
Vážení spoluobčané.
Dny plné napjatého
očekávání prožívají
nyní, v červnu, všichni
školáci. Již za pár dnů
dostanou vysvědčení
a čekají je dva měsíce
volna. Každý z nás
starších si jistě pamatuje
ty krásné chvíle před
koncem školního roku,
kdy jsme se tolik těšili
na prázdniny. Pravda, to
„těšení“ nám trochu
komplikovalo vysvěd-
čení. „Copak tomu asi
řeknou rodiče, když při-
nesu špatnou známku?“

Říkal si tehdy v mládí leckdo z nás. Ale pak vše většinou
dobře dopadlo a  nás už čekaly jen krásné, bezstarostné let-
ní dny. Přeji každému z dětí a studentů, kteří mají to štěstí
a chodí do školy, aby mu poslední dny před prázdninami
rychle utekly, a aby si každý přinesl domů hezké
vysvědčení.
Hodně štěstí přeji především absolventům a studentům
závěrečných ročníků středních škol. Většina z nich má
v těchto dnech již za sebou maturitu. Věřím, že se matu-
rantům podařilo projít první velkou životní zkouškou
bez „ztráty kytičky“. Maturita je pro každého nesmírně
důležitá, ale daleko závažnější a zároveň i důležitější
zkoušky na každého středoškoláka ještě čekají.
První další velkou životní prověrkou, kterou pravdě-
podobně všichni středoškoláci absolvují, je přijímací
řízení na university a vyšší odborné školy. Věřím, že každý
z čerstvých maturantů chápe, že úspěšným zdoláním
„zkoušky dospělosti“ období vzdělávání neskončilo.
Žijeme v době, kdy vzdělání je pro budoucnost každého
člověka tím nejdůležitějším. Tak, jako se na vojně říkalo,
že bez spojení není velení, tak nyní platí pro každého
mladého člověka, že bez vzdělání není možné dosáhnout
úspěchu v profesním životě. Věřím, že každý z Vás,
mladých, chápe význam kvalitního vzdělání pro svůj
budoucí život. Na nelehké cestě za vysokoškolskými
diplomy přeji všem čerstvým absolventům  středních škol
hodně štěstí a úspěchů.
Tak, jako nyní maturanti před zkušebními komisemi
obhajují to, co se za uplynulé roky naučili, tak i úředníci
z města Příbrami nyní před nejrůznějšími komisemi
obhajují, jak jsme připraveni čerpat peníze z rozvojové
pomoci od Evropské unie. 
Nesmírně mne těší, že Vám mohu oznámit, že v této
náročné soutěži je naše město úspěšné. Získali jsme již
téměř 36 milionů korun na zateplení škol, v těchto dnech
se rozhoduje o dalších projektech. Již je jisté, že se nám
podařilo získat „evropské“ peníze na rekonstrukci našeho
autobusového nádraží. Celkem na jeho modernizaci použi-
jeme 63 milionů korun. Z toho více než 90 procent této
částky získáme z dotace od Evropské unie a ze státního
rozpočtu. Stavět se začne ještě letos. Současně v přibližně
ve stejnou dobu začne i oprava a výstavba chodníku,
cyklostezky a osvětlení kolem rybníku Hořejší Obora.
Po dokončení obou staveb budu prosazovat vytvoření pěší
a klidové zóny v celé oblasti Dvořákova nábřeží. Věřím,
že se nám podaří vybudovat hezkou část města, kam budou
lidé rádi chodit na procházky.
Letošní červen je nejen ve znamení vysvědčení, ale čekají
nás také dny plné fotbalu. Jistě bude většina z nás držet
palce českým fotbalistům, aby se jim dařilo na evropském
šampionátu ve Švýcarsku a Rakousku. Fotbal je i v našem
městě nejpopulárnějším sportem. I proto mne těší letošní
úspěšné tažení fotbalistů Marily Příbram v druhé lize.
V době, kdy píšu tyto řádky, má Marila Příbram stále
naději na návrat do první ligy. Nevím, jak dopadne poslední
kolo druhé naší nejvyšší soutěže a zda se náš tým opět
dostane mezi šestnáct nejlepších celků v České republice.
Moc bych si přál, aby se město Příbram opět mohlo
chlubit tím, že naši fotbalisté hrají první ligu. Co nejvyšší
soutěž znamená, to jsme poznali v minulých letech.
Skutečnost, že na stadionu U Litavky hrály naše nejlepší
týmy, nebo že jsme u nás přivítali i slavnou Aston Villu,
znamenala pro rozvoj fotbalu v našem městě mnoho.
To, že se v Příbrami hraje první, nebo i druhá liga, rovněž
znamená, že spousta kluků z našeho města má možnost
rozvíjet svůj talent ve špičkovém týmu. 
V Příbrami během uplynulého měsíce také začaly opravy
silnic a chodníků po zimě a sekání trávy. Do údržby
komunikací město Příbram dává ročně desítky milionů
korun. Přál bych si, abychom mohli na tuto oblast dát
peněz ještě víc, ale městská pokladna není bezedná. 
Do sekání trávy, které letos narostlo hodně, se letos poprvé
zapojují i naši dobrovolní hasiči. Věřím, že jejich pomoc
bude pro město přínosem a že si zároveň vydělají i peníze,
které použijí na svoji užitečnou činnost.
Vážení sousedé. 
Do nadcházejících letních dnů Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a pohody. Dětem a studentům přeji hezké prázdniny
bez nemocí a úrazů a Vám všem ostatním hezkou
dovolenou.

MVDr. Josef Řihák 

S L O V O S T A R O S T YKA P I T Á N WE L L I N G TO N U
Z D O M I N I K Á L N Í C H P A S E K

STALO SE

Příbram se přidala k několika evrop-
ským městům, ve kterých dne 16. 5.
v poledne tanečníci tančili čtverylku.

Starosta Josef Řihák spolu s ředitelem
Gymnázia pod Svatou Horou Pavlem
Sedláčkem předal maturitní vysvěd-
čení letošním absolventům. Slavnostní
akce se konala v aule Základní školy
Jiráskovy sady.

Základní škola v Jiráskových sadech
oslavuje 100. výročí svého založení.

Letošní akce “Divadlo patří dětem” se
opravdu vydařila. Na snímku vidíte
chlapce, který se po laně dostal z bal-
konu dolů. Tuto atrakci pro děti zajišťo-
vali příbramští dobrovolní hasiči. Divadlu
A. Dvořáka patří za akci velký dík!

Před 65 lety, dne 21. srpna 1943, zmizel ve vlnách
Biskajského zálivu letoun Liberátor „O“ (BZ
780) československé 311. bombardovací peruti.
Zahynulo osm českých letců. Mezi nimi i F/O
František Fencl, jeden z našich nejzkušenějších
bombardovacích pilotů.  
Narodil se 6. února 1915 v obci Dominikální Paseky
(dnes osada Kardavec) u Příbrami. 
Po absolvování školní docházky se vyučil strojním
zámečníkem. 
V letech 1934 -
1936 absolvoval
Školu leteckého
dorostu v Prostě-
jově. Ve stejném
ročníku byla další
pozdější zvučná
jména britského
královského letec-
tva: Josef Fran-
tišek, Josef Kalen-
ský, Karel Kopal,
František Naxera,
Otto Žanta a další.
Po ukončení pilotní školy byl František přemístěn
k Leteckému pluku 1 „TGM“ v Praze. V roce 1937
byl jmenován polním pilotem letcem. V roce 1938
absolvoval výcvik v létání za noci a podle přístrojů.
Podle záznamů v zápisníku letů vykonal František
Fencl v předválečném vojenském letectvu 1287 letů
v celkové době trvání cca 474 hodin. Mladý pilot
těžce prožíval přijetí Mnichovské dohody v roce
1938.
Po rozpuštění čs. armády v roce 1939 se František
rozhodl pro aktivní odpor proti nacistům. V květnu
1939 se ve vagonu nákladního vlaku dostal do Pol-
ska. Dne 23. května 1939 odplul spolu s dalšími
uprchlíky lodí „Bátory“ z Gdyně do Francie. Zde
na české vojáky nejprve čekalo potupné zařazení
do cizinecké legie. František Fencl prodělal výcvik
u 1. pěšího pluku v africkém Siddi - bel - Abbés.
Po vypuknutí války byl v říjnu 1939 převelen
na leteckou základnu v Tess, později do Blidy.
Následně odplul zpět do Francie, kde byl v listopadu
1939 přidělen na bázi bombardovacího letectva
v Pau. Bojového nasazení se ale František ve Francii
nedočkal.
V červnu 1940 odplul z kapitulující Francie lodí
„Ary Schaeffer“ do Anglie. V červenci byl přijat
ke královskému letectvu RAF. Po absolvování brit-
ských pilotních kurzů mu byla přiznána hodnost
rotného a byl zařazen k 311. čs. bombardovací
peruti do Honingtonu.
Ke svému prvnímu bojovému letu nad Brémy star-
toval František dne 11. února 1941 ve funkci
druhého pilota, letounu velel anglický styčný důstoj-
ník RAF S/Ldr Pickard DFC.
O 11 dní později ale už byl František prvním
pilotem, a tedy i kapitánem letadla. Fenclova
osádka byla letci od 311. squadrony nazývána
„Melody Boys“. Navigátor osádky se totiž jmenoval
Stanislav Dvorský, jeho jmenovec R. A. Dvorský
měl v předválečné Praze stejně nazvaný jazzband.  

