
Znáte Povídárnu?
V prostorách Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Příbram,
který sídlí naproti radnici v Tyršově ulici,
vznikla v květnu tzv. Povídárna. 

Jedná se o nově vytvořenou a příjemně
vybavenou místnost, která slouží
k setkávání pracovníků úřadu s klienty,
zejména pak dětmi a jejich rodiči. 
Ti zde mohou najít pomoc při řešení
nejrůznějších problémů a starostí.
Za velké podpory vedení radnice, odboru
organizačního a vnitřních věcí, a také díky
nezištné aktivitě pracovníků oddělení
sociálně-právní ochrany dětí vznikl

prostor, který vzhledem a přátelskou
atmosférou začíná sloužit ke spokoje-
nosti občanů. 
Starosta Ing. Pavel Pikrt Povídárnu přivítal
a říká. „Na radnici jsme tomuto projektu

dali  zelenou, protože se
domníváme, že tato
služba dokáže pomoci
dětem všech věkových
kategorií v nelehkých
situacích, ale také jejich
rodičům při řešení
různých problémů.
Povídárnu mohou na-
vštívit například děti,
které dostaly ve škole
špatnou známku nebo
mají nějaký jiný závaž-
nější problém, se kterým
se bojí jít domů. Naši
odborníci zde dětem,

ale nejen jim, dokážou pomoci nebo ale-
spoň poradit.“
Povídárna má své úřední hodiny v pon-
dělí a ve středu vždy dopoledne a odpo-
ledne, je však možné přijít i mimo ně, kdy
se některý z pracovníků úřadu klienta
ujme. Prozatím lze říci, že za krátkou dobu
své působnosti se Povídárna těší opravdu
velkému zájmu.

Ondřej Šlechtický, tiskový mluvčí

Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu jsme si po celé naší
zemi připomněli a uctili památku
padlých hrdinů 2. světové války. 
Obzvláště u nás v Příbrami a nej-
bližším okolí měly tyto připomínky
speciální význam z toho důvodu, že
na Slivici u Milína padly v noci z 11.
na 12. května roku 1945 poslední
výstřely této historické bitvy, a to
i přesto, že kapitulace Německa byla
podepsána již několik dní před tím. 

Na počátku tohoto měsíce jsme nejprve uspořádali pietní akt, v rámci
kterého jsme položili věnce na třech příbramských hřbitovech. Další
vzpomínkovou akcí k této události, kterou město Příbram a další významné
organizace pořádají již po několik let, je pietní akt a samotná připomínka
bitvy právě na Slivici. I přes letošní nepříliš příznivé počasí byla návštěva této
již tradiční akce opět skvělá, odhadem se zúčastnilo kolem pěti tisíc lidí.
K vidění bylo opět mnoho zajímavého, od přehlídky techniky klubů vojenské
historie, přes statické a dynamické ukázky 13. dělostřelecké brigády z Jinců.
Jsem přesvědčen, že tehdejší bojovníci za svobodu si náš obdiv a to, že si
jejich hrdinské činy připomínáme, zcela jistě zaslouží. Chtěl bych poděkovat
všem organizátorům této akce, mezi které patří mimo jiných například Stře-
dočeský kraj, obec Milín, Armáda České republiky, Hornické muzeum Příbram,
město Příbram, kluby vojenské historie, Policie ČR a řada dalších. Zvláštní
poděkování bych chtěl vyslovit panu Dr. Josefu Velflovi, řediteli Hornického
muzea Příbram, který se velkým dílem podílel nejen na přípravách celé akce,
ale také jednotlivé části tohoto dne doprovodil skvělými komentáři. Sám
za sebe si myslím, že letošní ročník připomínkové bitvy u Slivice opět patřil
mezi povedené.

Když se v měsíci květnu posunu dále, za zmínku určitě stojí návštěva dele-
gace pedagogů z ruské Voroněže. Ruské učitelky v rámci návštěv některých
českých měst přijely také do Příbrami, aby se podívaly do mateřských,
základních a středních škol, jakým způsobem je zde organizována výuka, kdy
zřetel byl kladen především na výuku ruského jazyka. Po těchto návštěvách
jsem měl možnost celou delegaci v čele se zástupkyní ředitele Jelenou Danili-
nou přivítat také na radnici. Ruské učitelky byly návštěvou Příbrami velmi
nadšeny a nejvíce chválily výuku ruského jazyka na Gymnáziu Příbram. Kromě
systému vzdělávání se členkám delegace líbilo město Příbram jako takové,
vyzdvihly množství a krásu příbramské zeleně, zrekonstruovaná náměstí či
zateplení mateřských a středních škol. Jsem přesvědčen, že tyto výměnné
tábory dětí, ale i učitelských sborů probíhají vskutku na té nejlepší úrovni,
a přispívají tak nejen k prohlubování mezinárodních vztahů mezi oběma zeměmi. 

