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Úpolín nejvyšší - žlutá ozdoba
zelených luk, bohužel již mizí.

U příležitosti 65. výročí ukončení
II. světové války byl uspořádán
pietní akt, při kterém také starosta
MVDr. Josef Řihák a místostaros-
tové MUDr. Ivan Šedivý a Václav
Černý položili věnce u památníků.

Maturitní období končí. Také
v pátek 28. 5. jsme byli svědky
předávání maturitních vysvědčení.
V Galerii Františka Drtikola
převzali tento doklad o ukončení
studia studenti Střední zdravot-
nické školy a VOŠ Příbram.
Všem, kteří úspěšně zakončili svá
středoškolská studia, popřál hodně
úspěchů v dalším životě také
starosta MVDr. Josef Řihák.

Dne 25. 5. proběhlo v Zámečku -
Ernestinu ocenění bezpříspěvkových
dárců krve. Stříbrnou plaketu
prof. Jana Janského za 20 bezplat-
ných odběrů obdrželo 29 dárců,
zlatou plaketu za 40 odběrů
19 dárců a 12 dárců bylo oceněno
zlatým křížem III. stupně za 80 bez-
platných odběrů krve. Ocenění
předal místostarosta Václav Černý.

Letošní ročník Hudebního festi-
valu A. Dvořáka zahájil starosta
MVDr. Josef Řihák. V úvodním
koncertu vystoupila pěvkyně
Dagmar Pecková.                  

Oslava svátku svatého Floriána měla letos
daleko slavnostnější ráz. „Nebyla to jenom
akce příbramských hasičů, ale hasičů z celého
regionu. Tentokrát jsme udělali velkou oslavu
společně s Okresním sdružením hasičů
a Hasičským záchranným sborem, který slavil
40 let od svého založení,“ uvedl místostarosta
Václav Černý. 

Před čtyřiceti lety byl tedy v našem městě
zřízen první hasičský profesionální sbor a jeho
současný ředitel mjr. Ing. Jiří Heinrich požádal
vedení města Příbram i příbramské dobrovolné
hasiče o spolupráci při organizování oslav
tohoto výročí. 
Vůbec první hasičský sbor v Příbrami vznikl
v roce 1886, ale v té době šlo o hasičské sbory
dobrovolné. Na jejich tradici pak navázali
v roce 1970 profesionálové a v našem městě byl
vytvořen profesionální hasičský a záchranný
sbor. Svoji kvalitu prokázal mnohokrát, ale
několik zásahů se výrazným způsobem vrylo

do povědomí příbramské veřejnosti. Poprvé to
bylo v roce 1978, tedy krátce po vzniku sboru,
kdy v Příbrami došlo k tragické události –
požáru na Svaté Hoře. Tento požár patřil k nej-
větším v historii města a hasiči tady odvedli
skutečně skvělou práci a zachránili památku,
která je významným symbolem našeho města. 
Připomenout si musíme i povodně v letech
1997 a 2002. I tady příbramští profesionálové,
ale i řada dobrovolných hasičských sborů
pomáhala na vynikající úrovni, i když přitom
museli často nasazovat své životy a někteří

při těchto zásazích zahynuli. I na ně vzpomínal
ředitel J. Heinrich na slavnostním setkání, kde
byli oceněni mnozí z profesionálních i dobro-
volných hasičů. 

„Spolupráce mezi dobrovolnými a profesionál-
ními hasiči je nyní skutečně na velice dobré
úrovni a na tomto setkání to také zaznělo. Dnes
již občan nepozná, zda jsou u zásahu profe-
sionálové nebo dobrovolníci. Snad jenom podle

nápisu na autě. I vybavení dobrovolných sborů
je vysoce kvalitní,“ řekl Václav Černý. 
Hasičům popřál i starosta města MVDr. Josef
Řihák. „Děkuji všem hasičům z Příbrami,
profesionálům i dobrovolníkům, za jejich
obětavou a záslužnou práci a ať v budoucnu
musí zasahovat co nejméně a vždy se ve zdraví
vrátí ke svým rodinám.“
Oslavy pak pokračovaly v klidové zóně Hořejší
Obora. „Díky Ministerstvu vnitra ČR se tady
objevil i vrtulník, který byl velkou atrakcí
hlavně pro děti. Příští rok budou mít příbramští
dobrovolní hasiči 125 let od svého vzniku, a tak
chceme připravit podobnou akci. Teď jsme si to
vlastně na Oboře vyzkoušeli včetně tradiční
vodní fontány. Klidová zóna je pro akce podob-
ného druhu naprosto ideální. Počasí sice trošku
nevyšlo, ale jinak vše dopadlo dobře a ohlasy
na tuto akci jsou velmi dobré,“ doplnil Václav
Černý. 
Na příští rok se tedy Příbramáci mohou těšit.
Vůbec nejstarší hasičský sbor je v naší repub-
lice ve Velvarech a oslavil 130 let od svého
vzniku. Ten příbramský je tedy o pouhých pět
let mladší. 
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S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,
tak už máme za se-
bou první letošní
volby. Děkuji Vám
všem, kteří jste
přišli hlasovat.
Vím, že mnohdy
není jednoduché
rozhodnout, komu
dát ve volbách svou
důvěru. O to víc si
vážím zodpovědného
přístupu každého
z Vás, kdo jste se
podílel na volbě
nových poslanců. 

Gratuluji rovněž nově zvoleným poslancům.
Těší mě, že město Příbram bude mít v nové
Poslanecké sněmovně Parlamentu České repub-
liky hned dvojnásobné zastoupení. Blahopřeji
Ing. Ivanu Fuksovi a Ing. Jaroslavu Vandasovi
k získání poslaneckých mandátů. Oběma přeji
hodně úspěchů v jejich nové činnosti. Nám
Příbramským v této souvislosti přeji, aby oba
naši reprezentanti mysleli i na své město
a pomohli mu podle svých sil a možností.
Ze srdce také děkuji za vše, co pro Příbramsko
udělala, dnes již bývalé dlouholeté poslankyni
JUDr. Evě Dundáčkové. Znám Evu odmala, byli
jsme dlouho v Parlamentu kolegové a troufnu si
tvrdit, že jsme byli a zůstali přátelé. Děkuji Evě
Dundáčkové např. jménem mladých fotbalistů,
kterým významně pomohla k výstavbě nových
hřišť s umělou trávou v Dobříši a v Příbrami.
Přeji Evě, ať se jí daří v její další práci i v osobním
životě.
A v neposlední řadě děkuji také členům volebních
komisí, zapisovatelkám a všem ostatním lidem,
kteří se na zdárném a hladkém průběhu voleb
podíleli. 
Spousta práce čeká v nejbližších dnech i nové
poslance a vládu, která z voleb vzejde. Přeji
nám všem, abychom se dočkali vlády, která se
bude zodpovědně a slušně chovat ke všem
občanům. 
Vrcholné úsilí korunované šťastným či méně
radostným koncem za sebou již mají nejen
politici, ale i absolventi závěrečných ročníků
středních škol. Věřím, že všichni letošní matu-
ranti úspěšně složili svoji první velkou životní
zkoušku a že se všem podaří dostat na další
studia, která se jim budou líbit. 
Troufnu si tvrdit, že na tom, jak kvalitní
výchovy a vzdělání se dostane současné mladé
generaci, závisí budoucí osud nás všech daleko
více než na tom, jakou máme nyní vládu.
Očekávám, že se nebude dále prohlubovat
mezigenerační konflikt, jehož náznaky jsem
se znepokojením pozoroval v uplynulém období.
Ale nejen letošním maturantům končí školní
rok. Prázdniny doslova na dohled mají i všichni
ostatní školáci. My starší zase netrpělivě
odpočítáváme poslední dny, které nám zbývají
do zasloužené letní dovolené.   
Ještě než se rozjedeme na dovolenou, můžeme
si v Příbrami užít celou řadu pěkných akcí.
Ti z Vás, kteří nebudou sledovat fotbalové mis-
trovství světa v Jihoafrické republice, mohou
navštívit například oblíbenou akci „Divadlo
patří dětem“. Nebo slavnou Prokopskou pouť
na Březových Horách, která má před sebou
v obnovené tradici v prvních červencových
dnech již 21. ročník. Vaší pozornosti doporučuji
rovněž „Den otevřených dveří“ v nízkoprahovém
zařízení Bedna, který se uskuteční 14. června.
A dovolím si Vás pozvat i na 10. big beatový
festival v Příbrami, který se uskuteční v pros-
torách Kulturního domu a Divadla A. Dvořáka
v Příbrami dne 26. června.
Vážení občané Příbrami,
přeji Vám hezké léto a těším se s Vámi na shle-
danou na setkání na některé kulturní, sportovní
či společenské akci, která se v našem městě
před letními prázdninami uskuteční.

MVDr. Josef Řihák

P Ř Í B R A M Š T Í H A S I Č I
S L AV I L I S V Á T E K S V. F L O R I Á N A

Zastupitelstvo města Příbram 
vyhlašuje 2. výběrové řízení
na poskytování půjček vlastníkům
domů a bytů na území města
Příbram pro rok 2010 z fondu
FOM a stanovuje následující
podmínky výběrového řízení:

a) 2. výběrové řízení proběhne
dne 18. 6. 2010,
b) lhůta pro podávání žádostí je
stanovena do dne 15. 6. 2010,
c) obsah žádosti musí splňovat
podmínky uvedené v OZV č.
2/2008, čl. 5, odst. 3
d) žádosti se podávají na formuláři,
který je k dispozici na MěÚ
Příbram, odboru ekonomickém
a na www.pribram.eu.
Vzhledem k tomu, že půjčky lze
získat jen na základě podané
žádosti, doporučujeme všem
zájemcům sledovat od 1. do 15. 6.
2010 úřední desku MěÚ Příbram,
webové stránky nebo se informo-
vat na tel. čísle 318 402 230, paní
Jaroslava Ambrušová.

Město Příbram uspělo ve své žádosti o dotaci z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem
„Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění
vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základ-
ních škol zřizovaných městem Příbram“. Projekt je spolufinan-
cován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR, což pro město Příbram znamená, že se na tomto
projektu finančně nepodílí. Tento projekt probíhá od 1. 2. 2010
do 30. 6. 2012 a je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání
ve všech základních školách zřizovaných městem Příbram,
klade si za cíl vytvořit přístupem tzv. zdola (bottom - up) nástroje
evaluace ve vzdělávání a zavést je do praxe, což vytvoří pod-
mínky pro inovaci ŠVP (školní vzdělávací program) partner-
ských škol s maximálním zapojením žáků a pedagogů škol
do procesu. Dále bude probíhat realizace motivačních a vzdělá-
vacích aktivit, kterou chceme dosáhnout zvýšení kvality a efektivity
uplatňování kompetencí pedagogických pracovníků ve vztahu
k evaluaci a autoevaluaci ŠVP s důrazem na širší rozpracování
profilového tématu „EVVO – environmentální výchova“.
V neposlední řadě vznikne i-portál pro síťovou spolupráci,
sdílení informací a přenos výsledků dobré praxe mezi školami
a městem. 

Mgr. Jan Chvál, koordinátor projektu OP VK 1.1

Město Příbram je úspěšným žadatelem projektu „Další
vzdělávání pedagogických pracovníků základních
a mateřských škol zřizovaných městem Příbram“ Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, což pro město
Příbram znamená, že se na tomto projektu finančně
nepodílí. Uvedený projekt je součástí komplexního
záměru města, který je zaměřen na zvýšení kvality
vzdělávání. Město Příbram jako zřizovatel chce tímto pro-
jektem pomoci všem svým základním a mateřským
školám při úspěšné realizaci modernizačních procesů
ve vzdělávání a zároveň podpořit zlepšení odborné
připravenosti pracovníků škol pro zavádění školních
vzdělávacích programů. 
Hlavními cílovými skupinami projektu jsou primárně peda-
gogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních
a mateřských škol zřizovaných městem Příbram, pro které
byl sestaven plán vzdělávacích aktivit. Projekt byl zahájen
1. 2. 2010 a potrvá do 30. 6. 2012.