Do 25. července 1941 uskutečnil František 37 bo-
jových letů nad Německo a okupovanou Evropu.
Třikrát byl nad masivně bráněným Berlínem, ten
představoval pro letce z okupované vlasti obzvláště
prestižní cíl. Mnohokrát zažil útoky německých sti-
hačů, manévrování mezi světlomety, prudkou palbu
nepřátelského flaku. Za 5 měsíců byl třikrát deko-
rován čs. válečným křížem 1939 a medailí Za chrab-
rost. Měl za sebou i úspěšné nouzové přistání
s rozstříleným Wellingtonem „na břicho“. Osádka
bombardéru ve složení Fencl, Dvorský, Mikulenka,
Kubalík, Kocman jako první z našich odlétala
stanovený limit 200 operačních hodin, a mohla tak
odejít na předepsaný krátkodobý odpočinek. 
V roce 1942 nejprve působil jako instruktor u samo-
statné čs. výcvikové letky (No. 1429 COTF). S touto
jednotkou se jako pilot instruktor zúčastnil dalších
tří náletů na cíle v Německu. František Fencl
uskutečnil u bombardovacího letectva 40 bojových
letů v celkové době trvání cca 211 hodin a zařadil se
na 5. místo v tabulce nejúspěšnějších čs. bombar-
dérů této etapy války.
V závěru roku 1942 byl Fencl převelen zpět k 311.
peruti, která už v té době operovala pod velitelstvím
pobřežního letectva. Zde uskutečnil dalších 15 bo-
jových letů, jednalo se zejména o mnohahodinové
protiponorkové patroly v Biskajském zálivu. Dne
10. dubna 1943 Fencl spolu s dalšími čs. osádkami
úspěšně zaútočil na silně chráněný konvoj němec-
kých obchodních lodí. V březnu byl povýšen do an-
glické hodnosti Flying Lieutenant (F/Lt), což
odpovídalo české hodnosti štábní kapitán. Dne 20.
dubna 1943 byl Fencl s několika dalšími čs. piloty
převelen k 224. britské peruti, u které prodělal
výcvik na novém čtyřmotorovém bombardéru Con-
solidated B - 24 Liberator. V květnu 1943 se potom
František stal jedním ze tří českých pilotů (dále
Kopal a Wella), kteří provedli poslední bojový let
na starých dvoumotorových Wellingtonech.   
V polovině roku 1943 byla „Třistajedenáctka“ pře-
sunuta do Beaulieu a přezbrojena na Liberátory.
Dne 21. srpna 1943 startovaly dva nové Liberátory
poprvé do bojové akce proti německým ponorkám.
Velitelem jednoho z letounů se při této slavnostní
příležitosti stal velitel 311. peruti W/Cdr Jindřich
Breitcetel DFC, druhým pilotem byl F/Lt František
Fencl. Letadlo bylo zaměřeno naposled v 18.19
hodin asi 200 km od Brestu. Poté stroj zmizel, aniž
by o sobě podal zprávu. S největší pravděpodobností
se stal kořistí německých dálkových stíhačů.
V chladných vodách Biskajského zálivu zahynul
František Fencl a dalších sedm členů osádky. Byl
mezi nimi i palubní střelec Vilém Jakš, prvorepub-
likový šampión v boxu, jehož sportovní osudy jsou
známé z filmu „Pěsti ve tmě“.

Jméno Františka Fencla je uvedeno na panelu 119
v památníku letců Runnymede ve Velké Britanii
a dále na Pomníku padlých v Hluboši. V roce 1991
byl povýšen na plukovníka letectva „in memoriam“. 

Ing. Bohumil Bernášek
Ladislav Valenta (synovec pilota)

Oznámení o uzavírce a omezení
dopravy v Příbrami II
Městský úřad Příbram, odbor
správy silnic, oznamuje, že z důvo-
du investiční akce „Rekonstrukce
a výstavby oddílné kanalizace
a vodovodu v ulici Hrabákova,
nám. Dr. Theurera, Mariánské
údolí, Příbram II“, prováděné
městem Příbram, odborem
dotací a investiční výstavby,
resp. zhotovitelem stavby fir-
mou SEFIMOTA, a. s., Praha,
dojde v Příbrami II k omezením
dopravy a uzavírkám místních ko-
munikací. Stavba bude prováděna
od poloviny května do listopadu
2008 a je rozdělena do čtyř etap.
V I. etapě budou uzavřeny tyto
ulice:
1. křižovatka ul. Dlouhá, Marián-
ské údolí, Václavské nám. v ter-
mínu od 19. 5. do 8. 9. 2008
2. Mariánské údolí v úseku mezi
čp. 106 – 130 v termínu od 19. 5.
do 21. 7. 2008
3. nám. Dr. Theurera v úseku mezi
čp. 184 – 263 v termínu od 19. 5.
do 7. 7. 2008
O dalších etapách stavby, s tím
souvisejícími omezeními dopravy
a o uzavírkách ulic budeme
průběžně informovat.
Z důvodu omezení parkování
v ulicích dotčených stavbou
kanalizace a vodovodu mohou
občané bydlící v těchto ulicích,
jako náhradní možnost zapar-
kování vozidel, využít  parkoviště
ve Fibichově ulici a bezplatně
parkoviště pod Svatou Horou.
O vydání povolení – kartiček
k parkování je možné požádat
na Městské policii v Příbrami I,
náměstí T. G. Masaryka 121
(bývalé Rudné doly).

P o z v á n k a  n a  b e s e d u
Dne 18. 6. 2008 od 14 hod. se
uskuteční v Komunitním centru
Příbram, Žežická 193, veřejná
beseda na téma “Bezpečnost
ve městě a prevence krimi-
nality”. Besedy se zúčastní
zástupci města Příbram v čele
se starostou MVDr. Josefem
Řihákem.

Jde o první propagační materiál
svého druhu v našem městě. Naštěstí
se na něj podařilo získat finanční
prostředky z programu SROP, Evrop-
ské unie, Středočeského kraje
a částečně se finančně podílelo
i město Příbram. Naštěstí proto, že
reálné potřeby města, jako je napří-
klad kanalizace, silnice, rekonstrukce
budov apod., stále samozřejmě dostá-
valy přednost před propagací. 
Na propagaci z městské pokladny
stále zbývalo velmi málo prostředků. 
Vůbec první propagační leták o městě
byl vydán asi před třinácti lety a od té
doby byl již několikrát aktualizován
a dotištěn. I když je tento materiál
stále velice kvalitní a nadčasový,
potřeby návštěvníků města se již
posunuly trošku jinam a současný
turista a návštěvník požaduje daleko
více informací. Tento požadavek by
měl splnit nový propagační materiál,
který představujeme.

Nejprve jde o desetidílný soubor
letáků, zaměřených na jednotlivá
témata. Všechny jsou v českém,
německém a anglickém jazyce:
1) Příbramská zákoutí
2) Příbramská tajemství
3) Příbramský sport
4) Cyklotrasy v Příbrami a okolí 
5) Kam v Příbrami za kulturou
6) Kalendář pravidelných akcí
7) Ubytování v Příbrami a okolí
8) Stravování v Příbrami a okolí
9) Informace pro turisty
10) Tipy na výlety v okolí

Dalším materiálem je soubor deseti
pohlednic z našeho města. Jedna
z nich je opatřena tzv. perforací, kde
návštěvník po jejím odtržení získá
vizitku s odkazem na naše Infocen-
trum, takže s sebou bude stále nosit
kontakt na město Příbram. 
Jako určitý doplněk jsme vydali také
různé formáty bloků s atraktivním

podtiskem z historické části našeho
města.
Dalším doplňkem bude DVD, které
bude sloužit především k představení
města Příbram na nejrůznějších
výstavách a veletrzích.
Mapa formátu A3 je dalším
přínosem. Doplní již dříve vydanou
mapu A4, která se opravdu hodně
osvědčila a je návštěvníky především
našeho Infocentra hodně žádaná.
Za dotační finanční prostředky se
podařilo nechat vyrobit i hrnečky
s nápisem a znakem města Příbram.
To je materiál určený především jako
dárek pro návštěvníky radnice.

Všechny tyto produkty byly vyrobeny
v rámci projektu „Příbram – Marketing
cestovního ruchu“, č. CZ.04.1.05/
4.1.06.3.4185, který byl spolufinan-
cován Evropskou unií a Středo-
českým krajem.
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Nový prezentační materiál města Příbram



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN I. OČKO Z VLAŠIMĚ

ARCIBISKUP PRAŽSKÝ
? - 1380 (VLÁDL 1364 - 1378)