Závěrem bych rád věnoval pár vět dvěma nově vznikajícím školkám
v Žežické ulici, jejichž slavnostní otevření proběhlo na konci května. Rada
města dostála svému slibu a opětovně řešila, jakým způsobem budou tyto
školky organizovány. Na jedné straně byl z řad rodičů zájem o alternativní,
na druhé straně o klasický systém vzdělávání. Znovu jsme měli možnost
porovnat jednotlivá a podrobná čísla, a dospěli jsme tak k definitivnímu
rozhodnutí, že budou zřízeny školky klasického typu. V měsíci květnu došlo
zároveň ke kolaudaci těchto zařízení a nyní již probíhá vybavování interiérů.
Zápis dětí do tohoto nového objektu proběhne 20. června a rodiče, kteří
do této chvíle své děti neumístili, budou mít ještě šanci tak učinit. Rozhodnutí
rady města však neznamená konec nadějí na alternativní způsob předškol-
ního vzdělávání v Příbrami, o vybudování čistě alternativní školy stále
probíhají intenzivní jednání. Je jisté, že ji nestihneme vybudovat pro nad-
cházející školní rok, ale snažit se budeme v roce příštím. Pro tuto ryze
alternativní školku již máme vytipovány konkrétní prostory.
Přeji Vám krásné a slunečné dny.  

Ing. Pavel Pikrt

Slovo starosty
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V rámci návštěvy Středočeského
kraje navštívily učitelky z Voroněže
také Příbram. Přijal je Ing. P. Pikrt.

Žáci ze ZŠ pod Sv. Horou doprovodili
běžce Světového běhu Harmonie
na okraj města a ti běželi do Vlašimi.

Dne 8. května do Příbrami přiletěli
čápi a jednu noc zde přenocovali.
Vyfotil je pro nás Ing. Josef Podlaha.

Gymnázium Příbram slaví úspěchy
také v gymnastice. Blahopřejeme
k úspěchům v republikové soutěži. 

Příbramský starosta Pavel Pikrt se
zajímá o budoucnost nakládání
s opady a prohlédl si skládku Bytíz.

Pov ídárna  s louž í  dě tem
a je j i ch  rod ičům v  t í ž i vé  s i t u ac i

Anketa – Dotace na pořízení kotle
Na základě jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o tzv. „kotlíkových dotacích“
provádí Středočeský kraj průzkum zájmu občanů Středočeského kraje o výměnu starého
kotle na tuhá paliva. Jedná se o nízkoemisní kotel splňující mezní úrovně emisí a mini-
mální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3 s maximálním výkonem 50 kW na uhlí,
biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace
uhlí a biomasy) s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční
přikládání. Dotace by měla činit 50 % z pořizovací ceny nízkoemisního kotle, maximální
výše dotace bude 40 000 Kč na jeden kotel. Žadatelem o podporu se může stát pouze
majitel nebo spolumajitel rodinného domu na území Středočeského kraje a podpora
nesmí být použita za účelem podnikání. Pokud budete mít zájem o pořízení kotle
a zároveň o čerpání dotace, zašlete prosím Vaše jméno, příjmení a název obce na e-mail:
stanova@kr-s.cz nebo hamzova@kr-s.cz nejpozději do 10. 6. 2013.
Aktuální informace lze sledovat na webových stránkách Středočeského kraje v záložce
Životní prostředí nebo je možné kontaktovat referenta Odboru životního prostředí MěÚ
Příbram Ing. Petra Milce na telefonním čísle 318 402 477, který případné dotazy zodpoví.

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

1. Identifikace výzvy 

Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje 
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
Podporovaná aktivita: 5.2 b) Regenerace bytových domů 
Číslo výzvy: 8
Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 11 391 405,- Kč

2. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy: 21. 05. 2013
Zahájení příjmu žádostí: 22. 05. 2013
Ukončení příjmu žádostí: 12. 06. 2013 v 17.00 hodin
Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení CRR ČR o způsobilosti 

projektu
Ukončení projektu: do 30. 6. 2015 
Úplné znění výzvy je zveřejněné na www.pribram.eu – Integrovaný plán rozvoje města.

Ředitelka Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496, 
stanovuje po dohodě se zřizovatelem dodatečně místo, termín a dobu pro podání 
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok

2013/14 pro obsazení míst v odloučeném pracovišti v Příbrami VII, Žežická 193.
Místo: v sídle mateřské školy v ulici Jana Drdy 496.

Termín a čas: čtvrtek 20. června 2013 od 10 do 16 hodin.
K zápisu přijďte s dítětem, s sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte 

a vyplněnou žádost. Tiskopisy žádosti jsou připraveny k vyzvednutí v sídle MŠ.



