na veřejném zasedání schválilo záměr prodeje
výše zmíněných prostorů. 

„Rozhodli jsme se prodat tento majetek města. Zastupitelé
schválili, že příležitost koupit si tyto nebytové prostory
dostanou současní nájemci. Je to vhodné především proto,
aby se zachovala současná pestrost nabídky jednotlivých
obchodů, které v těchto prostorách jsou. Druhou pod-
mínkou bylo nabídnout prostory k prodeji za cenu, která je
pro budoucí vlastníky ještě akceptovatelná. Zároveň ale
musí být prodej výhodný i pro město,“ vysvětlil starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák. 
Záměr prodeje nebytových prostor, který schválili pří-
bramští zastupitelé, se týká domů na tzv. Březohorském
sídlišti. Jde o následující ulice: náměstí 17. listopadu,
Osvobození a E. Beneše, kde schválili předběžné ceny
ve výši 12 000,- Kč/m2 plochy nadzemního podlaží
a u sklepních prostorů cenu 4 166,- Kč/m2.
V ulicích Legionářů a Budovatelů zastupitelstvo schválilo
cenu 10 000,- Kč/m2 plochy nadzemního podlaží a u sklepních
prostorů za cenu 3 334,- Kč/m2. Zastupitelé z prodeje
vyřadili veřejné WC v Příbrami VII/295, provozovnu
České pošty v Příbrami VII/305 a nedávno otevřený
nízkoprahový klub Bedna v Příbrami VIII/116, který
provozuje PONTON, v. o. s.
A jak bude nyní postupovat vlastní prodej? 

Mechanismus nastínil 1. místostarosta Příbrami MUDr.
Ivan Šedivý. „V nejbližší době se sejdeme se současnými
nájemci a prodiskutujeme možnosti, které tu jsou. Zároveň
budeme hovořit i o problémech, které je třeba řešit v rámci
této privatizace. Zastupitelé nám nyní svým rozhodnutím
dali souhlas se záměrem a zároveň i mantinely, ve kterých
se při výše zmíněném jednání máme pohybovat. 
Není možné nejprve jednat, když bychom neznali cenové
podmínky,“ řekl MUDr. Ivan Šedivý.
Konkrétní prodeje nebytových prostor bude opět schvalo-
vat zastupitelstvo v průběhu roku tak, jak budou chodit
nabídky od jednotlivých obchodníků. 

A proč se město rozhodlo prodat nebytové prostory právě
nyní? „Po privatizaci bytů jsme se jako vlastníci
nebytových prostor stali minoritními členy společenství
vlastníků bytových jednotek. Tento stav městu přináší
celou řadu problémů. Jistě, máme zde stálý příjem z nájmu
nebytových prostor, ale zároveň i platíme nemalé částky
do fondů oprav. 
A v neposlední řadě jsme chtěli dát příležitost současným
nájemcům koupit si nebytové prostory, investovat do jejich
rekonstrukce, a lépe tak čelit konkurenci, kterou předsta-
vují obchodní řetězce,“ uvedl starosta MVDr. Josef Řihák.

„Peníze získané z prodeje použijeme jako spoluúčast
na celou řadu investičních akcí, které letos chceme
realizovat. Jde o akce, na které jsme získali dotace z fondů
Evropské unie. Vím, že naše země, a tím i naše město, má
jen do roku 2013 možnost čerpat dotace ze strukturálních
fondů EU. Po tomto datu už bude možnost získat dotaci
jen velmi omezená. I proto musíme nyní svoji šanci využít
stůj co stůj co nejlépe,“ doplnil starosta. 

jk, as

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dlouhá zima již
definitivně skončila.
Před námi je jaro –
pro mne a jistě i pro
mnohé z Vás –
nejkrásnější období
roku.
Jaro však nepřináší
jen radost v podobě
prvních hřejivých
slunečních paprsků
a probouzející se
přírody, ale i tradiční
jarní povinnosti.
Na řadu z Vás jistě
čekají příjemné jarní

povinnosti na zahrádce. 
Ve městě nás v prvé řadě čeká jarní úklid ulic
a chodníků. A letos mají pracovníci našich
technických služeb před sebou skutečně hodně
práce. Čeká je např. odklidit stovky tun inertního
materiálu, který letos musel být v uplynulých
měsících použit na zajištění sjízdnosti zasně-
žených a zledovatělých ulic a chodníků. Vedle
úklidu ulic musíme zajistit také opravy výtluků
a děr v silnicích. Tyto práce, podobně jako
blokové čištění ulic, již začaly. 
S prvním dubnovým dnem bylo zprovozněno naše
nové, zmodernizované autobusové nádraží.
Věřím, že nový terminál bude dobře sloužit
obyvatelům i návštěvníkům Příbrami. Zrekon-
struované nádraží je po modernizované čistírně
odpadních vod či opravených školách na sídlišti
další zřetelnou vizitkou našeho města, jak umíme
účelně a efektivně čerpat peníze z rozvojových
fondů Evropské unie.
Další příklad našich schopností získávat evropské
dotace uvidí Příbramští ještě v letošním roce
na náměstí T. G. Masaryka v centru našeho města.
V nejbližší době zahájíme 1. etapu opravy této
historické části Příbrami. Současně nyní žádáme
o další dotaci na 2. etapu této rozsáhlé rekon-
strukce. Věřím, že se nám podaří peníze od Evrop-
ské unie získat, a tak Příbram bude mít nové,
moderní náměstí, na které budou lidé rádi přicházet.
Velká změna se v letošním roce uskuteční i na druhém
hlavním příbramském rynku - na náměstí 17. listo-
padu na Březohorském sídlišti. Zastupitelstvo
města rozhodlo o tom, že město prodá zdejší
obchody. Prodávat se budou i další nebytové
prostory v ulicích Osvobození, E. Beneše,
Legionářů a Budovatelů. Jedná se o nebytové
prostory v domech, které prošly privatizací byto-
vého fondu a které již patří sdružením vlastníků
bytových jednotek. Tam, kde je město majitelem
nebytových prostor, je minoritním členem těchto
sdružení. Právě tato skutečnost je i jedním
z důvodů, proč se většina členů zastupitelstva
rozhodla tyto nebytové prostory prodat.
Jako první mají možnost si zakoupit tyto provo-
zovny, určené k podnikání, dosavadní nájemci.
Chci zdůraznit, že rozhodně nikoho nenutíme, aby
si komerční prostory kupoval. Zastupitelé ale dali
dosavadním nájemcům jedinečnou příležitost si
tyto atraktivní nebytové prostory koupit. 
Řada lidí se mne v souvislosti s výše zmíněným
prodejem ptala, kdo bude dalším v pořadí, pokud
si dosavadní nájemníci pronajaté obchody
nekoupí. Není mi cizí myšlenka, aby dalšími,
koho by zastupitelé mohli upřednostnit, byla
sdružení vlastníků bytových jednotek. Je nutné
ověřit, zda takováto možnost je z právního
hlediska přípustná. Ale pokud je to možné, toto
řešení považuji za dobré. Vždyť vlastníci domů si
pak budou moci sami určit, komu a za jakých
podmínek nebytové prostory pronajmou. Sami
vlastníci domů si jistě budou nejlépe regulovat,
jaké služby či sortiment zboží ve svém domě
chtějí. Někteří z majitelů bytů na sídlišti už o výše
naznačené řešení projevili zájem. Očekávám, že
i další členové sdružení vlastníků bytových
jednotek se zapojí do diskuze o privatizaci neby-
tových prostor. 
V závěru mi dovolte, abych Vám všem popřál
hezké jaro plné slunce a úsměvů. Nenechme si
zkazit dobrou náladu nejrůznějšími předvolebními
tanečky, které nás bohužel v nadcházejících
měsících nevyhnutelně čekají.
Zároveň Vás všechny zvu na letošní 42. ročník
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Nabídku
koncertů najdete mimo jiné i na stránkách tohoto
čísla měsíčníku Kahan

MVDr. Josef Řihák

ZA S T U P I T E L É S C H V Á L I L I
P R O D E J N E B Y T O V Ý C H P R O S T O R

Vítání občánků
Každý poslední čtvrtek v měsíci
probíhá v obřadní síni v Zámečku
- Ernestinu slavnostní vítání
nových občánků města. Akci
zajišťuje město Příbram.
Chcete se se svým děťátkem to-
hoto obřadu zúčastnit? Zavolejte
na č. 318 498 217 a objednejte se.
Těšíme se na Vás.

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

Identifikace výzvy 
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: 5.2.b) Regenerace bytových domů
Číslo výzvy: 3
Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 10 000 000,- Kč 

Termíny výzvy:  Vyhlášení výzvy: 10. 3. 2010                                    
Zahájení příjmu žádostí: 15. 3. 2010                  Ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2010 do 14,30 h.
Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení CRR ČR o způsobilosti projektu 

Ukončení projektu: do 30. 6. 2015                                                              Úplné znění výzvy je zveřejněné na www.pribram.eu

Již 1. dubna zahajuje svůj provoz nově rekonstruované
příbramské autobusové nádraží. Stavba, která splňuje
všechny požadavky na moderní dopravní terminál, byla
postavena z dotačních prostředků poskytovaných Evrop-
skou unií ve výši 58 milionů korun, ale svůj finanční podíl
zde má samozřejmě i město Příbram, které se podílelo
částkou kolem 6 milionů korun. 
Kdo bude zajišťovat provoz a zároveň se starat i o údržbu
a úklid celého objektu, o tom informoval 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý: „O provoz celé odbavovací budovy,
ale současně i o čistotu a provoz dolní i horní plochy,
pronájem kiosku i pronájem místností, které jsou určeny
např. pro služebnu Městské policie Příbram i pronájem
Informačního střediska, se na základě uzavřené mandátní
smlouvy budou starat Technické služby Příbram. Obslu-
hovat budou i WC a zajistí i výběr poplatků za autobusová
stání. Prostě veškerý provoz spojený s tímto zařízením.
Informační středisko svými prostředky zajistí Knihovna
Jana Drdy Příbram. Technické služby zařízení převezmou
od 1. dubna, slavnostní otevření autobusového nádraží
chystáme na 19. duben.“ 
Proč se příbramská radnice rozhodla právě pro Tech-
nické služby Příbram? „V předběžném provozu jsme
zjistili, že je třeba, aby se o celý areál staral „jeden pán“.
Pokud si práci dělily dva subjekty, tak to prostě špatně
fungovalo. Problémy se přehazovaly z jednoho na druhého.
Tzv. udržitelnost tohoto projektu jsme povinni zajistit
po dobu pěti let a zároveň musí jít o neziskové hospo-
daření. Takže rozhodnutí bylo poměrně jednoduché.
Technické služby povedou hospodaření tohoto zařízení

odděleně od svých
ostatních činností
a veškeré případné
zisky půjdou zpět
do areálu,“ doplnil
informace I. Šedivý.
Informační systém
bude nejen na jed-
notlivých autobuso-
vých stáních, ale
zároveň se cestující
mohou spoustu
informací dozvědět
na věži, kde budou
zřetelně znázorněny
nezbytné údaje
o odjezdech a pří-
jezdech. Důležitou
informací je i fakt,
že celý prostor

(dolní i horní) bude monitorován pomocí průmyslových
kamer. Bezpečnosti tohoto území zcela jistě prospěje
i nová služebna městské policie. V horní části je umístěno
deset zastřešených odjezdových stání a v dolní části je
celkem 66 parkovacích míst. 
Moderní dopravní terminál Příbrami velmi chyběl. Cestující,
a to jak příbramští občané, tak i ti, kteří do našeho města
přijíždějí, se tohoto zařízení konečně dočkali. Zbývá jen si
přát hodně spokojených cestujících. 
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MODERNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL ZAHAJUJE

