
Vážení spoluobčané.
Právě končící měsíc květen byl pro naše město
v mnoha směrech významný. 
Na Březohorském sídlišti jsme dokončili druhou
etapu Integrovaného plánu rozvoje města. Nové
povrchy chodníků a ulic, rozšířená parkoviště
i obnovená zeleň již slouží obyvatelům domů v okolí
Kulturního domu a II. polikliniky. 
Současně jsme zahájili třetí část tohoto projektu,
který se bude nyní realizovat. Proměna se tentokrát
bude týkat náměstí 17. listopadu a okolních ulic. Jak
by mělo naše největší náměstí v nové části Příbrami
vypadat, to mohli někteří obyvatelé Příbrami zjistit
v Norimberku. Před několika dny jsme do tohoto

německého města vypravili zájezdový autobus, aby se zájemci z řad příbramských
občanů mohli podívat, kde autor projektu rekonstrukce náměstí 17. listopadu
arch. Vít Kučera čerpal inspiraci. 
Důležitá událost pro naše město se letos v květnu odehrála na Stadionu
U Litavky. Fotbalisté 1.FK Příbram zde v předposledním kole naší nejvyšší
fotbalové soutěže porazili tým Zbrojovky Brno, a zachránili tak pro naše město
prvoligovou příslušnost i na příští sezónu. Záchranu následně příbramští
fotbalisté potvrdili i vítězstvím v posledním kole v Ostravě a skončili celkově
na 12. místě soutěže. Mimochodem, Příbram je nejmenším ze všech českých
a moravských měst, kde se hraje 1. fotbalová liga. Za Příbramí v letošním
ročníku skončilo nejen Brno, ale i Ústí nad Labem, Uherské Hradiště či Ostrava. 
Ještě úspěšnější než fotbalisté byli příbramští volejbalisté, kteří v letošním
ročníku extraligy skončili na skvělém 4. místě. 
Děkuji všem příbramským hráčům i činovníkům fotbalového a volejbalového
oddílu za pěknou reprezentaci našeho města. 
Vrcholné období korunované šťastným či méně radostným koncem za sebou již
mají nejen sportovci, ale i absolventi závěrečných ročníků středních škol.
V letošním roce mají maturanti závěrečné zkoušky ještě složitější, než měli
jejich předchůdci v minulosti. 
Přeji všem, kteří mají za sebou první velkou životní zkoušku, hodně úspěchů
v dalším životě. 
Školní rok za pár dnů skončí nejen letošním maturantům, ale i všem ostatním
studentům a školákům. Prázdniny jsou na dohled. Podobně, jako školáci,
odpočítávají i ti starší netrpělivě poslední dny, které jim zbývají do zasloužené
letní dovolené.   
Ještě než se rozjedeme na dovolenou, můžeme si v Příbrami užít celou řadu
pěkných akcí. Jsou před námi Městské slavnosti spojené s oslavami 125. výročí
založení SDH Příbram a SDH Březové Hory. Bude to ve dnech 24. a 25. června
na pěší a odpočinkové zóně Hořejší Obora. Podrobný program přinášíme uvnitř
tohoto čísla. V neděli 26. června se bude konat slavná Prokopská pouť
na Březových Horách, která má před sebou v obnovené tradici již 22. ročník.
O prvním červencovém víkendu přijede do Příbrami opět hodně poutníků
a turistů, aby se zúčastnili Korunovace na Svaté Hoře. 
Vážení občané Příbrami.
Přeji Vám hezký začátek léta a těším se s Vámi na shledanou na některé kulturní,
sportovní či společenské akci, která se v našem městě před letními prázdninami
uskuteční.

MVDr. Josef Řihák

Slovo starosty
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Starosta MVDr. Josef Řihák a místo-
starosta Václav Černý se zúčastnili
květnového Pietního aktu na Slivici.

V Příbrami se odehrála soutěž
mladých včelařů “Zlatá včela”. Děti zde
předvedly své včelařské dovednosti.

V pátek 27. 5. se také v Příbrami konala
“Noc kostelů”. Jednotlivé farnosti
připravily příjemný program.

Snímkem se vracíme k zápasu 1.FK
Příbram s FC Zbrojovka Brno. Naši
vyhráli 1:0 a udrželi se v 1. lize.

Po projednání výsledku hospodaření
za rok 2010 si MVDr. Josef Řihák
a MUDr. Ivan Šedivý podali ruku.

Občané Příbrami mají nyní možnost navrhnout podobu Klidové zóny Ryneček

V závěru loňského roku koupilo město Příbram pozemky v centrální části města přibližně
mezi Rynečkem a Q-klubem. Celkem město Příbram v údolí Příbramského potoka zakoupilo
pozemky o výměře 17 521 m2 za cenu 10 512 600 korun. V souladu se schváleným územním
plánem se zde v současné době připravuje projekt, podle kterého se následně bude realizo-
vat proměna tohoto nově získaného území na městský park. 
„Na jednání zastupitelstva, které schvalovalo nákup pozemků podél Příbramského potoka, jsem
slíbil, že občané budou mít možnost si zvolit, co by zde chtěli mít,“ říká starosta MVDr. Josef Řihák.
„Tato příležitost nyní nastává. Do každé domácnosti v Příbrami bude v nejbližší době doručen
do schránek dopis, ve kterém bude občanům představen záměr vedení města. Chceme v údolí
Příbramského potoka vybudovat nový park. Tato budoucí „zelená páteř“ města Příbrami dostala
pracovní název „Klidová zóna Ryneček”. Tento nový městský park by měl navázat na centrum
odpočinku a relaxace Hořejší Obora, který byl vybudován v roce 2009. Nyní chceme pokračovat
v revitalizaci i v dalších částech území podél Příbramského potoka. Konečným cílem je, aby
klidová zóna plná zeleně vedla od rybníku Dolejší Obora až k Fialovu mlýnu,“ vysvětil starosta.    
V této etapě přípravy projektu mají tedy všichni obyvatelé Příbrami možnost vyjádřit, co by
si přáli v údolí Příbramského potoka vybudovat. Každý občan Příbrami má příležitost podílet
se na výsledné podobě „Klidové zóny Ryneček“. 
„Zóna klidu, odpočinku a relaxace bude sloužit současným i budoucím obyvatelům Příbrami
mnoho desítek příštích let. Jsme u zrodu díla, které se stane trvalou součástí tváře našeho
města. A každý občan Příbrami má nyní možnost aktivně se podílet na tom, jak bude tato část
města vypadat. Přivítáme každý podnět, nápad, myšlenku, kterou přispějete. 
Přeji si, aby nová odpočinková zóna „Ryneček“ byla naším společným dílem. Aby se stala místem,
které budou lidé rádi navštěvovat. Místem, které bude všem příjemné, milé, které nám bude
přinášet klid a pohodu,“ doplnil starosta Příbrami.

Své náměty na podobu „Klidové zóny Ryneček“ mohou občané Příbrami zakreslit do mapky
v letáku, který dostanou do schránky. Vyplněný návrh je možné posílat poštou na předem
vyplněnou adresu. Poštovné hradí město Příbram. „Za všechny došlé návrhy předem děkuji.
Věřím, že se nám sejde řada dobrých nápadů, kterými se při konečném zpracování projektu
budeme zabývat,“ řekl starosta Josef Řihák.  

Tisková zpráva 6

Co prozradila anketa?
Na začátku letošního roku se v rámci projektu Komunitní plánování
sociálních služeb ORP Příbram realizovala anketa pro veřejnost. Jejím
cílem bylo podat občanům základní informace o plánování sociálních
služeb a z navrácených anketních lístků zjistit, do jaké míry lidé
sociální služby znají a využívají a co potřebují v této oblasti změnit.
Anketa zjišťovala zejména informovanost občanů, spokojenost
se systémem sociálních služeb, názory na chybějící služby, na prefe-
rence důležitosti sociálních problémů a na využívání sociálních
služeb. V Příbrami bylo mezi občany města distribuováno 15 800
tištěných dotazníků, které bylo možné po vyplnění vhodit
do sběrných schránek na několika frekventovaných místech ve městě.
Lidé mohli využít i možnost vyplnit interaktivní anketu elektronicky
na webových stránkách města.
Anketa prozradila, že většina obyvatel Příbrami, kteří se průzkumu
zúčastnili, je spokojená. Nejmladší respondenti se cítí být častěji
spokojeni než lidé ve věku 20 až 35 let, což může být mimo jiné
způsobeno tím, že tato skupina pociťuje problémy spojené se

zakládáním vlastní rodiny, vstupem
na trh práce a podobně. Spokojenost se
poté zvyšuje a pak klesá až v seniorském
věku. Zde může hrát roli zdravotní stav
a další problémy spojené se stárnutím.

Sociální službou, kterou respondenti nebo jejich blízcí v Příbrami nej-
více postrádají, je poradenství. Tuto službu občané nejvíce postrádali
i při průzkumu v roce 2006. Dalšími nejvíce postrádanými službami
jsou domovy pro seniory, sociální služby poskytované ve zdravot-
nických zařízeních (např. oddělení následné péče, léčebny
dlouhodobě nemocných), domy na půli cesty (bydlení pro osoby
do 26 let, které se vrátily z dětského domova atd.), azylové domy
(přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší) a telefonická krizová
pomoc (pro osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo
života). Poměrně málo postrádanými službami jsou tlumočnické
služby (pro osoby s poruchami komunikace způsobenými smyslovým
postižením). Dále jsou to průvodcovské a předčitatelské služby
(pro osoby se sníženými schopnostmi orientace nebo komunikace),
kontaktní centra (pro osoby ohrožené závislostí na návykových
látkách), pečovatelská služba (donáška oběda, doprovod k lékaři,
úklid domácnosti, nákupy, pomoc s hygienou atd.), tísňová péče
(nepřetržitá možnost kontaktu s osobami vystavenými riziku
ohrožení zdraví a bezpečnosti). Anketa potvrdila, že tyto služby jsou
v Příbrami dobře zajištěné.  

Některé otázky v anketě se věnovaly informovanosti o sociálních
službách. Přibližně dvě třetiny lidí v Příbrami ví, kde v případě potře-
by vyhledat informace o sociálních službách.  Nejmenší povědomí
o tom, kde tyto informace hledat, mají lidé ve věku 66 – 75 let. Na ně
by se tedy v budoucnu měla zaměřit informační kampaň. Občané
Příbrami preferují jako zdroj informací městský úřad a místní tisk.
Oproti průzkumu z roku 2006 nabyl na důležitosti internet.
Respondenti vyjádřili poměrně nízkou spokojenost s rozsahem
a úrovní služeb. Jejich spokojenost je nižší než u respondentů z jiných
obcí Příbramska. Tento poznatek je zajímavý, protože právě v Příbrami
jsou služby výrazně dostupnější než na venkově.  Příčinou by mohla
být malá informovanost o službách. Ta totiž vyplynula z odpovědí
u dalších otázek. Naopak lidé, kteří sociální služby využívají a mají
s nimi přímé zkušenosti, jsou ve většině případů spokojeni. 
Respondenti měli možnost navrhnout změny ve fungování sociálních
služeb. Někteří napsali spíše obecná doporučení, jiní přišli se zcela
konkrétními a realizovatelnými návrhy. Objevily se mimo jiné
připomínky, že chybí ucelený systém rané péče, že je potřeba zařídit
více lůžek následné péče a lůžka pro seniory a že je potřeba rozšiřo-
vat služby pro obyvatele postižené demencí. Výstup z ankety je jed-
ním z podkladů pro činnost pracovních skupin, které připravují
záměry na udržení a zkvalitnění sítě sociálních služeb na Příbramsku.  

Ludmila Kolářová

Navrhněte, jaká bude
Klidová zóna Ryneček



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
MIKULÁŠ VITA

RYCHTÁŘ A HEJTMAN V PŘÍBRAMI
? - ?