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
MATYÁŠ I.,

KRÁL ČESKÝ A UHERSKÝ,
CÍSAŘ ŘÍMSKÝ

1557 - 1619
V dnešním díle se zaměříme na dalšího představitele
habsburského rodu, který se účastnil politického boje,
jehož nepřímým důsledkem bylo vyplenění Příbramě
vojskem pasovského biskupa v roce 1611. Byl jím císař
Matyáš, bratr Rudolfa II. 
Matyáš byl synem Maxmiliána II. a mladším bratrem
Rudolfa II. Císař Maxmilián ustanovil ve své závěti za jedi-
ného dědice Rudolfa a ostatním pěti bratrům odkázal
pouze skromnou roční apanáž, s čímž se žádný z nich, ani
Matyáš, do smrti nesmířili.
Matyáš vyrůstal na rozdíl od Rudolfa u svých rodičů, byl
poměrně politicky nadaný a tolerantní. Na druhou stranu
však příliš důvěřivý a zejména ctižádostivý. Proto odmítl
nabídku vydat se na dráhu duchovního knížete v Říši
a čekal na svou vlastní příležitost. Ta se mu naskytla v roce
1578, kdy se bez konzultací pokusil udržet habsburskou
vládu v Nizozemí. Záměr skončil v roce 1581 neúspěchem,
ba přímo ostudou. Podobně dopadly všechny další
Matyášovy pokusy o získání nějakého prestižního postu.
Teprve když Rudolf II. natrvalo přesídlil do Prahy, pověřil
Matyáše úřadem místodržícího v Rakousích.
Zlom v jeho kariéře nastal až v roce 1606. Vojenské
neúspěchy na tureckém bojišti i povstání v Uhrách spolu
s nečinností císaře přivedly Habsburské soustátí poměrně
rychle na pokraj záhuby. Na tajném shromáždění
habsburských arcivévodů byl proto Matyáš prohlášen
za hlavu rodu a postupně přebíral iniciativu. 
V roce 1608 za slib náboženské a politické svobody získal
Matyáš podporu rakouských, uherských a moravských
stavů a fakticky donutil Rudolfa se těchto zemí vzdát.
Rudolfovi zůstaly věrné Čechy, Slezsko a obojí Lužice.
Rozdělení moci bylo stvrzeno tzv. libeňskou smlouvou.
Tento stav se pokusil Rudolf změnit v roce 1611 pomocí
pasovského vojska, jak jsme o tom v předešlém díle psali.
To se ale ukázalo jako fatální Rudolfův omyl a Matyáš,
kterého mezitím uznaly i české stavy, se stal českým
králem. Po smrti svého bratra v roce 1612 usedl i na
císařský trůn. To vše byl však spíše triumf protestantských
stavů habsburského soustátí než samotného Matyáše. 
Následující léta mu přinášela opět samá trpká zklamání.
Matyáš sice dokázal správně odhadnout situaci, realizace
jeho plánů však vázla. Poměrně brzy se musel soustředit
pouze na udržení vlastní moci. Vládl ve vleku stavů,
císařská hodnost mu spíše svazovala ruce. Nezdarem
proto skončil i pokus o sjednocení stavů rakouských zemí
do generálního sněmu v roce 1614. 
Když se nedočkal vlastních dětí, jen s nechutí uznal
za následníka Ferdinanda Štýrského, který byl ještě za jeho
života v roce 1617 přijat stavy a korunován českým i uher-
ským králem jako Ferdinand II. Na samém konci života
přišel úder největší – stavovské povstání v Čechách
a začátek dlouholeté války, později nazvané třicetiletá. 
Zlomený Matyáš zemřel v roce 1619 ve Vídni, kde je
i pochován.
Do příbramské historie se císař Matyáš zapsal i přímo,
a sice tím, že v roce 1614 vydal listinu, ve které potvrdil
privilegium svého bratra Rudolfa z roku 1579 a další
výsady městu Příbrami. Listina se dochovala dodnes a je
uložena v okresním archivu.

Daniel Doležal

2. 6. 1933
na pozvání spolku Carbonia
vystoupili v Sokolovně
Jaroslav Werich, Jiří Voskovec
a Jaroslav Ježek.

8. 6. 1963
v Příbrami končila etapa
cyklistického závodu Stře-
dočeským krajem, druhý
den závod pokračoval
do Lidic.

9. 6. 1993
byla zkolaudována ben-
zínová pumpa OMV v Evrop-
ské ulici.

12. 6. 1983
se v areálu Nového rybníka
konala tradiční Mírová
slavnost.

13. 6. 1633
se narodil v Hluboké nad
Vltavou P. Ferdinand
Vltavský, svatohorský jezuita
a správce kostela na Slivici.

14. 6. 1913
byl starostou města zvolen
Max rytíř z Alemannů.

20. 6. 1853
se narodil v Příbrami český
novinář A. Ferdinand Gutwirth.

21. 6. 1773
papež Klement XIV. vydal
bulu "Dominus ac Redemp-
tor", kterou bylo zrušeno
Tovaryšstvo Ježíšovo (řád
jezuitů). Svatá Hora přešla
do správy světských kněží.