Radka Zelenková, koordinátor projektu OP VK 1.3



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN Z VITENCE

NEJVYŠŠÍ MINCMISTR, PÁN PŘÍBRAMĚ
A ZAKLADATEL BŘEZOVÝCH HOR

? - ?

V dnešním díle našeho seriálu se zaměříme na dalšího
zástavního majitele našeho města. Jan z Vitence jej získal
v roce 1525 od Jindřicha Pešíka z Komárova. Nejednalo se
však o celé panství, ale jen o jeho největší díl s podstatnou
částí města a nejbližšího okolí. Jan z Vitence byl pravým
opakem Jindřicha Pešíka, patřil k úřednické šlechtě,
zachovával králi věrnost a dokázal se svým majetkem
dobře hospodařit. Záhy tak v roce 1529 vyplatil i zbytek
příbramského panství od zbylých bratří Pešíků a stal se
jediným majitelem prosperujícího majetku. 
Jan, který podnikal ve zdejším dolování, se zapsal
do příbramské historie nesmazatelným způsobem. Rok
po svém vstupu do Příbramě totiž vydal listinu, ve které
potvrdil privilegium, udělené Jindřichem Pešíkem o rok
dříve, a navíc, kromě jiného, dovolil zdejším horníkům
usadit se v místech těžby (na dnešních Březových Horách).
Udělil jim též určitou formu samosprávy. Záležitosti mezi
horníky tak mělo nadále řešit horní bratrstvo, z jehož
činnosti se dochovalo mj. krásné stříbrné pečetidlo z roku
1530, dnes uložené v příbramském státním okresním
archivu.
Jan z Vitence dokázal využít své loajality s králem Ferdi-
nandem I., který mu proto dovolil zacházet s Příbramí
téměř jako s vlastním majetkem. Získal též právo obnovit
příbramský hrad – dnešní Zámeček - Ernestinum. Mezitím
však příbramští měšťané, kteří z rozvoje těžby neměli
téměř nic a naopak se cítili poškozeni pevnou vládou Jana
z Vitence, snažili dosáhnout u krále Ferdinanda I. získání
nových výsad. Problémy příbramských s Janem z Vitence
spočívaly především v poddanských povinnostech, které
nebyly příbramským příliš po chuti. Ferdinand I. vyřešil
situaci v roce 1534 tak, že městu částečně vyhověl – vrátil
mu 4 podíly na těžbě stříbra (tzv. kukusy), potvrdil jim
starodávné svobody a výsady a rozšířil počet týdenních
trhů na dva (úterý a sobota). Na druhou stranu však obdařil
zdejší horníky, kteří nepatřili pod městskou jurisdikci,
dalšími svobodami, např. je osvobodil od všech
spáchaných zločinů, s výjimkou hrdelních, pokud budou
pracovat v dolech, čímž zmenšil rozsah práva příbram-
ského městského soudu. 
Příbramští těžce nesli, že je Jan z Vitence považoval za své
poddané, přestože ten jen postupoval v souladu s tehdejším
právem. Příbram byla stále poddanským městem, byť
v druhotném majetku krále (protože skutečný majitel,
pražský arcibiskup, již více než sto let nebyl zvolen)
a měšťané byli povinni plnit dávné povinnosti, např. robot-
ovat nebo dodávat na příbramský Zámeček mláto. Jan,
stejně jako jeho předchůdci, také vyžadoval, aby mu
příbramští přísahali člověčenství (tedy skutkem vyjádřili
svou poddanost). Spor o mláto a robotu, při kterém byly
někteří vzpurní měšťané uvězněni, musel dokonce řešit
zemský soud. Výsledkem bylo jen konstatování, že staré
povinnosti měšťané plnit musí, ale nové, které Jan z Vi-
tence požadoval, vykovávat nemají. 
V roce 1540 se král rozhodl odměnit Jeronýma Šlika
z Holíče příbramským panstvím. Dovolil mu proto vyplatit
finanční zástavu Janovi z Vitence, který následně povýšil
do hodnosti nejvyššího mincmistra (správce královského
horního a mincovního regálu), zakoupil panství Lochovice
a Tachov a z dalších příbramských dějin se vytratil.

Daniel Doležal

3. 6. 1910
Příbramské báňské ředitel-
ství požádalo o souhlas
se školením dělníků v posky-
tování první pomoci

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

8. 6. 1850
do Příbrami přišlo prvních
12 četníků, aby zde vybu-
dovali četnickou stanici.

8. 6. 1910
se v Příbrami konala
schůze vyslaných zástupců
pro opatření náhradního
průmyslu v Příbrami
na místo stagnujících báň-
ských podniků bez pozi-
tivního výsledku.

11. 6. 1895
propuštěný horník Antonín
Hoffmann zastřelil horního
inspektora Karla Reytta
z Baumgartenu a postřelil
dozorce Kajetána Čermáka. 

13. 6. 1940
se v Příbrami narodil básník
Václav Hrabě.

16. 6. 1960
se konaly celostátní volby
do Národního shromáždění
a všech stupňů národních
výborů. Účast voličů v Pří-
brami byla 99,86 %.

18. 6. 1880
bylo vyhověno žádosti
březohorské obce o zřízení
poštovního úřadu na Bře-
zových Horách.

21. 6. 1835
shořela Svatohorská poustev-
na, která stávala od roku
1677 západně pod zvonicí.

22. 6. 2000
byla slavnostně otevřena
stálá expozice Františka
Drtikola v Galerii Františka
Drtikola v Zámečku -
Ernestinu.

Daniel Doležal

ČE RV 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
Vy u ž i t í  k a p a c i t y  m a t e ř s k ý c h  š k o l
„Pro příští školní rok se v mateřských školách zřizovaných městem
uvolní 372 míst. V termínech pro podání žádosti o předškolní vzdělávání
bylo těchto podání učiněno 480. Vzhledem k tomu, že jsme předpoklá-
dali, že mnozí rodiče podají žádost na více škol, po zápisu jsme tento
stav prověřili. Výsledkem je poznatek, že až 87 žádostí bylo podáno
duplicitně. Zájem o místo v MŠ často projevují i rodiče, kteří mají dítě
teprve v kočárku, a to většinou vlivem „katastrofických“ mediálních
informací z jiných lokalit. V současné době jsou všechny naše mateřské
školy pro příští rok plně obsazeny, cca 20 žádostí nebylo uspokojeno.
Dle mých informací byla prozatím podána dvě odvolání proti nepřijetí
dítěte - jedná se o jedno dítě s trvalým bydlištěm mimo Příbram z obce,
kde nemají mateřskou školu - hlásili se ve čtyřech školkách, ve dvou
podali odvolání. V těchto dnech dobíhají lhůty pro možnost podání
odvolání proti rozhodnutí ředitelky,“ sdělil starosta MVDr. Josef Řihák.
Ředitelky MŠ rozhodují o umístění dětí ve správním řízení. Při převisu
poptávky uplatňují kritéria, která jsou v zásadě stanovena následovně:
přednostně je přijímáno dítě v posledním ročníku před plněním povinné
školní docházky, dále rozhoduje bydliště v Příbrami a jejích částech,
umístění sourozence v MŠ, zaměstnanost rodičů a další.

P e t i c e  p r o t i  h o u k á n í  v l a k ů
Na Městský úřad Příbram byla doručena petice členů společenství
vlastníků jednotek bydlících na adresách Školní 71, 72, 73, 74
v Příbrami VIII a z okolí, v níž si tito občané stěžují na značné
zhoršení kvality bydlení poté, co byl v září 2009 zřízen nechráněný
přechod přes železniční trať u klubu Junior. Zhoršení kvality bydlení
je způsobeno velmi hlasitým houkáním vlaků blížících se k přejezdu.
Dle údaje uvedeného v petici jde denně přibližně o 50 vlaků.
V petici občané žádají, aby „zřízení přechodu přes železniční trať,
pokud je tento skutečně nezbytný, bylo řešeno tak, aby strojvůdci
projíždějících vlaků nebyli povinni před přechodem houkat“.
Právní odbor zjistil ve spolupráci s odborem správy silnic následu-
jící skutečnosti: Nechráněný přechod přes železniční trať vystavělo
město Příbram nákladem asi 1,8 milionu Kč, přičemž na otázku
houkání vlaků před příjezdem k tomuto nechráněnému přejezdu,
který se nachází v blízkosti bytových jednotek, zřejmě nikdo při
uskutečňování tohoto záměru nepomyslel. Zřízení nechráněného
přechodu přes železniční trať bylo ze strany města motivováno sna-
hou o zajištění bezpečnosti občanů, kteří v těch místech ve volném
terénu nedisciplinovaně přecházeli přes železniční trať, neboť se jim
nechtělo koleje po delší trase obcházet. Houkání vlaků při příjezdu
k nechráněnému přechodu je pak z bezpečnostních důvodů nařízeno
železničními předpisy a toto houkání musí být dokonce opakované,
což nelze změnit. Orgány hygienické služby se pak na dotaz vyjádřily
v tom smyslu, že takový hluk je z jejich hlediska neměřitelný a že je
to asi stejné, jako když houkají sanitky. Zřejmě také není možné
vybavit lokomotivy slabšími houkačkami, neboť z vyjádření Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, vyplývá, že každá loko-
motiva je vybavena jinou houkačkou již z výroby. Vedoucí právního
odboru se také na místě osobně přesvědčil, že houkání vlaků je
skutečně velmi silné. Dle sdělení předsedy společenství vlastníků
jednotek, s nímž vedoucí právního odboru o věci hovořil, je také
nutno upozornit na to, že kromě běžného denního provozu převážně
osobní přepravy dochází k houkání vlaků také v noci, a to vlaky
nákladními. 
„Z vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
pak vyplývá, že jedinou možností, jak při zachování nechráněného
přechodu přes železniční trať je možno houkání vlaků zamezit, je
osazení tohoto přechodu světelným zabezpečovacím zařízením,
po jehož instalaci by nutnost houkání vlaků odpadla. Odhadované
náklady na vybudování takovéhoto zabezpečovacího zařízení jsou
cca 6 milionů Kč, přičemž i pak nelze houkání vyloučit při poruše
tohoto zabezpečovacího zařízení a především při jeho nerespek-
tování ze strany uživatelů přechodu. Rozhodli jsme, že město bude
jednat se Středočeským krajem a Správou železniční dopravní cesty
s cílem zajistit u přechodu světelné zabezpečovací zařízení,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.
Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje:
Prováděcím právním předpisem upravujícím hygienické limity
hluku a vibrací je Nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle § 1 odst. 2
písm. c) se toto nařízení mj. nevztahuje na akustické výstražné
signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou
lidského života, zdraví a majetku.