Městský úřad Příbram, odbor
správy silnic oznamuje, že z důvodu
výkopových prací pro uložení
plynovodního potrubí, prováděných
firmou KOSOGASS INŽENÝRING,
s. r. o., Říčany, dojde k následujícím
dopravním opatřením: 
V termínu od 29. 3. do 15. 7. 2010
bude uzavřena ulice Čs. armády.
Uzavřený úsek - celkový úsek 
- od okružní křižovatky ulic Plzeňská,
Evropská, Obecnická, Husova a Čs.
armády až po křižovatku s ulicí Marián-
ská, práce budou prováděny po etapách
dle harmonogramu prací.
1. etapa
Termín: 29. 3. – 30. 4.
Uzavřený úsek: mezi okružní křižo-
vatkou ulic Plzeňská, Evropská,
Obecnická, Husova a Čs. armády až
po křižovatku s ulicí U Nádraží,
Dvořákovo nábřeží
Objízdná trasa: U Kasáren, U Nádraží
2. etapa 
Termín: 1. 5. – 28. 5.
Uzavřený úsek: 
mezi ulicemi U Nádraží a Prokopská
Objízdná trasa: z okružní křižovatky
ulicí Plzeňská, Milínská, Prokopská
3. etapa 
Termín: 29. 5. – 25. 6. 
Uzavřený úsek: 
mezi ulicemi Prokopská a Mariánská
Objízdná trasa: Plzeňská, Milínská,
Březnická
4. etapa
Termín: 26. 6. – 15. 7.
Uzavřený úsek: mezi okružní křižo-
vatkou až ul. Mariánská postupně
dle přepojování přípojek 
Objízdná trasa: 
Plzeňská, Milínská, Březnická
Objízdná trasa pro nákladní dopravu:
po silnici I/66 ul. Plzeňská, Milínská 

Provoz autobusů MHD a veřejné
linkové autobusové dopravy bude
zachován.
Děkujeme za pochopení a prosíme
řidiče o zvýšenou opatrnost.

Srdečně Vás zveme na koncert King
of Kings, který se uskuteční v neděli
11. dubna od 18 hodin v kostele
sv. Vojtěcha na Březových Horách.
Přijďte si poslechnout chorály a výběr
árií pro soprán, alt a bas z Matou-
šových pašijí, jednoho z vrcholných
děl J. S. Bacha, a Händelovo Alleluja
z oratoria Mesiáš. 
Účinkují: vokálně - instrumentální
soubor Musica Podberdensis, sbor
Codex Temporis a jejich hosté.



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JINDŘICHPEŠÍK ZKOMÁROVA

ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ
? - ?

V roce 1513 skončila krátká přímá vláda panovníka nad
naším městem. Nedostatek hotových peněz i politické cíle
donutily Vladislava II. Příbram i s panstvím znovu zastavit.
Získali jej do nedílu (středověký právní termín pro společ-
nou držbu bez vymezení jednotlivých podílů) bratři Jan,
Václav, Petr a Jindřich a jejich bratranec Jan mladší
Pešíkové z Komárova. Rod Pešíků pocházel z Podbrdska
a nikdy se nedokázal povznést do nejvyšších pater české
aristokracie. V této době k tomu měl asi nejblíže, jelikož
otec uvedených bratří, Kunata z Komárova, patřil mezi
oblíbence krále Vladislava a získal do zástavy mj.
královský hrad Valdek. V dalších generacích se však
rodový majetek rozmělnil, rod zchudl a počátkem 18. sto-
letí vymřel.
Vraťme se však k Jindřichovi. Krátce po roce 1513 se bratři
rozhodli, že si své panství rozdělí a budou hospodařit
každý po svém. Jan mladší získal půlku města a největší díl
panství, druhou půlku města Příbramě i se správním cen-
trem - Zámečkem pak získal náš Jindřich. Jelikož je náš
seriál věnován osobnostem, za reprezentanta rodiny jsem
zvolil Jindřicha, který z nich zanechal v příbramské historii
nejvýraznější stopu.
Značná zadluženost královské pokladny počátkem 16. sto-
letí přiměla panovnický dvůr k intenzivnějšímu báňskému
podnikání mj. i v Příbrami. Pešíkové (na rozdíl od krále)
znali místní situaci, dovedli se rychle zorientovat a včas
a účinně usilovali o Příbram. Jindřich měl v tomto směru
zřejmě hlavní slovo a pravděpodobně v hornictví přímo
podnikal. Proto vymohl pro příbramské horníky několik
důležitých výsad, povolal sem zkušené horníky z Krušno-
hoří a zejména zavedl Jáchymovský horní řád. Stalo se tak
8. srpna 1525 listinou, dochovanou dodnes v originále
v příbramském okresním archivu. Zastavme se chvilku
u Jáchymovského horního řádu, který je pozoruhodným
fenoménem té doby. Za svůj vznik vděčí Štěpánu Šlikovi,
který na svém panství v Jáchymově využil slabé královské
vlády a těžbou stříbra značně zbohatl, aniž by dodržoval
tehdy platné zákony. Využil totiž své údajné pravomoci
(nikdy takovou neměl) a vydal v roce 1518 vlastní horní
řád, který řešil otázky dolování i podnikání v hornictví.
Na rozdíl od českých zemských zvyklostí bylo jeho
největší „novinkou“, že zcela popřel právo českého krále
na vše, co se nachází pod zemí (tzv. horní regál), tudíž
veškeré vytěžené stříbro podle něj patřilo těžaři. Zároveň
jím byl popřen i mincovní regál českého krále, tedy
výhradní ražba mincí. I přes tento hrubý zásah do panov-
níkových práv král Ludvík v roce 1520 tento horní řád
potvrdil. Ludvík brzy pochopil, že Šlika a jeho iniciativu
hrubě podcenil, nicméně bylo až na jeho nástupci Ferdi-
nandovi I., aby se s touto právní loupeží vyrovnal. Mezitím
však tato novinka inspirovala mnohé další české těžaře,
včetně našeho Jindřicha, k podobnému chování. S jistou
nadsázkou lze tak napsat, že rokem 1525 začala na Příbram-
sku „stříbrná horečka“.
Záhy, ještě téhož roku, však Jindřich prodal svůj podíl
Příbramě Janovi z Vitence. Co jej k tomu vedlo, bohužel
nevíme. Lze se jen domnívat, že si byl vědom problema-
tičnosti svého kroku, a proto svůj podíl na těžbě i s panstvím
začerstva prodal a zmizel. Naneštěstí zmizel i z historických
pramenů, a tak ani nevíme, kde a kdy zemřel. Jisté je, že
potomky neměl a jeho majetek zdědili bratři. 

Daniel Doležal

1. 4. 1960
byla v příbramské Sokolovně
zahájena výstava nových
československých motocyků
- trvala do 10. 4.

3. 4. 1730
byla kvůli špatné hospodářské
situaci města zastavena tzv.
konsulace várek (platba
místo várky) jednotlivým
právovárečným měšťanům.

4. 4. 1680
navštívil císař Leopold I.
při cestě z Vídně do Prahy
Svatou Horu.

4. 4. 1915
se v Příbrami narodil Jan Drda.

8. 4. 1850
žádal Berní úřad pro neustálé
spory o vyloučení Březo-
vých Hor z katastru města
Příbramě.

13. 4. 1950
byl v noci pod dohledem Stát-
ní bezpečnosti vyklizen klášter
na Svaté Hoře a tamní redemp-
toristé internováni.

14. 4. 1860
Okresní úřad Příbram zažádal
o odpuštění dluhů březo-
horské obecní školní pokladny
za léta 1849 a 1850.

21. 4. 1910
pronesl profesor příbram-
ského gymnázia František
Novák v Měšťanské besedě
přednášku “Boj o severní
točnu”, doprovázenou “koloro-
vanými světlenými obrazy”,
která vzbudila velký zájem.

29. 4. 1945
proběhl na Zdaboři jeden
ze spojeneckých leteckých
útoků tzv. hloubkařů na ko-
lonu tzv. národních hostů.

30. 4. 1330
Mikuláš z Nových Dvorů,
kutnohorský měšťan a minc-
mistr, daroval konventu
cisterciáckého kláštera na
Zbraslavi desátou část svého
výtěžku z jeho dílu příbram-
ských dolů. Jedna z nejstar-
ších písemných zmínek
o dolování v Příbrami.

Daniel Doležal

D U B N O V É K A L E N D Á R I U M

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
D o t a c e  p r o  n á m ě s t í  T.  G .  M a s a r y k a
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy oznámila v těchto
dnech městu Příbram, že uspělo se žádostí o dotaci na projekt „Rekon-
strukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami“. 
„Celkový rozpočet 1. etapy rekonstrukce náměstí TGM, na kterou jsme
získali podporu, je podle projektu asi 19 milionů korun. Z toho dotace
činí 80 %, zbytek peněz půjde z rozpočtu města. Za tyto peníze opravíme
a zrevitalizujeme především západní a severní část hlavního náměstí
ve staré části Příbrami. Je mi jasné, že práce zde budou velmi složité.
Musí se především zkoordinovat opravy všech sítí s jejich majiteli.
Budeme se ucházet o dotace na další etapy tak, aby se naše náměstí
TGM již brzy změnilo v centrum, jaké si tradice našeho starobylého
hornického města zaslouží,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 
V rámci své pracovní cesty do Příbrami navštívil budovu bývalého ředi-
telství Rudných dolů na náměstí TGM v Příbrami místopředseda ČSSD
a poslanec Parlamentu ČR Ing. Milan Urban. Právě Milan Urban v době,
kdy působil jako ministr průmyslu a obchodu, spolurozhodoval o tom,
že vláda převedla zmíněný historický dům bezúplatně do majetku města
Příbrami. „Vzpomínám si, že o tento dům byl velký zájem. Zajímá mne
proto, jak město objekt využilo. A vidím, že velmi dobře. Udělali jsme
tehdy správné rozhodnutí,“ řekl Milan Urban, který si v doprovodu
starosty MVDr. Josefa Řiháka a místostarosty Václava Černého prohlédl
nové sídlo příbramské městské policie a zrekonstruované zasedací sály
v 1. patře budovy. „Jen je škoda, že nemáme víc peněz, aby obnova
a vybavení bývalého ředitelství Rudných dolů mohly postupovat rychleji,“
povzdechl si starosta.

D o t a c e  n a  r e k u l t i v a c i  s k l á d k y  K v ě t n á
Město Příbram uspělo v XI. výzvě Operačního programu Životní prostředí
v prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží. Celkem bylo přijato 618 žádostí, z nichž bylo
řídícím výborem doporučeno k realizaci 199. 
„Vloni v září jsme v této výzvě předložili žádost na rekultivaci bývalé
skládky Květná. Nyní jsme se dozvěděli, že jsme uspěli jako jediní
ve Středočeském kraji,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města zpracovala vloni firma
Wastech, a. s., rizikovou analýzu a projektovou dokumentaci na rekulti-
vaci skládky Květná. Z této analýzy vyplývá, že k žádné kontaminaci
podzemních vod nedochází, přesto je žádoucí rekultivaci provést.
Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího reliéfu skládky, způsob
odplynění, izolaci tělesa skládky tak, aby nedocházelo k průsaku vod
do tělesa skládky a následnou biologickou rekultivaci. Cena stavby
vzejde z výběrového řízení, podle projektu je odhadována na více než
50 milionů korun. Z toho dotace od Evropské unie a Státního fondu
životního prostředí ČR by měla činit 95 procent uznatelných nákladů.