V dnešním díle ukončíme naše toulky po první polovině
16. století v našem městě. Protože bychom měli dát
prostor i usedlým měšťanům, pokusíme se zaměřit
na jednu takovou osobu, vzešlou z původního příbram-
ského měšťanského prostředí. Obecně jsme však v našich
úvahách velmi omezeni písemnými prameny, kterých se
bohužel z této doby zachovalo jen poskrovnu. O většině
příbramských měšťanů je možné říct pouze několik málo
informací, většinou jen jméno a nějaký majetkoprávní
údaj. Mikuláš Vita patří též do této skupiny. Důvodem,
proč jsem si jej vybral, je jedna zvláštnost jeho osudu,
a sice, že jeho jméno stojí první v pořadí v souvislém
seznamu příbramských rychtářů. Rychtáře sice známe
jmény již od 13. století, nicméně jejich souvislá řada
začíná až rokem 1512.
Rychtář byl původně zástupce krále či vrchnosti a byl
něco jako velitel města. Vykonával přímý dohled
nad městskou samosprávou, zastupoval vrchnost
při sporech s měšťany a v neposlední řadě dohlížel
na bezpečnost ve městě, soudil menší spory a přestupky,
zjednával nápravu a potrestání delikventů. Postupem
doby se začal zdůrazňovat právě policejní charakter
rychtářovy funkce. Po husitských válkách pocházeli
rychtáři v Příbrami většinou z řad měšťanů, často to byli ti,
kteří již měli zkušenosti s prací v městské radě. Zatímco
radní byli voleni na jeden rok a po jednom měsíci se
střídali ve funkci purkmistra, rychtáři bývali dosazováni
vrchností na dobu několika let. Poté, co ukončili své
rychtářské angažmá, se většinou vraceli zpět do městské
samosprávy. Rychtáři v 16. století měli odpovědnost jak
vůči městu (a měšťanům), tak vůči vrchnosti. Jejich
postavení bylo ovlivňováno rodinnými a osobními
vazbami a bylo svazující. Je známo mnoho případů, kdy
měšťané odmítali přijmout tu kterou funkci a raději se
z členství v radě či jiných funkcí vyplatili či věnovali
městu nějakou věc či protislužbu (např. železnou mříž
do kostela apod.). A to přesto, že členství v těchto
funkcích znamenalo příležitost k posílení osobního vlivu
i obohacení, stejně jako za našich časů.
I v tomto ohledu byl Mikuláš Vita poměrně zajímavou
výjimkou. Ve funkci rychtáře totiž vytrval celých 13 let
(do roku 1525), což bylo neobvykle dlouho. Poté ještě
postoupil na žebříčku vrchnostenských úředníků výše
a stal se purkrabím na příbramském hradě, tedy vrchním
ředitelem příbramského panství. To také nebývalo
zvykem. Jan z Vitence byl zřejmě spokojen s jeho
službami i schopnostmi, a proto jej povýšil na svého
nejvyššího zástupce. 
Zajímavá je příbramská terminologická rozkolísanost
názvu pro tuto funkci. Za Pešíků z Komárova i Jana
z Vitence se používalo slovu purkrabí, později bylo
obvyklejší hejtman. Purkrabí byl totiž tradičně jen
hospodářským správcem hradu – panského sídla, hejt-
manův podřízený, ale z dochovaných pramenů je zřejmé,
že purkrabí v Příbrami disponoval skutečně pravomocemi
hejtmana. Snad to souvisí s tím, že za Pešíků i Jana
z Vitence byli i vrchnostenští úředníci vybíráni z řad
příbramských měšťanů, kdežto později se jednalo o členy
zemanských rodů, stojících na společenském žebříčku
o stupeň výše. Mikuláš Vita bohužel záhy zmizel
z archivních dokumentů, takže nelze určit ani letopočet
jeho úmrtí. Jistě byl přítomen mnoha událostem
všedního dne jednoho z nejdynamičtějších období
příbramské historie, doby na počátku prvního vrcholu
stříbrorudné těžby po roce 1525 a na řešení mnoha z nich
se sám aktivně podílel.

Daniel Doležal

1. 6. 1881
prasklé kolo těžní věže dolu
Anna způsobilo rozsáhlou
havárii těžní věže i šachetní
budovy.

2. 6. 1891
se ve Švabíně u Zbirohu
narodil František Forst,
učitel hudby a hudební
skladatel v Příbrami.

2. 6. 1961
na Stadionu u Litavky vy-
stoupil rumunský armádní
soubor se 160 členy, který
zahrnoval orchestr, sbor,
taneční skupinu a orchestr
lidových nástrojů.

3. 6. 1871
se v Praze narodil Emilián
Trolda, hudební badatel
a objevitel mnoha historic-
kých skladeb, který v době
1. světové války působil jako
okresní přednosta v Příbrami.

13. 6. 1891
byl Hotelu Šplíchal (později
Horymír) udělen čestný
název “Hotel u arcivévody

Františka Ferdinanda”, a to
samotným arcivévodou.

16. 6. 1991
zemřela v Příbrami česká
herečka Adina Mandlová.

19. 6. 1881
se narodil František Gellner,
anarchistický básník, který
v l. 1901 - 4 studoval v Příbrami.

20. 6. 1216
Pražský biskup Ondřej vydal
listinu, ve které dosvědčoval
klášteru v Milevsku některé
majetkové záležitosti a ve
které je uvedena nejstarší
zmínka o našem městě.

24. 6. 1871
se v Příbrami narodil Bohu-
mil Soukup, hudební skla-
datel a učitel.

26. 6. 1661
byl položen základní kámen
Mníšecké kaple na Svaté
Hoře.

Daniel Doležal

Č E R V 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
Sadové úpravy okružních křižovatek
Jedná se o kompletní revitalizaci veřejné zeleně středů kruhových
objezdů - kompletní odplevelení, položení geotextilie, kačírku,
valounů a výsadbu zeleně – jehličnanů, listnatých stromů, živého plotu,
keřů a záhonů. Práce byly realizovány na těchto kruhových objezdech:
Drupol, Flusárna, OBI, Dolejší Obora. Zpracovatelem projektové doku-
mentace je Ing. Barbora Šindelářová, dodavatelem úprav firma
H.REKULTIVACE, a. s., náklady činily 2 453 864 Kč vč. DPH. Město
obdrželo dotaci ze Středočeského fondu životního prostředí
a zemědělství ve výši 95 %, tj. 2 331 171 Kč vč. DPH, spoluúčast města je
122 693,20 Kč.
„Děkuji Středočeskému kraji za podporu, kterou nám na obnovu zeleně
na kruhových objezdech v Příbrami poskytl. Cílem projektu bylo zlepšit
stav životního prostředí, omezit hlučnost a prašnost na velmi frekvento-
vaných dopravních uzlech. Myslím si, že autorka projektu vytvořila velmi
zdařilý architektonický návrh, který dodavatelská firma kvalitně a rychle
realizovala,“ pochválil nově dokončené stavby starosta MVDr. Josef Řihák. 

Dar pro občanské sdružení 1.FK
Zastupitelstvo města Příbrami na veřejném zasedání dne 9. května
2011 schválilo poskytnutí finančního daru občanskému sdružení 1.FK
Příbram z rozpočtu města ve výši 1,805 milionu korun. Peníze jsou
poskytnuty pro účely mládežnického sportu. „Jsem rád, že zastupitelé
podobně jako v minulých letech podpořili poskytnutím finančního daru
nejlepší fotbalový tým v našem městě. Připomínám, že finanční dar dostalo
od města i občanské sdružení SK Spartak Příbram, které rovněž vychovává
v Příbrami mladé fotbalisty,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 

Kaplička v Jerusalémě
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo přijetí daru - kapličky v obci
Jerusalém - do vlastnictví města. Současně schválilo i přijetí pozemku,
na kterém kaplička stojí. Kapličku i pozemek městu darovali soukromí
vlastníci. Kapličku nechalo vybudovat přibližně v polovině 90. let
minulého století město Příbram. V současné době o ni pečují obyvatelé
Jerusaléma. „Děkujeme vlastníkům za dar kapličky a pozemku. Tato
stavba bude i nadále sloužit všem občanům Jerusaléma. Město o ni bude
podle svých možností pečovat. Děkuji rovněž všem, kteří se o kapličku
v Jerusalémě starají a kteří svými dary přispívají na její opravy. Věřím, že
tato péče ze strany jerusalémských občanů bude i po změně vlastníka
pokračovat,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Změna v osadním výboru
Osadní výbor Orlov bude mít devět členů místo dosavadních sedmi.
O zvýšení počtu členů Osadního výboru Orlov rozhodlo na veřejném
zasedání v pondělí 9. května 2011 Zastupitelstvo města Příbrami.
Zastupitelé rovněž schválili rezignaci a nahrazení jedné z dosavadních
členek. Rovněž určili dva nové členy osadního výboru. 
„Důvodem pro požadované rozšíření počtu členů Osadního výboru Orlov
je nárůst obyvatel v Orlově a pracovní vytížení současných členů,“
informoval starosta MVDr. Josef Řihák.

Nová žlutá fasáda na DPS
Obyvatelé Domů s pečovatelskou službou v Brodské ulici čp. 100 až
102 si sami vybrali, jak budou vypadat jejich domy. V anketě se většina
účastníků rozhodla pro žlutou barvu fasády. 
„V současné době v objektu pokračuje realizace projektu zateplení
obvodového pláště a střechy. Stavba stojí přes 14,5 milionů korun.
Na akci město získalo dotaci z Evropské unie a ze Státního fondu životního
prostředí v celkové výši přes 9,8 milionu korun.
V anketě jsme se zeptali obyvatel Domů s pečovatelskou službou v Brodské
ulici, jakou barvu by měla mít po dokončení stavby fasáda jejich domu.
Z 217 obyvatel domů jich celkem 151 na anketu odpovědělo. To je 69
procent všech obyvatel DPS. Účastníci ankety si mohli vybrat ze čtyř
barevných variant – z odstínů modré, červené, šedé a žluté. Nejvíce hlasů
– celkem 80 – bylo pro žlutou barvu fasády. Děkuji všem obyvatelům DPS
v Brodské, kteří se do ankety zapojili,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 

Beseda se seniory
Město Příbram má jako jednu z cílových skupin svých preventivních
aktivit v oblasti prevence kriminality vedle dětí a mládeže také seniory.
Právě pro seniory každoročně pořádá Městská policie Příbram řadu
besed. Jedna z nich se na téma „Bezpečnost ve městě“ uskutečnila
ve čtvrtek 28. dubna pro Klub seniorů Příbram – Březové Hory. Besedy
se zúčastnilo dvacet seniorů, kterým se více než hodinu věnoval
JUDr. Milan Fára z Městské policie Příbram. Úvodem účastníci obdrželi
informace o aktuální bezpečnostní situaci ve městě a o nejčastějších
trestných činech páchaných v Příbrami. Hlavní část besedy byla
zaměřena na jednotlivá témata z oblasti zásad bezpečného chování,
jako je předcházení riziku přepadení, zabezpečení majetku, bezpečné
chování v silničním provozu či jak se nestát obětí podvodného jednání.
Přednášející se také zmínil o vzájemné spolupráci Policie ČR a Městské
policie Příbram, a to především o společných hlídkách. Bylo také
vysvětleno, v čem se liší zákonná zmocnění strážníků a policistů, tedy
co mohou ještě řešit strážníci a které případy mohou řešit pouze poli-
cisté. Mimo jiné senioři také obdrželi informaci o jednotlivých projek-
tech prevence kriminality, které jsou v současnosti v Příbrami reali-
zovány. Jedna část besedy, která byla velmi živá a konstruktivní, byla
také věnována domácímu násilí a možnosti vykázání násilné osoby. 
„Vítám, že se Městská policie Příbram zaměřuje v oblasti prevence krimi-
nality i na seniory. Myslím si, že besedy o bezpečnosti ve městě, o činnosti
strážníků a policistů při zajišťování veřejného pořádku, nebo jak se chovat
odpovědně a nestát se obětí trestného činu, mají svůj význam,“ řekl
k setkání starosta MVDr. Josef Řihák. 

Dobré hospodaření města
Zprávu o hospodaření města a jeho příspěvkových organizací projed-
nalo Zastupitelstvo města Příbram 9. května. Součástí byla i zpráva
o čerpání rozpočtu za rok 2010. „Tato zpráva je stejně důležitá jako např.
schvalování rozpočtu na daný rok. Původní připomínky ze strany opozice,
že hospodaření města je špatné, se nepotvrdily. Právě naopak – město
v roce 2010 hospodařilo s velkým přebytkem ve výši 108 milionů korun.
Tyto finanční prostředky budou v letošním roce použity k dofinancování
plánovaných akcí. Zpráva byla schválena v termínu, který nám ukládá

zákon,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý, který má hospodaření města
na starosti. Zároveň se zprávou o hospodaření zastupitelé projednali
a schválili i Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na období 2012 – 2013.
„To je další z dokumentů, které má zastupitelstvo podle zákona o obcích
projednat a schválit. Jde pochopitelně trochu o „hádání z křišťálové koule“,
protože ani stát, tedy ani město, v současné době netuší, jaké budou
v následujících letech podmínky. Přesto je rozpočtový výhled optimistický.
Tento trend vychází z faktu, že dluhová služba města Příbram je velmi
nízká,“ informoval dále místostarosta Šedivý.
Také finanční vypořádání příspěvkových organizací je velmi důležité.
„Ani k tomuto materiálu nebyly ze strany zastupitelů téměř žádné
připomínky a byl bez problémů schválen,“ řekl Ivan Šedivý a pokračoval:
„Je třeba zdůraznit, že přes rozpočtové škrty v roce 2010 si příspěvkové
organizace udržely pozitivní hospodářský výsledek. Hospodaření bylo
tedy dobré a to svědčí i o tom, že úroveň práce ředitelů našich organizací
je velmi vysoká.“

Státní energetická inspekce
Na Městském úřadu Příbram proběhla kontrola Státní energetické
inspekce. „Inspekce prováděla šetření, zda úřad postupuje podle zákona.
Proběhla jak administrativní, tak i fyzická prohlídka veřejných objektů
ve městě. V písemně vyhotovené zprávě inspekce konstatuje, že nebyly
zjištěny žádné rozpory se zákonem. Šetření tedy proběhlo zdárně. Naopak
nás komise pochválila, že všechny naše objekty mají vyvěšené tabulky,
které ukazují energetickou náročnost dané budovy. Tato opatření sice
zákon ukládá, ale jen někde se, podle slov komisařů, dodržují,“ doplnil
informace I. Šedivý.