Nástupce Arnošta z Pardubic ve výčtu arcibiskupů a majitelů
Příbramě Jan Očko z Vlašimě patří opět mezi příslušníky původně
nižší, na českém králi závislé šlechty, která se tehdy dostávala
na výsluní přízně a rozvětvovala do několika rodů (jeho synovec
Jan z Jenštejna jej dokonce později vystřídal ve funkci arcibiskupa).
O jeho mládí však nemáme téměř žádné informace. Jméno Očko
bylo jen přezdívkou, kterou získal kvůli poranění levého oka,
na něž byl slepý. Poprvé jej prameny zachycují v  roce 1340.
Tehdy založil Karel IV. na Pražském hradě druhou kapitulu
u kostela Všech svatých a Jan Očko byl jejím prvním proboštem,
o dva roky později se stal kanovníkem významnější kapituly
svatovítské. 
Zdá se, že si jej Karel IV. oblíbil a Jan mu za to prokazoval dobré
služby. V roce 1351 byl na králův popud zvolen olomouckým
biskupem a zároveň začal stoupat na společenském žebříčku.
V roce 1355 doprovázel Karla IV. na jeho korunovační římské
jízdě a po smrti Arnošta z Pardubic se stal novým pražským
arcibiskupem.
Doba Jana Očka byla počátkem náboženských sporů, které
později vedly k husitským válkám. Jan Očko se tak dostal do kon-
fliktu s jedním z prvních církevních kritiků Janem Milíčem
z Kroměříže. Jan Očko zachovával po celý svůj život plnou
loajalitu vůči českému králi, býval jmenován správcem země
v době nepřítomnosti panovníka, byl také vychovatelem prince
Václava (IV.) a nakonec sloužil za Karla IV. i úmrtní mši. Jan se
také jako první Čech stal v roce 1378 kardinálem. Důvodem byla
jeho diplomatická aktivita prostředníka mezi papežem a císařem.
Následně se proto zřekl úřadu pražského arcibiskupa a hodlal se
věnovat jiným aktivitám. K tomu však již nedošlo, neboť krátce
nato, v lednu roku 1380, zemřel. 
Jan se jako arcibiskup věnoval správě diecéze, pokračoval v úsilí
svého předchůdce o reformy. Věnoval se i charitativní činnosti,
založil např. několik špitálů. V oblasti péče o biskupské statky
věnoval nejvíce pozornosti Roudnici nad Labem, kde mj. založil
novou čtvrť. Konkrétní doklady o stycích Jana Očka s Příbramí
nemáme, ale z roku 1379 se dochoval nejstarší urbář (soupis
poddanských povinností) příbramského panství. Je pravděpodobné,
že popud k jeho sepsání vzešel z Očkova rozhodnutí. Na základě
znalosti tohoto urbáře je možné poprvé naše město lépe popsat.
Tehdy zde bylo 77 usedlostí (mimo vrchnostenské stavby, kostely
apod.). Stávala zde lázeň, 30 domů mělo právo šenkovat pivo.
Žilo zde 19 řezníků, 11 ševců, 9 pekařů, 4 krejčí, 3 kováři,
po dvou kolářích, bečvářích, smolařích a koželuzích, jeden kotlář
a blíže neurčený počet sladovníků. V okolí se nacházelo 19 mlýnů
a každé úterý se na rynku konal trh.
V čele města stál rychtář, který měl k dispozici dva lány půdy,
masný krám, krčmu a sladovnu, to vše osvobozené od daní. Měl
k ruce sbor konšelů (radních), kteří byli voleni měšťany (těmi, co
vlastnili dům ve městě). Nad městem pak stál purkrabí, který
podléhal arcibiskupskému podkomořímu, jehož jmenoval
arcibiskup. Podkomoří dohlížel na správu všech statků, dosazoval
rychtáře, potvrzoval konšele ve městech a konal také svůj soud,
kde řešil všechny spory arcibiskupských poddaných. Ti totiž
nespadali pod světské soudy. Po Janu Očkovi nemáme dosud
v příbramských dějinách personifikovanou stopu, ale je možné
konstatovat, že za jeho doby bylo naše město prosperující a rozví-
jející se lokalitou.

Daniel Doležal

4. 6. 1810
Navštívil Příbram, Svatou
Horu a březohorské doly
císař František I.

10. 6. 1879
Přes Březové Hory se
přehnala silná bouře, která
způsobila velké materiální
škody. Napadané kroupy
vytvořily závěje, které
roztály až druhý den.

10. 6. 1878
Pražský zpěvácký spolek
Hlahol absolvoval prohlídku
březohorských dolů.

13. 6. 1908
V Příbrami řádili traviči
psů, za několik málo dní
jich otrávili více než 40.
Pisatel noticky zdejšího
týdeníku soudil, že takto
usmrcení psi slouží dále
jako surovina k jídlu.

14. 6. 1848
V příprami agitoval dr.
Cyril Kampelík místní
obyvatelstvo k tažení do revo-
lucí zmítané Prahy, k če-
muž se někteří skutečně
odvážili. Než však do Prahy

dorazili, bylo už po všem.

14. 6. 1958
Týdeník Nové Příbramsko
označil stav rybníků
Hořejší a Dolejší Obory
za trapný a považoval je
spíše za sedimentační
jímky. Zdá se, že sem
tehdy byla odváděna veš-
kerá kanalizace z města.

22. 6. 1584
V Příbrami vypukl mor,
při kterém zemřelo na 600
osob.

23. 6. 1878
Byla vysvěcena kaple
na příbramském hřbitově.

30. 6. 1883
V Příbrami se konaly vol-
by do zemského sněmu,
poslancem byl zvolen
Blažej Mixa, příbramský
radní a pozdější starosta.

30. 6. 1978
Byla ukončena těžba
stříbrných a dalších rud
na březohorských dolech.

Daniel Doležal

ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Vstup do Vojenského újezdu Brdy
Upozorňujeme občany, kteří vstupují bez platného povo-
lení do Vojenského újezdu Brdy, že se dopouštějí přestupku
na úseku obrany České republiky podle § 43, odst. 1 písm.
b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 
V návaznosti na § 29, odst. 1 a 3 zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky, jsou pozemky
a stavby, umístěné ve vojenských újezdech, a jejich
příslušenství důležité pro obranu státu a do uvedených
objektů je vstup i vjezd zakázán. Toto platí i pro výše
uvedený vojenský újezd.
Přestupky na úseku obrany České republiky řeší podle
místní příslušnosti odbor ochrany a obrany Městského
úřadu Příbram ve správním řízení. Za přestupek lze uložit
trest od napomenutí až po pokutu do výše 3 000,- Kč.

Základní škola Bratří Čapků má nové hřiště
V Základní škole Bratří Čapků v Příbrami dne 16. 5. 2008
starosta města MVDr. Josef Řihák a ředitelka školy Mgr.
Dagmar Kredbová slavnostně zahájili provoz nového škol-
ního sportovního hřiště. 
Zhotovitelem stavby byla firma Tubeko Sport, spol. s r. o.,
Nové Strašecí. Hřiště dodavatel stavěl od 21. 8. do 19. 11.
2007. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byla
až na jaro odložena pokládka umělohmotného povrchu.
Konečnou podobu školnímu hřišti nakonec dělníci dodava-
telské firmy dali ve dnech 28. 4. - 13. 5. 2008. Výstavba
nového hřiště stála celkem 3 487 047,- korun včetně DPH.
Jedná se o odvodněné multifunkční hřiště o rozměrech
20 x 40 metrů s doběhovými vzdálenostmi s umělohmot-
ným povrchem z materiálu Conipur EPDM a s oplocením.
Na hřišti se může hrát například fotbal, florbal, nohejbal,
košíková, volejbal, tenis a další míčové hry. V budoucnu
by bylo vhodné hřiště rozšířit o část určenou pro výuku
lehké atletiky – především krátkých běhů a technických
disciplín. 
Hřiště je zkolaudované a může sloužit dětem. Celkem se
v Základní škole Bratří Čapků učí 440 dětí. Nové hřiště
v Základní škole Bratří Čapků je jedním z projektů, které
město realizovalo v rámci optimalizace školství v Příbra-
mi. Dětem je tak kompenzováno určité nepohodlí, které je
v souvislosti se změnami mohlo potkat. Podobné hřiště
bylo nedávno vybudováno i v Základní škole v Jirásko-
vých sadech. Město Příbram a vedení školy hledají vhodný
režim provozu, aby hřiště mohla užívat i veřejnost.

Bezbariérová linka MHD č. 13
Provoz této linky byl zaveden v prosinci 2007 odkloněním
některých spojů MHD č. 12. Byla tím zlepšena dopravní
obslužnost oblasti „Sabáku“, obřadní síně Na Hvězdičce
a přilehlého hřbitova, a to zejména pro starší občany.
Provoz linky se zatím osvědčil, o čemž svědčí požadavky
na její rozšíření. Od března byly na základě požadavků
občanů provedeny úpravy jízdního řádu tak, aby časově
umožňoval i dopravu obyvatel této části města do zaměst-
nání, zdravotnických zařízení a dopravu dětí do škol.

O předzahrádkách ve městě
Informace o předzahrádkách u restaurací v Příbrami:
K 25. květnu 2008 je v Příbrami povoleno 9 předzahrádek
u restaurací. Počet předzahrádek je srovnatelně stejný
s loňským rokem. Problémy nejsou, kromě předzahrádky
u restaurace U Šaška v Příbrami VII (venkovní grill, řeší
odbor životního prostředi - povolení předzahrádky mají
do 30. 6. 2008).
Pokud chce zájemce zřídit předzahrádku před svojí provo-
zovnou (kterou má na Obecním živnostenském úřadu
řádně ohlášenou) na veřejném prostranství, musí požádat
odbor správy silnic o vydání povolení zvláštního užívání
místní komunikace. Správní poplatek za vydání rozhodnutí
závisí na době umístění předzahrádky (do 6 měsíců 500,-
Kč, déle než 6 měsíců 1 000,- Kč). Po zaplacení poplatku
odbor správy silnic povolení vydá.

Poděkování za záchranu života
Starosta města Příbram MVDr. Josef Řihák na radnici
přijal Petra Přibyla, studenta 1. ročníku oboru strojírenství
Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Příbram. 
Starosta studentovi poděkoval za záchranu života spolužá-
ka a předal mu hodinky se znakem města.
Petr Přibyl dne 4. března 2008 při hodině tělesné výchovy
přispěchal na pomoc spolužákovi, který zkolaboval
a omdlel. Aktivně se zapojil do oživování bezvládného
studenta. Vytáhl mu zapadlý jazyk a zprůchodnil dýchací
cesty. Následně pak ještě před příjezdem rychlé záchranné
služby učitelé studentovi poskytli umělé dýchání a probrali
jej z bezvědomí. 

Placení místního poplatku za odpad
Připomínáme, že od 1. 1. 2008 došlo ke změně místa a způ-
sobu výběru místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. Místní poplatek je splatný
jednou ročně, a to nejpozději do 31. 3. daného roku, a pro rok
2008 činí 480,- Kč/rok. 
Místní poplatek v uvedené výši je povinna  hradit:
a) každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt,
a to bez ohledu na její věk, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není

hlášena žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za fyzic-
kou osobu,
c) poplatníkem je i cizinec, který má na území města
trvalý pobyt.
Za domácnost může být poplatek odveden společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem nemovitosti (tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí).
Platbu místního poplatku lze provést následujícími
způsoby:
- bezhotovostním převodem na účet města Příbram 
- poštovní poukázkou na účet města Příbram
- hotově v pokladně Městského úřadu Příbram. 
V případě, že se rozhodnete pro platbu bezhotovostním
převodem nebo poštovní poukázkou na účet města
(bankovní spojení: Česká spořitelna Praha, a. s., pobočka
Příbram, číslo účtu 1783-521689309/0800), nezapomeňte,
prosím, uvést při platbě variabilní symbol (byl uveden
na rozeslaných složenkách, případně Vám bude sdělen
na ekonomickém odboru MěÚ Příbram, tel. 318 402 211).