I n f o r m a c e  o  d l u h u  p .  K a r l a  K a p r a
Na základě kupní smlouvy ze dne 9. 9. 1999 uzavřené mezi městem
Příbram a panem Karlem Kaprem získal pan Kapr od města Příbram
116 816 kusů akcií společnosti Příbramská teplárenská, a. s., za kupní
cenu 5,- Kč za jednu akcii, což při uvedeném počtu akcií činí celkovou
kupní cenu 584 080,- Kč. Pan Kapr městu za akcie nikdy nezaplatil, sám
pak tyto akcie převedl na jiné majitele. V následném soudním sporu
vynesl Městský soud v Praze rozsudek, který nabyl právní moci dne
5. 5. 2006. Podle tohoto rozsudku je pan Kapr povinen výše zmíněnou
částku městu Příbram zaplatit.
Ani po tomto rozsudku ale pan Kapr městu Příbram dlužnou částku
nezaplatil. Proto byla na jeho majetek nařízena exekuce. „Podle poslední
zprávy od exekutora ze dne 23. 6. 2009, kterou máme k dispozici, není
pan Kapr oficiálně majitelem žádného majetku. Exekutor zjistil, že pan
Kapr nevlastní žádné nemovitosti, nemá žádný běžný účet, stavební
spoření, investiční fondy, cenné papíry a podobně. Rovněž podle exeku-
tora není nikde zaměstnán, nevlastní žádný automobil a nebyl nalezen
ani žádný jeho movitý majetek. Vzhledem k tomu, že od té doby exekutor
městu Příbram nepodal žádnou novou zprávu, usuzuji, že tento stav
zřejmě trvá,“ řekl k tomuto problému MVDr. Josef Řihák.

S p e c i á l n í  a u t o b u s  p r o  z d r a v o t n ě  p o s t i ž e n é
Od 7. března jezdí na pravidelné lince D 98 z Příbrami do Prahy a zpět
speciální autobus určený především pro přepravu zdravotně postižených
občanů. Provoz autobusu byl zahájen na základě dohody mezi před-
staviteli Středočeského kraje a města Příbrami. „Reagovali jsme na podnět
jedné z obyvatelek našeho domu s pečovatelskou službou, která přišla
s iniciativou, aby jezdil z Příbrami do Prahy speciální autobus pro vozíčkáře.
Jsem rád, že nám Středočeský kraj vyšel vstříc a upravil jízdní řády
autobusů tak, aby od nás do Prahy mohli snáze cestovat lidé se zdravot-
ním postižením. Také mne těší, že se našel dopravce, který se nabídl, že
bude speciální autobus pro vozíčkáře vypravovat,“ informoval starosta
MVDr. Josef Řihák.
Spoje jsou označené písmeny „BA“ a vyjíždějí na lince D 98 Příbram –
Dobříš – Praha z autobusové zastávky Příbram, Zdaboř, Brodská
v časech 7,00 hodin a ve 14,50 hodin. V opačném směru ve 12,40 hodin
a v 16,30 hodin. Dopravce, kterým je společnost Bosák Bus, spol. s r. o.,
připravil návrh změny jízdního řádu linky D 98 a podal žádost o změnu
licence k Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
„Zároveň jsme se dohodli, že na jízdním řádu bude uvedena informace
o nutnosti telefonického nahlášení přepravy vozíčkářů dopravci. Toto
opatření je nutné vzhledem k omezeným kapacitním možnostem přepravy
vozíčkářů v autobuse. Na spojích označených BA budou tarifními
podmínkami upřednostněni vozíčkáři,“ doplnil starosta Josef Řihák.  

S t a n o v i s k o  s t a r o s t y  m ě s t a  k  r o z p o č t u
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo 22. 3. 2010 rozpočet města:
příjmy ve výši 715 394 013,- Kč, výdaje ve výši 701 540 509,- Kč,
financování 13 853 504,- Kč. Zastupitelé zmocnili radu města k prová-
dění rozpočtových změn do výše 5 000 000,- Kč. Zastupitelé zmocnili
správce kapitol rozpočtu města, tj. vedoucí odborů a vedoucí organizačních
složek, k provádění rozpočtových změn do výše 50 000,- Kč v rámci
kapitoly či organizační složky. 
Zastupitelé rozpočet schválili přibližně po čtyřhodinovém jednání.
Na jednání bylo přítomno všech 25 členů zastupitelstva. Pro rozpočet
hlasovalo 20 zastupitelů, 2 se zdrželi a 3 (Ing. Králíček, p. Smetana
a JUDr. Kyselák) byli proti. „Děkuji zastupitelům za podporu. Vážím si
toho, že pro rozpočet hlasovali členové zastupitelstva napříč všemi
stranami zastoupenými ve vedení města. Při přípravě rozpočtu jsme
vycházeli z předpokladu, že reálné příjmy z daní do rozpočtu města by
mohly dosáhnout asi o 5 % méně, než kolik činily v loňském roce.
Očekáváme totiž, že teprve v letošním roce se na rozpočtech měst naplno
nepříznivě projeví důsledky hospodářské krize,“ řekl starosta MVDr.
Josef Řihák.

Rozpočet města je proti loňskému roku asi o 60 milionů nižší.  A to zna-
mená, že se bude muset všude šetřit. „Samozřejmě plánujeme i řadu
investičních akcí. Ale naší prioritou je získávat na naše projekty dotace
z rozpočtů kraje, státu a především Evropské unie. Naším cílem je,
abychom na každou korunu investovanou z pokladny města Příbrami
získali 6 i více korun z dalších zdrojů,“ doplnil starosta. 
Úspory letos budou muset hledat i městské příspěvkové organizace.
Z městského rozpočtu totiž některé dostanou až o 15 procent méně
peněz než vloni. „Restrikce se netýkají jen Galerie Františka Drtikola
a městských jeslí, kde téměř celý příspěvek od města jde na platy
zaměstnanců. Ostatní městské organizace se budou muset spokojit
s nižším příspěvkem,“ informoval starosta J. Řihák.
„S velkým údivem sleduji současnou kampaň, která se v některých
médiích vůči městu Příbram v těchto dnech rozpoutala,“ říká J. Řihák.
„Přestože rozpočet podpořily čtyři pětiny všech členů Zastupitelstva
města Příbram, v médiích jsou dávány hlasy jen kritikům vedení města,
kteří tímto způsobem odstartovali volební kampaň za své zvolení do měst-
ského zastupitelstva v letošních volbách. Velmi aktivně vystupuje např.
paní Marta Frýbertová. Ta v televizní reportáži hovořila za Finanční
výbor ZM Příbram. Jak mne ovšem informoval předseda finančního
výboru města, Martu Frýbertovou k poskytování vyjádření jménem
zmíněného výboru nikdy nikdo nepověřil. Členové Finančního výboru
zastupitelstva města Příbrami se s návrhem rozpočtu města Příbrami
na rok 2010 seznámili na 25. jednání dne 17. února 2010. V zápisu z to-
hoto jednání je mimo jiné uvedeno, že Finanční výbor návrh rozpočtu
města Příbrami na rok 2010 projednal a prodiskutoval. V zápisu není
uvedeno, že by Finanční výbor přijal k návrhu rozpočtu města Příbrami
na rok 2010 negativní stanovisko. Tyto informace ovšem v médiích nikde
nezazněly.
Považuji za důležité rovněž upozornit, že paní Marta Frýbertová se
významně angažuje v místní politice. V minulých komunálních volbách
kandidovala za SNK-ED, nyní v Příbrami zakládá místní organizaci
strany Věci veřejné. Domnívám se, že média svými neobjektivními
reportážemi ovlivňují souboje politických stran v Příbrami. Je smutné,
že se tak bohužel děje i za peníze daňových poplatníků, a to ve veřejno-
právní České televizi.
Ve výše zmíněné reportáži ve zpravodajství ČT vystoupili vedle již
zmíněné Marty Frýbertové i další kritici současného vedení radnice,
a to odvolaný místostarosta města Ing. Petr Kareš a Ing. Vladimír
Králíček. Marta Frýbertová a Ing. Petr Kareš, kteří kandidovali v komu-
nálních volbách v roce 2006 za SNK-ED, dostávali významný prostor
ve zpravodajství ČT např. i před krajskými a senátními volbami v roce
2008. Ing. Vladimír Králíček, který je i prezidentem občanského
sdružení SK Spartak Příbram, vedení radnice kritizuje, že město dává
dar fotbalovému oddílu 1.FK Příbram. Přitom i on sám jako prezident
SK Spartak Příbram podepisoval smlouvu o převzetí daru od města
„svému“ fotbalovému klubu. A to v letech 2006 a 2007. Udivuje mne,
proč již tehdy nekritizoval na jednáních zastupitelstva, že město dává
dar fotbalovému klubu.   
Musím bohužel konstatovat, že tendenční a neobjektivní reportáže
o městě Příbrami v regionálním zpravodajství České televize v poslední
době převažují. Redaktorka ČT natočila pouze v Příbrami vloni velmi
kritickou reportáž, kde dala prostor převážně bývalé ředitelce školy
(mimochodem - je to sestra paní Marty Frýbertové, členky SNK-ED)
a jejím příbuzným a známým. O další dění ve škole po úspěšném
sloučení škol se nyní zmíněná redaktorka už nezajímá.
Rovněž v dalších médiích se uvádí o Příbrami řada tendenčních, lživých
a zavádějících informací. Např. zcela lživý je titulek v článku MF Dnes
ze dne 26. 2. 2010, kde je uvedeno, že město Příbram dalo dva miliony
bossovi Starkovi. Cílem tohoto nepravdivého tvrzení, které automaticky
převzala i další média, je zcela jednoznačně snaha uškodit městu
Příbram v očích veřejnosti. Budeme se proti tomuto falešnému nařčení
bránit,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. 

H o s p o d a ř e n í  p ř í s p ě v k o v ý c h  o r g a n i z a c í
Rozborová jednání všech příspěvkových organizací města Příbram
proběhla 17. března za účasti členů kontrolního a finančního výboru.
„Byly podrobně projednány jejich hodnotící zprávy za rok 2009 a nebyly
shledány žádné zásadní chyby v hospodaření jednotlivých organizací,
a to přesto, že v loňském roce měl samozřejmě každý vedoucí dané orga-
nizace velmi složitou situaci. Jednak vzhledem k nižšímu finančnímu
plnění, než byl předpoklad. Ale bylo to i tím, že dvakrát za tento rok,
někde i třikrát, došlo k navýšení platových tarifů a tím i k navýšení
mzdových prostředků. Přesto se s tím prakticky všechny příspěvkové
organizace velice dobře vyrovnaly a jejich hospodaření skončilo s klad-
ným výsledkem. Výsledky rozborových jednání budou součástí
Závěrečné zprávy, kterou projedná Rada města a následně pak
příbramští zastupitelé,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý. 

J e d n á n í  o  P ř í b r a m s k é  t e p l á r e n s k é ,  a .  s .
Místostarosta I. Šedivý se zúčastnil celodenního jednání Městského
soudu v Praze, které bylo svoláno na základě požadavku některých
konkursních věřitelů Příbramské teplárenské, a. s., v konkursu. Jednání
probíhalo po celý den a město Příbram, ač mělo velký zájem, se díky
majoritní blokaci ČSOB do řádného věřitelského výboru nedostalo a je
pouze náhradníkem tohoto výboru.