S p o l u p r á c e  m ě s t a  a  n e m o c n i c e
Dostavbu a modernizaci Oblastní nemocnice Příbram, a. s., považuje
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák za jednu z nejdůležitějších
investičních akcí v dějinách Příbrami. „Příbramská nemocnice,
která patří Středočeskému kraji, je nejen největším zaměstnavatelem
na Příbramsku, ale i jednou z nejdůležitějších institucí v našem
regionu. Vítám současné proměny v naší nemocnici a mám z toho
velkou radost. Nové operační sály, urgentní příjem, moderně
vybavená lůžka i speciální přístroje – to vše naší nemocnici citelně
chybělo. Toto špičkové vybavení chybělo nejen nám, pacientům, ale
především lékařům, sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům
příbramské nemocnice. Znám velmi dobře celou řadu lékařů
a dalších zaměstnanců příbramské nemocnice a vím, že jsou to
špičkové kapacity ve svých oborech. Moderní diagnostická praco-
viště, operační sály a další přístrojové a technické vybavení – to jim
až dosud citelně chybělo. Jsem rád, že vedení Středočeského kraje
věnuje příbramské nemocnici pozornost a že k nám investuje velké
peníze. Velkou zásluhu na všech pozitivních změnách v Oblastní
nemocnici Příbram mají hejtman Středočeského kraje MUDr. David
Rath a ředitel naší nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada. Těším se
na to, až budu moci sledovat, jak bude pokračovat dostavba naší
nemocnice druhou etapou, při které bude mimo jiné přestavěna
a nově vybavena původní hlavní budova v areálu,” říká starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák. 
Jaká je spolupráce města Příbrami s Oblastní nemocnicí Příbram,
a. s., a jak se město podílelo na nedávno skončené dostavbě areálu I?
„Spolupráce mezi městem a Oblastní nemocnicí Příbram, a. s., je
velmi pestrá. Především v oblasti sociálních služeb, v péči o staré lidi,
nemocné, je město pro Oblastní nemocnici Příbram nejbližším part-
nerem. Poskytujeme nemocnici peníze například z městských grantů,
které jsou určené na oblast zdravotnictví a sociální péče. Oblastní
nemocnice Příbram se tradičně hlásí se svými projekty a město
nemocnici v řadě oblastí přispívá. Velmi důležitá je naše spolupráce
s nemocnicí a Českým červeným křížem v oblasti dobrovolného
dárcovství krve. I když jsme se přímo finančně nepodíleli na vlastní
dostavbě nové části nemocnice, přesto město Příbram úspěšnou
realizaci projektu podpořilo významně. Město bezplatně věnovalo
nemocnici velké množství pozemků.“  
Není tajemstvím, že město Příbram usiluje také o získání některých
budov v areálu II – Zdaboř, který patří příbramské nemocnice.
Jak jednání o převodu těchto objektů pokračují?  
„Se Středočeským krajem, který je majitelem Oblastní nemocnice

Příbram, a. s., hledáme možnosti, jak směnit majetek města, který
kraj i město navzájem potřebují. Kraji nabízíme budovy některých
příbramských středních škol, jichž je Středočeský kraj zřizovatelem.
Kraj nám naopak může poskytnout objekty, například v areálu
Zdaboř, které se městu hodí právě například pro uspokojování
sociálních služeb občanům. V Příbrami máme připraveny projekty
rozvíjení sociálních služeb. Myslím si, že v této oblasti máme
v našem městě rezervy. Tím, jak populace stárne, bude hrát nabídka
sociální péče pro naše občany čím dál větší roli. Chceme v areálu
Zdaboř vybudovat např. hospic, sociální lůžka, chráněné  bydlení či
nejrůznější služby v oblasti následné péče po léčbě závažných
onemocnění a podobně. Věřím, že se nám povede brzy jednání
dovést ke zdárnému cíli, a občanům Příbrami se tak rozšíří nabídka
sociálních služeb, které budou moci využívat.“  

O p r a v e n é  c h o d n í k y
„Nové povrchy chodníků byly v těchto dnech dokončeny na náměstí
17. listopadu, v ulicích Osvobození, Legionářů, Komenského i na dal-
ších místech na sídlišti v Příbrami. Stalo se tak v místech, kde
plynaři dokončili rekonstrukci plynovodního potrubí. Obyvatelům
a návštěvníkům Příbrami nyní slouží nejen nové chodníky a povrchy
ulic všude, kde již proběhla výměna rozvodů plynu, ale navíc je
pod povrchem těchto opravených chodníků nové, bezpečné vedení
plynu. Děkuji firmě Středočeská plynárenská, a. s., za realizaci této
významné investiční akce v Příbrami,“ poděkoval starosta MVDr.
Josef Řihák.
Výměna plynovodů dále pokračuje, nebo se ještě uskuteční,
v ulicích Mariánská, Čs. armády, K. H. Máchy, části Březnické,
Osvobození, Legionářů, Ostravské, Politických vězňů a na náměstí
17. listopadu. Tam všude musí občané počítat po jistou dobu
s omezeními. A tam všude také se lidé mohou také těšit na nové
povrchy chodníků a na bezpečné plynovody. 

D a l š í  ž á d o s t i  o  d o t a c e
„Pokračujeme v přípravě a podávání žádostí o dotace z operačních
programů, nyní konkrétně z programu životního prostředí. Jedná se
o žádost na dotaci analýz rizik v oblasti Příbramského potoka.
Pravděpodobně v lokalitě, kde je objekt bývalé Prádelny OPS,
došlo ke kontaminaci území chlorovanými uhlovodíky. Chceme
zjistit zdroj těchto látek, označit viníka a následně požádat
o finanční prostředky na likvidaci těchto látek a revitalizovat toto
území,“ sdělil 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. V této fázi
město požaduje částku kolem 4,5 milionů korun. Další žádost se
týká například i revitalizace veřejné zeleně v oblasti Příbramského
hřbitova, Balbínovy a Žižkovy ulice. To představuje částku kolem
šesti milionů korun.

Ly ž a ř s k ý  s v a h  P a d á k
Provozovatel Lyžařského svahu Padák předložil žádost o prominutí
poplatku za provoz svahu. „Jedná se o částku kolem 24 tisíc korun.
Rada tuto žádost podpořila vzhledem k tomu, že náklady v porovnání
s výnosy jsou stále velmi vysoké,“ informoval místostarosta Ivan
Šedivý a pokračoval: „Doporučujeme zastupitelům této žádosti
vyhovět. Město se snažilo zainteresovat i příbramské školy, aby
v rámci svých sportovních aktivit zvýšily návštěvnost tohoto svahu.
Musím konstatovat, že již se toto sportovní zařízení dostává do pově-
domí široké příbramské veřejnosti i okolí. V letošním roce se
návštěvnost dost zvýšila, a proto chceme provoz svahu podpořit
a udržet jeho provozování.“

H u d e b n í  f e s t i v a l  A .  D v o ř á k a
Festival se chýlí ke svému závěru. „Zahajovací koncert letošního
ročníku s Dagmar Peckovou byl skutečně vynikající. Ale dobré
ohlasy jsou i na ostatní koncerty tohoto cyklu, takže v této tradici
rozhodně chceme pokračovat i v dalších letech. Tato akce již dávno
překročila hranice města i hranice regionu a mluví se o ní i na kraj-
ské úrovni. Nyní se začíná pracovat na dalším ročníku. S tímto
festivalem se chceme pokusit prorazit i na republikovou úroveň,“
informoval místostarosta Václav Černý.

V í c e  č t e n á ř ů  v  k n i h o v n ě
Na Knihovnu Jana Drdy nyní dohlíží místostarosta Václav Černý.
„V této Knihovně pracují samí nadšenci, takže po zastavení vydava-
telské činnosti si Knihovna vede velice dobře. Zjistil jsem, že se
do tohoto zařízení opět začínají vracet čtenáři. Zdá se, že lidé
přestávají číst noviny a vrací se ke knize. Již byl dokončen
seznam tady dříve vydaných knih, které zaplňují sklad. Tyto knihy
chceme nyní nabídnout k prodeji. Knihovna J. Drdy nyní také
zajišťuje Informační službu na novém autobusovém nádraží
a i v tomto směru se lidé, kteří zde pracují, osvědčili,“ uvedl Václav Černý.

O s l a v a  D n e  m a t e k
Již tradičně proběhla v Domově důchodců a pečovatelských domech
oslava Dne matek. Program přichystali pracovníci Pečovatelské
služby a postupně se představily děti z Mateřské školy Perníková
chaloupka, 1. základní umělecké školy, děti ze Základní školy
Březové Hory a také soubor Slivičáček. „Samozřejmostí nebyla jen
umělecká vystoupení dětí, ale všechny obyvatelky našich zařízení
dostaly i květinu,“ uvedl ředitel Pečovatelské služby Příbram
a místostarosta Ivan Šedivý.

H ř i š t ě  H l i n o v k y  a  m a l á  k o p a n á
Problém, který se táhne již asi dva roky. Hřiště, které zde bylo před
časem zbudováno, bylo původně určeno k rekreačnímu a odde-
chovému sportování, ale hráči malé kopané, kteří tady trénovali, se
probojovali do vyšší soutěže a tím také nastal problém s okolními
občany. Soutěž s sebou přinesla nejen denní tréninky, ale i zápasy,
které mají daleko vyšší zvukovou hladinu. Ta bohužel často
překračuje mez stanovenou pro obytnou zónu, která tady bezesporu
je. „Zúčastnil jsem se jednání na místě a musím říct, že občané
mají pravdu. Hluk je skutečně velký a byl ostatně i naměřen hygie-
nickou službou. Takže lidé si prostě stěžují oprávněně. Musím také
říct, že mám vztah i ke sportovcům, a vím, že malá kopaná se
bez hluku hrát nedá. Výkřiky a překopnutí míče na jiné pozemky, to
k této hře také patří. Další hluk způsobí i diváci a fanoušci. Shodli
jsme se, že protihluková stěna by nic neřešila. A jaké je tedy řešení?
Sportovci navrhovali, že tady dohrají soutěž a pak budou hledat
jinou lokalitu. Ale zdejší občané o tom nechtěli ani slyšet, a nezbývá
tedy nic jiného, než dodržet pokyny hygieny, tedy omezit provoz
na maximálně 180 minut denně. Jinak zde musí být klid. Zástupci
malé kopané byli z tohoto rozhodnutí hodně smutní a jednání bylo
velmi těžké, každý si hájil své pozice. V Příbrami je víc míst, kde se
malá kopaná dá hrát – hřiště na Březových Horách, u Gymnázia
a podobně. Nechceme sportovcům dělat problémy, ale musí stav
pochopit a zařídit se podle toho,“ řekl Václav Černý.
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PROKOPSKÁ POUŤ PŘICHÁZÍ
Od dávných časů byla v Příbrami konána slavnost ke cti patrona havířů svatého Prokopa.
V den jeho svátku od ranních hodin putovaly v sevřených zástupech proudy horníků
na hlavní náměstí v Příbrami, kde byla uspořádána po vzoru vojenských předpisů
slavnostní přehlídka nastoupeného hornictva. Odtud vyšla hornická paráda ke starobylému
kostelíku sv. Prokopa na Březových Horách, kde byla sloužena pro horníky slavnostní
polní mše. V době největší slávy příbramských poutí na sklonku 19. století se hornických
parád zúčastňovalo na 5 500 uniformovaných havířů a účast v nich byla povinná. 
V roce 1904 byla zrušena hornická kapela zřízená při báňském ředitelství v Příbrami
a ve stejném období zanikla i povinná účast v hornických parádách. Přes tuto skutečnost
byla nadále zachována tradice hornických poutí v Příbrami ke cti svatého Prokopa.
Tradice byla přerušena až po roce 1948, kdy místo tradiční hornické pouti byly zavedeny
oslavy Dne horníků.
V roce 1990 byla z podnětu bývalých horníků a ve spolupráci s městem Příbram
obnovena přeslavná tradice hornické Prokopské pouti. Havíři, kteří v roce 1990 stáli
u jejího obnovení, založili v roce 1992 občanské sdružení Spolek Prokop Příbram, který
se od svého založení stal hlavním pořadatelem akce. Spolupořadateli akce jsou město
Příbram, Hornické muzeum Příbram, Cech příbramských horníků a hutníků. Na organi-
zaci a přípravě pouti se dále podílejí Osadní výbor Březové Hory, Sbor dobrovolných
hasičů Březové Hory, Společnost občanů a přátel Březových Hor, TJ Sokol Březové
Hory, Farní úřad římskokatolické církve na Březových Horách, Česká křesťanská
akademie a další veřejné a společenské organizace. 
Prokopská pouť však není jen obnovená tradice, pouťové stánky a kolotoče. Pouť je
především o setkání. O Prokopské pouti se setkávají příbramské hornické spolky se spolky
stejného zaměření z České republiky a ze zahraničí. Duchovní setkání prožívají křesťané
při slavnostních bohoslužbách. Však o Prokopské pouti se scházejí hlavně rodiny a dávní
přátelé. Pořadatelé proto zvou tímto širokou veřejnost k vzácnému setkávání
o letošní 21. obnovené Prokopské pouti. Zdař Bůh!