Zpracování ratingu města
Rating města by měl být zpracován v červnu. Agentura,
která pro město rating zpracovává, již převzala podklady,
nyní město předložilo ještě další doplňující údaje. Jde
především o vzájemnou spolupráci s ekonomickým
odborem.

Závěry ratingu jsou zohledňovány
Další rating, tentokrát Technických služeb, již byl
dokončen v loňském roce. Rada města projednala tento
materiál a jednotlivé návrhy opatření byly prodiskutovány
s ředitelem Ladislavem Michvocíkem. Ředitel nyní jed-
notlivé návrhy zpracovává a některé výsledky se projevily
již na konci loňského roku. Technické služby Příbram
ušetřily cca 1,9 milionů korun. Při tvorbě letošního rozpočtu
již byly závěry auditu zohledněny.

Partnerství s francouzským městem Anor
Místostarosta Petr Kareš navštívil partnerské francouzské
město Anor. S tímto družebním městem máme pozitivní
kontakty především v oblasti sportu a pěveckých sborů.
V nedávné době u nás právě jeden anorský pěvecký soubor
vystupoval a sklidil velký úspěch. Z vyjádření účastníků,
se kterými se místostarosta nyní setkal v Anoru, vyplynulo,
že i oni hodnotili tento koncert velice pozitivně a moc se
jim u nás líbilo. O další spolupráci s naším městem anorští
velmi stojí. Petr Kareš zanechal ve Francii k dispozici
prezentační materiál jednotlivých základních škol k pro-
studování. Z něj by měla vyplynout společná témata jak
na francouzské, tak i na české straně, a následné vzájemné
kontakty škol. Místostarosta Kareš je přesvědčen, že tyto
zprostředkované oficiální kontakty postupně přejdou
do neformálních osobních přátelství. Po těchto zkušenos-
tech se děti samozřejmě daleko snáze učí jazyk. Na začátek
října chce město připravit setkání, které by se týkalo právě
mládeže. Může jít o sportovní setkání nebo kulturní či
nejrůznější panelové diskuze a prezentace regionů a měst.
Tato setkávání jsou z pohledu místostarosty velice důležitá
a významná.

Dopravní značení u škol
Místostarosta Petr Kareš provedl s vedoucím odboru
správy silnic obhlídku všech příbramských škol, aby
společně zjistili, v jakém stavu jsou vodorovná dopravní
značení u těchto zařízení. Z této cesty vznikl seznam
potřebných oprav podle důležitosti. Na  některých místech
je potřeba zjednat nápravu okamžitě, jinde do konce roku.

Změny ve skateboardovém areálu
Městská rada souhlasí s vybudováním dráhy pro kola
ve skateboardovém areálu v Příbrami. Dráhu pro kola
vybuduje na své náklady občanské sdružení Toadstool
Club, které má tento areál pronajatý do roku 2016.

Podpora projektu prevence kriminality
Rada města schválila poskytnutí finanční podpory projektu
prevence kriminality „Vím co smím, aneb zvyšování
právního vědomí“ ve výši 26 tisíc Kč. Projekt vypracovali
pedagogové Odborného učiliště a Praktické školy Příbram.

Dar od firmy Coca-Cola
Rada města Příbrami schválila přijetí daru od společnosti
Coca-Cola  HBC ČR, spol. s r. o., ve výši 2 542 Kč. Peníze
pocházejí z výtěžku akce Vánoční kamion Coca-Cola
a rada rozhodla, že budou poskytnuty městským jeslím.

Prominutí poplatku ze vstupného
Městská rada schválila prominutí poplatku ze vstupného
vybraného na maturitním plese Integrované střední školy
Příbram dne 12. ledna. Poplatek měl činit celkem 7 358 Kč.

- jk -
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Příbramští občánci narození v květnu

MĚS 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 1. května ve 14.30 hod. požádala telefonicky stálou
službu Městské policie Příbram o spolupráci operátorka
Zdravotnické záchranné služby Příbram, která obdržela
žádost o pomoc prostřednictvím tísňové péče Život 90.
Muž, který bydlí v Příbrami II, upadl na zem v prvním patře
domu a jeho dcera ho nezvládá vlastními silami zvednout.
Strážníci byli dále operátorkou informováni, že pán je těžce
nemocen a oznamovatelka bude hlídku strážníků očekávat.
Strážníci se ihned dostavili do domu oznamovatelky a muže
opatrně zvedli a posadili do křesla. Muž po pádu nejevil
žádné známky zranění, jeho zdravotní stav byl stabilizo-
vaný, a protože oznamovatelka strážníkům sdělila, že se
o svého otce postará sama a nepotřebuje již jejich pomoc,
strážníci dále pokračovali v plnění dalších úkolů.
Dne 3. května ve 21.20 hod. zaregistrovala při své
pochůzkové činnosti dvoučlenná pěší hlídka strážníků –
psovodů Městské policie Příbram ve Školní ulici u zastávky
MHD muže, jenž se po spatření hlídky začal chovat nejistě
a snažil se ukrýt v křoví. Strážníci muže dostihli a vyzvali
k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Muž strážníkům
sdělil své osobní údaje s tím, že občanský průkaz ztratil.
Strážníci zjistili dotazem na operačního důstojníka Policie
ČR, že výše uvedená osoba v registru obyvatel neexistuje.
Jelikož muž poté opakovaně uvedl chybně své osobní
údaje, vzniklo důvodné podezření, že by se mohlo jednat
o osobu hledanou či pohřešovanou, anebo o pachatele trest-
ného činu. Strážníci se přesvědčili, zda nemá u sebe zbraň
a poté ho převezli na Obvodní oddělení PČR Příbram
ke zjištění totožnosti. Strážníci muže předali policistům,
kteří následně zjistili, že se jedná o pohřešovanou osobu. 
Dne 4. května v 16.00 hod. na služebnu Městské policie
Příbram telefonicky oznámila paní, že z okna svého bytu
vidí v Průběžné ulici muže, který vykládá vedle kontejneru
na odpadky větší množství ojetých pneumatik z přívěsného
vozíku zapojeného za šedomodrý starší vůz. Strážník
na stálé službě pomocí městského kamerového systému
uviděl na výjezdu z Průběžné ulice vozidlo odpovídající
popisu oznamovatelky a poznamenal si jeho registrační
značku. Na místo byla neprodleně vyslána motohlídka,
která provedla potřebnou fotodokumentaci. Strážníci
na základě registrační značky zjistili majitele výše uve-
deného vozidla a navštívili ho v místě jeho bydliště. Muž
v krátkém vysvětlení strážníkům sdělil, že zde opravdu
staré pneumatiky odložil, neboť si myslel, že budou
uklizeny při pravidelném svozu domovního odpadu. Muž
neprodleně neoprávněně odložené pneumatiky z místa
uklidil a následující den na služebně MP Příbram předložil
potvrzení o jejich uložení na skládku. 
Ve dnech 6. a 7. května v ranních hodinách provedla Měst-
ská policie Příbram v Příbrami III, lokalita Ryneček, ulice
Milínská a Průběžná kontrolu veřejného pořádku a do-
držování Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2005, která
se týká čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
o ochraně veřejné zeleně a o pohybu psů na veřejném pros-
tranství. Dva strážníci - okrskáři zkontrolovali 23 osob,
které venčily psy. Provedenou kontrolou bylo v jednom
případě zjištěno, že pes neměl evidenční psí známku a ten-
to případ byl předán příslušnému odboru města k řešení.
V ostatních případech strážníci neshledali žádné vážné
nedostatky, pouze ve třech případech upozornili občany
na skutečnost, že jejich psi, kteří nepatří k malým ple-
menům, by měli mít nasazen náhubek.
Dne 7. května v 15.35 hodin telefonicky požádal operační
důstojník Policie ČR o součinnost Městskou policii Příbram
a sdělil, že mu bylo hlášeno vzájemné napadání osob
v restauraci Kahan na náměstí T. G. Masaryka. Stálá služba
na místo události ihned vyslala dvě dvoučlenné hlídky
strážníků, které na místě zjistily, že v restauraci skutečně