V ý s t a v b a  r y c h o l o s t n í  k o m u n i k a c e  R 4
Další kolo jednání ohledně výstavby rychlostní komunikace R4 a D3
proběhlo již tradičně v Příbrami. Jednalo se o setkání představitelů obcí
a měst, které se nacházejí na trase těchto budoucích komunikací.
Za město Příbram se jednání zúčastnil i místostarosta Ivan Šedivý.
„V tento den jednala i Poslanecká sněmovna Parlamentu a zároveň i
pracovní výbory Senátu, a proto se jednání nezúčastnil žádný poslanec
obou těchto institucí. Představitelé Ředitelství silnic a dálnic nás infor-
movali o postupu ve výkupu pozemků na budoucí trase obou komunikací
a také o postupech jednotlivých státních orgánů v územních řízeních
a stavebních povoleních. Přestože v letošním roce nejsou vyčleněny
téměř žádné finanční prostředky na pokračování staveb, v našem
případě R4, tak práce poměrně úspěšně pokračují. Dá se tedy říci, že
v této problematice došlo k určitému posunu, a to především zásluhou
představitelů velkých i malých obcí na trase R4 – Milín, Zalužany,
Chraštice apod. Pravidelně se tohoto jednání zúčastňuje starosta města
Písku, který je o celé problematice velice dobře informovaný a je v jejím
řešení velice aktivní. To je ostatně vidět i na vybudovaných odjezdových
trasách Písku a výstavbě vlastní komunikace směrem k Příbrami. Díky
němu je výstavba R4 v této fázi,“ informoval  I. Šedivý. 
„Soutěž, vyhlášená na realizaci projektu IPRM – rekonstrukce ulice
Bratří Čapků, B. Němcové, Profesora Skupy, Ve Dvoře a dalších, již je
v plném proudu. V nejbližší době by měly být zahájeny práce na tomto
projektu. Zároveň rozjíždíme soutěž na zateplení 3. ZŠ Březové Hory,
DPS v Průběžné ulici, DPS v ulici Jana Drdy a také DPS Brodská,“ řekl
I. Šedivý
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Zimní stadión Příbram
Školy a učiliště – pronájem ledové plochy 
Po – Pá   6.00 – 14.00 hodin   320 Kč/hodina

Ostatní ČR – pronájem ledové plochy
1. 4. – 31. 8. běžného roku 
Po – Ne                               2 000 Kč/hodina  
1. 9. – 31. 3. běžného roku 
Po – Ne                               1 850 Kč/hodina

Normální stav osvětlení – velká hala 19 %,
malá hala 35 %
Příplatek za zvýšení osvětlení 
– velká hala na 50 % světel + 150 Kč/hodina
Příplatek za zvýšení osvětlení 
– malá hala na 45 % světel + 100 Kč/hodina

Veřejné bruslení – cena za 2 hodiny
Úterý – Pátek   18.00 – 20.00 hodin    30 Kč
Sobota – Neděle 14.00 – 16.00 hodin  20 Kč
Nebruslící doprovod  10 Kč
Šatna (za každou uloženou věc) 5 Kč
Pronájem baletního sálu: 1 hodina  150 Kč
Pronájem malé klubovny – zasedačka, školicí
místnost: 1 hodina  200 Kč

Hotel – ubytování
3lůžkový pokoj – 1 ubytovaná osoba  350 Kč
3lůžkový pokoj – 2 ubytované osoby  550 Kč
3lůžkový pokoj – 3 ubytované osoby  750 Kč
6lůžkový pokoj – do 3 ubyt. osob       900 Kč
6lůžkový pokoj – nad 6 ubyt. osob   1 450 Kč

Plavecký stadión Příbram
Hodiny pro veřejnost
Po – Pá kondiční plavání pro veřejnost 
6.00 – 7.45 hodin - jednorázové vstupné
děti 3 - 15 let                                       50 Kč
důchodci a ZTP 50 Kč
dospělí  65 Kč

Po – Ne (vyjma ranního plavání)
děti 1 - 3 roky zdarma
počet hodin:         1    1,5     2     3     4      5 
děti 3 - 15 let       35   40    55   85   115   145
důchodci a ZTP 45    55    75 105   135 165
dospělí                60  75  100 130   160   190
rodinné vstupné 185  200  260 350   440   530
(2 dospělé osoby + 2 děti do 15let)
Doplatek za překročení pobytu zvoleného pásma
v bazénu o každou 1 minutu se účtuje 1 Kč

Sauna
děti do 3 let zdarma
počet hodin:         1,5            2               3 
děti 3 - 15 let        40           55             75
důchodci a ZTP 70           90           120
dospělí                 90         120           150
Doplatek za překročení pobytu zvoleného  pás-
ma v sauně o každou 1 minutu se účtuje 1 Kč
- cena za vypůjčení prostěradla do sauny
30Kč/ks/pobyt
Děti do 1 roku mají vstup zakázán! Děti od 3
do 6 let mají vstup pouze v doprovodu rodičů,
děti od 6 do 10 let pouze v doprovodu osoby
starší 15 let.
Návštěvníci, kteří zaplatili vstup pouze
do bazénu, nemají přístup do sauny.

Permanentky bazén, sauna
Hodnota permanentky
sleva v % běžné vstupné
500 Kč                             10
1 000 Kč                          15
2 000 Kč                          20
3 000 Kč                          25

Pronájem velkého bazénu
1 hodina   3 540 Kč celý bazén
1 hodina/1dráha   540Kč

Pronájem malého bazénu 
1 hodina     540Kč

Beach volejbal
Cena vstupu na hřiště + síť     150 Kč/hodina
Zapůjčení míče                        20 Kč/hodina

Badminton
Cena vstupu na hřiště + 2 rakety + síť      
100 Kč/hodina

Multifunkční hala
Školy a mládežnické oddíly tělovýchovných
jednot (do dorost. věku)
Po – Pá časové pásmo  8.00 – 16.00 hodin
200 Kč/hodina

Veřejnost
Po – Ne časové pásmo  6.00 – 8.00 hodin
150 Kč/hodina (pouze plocha)
Po – Ne časové pásmo  8.00 – 21.00 hodin
500 Kč/hodina (pouze plocha)
Po – Ne časové pásmo  8.00 – 21.00 hodin
600 Kč/hodina (turnaje s hledištěm)
Po – Ne časové pásmo 21.00 – 24.00 hodin
300Kč/hodina (pouze plocha)

Nový Rybník
Minigolf
- nerozlišené vstupné    1hod./osoba       
doplatek za 1/4 hod./osoba
(v ceně zapůjčení 1hůl a 2 míčky) 
50 Kč        10 Kč
- rodinná vstupenka       
120 Kč       25 Kč
(2 dospělí + 2děti do 15let)     

- děti do 10let                  
30 Kč           5 Kč
- skupinové vstupné – dospělí do 10 osob
40 Kč         10 Kč
- skupinové vstupné - děti 10 a více osob
20Kč            5Kč 

Lezecký trenažér Jakub
- celodenní vstupné pro dospělé a mládež 
15 - 18 let   60 Kč
- celodenní vstupné pro mládež do 15 let
50 Kč
- ZŠ + SŠ cena za vyučovací hod. (45min.)
dle ceníku pro veřejnost  
- dle objemu hodin  5 – 10 osob   
15 Kč/os./hod.
- dle objemu hodin nad 10 osob
20Kč/os/hod.
- pronájem lezeckého trenažéru 1 h/1 000 Kč
- pronájem lezeckého trenažéru celý den
2 000 Kč
- instruktor   1,5 hod.  100 Kč
V ceně vstupného je zapůjčení lezeckého vy-
bavení!!
Lezecký trenažér „JAKUB“ je otevřen pouze
po telefonické objednávce na č.  777 705 062. 
Je přísně zakázáno vstupovat na trenažér
bez vědomí instruktora!

Stanování v areálu:
stan      60 Kč/den + 30 Kč/osoba/den
karavan, hymer, dodávka, osobní automobil
apod.
150 Kč/den + 60 Kč/den za el. energii 
+ 20 Kč/osoba/den

Pronájem chatky:
čtyřlůžková chatka  450 Kč/den
pětilůžková chatka   600 Kč/den
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Sportovní zařízení města Příbram
Miroslav Sobek, vedoucí provozu 
tel. č. 777 705 611
e-mail: sobek@pb.cz 

Petra Zelenková, vedoucí areálu Nový Rybník
tel. č. 777 705 062
e-mail: p.zelenkova@seznam.cz 

Sportovní zařízení města Příbram: Ceník pronájmů a služeb 2010

WELLNES TÝMY OPEN 2010
V březnu se zúčastnilo 25 závodnic AEROBIK POWER STUDIO BÁRA závodů
Wellness týmů Open 2010 v Praze ve sportovní hale ZŠ Petřiny-jih pod vedením Báry
Neméthové a Evy Kortanové. Děvčata soutěžila ve třech věkových kategoriích: 1. kate-
gorie - děti, 2. kategorie - kadeti a 3. kategorie 16 - 25 let.
Do Příbrami na Spartak děvčata dovezla zlato, stříbro i bronz. Děkujeme trenérce Báře,
která obětavě vede své svěřence k vítězství ve všech věkových kategoriích. Blahopře-
jeme a doufáme, že se jí bude i nadále dařit a bude úspěšně reprezentovat Příbram. 

Hana Volfová

Úspěch žáků ZŠ Jiráskovy sady Příbram
Dne 22. 2. 2010 se výherci školního kola celostátní soutěže v umění komunikace Mladý Demos-
thenes ze Základní školy Jiráskovy sady Příbram zúčastnili regionálního kola, které proběhlo
v Mělníce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 12 - 13 let a 14 - 15 let. 
V mladší kategorii reprezentoval školu žák 7. třídy Štěpán Valter, ve druhé kategorii žákyně
9. ročníku Alžběta Holá. Oba předvedli vynikající výkon a postupují do krajského kola, které se
bude konat v měsíci březnu. 
Co je vlastně Mladý Demosthenes? Pořadatelem
této soutěže v umění komunikace je FACE OF
NEW EUROPE pod záštitou MŠMT. Letos již
probíhá její třetí ročník. Cílem této soutěže je mimo
jiné podpořit komunikační aktivity žáků na ZŠ,
zdůraznit význam kultury mluveného projevu, další
zdokonalování výuky umění veřejného projevu
a prohloubení a porovnání komunikačních doved-
ností. Odborným garantem je pak mimo jiné
Moderátorská škola D3 se známou televizní mode-
rátorkou paní Janou Adámkovou. Ta si vždy najde
chvilku, kdy si spolu se soutěžícími nejprve „zahraje“
– ukáže jim různá dechová cvičení, učí je správně
artikulovat, ale i řeči těla při projevu. Musíme
podotknout, že tyto hry se dětem velmi líbí.
Po ukončení soutěže pak jednotlivým soutěžícím,
pokud mají zájem, sdělí, jakých chyb se eventuelně
dopustili. Naše škola se této soutěže zúčastnila již
potřetí a musíme říci, že mezi žáky o ni stoupá
zájem a stále se předhánějí, kdo si připraví lepší
téma projevu. Letošního školního kola se zúčastnilo
přes 20 žáků. Jenom je nám líto, že ostatní příbram-
ské školy nemají o tuto soutěž zájem.   

Marie Oktábcová
Štěpán Valter, Jana Adámková a Alžběta Holá 

A zase ten Mrazík
Díky milému pozvání hrál dramatický kroužek Gymnázia pod Svatou Horou dne 24. února
pro příbramský Svaz důchodců ČR v jejich víceúčelovém sále divadelní představení „Mrazík“.
Po premiéře a třech reprízách jsme pomyslně poslali „Mrazíka“ transsibiřskou magistrálou
k jeho břízkám a jedličkám derniérou představení. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na nás
přišli podívat a vytvořili úžasnou atmosféru pro hraní. Poděkovat našim hercům – studentům
a dalším, bez kterých by to nešlo. Jmenovitě děkuji panu řediteli Mgr. Pavlu Sedláčkovi,
Divadlu A. Dvořáka i jeho zaměstnancům a městu Příbram. 
Ty, kteří pohádku neviděli a chtěli by to napravit, odkazuji na www.youtube.com/user/
GymnaziumGSHPB. Zde si můžete prohlédnout nejen záznam Mrazíka a dalších vystoupení
ze „Dne divadla GSHPB“, ale také reportáže našeho mediálního kroužku. Když se Vám budeme
líbit, můžete přijít „hrát“ k nám do šestiletého studij-ního oboru „Brána k vysoké škole“ nebo
do čtyřletého studijního oboru „Živé jazyky“. Jsme malé, ale šikovné Gymnázium pod Svatou
Horou.