23. 6. 1663
zemřel František Karel hrabě
Berka z Dubé, donátor kaple
Obětování P. Marie na Svaté
Hoře.

30. 6. 1883
se v Příbrami konaly volby
do zemského sněmu,
poslancem byl zvolen Blažej
Mixa, příbramský radní
a pozdější starosta.

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
Hornický vláček v Památníku Vojna
V pátek 17. května 2013 byl v areálu Vojna u Lešetic poblíž Příbrami
slavnostně zprovozněn v pořadí již třetí hornický vláček Hornického
muzea Příbram. Záměrně se tak stalo den před tím, kdy si v naší zemi
každoročně připomínáme Mezinárodní den muzeí. Pozvání na tuto
akci přijali partneři, spolupracovníci a nejmladší žáci Základní školy
na Březových Horách, za město Příbram se slavnostního zprovoznění
zúčastnil starosta Pavel Pikrt. 
„Celá stavba byla realizována v letech 2011 – 2012, trasa vláčku měří
zhruba 300 metrů a je umístěna poblíž šachty Vojna číslo 2. Poděkování
patří především Středočeskému kraji jako zřizovateli Hornického muzea,
dále státnímu podniku DIAMO, v neposlední řadě také městu Příbram,
které pomohlo s vydáním provozního a dopravního řádu,“ sdělil médiím
ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl.
Od této interaktivní atrakce muzeum očekává především příliv dalších
návštěvníků, hlavně těch nejmenších, ale také zatraktivnění příbram-
ského muzea i města Příbram.
Sám starosta Pavel Pikrt tuto živou expozici taktéž přivítal a věří, že
v budoucnu přiláká do města Příbrami ještě více zájemců a turistů.
Na otázku, jestli není vláčků v Příbrami poněkud moc, starosta říká.
„Myslím si, že určitě ne, protože se přece jenom jedná o skvělou atrakci,
kterou ocení nejen nejmenší, ale i dospělí a my jako město se jí budeme
určitě chlubit.“

Starosta převzal záštitu nad akcemi
Kostely patří již od nepaměti k hlavním duchovním centrům nejen
v naší zemi. Jejich význam je zcela jistě nezpochybnitelný a je třeba si
ho neustále připomínat. Tato posvátná místa nejsou důležitá pouze
pro křesťany, ale tato místa, kde se dá dobře rozjímat a přemýšlet, by
měli využívat i lidé, kteří jimi nejsou. „Jsem velice rád, že za město
Příbram mohu převzít záštitu nad letošním ročníkem Noci kostelů, jež je
akcí, která každým rokem získává na významu a která se každoročně těší
většímu zájmu ze strany občanů. V našem městě se této akce pravidelně
zúčastňují bazilika na Svaté Hoře, chrám sv. Jakuba Staršího nebo sbor
Církve československé husitské na Březových Horách a já bych chtěl všem
návštěvníkům letošního ročníku popřát jen ty nejpovedenější zážitky,“ řekl
k tradiční akci Pavel Pikrt.
Dále starosta převzal záštitu nad koncertem rockových legend
Olympic + Keks, který proběhne 6. 7. v Letním kině v Příbrami. Finanční
výtěžek ze vstupného bude poukázán na účet Ochrany fauny v ČR.

Dluhová poradna města
S platností od 1. dubna tohoto roku došlo z důvodu neposkytnutí
dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí k omezení otevírací doby
dluhové poradny v Příbrami. Netrvalo dlouho a zájemci o tuto službu
dostanou zrušené hodiny zpět. Zástupcům města se podařilo dohod-
nout na spolupráci s Poradnou při finanční tísni, která začne počátkem
června v Příbrami dluhové poradenství poskytovat, a to nad rámec
provozní doby dluhové poradny města. 
„Městu tímto řešením nevzniknou žádné další náklady, kromě poskytnutí
prostoru a připojení na internet,“ uvedl starosta Pavel Pikrt a pokračoval.
„Protože je o dluhové poradenství v našem městě dlouhodobý zájem,
snažili jsme se najít cestu, jak bychom zrušené hodiny mohli občanům
vrátit. Ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal projevil zájem
o působení v Příbrami a my jsme samozřejmě rádi, že jednání vedla
ke zdárnému konci a k oboustranné dohodě.“ Vedle dluhového poradenství,
které je nyní poskytováno každé úterý od 13 do 17 hodin dluhovou
poradnou Příbram, se dluhové poradenství rozšíří o hodiny poskyto-
vané Poradnou při finanční tísni, a to od 6. 6. vždy jednou za čtrnáct dní
ve čtvrtek od 9 do 13 hodin v prostorách Poradny města Příbram.