(jkp)

21. Prokopská pouť v Příbrami 3. a 4.  července 2010
Hlavní pořadatel: Spolek Prokop Příbram
Spolupořadatelé: Město Příbram, Hornické muzeum Příbram, Cech příbramských
horníků a hutníků, Společnost občanů a přátel Březových Hor, Sbor dobrovolných hasičů
Březové Hory, Římskokatolická farnost Březové Hory 
Akce se koná za podpory Středočeského kraje a města Příbram

Sobota 3. července 2010
10:00 – 17:00 hod. Výstava historické hasičské techniky SDH Březové Hory 

na nám. J. A. Alise na Březových Horách 
11:00 – 19:00 hod. Březohorské svatoprokopské slavnosti na náměstí J. A. Alise

Pořadatelé: Společnost občanů a přátel Březových Hor, 
TJ Sokol Březové Hory a další březohorské spolky a organizace.

18:00 – 19:00 hod. Čepobití – průvod hornických světlonošů od budovy horního 
ředitelství na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami na náměstí 
J. A. Alise na Bř. Horách za doprovodu hornické hudby Březohorka

19:00 – 20:45 hod. Hornický kulturní program na náměstí J. A. Alise  
19:00 – 20:00 hod. Předání klíčů od Březových Hor starostou Šemberou zástupcům 

hornictva a vystoupení hornické kapely „Březohorka“ 
20:00 hod. Vystoupení březohorského ponocného 
20:00 – 20:45 hod. Koncert Příbramského smíšeného sboru pod vedením sbormistra 

p. Zdeňka Fouse 
21:00 – 24:00 hod. Březohorské svatoprokopské slavnosti – lidová veselice na nám. J. A. Alise 

Neděle 4. července 2010
8:30 – 9:00 hod. Slavnostní přehlídka účastníků slavností na náměstí T. G. Masaryka
9:00 – 10:00 hod. Hornická paráda – průvod z náměstí T. G. Masaryka ke kostelu sv. Prokopa
9:00 hod. Bohoslužba v kostele CČH Mistra Jakoubka ze Stříbra 
10:00 – 12:00 hod. Polní mše před kostelem sv. Prokopa na Březových Horách
12:00 – 13:00 hod. „Horníci se baví“ – kulturně-zábavný program Cechu příbramských 

horníků a hutníků na náměstí J. A. Alise  
13:00 – 14:00 hod. Koncert v kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách
14:00 – 15:30 hod. Program v areálu Hornického muzea v Příbrami – Ševčinský důl:

480 let Březohorského horního bratrstva – ukázky šermířských 
soubojů a dobové báňské činnosti

16:00 - 17:00 hod. Hornický program „Rozloučení s poutí“ v areálu dolu Marie 
na Březových Horách: Setkání zástupců hornictva, flašinetář Jan 
Bondra, Stříbrští ostrostřelci, přípitek na zdar příští Prokopské 
pouti, memoriál Jaroslav Daňhela – vzlet poštovních holubů.

Doplňkové akce:
Stánky s pouťovým zbožím na náměstí J. A. Alise a v ulici K Dolu Marie na Březových
Horách. 
Výstava hornických a hasičských odznaků a artefaktů „Za sv. Prokopem a sv. Floriánem“
v budově SDH Březové Hory (So a Ne od 10:00 do 17:00 hod.).
V neděli 4. července 2010 vstup do expozic Hornického muzea Příbram na Březových
Horách za symbolické vstupné 1,- Kč.

Přejeme Vám příjemné prožití Prokopské pouti.

Gymnáziu pod Svatou Horou?
Občas se mi stane, že se na ulici potkám s někým, koho jsem už od konce základky
neviděl. Jako tuhle. „Zdravíčko, chlape, jsi to ty? Co vůbec děláš a kde? Na Gymnáziu
pod Svatou Horou?“
Zarazilo mne, že nás nezná. Pak mi to došlo, odkud taky. Je mu pětačtyřicet a stránky
youtube.com nenavštěvuje, takže příspěvky GymnáziumGSHPB (jen tak mimocho-
dem, patří k těm nejsledovanějším) jej neoslovily, herecké vystoupení našich žáků si
nechal ujít jak v Divadle A. Dvořáka, tak v Plasích – na přehlídce mladých a experi-
mentujících divadel, kde jsme překvapili pohybovým ztvárněním rusínské balady
Magdaľena. MF Dnes si prý nekupuje, takže si nevšiml ani našich četných příspěvků
v projektu „Studenti čtou a píší noviny“. A když byl svému synovi na poslední
rodičovské schůzce, přeslechl třídní učitelku, když jemu a vlastně všem přítomným
připomínala, že v Příbrami na Gymnáziu pod Svatou Horou probíhá výuka vybraných
předmětů v anglickém jazyce. 
Měl kliku, respektive jeho dítě, že jsme se potkali, mohl jsem mu alespoň říci, že se
k nám mohou hlásit nejen zájemci z deváté třídy, ale i ti, kteří právě končí třídu sed-
mou. A dokonce i teď. Přijímací řízení bude koncem června. Tak snad bude mít štěstí.

Pavel Karnet

Sportklub Oxygen obhájil titul Mistrů České republiky 
O víkendu 15. – 16. května 2010 se v Mladé Boleslavi konalo Mistrovství České republiky
ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Tohoto závodu se zúčastnily týmy ze Sportklubu
Oxygen v kategoriích kadet, junior a senior step a také v kategorii senior Hip hop. 
Dívkám v kategorii 17 a více let v kategorii step aerobik se podařilo obhájit titul Mistrů České
republiky z roku 2009 a přivezly si zlatou medaili. Tým závodil ve složení: Lucie Chlebnová,
Daniela Chlebnová, Petra Kleinbauerová, Markéta Severová, Petra Svobodová, Kristýna
Vöröšová, Veronika Mišjaková, Aneta Drobílková a Jana Vávrová.
V taneční kategorii Hip Hop získaly členky taneční skupiny LsD dancers titul vicemistrů České
republiky. Tým tančil ve složení: Lucie Chlebnová, Daniela Chlebnová, Veronika Mišjaková,
Dita Drobílková, Kristýna Vöröšová, Julie Bucharová, Karolína Jíchová a Dominika Jíchová. 
V kadetské kategorii 11 – 13 let Sportklub Oxygen vybojoval bronzovou medaili a titul druhých
vicemistrů České republiky 2010. Tým závodil ve složení: M. Větrovská, M. Kvasnicová,
J. Sladká, K. Macasová, V. Hejhalová, L. Grossmanová, K. Urbanová a A. Wijesmanová.
Tyto tři úspěšné týmy si zároveň vybojovaly nominaci a tím možnost reprezentovat Českou
republiku a město Příbram na Mistrovství světa a Evropy v roce 2010. 

Zlato pro Sportklub Oxygen
Ve dnech 22. – 23. května 2010 se v Praze konal Aerobic and Fitness Basic cup. Tohoto závodu,
který je určen pro nefinalisty MČR, se zúčastnila Kateřina Kryllová, svěřenkyně trenérky
Lucie Chlebnové.
V kategorii sportovní aerobik jednotlivkyně - ženy 11 - 13 let mezi sebou bojovalo 27 dívek
z celé republiky. V takto zaplněné kategorii se podařilo Kateřině Kryllové vybojovat medaili
nejvyšší. Zlato velmi potěšilo její trenérku Lucii, která jí nyní připravuje na nadcházející
Mistrovství Evropy, které se koná začátkem června na Kladně.
„Každý závod je velká zkušenost, a pro Katku výborná motivace do dalších náročných tréninků“,
říká trenérka Lucie.

Televizní osobnosti na gymnáziu
Ve dnech 23. a 24. dubna se Gymnázium Příbram stalo hostitelem druhého ročníku akce Jak se
dělá televize. Šlo o setkání školních a dětských televizí z České republiky, skupin působících
na základních a středních školách a v domech mládeže, které v daných institucích připravují
pravidelné televizní vysílání. Projekt uspořádala školní televize gymnázia GymTV, jejímiž hosty
se staly televize z Prahy, Brna, Broumova, Kolína či Chomutova. Záštitu nad projektem převzala
opět Česká televize, která do Příbrami vyslala skutečně reprezentativní zástupce. 
V pátek se studenty o své práci besedovali moderátor Bohumil Klepetko a meteoroložka a mode-
rátorka Alena Zárybnická. Jejich přítomnost byla potěšující i proto, že oba byli hosty již prvního
ročníku akce. Odpolední program obstaraly školní televize, které prezentovaly svoji tvorbu.
Ta, ač je její zaměření různé, je velmi kvalitní, a proto i při večerní neformální výměně zkušeností
bylo poznat, že se setkali sice amatéři, ale zároveň odborníci ve svých oborech, kteří své práci
rozumí, dělají ji rádi, ze zájmu, a ne účelově. 
Sobotní program se skládal z besed zaměřených na různé obory televizní práce. O práci meteo-
roložky a moderátorky vyprávěla Taťána Míková, se svými zážitky z šestiletého pobytu v USA se
ochotně dělil bývalý zahraniční zpravodaj Roman Bradáč, workshop o práci s kamerou vedl
bývalý šéfkameraman ČT Karel Madunický a závěr obstarali moderátor Jakub Železný
a sportovní komentátor Michal Dusík, příbramský rodák. Všichni hosté vyjádřili potěšení nad tím,
že se mohou takové akce zúčastnit, a to, že takovéto uznání nebylo frází, dosvědčuje skutečnost,
že právě pánové Železný a Dusík své besedy ze dvou hodin protáhli na tři a půl.
Druhý ročník tohoto projektu tedy zdárně navázal na první a zároveň připravil půdu pro tradici –
dokladem toho je už teď známý termín ročníku třetího: 19. a 20. dubna 2012 opět na Gymnáziu
Příbram a opět pod záštitou České televize.

Josef Fryš

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
Výpůjční doba o prázdninách 2010
Půjčovní dny:
Hlavní budova
nám. T. G. Masaryka 156, Příbram I, tel.: 318 626 486
Ústřední půjčovna pro dospělé: 
Červenec, srpen: otevřeno v pracovní dny pondělí
a středa 9 – 18 h. (kromě 5. a 7. 7.) po celou dobu
letních prázdnin

Studovna: 
Otevřeno: pondělí a středa 9 – 18 h.
Červenec: 7., 12. a 14. 7.
Srpen: 16., 18., 23., 25. a 30. 8.
Od 19. 7. do 15. 8. je studovna uzavřena.

Ústřední půjčovna pro děti: 
Otevřeno: středa 9 – 17 h. 
Červenec: 7. a 14. 7.
Srpen: 18. a 25. 8.
Oddělení je uzavřeno od 19. 7. do 15. 8.