T. B.



Čistota veřejných prostranství
V poslední době si stále více lidí pořizuje domů psa, aniž by si dopředu uvědomili skutečnost, že tím
pro ně vyvstane i řada povinností s tím spojená. Mnoho z nich si pravděpodobně vůbec nepřipouští,
že při venčení budou muset po svých psích miláčcích uklízet exkrementy. Jelikož psů ve městě
přibývá, měli by pejskaři brát ohled na to, že v něm nežijí sami. Veřejná prostranství, jak už název
napovídá, mají sloužit široké veřejnosti, a všichni tedy musí dbát na čistotu těchto míst. 
Není myslitelné, aby ostatní dopláceli na pár nepořádníků. Někteří občané právem poukazují
na skutečnost, že jsou ulice poseté psími výkaly, které mnohým pejskařům nestojí ani za povšimnutí
a tváří se, že to jednoduše není jejich problém. 
Jak by to asi vypadalo, kdybychom všichni odhazovali odpadky na ulici, ani nelze domyslet.
A jako jsme si zvykli odpadky házet do popelnic, je třeba se naučit stejným způsobem zacházet
i s psími exkrementy. Psí výkaly bezesporu hyzdí veřejná prostranství ve městě, ale to není jediný
problém. Mohou být také příčinou výskytu řady chorob.
Mnozí držitelé psů poukazují na to, že za psa řádně platí poplatky stanovené městem a domnívají se,
že tím jejich povinnost končí. To je ovšem omyl. Zaplacení poplatků je v žádném případě
neosvobozuje od jejich základní povinnosti po svém psu uklidit. 
Povinnost uklízet po psu platí i na místech, kde je povolen volný pohyb psů. Takže prakticky
kdekoliv mohou být majitelé psů osloveni strážci pořádku. Většinou ale bude neukázněný pejskař
vyzván v případě, kdy bez jediného ohlédnutí odchází z místa, které jeho pes předtím znečistil.
Hlídky městské policie mají pravomoc v takovém případě zasáhnout. Majitel, který po svém psu
neuklidí, může dostat na místě pokutu až do výše 1 000 korun. 
Zákony a jejich dodržování je věc, kterou by měl každý bez rozdílu respektovat, ale vždy hodně
záleží hlavně na individuálním přístupu. Ovšemže existují i lidé, pro které je samozřejmost, že
při venčení svého psa s sebou nosí igelitové sáčky nebo jiné obaly, které po použití odhodí do popel-
nice. Prostě jim připadá správné zanechat veřejné prostranství čisté a v takovém stavu, aby mohlo
bez obav sloužit všem obyvatelům města. Tito lidé by se měli stát pro ty méně pořádné pejskaře
příkladem. V opačném případě budou muset být strážníci v budoucnu přísnější a důsledně ukládat
pokuty těm majitelům psů, kteří se svou lhostejností podílejí na znečišťování našeho města. 
Letošní zima přinesla rekordní přívaly sněhu a ty na čas zakryly nečistotu a odpadky, které méně
zodpovědní lidé často odhazují přímo na zem. Bohužel však, když sníh roztál, všechny skryté
nedostatky se odhalily. Ulice byly rázem plné nejen různých papírových obalů, ale velký problém
začaly působit právě výše zmiňované psí výkaly. 
Z tohoto důvodu se Městská policie Příbram rozhodla tuto situaci neprodleně řešit. V polovině
března uskutečnila akci, která se týkala preventivní kontroly nad dodržováním Obecně závazné
vyhlášky města č. 5/2005 a zejména se zaměřila na dodržování pravidel pro pohyb psů a zne-
čišťování veřejného prostranství, a to v lokalitách Příbram III, V, VII a VIII. 
Strážníci rovněž upozorňovali občany, že je nutné v letošním roce dle vyhlášky č. 21/2003 o míst-
ním poplatku psů, zaplatit poplatek za svého psa v termínu do 31. 3. 2010. Dále informovali o tom,
že je nutno do 15 dnů ode dne nabytí psa do držení oznámit tuto skutečnost na Městském úřadu.
Povinností majitele psa je také zajistit, aby pes nosil známku, případně byl označen čipem. Každý
majitel musí mít psa na vodítku a vyjma malých plemen je nutné, aby byl pes opatřen náhubkem.
Nejčastěji ovšem upozorňovaly hlídky městské policie na to, že je povinností každého majitele psa,
aby neprodleně na své náklady odstranil po svém psu znečištění veřejného prostranství. 

Pro informaci uvádíme výňatky z obecně závazné vyhlášky města č. 5/2005 o čistotě ulic a jiných
veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o pohybu psů na veřejném prostranství.

Udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
Čl. 3

(1) Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsoboval znečištění veřejného prostranství. 
(2) Za znečištění veřejného prostranství způsobené zvířaty odpovídá chovatel nebo osoba doprová-
zející toto zvíře. 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Čl. 5

(1) V zájmu zajištění veřejného pořádku lze na těchto veřejných prostranství: ulice, náměstí, chod-
níky, tržiště a zeleň podél komunikací - vodit psy pouze na vodítku a vyjma malých plemen opatřit
psa náhubkem.
(2) Při konání akcí, na kterých je přítomno větší množství osob (např. shromáždění, sportovní a kul-
turní akce konané na veřejném prostranství), je pohyb psů dovolen pouze na vodítku a s náhubkem.
(3) Zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství a veřejná zařízení: pohřebiště,
dětská pískoviště, hřiště a místa označená upozorněním o zákazu vodění zvířat.
(4) Ustanovení tohoto článku se nevztahují na pohyb slepeckých, zdravotnických a pečovatelských
psů. 

Čl. 7
Sankční ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného
správního deliktu nebo trestného činu.
(2) Zaviněná porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění.
(3) Kontrolu dodržování povinností, vyplývajících z této vyhlášky, provádí Městská policie Příbram,
případně další osoby na základě pověření. 

Úplné znění vyhlášky můžete najít na webových stránkách města v sekci: 
Úřední deska/Dokumenty MěÚ/Vyhlášky ZM.

Městská policie Příbram

Stavba velkých varhan 
Matice Svatohorská, občanské sdružení přá-
tel a dobrodinců Svaté Hory, započala v roce
2006 se stavbou nových varhan pro Svatou
Horu. Na svatohorském kůru se totiž nalézá
dosluhující nástroj z konce první poloviny
minulého století. Ten je technicky na hranici
funkčnosti, rozmístění jeho částí v prostoru
je nevýhodné a materiály, které byly použity
k jeho stavbě, svojí podprůměrnou kvalitou
odpovídají možnostem poválečné doby,
v níž nástroj vznikal. 
První etapa stavby nových varhan byla
dokončena v prosinci roku 2008, kdy byly
slavnostně požehnány chórové varhany sto-
jící nyní vpředu dole v bazilice u stříbrného
oltáře s možností přesunu i do vnějších pros-
tor svatohorské svatyně. 
Hned vzápětí bylo započato se stavbou
velkých, plnohodnotných varhan na kůr,
které by svou kvalitou a unikátností dostály
takové důležitosti chrámu, jakým papežská
bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté
Hoře je.
Na financování stavby velkých varhan na Svaté
Hoře koná občanské sdružení Matice Svato-
horská veřejnou sbírku, která byla oznámena
Krajskému úřadu Středočeského kraje dne
15. 12. 2009. K tomuto účelu byl vytvořen
nový podúčet určený přímo na stavbu
velkých varhan: 050016-0523967309/0800

Na počátku roku 2010 vznikly nové interne-
tové stránky o stavbě nových velkých varhan
pro svatohorskou baziliku: 
www.svata-hora.cz/varhany. 
Kromě informací o důvodech stavby
velkých varhan, podrobnostech o projektu
a aktuálních informacích o stavbě zde
naleznete i stránky věnující se projektu
a průběhu stavby chórových varhan a jejich
současnému využití. Všechny články jsou
doplněny obrázky, zvukovými i filmovými
ukázkami, soubory ke stažení a najdete zde
také seznam souvisejících odkazů.
Pro návštěvníky Svaté Hory je připraven
nový informační leták o stavbě tohoto
královského nástroje, na jehož realizaci se
může podílet každý z nás. 

Cyklus koncertů „Hudba v nezvyklých
souvislostech 2010“ 
Již druhým rokem probíhá na Svaté Hoře
koncertní cyklus nazvaný „Hudba v nezvyklých
souvislostech“ za podpory města Příbram.
Jedná se o cyklus čtyř koncertů v průběhu
celého roku, které probíhají v neobvyklých
prostorách, neobvyklých časech či v neob-
vyklém nástrojovém obsazení. Po dva
březnové večery, ve dnech 17. a 24. 3., mohli
příbramští milovníci hudby vyslechnout
recitál doc. Jaroslava Tůmy, který uvedl
II. díl Bachova „Temperovaného klavíru“
na klavichord, komorní tichý nástroj, před-
chůdce klavíru. Tento komorní koncert se
uskutečnil v nově zrestaurovaném biskup-
ském pokoji v klášterní svatohorské rezidenci
při svíčkách. 
Další z cyklu koncertů proběhne v předvečer
svatohorské Korunovace, 12. června od 21
hodin. Jako světová premiéra zde bude
provedeno oratorium „Maria - Vykoupená
Země“ za účasti velkého orchestru, sboru,
recitátora a sólistů na text svatohorského
redemptoristy P. Petra Beneše. Autorem hud-
by je soudobý skladatel Radek Rejšek. Kom-
pozice se snaží navázat na bohatou tradici
české duchovní chrámové hudby a umocnit
hluboký prožitek slavnostních okamžiků
nočních hodin svatohorské Korunovace.
Posledním koncertem z cyklu je „Hudba pro
jedny až čtvery varhany a regál“. Dne 10. 10.
2010 uslyšíte varhanní hudbu napříč staletí-
mi pro deset rukou na neobvyklé klávesové
nástroje. Vstupenky na tyto koncerty je
možné zakoupit ve svatohorském poutním
muzeu nebo na internetové adrese: 
prohlidka@svata-hora.cz.

Noc kostelů
Dne 28. května 2010 proběhne poprvé
v Příbrami celorepublikově vyhlášená
kulturní akce s názvem „Noc kostelů“
podpořená i městem Příbram. V době od 19
do 23 h. budou mít příbramští občané i lidé
z okolí možnost navštívit v nočních hodi-
nách příbramské kostely. Více se dozvíte
o této akci v příštím čísle Kahanu, na pla-
kátech nebo na www.nockostelu.cz. 

Jak předcházet vloupání
Ze statistických údajů Policie ČR vyplývá, že v loňském roce bylo na území města
Příbram spácháno 307 trestných činů vloupání do objektů garáží, stodol, kůlen, komor,
sklepů, půd, balkonů, kočárkáren, kanceláří apod. Tato trestná činnost tvoří 76 % všech
vloupání do objektů.
Protože se s těmito případy může dříve či později setkat každý z nás, přinášíme několik
následujících 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 zaznamená 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 připravena 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 může zloděj spoléhat na anonymitu a zmatek anebo předstírat, 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 sklepních 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
pravděpodobnost dopadení pachatele. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality MP PříbramPrvní jarní zápas na Litavce: 1.FK Příbram - FK Baumit Jablonec  1 : 2

Pohled na vchod do nového pavilonu příbramské nemocnice.