došlo k napadení, ale pachatel se zde již nenachází. Strážní-
ci obdrželi od poškozeného a svědků události popis
pachatele a vydali se ho hledat směrem jeho útěku. Muže
odpovídajícího popisu zastihli před jednou z prodejen
v Pražské ulici.  Hlídka zjistila totožnost muže a vyzvala jej,
aby je následoval na místo činu, což muž dobrovolně učinil.
Muž se strážníkům přiznal, že v restauraci fyzicky napadl
poškozeného i jeho kamaráda, který poškozenému pomáhal
odvrátit útok. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR,
které byla celá záležitost předána.
Dne 8. května v 9.35 hod. oznámila telefonicky na služeb-
nu Městské policie Příbram vedoucí OD PENNY
MARKET, že za budovou OD je polámáno a poničeno
14 ks cca 2 metry vysokých listnatých stromků, které zde
byly nedávno vysazeny. Na místo se dostavila motohlídka
MP Příbram, která zjistila, že vedle již výše uvedených
mladých stromků bylo poškozeno také asi 6 m oplocení.
Strážníci na místě provedli potřebnou fotodokumentaci.
Protože byla předběžně odhadnuta škoda větší než 5 000,-
Kč, předali strážníci celý případ Policii ČR k dalšímu
šetření a o události informovali Odbor životního prostředí
MěÚ Příbram. 
Dne 16. května ve 23.10 hod. telefonicky oznámil mužský
hlas na služebnu Městské policie Příbram, že v Příbrami III,
Ryneček, se někdo pokouší vloupat do obchodního domu
Skalka. Na místo byly okamžitě vyslány dvě motohlídky
strážníků MP Příbram. Strážník obsluhující městský
kamerový systém ihned zaměřil kameru na místo události
a uviděl postavu, zřejmě muže, v tmavé bundě se světlými
pruhy na ramenou a světlé pokrývce hlavy, jak se pokouší
páčidlem otevřít jedno z oken OD Skalka. Pachateli se
nakonec podařilo okno otevřít, ale vzhledem k tomu, že
po chodníku okolo obchodního domu šla nějaká osoba,
která jej při činnosti vyrušila, všeho zanechal a začal utíkat
pryč z místa činu, čímž se ztratil z dohledu kamery. Strážník
obsluhující Městský kamerový systém výše uvedené infor-
mace předal hlídkám, které okamžitě po příjezdu na místo
činu začaly prohledávat okolí OD Skalka, ale s negativním
výsledkem. Stálá služba MP Příbram o události vyrozuměla
Policii ČR, které byl celý případ předán.
Dne 20. května v 9.55 hod. požádala telefonicky operátorka
Zdravotnické záchranné služby Příbram o pomoc Městskou
policii Příbram. Operátorka sdělila, že v Evropské ulici
došlo k dopravní nehodě a z jednoho vozidla po nehodě
utekl pes, který ohrožuje zasahující zdravotníky. Na místo
se ihned dostavila hlídka strážníků, která psa odchytila.
Po zjištění majitelky strážníci psa předali.
Dne 22. května ve 3.25 hod. oznámil telefonicky na slu-
žebnu Městské policie Příbram muž, že je u něho v bytě
na návštěvě žena, která ho napadá slovně a fyzicky,
a nechce opustit jeho byt. Na místo se dostavila hlídka
strážníků MP Příbram, která zjistila, že mezi oběma oso-
bami probíhá hádka. Strážníci nejprve muže i ženu uklidnili
a následně zjistili jejich totožnost. Žena v bytě nebyla
hlášena k pobytu, a proto ji strážníci požádali, aby byt
opustila, což také žena učinila. 
Dne 27. května v době od 7.15 hod. do 8 hod. provedla
hlídka Městské policie Příbram kontrolu v areálu hřbitova,
zda zde mladiství neužívají tabákové výrobky, alkohol
a jiné návykové látky. Na hřbitově za Základní školou
Jiráskovy sady byli při vyndávání cigaret z krabičky
zastiženi čtyři mladiství ve věku 13 a 14 let. Strážníci žáky
vyzvali, aby je následovali do školy, a mladistvé předali
zástupkyni ředitele školy. Strážníci celý případ zadokumen-
tovali a předali Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Příbram, oddělení sociálně – právní ochrany dětí. 

JUDr. Milan Fára, zástupce velitelky MP Příbram

Politika hrou
Dne 14. 4. jsme se s chutí vrhli do volebního boje. Tímto projektem (v rámci studia
politologie) jsme se měli vcítit do role politiků, začít se více zajímat o aktuální
společenské dění a v neposlední řadě se naučit prezentovat svá stanoviska, argu-
mentovat a obhajovat své názory. Naše třída vytvořila sedm politických stran –
Strana za demokracii (SZD), Strana rozvoje (SR), Strana odboje (SO), Strana poli-
tických změn (SPZ), Freedom over Cell (FoC), Centrální sdružení demokratů
(CSD) a Hardcore (HC). 
Každé politické seskupení zveřejnilo svůj volební program na billboardech, ty byly
vystaveny ve vestibulu Gymnázia pod Svatou Horou. Od 30. 4. jsme začali
s lobbingem v ostatních třídách. Na chodbách našeho gymnázia probíhaly během
velkých přestávek pravidelné mítinky, při kterých jsme se snažili získávat své
budoucí voliče. Koho jsme nezískali na těchto veřejných setkáních, toho jsme mohli
přesvědčit ještě při svých „taženích“ do tříd – každá strana totiž navštívila všechny
třídy, stručně představila svůj program a poté se svými potenciálními voliči disku-
tovala. Kampaň byla vyčerpávající a únavná, každý se snažil všemi možnými
i nemožnými prostředky propagovat svoji stranu, někteří si dokonce vypomohli
i bonbony a balonky. Volební místnost se otevřela 28. 5. v 8:00. I přes ztížené pod-
mínky se nám podařilo zachovat důstojnost voleb, nezapomněli jsme ani na plenty.
Účast byla větší, než jsme předpokládali, našich voleb se zúčastnilo 80,8 %
možných voličů.
Po sečtení všech hlasů jsme dospěli k tomuto výsledku - parlamentními stranami by
se staly 1. FoC (52,97 %, 130 mandátů), 2. HC (16,83 %, 42 mandátů), 3. SPZ
(11,39 %, 28 mandátů). Slavnostní vyhlášení výsledků voleb proběhlo v zasedací
místnosti městského zastupitelstva U Švejka za přítomnosti pana starosty MVDr.
Josefa Řiháka. Pana starostu jsme seznámili s celým projektem, vítězná strana
obdržela kromě gratulací i dort, který vlastnoručně vyrobila paní učitelka. Násle-
dovala velmi přínosná diskuse s panem starostou o celostátních, ale i místních
záležitostech. Při loučení nás pan starosta překvapil knižním darem, který věnoval
předsedům jednotlivých stran. Tím volební maratón skončil a my nabíráme síly
na další zajímavý projekt. 

Studenti 4.A, Gymnázium pod Svatou Horou

Příbramský tým posílil ruský cyklista Borisov
Soupisku mladého kontinentálního týmu CK Windoor´s Příbram doplnil zkušený
harcovník Vladislav Borisov, který se v černo-červeno-bílém dresu poprvé před-
stavil o minulém víkendu v pohárovém závodě v Benešově nad Ploučnicí. Téměř
třicetiletý Rus má za sebou kariéru v profesionálních týmech Omnibaik Russia
a italské stáji Universal Caffe, během níž se stal mj. juniorským mistrem světa
v bodovacím závodě (1996), mistrem Ruska na silnici (2007) a získal bronz na svě-
tovém šampionátu v bodovacím závodě v kaetgorii Elite (1999).
Jak se dostal Borisov do Příbrami? “Měli jsme zájem o mladého Toporiščeva, syna
našeho bývalého závodníka, který je v současnosti trenérem ruské juniorské repre-
zentace. A ten nám doporučil právě tohoto závodníka,” řekl sportovní ředitel CK
Windoor´s Jiří Wimmer. Od čerstvé posily si hodně slibuje. “Měl by být přínosem
pro naše mladé družstvo, protože je to třicetiletý borec, který závodil převážně
v Itálii, ale měl smůlu na týmy. Většinou působil ve stájích, které se nedočkaly konce
sezony.”
Ruský cyklista je komplexním závodníkem, což dokazují jeho úspěchy na dráze
i na silnici. “Nemá prý žádnou větší slabinu. Během závodů by měl pomoci radou
našim mladým klukům a prosadit se v koncovkách jako spurtér,” nastínil Wimmer,
co si od jezdce z Východu slibuje. Obavy nemá ani z jazykové bariéry. “Dnes umí
skoro všichni kluci angličtinu, kterou Borisov používal při pobytu v Itálii. Navíc
ruština je podobná češtině. Myslím, že si bude s ostatními brzy dobře rozumět.”
Vzhledem k tomu, že kontinentální tým CK Windoor´s je složen převážně ze závod-
níků do 23 let, nabízí se otázka, zda kvůli nové posile nebude nucen měnit závodní
kalendář. “S tím nebude problém. Kromě Borisova máme v týmu další dva cyklisty
kategorie Elite Staňka s Machem,” ujišťuje šéf příbramské stáje. Při prvním startu
v Benešově nad Ploučnicí na sebe Borisov výrazněji neupozornil. “Potřebuje
nějaký čas na aklimatizaci,” soudí Wimmer.

Příbramští mladíci se při Závodu míru neztratili
Výsledky kadetů a juniorů CK Windoor´s v Závodu míru mládeže a nejmladších
dokázaly, že se příbramská cyklistika o svou budoucnost nemusí obávat. Kadet
Lukáš Smola skončil celkově osmý navzdory tomu, že závodil s následky nemoci
a stejnou pozici obsadil v Závodě míru juniorů Jakub Novák, který byl zároveň
nejlepším Čechem ve startovním poli.
Závod míru juniorů byl letos zařazen jako jeden ze sedmi podniků do nejvyšší
kategorie Světového poháru, a proto přilákal na start konkurenci mladých cyklistů
ze 14 zemí. Novák závodící v barvách reprezentačního A-výběru se ukázal hned
v první etapě, kdy dojel jako nejlepší domácí závodník na 10. místě. Svou formu
prodal i v časovce, ve které obsadil devátou příčku a k velkému úspěchu směřoval
i v celkovém hodnocení, jenže ve čtvrté etapě zaváhal. Ve sjezdu ze Cínovce si
nechal ujet desetičlennou skupinu, což ho v konečném pořadí připravilo o čtvrté
místo. Přesto skončil se ztrátou 30 vteřin jako nejlepších z reprezentantů na osmém
místě. Vidět na trati byl i jeho oddílový kolega Tomáš Danačík, jenž obsadil třetí
místo ve vrchařské soutěži a mezi sprintéry byl čtvrtý. Celkově skončil na 31. místě,
další příbramský závodník Švestka se umístil na 59. příčce.
“Osmé místo Nováka v tak silné konkurenci je nesporně velkým úspěchem. Škoda,
že si nechal odjet v sobotu deset lidí, mohl skončit výš. V jeho prospěch se obětovali
i Danačík se Švestkou, kteří mu na trati pomáhali. Danačík navíc hýřil velkou
aktivitou, když se zapojil do řady úniků, což mu vyneslo úspěch ve vrchařské
a sprintérské soutěži,” konstatoval spokojeně trenér CK Windoor´s Příbram
František Trkal. Toho potěšil i statečný výkon kadeta Lukáše Smoly v Závodu míru
nejmladších, který se jel v Jevíčku. Mladý talent na sebe upozornil osmým místem
v sobotní královské etapě a především čtvrtou příčkou v nedělní časovce, což mu
v celkovém hodnocení vyneslo osmou pozici. “Na to, že minulý týden ještě maro-
dil, není jeho výsledek špatný. Byl třetím nejlepším Čechem v závodě, což hovoří
za vše. Potvrdil, že patří mezi českou špičku,” podotkl Trkal k vystoupení Smoly.
Jeho parťákům se už tolik nedařilo. Martin Děd skončil na 60. místě a Sisr obsadil
82. příčku.