Výběrové řízení na zateplení
Město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, týka-
jících se zateplení objektů sedmi mateřských škol a Základní umělecké
školy. Předmětem veřejné zakázky má být především snížení energe-
tické náročnosti těchto objektů. Náklady za uspořenou energii by
měly dosáhnout 5,7 milionu korun za pět let. Stavební práce se budou
týkat ZUŠ A. Dvořáka, MŠ Jana Drdy, MŠ Klubíčko, MŠ Perníková
chaloupka, MŠ Speciální a MŠ Pohádka, MŠ Školní, MŠ Alternativní
a MŠ 28. října. V rámci investiční akce se bude konkrétně jednat
o zateplení obvodových plášťů, zateplení vodorovných konstrukcí
a výměnu výplní otvorů, tj. oken a dveří. Starosta Ing. Pavel Pikrt řekl,
že kompletní zateplení všech objektů proběhne v roce 2013 a celková
investice je cca 46 milionů bez DPH. Tato předpokládaná hodnota je
stanovena jako limitní a není možné tuto cenu překročit, stejně tak
nelze překročit částky za jednotlivé části projektu. „Zakázku jsme
vypsali jako jeden celek, čímž chceme dosáhnout maximální úspory.
Neznamená to však, že uchazeči nemohou podat nabídku na jednu nebo
více částí zakázky,“ uvedl dále starosta Pikrt. Na uvedenou investiční
akci bude zároveň čerpána dotace z OPŽP – FS, poskytovatel dotace již
podmínky zadávací dokumentace schválil. V souvislosti se zakázkou
byla také radou schválena hodnotící komise a komise pro otevírání
obálek. Uchazeči o zakázku se mohou hlásit a posílat své nabídky
do 5. června tohoto roku.

Pestrá nabídka kulturních akcí
Místostarosta Ivan Šedivý je přesvědčen, že kulturní nabídka je
v našem městě velice bohatá a pestrá. „Lidí, kteří na koncerty, výstavy,
divadelní představení a další akce chodí, je v podstatě stále stejně, ale
počet akcí je každým rokem vyšší a jsou stále lepší. Někdy se tedy může
zdát, že na právě pořádaném koncertu je méně návštěvníků. Ale
protože se v daný den koná ještě třeba zahájení výstavy nebo skvělé
divadelní představení, je divácká účast rozložená. V žádném případě to
neznamená, že o kulturní život v Příbrami je menší zájem.“
Během května si Příbramáci například mohli vybrat mezi divadelní
premiérou Škola základ života – což je mimochodem naprosto úžasné
představení v režii Milana Schejbala, nebo některým z koncertů
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, nebo právě zahájenou výsta-
vou obrazů a fotografií Antonína Střížka v Galerii Františka Drtikola
a i třeba skvělým koncertem skupiny Čechomor. A to je jen malá část
z celkové nabídky. 
Další kladné body si Příbram může připsat i za platinovou desku,
kterou v těchto dnech získala Bára Hrzánová. Audioknihy „Hrdý
Budžes“ a „Oněgin byl Rusák“ se prodalo více než 15 tisíc a je na třetím
místě v počtu prodaných nosičů. Divadelní představení Hrdý Budžes,
jehož autorkou je příbramská rodačka Irena Dousková, se na prknech
příbramského Divadla A. Dvořáka hraje již více než 11 let a mělo
přes 550 repríz. K velice zajímavým kulturním počinům bezesporu patří
i koncert šedesátičlenného studentského Symfonického orchestru
Rudolfa Steinera Schule Basilej s dirigenty Klausem Jacobeitem
a Martinem Freyem v aule příbramské Waldorfské školy. 
„Při této příležitosti mě napadlo, že i v Příbrami by možná mohl podobný
orchestr vzniknout. Máme tady dvě hudební umělecké školy. Jedna je
zaměřená na dechové nástroje, druhá zase na strunné a klávesové
nástroje. Proč by nemohly spolupracovat a vytvořit jedno hudební těleso?
Pro děti by to určitě bylo zajímavé a bavilo by je to. Žáci by mohli společně
veřejnosti předvést, co se všechno naučili, a společně by reprezentovali
i město Příbram,“ uvedl Ivan Šedivý.

Příbramský potok
Z jednání s Povodím Vltavy přišel místostarosta Ivan Šedivý hodně
rozhořčený: „Byli jsme Povodím Vltavy písemně vyzváni k odstranění
umělých přehrad na Příbramském potoce. Cílem těchto „přehrad“ je
v určitých místech potoka zvýšit vodní hladinu a rychlost toku tak, aby

nedocházelo k zahnívání vody a tím i k nepříjemným zápachům.
Příkladem může být úsek v Březnické ulici nebo část u vtoku do Obory.
Podle zástupců Povodí Vltavy jde o povodňové území, kde podle zákona
nesmí být v korytě toku žádná překážka! Podle našich zkušeností se voda
z Příbramského potoka v době povodní vylévá v úplně jiných místech!
Ale nezbývá nám nic jiného, než toto rozhodnutí respektovat, a tak
v Příbramském potoce zase budou místa, kde bude docházet k zahnívání
a zápachům,“ uvedl místostarosta. 