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

Dne 28. 2. v 11.35 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP vietnamský obchodník, že v obchodním centru Stavus
v Žežické ulici zadržel dvě zlodějky. Na místo okamžitě
vyjela hlídka MP a na místě zjistila, že se jedná o sestry, obě
ve věku 14 let. Strážníci o celé záležitosti vyrozuměli otce
nezletilých dívek a obě dcery mu předali.   
Dne 1. 3. v 16.44 hod. oznámila na tísňovou linku 156
vedoucí DM v Příbrami II, že zadrželi osobu, která chtěla
v obchodě odcizit nějaké zboží. Strážníci zjistili, že se jedná
o ženu ve věku 21 let, která v prodejně odcizila zboží
v hodnotě 7 460,- Kč. Vzhledem k tomu, že hodnota zboží
přesáhla částku 5 000,- Kč, přivolali strážníci hlídku Policie
ČR a případ jí předali. 
Dne 3. 3. v 20.23 hod. oznámil na tísňovou linku 156
anonym, že v bytě v Příbrami VII dochází k fyzickému
napadání mezi sousedy. Na místo byla ihned vyslána hlídka
MP a hlídka psovodů. V chodbě na uvedené adrese však
strážníci žádný hluk ani křik nezaznamenali. Proto zazvonili
na dveře bytu označeného oznamovatelem. V bytě se
nacházela 22letá žena a 24letý muž. Oba shodně hlídce sdělili,
že si jen poněkud nahlas vyměňovali názory na finanční
situaci. Hlídka přítomné osoby upozornila, že svými hla-
sitými projevy ruší ostatní nájemníky, a vyzvala je ke klidu.  
Dne 6. 3. v 19.59 hod. oznámil telefonicky na služebnu
správce areálu Nového rybníka, že se v jedné z chatek svítí
a někdo se tam pohybuje, ačkoli by chatky měly být
v současné době prázdné. Na místo ihned vyjela hlídka MP
a hlídka psovodů. Po zákonné výzvě strážníků, aby osoby
uvnitř se nacházející opustily chatku, náhle vyskočili z okna
chatky dva mladíci. Následným ztotožněním hlídka zjistila,
že se jedná o chlapce ve věku 11 a 15 let. Po opětovné
výzvě chatku opustili další dva 16letí mladíci. Na místo se
poté dostavila na základě vyrozumění oznamovatele také
hlídka Policie ČR. Jelikož se v uvedené věci jednalo
o podezření ze spáchání trestného činu, předali strážníci MP
celou záležitost hlídce Policie ČR do vyšetřování. 
Dne 6. 3. v 12.15 hod. oznámila na tísňovou linku 156
zaměstnankyně prodejny New Yorker v Brodské ulici, že
do jejich skladu vnikla neznámá osoba, ale protože se ak-
tivoval alarm, podařilo se personálu jmenovanou osobu
zadržet. Po příjezdu do uvedené provozovny předala
pracovnice prodejny strážníkům shora uvedenou osobu.
Ztotožněním podezřelé osoby strážníci zjistili, že se jedná
o 19letého mladíka. Na základě zjištěných skutečností
pojali strážníci MP podezření, že v uvedené věci došlo

ke spáchání trestného činu a z tohoto důvodu přivolali
hlídku Policie ČR, které následně předali případ ke konání
dalšího šetření.
Dne 7. 3. v 22.15 hod. oznámil na služebnu MP Příbram
vrátný z Azylového domu v Příbrami IV, že z druhého patra
se z pokoje ozývá hluk. Na místo neprodleně vyjela hlídka
MP a hlídka psovodů. V uvedeném pokoji byl přítomen
53letý muž se svou stejně starou manželkou. Na dotaz
strážníků muž uvedl, že se společně se ženou dostali dovnitř
po hromosvodu. Hlídka MP obě přítomné osoby upozornila
na to, že svým jednáním porušily řád Azylového domu,
který se týká zákazu návštěv v nočních hodinách. Strážníci
následně shora uvedeného muže vykázali z objektu, a když
se přesvědčili, že dotyčný jejich výzvu respektoval a nepo-
kouší se znovu dostat zpět do Azylového domu, místo
opustili a vrátili se k plnění dalších úkolů.
Dne 15. 3. v 20.55 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram muž, že v Nádražní ulici sedí na stromě kočka.
Na místo neprodleně vyjela hlídka MP a zde na modřínu
vysokém cca 8 metrů zahlédla kočku černé barvy. Kočku
nakonec sundali hasiči z vysokozdvižné plošiny. Poté jeden
ze strážníků odnesl kočku do blízké veterinární kliniky, kde
ji předal do péče personálu tohoto zařízení. 
Dne 19. 3. v 20.04 hod. oznámil na tísňovou linku muž, že
v Brodské ulici leží na zastávce MHD, blízko prodejny
Mountfield, zřejmě podnapilá osoba. Na místo ihned vyjela
hlídka MP společně s psovodem. Po příjezdu na místo
udané oznamovatelem nalezli strážníci na zemi nehybně
ležícího muže. Následným ztotožněním zjistili, že se jedná
o muže ve věku 54 let. Na základě zjištěných skutečností
přivolala hlídka MP záchrannou zdravotnickou službu
a poté předala dotyčného muže do péče lékaře.
Dne 21. 3. v 20.14 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
MP anonymní oznamovatel a uvedl, že v Šachetní ulici se
fyzicky napadají manželé. Na místo okamžitě vyjely dvě
dvoučlenné hlídky MP. Na uvedené adrese však již k žád-
nému napadání ani hlučnému jednání nedocházelo.
V uvedeném bytě se nacházeli manželé, oba ve věku 35 let.
Tito se však chovali klidně a nic nenasvědčovalo tomu, že
by zde došlo k nějaké potyčce. Na dotaz strážníků oba shodně
tvrdili, že nepotřebují lékařské ošetření a nechtějí nic hlásit
na policii. Hlídka MP proto následně místo opustila a vrátila
se k plnění dalších pracovních úkolů. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010
„Bedna“ již otevřena
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Bedna“ (dále jen NZDM), pro jehož
umístění se Radě města podařilo nalézt vhodné nebytové prostory v ulici
Budovatelů 116 v Příbrami VIII, bylo slavnostně otevřeno začátkem března.
Nyní jej mohou navštěvovat děti a mladiství ve věku 11 až 20 let 2x týdně,
a to v úterý a čtvrtek od 14 do 19 hod. Současně také probíhá v pondělí
a ve středu terénní práce v ulicích města, která byla zahájena už v lednu
letošního roku. Otevřením NZDM Bedna, jehož fungování má od vedení
města všestrannou podporu, jsme splnili jeden ze svých cílů v oblasti
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a zároveň udělali
i krok do budoucna ke snížení kriminality ve městě v nastávajících letech.
Podle prvních informací je o tento typ sociální služby v Příbrami velký
zájem. Potvrdily se tak naše předpoklady, které vedly k tomu, že vedení
města považovalo zřízení NZDM v Příbrami za jednu ze svých priorit
v oblasti prevence kriminality. 
Věřím, že počet klientů bude i nadále narůstat a doufám, že se nám podaří
za pomoci státní dotace z MV ČR na projekty prevence kriminality ještě
Bednu dovybavit tak, aby umožňovala co nejširší smysluplné využití
volného času návštěvníkům. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se již
na přípravách otevření Bedny podíleli, a to jak finanční nebo materiální po-
mocí, případně přiložením ruky k dílu při úpravách vnitřních prostor Bedny.

S “Fotbalem proti zločinu“ tentokrát na Gymnáziu pod Svatou Horou
Zástupci fotbalového klubu 1.FK Příbram, kapitán prvoligového áčka
Daniel Huňa a marketingový ředitel Petr Větrovský, společně s manažerem
prevence kriminality JUDr. Milanem Fárou z Městské policie Příbram, bese-
dovali v rámci projektu „Fotbal proti zločinu“ s žáky dvou nejnižších
ročníků víceletého Gymnázia pod Svatou Horou.
Projekt Fotbal proti zločinu, jehož cílem je seznámit účastníky jednotlivých
besed s bezpečnostní situací ve městě, kriminalitou dětí a mládeže, preven-
tivními aktivitami pro děti a mládež podporujícími smysluplné využívání
volného času a významem sportu pro formování kladných charakterových
vlastností jedince, probíhá už třetím rokem (zahájen v září 2008).
Jelikož tentokrát mezi účastníky převažovaly dívky, více než hodinová beseda
se netýkala tolik fotbalu a sportu obecně, jako spíše témat souvisejících
s trestnou činností v Příbrami a jejími příčinami. Hodně se také diskutovalo
o návykových látkách (ať již legálních, jako cigarety a alkohol, nebo
nelegálních – marihuana, pervitin, heroin atd.), vzniku závislostí na těchto
látkách, možnostech léčení závislostí apod. Žáci se také hodně zajímali
o sankce za prodej alkoholu a cigaret osobám mladším 18 let, co hrozí
samotným konzumentům těchto látek, pokud jim není ještě 18 let a jak se
tyto případy v praxi řeší.  

Projekt „Šance pro každého“ poběží i v letošním roce
Dále bych vás rád informoval o tom, že od dubna bude pokračovat další pro-
jekt prevence kriminality, na jehož realizaci spolupracujeme s 1.FK Příbram.
Jedná se o projekt “Šance pro každého”, který byl odstartován v loni
v červnu. Projekt je určen pro chlapce i dívky (registrované i neregistrované)
ve věku 10 – 16 let z Příbrami a blízkého okolí se zájmem o fotbal. Děti si
budou moci opět 2x za měsíc na hřišti 1.FK Příbram zatrénovat a zahrát
fotbal pod vedením zkušeného trenéra tohoto fotbalového oddílu a jednoho
z prvoligových hráčů. V minulosti např. vedl jeden z tréninků kouč pr-
voligového áčka pan Karol Marko společně se svým asistentem, další
z tréninků probíhal za účasti kapitána „A“ mužstva Dana Huni apod. Hřiště
bude dětem pod odborným vedením k dispozici po dobu 120 minut.
Výhodou projektu je i to, že účast na trénincích je zdarma a fotbal si mohou
zahrát všichni, tedy i děti, které fotbal nikdy předtím nehrály. Termíny
tréninků budou s předstihem upřesněny a zveřejněny na webových stránkách
města Příbram (www.pribram.eu) a 1.FK Příbram (www.fk.pribram.cz). 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští občánci narození v únoru a březnu

V Kovohutích 1,5miliontá tuna příbramského olova
Úspěšný rok 2009 bez propouštění
Na podzim roku 2009 vyrobily Kovohutě Příbram jubilejní 1,5miliontou tunu
olova v historii hutnictví olova na Příbramsku od roku 1311, tj. za 698 let. 
Do 70. let minulého století se olovo vyrábělo z primárních surovin příbramských
dolů a v posledních desetiletích už jen recyklací olověných odpadů, zejména
autobaterií. Výroba se takto eviduje prostřednictvím historických pramenů, knih,
výrobních deníků a v posledních letech v rámci elektronických databází. Při součas-
ném tempu výroby bychom se 2milionté tuny olova mohli dočkat někdy kolem roku
2025. V letošním lednu byla na novém odlévacím zařízení, dodaném v roce 1994
od britské firmy Worswick, vylita 500tisící tuna olova a jeho slitin. Dodání tohoto
licího zařízení bylo jedním z prvních kroků modernizace technologie, která zajistila
schopnost podniku plnit přísné potřeby kvality olov dodávaných pro výrobu nových
baterií.