Nové toalety pro lidi s postižením 
„Václava Krásu, předsedu Národní rady zdravotně postižených, zastoupil
v tomto projektu Mgr. Hříbek. Jednali jsme o společném projektu finan-
cování rekonstrukce, obnovy, případně zřízení nových veřejných záchodků.
Tato WC by podle tohoto projektu měla být dostupná a přístupná
i zdravotně postiženým a my jsme měli za úkol vytipovat některá místa
v Příbrami, která by do tohoto projektu bylo možné zařadit. Tato místa
jsme si i společně prohlédli a nyní čekáme na návrh, kde lze konkrétně
projekt uskutečnit. Pak bude podepsaná smlouva o společném postupu.
K našim vytipovaným místům patří třeba WC na náměstí 17. listopadu,
parkoviště u Oblastní nemocnice, WC na Svaté Hoře a také v místě
budoucí klidové zóny Ryneček u Q-klubu. Následná realizace bude dle pří-
padně obdržených finančních prostředků,“ uzavřel informaci místo-
starosta Šedivý.

Jednání Nadačního fondu
V květnu proběhlo jednání Nadačního fondu pro Svatohorské schody.
Město Příbram v tomto fondu zastupuje starosta Josef Řihák a místo-
starosta Ivan Šedivý. „Zakladatelem tohoto fondu byl Jaroslav Štefan
a fond sloužil hlavně pro obnovu a nyní ke spravování a údržbě Svato-
horských schodů, případně výstavbě rozhledny na Svaté Hoře. 
Na posledním jednání jsme se dohodli na pokračování nadačního fondu
s tím, že jej doplníme o „staronovou“ osobu a tou by měl být Mgr. Josef
Vacek. Ten by měl navázat na činnost J. Štefana. Hlavním bodem další
schůzky fondu by měla být volba nového člena,“ uvedl I. Šedivý.

Stráže! Stráže!
Novou premiéru příbramského Divadla A. Dvořáka Stráže! Stráže! si
pochvaloval i místostarosta Ivan Šedivý: „Je to velmi zajímavé před-
stavení a opravdu stojí za zhlédnutí. Překvapila mě vysoká návštěvnost
nejen příbramských diváků, ale i velké zastoupení pražské kulturní veřej-
nosti. Všichni se shodli na tom, že toto představení bylo opravdu skvělé!“

Mládežnický hokej
Zástupci HC Příbram se sešli na jednání s místostarostou Václavem
Černým. „Ve vedení HC Příbram došlo k personálním změnám a nastoupil
i nový trenér, který by se měl věnovat především mládeži,“ informoval
Václav Černý a pokračoval: „Trenérem a sportovním manažerem klubu je
Jaroslav Brabec. Shodli jsme se, že Příbram má ideální podmínky pro vý-
chovu mladých hokejistů – dvě haly, nevyužívaný stadion a zájem rodičů
i dětí. Hokej je finančně hodně náročný sport, proto by zde měla vzniknout
také půjčovna výstroje.“ Československá hokejová škola patřila v minu-
losti ke světové jedničce, ale toto postavení před lety ztratila. K tomuto
úspěchu by se český hokej chtěl opět vrátit a navázat na něj. V Příbrami
to rozhodně chtějí zkusit.

Knihovna J. Drdy Příbram
Nový ředitel Knihovny J. Drdy do své funkce nastoupí podle slov
Václava Černého v polovině června. „Nyní v Knihovně J. Drdy probíhá
audit hospodaření a také řešíme možnost bezbariérového přístupu
do knihovny. Schodolez jsme na místě vyzkoušeli, ale našim možnostem
nevyhovuje. Ideálním řešením by byl výtah, ale nejprve musíme realizovat
stavbu výtahu v Divadle A. Dvořáka. V příštím roce by měla na řadu přijít
Knihovna J. Drdy. Stále přibývají noví čtenáři a s růstem cen knih bude
tento trend určitě pokračovat,“ doufá místostarosta Černý.

Přípravy na sezónu
Místostarosta Václav Černý informoval, že Letní kino se již připravuje
na zahájení provozu: „Nyní se opravuje střecha a čekáme na revizi
kinotechniky. Za pomoci plošiny Hasičského záchranného sboru byla
natřena promítací stěna. Tímto chci příslušníkům HZS poděkovat, protože
jejich pomoc pro nás byla skutečně významná. Teď už jenom zbývá
doufat, že vyjde i počasí. Diváky čekají velice zajímavé filmové tituly.“
Na sezónu se podle slov místostarosty Černého připravuje také
venkovní bazén, který by se měl otevřít v polovině června. „Bazén se
napouští a voda v něm se již zahřívá. Dodělávají se poslední úpravy
dlaždic a čekáme na vyjádření hygieniků. Pak už nebude problém bazén
otevřít. Zároveň se na svoji sezónu připravuje i koupaliště Nový rybník.
Seká se tráva, natírají lavičky a připravuje se kulturní program. Vstup
do tohoto areálu by měl být zdarma. S příchodem nového vedení
Sportovních zařízení města, pod která tyto areály patří, dochází
v kladném smyslu k mnoha novinkám.“
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Před zahájením letní sezóny starosta MVDr. Josef Řihák navštívil Sportovní zařízení města. Spolu s novým ředitelem Ing. Jiřím Holobradou si prohlédl venkovní bazén a zjišťoval jeho stav.
Dále předal finanční dar služebně nejstaršímu zaměstnanci SZM Příbram.

Příbram již má nový stroj zn. Silkot na opravy děr v komunikacích. Starosta MVDr. Josef Řihák si
byl stroj ihned po dodání prohlédnout. Pracovníci TS již se strojem opravují městské silnice.

Místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý spolu s radním Ing. Jurajem Molnárem
jednali se zástupcem Národní rady zdravotně postižených o výstavbě nových veřejných toalet
přístupných pro lidi s postižením.

Starosta MVDr. Josef Řihák přestřihl pásku při otvírání zrekonstruovaných prostor kolem
Kulturního domu. Jednalo se o práce v rámci dotace z IPRM.

V rámci oslav ukončení 2. světové války si starosta MVDr. Josef Řihák prohlédl na Slivici vojenské
ležení, které připomínalo poslední bitvu této války v Evropě.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil v pátek 27. května na Svaté Hoře akce “Noc kostelů”.

Pečovatelská služba připravila pro obyvatelky Domu s pečovatelskou službou v Brodské ulici oslavu
Dne matek. Ženám poblahopřál také MUDr. Ivan Šedivý, ředitel Pečovatelské služby města Příbram.



Vážení čtenáři Kahanu,
již minule jsem Vás informovala
o některých seminářích a akcích,
které jsme připravovali na květen

a červen. Byl to např. seminář „Daňový řád platný od roku 2011“
s daňovým poradcem Ing. Václavem Dvořákem. 
V minulém čísle jsem se též zmínila o připravované prezentační akci
na Klinice a institutu estetické medicíny Asklepion, kterou pořádala

společně Okresní hospodářská komora v Příbrami a v Kladně. Akce se uskutečnila 3. května
2011 a z obou komor se sešlo cca 30 zájemců. Po uvítacím drinku následovaly tři přednášky
špičkových odborníků kliniky na téma prezentace trendů a novinek ve stomatologii,
v dermatologii a v plastické chirurgii. Příbramáky přišel přivítat i docent Šmucler, který měl
též přednášku o nových trendech v estetické medicíně, čímž akce získala zcela jistě
na exkluzivitě. Poté se účastníci přednášek rozdělili do čtyř skupin a byli provedeni
jednotlivými odděleními kliniky. Klinika nabízí svým klientům komplexní péči. Na mě
osobně zapůsobila stomatologie, která je na špičkové světové úrovni. To se týká samozřejmě
i další nabídky služeb. Někteří účastníci akce měli možnost vyzkoušet přístroje Visia
na diagnostiku pleti se simulací stárnutí, Vectru pro simulaci vzhledu a Dermogenius
pro diagnostiku znamének.  Tato akce byla pro komoru trochu netradiční, ale přispěla
k obohacení nabídky našich akcí, což mnozí účastníci velice ocenili.
Dne 17. června se tenisoví nadšenci mohou těšit již na 17. ročník VIP Tenis Cupu, který
pořádá OHK Příbram opět na tenisových kurtech v Bohutíně. Je to turnaj ve čtyřhrách
a pro vítěze je jako každoročně připraven křišťálový pohár z dílny Rückl Crystal  Nižbor.
O výsledcích turnaje Vás budu informovat v příštím vydání Kahanu.
Dále bych chtěla čtenáře informovat o možnosti využití oborových příruček pro jed-
notlivé obory podnikání, ve kterých v kostce naleznete všechny podmínky pro svůj obor
podnikání.
Oborová koordinační místa ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (v rámci projektu
Informační místa pro podnikatele) vytvořila pro podnikatele přes 300 oborových příruček.
V nedávné době byly Oborovým koordinačním místem Obchod a cestovní ruch aktuali-
zovány následující oborové příručky: hostinská činnost, informace o stavu čerpání prostřed-
ků s ESF, internetový obchod, nové směry EU v rámci podpory MSP, ubytovací služby, výroba
a úprava lihu, zasilatelství, změna živnostenského zákona a zprostředkování obchodu.
Tyto vyjmenované i všechny ostatní příručky si můžete vyžádat na Okresní hospodářské
komoře v Příbrami a budou Vám zaslány v elektronické podobě na Váš e-mail.  

Ze života členské základny:
Loňský a letošní rok je rokem oslav 20. výročí založení firem, které se za dvě desetiletí stabi-
lizovaly a dosáhly upevnění svého postavení na trhu.
Tentokrát zmíním firmu J.K.R., s. r. o., která je členem OHK Příbram od roku 2003. Firma se
zaměřuje na vývoj podnikových informačních systémů a patří na českém trhu mezi špičku
v této oblasti. O tom svědčí celá řada ocenění, jako např. dvakrát Czech Made a Nejlepší
produkt ERP. Firma vznikla tzv. „na zelené louce“ a dnes zaměstnává 80 zaměstnanců, za což
jí patří naše uznání.
Také zmíním firmu sídlící v Březnici, a to MPC Systém, s. r. o., která se zabývá zvláště
inženýrskými a dodavatelskými službami v elektrotechnice, výrobou rozvaděčů nízkého
napětí a dalšímu službami. Na svém kontě má firma spoustu hodnotných referencí za dobře
vykonanou práci. Firma oslaví své dvacetiny 23. června 2011 na Zámku Březnice, kde
proběhne velmi zajímavý program. Komora též blahopřeje a drží palce do další práce. 
Na závěr bych chtěla jménem celého představenstva OHK Příbram poděkovat panu JUDr.
Josefovi Kaiserovi z firmy Kaiser, s. r. o., v Rožmitále pod Třemšínem, který byl hostitelem
květnového jednání představenstva OHK. V úvodu nás seznámil s činností firmy, která se
zabývá zvláště lesnickou, stavební a dřevařskou činností, a ochotně nás provedl provozy
firmy. Současně jako další host se jednání zúčastnil i pan Lukáš Tůma, který představil činnost
Podbrdského ekocentra Fabián. Cílem bylo přiblížit činnost ekocentra i podnikatelské
sféře, ačkoliv se centrum orientuje zvláště na malé přírodovědce a vychovává mládež
k ekologii a vztahu k přírodě. 

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 EOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
V Příbrami běží rekonstrukce
D3 dle plánu, nové vybavení
má biochemie i mikrobiologie
Ve čtvrtek 19. května navštívil
Oblastní nemocnici Příbram
hejtman Středočeského kraje
MUDr. David Rath. 
Kromě něho do nemocnice
přijela i MUDr. Kateřina Pan-
cová, ředitelka Krajské nemoc-

nice Středočeského kraje, p. o.
Důvodů této návštěvy bylo hned několik. Hejtman si
s dalšími hosty prohlédl probíhající práce na kom-
plexní rekonstrukci křídla D3 monobloku. Cena
stavby je cca 200 milionů korun, které nemocnici
poskytl Středočeský kraj. Hejtman si prohlédl
i oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie
a oddělení klinické biochemie.  Obě pracoviště mají
k dispozici nové vybavení v hodnotě 17 368 000 Kč.
I tyto finanční prostředky získala nemocnice
od Středočeského kraje.
Komplexní rekonstrukce křídla D3 monobloku
Celá budova D pochází z roku 1955 a tomu také
odpovídá nejen její architektonický výraz, ale
i neuspokojivý stav budovy, inženýrských sítí,
nevyhovující vnitřní dispozice.
Probíhající komplexní rekonstrukce toto vše,
alespoň v tomto křídle budovy D, vyřeší.
Dojde tak k výměně oken, zateplení obvodového
pláště, přístavbě dalšího patra, výměně inženýrs-
kých sítí, vnitřních dispozic, atd. Kromě nového
prostředí budou mít pacienti i personál po dokon-
čení rekonstrukce k dispozici i nové vybavení.
Ve zrekonstruovaném křídle pak budou umístěny
jednotky standardních lůžek a odborné ambulance
zejména operačních oborů, své místo tu budou mít
i lékařské pracovny a pokoje.
Po zprovoznění upravené části budovy D se změní
její prostředí téměř k nepoznání. Pokoje pacientů
budou maximálně 2-3lůžkové s vlastním sociálním
zařízením, pracoviště odborného personálu se dis-
pozičně posune mnohem blíže hospitalizovaným
pacientům, kromě kvality nového vybavení bude
další zásadní změna v mnohem příjemnějším
prostředí pro pacienty i personál.

Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie
Nové vybavení – například nové termostaty
pro dekontaminaci vykultivovaných bakterií,

nový fluorescenční mikroskop – moderní přístroj
pro zjištění původce TBC, nové centrifugy, komo-
rový termostat, komorový a mobilní chladicí box
a další přístrojová technika včetně dalšího nového
vybavení oddělení, jako je například nábytek (nové
laboratorní stoly, apod.) 
Oddělení je zapojeno do evropského monitorovacího
systému pro sledování výskytu multirezistentních
mikroorganismů u infekcí krevního řečiště a dalších
mezinárodních systémů, spolupracuje s řadou
vědeckých institucí a univerzitních laboratoří v ČR
i v zahraničí, má mezinárodní certifikáty, často publi-
kuje (více než 60 odborných publikací v domácím,
především ale také v zahraničním odborném tisku,
prezentace na českých i mezinárodních odborných
kongresech). Oddělení patří mezi špičková
pracoviště tohoto druhu v České republice a je
bez nadsázky srovnatelné s mnoha pracovišti
i v mezinárodním měřítku.

Oddělení klinické biochemie
Nové vybavení – nový automatický biochemický
analyzátor umožňuje rychlejší zpracování vzorků
s využitím barkódů (pro možnost pracovat
s primární zkumavkou, tj. zkumavkou, do které byl
vzorek odebrán na oddělení, zcela zamezuje
záměně vzorků), nový dvoupaprskový spektrofo-
tometr – slouží k rozlišení především stáří krvácení
do mozkomíšního moku a zároveň zrychluje
zpracování vzorků a umožňuje sledovat průběh
tohoto zpracování na obrazovce PC, nová souprava
pro elektroforezu – slouží k dělení krevního séra
na jednotlivé frakce a k rozlišení stádia a typu
zánětů, nový glukozový analyzátor – výrazně
zrychluje analýzu hladiny cukru v krvi, využívaný
zejména diabetologickými ambulancemi, a další
nová přístrojová technika.
Oddělení pracuje cca 1 rok v prostorách nového
pavilonu F. Nové vybavení pro provoz klinické
biochemie znamená jeho další výraznou automati-
zaci od načtení žádanky až po zpracování dodaných
vzorků a zaslání výsledků vyšetření, zrychlení
tohoto zpracování i možnost dalších druhů
vyšetření. Možnosti pracoviště včetně jeho
vybavení i prostředí plně odpovídají  evropskému
standardu.

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

Benefiční koncert
Matice Svatohorská pořádá ve spolupráci s panem
ministrem Ivanem Fuksou již II. ročník benefičního
koncertu na podporu stavby svatohorských varhan.
Ve středu 8. června přivítáme ve svatohorské bazilice
opět sólisty Národního divadla v Praze - barytonistu
Vratislava Kříže a trumpetistu Vladimíra Rejlka. 
Na varhany je doprovodí svatohorský regenschori
Pavel Šmolík. Celý výtěžek ze vstupného bude
věnován veřejné sbírce stavby velkých svatohorských
varhan. Vstupenky lze rezervovat na adrese
matice@svata-hora.cz, tel: 731 619 800,  nebo koupit
ve Svatohorském poutním muzeu. 

Slavnost Seslání Ducha svatého
V neděli 12. června na mši svaté od 9 hodin zazní
v Korunovační (venkovní) kapli svatohorské baziliky
hudba pro dvoje varhany a dva sbory. Interprety
budou Svatohorský chrámový sbor a Miloslava
a Pavel Šmolíkovi na varhany. 

Slavnost Božího Těla
V neděli 26. června se na Svaté Hoře koná slavnost
Božího Těla. Jde o tradiční slavnost s následným
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 a žesťový soubor.

Korunovace
Největší svatohorská slavnost Korunovace bude
letos o víkendu 2. a 3. července. 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 nejvýznamnější poutní
místa tehdejší Evropy. Slavnost Korunovace začíná
již v předvečer svátku, tedy 2. července večer,
zpívanými latinskými chorálními nešporami v 18:00,

dále slavnostní mší svatou v 19:30 se světelným
průvodem, po níž letos bude následovat Koncert
duchovní hudby z cyklu “Hudba v nezvyklých sou-
vislostech II” v otevřené kapli u Korunovačního
oltáře. Na koncertě zazní barokní hudba pro mezzo-
soprán, sólový kontrabas a smyčcový ansámbl
v podání barokního souboru Atlantis collegium
s uměleckým vedoucím Vítězslavem Podrazilem.
Jako sólistka vystoupí Pavla Švestková. V neděli
2. července v 9 hodin proběhne hlavní mše svatá
ve venkovních prostorách baziliky, u Korunovačního
oltáře, kterou bude celebrovat generální vikář
českobudějovické diecéze P. Adolf Pintíř. Při slavnostní
bohoslužbě zazní „Große Orgelsolomesse“
od německého skladatele Georga Zechnera
pro sbor, sólové varhany a orchestr. Interprety
budou Svatohorský chrámový sbor, Smíšený sbor
Dr. Vladimíra Vepřeka a komorní orchestr pod ve-
dením svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka.
Po bohoslužbě bude následovat slavný průvod
s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské
za doprovodu zpěvu a trubačů. 

Gymnázium proti násilí
Na Gymnáziu v ulici Legionářů se dne 26. 4. 2011 uskutečnil Den proti násilí a kriminalitě. Do projektu se zapojili
studenti nižšího gymnázia, které jednotliví přednášející informovali formou jednotlivých přednášek o návykových
látkách a bezpečném chování.
Celý projekt proběhl pod taktovkou třídy septimy, a to se záštitou RNDr. Ludmily Šmejkalové. Tento projekt má na gym-
náziu několikaletou tradici a probíhá vždy současně s přijímacími zkouškami.
Workshop Extremismus v České republice vedl Luděk Skala, člen občanského sdružení TILIUS. Ve dvouhodinovém
bloku pomocí prezentace shrnul český extremismus a upozornil na jeho rizika.
Vít Skalník a Ota Hajzler, taktéž ze sdružení TILIUS, si připravili pro studenty workshop Bezpečné chování a sebeobrana.
Názornými ukázkami poučili studenty o předcházení konfliktům a s možnostmi sebeobrany. Oba tyto workshopy byly
realizovány za podpory města Příbrami.
Tématem drogové závislosti se zabývaly studentky septimy Bára Malíková a Lucie Suchopárová. Pomocí filmových
sekvencí a různých aktivit se jim podařilo upoutat pozornost mladého publika.
Poslední workshop, Prevence kouření, přednesla prostřednictvím interaktivních her Mgr. Helena Fialová z neziskové
organizace MAGDALÉNA, o. p. s., která se soustřeďuje na oblast návykových látek.
Studentům se dostalo nových poznatků z oblasti patologických jevů ve společnosti, díky kterým mohou oněm
fenoménům čelit. Celý tento projekt proběhl bez obtíží a ke spokojenosti všech zúčastněných.

Barbora Pálková, Markéta Šmejkalová

33. Rally Příbram se představuje 
Do startu středočeské 33. Rally Příbram sice zbývá ještě skoro pět měsíců, ale její
základní koncepce je již připravena. Poslední soutěž zařazená do kalendáře Media-
sport Mezinárodního mistrovství České republiky v rally odstartuje 23. září 2011.
V rámci soutěže se bude závodit nejen o poslední body do MM ČR, ale také o body
do Mistrovství republiky historických vozidel rally, v K4 poháru a ve dvou
značkových pohárech. Konkrétně Citroën Racing Trophy a Clio R3 Trophy. 
To znamená velmi pestré startovní pole, které na jiných dvoudenních soutěžích
startuje jen výjimečně. Organizační výbor v čele s ředitelem soutěže a současně
bývalým soutěžním jezdcem Tomášem Fialou bude v nadcházejících týdnech
a měsících dolaďovat vše tak, aby i další ročník soutěže s dlouhou historií proběhl
ke spokojenosti soutěžních posádek i diváků. 
Rally Příbram v minulých letech zavítala na Sedlčansko, kde probíhala druhá etapa
rally. V tomto roce dojde k malé změně a náročné sedlčanské testy se pojedou už
v rámci první etapy, a to včetně nočních průjezdů. „Harmonogram už máme téměř
ve finální podobě a rychlostní zkoušky na Sedlčansku pojedeme už v pátek. Cíl první
etapy bude krátce před půlnocí, a tak si diváci i jezdci užijí dost atraktivních nočních
průjezdů,“ konstatuje úvodem ředitel soutěže Tomáš Fiala. 
Druhá etapa 33. Rally Příbram se odehraje na Příbramsku, ale částečně letos opět
zavítá směrem na Hořovice, konkrétně na divácky oblíbenou rychlostní zkoušku
Zaječov. „Do Zaječova jsme se mohli vrátit díky souhlasu vedení obce, kterému se
pořádání rally líbí a dokáže jej využít. K tradičnímu průjezdu zkoušky Sádek – Bohutín
a Ohrazenické rychlostní zkoušky letos přidáme spojením dvou úseků z minula vzniklou
vložku s názvem Bohostická. Ta v sobě bude skrývat i náročný průjezd kolem přehrady
Orlík, který jezdci i diváci znají pod názvem Vystrkov. Bude to hodně těžká a dlouhá
rychlostní zkouška,“ představuje Tomáš Fiala. 
33. Rally Příbram nemá letos v názvu žádného generálního partnera. Nepodařilo se
totiž dosud uzavřít jednání s firmou, která by byla ochotna do generálního partner-
ství s významným motoristickým podnikem jít. „Samozřejmě, že pokud by se ještě
generální partner našel, tak jej rádi do názvu soutěže přidáme, ale za stávajících pod-
mínek nechceme jít s názvem soutěže pod cenu. Spolupráce trvá s hlavním partnerem,
kterým je SUBARU Sedlčany Autovero a město Příbram. Novými hlavními partnery jsou
Veolia 1. SčV, a. s., a Údržba silnic, s. r. o. Rozpočet máme hodně napnutý a já věřím, že
se nám podaří zdárně dotáhnout do konce všechna rozjetá jednání s partnery. Soutěž
si na sebe musí vydělat, a proto jsme nuceni v tomto roce přistoupit i k výběru vstup-
ného na RZ, které bude pravděpodobně provedeno zpoplatněním vjezdu na osobní
auto. Všechno něco stojí a i my musíme vše, co k pořádání rally potřebujeme, zaplatit.
Budeme se za to snažit poskytnout služby, tak jak mají být jak pro jezdce, tak
pro diváky,“ vysvětluje Tomáš Fiala. 
Organizační výbor 33. Rally Příbram se v tomto roce zapojí i do besed ve školách
na téma bezpečnost silničního provozu, kde bude studentům poutavou formou
vysvětlovat zásady chování v dopravním provozu. „Z dob školní docházky si
pamatuji, že k nám do školy jednou dorazili závodníci, kteří nám říkali nějaké zásady
bezpečnosti v provozu. Zůstalo mi to do dneška v paměti a rád bych něco podobného
nabídl školám v Příbrami a okolí. Chceme pomocí závodníků, kteří mají s řízením velké
zkušenosti, dětem vysvětlit, jak se mají chovat, aby zbytečně nedocházelo na silnici
k úrazům. Vysvětlíme jim i jak se chovat při motoristických závodech a jezdci jim určitě
rádi odpoví na dotazy z oblasti závodů. Rádi bychom tím i zlepšili povědomí o auto-
mobilových soutěžích,“ dodává Tomáš Fiala. Poslední zářijový víkend by si už teď
měli v kalendáři zaškrtnout všichni motorističtí příznivci, protože v Příbrami se vel-
mi pravděpodobně bude bojovat o mistrovské tituly. 