Elektronické aukce energií
Podle informace místostarosty I. Šedivého město Příbram právě
dokončuje výběrové řízení na elektronické aukce na dodávky plynu
a elektroenergie. Elektronické aukce využívají města a obce
ke snižování vynaložených finančních nákladů. Jedním z prvních měst
byly Říčany, které výběrem dodavatele ušetřily až 1,5 milionu korun.
Nyní se k tomuto kroku chystá i Příbram. „Tato akce se bude týkat nejen
organizací zřizovaných městem, ale i příbramských občanů. Nejde
o jednorázovou záležitost, do konce roku nás čekají ještě minimálně
dvě kola. Předpokládáme velkou úsporu. S výsledkem budou všichni
seznámeni formou letáků i oznámení v médiích,“ řekl I. Šedivý. 

Kanalizace Orlov
Práce na odkanalizování městské části Orlov probíhají dle slov místo-
starosty MUDr. Šedivého podle harmonogramu. „V současné době
vedeme jednání s jednotlivými účastníky, kteří se na hlavní kanalizační
řad budou připojovat. Pracuje se i na posílení přečerpávací stanice
u Podlesí. V tomto ohledu je naše spolupráce s obcí Podlesí vynikající.“

Jubileum P. Jiřího Rozmajzla
Bývalý březohorský farář P. Jiří Rozmajzl oslavil v těchto dnech své
osmdesáté narozeniny. Starosta P. Pikrt a místostarosta I. Šedivý
oslavenci popřáli hodně zdraví. „Těší mě, že P. Rozmajzl nevyužil možnosti
odejít do kněžského domova na zasloužený odpočinek, ale zůstal mezi
svými farníky v Pečovatelském domě na Březových Horách,“ řekl I. Šedivý.
Doplnil i zajímavost: Mezi gratulanty pátera Rozmajzla byl i varhaník,
který s páterem Rozmajzlem před čtyřiceti lety působil v kostele
v Kouřimi ve středních Čechách. Oslavenci přivezl CD, které vzniklo
právě v tomto kostele a nahrál ho Příbramák Josef Krček. 

Návštěva z partnerských měst
Zástupci partnerských měst ze zahraničí i tentokrát přijeli na zahajo-
vací koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. 
„Z německého Freibergu přijíždí zástupci města každoročně. Uvítali jsme
i starostu z Altöttingu, ale poprvé přijel předseda obcí z italského Valle di
Ledro Giuliano Pellegrini s manželkou. A ti byli opravdu hodně nadšení!
Jednak na zahajovacím koncertu vystupovali sólisté Teatro alla Scala, ale
také se jim hodně líbila Komorní filharmonie Pardubice, která tyto umělce
doprovázela. Na oplátku jsme dostali pozvání na hudební festival v oblasti
Valle di Ledro v srpnu,“ řekl místostarosta Václav Černý. Podle jeho slov
jsou festivalové koncerty velice dobře navštěvované. Důvodem může
být i fakt, že v letošním roce jsou některé koncerty i v okolních městech
– na zámcích Březnice a Dobříš, ale také větší propagace ze strany
Asociace hudebních festivalů, které je Příbram nově členem.

Podpora sociálních služeb
Místostarosta V. Černý se pravidelně setkává se zástupci sociálních
a zdravotnických organizací ve městě. „Příbram tyto neziskové organi-
zace pravidelně finančně podporuje, ať už se jedná o diabetiky, stomiky,
důchodce či zdravotně postižené. Členové příbramských neziskovek tuto
pomoc opravdu oceňují, protože sami mají zmapováno, že takto štědrá
podpora v jiných městech není,“ uvedl V. Černý. 
V září by mělo dojít k setkání zástupců poskytovatelů sociálních
a zdravotních služeb na Příbramsku. „Společně vyhodnotíme před dvěma
roky schválený Komunitní plán – jak se poskytují tyto služby, zda se čerpají
dotace a vůbec, jak celý systém funguje,“ doplnil V. Černý. 

Nový rybník před sezónou
Podle informace místostarosty Černého je areál Nového rybníka
připravený na letní sezónu. 
„Minigolf je uzavřen pouze v případě nepříznivého počasí. Letní kino bude
promítat v červenci a srpnu, tentokrát je nabídka zaměřena na samé české
filmy – Muži v naději, Perfect Days, Kájínek, Líbáš jako Bůh, Líbáš jako
ďábel, Okresní přebor a celá řada dalších. V červnu by tady měl
proběhnout Fest Rock – tedy přehlídka příbramských rockových kapel,
a v červenci dvojkoncert kapely Olympic a Keks. V těchto dnech také
proběhne v areálu kontrola jakosti vody v Novém rybníku, která bude
zaměřená hlavně na cerkarie, které vloni způsobily omezení koupání.“ 