Tržby společnosti v loňském roce i přes trvající ekonomickou krizi překročily
1,3 miliardy Kč, což je o 20 % více než předpokládal plán. Na snížení oproti roku
2008 má také vliv převedení určitých obchodů z klasického systému nákup - prodej
na přepracování, kdy si rozhodující zákazníci sami dodají olověné baterie a odeberou
pak hotové olovo. Hospodářský výsledek pak byl mnohem lepší než plánovaný, a to
díky aktivitám všech čtyř divizí.
Podnik loni vyrobil přes 31 tisíc tun olova a více než 10 tun drahých kovů. 
Ekologicky zrecyklováno pak bylo přes 45 tisíc tun olověných odpadů a téměř
2 200 tun elektroodpadu. Sběrné místo elektroodpadu v areálu hutě se za celý rok
2009 zaplnilo téměř 38 tunami vysloužilých elektrozařízení. Děkujeme všem, kdo
svá vysloužilá elektrozařízení nosí na naše sběrné místo a rádi bychom tímto
oslovili i další občany a firmy, aby dali i svým elektroodpadům šanci na ekolo-
gickou recyklaci.

Společnost ani v době hospodářské krize nezapomíná na ekologii, inovační a rozvo-
jové projekty. Optimalizací pracovních činností se firmě daří udržet dosavadní
počet pracovních míst a stav zaměstnanců. Snaží se pro všechny najít využití – jak
v jejich klasickém smluvním zařazení, tak v případných náhradních pracích i v rámci
„sesterských“ divizí.
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem
odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova,
jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.)
a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium,
platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region
výkup olověných baterií (aktuálně 100,- Kč za klasickou, 200,- Kč za velkou
a 10,- Kč za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií -
suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.)
pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z auto-
vraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen
z olověných baterií i dalších odpadů. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí
na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.

Ing. Miroslav Jarolímek, marketingový manažer

Dne 2. 3. 2010 byl pro ZO ČSV Příbram sváteční den.
Za přítomnosti představitelů MěÚ Příbram p. starosty
MVDr. Josefa Řiháka, p. místostarosty Václava
Černého a vedoucího odboru školství Mgr. Jaroslava
Kopeckého bylo předáno příbramským mateřským
školkám 50 kg medu. Z rukou představitelů města
a hospodáře příbramských včelařů Ing. Volka dar
přijaly ředitelky mateřských škol. 
Med byl rozdělen podle počtu dětí v jednotlivých
školkách po krátkém projevu předsedy včelařů
p. Rouba a projevu p. starosty Řiháka. V pronesených
slovech byla pozitivně zhodnocena spolupráce města
s příbramskými včelaři a zdůrazněn význam medu
jako zdraví prospěšné poživatiny. Starosta Řihák se
přiznal ke své oblibě medu, který užívá dokonce
i k oslazení kávy. Po skončení oficiální části, kterou
profesionálně řídila pracovnice MěÚ Mgr. L. Rothová,
si účastníci setkání sedli ke kávě a pobesedovali
s představiteli města o záležitostech, které je zajímaly.
V příjemném ovzduší se objevily kromě jiného
i návrhy na rozšíření osvětových aktivit včelařů
pro příbramskou veřejnost. 
ZO ČSV Příbram tím sleduje několik cílů. Především
chce alespoň částečně svými společenskými aktivitami
splácet městu Příbram péči, kterou zastupitelstvo
včelařům věnuje. Prostřednictvím včelařského
kroužku dětí, který pracuje na Základní škole pod Svatou
Horou, učit mládež k lásce ke včelám a přírodě.
Seznamováním veřejnosti s včelařskou problematikou
získávat do svých řad nové zájemce o tento obor. 
Včelařství je totiž jedinou lidskou činností, v níž
člověk do přírody víc vkládá, než z ní bere. Bylo

vyčísleno, že každé včelstvo opylováním hmyzosnub-
ných rostlin přináší pro náš stát ekonomický užitek
ve výši zhruba 40 000 Kč ročně. Připočteme-li k tomu
i význam včelích produktů jako jsou med, vosk,
propolis, mateří kašička, apod., jeví se včelařství jako
nanejvýš užitečná aktivita pro společnost. 
Udržet ji a dále rozvíjet by mělo být záležitostí
mnohem většího počtu obyvatel našeho města, než je
tomu doposud. Příbramští včelaři proto rádi uvítají
každého zájemce o včelaření a pomohou mu v za-
čátcích radou i praktickou pomocí, aby mohl poznat,
jaký je to pocit ochutnat med od vlastních včel.

Jiří Roub 

M e d  p ro  m a t e ř s k é  š k o l y



F O T O K R O N I K A

Místostarosta Václav Černý přijal na radnici kanadské studenty, kteří byli jeden týden hosty
Gymnázia Příbram VII. V Galerii Františka Drtikola Příbram je do 9. dubna výstava fotografií Connecting Pittsburgh. 

Složité dopravní problémy společně projednával starosta MVDr. Josef Řihák s náměstkem
hejtmana Robinem Povšíkem a vedoucím odboru správy silnic MěÚ Zdeňkem Škaloudem.

Místopředseda ČSSD a poslanec Parlamentu ČR Milan Urban navštívil koncem března Příbram.
Se starostou Josefem Řihákem a místostarostou Václavem Černým si prohlédl mimo jiné také
novou služebnu Městské policie Příbram na náměstí T. G. Masaryka.

Od pondělí 29. 3. probíhá rekonstrukce plynového vedení v ulici Čs. armády. Tato akce si vyžádala dopravní uzavírku. Situaci na místě si hned tento den byl prohlédnout 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý. Při té příležitosti také zkontroloval postup prací na výstavbě nového dřevěného stánku na pěší zóně Hořejší Obora.

Starosta MVDr. Josef Řihák a náměstek hejtmana Středočeského kraje Robin Povšík zahájili
provoz speciálně upraveného autobusu pro cestující s postižením. Autobus jezdí na pravidelné
lince Příbram - Praha - Příbram. Díky patří firmě Bosák Bus za vstřícný postoj k tomuto problému. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta Václav Černý společně zahájili provoz nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež BEDNA v Čechovské ulici v Příbrami. 



Vážení čtenáři,
letošní dlouhá zima pomalu
odeznívá a dnes je za okny jarní
sluníčko, takže věřím, že život

budeme brát opět optimističtěji. 
Během ledna a února jsme pro naše podnikatele uspořádali pět seminářů. 
Poslední týdny jsme se rovněž připravovali na velkou společenskou akci,
kterou byl již 8. podnikatelský ples. Na úvod zahrála plzeňská skupina

GOLD TIMES slavné světové melodie a po slavnostním přípitku k zahájení plesu podnikatelů
hrála poprvé na našem plese taneční skupina HORVÁTH BAND, která měla velký ohlas.
Jako vždy bylo vyprodáno do posledního místečka a atmosféra byla vynikající. Kromě
ukázek latinsko-amerických tanců v podání Petra Havrlíka a Terezy Faktorové se nám
předvedly 2 páry akrobatického rock and rollu, které byly opravdu špičkové. Aby ne, když
zvláště Alžběta Slámová a Lukáš Fürst jsou držiteli nejvyšší kategorie A, mistři ČR 2009,
vicemistři Evropy 2009 a finalisté MS 2009. Před půlnocí nás navštívil i kouzelník. 
Podnikatelský ples je vyhlášen nejen kvalitním programem, ale i množstvím kvalitních cen
od našich sponzorů. Každoročně věnujeme část výtěžku plesu na dětské domovy a zařízení
v příbramském regionu. Ani letos tomu nebude jinak. Přímo na plese probíhala dražba
rukavic a kopaček slavného českého fotbalisty Petra Čecha. Dražbou ve prospěch Dětského
domova PEPA v Lazci se podařilo získat 15 000 Kč. A to není všechno, dalších 10 000 Kč
poputuje do Solenic a Bukovan. K dobré atmosféře akce přispívá samozřejmě i distingovaný
projev moderátora, tanečního mistra Jiřího Dohnala a dobrá nálada všech účastníků. Již
podruhé jsme vyhlásili ples jako nekuřácký a mohu zkonstatovat, že velká většina hostů toto
rozhodnutí velice přivítala. Na 9. ročník se můžete těšit 5. března 2011.
Blíží se uzávěrka soutěže „Nejlepší firma okresu Příbram za rok 2009“, výsledky budou
vyhlášeny na shromáždění delegátů OHK Příbram dne 20. dubna 2010.
Kromě zmíněného shromáždění delegátů připravujeme na jaro 2010 pro naše podnikatele
několik zajímavých akcí.
Dne 6. dubna přivítáme po půl roce opět Tomáše Sedláčka, hlavního makroekonomického
stratéga ČSOB, jehož tématem pro studenty a posléze podnikatele bude přednáška
„Krizí křížem krážem“.
Na 29. duben připravujeme seminář pro exportéry na téma „INCOTERMS 2000 a další
podmínky v mezinárodním obchodě“. Přednášet bude JUDr. Miroslav Šubert, člen
návrhové komise na nové vydání INCOTERMS 2011.
Dne 6. května pořádáme přednášku Finančního arbitra ČR Dr. Ing. Františka Klufy na téma
„Finanční arbitr jako součást ochrany spotřebitele“. Přednáška bude zaměřena na témata,
jako ochrana spotřebitele na českém finančním trhu, mimosoudní způsoby řešení sporů
na finančním trhu, role finančního arbitra mezi bankou a klientem a co přináší nový zákon
o platebním styku.
Naši členové, příznivci tenisu, již mohou začít trénovat na XVI. ročník V.I.P. tenisového
turnaje OHK Příbram v Bohutíně, který se uskuteční 14. května. 
OHK Příbram se podílí na partnerství v několika projektech, které předkládá město Příbram.
Dobrá zpráva je, že byla přidělena dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy na realizaci projek-
tu „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.“ Dotace však nebyla
přidělena projektu „Revitalizace území – Březnická ulice Příbram“.
Jako vždy Vás zvu na kontaktní místo Czech POINT při OHK Příbram, kde Vám  potvrdíme
ověřené  výpisy z registrů státní správy, jako je obchodní a živnostenský rejstřík, trestní
rejstřík, výpis z katastru nemovitostí, z registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, insolvenčního rejstříku. Dále ověřujeme též podpisy a listiny a provádíme
autorizovanou konverzi dokumentů v souvislosti s datovými schránkami. Naši klienti mohou
zaparkovat na vyhrazeném stání ze zadní strany Zámečku - Ernestina na parkovací kartu,
kterou si u nás zapůjčí.
Noví členové od 23. 2. 2010: 
Ing. Oldřich Štěch: poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků,
revize VTZ
Mgr. Vladimír Syruček: majetkový rozhodce, průmyslová práva, výroba AV děl, letecká činnost

Irena Karpíšková, ředitelka 

Okresní hospodářská komora, 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

„Boutique Jana“  paní Slezákové slaví 20 let  existence
Je tomu právě dvacet let, kdy byl otevřen obchod s názvem
„Boutique Jana“ v dolní části Pražské ulice v objektu
bývalé prodejny zeleniny. Podnikatelka Jana Slezáková
s dcerou Ivou Procházkovou vtiskly poničenému a zešedlé-
mu krámku punc novosti. 