Vyhodnocení výtvarné soutěže bude na náměstí
Dne 17. června 2008 se uskuteční od 13 hod. na náměstí T. G. Masaryka slavnostní
vyhodnocení výtvarné soutěže pro žáky čtvrtých a osmých tříd příbramských
základních škol, která je součástí projektu prevence kriminality „Umělecko-
výtvarná soutěž pro ZŠ se zaměřením na sociálně patologické jevy“. Cílem tohoto
projektu, který je zařazen do Městského programu prevence kriminality na rok
2008, je zvýšit právní vědomí žáků a poskytnout základní informace o sociálně
patologických jevech (šikana, záškoláctví, xenofobie, drogy, alkohol, kriminalita
atd.). Při slavnostním vyhodnocení budou autoři nejlepších výtvarných děl oceněni
starostou města Příbram MVDr. Řihákem a zástupcem Okresního ředitelství Policie
ČR. Součástí akce zaměřené na prevenci kriminality mládeže bude hudební
vystoupení bubenické skupiny Marimba Club, ukázky techniky Městské policie
Příbram a Policie ČR a příchozí zde budou moci získat další informace o sociálně
patologických jevech od odborníků z řad Policie ČR, Městské policie Příbram,
Probační a mediační služby a K – Centra Příbram.

Město Příbram - Městská realitní kancelář
vypisuje výběrové řízení 

na pronájem a prodej bytů a nebytových prostorů

Prodej bytu: Příbram VII, nám. 17. listopadu 291, byt 1+1
Prodej nebytových prostorů:
Příbram I, Hailova 187
Příbram VII, Obránců míru 70
Příbram VII, Šikmá 477 (bývalá kočárkárna)
Příbram II, Fantova Louka - dvougaráž 
Pronájem nebytových prostorů:
Příbram VII, Žežická 193 - kancelářská místnost

Pohostinství Kozičín
Příbram I, nám.T. G. Masaryka 1 - skladové prostory
Příbram III, Dlouhá 163 - 2 místnosti
Příbram VII, Legionářů 424
Příbram IV, Čs. armády 4 - garážové stání

Informace lze nalézt na webových stránkách 
města Příbram www.pribram.eu

Bližší Informace k prodeji a k pronájmu Vám
poskytneme v Městské realitní kanceláři, 

tel. 318 629 815

Výběrové řízení na prodej nebo pronájem

Informace o stavu „přečipování“ karet MHD 
V současné době úspěšně probíhá „přečipování“ elektronických karet
na nové programové vybavení umožňující propojení MHD a SID.
Termín dokončení úpravy těchto čipových karet je stanoven na 15. 6. 2008.
V současné době chybí “přečipovat” cca 1 500 kusů karet z celkového
počtu 20 000 vydaných. 
V této souvislosti si odbor správy silnic MěÚ dovoluje vyzvat ty občany,
kteří si dosud  neprovedli “přečipování” své karty, aby tak učinili v nejbližší
možné době. V opačném případě jejich karta po propojení MHD a SID
nebude funkční. Úprava karet se provádí v informační kanceláři  Connexu
Příbram, umístěné v budově ČD centra (vlakové nádraží Příbram).

Tereza
OKTÁBCOVÁ



F O T O K R O N I K A

Starosta Josef Řihák přijal na radnici úspěšné gymnasty TJ Sokol Příbram.

Snímek zachycuje slavnostní zahájení příbramské Podnikatelské výstavy, která byla koncem
května v prostorách zimního stadionu. Poslední květnový čtvrtek přivítal místostarosta Václav Beneš v obřadní síni nové Příbramáčky.

Vzpomínkové slavnosti u Památníku vítězství na Slivici u příležitosti Dne osvobození se zúčastnili
také poslanci JUDr. Eva Dundáčková a MVDr. Josef Řihák.

V sobotu 31. 5. na Novém rybníku odstartoval další ročník MTB maratonu Příbramský permoník.

Studenti Gymnázia pod Svatou Horou se setkali se starostou města, diskutovali s ním a prohlédli si
budovy úřadu.

Základní škola Bratří Čapků má nové hřiště, které již bylo předáno dětem do užívání.

Starosta Josef Řihák přivítal v Příbrami účastníky štafetového běhu Praha - Řím - Orvieto.



S L O U P E K S E N Á T O R A
Koncem dubna letošního roku projednával
Senát žádost policie o vyslovení souhlasu
s trestním stíháním senátorky Liany
Janáčkové, jež se měla dopustit trestného
činu „hanobení národa, etnické skupiny,
rasy a přesvědčení“ podle § 198 trestního
zákona, a to svými protiromskými výroky.
Kromě toho, že je senátorkou, je Liana
Janáčková také starostkou jedné z měst-
ských částí Ostravy, kde žije i početná
skupina Romů. Jejich nejrůznější problem-

atické počínání bylo již po několik let předmětem kritiky občanů
neromského původu, kteří po starostce dlouhodobě požadovali,
aby zjednala nápravu, což však nebylo v jejích silách. Kritického
dne se skupina občanů za starostkou vypravila a během emočně
vypjatého jednání znovu na starostku naléhala, aby buď zjednala
nápravu, nebo aby jim městská část přidělila jiné byty, aby se
mohli z Romy obývané části odstěhovat, neboť již nemohou by-
dlení v jejich blízkosti snášet. Na to starostka po delší době jed-
nání ve vzrušené atmosféře řekla něco v tom smyslu, že by
nápravu mohla zjednat jen „vysokým plotem s elektrikou“, a dále
se v obdobném smyslu o chvíli později vyjádřila tak, že by
„musela mít dynamit a odstřelit je“.
Z policejního spisu, jehož kopii si Mandátový a imunitní výbor
Senátu nechal zaslat, vyplynulo, že věcně se na stranu paní
starostky postavili všichni, které policie předvolala v této fázi
k tzv. podání vysvětlení, a to nejen účastníci jednání, ale mj.
i romská poradkyně Magistrátu města Ostravy a především pak
předseda místního občanského sdružení Olašských Romů. Ten
výslovně uvedl, že oba výroky jsou vytrženy z kontextu celého
dlouhého jednání, že paní starostku a senátorku zná dlouho a že
není žádná rasistka, naopak že se vždy jako jediná snažila
spravedlivě situaci řešit, a že to byli naopak několikrát sami
Romové, kteří na jednání zastupitelstva městské části starostku
uráželi nepředstavitelně sprostými a vulgárními výrazy, které
do policejního protokolu citoval s tím, že on sám se s těmito
Romy pohádal a členům zastupitelstva se vždy omluvil.
Rozprava k této věci pak probíhala v Senátu poměrně klidně až
do doby, kdy se do ní přihlásil pan senátor Zlatuška. Ten se do ní
přihlásil poté, co z vystupování senátorů začínalo být jasné, že
ve své většině vydání senátorky Janáčkové k trestnímu stíhání
nakloněni nejsou, a že tedy Senát s jejím trestním stíháním sou-
hlas pravděpodobně nevysloví. Protože on sám si myslel, že by
vydána být měla, vystoupil se svým dnes již proslaveným pro-
jevem, v němž dosavadní průběh rozpravy v Senátu přirovnal
k povídce Miloslava Šimka „Jak jsme chovali užitečné zvíře“.
Tímto zvířetem je v povídce ovšem prase. Senátor Zlatuška pak
pokračoval: „A když máme jedno mezi sebou, tak už se ho nikdy
nezbavíme“, čímž narážel na zatím převažující názor směřující
k nevydání senátorky. Tím samozřejmě vyvolal skandál, neboť
takto nepřímo označil za prase samotnou senátorku Janáčkovou,
čímž přestala mít rozprava důstojný průběh. Po jejím skončení
pak pro vydání senátorky k trestnímu stíhání hlasovalo jen
13 senátorů, a proto Senát s jejím trestním stíháním souhlas
nevyslovil.
Ústava České republiky říká, že poslance či senátora nelze trestně
stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem, a naopak neříká
nic o tom, na základě čeho se mají členové komory rozhodovat,
zda dají či nedají souhlas k trestnímu stíhání svého člena. Proto
jim nezbývá, než aby se zachovali „podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí“, jak se praví v textu slibu, který na začátku
svého funkčního období skládají.

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

Vážení čtenáři, nevím jak vám, ale mně běží čas měsíc po měsíci tak rychle,
že jsem se ještě ani nenadechla a již se blíží pololetí roku 2008. A s ním
samozřejmě vyhlídky na pro mě lepší část roku, tedy tu slunečnou, letní
a dovolenkovou.
Posledním seminářem prvního pololetí pořádaným komorou byl seminář
na téma „Daňová reforma v příkladech, aktuální stav zákonů v roce
2008“. Další vzdělávací akce plánujeme opět až po letních prázdninách.