Setkání hornických měst
Slavnostního setkávání hornických měst se pravidelně zúčastňuje
i radní Ing. Juraj Molnár. „Jsem rád, že na těchto setkáních v zemích
našich sousedů vidím, že státy na horníky nezapomínají. Již jsem byl
na setkání v Rožňavě a Banské Šťiavnici. Letos se slavnosti konají v Košicích.“

Setkání s rodiči druháků
Radní J. Molnár a členové komise pro výchovu a vzdělávání se sešli
s rodiči dětí druhých tříd na ZŠ Školní. Důvodem byla stížnost rodičů
na oznámení ředitelky školy o slučování druhých tříd. Ve škole jsou
v současné době čtyři druhé třídy o počtu dětí zhruba 20 – 22 dětí.
Ředitelka má pro tento krok určité důvody a rodiče jsou naopak hodně
rozhořčeni. Především jim prý vadí styl komunikace ze strany ředitelky.
„Schůzka byla podle mého názoru užitečná. Nejprve jsme vyslechli
argumenty rodičů a ještě shromažďujeme informace týkající se ekonomiky
školy, tedy hlavních argumentů ze strany ředitelky školy, které ji k tomuto
sloučení vedou. Rozhodnutí by mělo padnout 4. června,“ řekl J. Molnár. 

Školská rada o mateřské škole
Členové školské rady, místostarosta I. Šedivý a radní J. Molnár se sešli
se zástupci rodičů a společně jednali o waldorfské mateřské škole,
která také měla vzniknout v nově rekonstruovaném pavilonu v Žežické
ulici. „Vzhledem k velkému zájmu o klasické vzdělávání bylo rozhodnuto
v nově vybudované školce v Žežické ulici realizovat čtyři klasické třídy,
které budou patřit pod vedení MŠ Jana Drdy. Stavba byla zkolaudována,
nyní pracujeme na vnitřním vybavení školky,“ informoval radní J. Molnár. 

Pietní akt
Pietního aktu u příležitosti výročí Pražského povstání se zúčastnil
společně s příbramským starostou P. Pikrtem i radní J. Molnár. „Myslím
si, že přestože od té doby uplynulo 68 let, je třeba tuto dobu neustále
připomínat, hlavně dětem,“ je přesvědčen J. Molnár.

Křest knihy
„Poprvé jsem byl pozván na křest knihy. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl
stát u zrodu nové knihy poezie s názvem „Ty moudré ráno - já večer hloupý.
Jde o prvotinu Lenky Vlkové, kterou vydala Knihovna Jana Drdy. Nikdy
jsem nebyl velký fanda poezie, ale tato knížka se mi opravdu moc líbila.
Jsem rád, že mě ředitel knihovny pozval,“ přiznal J. Molnár.

Ondřej Šlechtický, Alena Straková
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Vážení čtenáři,
ještě jsme si po-
řádně nevychut-
nali jaro a už se

čas nachyluje k létu a k prázdninám.
V minulém čísle Kahanu jsem uvedla vyhlášení výsledků
TOP firmy Příbramsko za rok 2012. 
Od 1. června 2013 by se mělo rozjet nové hlasování