Informační centrum: 
Červenec, srpen: pondělí – pátek 9 – 17 h., sobota

9 – 12 h. po celou dobu letních prázdnin
(kromě 5. a 6. 7. – státní svátky)

Pobočka Příbram VI – Březové Hory
tel.: 318 623 975, 
Otevřeno: pondělí 9.30 – 11.30, 12 – 17 h.
Červenec: 12. 7.
Srpen: 16., 23. a 30. 8.
Pobočka je uzavřena od 19. 7. do 15. 8.

Oddělení pro děti, Příbram VIII – ZŠ 
(U KNIHOŽROUTŮ)
Školní 75, Příbram VIII, tel.: 318 625 555
Otevřeno: středa 9 – 16 h.
Červenec: zavřeno
Srpen: 4., 11., 18. a 25. 8.

Oddělení pro dospělé „Křižák“
Čechovská 112, Příbram VIII, tel.: 318 621 909 
Otevřeno: pondělí a středa 10 – 18 h. 
Červenec: 7., 12. a 14. 7.
Srpen: 16., 18., 23., 25. a 30. 8.
Pobočka je uzavřena od 19. 7. do 15. 8.
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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 1. 5. v 17.00 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram č. 156 anonym, že před prodejnou SPAR leží
na chodníku zraněná osoba. Na místo okamžitě vyjela hlídka
a nalezla na zemi spícího muže. Ztotožněním jmenovaného
hlídka následně zjistila, že se jedná o muže ve věku 58 let.
Dále strážníci zjistili, že dotyčný je v silně podnapilém
stavu, není schopen se udržet na nohou, a rovněž si všimli,
že má krvácející zranění na hlavě. Z tohoto důvodu přivolali
záchrannou zdravotnickou službu, která zraněného převezla
k dalšímu ošetření do nemocnice. 

Dne 2. 5. v 01.21 hod. kontaktoval služebnu operační
důstojník Policie ČR a žádal o součinnost při potyčce v Junior
klubu. Na místo ihned vyjely dvě dvoučlenné hlídky, které
po příjezdu zahlédly před Juniorem klubem dvě osoby.
Jedna z nich měla kalhoty potřísněné krví. Osoba se
po spatření hlídky dala na útěk směrem k železniční trati.
Strážníci osobu dostihli a jejím ztotožněním zjistili, že se
jedná o muže ve věku 24 let. Jmenovaného následně předali
za účelem ošetření posádce záchranné zdravotnické služby,
která se na místo dostavila několik minut po příjezdu hlídek
MP. Dotazem u postiženého strážníci zjistili, že uvnitř
klubu by se měl nacházet útočník, který ho napadl. Poté se
dostavila také hlídka Policie ČR a společně se strážníky
zkontrolovala Junior klub, avšak hledaného útočníka zde již
nenalezla. Dle sdělení osob přítomných v klubu měli účast-
níci incidentu odejít směrem k podchodu ve Školní ulici.
Strážníci společně s policisty se vydali tímto směrem.
Strážníkům se následně v jednom baru v Příbrami VIII
podařilo nalézt ženu ve věku 24 let - odpovídala popisu jedné
z osob účastnících se konfliktu. Hlídka MP dotyčnou osobu
převezla na Obvodní oddělení PČR za účelem dalšího
vyšetřování. 

Dne 3. 5. v 15.15 hod. oznámila na tísňovou linku 156
ostraha OD Albert, že v prodejně mají problém s opilým
zákazníkem. Pracovník bezpečnostní služby strážníkům
označil dvě osoby, které v prodejně nahlas křičely a hrubými
výrazy napadaly personál OD i ostatní zákazníky. Strážníci

je vyzvali k předložení dokladů, ale ani jeden z nich neměl
u sebe žádný průkaz totožnosti. Z tohoto důvodu je hlídka
vyvedla z prostor prodejny ke služebnímu vozidlu za účelem
zjištění jejich totožnosti. Následně strážníci zjistili, že se
jedná o muže ve věku 42 let a ženu ve věku 34 let. Strážníci
osoby poučili o chování na veřejnosti a vyzvali je k odchodu
do místa bydliště. Obě osoby jejich výzvu uposlechly
a z místa odešly.  

Dne 7. 5. v 03.11 hod. oznámil telefonicky na služebnu MP
muž, že v Dlouhé ulici vychází z baru hlasitá hudba.
Na uvedenou adresu okamžitě vyjela hlídka MP a zde kon-
taktovala obsluhu baru. Obsluha jim sdělila, že se v provo-
zovně v současné době nachází její majitel. Ztotožněním
majitele baru strážníci zjistili, že se jedná o 22letého muže.
Hlídka mu doporučila, aby zajistil ztišení hudby, jelikož
hlukem ruší noční klid. Majitel baru strážníkům přislíbil, že
zjedná nápravu a že se podobná situace už nebude opakovat.
Hlídka MP po jeho ujištění místo opustila.

Dne 11. 5. v 22.50 hod. oznámila na tísňovou linku MP
Příbram žena, že do zámku dveří u jejího bytu v Příbrami III
někdo strčil zápalku a ona nemůže odemknout. Na místo
neprodleně vyjela hlídka, na kterou již před domem čekala
45letá oznamovatelka. Ta již chvíli předtím obdržela od stálé
služby kontakt na zámečníka. Strážníci dotyčného zámečníka
přivezli na místo, aby závadu odstranil. Po skončení opravy
odvezla hlídka městské policie zámečníka zpět do místa
jeho bydliště a poté se vrátila k plnění dalších povinností.

Dne 18. 5. v 02.48 hod. si hlídka MP při pravidelné kon-
trolní činnosti všimla v lokalitě na Lillce dvou otevřených
garáží. Bližším ohledáním zmíněných garáží hlídka zjistila,
že jedna garáž je zcela prázdná a u druhé je přeštípnutý
zámek. Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že
v uvedené věci došlo ke spáchání trestného činu, přivolali
strážníci na místo hlídku Policie ČR, které celou záležitost
předali za účelem dalšího vyšetřování.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010
Bezplatné poradenství pro občany poskytované městem
V pondělí 14. června 2010 začne v budově Městského úřadu Příbram fungovat Poradna
pro oběti trestné činnosti a osoby hledající odborné sociální poradenství. Jsme si vědomi, že
o poskytování této bezplatné služby je stejně jako v obdobně velkých městech velký zájem.
Více než 2 roky jsme hledali neziskovou organizaci, která by tuto službu v našem městě
poskytovala (v převážné většině měst tuto službu poskytují občanská sdružení). Protože se
žádný vhodný subjekt neobjevil, rozhodlo se město poskytovat tuto sociální službu občanům samo. 
Poradna se bude zabývat problematikou obětí trestné činnosti a poskytováním odborného
sociálního poradenství. Poradna pro oběti trestné činnosti bude otevřena každé pondělí
a pátek od 13 do 16 hodin. Pracovník poradny bude poskytovat poškozeným a obětem trestného
činu podporu a pomoc při podávání trestního oznámení a i v průběhu úkonů prováděných
orgány činnými v trestním řízení informovat klienty o možnostech využívání dalších dostup-
ných a návazných služeb v regionu (intervenční, zdravotní, advokátní, psychologické apod.). 
Pracovník bude dále příchozí informovat o zákonných možnostech řešení domácího násilí
a v případě potřeby obětem domácího násilí poskytne prvotní psychosociální a sociálně-
právní služby. Sociální pracovník bude dále poskytovat podporu a poradenství i osobám
blízkým poškozeného trestným činem, tj. rodinným příslušníkům, přátelům, známým apod. 
Odborné sociální poradenství bude poskytováno každou středu od 10 do 12 hod. a od
13 do 16 hod. Bude se jednat o osobní konzultační a poradenské služby v těchto oblastech:
Obrana proti diskriminaci, Bydlení, Ochrana v právním systému,  Pracovní právo, Přestupkové
právo. Poradna bude poskytovat služby občanům bezplatně, anonymně, nezávisle a nestranně,
a vždy s ohledem na konkrétní potřeby klienta. Od 14. června se mohou občané na pracovníky
Poradny obracet i prostřednictvím k tomu zřízené adresy: poradna@pribram-city.cz
a v době konzultačních hodin i na telefonní linku 318 402 291. 
Poradna bude umístěna v Tyršově ulici 107, Příbram I (v přízemním objektu ve dvoře
naproti hlavnímu vchodu do budovy Městského úřadu Příbram). 
Celý projekt je součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2010 a je hrazen
z finančních prostředků získaných prostřednictvím dotací.

Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti
I v letošním roce uspořádá město Příbram (městská policie) letní sociálně-rehabilitační pobyt
pro děti (dále jen tábor), které jsou klienty SVP a většina z nich se účastní celoročního
projektu „Provázení“. Tábor pro uzavřenou skupinu 20 dětí bude realizován v Rekreačním
středisku Věšín (RS Věšín) a uskuteční se od 1. do 11. 7. 2010. Tábor bude veden pětičlen-
ným týmem osob, v čele s Mgr. Apeltauerovou, které tábor pro obdobnou skupinu dětí reali-
zovaly úspěšně již v roce 2009 a mají dlouhodobé zkušenosti ve vedení dětských pobytových
táborů. Vedle běžných táborových aktivit bude program obsahovat i specificky zaměřené
programy (psychosociální výcvik, expresivní terapie apod.) v rozsahu 16 hodin. Tyto
programy budou bezprostředně navazovat na předchozí cílenou práci s těmito dětmi v SVP
a budou zapadat do kontextu celotáborové etapové hry „Neboj se pomoci druhým“, která
bude zaměřena na objasnění pojmu „vždy pomáhat a chránit“, umět komunikovat, zvládat své
nečekané situace v životě (ve škole, na ulici, v rodině, v dopravním prostředku, v partě
kamarádů…) a seznámit děti s možnostmi, jak co nejlépe pomoci ostatním, kteří se ocitnou
ve výše uvedených situacích a na koho se v nouzi obrátit, atd. Jedním z cílů táborové hry je
naučit děti adekvátně jednat v krizových situacích a vytvořit u nich pocit sounáležitosti
s ostatními jedinci, tak, aby se nechovaly lhostejně k problémům druhých.
K naplnění výše uvedeného přispěje i program strážníků MP Příbram se služebními psy a do-
brovolných hasičů z Příbrami, kteří děti na táboře navštíví. V průběhu tábora také proběhne
beseda dětí s fotbalisty z 1.FK Příbram, která bude zaměřena na preventivní aktivity pro děti
a mládež podporující smysluplné využívání volného času, význam sportu pro formování
kladných charakterových vlastností jedince a zdravý životní styl. Součástí besedy bude také
autogramiáda prvoligových hráčů. 
Rekreační středisko Věšín se nachází uprostřed malebné krajiny brdských lesů a součástí
areálu jsou rovněž tři hřiště – na nohejbal, volejbal a beach volejbal, venkovní bazén 12 x 6
metrů, šipky, air hockey, kulečník, stolní fotbal, jukebox, stolní tenis, houpačky, prolézačky,
dětské pískoviště, zastřešené ohniště atd., takže lze předpokládat, že si účastníci tábora pobyt
co nejvíce užijí.
Tábor se uskuteční v rámci projektu prevence kriminality, který je zařazen do Městského
programu prevence kriminality na rok 2010. Velká část finančních prostředků za pobyt dětí
na táboře je hrazena z dotace Ministerstva vnitra ČR a finančního rozpočtu města Příbram.
Finanční dar na realizaci tábora poskytl i 1.FK Příbram. Dále bych chtěl poděkovat panu
Hejnalovi, který zajistí pro město dopravu účastníků tábora za symbolickou cenu a panu
Beránkovi z RS Věšín, který nám poskytl slevu za ubytování.
Doufám, že se dětem bude stejně jako v loňském roce tábor líbit, a určitě je v průběhu
pobytu přijedu navštívit. 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští občánci narození v dubnu a květnu