F a r m á ř s k é  t r h y
se konají v sobotu 18. června od 8 hodin

na Dvořákově nábřeží v Příbrami. Přijďte si koupit
čerstvé produkty od českých pěstitelů a výrobců.

www.centrumobora.cz
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Dne 29. 4. v 18.03 hod. projížděla hlídka MP Příbram ulicí
Žižkova. Na křižovatce s ulicí Hlinomazova zahlédla stojící
vozidlo Škoda Octavia. Na silnici zahlédli strážníci několik
osob, z nichž dvě zvedaly z komunikace malého chlapce.
Hlídka prostřednictvím stálé služby MP ihned přivolala
záchrannou zdravotnickou službu a Policii ČR. Dalším
dotazováním strážníci zjistili, že zde došlo k dopravní
nehodě, kdy 22letý řidič vozidla Škoda Octavia porazil
sedmiletého chlapce. Strážníci poskytli chlapci nezbytnou
první pomoc. Chlapec byl v mírném šoku, ale normálně
se strážníky komunikoval a neměl žádné viditelné zranění.
Po příjezdu sanitky byl předán do péče lékaře. Po celou
dobu strážníci na místě nehody usměrňovali provoz. Poté
věc předali hlídce Policie ČR.
Dne 1. 5. v průběhu pravidelné hlídkové činnosti
prováděla hlídka MP kontrolu v okolí autobusového
a vlakového nádraží. Při průjezdu okolo lávky přes
železniční trať spatřili strážníci hořící kontejner na směsný
odpad. Hlídka na místo neprodleně přivolala hasiče
a Policii ČR. Dále zkontrolovala okolí, zda se poblíž
nenachází další hořící kontejner nebo podezřelé osoby.
Hlídka nalezla dva muže a ti na dotaz strážníků uvedli, že
na nádraží pouze přespávají a o hořícím kontejneru nic
nevědí. Hlídka ztotožněním jednoho z mužů zjistila, že se
jedná o 63letého bezdomovce. Druhý muž u sebe neměl
žádný doklad totožnosti. Přivolaná hlídka Policie ČR zjistila,
že dotyčný je 33letý muž, po kterém je vyhlášeno pátrání.
Proto byl následně policisty převezen na Obvodní oddě-
lení Policie ČR v Příbrami.
Dne 1. 5. v 15.35 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena, že u hřiště TJ Baník zahlédla nasedat zřejmě pod-
napilou osobu do osobního vozu Opel Corsa. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP a zde zahlédla vozidlo odpoví-
dající popisu oznamovatelky. Strážníci ztotožnili řidiče
uvedeného vozu a zjistili, že se jedná o muže ve věku
24 let. Jelikož jmenovaný jevil známky požití alkoholu,
přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která provedla u řidiče
dechovou zkoušku. Policisté u řidiče naměřili skoro
2 promile alkoholu v krvi a případ dále vyšetřují.
Dne 13. 5. ve 22.22 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
MP Příbram operační důstojník Policie ČR a žádal
o součinnost při oznámení pokusu o sebevraždu na uby-
tovně v Příbrami VII. Na místo ihned vyjela hlídka MP.
Po příjezdu zjistila, že se v ubytovně již nachází záchranná
zdravotnická služba. Dále strážníci zjistili, že je zde
přítomna čtyřicetiletá přítelkyně muže, který se pokusil
spáchat sebevraždu podřezáním žil. Dotyčná na dotaz
hlídky uvedla, že její bývalý 33letý přítel se pokusil

o sebevraždu a poté utekl směrem k ulici Generála Kholla.
Hlídka MP provedla kontrolu v uvedené ulici a po chvíli
nalezla muže odpovídajícího popisu. Seděl na lavičce, ale
když zahlédl strážníky, začal před nimi utíkat. Hlídka ho
dostihla u hotelu Hájek a přivolala na místo záchrannou
zdravotnickou službu. 

Dne 23. 5. v 11.25 hod. oznámil na tísňovou linku 156
operační důstojník Policie ČR, že v Jáchymovské leží
zřejmě zraněný muž. Na uvedenou adresu neprodleně
vyjela hlídka MP. Zde poté zjistila, že muž ležící na zemi
nemá žádné viditelné zranění a nestěžuje si na žádné
zdravotní obtíže. Strážníci si však všimli, že jeví známky
podnapilosti. Shora uvedený s hlídkou bez potíží komu-
nikoval a na výzvu předložil průkaz totožnosti. Z tohoto
dokladu strážníci zjistili, že se jedná o 64letého muže.
Dotyčný na dotaz uvedl, že v nedaleké restauraci slavil
narozeniny a zde si po cestě domů sedl, aby si trochu
odpočinul. Hlídka muže odvezla do místa jeho trvalého
bydliště, kde ho přenechala v péči manželky. 
Dne 22. 5. v 16.10 hod. telefonicky oznámil na služebnu
MP muž, že v Alšově ulici krade skupina osob železo
z pozemků. Na místo ihned vyjely hlídky MP. Strážníky zde
poté kontaktoval oznamovatel a označil jim skupinu osob,
která měla údajně zcizovat kovový šrot. Hlídka uvedené
osoby zastavila a jejich ztotožněním poté zjistila, že se
jedná o tři mladíky ve věku 14, 16, 23 let a 16letou dívku.
Jmenovaní stáli u hromady kovového odpadu, který
vynosili ke komunikaci z přilehlých oplocených pozemků.
Vzhledem k tomu, že na základě zjištěných skutečností
strážníci pojali podezření ze spáchání trestného činu,
přivolali hlídku Policie ČR. Policisté si celou záležitost
převzali ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 25. 5. ve 22.55 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena, že na autobusovém nádraží leží nějaká osoba.
Na místo okamžitě vyjela hlídka MP a zde nalezla na zemi
spícího muže, který měl kolem sebe rozházené věci.
Strážníci dotyčného probudili a zjistili, že muž je pod
vlivem alkoholu a má poranění na hlavě. Hlídka MP
po tomto zjištění přivolala záchrannou zdravotnickou
službu a následným ztotožněním výše jmenovaného
zjistila, že se jedná o muže ve věku 61 let. Strážníci poté
společně s pracovníky záchranné zdravotnické služby
odvezli muže na ošetření do nemocnice. Ošetřující lékař
následně rozhodl o jeho umístění do protialkoholní
záchytné stanice, kam ho strážníci převezli a zde ho
přenechali v péči zaměstnanců zařízení.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
Projekt “Bezpečný domov - senioři”
Nejen v Příbrami, ale v celé České republice byla zaznamenána v posledních letech celá
řada případů majetkové trestné činnosti páchané na seniorech formou podvodných krádeží
a loupeží za použití násilí v bytech. Z tohoto důvodu zařadila Městská policie Příbram
v letošním roce do Městského programu prevence kriminality projekt „Bezpečný domov –
senioři“, jehož cílem je vybraným občanům města Příbram zdarma nainstalovat mechanické
zabezpečení dveří tzv. „řetízek“. Na realizaci tohoto projektu obdrželo město Příbram dotaci
z Ministerstva vnitra ČR ve výši 81 000,- Kč.
Instalace „řetízků“ v počtu 150 kusů je určena pro osoby, které mají trvalý pobyt v Příbrami,
jsou buď starší 65 let a žijí v bytě samostatně, anebo jsou držiteli průkazu mimořádných
výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P).  
Zájemci o instalaci bezpečnostních řetízků se mohou hlásit v termínu do 30. 6. 2011, a to
buď písemně na adresu Městská policie Příbram, nám. T. G. Masaryka 121, 261 01
Příbram I (na obálku napsat heslo „BEZPEČNÝ DOMOV – SENIOŘI“), nebo telefonicky
paní Martině Růžičkové na Městskou policii Příbram, tel. 318 624 245, případně e-mailem
na adresu: martina.ruzickova@pribram-city.cz.
Do přihlášky je nutné uvést – jméno, příjmení, věk (případně věk a číslo průkazu ZTP nebo
ZTP/P), adresu, telefonický kontakt (uvádět přednostně telefonní číslo pevné linky), popří-
padě e-mailovou adresu, abychom mohli zájemce kontaktovat za účelem sjednání termínu
instalace. Instalace se předpokládá v průběhu podzimu letošního roku (září – listopad).
Na přihlášky, které nebudou obsahovat výše uvedené nezbytné údaje, nebude brán zřetel.
Pokud počet zájemců přesáhne finanční možnosti nákupu, budou žádosti vyřizovány
v pořadí, v jakém byly přijaty. 

Bezplatnou dluhovou poradnu otevíráme 14. června
Od 14. června 2011 zahajuje město Příbram poskytování další bezplatné služby pro občany
žijící v příbramském regionu, a to se zaměřením na dluhové poradenství. Dluhové poraden-
ství bude obsahovat pomoc při mapování dluhů, komunikaci s věřiteli, řešení exekucí
a soudních řízení souvisejících se zadlužením, zpracování žádostí o tzv. osobní bankrot
a posilování finanční gramotnosti klientů. Dluhoví poradci budou bezplatně k dispozici
klientům každé úterý od 13 do 17 hod. v budově Městského úřadu Příbram, Tyršova 107,
Příbram I (přízemí objektu ve dvoře naproti hlavnímu vchodu do budovy Městského úřadu
Příbram). Vhodné je se předem objednat na e-mailové adrese dluhovaporadna@pribram-city.cz.
Na výše uvedenou adresu můžete také zasílat své elektronické dotazy. Dále se můžete
na pracovníky poradny obracet pomocí telefonické linky 318 402 291 (pouze v úterý od 13
do 17 hod.). Provoz poradny zajišťujeme ve spolupráci se Sdružením pro probaci a mediaci
v justici, o. s., které má s problematikou řešení dluhů velké zkušenosti a v současné době
provozuje dluhové poradny v Praze a Ústí nad Labem. Velká část finančních nákladů na rea-
lizaci tohoto projektu, který vedle samotného bezplatného dluhového poradenství
pro občany zahrnuje i semináře na zvýšení finanční gramotnosti nebo proškolení osob, které
zajišťují základní dluhové poradenství při výkonu své profese, je hrazena prostřednictvím
dotace MV ČR na projekty prevence kriminality. 

Projekt DOUČKO zahájen dříve
Součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2011 je projekt zaměřený na děti
a mládež, které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí a jsou bezprostředně
ohroženy rizikovými jevy, případně kriminalitou. Na tento projekt prevence kriminality,
jehož oficiální název zní „Podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí –
DOUČKO“, získalo město Příbram dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 76 000,- Kč. 
Doučování bude probíhat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bedna, které
provozuje Ponton, o. s. V harmonogramu projektu se předpokládalo, že doučování dětí bude
zahájeno v průběhu června. Jelikož však s blížícím se koncem školního roku je velký zájem
dětí o doučování s cílem zlepšit si školní prospěch, došlo k zahájení projektu se souhlasem
ministerstva již v polovině května. Doučování provádí 6 doučujících, kteří jsou schopni
s dětmi probírat učební látku od 3. do 9. třídy. V rámci dotace jsme obdrželi nejen finanční
prostředky na odměnu pro doučující, ale i na nákup potřebných vzdělávacích pomůcek
v hodnotě 25 000,- Kč. Protože považujeme za vhodné i samotné děti motivovat k účasti
na doučování, máme pro ně připravenu speciální odměnu. Každé dítě, které se zúčastní
minimálně sedmi doučovacích hodin, obdrží jednu volnou vstupenku do příbramského
kina. Tyto vstupenky jako motivační prvek budeme hradit z rozpočtu města. Očekávám, že
realizací tohoto projektu vytvoříme alternativu k domácí přípravě do školy a zvýšíme zájem
dětí o vzdělání a zlepšení školního prospěchu.

Volejbalisté bojovali proti kouření na ZŠ Pod Svatou Horou
Ve čtvrtek 19. května se uskutečnila další akce v rámci projektu prevence užívání návykových
látek „S volejbalem proti kouření“, který realizuje Volejbalový oddíl Příbram (dále jen VO
Příbram) společně s městem Příbram a Městskou policií Příbram. Tentokrát prvoligoví volej-
balisté Petr Havrlík a Petr Kott, společně s manažerem VO Příbram Miroslavem Peterkou
a JUDr. Milanem Fárou z Městské policie Příbram navštívili sedmáky na ZŠ Pod Svatou Horou. 
Děti na přednášející již čekaly pěkně usazené do kruhu v tělocvičně školy. Poté co se před-
nášející usadili mezi ně, následovalo jejich krátké představení. V úvodu se hovořilo o tom,
proč vlastně tento projekt vznikl a co je cílem této besedy. Poté jednotliví hráči vyjádřili svůj
názor na užívání návykových látek se zaměřením na kouření. Vzhledem k velmi přátelské
atmosféře již v této fázi děti začaly klást první dotazy a především se zmiňovaly o tom, že
někdo z jejich blízkých kouří a že jim to vadí. Děti často říkaly, že se tito blízcí lidé závislí
na nikotinu snaží přestat kouřit, ale že to pro ně je velmi obtížné a v převážné míře se jim
to nedaří. Z této debaty si samy děti udělaly závěr, že je lepší nezačít vůbec kouřit, než se
po vzniku závislosti pokusit odvyknout. 
Následně byly děti informovány o zdravotních rizicích kouření, že cigarety obsahují toxickou
látku nikotin a další řadu škodlivých chemických látek, z nichž některé vyvolávají rakovinu.
Volejbalisté také zmínili, že si nedovedou představit, že by jako vrcholoví sportovci kouřili.
Kouření považují za velký handicap, a to nejen při sportování, a z jejich pohledu je normální
nekouřit. V průběhu besedy se také diskutovalo o vlivu sociálního prostředí (rodiny,
kamarádů, tabákové reklamy apod.) na riziko začít kouřit. 
Na závěr setkání děti obdržely samolepky a pohlednice s logem projektu. Nejvíce diskutující
obdržely také tričko. Následně ještě proběhla autogramiáda přítomných hráčů, o kterou byl
mezi dětmi velký zájem. Od zahájení projektů máme informace, že besedy vyvolávají velký
zájem dětí o tuto problematiku. Diskuze o škodlivosti a rizicích kouření, při které mají
možnost také děti otevřeně sdělit svůj názor a konfrontovat jej s odborníky a sportovními
idoly, je určitě pro účastníky besed velice zajímavá. Zároveň věřím, že je tu určitá šance
tímto způsobem úspěšně bojovat proti tomu, aby se děti staly závislými kuřáky. 