Nyní s počátkem léta se soustřeďujeme i na sportovní vyžití našich členů.
Dne 30. května 2008 to bude již XIX. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách v tenisovém klubu
PB Tisku v Bohutíně, který se stal již tradicí. Firma Rückl Crystal Nižbor nám tradičně věnuje na tento
turnaj krásný broušený pohár pro vítěze. V příštím čísle Vás budu informovat o výsledcích turnaje.
Letos poprvé se budeme podílet i na již III. golfovém turnaji, který pořádá OHK Mladá Boleslav. Je zde
možnost pro členy OHK Příbram, aby se tohoto turnaje dne 31. května 2008 zúčastnili, čímž rozšíříme
nabídku našich sportovních aktivit. Zájem o tento sport je překvapivě velký. Účastníci se mohou zúčast-
nit buď golfového turnaje nebo golfové akademie pro začátečníky a doprovod hráčů. 
Záštitu převzala OHK Příbram nad dvěma akcemi, které nás velice zaujaly. Jednu uspořádala taneční
škola Dohnal Dancing a je to evropský taneční festival EUROPEAN QUADRILLE DANCE
FESTIVAL 2008, kdy 16. května v pravé poledne se sešlo na příbramském náměstí 200 tanečníků, aby
zatančili čtverylku. Tato akce je zajímavá tím, že se tančilo v několika evropských zemích v několika
městech současně a počet tanečníků bude zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Tímto bych chtěla
poděkovat panu Dohnalovi za jeho elán a přístup k tomuto projektu, kterým zviditelnil město Příbram.
Jsem ráda, že mladí lidé z našeho regionu se s chutí zapojili do této akce. Komora ráda pana Dohnala
podpořila svou troškou do mlýna. Další krásnou akcí bude 14. června 2008 „Zámecká slavnost v DOL
Bukovany“, které OHK Příbram též poskytla záštitu. Doufejme, že jako v minulém roce se dočkáme
krásného slunečného odpoledne, kde hraje pěkná muzika, děti předvádí výsledky své práce a kde vládne
nádherná příjemná atmosféra v překrásném prostředí bukovanského zámečku. Akce je samozřejmě
věnována zviditelnění Dětské odborné léčebny v Bukovanech a zde si dovolím vyzdvihnout velký
entuziasmus pana Plecitého ze skupiny Ginevra, který dělá pro podporu léčebny maximum.     
OHK Příbram se prostřednictvím KHK Střední Čechy zapojila do francouzského projektu - elektronické
zadávání veřejných zakázek PROCURE. Elektronické zadávání veřejných zakázek vede ke zrychlení
celého procesu, zjednodušení administrativy, úspoře finančních prostředků a zvýšení konkurenceschop-
nosti podniků = dosažení maximálně možných výsledků s minimálními náklady a stráveným časem.
Projekt je spolufinancován Evropskou komisí z programu eTEN www.eten-procure.com. Pilotně je
tento projekt ověřován ještě v dalších 4 státech EU.
OHK Příbram poskytuje od 14. dubna 2008 novou službu pro podnikatele i občany a tou je ověřovatel-
ská kancelář CZECH POINT. OHK Příbram vydává výpisy z registrů státu, jako jsou obchodní
a živnostenské rejstříky a výpisy z katastru nemovitostí. Výpisy z trestního rejstříku budeme vydávat
zřejmě od 1. 7. 2008.
Cena za první stránku výpisu je 70 Kč a za každou další stránku 50 Kč. Úřední hodiny pro tuto
službu jsou pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 15 hodin a úterý od 8 do 12 hodin. Firmy i občané se k nám
pomalu učí chodit a my se na ně těšíme. Jsme rádi, že jsme mohli rozšířit naše služby o tuto činnost.
Koncem června uspořádáme další klubové setkání na téma „Společenská odpovědnost firem“
a proběhne i závěrečné předprázdninové představenstvo OHK za účasti hostů.
Představenstvo OHK Příbram přijalo nové členy:
Ing. Roman Luhan – PRIMA – realitní a poradenská činnost
Artur Ross s.r.o. – velkoobchod s hutními materiály
Všechny informace ohledně našich akcí  i výše uvedených informací najdete na našich webových
stránkách.

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
Československá obchodní banka,
a. s., působí na českém finančním
trhu jako univerzální banka.
ČSOB byla založena v roce 1964
jako banka pro poskytování
služeb v oblasti financování
zahraničního obchodu a volno-
měnových operací. V roce 1990
diverzifikovala svoji činnost

a přeměnila se na univerzální banku. Svoji činnost rozšířila na nově
vznikající podnikatelské subjekty a na fyzické osoby. Dalším
milníkem ve vývoji byl rok 1999 kdy byla privatizována – jejím
majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je
součástí Skupiny KBC. V roce 2000 ČSOB převzala Investiční
a poštovní banku. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém
i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena
k 1. lednu 2008.
Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby
(retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní
klientelu a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní
bankovnictví. V retailovém bankovnictví v ČR společnost působí
pod dvěma obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna,
která využívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti
ČSOB jsou obsluhováni na 222 pobočkách v ČR, klienti Poštovní
spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 29 Finančních center
Poštovní spořitelny a zhruba na 3 330 obchodních místech České
pošty. Pobočková síť ČSOB nabízí současně se svými produkty
a službami i ucelenou nabídku produktů a služeb celé Skupiny
ČSOB. ČSOB i Poštovní spořitelna dále poskytují své služby
prostřednictvím různých kanálů přímého elektronického
bankovnictví.
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb
v České republice. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB
(bankovnictví, pojištění, správa aktiv, penzijní fondy, leasing a fac-
toring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční
banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina
ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu.
Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových
aktivech pod správou je Skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou.
Služby spojené s obchodováním na finančních trzích poskytuje
Patria, sesterská společnost ČSOB. Svůj další rozvoj staví celá
Skupina ČSOB na pevném a dlouhodobém partnerství s každým
klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve finan-
cování malých a středních firem nebo v korporátním financování.
ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim
nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
Skupina ČSOB je součástí Skupiny KBC, bankopojišťovací
skupiny s tradičně silnou tržní pozicí v Belgii. Na konci roku 2007
její tržní kapitalizace dosáhla 34 miliard eur. Během uplynulých
devíti let KBC úspěšně rozšířila svůj geografický dosah do regionu
Střední a východní Evropy. Nyní má významné nebo velmi silné
postavení v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku,

Bulharsku, Rumunsku, Srbsku a Rusku. Skrze svůj menšinový
podíl v NLB má také nepřímou účast ve Slovinsku a dalších státech
Balkánského poloostrova. Skupina KBC se zaměřuje především
na klientelu v oblasti retailu, malých a středních podniků a privát-
ního bankovnictví, ale je aktivní i v korporátním bankovnictví
a v obchodování na trzích.
Dlouhodobý rating ČSOB od Moody’s  je A1, dosáhl ratingové
úrovně České republiky (tj. nejvyšší možné úrovně), což odráží
vysokou kvalitu aktiv, posílení systému řízení rizik, konzervativní
přístup banky k rizikům.
V roce 1994 byla otevřena pobočka ČSOB v Příbrami v nově
zrekonstruovaném domě v Zahradnické ulici, kde sídlí dodnes.
Pobočka nabízí široký rozsah služeb pro podnikatele i občany.
Pro občany nabízí vedle standardních služeb také zdarma zpraco-
vání finančního plánu a poradenství, které jim ukáže cestu, jak řešit
jejich finanční potřeby a jak dosáhnout dostatku prostředků
na splnění jejich snů a přání.
V oblasti financování bytových potřeb nabízí pobočka různé typy
hypoték a půjčku na lepší bydlení. Vysoká variabilita jednotlivých
produktů umožňuje nabídnout řešení vytvořené každému na míru
dle jeho potřeb. 

Pro zhodnocení volných finančních prostředků, nabízí ČSOB různé
varianty investic. Pro konzervativní klienty, kteří ocení ochranu
vložené investice to jsou fondy peněžního trhu a zajištěné fondy
i pro dynamické investory, kteří preferují vyšší výnos, investice
do smíšených a akciových fondů, případně akcií.
Pro podnikatele pobočka nabízí nejen různé typy úvěrů, ale i po-
radenství v oblasti krátkodobého i dlouhodobého zhodnocování
dočasně volných finančních prostředků. ČSOB má díky své historii
klíčové postavení v oblasti zahraničních plateb a zajišťování
různých měnových operací.
Pobočku ČSOB v Příbrami najdete v Zahradnické ulici čp. 71,
tel. 318 492 811, e-mail: info.pribram@csob.cz.

V roce 1851 byla v Příbrami za starosty
Františka Kollera založena nižší reálka.
Původně byla umístěna v rohové budově
na Rynku č. 101 (dnes v přízemí hostince
Kahan). Na základě školských reforem byla
škola v roce 1871 přeměněna na reálné gym-
názium.
Zájem o studium na této škole byl značný,
počet studentů neustále stoupal. Bylo
zřejmé, že město potřebuje ještě další ústav.
Proto se příbramská obec usnesla požádat
ministerstvo kultury a vyučování o zřízení
státní reálky v Příbrami.
Žádosti bylo především díky českým
poslancům v říšské radě vyhověno
a počátkem školního roku 1904/1905 byla
zřízena státní reálka, která zpočátku vyučo-
vala v prostorách obecní dívčí školy
na Příkopech. Ředitel Jan Štěpánek podal
návrh na umístění nové budovy reálky mezi
arcibiskupský konvikt a reálné gymnázium,
do míst, kde byla doposud Městská zahrada.
Tehdejší starosta města Blažej Mixa zadal
projekt stavebnímu inženýrovi Ferdinandu
Havlíčkovi, který navrhl stavbu v pseudo-
barokním slohu. Se stavbou se započalo
29. října roku 1906. V červenci 1908 byla
stavba budovy nové školy zkolaudována.
Příbramskou obec přišla na 449 614 K.
Vnitřní vybavení školy bylo pořízeno
na náklady státu. Jak bývalo tehdy zvykem,
dosti značné procento nákladů bylo určeno
na uměleckou výzdobu interiéru. Zají-
mavostí je, že budova nové reálky měla jako
jediná příbramská škola zabudované ústřední
topení. Královské horní město tak získalo
krásnou a velkolepou budovu, která byla
zajímavá i architektonicky.
Její půdorys je ve tvaru písmene E. Do dvora
byla umístěna aula a pod ní tělocvična.
Vestibul zdobila busta Jeho Veličenstva
a bohatá štukatura. Byly zde umístěny dvě
desky z černého mramoru s nápisem:
“Budova tato vystavěna za panování Jeho
Apoštolského Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I. v letech 1906 – 1908.“
Na druhé pak: “Nákladem obce Králov-
ského horního města Příbram za starosty
Blažeje Mixy.“ Ale nejen to. Příbram
přilákala několik desítek vysokoškolsky
vzdělaných lidí a přibližně 500 středoškol-
ských studentů, čímž se zvýšil kulturní a in-
telektuální život města.
Dne 20. září 1908 byla zahájena výuka.
V září 1939 byl mezi budovami reálného
gymnázia a státní reálky odhalen pomník
spisovateli Aloisi Jiráskovi. Je dílem sochaře
Václava Šáry, který mimochodem také
studoval na zdejší škole.     
V roce 1942 byla reálka sloučena se soused-
ním gymnáziem. Ředitelem se stal Josef