“BEDNA” OTEVŘE KLUB PRO RODIČE I VEŘEJNOST
Chodí Vaše dítě do Bedny? Zajímá Vás, jak to v Bedně vypadá za provozu? Jak děti v Bedně tráví svůj volný
čas? Přijďte to zažít na vlastní kůži.
V pondělí 14. 6. 2010 od 14 do 19 hodin bude nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Bedna
otevřeno pro širokou veřejnost. Tento den může do Bedny přijít kdokoli – děti a mládež bez věkového
omezení, rodiče s dětmi i rodiče bez dětí, babičky, dědečkové i učitelé. Návštěvníkům bude k dispozici
veškeré vybavení NZDM Bedna (stolní fotbal, šipky, deskové hry, atd..) i kontaktní pracovníci. 
Jelikož je tento den zcela výjimečně určen široké veřejnosti, nebudou v rámci anonymity poskytovány
sociální služby.
Od slavnostního otevření v březnu 2010 se NZDM Bedna těší velké oblibě zejména ze stran dětí a mládeže.
Každé úterý a čtvrtek stepuje pár dětí až půl hodiny před otvírací dobou před vchodem do klubu a čekají, až
se dveře otevřou. Během odpoledne se Bedna plní dalšími návštěvníky. Někteří zde stráví pár desítek minut,
jiní tu jsou od 14 do 19 hodin nepřetržitě. Během brouzdání na internetu děti hrají šipky, fotbálek nebo pročí-
tají časopisy a my s nimi mluvíme o různých tématech. Probíráme to, co je zajímá, co právě řeší, co je štve
a co je těší. Setkáváme se s příběhy, které by si málokdo vymyslel. Tyto příběhy píše sám život a mnoho
mladých lidí tyto příběhy žije a musí se s nimi poprat. Hledáme cesty, jak se dostat ze složitých životních
situací, jak se naučit řešit problémy jinak než agresí. Objevujeme společně s mladými lidmi cesty, o kterých
oni neměli ani tušení. Věříme, že právě v kontaktu s mladými lidmi je naše služba jedinečná.
Děkujeme všem, kteří podporují naše zařízení a sdílejí naši myšlenku. Velmi si toho vážíme.

10.  BIG BEATOVÝ FESTIVAL V PŘÍBRAMI
se uskuteční 26. 6. 2010 v Kulturním domě v Příbrami v prostorách Estrádního sálu, Vinárny Peklo a foyeru
Divadla A. Dvořáka Příbram. Podporu festivalu vyjádřili a činy pomohli město Příbram, starosta města
Příbram MVDr. Josef Řihák a Knihovna Jana Drdy. 
Zúčastní se jej hudební legendy příbramského okresu a řada hostů. Za všechny v Estrádním sále Mars, Toys,
Karel Kahovec a Viktor Sodoma s George & Beatovens, Tlakové Galoše, E!E, Sára, Gentiana, Bon Pari,
Kpt. Nemo Band, Cadillac s Pavlem Sedláčkem. Ve Vinárně Peklo dále Uran Uran, The Gemini, Pakáš, Keach,
re Mix nebo Člověče nezlob se a ve foyeru Divadla A. Dvořáka Příbram soubory Combo Jaroslava Hrabáka,
František Uhlíř TEAM, Experiment a T.O. ZUŠ Sedlčany.
V souvislosti s 10. big beatovým festivalem v Příbrami bude vydána kniha Big Beat, procházející
v rozhovorech s pamětníky hudební scénu příbramského okresu od rock´n´rollových počátků přes blues, jazz,
big beat, orchestrální hudbu až k popu, rocku, nové vlně, punku nebo heavy metalu. Speciální kapitoly jsou
věnovány příbramskému Mlejnu, kde v sedmdesátých letech s příbramskými muzikanty hrál Vladimír Mišík
& ETC. nebo Expanze s Michalem Pavlíčkem. Jedna z nejdelších  kapitol pojednává o příbramském big
beatu, kde jsou zachyceny kapely také z Mníšku pod  Brdy, Milína, Rožmitálu pod Třemšínem, Dobříše
a Sedlčan, Příbrami, ale také z Prahy. V knize jsou takové big beatové legendy, jako je např. Radim Hladík,
Ondřej Konrád, Michal Prokop, Vladimír Mišík, Luboš Andršt, Karel Kahovec, ale také třeba herci Jiří
Krampol, Pavel Nový, Hanka Křížková a mnoho dalších. 

D a ň  z  n e m o v i t o s t i
Mnohem vyšší daň z nemovitosti, než byli zvyklí v předchozích letech, museli
do konce května za své domy, byty, pozemky a další nemovitý majetek zaplatit
obyvatelé Příbrami. „Přitom město Příbram daň z nemovitosti nezvyšovalo. Letošní
zdražení má na svědomí tzv. Janotův balíček,“ upozorňuje starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák.
Daň z nemovitostí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb, upravuje Zákon
ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném znění.
Základní sazba daně u pozemků, dle § 6 odstavce 2 písm.b) tohoto zákona, a staveb
dle § 11 se násobí koeficientem 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 oby-
vatel. Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel
podle posledního sčítání lidu. Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou
vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit
o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Obec může obecně závaznou
vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koefi-
cient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů
a za byty popřípadě jejich soubory. 
„Město Příbram nevydalo obecně závaznou vyhlášku o zvýšení koeficientu, ani
o jejím vydání v současné době neuvažuje. To znamená, že daň z nemovitosti byla
v našem městě zvýšena jen o tolik, kolik nám předepsal zákon přijatý Parlamentem
ČR,“ doplnil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

CDS a OSOBNÍ ASISTENCE PRO PŘÍBRAMSKO
Občanské sdružení zdravotně postižených ORFEUS působí v Příbrami neoficiálně již
čtvrtým rokem. Začalo to osobní iniciativou stávajícího vedoucího pobočky Josefa Junka,
který se snažil osobními kontakty poskytnout co největší a nejkvalitnější soubor služeb
v regionu Příbramska, a to zejména ty, které nebyly dostatečně pokryty nebo které byly
velmi specifické. Snad mezi takové můžeme jako příklad vyzvednout sexuální poradenství,
které poskytoval MUDr. Jiří Mellan, a zejména nové přístupy k pomoci uplatňování se
na trhu práce osobám ohroženým sociálním vyloučením. Je to podchycení trendu zavádění
nových možností formou sociální ekonomiky, čemu napomáhají i podpůrné aktivity Evrop-
ské unie formou Evropských sociálních fondů, v jejichž rámci např. občanské sdružení
ORFEUS řešilo projekt sociální ekonomiky v ČR cestou rozvojového partnerství
HEFAISTOS. Konkrétní výstupy mohou zájemci najít na webových stránkách v sekci
Sociální ekonomika – Hefaistos.
V letošním roce může občanské sdružení ORFEUS nabídnout občanům Příbramska rozšíře-
nou nabídku služeb s ohledem na získané dotace. Mezi prvními lze jmenovat podporu služeb
pobočky Centra denních služeb v Příbrami, v Žežické ulici. 
Poskytnout služby, kromě již zmíněného pana Junka, jsou připraveni i další pracovníci, např.
paní Maří Buriánová nebo Danuše Pešatová. Zájemci, potřební získat informace a pomoc, tak
mohou počítat s rozšířenými službami poradenství i možnostmi využití jiných podpor.
Jediným omezujícím prvkem jsou nedostatečné prostory, kde pro tyto služby je pouze jedna
místnost, ale začíná se od píky a při podpoře i z místní samosprávy a státní správy jistě bude
vše mít stoupající úroveň. Zatím můžeme jenom pochválit spolupráci, jmenovitě třeba
přístup vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Ivany Novotné-Kuzmové.
Druhou službou, kterou ORFEUS může tento rok nabídnout, je obzvláště žádaná a potřebná
služba osobní asistence. K jejímu poskytování (jak organizací, tak samotným výkonem), jsou
v začátku připraveni poskytovat služby všichni výše jmenovaní, ale i další, mezi něž se řadí
zkušená paní Ivana Maršíková. Věříme, že tyto služby, které můžeme nabídnout letos potřeb-
ným klientům, přispějí pro Příbramsko svojí hřivnou. 
Všem zájemcům, kteří potřebují uvedené služby a pomoc, doporučujeme se obrátit
na pobočku CDS ORFEUS v Žežické ulici, a to na kteréhokoliv z výše jmenovaných.
Věříme, že budeme schopni vyhovět Vašim potřebám a nárokům, a tak zkvalitnit Váš život,
pomoci Vám aktivizovat sebe sama a umožnit žít plnohodnotnější život. Nejde zde o fráze,
jde o skutky – „po skutcích poznáš je“ – a všichni  pracovníci s empatií budou se snažit
naplnit požadované.

Za vedení ORFEUS Ing. Jozef Slobodník, výkonný ředitel



F O T O K R O N I K A

Dne 25. 5. proběhlo v Zámečku - Ernestinu ocenění bezpříspěvkových dárců krve. Obřad vedl
místostarosta Václav Černý.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý pravidelně kontroluje dodržování harmonogramu sekání trávy
ve městě. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a radní Středočeského kraje pro oblast školství Milan Němec slavnostně
zprovoznili nově opravenou mateřskou školu ve Lhotě u Příbramě.

V Oblastní nemocnici Příbram se 22. 5. konal Den otevřených dveří. Velký zájem dospělých byl
o preventivní vyšetření. Absolvoval ho také ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav
Holobrada, starosta MVDr. Josef Řihák, jeho zástupce Václav Černý a středočeský zdravotnický
ombudsman senátor PhDr. Marcel Chládek, MBA.

Slavnostního zahájení Hudebního festivalu A. Dvořáka se zúčastnil také Mistrův vnuk Antonín
Dvořák z Příbrami. Na snímku se starostou MVDr. Josefem Řihákem, místostarostou MUDr.
Ivanem Šedivým a zastupiteli Stanislavem Růžičkou a Jiřím Svobodou.

Pečovatelská služba města Příbram jako každý rok připravila oslavu Dne matek. Přítomní si
poslechli pěkné písničky v podání dětí a každá žena dostala malou kytičku. Na snímku je ředitel
MUDr. Ivan Šedivý, který se oslavy vždy účastní.

Senátor a starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák se zúčastnil spolu se senátorem Miroslavem
Krejčou pietní vzpomínky u Památníku Vítězství na Slivici.

Středočeský kraj věnoval do Příbrami dvě nové bezpečné branky. „Předali jsme branky, jejichž
pořízení stálo asi 30 tisíc korun, na školní hřiště u základní školy na Březových Horách,“ řekl
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Branky předal středočeský radní MVDr. Václav Beneš. Cílem
projektu Středočeského kraje s názvem „Bezpečné branky“ je postupná výměna nebezpečných
konstrukcí na fotbalových hřištích a dalších sportovištích. Bezpečné branky by měly postupně
přibývat na všech příbramských hřištích.