Beseda s žáky Základní školy Březové Hory
Dne 6. května 2011 se uskutečnila další z řady besed v rámci projektu prevence kriminality
„Sportem proti drogám a kriminalitě“, který realizuje město Příbram a Městská policie
Příbram společně s KICK-BOXING, BOXING CLUBem Příbram (dále jen KBC Příbram). Hlavním
cílem projektu, který je zaměřen na prevenci sociálně-patologických jevů, je přivést co
nejvíce bezprizorních dětí z ulic do sportovních oddílů a nabídnout jim prostřednictvím
sportu vyplnění jejich volného času. Besedy pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd ZŠ
Březové Hory se zúčastnil amatérský mistr Evropy a světa v kick-boxu Dan Jerling z KBC
Příbram společně s manažerem prevence kriminality Milanem Fárou z Městské policie
Příbram. Děti byly v úvodu seznámeny s bezpečnostní situací ve městě a s jednotlivými
projekty prevence kriminality, které jsou realizovány pro děti a mládež. Následně se beseda
zaměřila na to, jak efektivně využívat volný čas, co nabízí dětem aktivní sportování, proč lidé
berou drogy atd. Celá beseda proběhla ve velmi přátelské atmosféře a řada dětí (především
kluků) se dotazovala na možnosti začít chodit na tréninky do boxerského klubu (termíny,
členské přípěvky, apod.).  

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští občánci narození v dubnu a květnu

Občanské sdružení Amelie
Od roku 2006 rozvíjí komplexní programy psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým, které se
vyvíjí podle aktuálních potřeb a možností, v široké spolupráci s dalšími organizacemi. Tři pobočky a stejný počet
Center Amelie je v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji. 
Od svého vzniku je sdružení v úzkém kontaktu s vedením a lékaři Institutu onkologie a rehabiliatace Na Pleši, Onko-
logické kliniky 1. lékařské fakulty VFN Karlovo náměstí v Praze 2 a spolupráce se rozvíjí také s dalšími odbornými
pracovišti v Praze, Středočeském kraji a na Olomoucku. Úkolem Amelie v rámci této spolupráce, je zajišťovat psycho-
sociální pomoc pacientům a jejich blízkým mimo nemocnice a rozvoj dobrovolnického programu na onkologických
pracovištích. 
Akreditovaný dobrovolnický program při onkologických klinikách se úspěšně rozvíjí od roku 2007 ve spolupráci
s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze 2 a od roku 2010 také s Fakultní nemocnicí v Olomouci. 
Tým Amelie, o. s., je tvořen odborníky, kteří mají většinou minimálně pětiletou zkušenost v psychosociální problematice
onkologicky nemocných, řízení a komunikaci, někteří z týmu sami tuto nemoc prožili. Kromě přímě péče a poradenství
cílí na prevenci, vzdělávání a sdílení zkušeností. Důležitým úkolem Amelie je odtabuizování problematiky života
s onkologickou diagnózou. 

C´est la vie aneb jak se žije s rakovinou ve Středočeském kraji? 
Nejen kvůli odpovědi na tuto otázku se u kulatých stolů sejdou onkologicky nemocní a jejich blízcí, odborná veřejnost
z oblasti zdravotní i sociální se zástupci obcí, státních institucí, církví a dalších organizací z regionů Benešovsko,
Příbramsko a Praha západ. Jedná se o pilotní projekt, který by svými dopady a následujícími aktivitami měl přerůst
regionální význam. Jste srdečně zváni v sobotu 25. června 2011 do Zámku Jablonná nad Vltavou. 
Podle statistik z roku 2007 onemocněl rakovinou každý třetí Čech a počet onemocnění bohužel každým rokem narůstá.
Díky včasné diagnóze a moderní léčbě má stále více lidí šanci na uzdravení a život s onemocněním se prodlužuje.
Přináší to s sebou však také řadu problémů, které nejsou dosud řešené ani zmapované. Rakovina je stále velkým tabu.
Podle mezinárodních výzkumů je zřejmé, že psychická pohoda a sociální situace nemocného výrazně ovlivňuje průběh
léčby, její výsledky i finanční náročnost léčby a dopady na sociální systém.
Cílem tohoto setkání je začít se systematicky zabývat tím, aby se zjišťovaly a naplňovaly potřeby lidí,
zasažených přímo či nepřímo onkologickou diagnózou. Budeme hledat možnosti jednoduchých a málo nákladných
řešení na úrovni obcí, měst a regionů, které pomohou jak v prevenci, tak v podpoře nemocných a jejich blízkých
a zkvalitnění jejich života. Zaměříme se na témata, která jsou dosud opomíjena, ačkoli se týkají stále větší skupiny lidí.
Účast přislíbil mimo jiné MUDr. Vydra - onkolog a ředitel Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, Tomáš Podhola -
místostarosta města Benešov, zastupitelé některých obcí a členky pacientského sdružení Benkon a Fit Ilco ČR.
Po skončení dopoledních kulatých stolů a pracovního oběda jen pro zaregistrované, bude akce pokračovat jako
společenská událost kulturním programem s občerstvením pro širokou veřejnost i pro děti. Program uvede pan
Alexandr Hemala a vystoupí nejrůznější hudební tělesa a zajímaví hosté. Program bude upřesněn na plakátech
a pozvánkách. Vstupné bude dobrovolné a všichni jsou srdečně zváni! Zájemci o účast na kulatých stolech od 10:00
do 12:00 se mohou do 15. 6. zaregistrovat na emailu: amelie@amelie-os.cz, kde dostanou více informací.
Děkujeme všem, kteří bezplatnými službami, pomocí i finanční podporou umožní tuto akci uspořádat: především
společnosti Royal Interier, a za podporu formou bezplatných služeb i finančních příspěvků děkujeme podnikatelům
a občanům z Benešovska, Příbramska a Prahy západ. 

V Bedně bude asi pěkně horko

Bedna je zařízení, kde se každý otvírací den schází přes 30 dětí a mladých lidí.
Ti zde tráví svůj volný čas, setkávají se zde s kamarády, využívají širokou škálu
volnočasových aktivit, přicházejí si pro radu, pomoc či podporu v situacích, které
jsou pro ně obtížně řešitelné, a dokonce se sem chodí i doučovat.
Letošní zima v Bedně však byla skutečně krušná, a to nejen pro děti a mládež, ale
také pro pracovníky. Ukázalo se, že stávající topení není dostačující pro vytopení
celých prostor. Ačkoli jsme si byli vědomi toho, že jakékoli úpravy, které by
snížily úniky tepla a zároveň zvýšily vytopení prostor v zimě, budou velmi
nákladné, přesto jsme se s důvěrou obrátili na město Příbram (pronajímatel pros-
tor). Jsem ráda, že na tomto místě mohu městu Příbram poděkovat za podporu
a zejména pak panu místostarostovi Václavu Černému. 
Koncem března se Bedna dočkala výměny topných těles. Znamená to pro nás
zejména to, že provoz našeho zařízení nebude již v zimních měsících ohrožen
a budeme moci dál poskytovat naše služby dětem a mladým lidem z Příbrami. 

Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka NZDM Bedna



Když ministr obrany oznámil, že se chystá zrušit Vojenský újezd Brdy, vyslovil jsem
několik varování. Záměr ministra Vondry samozřejmě vítám. Ovšem předtím, než bude
Vojenský újezd Brdy otevřen pro veřejnost, je třeba nejprve zajistit ochranu zdejšího
území.
Jak bude území Brd vypadat, pokud jej nebudeme účinně chránit, můžeme již nyní
spatřit v okrajových částech vojenského újezdu, které byly v nedávné době zpřístup-
něny. Lidé sem začali vozit nepořádek, svými auty zde parkují, kde je napadne. Lesem
se prohánějí jezdci na hlučných motocyklech a čtyřkolkách, zvýšený pohyb lidí po lese
ruší zvěř. Ta ve stresu ničí vysázené stromy. Krátce a stručně: otevření části vojenského
újezdu má na přírodu Brd devastující vliv. 
Přitom je v bytostném zájmu nás, kteří v okolí Brd žijeme, aby zdejší cenná krajina
zůstala zachována v současné podobě i pro další generace. A to především z těchto
důvodů: 

1. Brdy jsou zásobárna vysoce kvalitní pitné vody
Brdy tvoří hlavní rozvodí uprostřed České republiky. Pramení zde významné říčky jako
Klabava, Litavka, Červený potok a další. Důležitá je především schopnost Brd akumulo-
vat dešťovou vodu v celé řadě mokřadů, vodních nádrží a menších vodních toků. Brdy
jsou zdrojem pitné vody pro velká města Příbram, Rokycany, Hořovice, Mirošov a další.
Zásobují rovněž kvalitní pitnou vodou většinu obcí v okolí. Pitná voda v Brdech je již
nyní strategicky důležitá. Její význam bude růst, a proto je nutné zachovat Brdy jako
zdroj čisté vody i budoucím generacím.

2. Biologicky cenné lokality na území Brd
V Brdech se vyskytuje celá řada chráněných druhů rostlin a živočichů. Zdejší území
poskytuje v přelidněné střední Evropě zvířatům tolik potřebný klid k životu. 
Během mnoha desítek let, kdy na území Brd působili vojáci, se zde vytvořila velice
cenná rostlinná společenstva. A to zejména na bezlesých územích. Právě tato společen-
stva, jakkoliv mnozí namítnou, že jsou vytvořena uměle, je třeba zachovat. 
V Brdech se například vyskytují největší naleziště rosnatky okrouhlolisté a kosatce
sibiřského v České republice. Najdeme tu např. dřípatku horskou, bradáček srdčitý,
několik druhů vzácných plavuní, celé porosty vřesu a vřesovce a další vzácné druhy
rostlin. 
Ze vzácných druhů živočichů zde například žijí orel mořský, tetřev obecný, chřástal
polní, krkavec obecný, jestřáb lesní a další vzácné druhy ptáků. Na cestách do Polska
a Běloruska a zpět se zde zastavují mladé kusy losa evropského, které migrují k jediné
stálé vnitroevropské  populaci losů na Šumavě. Žijí zde vzácní netopýři, pravidelně se
zde vyskytuje i rys ostrovid, bobr evropský a vydra říční.
Pro zachování vhodného prostředí pro nejcennější druhy rostlin a živočichů je kate-

goricky nutné zde zachovat současný režim – hluboké lesy s minimálním pohybem lidí.
Důležité je ale zároveň zachovat i současné cílové plochy v odlesněné podobě. 
K tomu, aby příroda Brd byla zachována ve své jedinečné podobě i pro budoucí gene-
race, je nutné zřídit zde velkoplošné chráněné území. A to nejméně formou vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. Vedení této CHKO následně vhodným
managementem bude udržovat současný způsob hospodaření a činnosti.
Toto opatření je nutné učinit ještě předtím, než zde bude zrušen vojenský újezd.

3. Nebezpečí pro lidi z nevybuchlé munice
Téměř 100 let vojenské činnosti na území Brd znamená i nebezpečí v podobě
nevybuchlé munice. Na cílových plochách se jistě nachází spousta výbušného střeliva.
Předtím, než začneme využívat zdejší území v civilním režimu, je nutné zajistit
bezpečnost pro návštěvníky. Bude nutné zajistit buď vyčištění ploch pyrotechniky,
nebo zamezit vstup lidem do nebezpečných míst. 

Z hlediska legislativy je nutné zachovat Brdy jako celek. Není vhodné současný vojen-
ský újezd parcelovat, vracet se ke katastrálnímu rozdělení. Žádné vesnice už na území
Brd nejsou. Je proto nyní vhodné převést celé Brdy do majetku Středočeského kraje.
Pokud by byly části území převedeny na obce, hrozí nebezpečí, že dojde k rabování
a rozkrádání.  Tak, jak to známe například z Ralska.
Ihned poté, co bude Vojenský újezd Brdy zákonem zrušen, je nutné nařízením
hejtmana kraje vyhlásit zde přírodní park. To je základní stupeň ochrany, jehož
vyhlášení je v kompetenci rady kraje. Je to důležité pro zachování krajinného rázu
území. Nelze dovolit, aby se developerské firmy na území Brd vrhly jako na kořist.
Považuji rovněž za důležité, aby lesy i nadále obhospodařovaly Vojenské lesy a statky.
Tuto činnost prováděly velmi dobře. Lesy jsou v dobrém stavu, zachovalé a věkově
různorodé.
Vzápětí je třeba neprodleně zapracovat na vyšším stupni ochrany přírody pro Brdy. Je
třeba připravit co nejdříve podklady pro vyhlášení výše zmíněné CHKO. Pro tento cíl je
nutné získat velkou podporu obcí a krajů. Návrh CHKO musí podpořit Ministerstvo
životního prostředí (MŽP). Je třeba, aby obce tlačily na MŽP, aby neprodleně pracovalo
na podkladech pro vyhlášení CHKO. CHKO svým nařízením zřizuje Vláda ČR.
Věřím, že představitelé obcí a měst v okolí Brd rozumně a zodpovědně přistoupí
k otázce budoucnosti Brd bez vojáků. Záleží nyní na nás všech, zda zachováme Brdy
čisté a zdravé budoucím generacím, nebo zda je necháme zdevastovat a rozkrást.
Očekávám, že podobně jako v boji proti zamýšlenému americkému radaru se i nyní
starostové obcí a měst z okolí Brd spojí a společně budou usilovat o ochranu území. 