Paní Jano, můžeme
společně zavzpomí-
nat na začátky Vaše-
ho podnikání?
„Když si vzpomenu
na dobu, kdy jsme
s dcerou otevíraly
první prodejnu v Praž-
ské ulici, měly jsme
v sobě nadšení. 
Po rekonstrukci to byla
sláva, když zářící
obchůdek s módním
zbožím obléhali naku-
pující. Největší zájem
byl o obuv zn. Prestige,
v té době nedostatkové
zboží, a to po 299,- Kč.
Fronty zákazníků stály
až do horní části
Pražské ulice. Po půl
roce jsme byli nuceni
z obchůdku odejít,
neboť svůj zájem

uplatnili restituenti. Nemalý úvěr na krku a množství zboží
na skladě, pro normálního smrtelníka zoufalý stav.“ 
Musela jste tedy situaci rychle vyřešit, jak se Vám to
povedlo?
„V životě přicházejí situace, které se jeví jako neřešitelné,
ale většinou se řešení najde. Situace se vyřešila koupí
objektu na nároží ulic Pražská a Pivovarská, což se později
ukázalo jako krok dobrým směrem. Museli jsme to však
řešit dalším úvěrem. Dům jsme otevřeli po rekonstrukci
v létě 1991 a stal se vyhledávaným centrem nákupů
a služeb. Boutique Jana pořádal i módní přehlídky, které
moderovaly slavné osobnosti, jako např. Dagmar
Veškrnová – Havlová, Josef Rosák, Dagmar Patrasová
a jiní. Přehlídku jsme pořádali i při koncertu Dalibora
Jandy v Lucerně a při vyhlášení Miss. Firmu jsme rozšířili
i o obchod v Rožmitále a velkoobchod a prodejnu v Praze.
Do sdružení se po mateřské dovolené zapojila i druhá
dcera Jana Vítková, která vedla i prodejnu Piettro Filipi.“
K jakým účelům slouží objekt v dnešní době? Jak víme,
do podnikání je zapojena už celá rodina, dokonce

Vaše vnoučata.    
„V objektu je řada nájemců, kteří zde provozují většinou
obchod a služby. Dcera Iva provozuje v budově studio
Bailine, hubnutí pro ženy, odbourávání tuků a tvarování
postavy řízené počítačem, relaxační masáže a vacupress
k odstranění celulitidy. V zastřešeném atriu provozuje můj
vnuk Vladimír Vaňáč  letní restauraci a v přízemí z Pražské
ulice denní snack bar Jana. V přízemí z Pivovarské ulice
jsme otevřeli prodejnu se sortimentem bižuterie, stříbra,
Swarovski com., klobouky, paruky, hodinky a módní
doplňky. Mohu říci, že mě tato práce naplňuje a největší
radost mám z toho, že děti a vnoučata pokračují v mé práci
a navíc v objektu, kterému jsem vtiskla nynější podobu.“
Mohla byste porovnat podnikání před dvaceti lety a dnes?
„Když se ohlédnu zpět těch dvacet let, které mimochodem
utekly jako voda, začátky byly velice těžké. Byla to spousta
odříkání, času, práce a úvěrů, ale nechybělo obrovské
nadšení a euforie z budování firmy. Situace byla jednodušší
v tom, že pěkné zboží bylo nedostatkové a byl po něm hlad.
Dnes je situace úplně jiná, nabídka zboží i konkurence je
obrovská a někdy je těžké trefit se do vkusu zákazníka.
Ale my už jsme si své stálé zákazníky našli, jezdí k nám
i z okolních měst a velice rádi se vracejí, což mi dělá
radost. Myslím ale, že zakládat a udržet firmu v současné
době je ještě daleko složitější, než tomu bylo po sametové
revoluci.“

Paní Jana Slezáková je dlouholetou členkou Okresní
hospodářské komory v Příbrami a jedno funkční období
působila i v představenstvu komory. Nikdo by jí nehádal
důchodový věk, je stále svěží, upravená, dobře naladěná
a aktivní vůči svému okolí.   

Za rozhovor děkuje Irena Karpíšková, 
ředitelka OHK Příbram

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
J a k  t r e s t a t  n e z o d p o v ě d n é  p o l i t i k y
Nemusím na úvod sáhodlouze vysvětlovat, jakou situaci nyní zažíváme.
Hospodářská krize zřejmě pomalu odeznívá, ale některé podniky se
dostaly do velkých problémů a nezaměstnanost rychle vzrostla. 
Světlo na konci tunelu již vidíme, ale je zatím mlhavé. Krize dopadla
i na veřejné rozpočty, státu, obcím i krajům chybějí daňové příjmy
a vytvářejí vysoké deficity. Jakou odpovědnost by měli převzít politici
za stav veřejných financí? Stačí odpovědnost politická, tj. strach, že
nebudou znovu zvoleni, nebo potřebujeme ještě nějaké další prostředky?
Občanská demokratická strana přichází s revolučním návrhem, který
stav veřejných financí spojuje s odměňováním ústavních činitelů.

Kladli jsme si otázku, do jaké míry stačí ona odpovědnost politická.
To znamená, potrestání ze strany voličů ve volbách, že daného politika či
politickou stranu jednoduše nebudou volit. Zde ale nacházíme jeden
velký háček. Zdravé veřejné rozpočty totiž nemusí být prioritou mnoha
voličských skupin. Někteří lidé chtějí pro sebe či spřízněnou skupinu
výhody, dotace, daňové úlevy, a to na úkor ostatních daňových

poplatníků. Podpoří potom ty politiky, kteří jim jdou na ruku a jejich výhody jim zajistí bez ohledu
na prohlubující se deficit. Politická odpovědnost tedy nestačí, protože selhává v případě populistických
politiků. Tuto skutečnost velmi dobře popsal nositel Nobelovy ceny za ekonomii James Buchanan a jiní.

Navrhujeme proto odpovědnost hmotnou – peněžní, která způsobí, že ústavní činitelé budou zainteresováni
na zdravých veřejných financích. Princip je podobný jako u šéfů podniku. Pokud se podniku nedaří,
nedostanou odměny nebo se jim dokonce sníží základní plat. Domnívám se, že stejná zásada by měla platit
i ve veřejném sektoru a špatně „hospodařící“ politici by měli být podobným způsobem potrestáni.

Jak by to vypadalo v praxi, kdybychom náš návrh realizovali? Ve výpočtu platu ústavních činitelů by se
zohledňovala výše deficitu v poměru k HDP (výkonnosti ekonomiky). Samozřejmě si uvědomujeme, že
hospodářský cyklus, střídání období prosperity a útlumu, může vláda v naší malé otevřené ekonomice ovlivnit
jen velmi málo. Proto musíme i tuto skutečnost brát v úvahu a deficit rozpočtu posuzovat právě vzhledem
k hospodářskému cyklu. Jinými slovy, určitý deficit v době krize by politiky netrestal, ale ten samý deficit
v době prosperity už by znamenal, že se politikům sníží plat.

Uveďme konkrétní příklad. V roce 2005 v dobách vlády ČSSD tehdejší ministr financí dovedl Českou
republiku k deficitu 3,6 % HDP. Připomeňme, že růst ekonomiky činil 6,3 % HDP. Za tento „výkon“ by byl
„oceněn“ snížením měsíčního platu o cca 30 tisíc korun. Jeho premiér by pak přišel měsíčně o více než
40 tisíc. Tyto částky v ročním vyjádření (360 resp. 480 tisíc Kč) by představovaly natolik slušnou osobní
motivaci, aby své katastrofální výsledky napravili.

Kromě výše uvedeného přichází ODS s dalšími návrhy, které by měly přispět k lepšímu hospodaření státu.
Pokud by se např. skutečné saldo rozpočtu odchýlilo od plánovaného více než o pětinu, vláda by musela
požádat sněmovnu o vyslovení důvěry. Stejně tak by musela učinit, kdyby předložila dvakrát po sobě návrh,
který by počítal se schodkem veřejných financí vyšším, než jsou 3 % HDP. Kromě toho, pokud by navrho-
vala takový návrh rozpočtu, musela by ve sněmovně najít podporu nadpoloviční většiny všech poslanců,
nikoli jen většiny poslanců přítomných.

Výše uvedené návrhy představují příslovečný „bič“ na nezodpovědné politiky. Pokud jej někdo odsuzuje
bez diskuze, nemyslí to s hospodařením naší republiky dobře.     

Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí

Kolik řečí znáš ….  aneb U nás na Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami
„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem,“ říkávali mi často rodiče ve snaze přivést mě
ke známkám, které by jim dělaly radost. Nevím, jak Vy, ale já jsem podobné řeči
pouštěla jedním uchem tam a druhým ven a učila se jen to nejnutnější, neboť mi
bylo jasné, že i kdybych mluvila třeba všemi jazyky na světě, budu je moci v praxi
(rozuměj ve skutečném hovoru s cizinci) užít jen tehdy, když mi to bude milostivě
dovoleno. Tak to za totality fungovalo. Nikdy jsem bohužel neměla tak silnou vůli,
abych se naučila plynně hovořit např. francouzsky jen proto, abych mohla číst
v originále Balzaca nebo Aragona.
Když se dnes podívám na to, jaké možnosti mají studenti naší školy v učení se
jazykům, jen tiše závidím. Téměř osm hodin výuky týdně, a to i s rodilým mluvčím,
možnosti výjezdu nejen s rodiči na dovolenou, ale i se školou do zemí, jejichž jazyk
studují, pravidelné setkávání s „partnerskými školami“. A k tomu se od příštího
školního roku přidává (alespoň u nás, na Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami)
možnost učit se cizí jazyk i vlastně jen tak mimochodem, při výuce jinému předmětu. 
Samozřejmě jsou studenti připravováni postupně, nejprve se po příchodu ze ZŠ,
ať už ze sedmé nebo z deváté třídy, sjednotí jejich znalosti, a pak výuka pokračuje
podle daných školských dokumentů tak, aby studenti vyšších ročníků byli s to
absolvovat vždy alespoň jednu ze tří vyučovacích hodin jiného předmětu než cizího
jazyka v onom cizím jazyce. Např. biologii, fyziku, přírodní vědy, zeměpis, dějiny
výtvarného umění v angličtině; matematiku, biologii v němčině; biologii, dějepis
ve francouzštině. Že je to náročné a nezvyklé? To ano, ale ne nemožné a myslím, že
i mnohými vítané, vždyť jak už jsem předeslala, kolik řečí známe, tolikrát jsme
lidmi. A o to více máme možností uplatnění v dnešním náročném světě. 
A jestli vás zajímá, jak se k nám dostanete, poradím nejjednodušší cestu. Vede
nejprve na webové stránky gshpb.cz a pak už je to snadné.

Eva Roubová

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 2010/2011:

ve čtvrtek 8. dubna 2010 od 9 do 15 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
MŠ Rybička, Příbram II, Fibichova 272

MŠ V Zahradě                     1. - 11. 7.
MŠ Jungmannova 91                 1. - 11. 7.
MŠ Kličkova vila          1. - 4. 7., 30. - 31. 8.
MŠ Klubíčko              19. - 25. 7., 30. - 31. 8.
MŠ Perník. chaloupka 9. - 15. 8., 30. - 31. 8.
MŠ 28. října 55         12. - 25. 7., 30. - 31. 8.
MŠ Bří Čapků 278       2. - 8. 8., 30. - 31. 8.

MŠ Bří Čapků 235           26. 7. - 1. 8., 30. - 31. 8.
MŠ Pohádka                       26. - 29. 8.
MŠ Jana Drdy 496                    1. - 11. 7.
MŠ Školní 131                          1. - 11. 7.
MŠ pod Sv. Horou        1. - 11. 7., 30. - 31. 8.
Alternativní MŠ              1. - 4. 7., 9. - 15. 8.
MŠ Rybička                  1. - 4. 7., 12. - 18. 7.

Prázdninový provoz mateřských škol
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Kouzelny     svet   hracek
Výstava se koná  

v budově Státního okresního archivu Příbram, E. Beneše 337

od 15. dubna 2010  
do 30. června 2010

Otevřeno v pondělí, v úterý a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin,  
ve čtvrtek a v pátek od 9.00 do 14.00 hodin.

19 5 0          2 010