Vážení čtenáři,
červen bývá většinou krásné
období roku, kdy příroda je
v plném rozpuku a děti se těší
na prázdniny. Ten letošní červen

bude významný i z toho důvodu, že budeme znát vítěze parlamantních voleb,
a tedy si můžeme odvodit, kam bude směřovat další vývoj v tomto státě.
Necháme se překvapit, jak naši politici budou po volbách plnit své

předvolební sliby, a nezbývá nám než věřit, že skončíme se zadlužováním státu na generace
našich dětí a vnoučat.  
V měsíci květnu uspořádala příbramská komora seminář „INCOTERMS 2000 a další
podmínky v mezinárodním obchodě“. Přednášel odborník na toto téma JUDr. Miroslav
Šubert, který je autorem publikací INCOTERMS 2000, Průvodce doložkami INCOTERMS
2000 a dalšími. V současné době se chystá nové vydání INCOTERMS 2011. I z tohoto
důvodu mě překvapil celkem malý zájem firem o tuto problematiku.
Dne 6. května jsme v Příbrami přivítali Finančního arbitra ČR Dr. Ing. Františka Klufu, který
přednášel na téma „Finanční arbitr jako součást ochrany spotřebitele“. Přednáška byla
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“. Akce se kromě podnikatelů zúčastnili zvláště
zástupci bankovní sféry.
V polovině května jsme měli v plánu uspořádat již XVI. ročník V.I.P. tenisového turnaje OHK
Příbram ve čtyřhrách v Bohutíně, kde jsme očekávali vysokou účast 24 hrajících dvojic.
Připraveny byly jako každoročně pěkné ceny i za přispění tradičních sponzorů, jako pohár
od Rückl Crystal, a. s., a tenisové ceny od Erste Private Banking.  Pro nepřízeň počasí však
byl turnaj odvolán a přeložen na červen. 
Z červnových akcí bych ještě ráda připomněla 10. června seminář „DPH a další daně 2010
v příkladech“ s daňovým poradcem Ing. Václavem Dvořákem. Ten se bude zvláště věnovat
výkladu nových pravidel DPH při poskytování služeb, stanovení základu daně ve zvlášt-
ních případech a procvičení na příkladech.
Firmy zaměřené na zpracovatelský průmysl, stavebnictví a inženýrské činnosti mohou využít
dotaci na pořízení informačních technologií ve výši 50 % celkové investice v rámci III. výzvy
programu ICT v podnicích. K tomuto pořádáme 17. června společně s firmou UBK seminář
k „Realizaci projektu informačního systému a hardware za přispění dotačního programu ICT
v podnicích“ + prezentaci produktu příbramské softwarové firmy J.K.R., s. r. o., která pod-
nikové informačními systémy třídy Byznys vyvíjí. Tento seminář má za úkol přiblížit firmám
možnosti čerpání dotace na pořízení informačních technologií a hardware a pro přihlášené
účastníky jej pořádáme zdarma.
Dne 9. června se tradičně v Penzionu Nový Rybník u Obořiště sejdou na předprázdninové
schůzi představenstva OHK členové představenstva a dozorčí rady při OHK Příbram
i za účasti pozvaných hostů, kde se budou mimo jiné hodnotit i aktivity komory za první
pololetí roku 2010.
Příbramská komora se podílí jako partner na investičních projektech města Příbram.
V posledním období jsme podepsali partnerství ve dvou projektech města. Dostali jsme
oznámení o přidělení dotace z ROP na realizaci projektu „Rekonstrukce, revitalizace
náměstí T.G.M. v Příbrami“ a nepřidělení dotace na projekt „Revitalizace území –
Březnická ulice Příbram.“
Informujeme, že i během prázdninových měsíců můžete navštívit kontaktní místo CZECH
POINT při Okresní hospodářské komoře v Příbrami, kde Vám vystavíme a ověříme veškeré
výpisy z registrů státní správy.

Ze života členské základny:
V tomto roce nemine měsíc, aby nebyl důvod k nějaké podnikatelské oslavě. Blahopřejeme
tedy paní Zdeňce Brožové a jejímu týdeníku PERISKOP k 20. výročí firmy a vydávání
tohoto týdeníku čteného v celém příbramském regionu.
Dále blahopřejeme k významnému životnímu jubileu našemu předsedovi dozorčí rady
a jednateli firmy Novadus, s. r. o., panu Josefovi Novákovi a přejeme mu pevné zdraví
a neutuchající cestovatelské vášně.   

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

Historie firmy Babypoint sahá do roku 1995. Tehdy
slečna Hana Burešová, po několika letech strávených
jako zaměstnanec, začala přemýšlet o vlastní prodejně.
V Příbrami podle ní chyběla větší nabídka kočárků
a kojeneckého zboží, a tak se pro tento sortiment
rozhodla. Její volba se už v prvním roce ukázala jako
správná a v následujících letech k příbramské prodejně
přibyly ještě další v Písku, Českých Budějovicích
a v Plzni. 
Již v roce 1996 si majitelka firmy uvědomila, že by
zákazníkům dokázala nabídnout daleko více zboží.
To ale naráželo na nedostatečnou nabídku ze strany
dodavatelů, a tak firma začala pracovat na velkoob-
chodní kolekci. První značkou byl přední polský
výrobce kočárků Deltim, se
kterým nám spolupráce vydržela
v podstatě dodnes. Firma koupila
první sklad v Konětopech, který
měl kolem 150 m2 a začala bu-
dovat síť smluvních prodejen.
V roce 2001 jsme naši velkoob-
chodní kolekci poprvé prezento-
vali v rámci Mezinárodního
veletrhu hraček a dětského zboží.
Veletrh se konal na brněnském
výstavišti a náš stánek měl 20 m2.
V průběhu několika let se v naší nabídce objevily
výrobky značek Roan, Coneco, Baby dreams nebo
Baby design, ale čím dál více jsme uvažovali o vlastní
značce.  V roce 2005 jsme začali připravovat vlastní
kolekci značky Babypoint. Prvním výrobkem byla

jídelní židlička Fábula a za ní následovaly další
židličky, kočárky, autosedačky, cestovní postýlky,
lehátka a další dětský sortiment. Maloobchodní
prodej jsme omezili pouze na čtvrteční prodeje v naší
vzorkovně v Konětopech, kde vlastníme skladový
areál s plochou více než 2 000 m2, a začali se naplno
věnovat vlastním výrobkům. Každý rok navrhujeme
nové kolekce, které si necháváme vyrábět v  Číně,
na Taiwanu, v Polsku a v Itálii. Díky tomu, že výrobu
zadáváme přímo my, dokážeme do každého sortimentu
vnést připomínky a vylepšení od našich zákazníků. 
Od zahájení výroby v Číně spolupracujeme s firmou,
která kontroluje bezpečnost a shodnost výrobků
s evropskými normami např. i pro zákazníky z Austrálie,
Španělska nebo Německa. Pro maximální jistotu
necháváme před zahájením vlastní výroby nového
modelu výrobek ještě překontrolovat v českých
zkušebnách.  
V České republice se nám podařilo vybudovat síť
více než 250 prodejen a od roku 2006 naše kolekce
vyvážíme do Polska, Slovenska, Maďarska, na Ukra-
jinu a do Pobaltí. Letos v březnu jsme se podesáté
zúčastnili brněnského veletrhu a naši expozici jste
mohli vidět na 250 m2. Vedle vlastní značky Baby-
point jsme v Brně prezentovali i značku X-lander.
Tuto značku v České republice
zastupujeme od roku 2004.
Její model XA dlouhodobě
patří mezi nejprodávanější
kočárky v Čechách. 
Na začátku letošního roku
jsme získali zastoupení nor-
ského výrobce dětských auto-
sedaček, firmy HTS BeSafe.
Autosedačky této značky patří
mezi nejbezpečnější na trhu,
což potvrdil i nedávný mezi-
národní test.
Nikdy jsme nikoho nepřesvědčovali, že máme ty
nejlepší výrobky. Za 15 let jsme se krok po kroku
díky pracovitým zaměstnancům, kvalitním výrobkům,
dobrým cenám, fungujícímu servisu a zájmu
zákazníků dostali mezi přední firmy v oboru. 
Na adrese www.babypoint.eu se můžete seznámit
s naším kompletním sortimentem.

V neděli 9. června budeme na Svaté Hoře slavit
svátek Božího těla. Jde o tradiční slavnost s násled-
ným průvodem kolem čtyř oltářů v rohových svato-
horských kaplích, které jsou pro tuto příležitost
zvláště bohatě ozdobeny květinami. Průvod při mši
svaté v 9 hodin je doprovázen dětmi v krásných šatech,
které zdobí cestu průvodu lístky vonných květin.
Hudbou bude celou slavnost provázet Svatohorský
chrámový sbor. 

Největší svatohorská slavnost, Korunovace,
proběhne letos o víkendu 12. - 13. června 2010. Tato
slavnost připomíná jednu z nejvýznamnějších
událostí historie Svaté Hory z roku 1732, korunovaci
milostné sošky Panny Marie, která zařadila poutní
mariánskou svatyni na Svaté Hoře mezi nejvýznam-
nější poutní místa tehdejší Evropy. Slavnost Koruno-
vace začíná již v předvečer svátku, tedy 12. června
večer, zpívanými latinskými chorálními nešporami
v 18 hodin, dále slavnostní mší svatou v 19:30 hodin
se světelným průvodem, po níž letos bude následovat
Koncert duchovní hudby z cyklu “Hudba v nezvyk-

lých souvislostech” v otevřené kapli u Korunovačního
oltáře. Na koncertě bude provedeno Oratorium dvou
soudobých autorů: Radka Rejška, který složil hudbu,
a mladého redemptoristy P. Petra Beneše, který je
autorem textu oratoria. Na provedení tohoto díla se
bude podílet Svatohorský chrámový sbor, Komorní
sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Komorní orchestr,
sólisté a recitátor. V neděli 13. června v 9 hodin
proběhne hlavní mše svatá ve venkovních prostorách
baziliky – u Korunovačního oltáře, kterou bude cele-
brovat apoštolský nuncius v České republice
Msgre. Diego Causero. Při slavnostní bohoslužbě
zazní Dvořákova Lužanská mše v provední výše
zmíněného ansámblu pod vedením svatohorského
regenschoriho Pavla Šmolíka. Po bohoslužbě bude
následovat slavný průvod s milostnou soškou Panny
Marie Svatohorské za doprovodu zpěvu a trubačů. 
Dne 19. června 2010 se na Svaté Hoře koná
Arcidiecézní pouť rodin. Mši svatou v 11 hodin
ve venkovních prostorách baziliky bude sloužit primas
český, pražský arcibiskup Dominik Duka. Připraven
bude i doprovodný program pro děti od 13 hodin.

S t u d e n t s k á  To u r
C y k l o p o u ť  P ř í b r a m  -  B o d e n m a i s  2 0 1 0
Ve dnech 18. - 20. června se uskuteční již druhý ročník
Cyklopouti Příbram - Bodenmais 2010.
S cílem napomoci „česko-německému porozumění” se
vydá dvacet mladých amatérských cyklistů z řad
studentů a žáků z Příbrami na 150 km dlouhou trasu
do bavorského města Bodenmais, odkud již od 17. sto-
letí putovali a putují poutníci na Svatou Horu. 
Ze Svaté Hory bude nejprve následovat prolog na pří-
bramském náměstí T. G. Masaryka. Odtud po trase přes
Narysov, Březnici, Blatnou, Horažďovice do Sušice.
Druhý den ze Sušice do Hartmanic, Dobré Vody,
Železné Rudy a do Bayrisch Eisenstein, kde se skupina
setká s přáteli z Bodenmaisu, kteří je na kolech
doprovodí přes Zwiesel do cílového města, kam dorazí
v předvečer velkého svátku svatého Zbyňka - Benno Fest. 
Cyklopouť navazuje na starobylou evropskou tradici
setkávání lidí z různých poutních míst. Již od 17. století
putovali obyvatelé města Bodenmais do Příbrami na Svatou
Horu, a tak se tomu děje i dnes. Město Bodenmais má
mnoho společného s Příbramí - v obou městech probíhala
těžba stříbra a nachází se zde významná poutní místa. 
Již na počátku nového roku se uskutečnil česko-
německý Winter Festival Bodenmais 2010, kterého se
zúčastnilo 50 mladých amatérských sportovců reprezen-
tujících města Příbram a Bodenmais. Tento Festival
probíhal pod záštitou starosty města Příbram MVDr.
Josefa Řiháka a také bavorského kolegy Michaela Adama. 
Touto Cyklopoutí chceme také poukázat na zdravý
životní styl, možnost sportovat a jezdit na kole každý
den třeba i do školy, jako je tomu právě v Německu.
Během příprav na Cyklopouť účastníci absolovali také
charitativní běh Run for transplant v rámci Pražského
mezinárodního maratonu, a to v roce, kdy si připomí-
náme již 2 500 let od bitvy u Marathonu. 