MVDr. Josef Řihák, senátor a starosta Příbrami 

Starosta Příbrami říká: Ochrana přírody je po odchodu vojáků z Brd to nejdůležitější.

Akademie třetího věku v Příbrami
Již sedmým rokem působí v Příbrami Vysoká škola evropských a regionálních studií,
o. p. s, navazující na předválečné akademické tradice Vysoké školy báňské. Kromě
studia tří oborů nabízí škola i další vzdělávací programy jak v rámci dalšího vzdělávání
pedagogů, tak i v oblasti vzdělávacích programů pro seniory. Již několik let v sídle
vysoké školy v Českých Budějovicích s velkým úspěchem probíhá tzv. akademie třetího
věku, která dává lidem možnost studovat v postproduktivním věku ty obory, o něž je
mezi seniory zájem. Tento typ vzdělávání chce škola od září letošního roku zahájit
i v Příbrami. Při jednání rektora školy prof. Dr. G. Švejdy, CSc., s vedením města v březnu
byla tato aktivita panem starostou přivítána a přislíbena pomoc v rámci péče o seniory.
Co může škola nabídnout? Vzdělávání bude zaměřeno na oblast jazykovou (výuka
praktické angličtiny, resp. němčiny), kulturně historickou (dějiny Příbramska, hornictví
na Příbramsku, významné osobnosti Příbramska - spojeno s vycházkami s výkladem),
oblast tzv. třetí gramotnosti (praktická práce s počítačem, internet), ekonomickou
oblast (praktická orientace ve světě financí se zaměřením na obranu spotřebitele),
oblast péče o zdraví a bezpečnost (jóga, taiči, osobní bezpečnost) a rukodělné doved-
nosti (práce se dřevem, malba, keramika).
Kurzy budou probíhat v sídle školy v Příbrami, Dlouhá ul. 163. Zde je možno také získat
veškeré informace, dalším zdrojem informací budou letáky, které přijdou do domác-
ností, a www.a3vpb.vsers.cz. 

PaedDr. Vladimír Kříž

Knihovna Jana Drdy Příbram

Půjčovní dny:
Hlavní budova
nám. T. G. Masaryka 156, tel.: 318 626 486

Ústřední půjčovna pro dospělé
e-mail: pujcovna@kjd.pb.cz 
Červenec, srpen: v pracovní dny: 
pondělí a středa 9 – 18 (kromě pondělí 4. 7.
z důvodu malování) celé prázdniny

Studovna
e-mail: knihovna@kjd.pb.cz 
Otevřeno v pracovní dny: 
pondělí a středa 9 – 18 (celé prázdniny) 

Ústřední půjčovna pro děti
e-mail: detske@kjd.pb.cz 
Otevřeno v pracovní dny: 
pondělí a středa 9.00 – 17.00 
Oddělení  je uzavřeno od 18. 7. do 14. 8.

Informační centrum
e-mail: icko@kjd.pb.cz 
Červenec, srpen: 
Pondělí, středa  8.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek    9.00 - 17.00
Sobota   9.00 – 12.00
(celé prázdniny)
(kromě 5. 7. a 6. 7. – státní svátky)

Informační centrum – autobusové nádraží:
e-mail: terminal@kjd.pb.cz
Červenec,  srpen:
Pondělí  až pátek 7.30 – 12.00, 12.30 – 16.00
(kromě 5. 7. a 6. 7. – státní svátky)

Pobočka Příbram VI – Březové Hory
Husova 257, tel.: 318 623 975
e-mail: bhory@kjd.pb.cz 
Otevřeno:  
pondělí a středa  9.30 – 11.00 12.00 – 17.00
4. 7., 11. 7., 13. 7., 
15. 8., 17. 8., 22. 8., 24. 8., 29. 8., 31. 8. 
Pobočka je uzavřena od 18. 7. do 14. 8.

Oddělení pro děti Příbram VIII – ZŠ Školní
(U KNIHOŽROUTŮ)
Školní 75, tel.: 318 625 555, 
e-mail: skola@kjd.pb.cz   
Otevřeno: středa 9.00 – 16.00
3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8.
Červenec: zavřeno

Oddělení pro dospělé „Křižák“
Čechovská 112, tel.: 318 621 909
e-mail: krizak@kjd.pb.cz 
Otevřeno: pondělí a středa 10.00 – 18.00
4. 7., 11. 7., 13. 7., 
15. 8., 17. 8., 22. 8., 24. 8., 29. 8., 31. 8.
Pobočka je uzavřena od 18.7. do 14.8.

Virtuální naučná stezka Lesopark Litavka na webu

Lesopark Litavka, již léta obecně známý pod zkráceným názvem „Lesopark“, je zákoutí zajímavé z hlediska přírodovědného i historického. 
Při procházkách zde můžete obdivovat květy vzácných upolínů nebo kosatců. Nad říčkou se jako modrý smaragd občas zableskne peří ledňáčka. Pozorné oko pozná místa, kde
se před tisíci lety rýžovalo zlato, a mnohé další. 
Město Příbram proto ve spolupráci s občanským sdružením Ochrana fauny, za vydatné spolupráce Hornického muzea Příbram shromáždilo zajímavé údaje z historie i součas-
nosti lesoparku a předkládá veřejnosti „Virtuální naučnou stezku Lesopark Litavka“ na adrese www.lesopark.pribram.eu, jako návnadu k objevování tajemství tohoto
jedinečného místa. Web je rozdělen na 10 tematických „zastavení“ rozložených od parkoviště u 1.FK Příbram, podél Litavky až k hrázi Vysokopeckéhio rybníka. Součástí každého
„zastavení“ jsou zajímavé informace o místní fauně, floře i historii, jsou zde ilustrované obrázky s fotografiemi. Na konci každé stránky jsou ledňáčkovy obrázkové úkoly
a hádanky pro nejmenší.

V ý p ů j č n í  d o b a  o  p r á z d n i n á c h  

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s.
CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍBRAM

Dlouhá 163, 261 01, Příbram
Telefon: 318 581 268, +420 725 003 162, +420 724 757 615

www.a3vpb.vsers.cz, e-mail: a3vpb@vsers.cz

Cílová skupina?            Všichni aktivní lidé:
  - pro které věk není problém (50 +)
  - kteří se chtějí blíže seznámit s regionem, ve kterém žijí
  - kteří se chtějí dále vzdělávat

Nabídka?
  - Společenskovědní kurzy (historie regionu, literatura, významné osobnosti)
  - Ekonomické kurzy (orientace v ekonomickém světě)
  - Počítačové kurzy (práce s PC, Excel, digitální fotografi e)
  - Jazykové kurzy (angličtina, němčina)
  - Sportovní kurzy (jóga, tai-či)
  - Jednodenní vycházky/výlety (poznejte svůj region)

Akademie 3. Věku je programem celoživotního vzdělávání, který je zaměřen na neprofesní zájmové 

vzdělávání dospělých občanů České republiky, zejména v seniorském věku. Výuka v rámci progra-

mu A3V je organizována v akademickém roce po semestrech. Zájemci o studium A3V si mohou 

vybrat ucelené jednosemestrální kurzy. Aktuálně připravujeme i vícesemestrální moduly. Výuka 

bude probíhat v budově VŠERS, Dlouhá 163, Příbram. Výuku zahájíme v září 2011.

Přihlášky zasílejte na adresu: VŠERS, o.p.s., Dlouhá 163, Příbram 261 01

Kontaktní údaje:
telefon:   318 581 268, +420 725 003 162, +420 724 757 615

a3vpb@vsers.cz
www.a3vpb.vsers.cz

Akademie třetího věku probíhá pod záštitou starosty města Příbram
MVDr. Josefa Řiháka

PŘÍBRAM



Modernizace nemocnice Příbram
Příbramská nemocnice prochází modernizací. Křídlo D3 monobloku se zcela
rekonstruuje. Na právě probíhající stavební práce se přijel podívat středočeský
hejtman MUDr. David Rath, který je se stavbou spokojený.

Práce na stavbě byly zahájeny počátkem dubna. V současné době probíhají
bourací práce, příprava na zemní práce a na realizaci podkladních betonových
konstrukcí včetně násypů.

Investiční akce řeší část 2. etapy plánované postupné modernizace a dostavby Oblastní nemocnice Příbram. Rekonstrukce a nástavba křídla D3 stávající budovy
D monobloku se týká nejen změn vnitřních prostorů, ale také zateplení obvodového pláště, výměny oken a totální náhrady instalací. V objektu se budou nacházet
skladové prostory, centrální šatny zaměstnanců, technické zázemí, ambulance chirurgie, ortopedie, neurologie, lůžkové jednotky operačních oborů a lékařské
pracovny.

Náklady ve výši 200 milionů korun jsou hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje. Konečné úpravy se plánují do ledna příštího roku. 

Příbramská nemocnice na rekonstrukci budovy pracuje už delší dobu. Jen letos nemocnice zahájila činnost několika nových pracovišť. 
Pacientům v příbramské nemocnici tak v letošním roce přibyla nová rehabilitace, zubní oddělení a dva zcela nové pavilony. S pomocí Středočeského kraje
nemocnice také nabízí zubní pohotovost, která v Příbrami chyběla dva roky. Dále se zmodernizovalo oddělení anatomické patologie, které je významné
pro diagnostiku onkologických onemocnění.

Spolupráce Středočeského kraje s příbramskou nemocnicí přinesla v minulosti řadu významných změn. Například projekt dostavby a modernizace nemocnice,
jehož celková hodnota byla téměř 900 milionů korun, zahrnoval stavbu pavilonu F (klinická hematologie), nové budovy C (centrální příjem, operační sály,..)
a úpravu sadových a parkovacích ploch.

Nemocnice úzce spolupracuje také s městem Příbram. Starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák chválí vynikající spolupráci s vedením Oblastní nemocnice
Příbram. „Velmi si cením toho, že Středočeský kraj investuje do dostavby naší nemocnice obrovské množství peněz. Nemocnice si vážíme také jako největšího
zaměstnavatele v okrese a chceme i v budoucnu s vedením Oblastní nemocnice v Příbrami i nadále úzce spolupracovat,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

logo Střč. kraje

Ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada, starosta Příbrami Josef Řihák, středočeský hejtman David Rath a ředitelka krajských
nemocnic Kateřina Pancová v kontrolní den stavby křídla D3 v příbramské nemocnici.

Investice Středočeského kraje pro příbramskou nemocnici

Investiční dotace

Název akce   rok 2010  (mil. Kč)             rok 2011 (mil. Kč)

Rekonstrukce elektrických kompenzačních stanic  0,53
Rekonstrukce výměníkové stanice areál II - Zdaboř 1,20
Výměna lůžkového výtahu v budově I - Infekční pavilon areálu I 1,70
Modernizace zdroje tepla 16,04
Zdravotnická technologie pro OKB 12,01
Zdravotnická technologie pro oddělení klinické mikrobiologie 5,36
Rekonstrukce křídla D3 monobloku 200,00
Zdravotnická technologie D3 90,00
Komunikační systém 2,05

Kofinancování

Rekonstrukce křídla D1 monobloku 10,00 20,00  
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VČELA - ZÁKLAD ŽIVOTA 4. díl

Včela - stavitel

Jaké základní druhy medu rozeznáváme a s tím, jaké mají vlastnosti, jsme
se seznámili v minulém díle. V tomto, v pořadí již čtvrtém, dílu našeho povídání
o včelách se dozvíme o stavebních produktech včel, které včely i lidé využívají
k prospěchu svému a k prospěchu okolní přírody.