Lukeš, který byl však téhož roku v důsledku
atentátu na  Heydricha spolu se studentem
Stočesem a jeho otcem popraven.
Po osvobození v roce 1945 byla škola něko-
likrát sloučena a opět rozdělena se soused-
ním gymnáziem. V roce 1953 bylo reálné
gymnázium změněno v jedenáctiletou
střední školu.
Ve školním roce 1958/1959 získala tato
střední škola novou budovu  v Příbrami VII,
kde sídlí dosud. Od tohoto školního roku
byla v původní budově v Jiráskových sadech
zřízena osmiletá střední škola, v pořadí
čtvrtá. Na základě rozšíření základního
vzdělání na devět let byla od 1. září 1959
tato osmiletka změněna na devítiletou
střední školu a v roce 1961 na základní
devítiletou školu. Od roku 1983 je pak tato
škola známá jako 4. základní škola.
Koncem 20. století značně klesla v celém
našem státě  porodnost, bylo stále méně dětí
školou povinných. Dotklo se to také našeho
města. V rámci úspor muselo dojít
ke slučování škol. Tato nepříjemná událost
zasáhla i 4. základní školu. Původním
záměrem města bylo v této budově zcela
zrušit základní školu a budovu  přenechat
vysokému školství. S velkým úsilím se však
podařilo školu zachránit. Nakonec byla
v roce 2003 sloučena s 2. základní školou
Josefa Strejce v Příbrami. Začaly se tak psát
nové dějiny nové školy, která nese název
Základní škola Jiráskovy sady Příbram.
Ohlédneme-li se uplynulými 100 lety zpět,
dovolíme si zkonstatovat, že investice,
kterou naši předkové vynaložili na zřízení
této školy, byla velice moudrá a městu
i státu se mnohonásobně vrátila v odvedené
práci několika tisíc absolventů škol studu-
jících v průběhu let v této budově.

Učitelé a žáci ZŠ Jiráskovy sady Příbram

S existencí naší školy je spojeno také
několik významných osobností.
Jednou z nich je bývalý absolvent reálky
Josef Kholl, bojovník za svobodu národa.
Za fašistické okupace se účastnil podzem-
ního hnutí Obrana národa. Padl na bojišti
u Dukly 22. září 1944. Ve vestibulu budovy
mu byla  v r. 1994 odhalena pamětní deska.
Další osobností je Václav Šára, sochař.
Příbram zdobí dvě jeho sousoší: pomník
Aloisi Jiráskovi v Jiráskových sadech, pom-
ník padlým na Březových Horách a několik
reliéfních desek.
Na naší škole také studoval Jan Baptista
Bárta, mnich františkánského řádu, který
byl v 50. letech 20. století odsouzen jako
nepřítel republiky a uvězněn. V roce 1998
mu byla odhalena na fasádě budovy pamětní
deska.

Historie  školy je také spojena s hudebním
děním ve městě. Od roku 1949 získal aulu
naší školy Příbramský dětský sbor vedený
panem Antonínem Vepřekem. Tento
vynikající sbormistr přišel do Příbrami
v roce 1939 a ihned se zapojil do příbram-
ského hudebního života. Jako violoncellista
vstoupil do Příbramské filharmonie, ujal se
vedení smíšeného sboru Lumír - Dobromila,
ale především se začal věnovat se svými
žačkami sborovému zpěvu. Za velmi krátký
čas si příbramský sbor získal značné obliby,
spolupracoval dokonce s rozhlasem
a počátkem roku 1943 se dokonce představil
pražské veřejnosti. Antonín Vepřek dovedl
Příbramský dětský sbor k absolutní špičce
mezi sbory. Zasloužil se také o založení
nového Příbramského smíšeného sboru.
V roce 1971 odchází Antonín Vepřek do dů-
chodu, ale ve své práci s dětmi pokračuje.
Umírá nečekaně v prosinci roku 1977.
Tradice Příbramského dětského sboru však
nebyla přerušena. Taktovku převzal po An-
tonínu Vepřekovi jeho syn Vladimír
Vepřek. Před ním však stál nelehký úkol -
obnovit slávu Příbramského dětského sboru.
Mnoho dětí ze sboru totiž odešlo, a tak
musel shánět další. Nakonec se v roce 1994
rozhodl jít novým směrem, a tak se mu
podařilo dotáhnout sbor k novodobému
vrcholu.

Na závěr této krátké exkurze do historie naší
školy si dovolíme zrekapitulovat všechny
ředitele, kteří se na vedení  školy od jejích
počátků až do dneška podíleli:

1904 – 1914 Jan Štěpánek
1914 – 1934 František Novotný
1934 – 1939 Julius Wenig
1939 – 1942 Vojtěch Štech
1942  reálka spojena s gymnáziem, ředi- 
telem Josef Lukeš (téhož roku popraven)
1942 – 1949 není uvedeno
1949 – 1953 František Francouz
1953 – 1958 Josef Pruner
1958 – 1967 Jaroslav Martínek
1967 – 1971 Antonín Vepřek
1971 – 1974 Miloslava Špačková
1974 – 1987 Jaroslav Vošahlík
1987 – 1991 Eva Hofmanová
1991 – 1997 Marta Sosnovcová
1997 – 2003 František Kalát
1.1. – 30.6.2004    Ivanka Černohorská,

zastupující ředitelka
2004 – dosud Miloš Přibyl

Škola v Jiráskových sadech slaví 100 let

Městský úřad - Stavební úřad Příbram oznamuje, že úřední deska s agendou stavebního úřadu je
umístěna na boční straně domu čp. 19 v Příbrami I (směrem k Zámečku - Ernestinu).
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Za věcnou správnost článků odpovídají autoři Redakční uzávěrka je 20. den předchozího měsíce Toto číslo vychází dne 6. 6. 2008. 

RaJart
Staré a nové pecky

Jasan Zoubek | Radan Wagner

6. června - 31. července 2008
Galerie Františka Drtikola 
Zámeček – Ernestinum Příbram
OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ OD 9 DO 17 HODIN

Mezinárodní rok planety Země 2008 na ZŠ 28. října 1
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 patří mezi 15 základních škol v České
republice, které jsou členy sítě škol UNESCO (AsPnet–UNESCO).
Každoročně je na celostátním setkání zástupců škol UNESCO, které se pro tento
rok konalo v Příbrami, vyhlašováno centrální téma. Tento rok se věnujeme
tématu ,,Rok planety Země, aneb co je pod povrchem“. 
Všechny školy se pak zhostí dané problematiky po svém v tzv. „Týdnu škol
UNESCO“. Pro celou  naši školu byl připraven projekt, který prolínal napříč
předměty i ročníky. Protože geologické téma je pro náš region příznačné díky
široké důlní činnosti, měli jsme mnoho možností, jak tuto problematiku vnést
do vyučovacího procesu a udělat tak projekt zajímavým. Práce na projektu
postupovala ve třech fázích pro každý ročník. První fází bylo získávání infor-
mací k danému tématu. Ve druhé fázi žáci prakticky získávali zkušenosti
související s tématem (přednášky, exkurze, praktická činnost) a třetí fází byly
výstupy, které žáci vytvořili ve formě posterů, prezentací, prostorových
modelů, obrázků či fotografií.  Ročníky se věnovaly tématům s názvy Historie
v zemi ukrytá, Zdroje pro žíznivou planetu, Suroviny budoucnosti, Cesta
do hlubin Země, Rýžování zlata na Litavce, Uran – co nám dal a co nám vzal. 
Při přípravě jednotlivých témat jsme úzce spolupracovali s Hornickým
muzeem v Příbrami, kde jsme se setkali s velmi vstřícným přístupen všech
zaměstnanců, kteří nám nabídli pomoc a odborné vedení. A tak naši žáci zažili
exkurzi v Hornickém muzeu – paleontologické sbírky, besedu s panem Velflem
o historii těžby rud a tvorbě štufenverků, navštívili jsme mineralogickou
expozici, dokonce jsme zkusili rýžovat zlato. Všechny tyto aktivity odborně
vedli zaměstnanci Hornického muzea a podali našim žákům vyčerpávající a za-
jímavý výklad. Vedle návštěv Hornického muzea jsme se také rozjeli
do Nového Knína a v místní mincovně hledali informace o těžbě zlata v našem
regionu. Starší žáky navštívil zástupce DIAMA Příbram a přiblížil žákům
historii a současnost těžby uranu. Ostatní žáci navštívili Památník Vojna
a v něm expozici pod názvem Uran v českých dějinách. Mladší žáci s kladívky
zkoumali v terénu horniny, hledali trilobity, objevovali žíly rud. 
Celá škola byla během měsíce dubna v pohybu a teď pilně zpracováváme
nabyté poznatky. Píšeme, malujeme, ukládáme a třídíme fotografie a všechnu
naši práci prezentujeme na velké zeměkouli v prostorách chodeb školy tak,
abychom se vzájemně informovali a obohatili si naše znalosti o všem, ,,co je
pod povrchem“ našeho příbramského regionu. 
Celý projekt společně připravila Mgr. Jana Batelková a Mgr. Jarmila Stupková.
Nebývá samozřejmostí, že veřejnost či instituce jsou vstřícné vůči činnostem
dětí základních škol, a proto si o to více vážíme a děkujeme všem zaměst-
nancům Hornického muzea, DIAMA, Kovohutí a Technických služeb, kteří
nám vyšli vstříc a byli našemu projektu nápomocní. Velmi si toho vážíme. 

Mgr. Jana Batelková
zástupce UNESCO za ZŠ, Příbram VII, 28. října 1