Bc. Josef Hovorka, project manager

O z n á m e n í  o  u z a v í r c e  k o m u n i k a c í  
a  o m e z e n í  p r o v o z u  a u t o b u s ů  M H D
Městský úřad Příbram, odbor správy silnic, oznamuje
následující dopravní opatření:

1) Z důvodu výkopových prací pro uložení plyno-
vodního potrubí, prováděných firmou REVIS-
LIBEREC, spol. s r. o., Liberec, bude uzavřena
do 10. 6. 2010 místní komunikace ul. Mariánská
v Příbrami IV, a to v úseku mezi ulicemi Nádražní
a Čs. armády. 
Provoz autobusů MHD a veřejné linkové autobusové
dopravy nebude omezen.

2) Z důvodu konání akce „Divadlo patří dětem“,
pořádané Divadlem A. Dvořáka Příbram, budou dne
13. 6. 2010 od 8 do 18 h. (neděle) uzavřeny místní
komunikace v Příbrami VII: 
- Tylova v úseku mezi ulicemi Osvobození až Poli-
tických vězňů, 
- Politických vězňů mezi ulicí E. Beneše až po křižo-
vatku ulic 28. října a A. Dvořáka, 
- A. Dvořáka mezi ulicemi Politických vězňů až
Legionářů,
- Legionářů mezi ulicemi A. Dvořáka až Osvobození, 
- Tylova od ul. Osvobození až Politických vězňů.
Provoz autobusů MHD a veřejné linkové autobusové
dopravy nebude omezen.

3) Z důvodu konání akce „Prokopská pouť“, pořá-
dané Spolkem Prokop Příbram, bude ve dnech
3. a 4. 7. 2010 uzavřena místní komunikace
náměstí J. A. Alise.
Provoz autobusů MHD č. 10 bude omezen – nebudou
obsluhovány obousměrně zastávky „Příbram, Břez.
Hory, nám.J. A. Alise“ a „Příbram, Břez. Hory,
Mariánská“.

Mladý Demosthenes na ZŠ Jiráskovy sady
Celostátní  soutěž v umění  komunikace
Dne 22. 2. jsme se já, Alžběta Holá, a Štěpán Valter vydali do Mělníka
na regionální kolo celostátní soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 6. – 7. a 8. – 9. ročník. Zde si můžete
přečíst stručný přehled, jak to vše probíhalo.
Všichni soutěžící jsme se shromáždili do útulného školního divadélka
v Mělníku, kde nás uvítala odborná porota, ve které působila mimo jiné také
moderátorka TV Nova paní Adámková. Všude kolem nás bylo cítit napětí
a také trému, která je se soutěžením úzce spjata. Paní Adámková si však
věděla rady a provedla s námi nejprve dechová cvičení. Hned bylo líp,
atmosféra byla uvolněnější a člověk měl větší chuť si zasoutěžit. 
Vyslechli jsme si každého konkurenta, zaposlouchali jsme se do jeho mono-
logu na volné téma, ve kterém třeba vyprávěl, co neuvěřitelného se mu
stalo, napínavý příběh z historie, o svém největším koníčku a v neposlední
řadě nám třeba předvedl reklamu se vším všudy. V momentě, kdy jsem měla
přijít na řadu já, se mi zrychlil tep, ale myslím, že tak na tom byla většina z nás.
Asi vás zajímá, jak to všechno dopadlo, ale věřte, že nás to zajímalo ještě
víc. Byli jsme strašně napjatí a čekali, až porota vyhlásí své rozhodnutí.
Za bouřlivého potlesku si pro ceny a diplom, coby vítěz, šel Štěpán. Pak
i mně pogratulovala porota k prvnímu místu. Měli jsme z toho obrovskou
radost a domů jsme si odváželi nejen krásné ceny, ale i nezapomenutelný
pocit vítězství. Spolu s tím jsme dostali možnost účasti v krajském kole,
které už nebylo veřejné, ale korespondenční. Natočili jsme videonahrávku
a škola ji zaslala k posouzení.
A máme tady skvělý výsledek – Štěpán vyhrál dokonce i kolo krajské
a postoupil do kola celorepublikového, které se konalo 13. 5. 2010
v Praze. Tam jsme jeli s paní učitelkou J. Fousovou a s několika dalšími
žáky, abychom Štěpána podpořili. Po několika velmi dobrých
vystoupeních přišel na řadu Štěpán Valter. Podle nás to řekl skvěle
a porota mu udělila za jeho výkon krásné druhé místo v celostátní
soutěži. Všichni jsme byli spokojeni a Štěpánovi to moc přejeme. 

Alžběta Holá, Základní škola Jiráskovy sady, IX. A
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ZŠ Příbram-Březové Hory opět úspěšná
Žáci ZŠ Příbram-Březové Hory slaví jeden z velkých úspěšných
dní v historii existence sportovních tříd na této škole, tj. od roku
1991. Čtvrtek 13. 5. 2010 se pro ně stal velmi šťastným.
V jeden den totiž zvítězili pod vedením svých učitelů ve třech
fotbalových soutěžích ve finále Středočeského kraje. 
Na krajském finále McDonald´s Cup se radovali žáci 1. až 3.
ročníku školy i se svým trenérem Josefem Strejcem z titulu
krajského přeborníka jižní oblasti kraje. Za účasti šesti
nejlepších škol, vítězů okresních finále, sice ve skupině podlehli
v prvním zápase 2. ZŠ Rakovník 0:2, ale nad ZŠ Kladno,
Moskevská, už  přesvědčivě zvítězili 8:1. Ve čtvrtfinále pak
porazili ZŠ Dolní Břežany 7:0 a v semifinále ZŠ Benešov,
Jiráskova 4:1. Probojovali se tak bez velkých problémů
do finále opět proti svému přemožiteli ze skupiny - 2. ZŠ
Rakovník. Tentokrát si počínali už daleko lépe. Neustále vedli,
bohužel v poslední minutě zápasu vyrovnal Rakovník stav
zápasu na 2:2. O celkovém vítězi musela proto rozhodnout
střelba 5 pokutových kopů. Ve velmi napínavém rozstřelu chytil
Fanda Belej bravurně poslední penaltu v základní části
a rozhodovaly KO penalty. Až v 9. sérii nastřelil rakovnický
hráč tyčku a nejmladší hráč turnaje Ondřej Soukup penaltu
s přehledem proměnil. Odstartoval tím společnou obrovskou
radost všech březohorských hráčů, starší spolužáci po svém
finále fandili svým menším kamarádům a zavládla zde obrovská
příbramská euforie. Nejlepším střelcem turnaje se navíc stal
příbramský Matěj Vohradský. Vítězný tým dále tvořili:
Ondřej Soukup, Michal Špindler, Tomáš Prokeš, Jan Skalička,
Filip Trnka, Patrik Červeňák, Václav Kadlec, František
Belej, Tomáš Řehka, Matěj Havrančík, Dominik Volf.
Kategorie žáků 4. - 5. tříd začala svůj turnaj na hlavním hřišti
ve stejném areálu fotbalového stadionu ve Vlašimi velmi
suverénně a v pohodě si březohorští hráči proklestili přímý
postup ze skupiny „B“ do semifinále turnaje z prvního místa
po výsledcích: ZŠ Příbram-Březové Hory - ZŠ Kladno,
Moskevská 6:0, ZŠ Příbram-Březové Hory - ZŠ Černošice 3:0.
Ve čtvrtfinále porazily Černošice domácí hráče z Vlašimi 1:0

a probojovaly se do semifinále opět proti příbramským žákům.
Březohoráci ani tentokrát nezaváhali a po vítězství 7:1 se hladce
dostali do finále turnaje. Tam proti nim nastoupil až 3. celek
ze skupiny „A“- 3. ZŠ Rakovník, který v semifinále vyřadil ZŠ
Kladno hladce 4:1. Ve finále ale neponechali hráči ZŠ Příbram-
Březové Hory nic náhodě a po výborném výkonu, který
gradoval právě v závěru turnaje, smetli Rakovnické po velké
převaze 6:0. Branky ve finále stříleli: Pazderník 2x, dále
Slunečko, Benda, Hušek, Drašnar. ZŠ Příbram-Březové Hory si
tak úplně zaslouženě vybojovala postup do republikového finále
31. 5. a 1. 6. v Jablonci nad Nisou, kde obhajuje loňské výborné
2. místo. Nejlepším hráčem této  kategorie byl ve Vlašimi vyhlášen
kapitán vítězného celku Lukáš Ric. Jinak vybírali kouči tohoto
týmu na turnaji Miloslav Lundák a Václav Černý sestavu z násle-
dujících hráčů: David Pecka, Michal Leitner, Dominik
Sedláček, Daniel Morav, Lukáš Ric, Ondřej
Drašnar, Jan Hušek, Martin Pazdeník, Ondřej
Hájek, Michal Benda, Jiří Mezera, Matěj
Slunečko, Tomáš Ťapaj, Aleš Ramfel.
O třetí velkou radost se postarali naši nejstarší
žáci, pro které byl letošní školní rok po sportovní
stránce asi jedním z nejúspěšnějších. V průběhu
roku dokázali vyhrát krajské finále družstev
v přespolním běhu, přes krajské finále postoupili
do kvalifikace na Mistrovství ČR v basketbalu
a dalšího krajského finále ve svém hlavním
sportu – fotbalu se zúčastnili právě ve čtvrtek
13. května v Čelákovicích. 
Na tomto krajském finále se střetlo deset vítězů
okresních finále. Hrálo se ve dvou skupinách
po pěti účastnících. Naši kluci ve své skupině
postupně porazili družstva Kolína 4:1, Staré
Boleslavi 6:0, Benešova 5:0 a Velkých Přílep 7:2.
Skupinu tedy s přehledem vyhráli a v semifinále
je čekal asi nejtěžší soupeř, tým Rakovníka.
I s ním si ale kluci po výborném výkonu poradili
a výsledek 4:1 je posunul do finále, kde se utkali
opět se soupeřem ze základní skupiny – Kolínem.
Ten ve druhém semifinále přehrál Kladno 2:1.

Finálové vítězství nad Kolínem v poměru 5:2 znamenalo nejen
vítězství v krajském finále Středočeského kraje, ale zároveň nás
posunulo do kvalifikace o účast na Mistrovství ČR, která se
za účasti vítězů Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého
kraje bude konat 28. května v Jičíně. Věříme, že i tady uspě-
jeme, a budeme klukům přát, aby jejich celoroční tréninková
píle a jejich úspěšná reprezentace školy i města měla vyvr-
cholení na nejvyšší možné soutěži – Mistrovství České repub-
liky. A kteří žáci se o tento úspěch zasloužili? Na fotografii
zleva nahoře je trenér Antonín Barák, Antonín Barák ml.,
Jakub Dušek, Roman Bartoš, Michal Pužík, Tomáš Lukeš
a vedoucí družstva Jan Pechlák;  dole zleva František Chytka,
Ondřej Valta, David Kilián, Dominik Mašek a brankáři
Zdeněk Krejza a Ondřej Kočí.

Miloslav Lundák