Včelí vosk

Je to metabolický produkt včely na bázi lipidů, který se tvoří ve voskotvorných
žlázách včely dělnice na zadečku. Včelaři jim říkají vosková zrcadélka. Z nich
vylučují včelky za vyšší teploty voskové šupinky, ze kterých staví plásty. Je to, jako
kdyby zedníci potili ze zadečku maltu a cihly. Včelí vosk je velmi složitá směs různých
látek. Bod tání včelího vosku je 62 - 65 °C. Je odolný proti rozkladným mikroorganis-
mům. Pro člověka je stravitelný. Vystavěný plást je z obou stran tvořen šestibokými
buňkami, ve kterých se líhnou z vajíček nakladených matkou nové včely. Včely
i bez znalosti statiky přišly na to, že šestiboké buňky umožňují nejlepší využití plochy
plástu při zachování maximální pevnosti. Pevnost celého plástu ještě zvýšily
stavěním buněk na jejich hranu, nikoliv na stranu. Spodní stranu buňky tak podpírá
boční stěna nižší řady buněk. Přibližný počet buněk na obou stranách plástu v rámku
je zhruba 4 800. 
Do buněk včely dále ukládají med, pyl, mateří kašičku a vodu. Nově vystavěný plást,
tzv. panenský, má bílou barvu a je dosti křehký. Naproti tomu starý plást, ve kterém
se již postupně narodilo několik generací včel, má tmavě hnědou až černou barvu.
Získávání vosku ze starých plástů se provádí několika způsoby. Suchou cestou
ve slunečním tavidle, horkou vodou nebo horkou párou. Získaný vosk slouží
k výrobě tzv. mezistěn, což je předloha pro stavbu plástu. Další jeho využití je v kos-
metickém průmyslu. Málokterá žena asi ví, že materiál pro její oblíbenou rtěnku
vznikl v zadečku včely. Ve farmaceutickém průmyslu se používá včelí vosk jako
kvalitní základ léčivých mastí, emulzí a krémů. V potravinářství můžeme na obalu
některých produktů najít značku E 901. Znamená to, že pokrm obsahuje včelí vosk.
Staří vesničtí kováři používali vosk jako ochranu železa proti korozi a truhláři z něho
vyráběli tmel na dřevo. Restaurování historického starožitného nábytku se i dnes
bez včelího vosku neobejde. Nesmíme zapomenout na dodnes oblíbené voňavé
svíce a různé dekorativní předměty odlité z tohoto materiálu. Včelí vosk má proto
i v současné době široké využití. Nikomu se ho zatím nepodařilo vyrobit uměle.   

Propolis

Další stavební materiál včel. Je to pryskyřičnatá látka příjemné aromatické vůně,
kterou včely používají jako stavební tmel a ochrannou látku. Včely sbírají suroviny
k výrobě propolisu z mladých pupenů listnatých i jehličnatých dřevin. Obohacují je
o výměšky svých žláz a využívají k tmelení spár a otvorů ve stěnách úlu, k opravě
a vyztužení plástů. Propolis má také výrazný antimikrobiální účinek. V teple úlu se
z něj uvolňují těkavé látky se silným  dezinfekčním vlivem na atmosféru v úlu.
Moderní medicína využívá tuto vlastnost ovzduší uvnitř úlu k léčbě plicních onemoc-
nění, kdy pacient vdechuje hadičkou s náustkem vzduch z úlu, který neobsahuje
škodlivé mikroorganismy. Vnikne-li do úlu vetřelec, např. myš, včely ji usmrtí žihadly
a pokryjí sarkofágem z propolisu, který spolehlivě zabrání šíření nákazy z rozkláda-
jícího se těla vetřelce. Jeho vlastnost zlikvidovat celou řadu bakterií, např. stafy-
lokoky, salmonely, různé patogenní i nepatogenní organismy,    houby a kvasinky se
připisuje flavonoidům a organickým kyselinám, které propolis obsahuje. Proto ho
medicína využívá v různých formách. Např. jako povrchové anestetikum ve stoma-
tologii a v kožním lékařství jako prostředek proti houbovým a plísňovým onemoc-
něním. Problém je ovšem v tom, že ne každý člověk propolis snáší a mohlo by dojít
k prudké alergické reakci. Proto je na místě se poradit vždy s lékařem. Jako léčivo se
propolis užívá ve dvou skupenstvích. Jako mast připravená v lékárně, nebo jako
tinktura, kdy je propolis rozpuštěn v 80% alkoholu. Včelař získává tuto látku
seškrabováním z rámků a stěn úlu nebo z pletiva vloženého na vrch úlu. Nevýhodou
propolisu bývá jeho proměnlivé složení. Standardně se proto nedá určit jeho účin-
nost. Množství propolisu, které včely vytvoří, závisí na okolním prostředí, v němž se
úl nachází, síle včelstva a genetických vlohách matky. To vše ovlivní schopnosti
včelstva stavět nové voskové plásty a tvorbu propolisu. Dvě základní stavební látky
včel s podivuhodnými vlastnostmi, o kterých byl dnešní díl.

Bc. Jiří Roub

Výroční konference projektu OP VK 1.1
Ve dnech 29. – 30. 4. 2011 proběhla v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském podhradí první výroční
konference pro pedagogy základních škol zřizovaných městem Příbram. Tato konference byla
pořádána v rámci projektu „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů zkvalitnění vzdělávání
a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“, který
město Příbram získalo z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Této
konference se zúčastnil radní města Ing. Juraj Molnár, vedoucí odboru školství Mgr. Jaroslav
Kopecký, koordinátor projektu Mgr. Jan Chvál a 91 pedagogů ze všech základních škol zřizo-
vaných městem Příbram. 
V úvodu konference radní města Ing. Juraj Molnár vyzdvihl přínos tohoto projektu pro přípravu,
zpracování a zkvalitnění vzdělávání v základních školách zřizovaných městem Příbram
a ubezpečil účastníky o realizaci dodávky pomůcek pro potřeby environmentální výchovy.
Koordinátor projektu Mgr. Jan Chvál a vedoucí odboru školství Mgr. Jaroslav Kopecký před-
stavili další kroky v rámci probíhajícího projektu. Následně došlo k prezentaci průběžných
výsledků jednotlivých koordinátorů ŠVP (školního vzdělávacího programu) ve spolupráci
s pedagogy základních škol. Představen byl počáteční stav evaluace, současný stav evaluace
a kam se jednotlivé školy chtějí posunout. V návaznosti na prezentace proběhla diskuse mezi
jednotlivými účastníky. V sobotním dopoledni byla pro pedagogy připravena velmi zajímavá
přednáška od anglického mentora pana Glynna Kirkhama M. Ed. MSc., který v průběhu týdne
navštěvoval základní školy, kde předával své zkušenosti z oblastí evaluace a autoevaluace jak
žákům, tak i pedagogům. Téma přednášky na výroční konferenci bylo porovnání anglického
školského systému se systémem českým. Následovně účastníci měli prostor na dotazování,
kterého aktivně využívali. Výstupem konference byla konfrontace činností a výsledků základ-
ních škol zřizovaných městem Příbram v rámci tohoto projektu a získání náhledu na evaluaci
v anglickém školství. 
Pedagogové byli s výběrem a obsahem konference velice spokojeni, velmi si pochvalovali
zapojení zahraničního mentora a možnost ověření nabytých dovedností v anglickém jazyce
v rámci projektu OP VK 1.3 a již teď se těší na další výroční konferenci.

ZLATO PRO SOKOL PŘÍBRAM
„BLANI, FRANTO, DĚKUJEM“ - skandoval celý autobus, když se výprava příbramských
gymnastek a jejich trenérů a rodičů vracela z Mistrovství ČR v teamgymu, které probíhalo
během velikonočního víkendu v Ostravě.
Všichni byli ještě v euforii ze zisku zlatých medailí a titulů mistři ČR a chtěli potleskem a skan-
dováním vyjádřit poděkování svým obětavým trenénům Blance Chrastinové a Frantovi
Beranovi. Ti se totiž po celý rok při své další trenérské práci věnovali náročné přípravě 2 teamů
sportovních gymnastek na tento vrcholný závod. 
Byl to náročný víkend. V sobotu v závodu Teamgym junior cup, kde v konkurenci několika
evropských teamů dosáhlo naše první družstvo ve věku 11 - 16 let na 2. místo a stříbrné
medaile (1. Turnsportzentrum Dornbirn, 3. TJ BOPO Třebíč), v republikovém měřítku naše
gymnastky překonaly všechny své české soupeře a získaly zlaté medaile. V neděli toto
družstvo v závodu Teamgym junior II vybojovalo vysněné zlaté medaile (před KSG Moravská
Slavia Brno a TJ Bohemians Praha), které nám v minulých letech doposud unikaly. Družstvo
soutěžilo ve složení: Adéla Mejzrová, Jana Schejbalová, Lenka Drábková, Kateřina Šimůnková,
Dominika Rozmajzlová, Marcela Ševčíková, Anna Blehová, Karolína Kosová, Monika Kubalová,
Marcela Makovcová, Dana Beerová, Markéta Mudrová, Pavlína Svobodová, Denisa Jonáková.
Naše mladší družstvo věkové kategorie do 11 let se utkalo se svými soupeři také v neděli.
S přehledem získalo ve své kategorii 1. místo v závodu Teamgym Junior I (2. TJ Bohemians
Praha, 3. TJ Sokol Dvůr Králové). Na tomto úspěchu se společně podílely: Lucie Chrastinová,
Petra Trojanová, Hana Gerčáková, Soňa Andělová, Kateřina a Karolína Ševčíkovy, Natálie
Štíchová, Martina Chrastinová, Aneta Trojanová, Klaudie Hlinková, Karolína Svobodová a Petra
Pajmová. Obhájily tak vítězství z roku 2009 a 2010.
A co to vlastně teamgym je? Je to mladý sport, který vychází ze sportovní gymnastiky, a tvoří
ho tři discipliny: pódiová skladba na hudbu, akrobatické řady na tumblingu - pružném gymna-
stickém pásu a nakonec přeskok na trampolínce. Teamgym není na veřejnosti příliš známý,
přesto má v Sokole Příbram již dlouholetou tradici, kterou vlastně odstartovala generace rodičů
dnešních šampiónek a která nám v minulosti v seniorské kategorii přinesla 20. místo na mis-
trovství Evropy v belgickém Ghentu v roce 2008.
Ačkoli nemáme v Příbrami ideální technické podmínky na přípravu - chybí nám měkká
podlaha o rozměrech 12 x 12 m (dívky trénují na tvrdé podlaze v tělocvičně), chybí nám
prostor pro trvalé umístění tumblingu (který se kvůli dalším aktivitám v sokolovně skládá jen
na trénink, jeho rozložení a úklid trvá cca 20 min.), potřebovali bychom delší rozběh na tram-
polínku apod. - přesto ale máme v Sokole Příbram výborné zázemí jak po stránce materiální,
tak především po stránce mezilidských vztahů.
Projevuje se to již ve vztazích k trenérům, které jsou spíše kamarádské až rodinné, a také
v semknutosti fandících rodičů, která neměla u jiných teamů obdoby. Můžeme říct, že atmos-
féru v hale, kde mistrovství republiky v Teamgymu probíhalo, tvořilo hlavně příbramské
publikum. A hesla typu „Příbram, Příbram,...“, „Holky děkujem ...“, „Mistři ...“ zaznívala i na zpáteční
cestě z Ostravy do Příbrami. Takže „BLANI, FRANTO, DĚKUJEM“ ... a zase za rok!

Jana Chrastinová, za rodiče gymnastek z TJ Sokol Příbram

Rezervační systém zlepší kontakt se zákazníky

S novou službou pro své zákazníky přichází společnost 1. SčV, a. s. Jedná se o rezervační systém pro návštěvy v zákaznickém centru. Využívat této služby může každý odběratel,
který má přístup na internet. Může se pak objednat k návštěvě na určitý termín a mailem dostane závazné potvrzení rezervace.
„Rezervační systém je možné využít pouze mimo návštěvní dny, to znamená v úterý a ve čtvrtek. Způsob rezervace je velice jednoduchý a zaručí zákazníkovi vyřízení záležitosti bez
čekání ve frontě,“ uvedla mluvčí 1. SčV Kristina Blaszczyková. K objednání návštěvy odběratel využije webové stránky naší společnosti .  Dalšími výhodami nové služby je zaručení
přítomnosti odborného referenta, pokud je ho k jednání třeba. Ten je navíc dobře připraven, protože dopředu ví, co je třeba řešit. Zákazník tak své záležitosti vyřídí rychle,
bez zbytečného čekání a v termínu, který se mu hodí. Společnost 1. SčV má nyní v provozu zákaznické centrum v Příbrami a další kontaktní místa jsou v Říčanech, Sedlčanech,
Mníšku pod Brdy, Českém Brodu a Jesenici. Jako další služby nabízí například odběr faktur na vodné a stočné prostřednictvím e-mailu nebo zasílání zpráv o odstávkách nebo
haváriích na vodovodních řadech prostřednictvím SMS zpráv. Služba informování prostřednictvím SMS funguje již pět let a využívá ji zhruba sedm procent zákazníků. Zájemci
o tuto službu se mohou zaregistrovat na www.voda-info.cz nebo telefonicky na čísle 840 111 111. Dalším způsobem je zaslání SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112.

Státní oblastní archiv v Praze

www.soapraha.cz/pribram/

Státní okresní archiv Příbram

si dovoluje pozvat v echny zájemce v rámci celorepublikových oslav

na

Přijďte se podívat do budovy Státního okresního archivu
v Příbrami 7, E. Bene e 337

kde je pro Vás připraveno mnoho zajímavostí.

za átek prohlídky ka dou celou hodinu,
(poslední prohlídka v 19 hodin)
v badatelně budou k nahlédnutí:

Tě íme se na Vás a Va e dotazy.
Zaměstnanci Státního okresního archivu Příbram
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Mezinárodního dne archivů
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ČTVRTEK 9. ČERVNA 2011

od 10 hodin do 19 hodin

Program:

listiny eských králů
vzácné městské rukopisy

staré mapy regionu
restaurované archiválie

dobové fotografie

č