pro firmy roku 2013, které bude trvat až do 31. 12. 2013. Můžete hlasovat opět na www.top-
firmapribramsko.cz. 
Též jsem avizovala některé zajímavé akce na květen, některé již proběhly, tak se o nich
zmíním.
Dne 6. května měla Okresní hospodářská komora v Příbrami možnost přivítat v příbramském
regionu ministra financí Ing. Miroslava Kalouska a poslankyni Parlamentu ČR Mgr. Helenu
Langšádlovou. Odpolední program pana ministra začal prohlídkou firmy Halex-Schauenberg
ocelové konstrukce s.r.o., kde celou delegaci přijal ředitel firmy Ing. Leopold Roule. Firma je
jedním z největších a stabilních zaměstnavatelů v regionu a zabývá se výrobou ocelových
konstrukcí a hal. Po příjemné diskusi ve firmě následovala návštěva další firmy a tou byla
firma NAPA s.r.o. na Dobříši, která se zabývá výrobou rukavic. Ředitel firmy Ing. Josef Šefránek
provedl pana ministra a ostatní účastníky historií výroby rukavic ve světě až po současnou
situaci. I pro mě byla ukázka výroby rukavic, která je „poctivým řemeslem“, velmi zajímavou
exkurzí. Smutná je skutečnost, že mnoho takovýchto řemesel nemá do budoucnosti příliš
naděje k zachování. Mladí se do těchto oborů rozhodně nehrnou. Velmi zajímavou myšlen-
kou je založení Muzea rukavic na Dobříši, protože rukavice k tomuto městu neodmyslitelně
patří.
Poslední exkurzí byla prohlídka nově otevřeného minipivovaru Energon v penzionu Nový
rybník u Obořiště. Zde se také konala závěrečná beseda s panem ministrem, které se zúčast-
nilo cca 50 významných podnikatelů a zástupců příbramských a dobříšských firem.
Pan ministr hovořil o celkové ekonomické situaci státu, o sestavování rozpočtu a odpovídal
na dotazy přítomných podnikatelů.
V květnových dnech pořádá Okresní hospodářská komora v Příbrami sportovní turnaje
pro členy, hosty a partnery.
Prvním z letošních turnajů byl ten golfový, který jsme uspořádali letos již podruhé a zůstali
jsme věrni Golfovému klubu v Líšnici u Prahy. Tento klub je jedním z nejstarších klubů
v republice a v letošním roce slaví 85. výročí od svého založení.
Golfový turnaj byl odstartován ve středu 15. května 2013 po deváté hodině. Za krásného
slunečného dne se sešlo na startu 28 akreditovaných hráčů. Po ukončení turnaje se golfisté
občerstvili a došlo k vyhlašování výsledků.
Nejprve byly vyhlášeny dvě vložené soutěže, a to Nearest to pin – vítěz Jaroslav Škudrna
a Longest Drive – ženská vítězka Jaroslava Žáková a vítěz mezi muži Petr Štěpánek. Též
proběhla mini soutěž v patování negolfistů, kterou vyhrál Jan Ježek.
V kategorii smíšená HCP 0-36 se na 1. místě umístil pan David Rozmajzl, na 2. místě Tomáš
Morava a na 3. místě Petr Štěpánek.
V kategorii smíšená HCP 37-54 1. místo vybojoval pan Miloslav Císař, 2. místo Jan Červenka
a 3. místo Michal Gerčák. Vítězové si odnesli pěkné golfové trofeje a řadu dalších cen
od našich partnerů. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen pan Evžen Sosna, který získal
putovní pohár a sadu krásných vín. 
Vhledem k pěknému dni a příjemné atmosféře se řada golfistů zdržela do večerních hodin
při grilování klobásek a pití dobrého moku. Poděkování patří všem účastníkům turnaje,
golfovému klubu, ale zvláště našim partnerům, bez jejichž pomoci bychom turnaj těžko
uskutečnili.
Věřím, že příští rok bude přát nejen golfu a zorganizujeme 3. ročník golfového turnaje.
Koncem příštího týdne se mohou těšit pro změnu tenisté na tradiční 19. ročník tenisového
turnaje v Bohutíně, jehož výsledky oznámím příště. 
Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.ohkpb.cz.

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

Příbram I - Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01, 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 E

Korunovace na Svaté Hoře
Největší svatohorská slavnost Korunovace bude
letos o víkendu 8. a 9. června. 
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 8. června
večer, zpívanými latinskými chorálními nešporami
v 18:00 a slavnostní mší svatou v 19:30 se světel-
ným průvodem.

V neděli 9. června v 9 hodin proběhne hlavní mše
svatá ve venkovních prostorách baziliky, u Koruno-
vačního oltáře, kterou bude celebrovat bývalý
svatohorský administrátor, nyní generální vikář
litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, CSsR.
Při slavnostní bohoslužbě zazní Missa solemnis
od francouzského skladatele Charlese Gounoda
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 do-
provodu zpěvu a trubačů. 

Johann Sebastian Bach na Svaté Hoře
Ve čtvrtek 13. června 2013 v 19 hodin proběhne
v bazilice na Svaté Hoře varhanní koncert z cyklu
koncertů Pavla Šmolíka „Desetkrát varhany pokaždé
jinak“. Varhanní skladby od krále varhanního umění
J. S. Bacha zazní v podání svatohorského regen-
schoriho Pavla Šmolíka. Vstupenky v předprodeji
na pavelsmolik@seznam.cz.  

HAVÁRIE
Na svatohorském náměstí došlo k uvolnění části
podpěrné zdi náměstí. Žádáme návštěvníky
o zvýšenou opatrnost a respektování informačních
tabulí. Podpořte opravy na Svaté Hoře poukázáním
daru na účet číslo 35-520395309/0800. Provoz Svaté
Hory NENÍ omezen. Děkujeme za pochopení.

NOVOKNĚZ David Horáček
V sobotu 22. června 2013
na slavnostní bohoslužbě
od 10 hodin v Katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze přijme z rukou
kardinála Dominika Duky,
arcibiskupa pražského,
kněžské svěcení svato-
horský jáhen a redemp-
torista David Horáček.
Kolektiv kněží redemp-
toristů na Svaté Hoře tak
bude rozšířen o mladého
usměvavého kněze věnu-

jícího se zejména pastoraci dětí a mládeže, ale též
nemocným a seniorům. Přejme mu hodně sil
a požehnání v dnešní době nelehké službě Bohu
i lidem!
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
261 80 Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail:
basilica@svata-hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře kaž-
dodenně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském poutním
muzeu každodenně 10 – 15 nebo na www.svata-
hora.cz. Aktuality o stavbě varhan na www.svata-
hora.cz/varhany a informace o činnosti Matice
Svatohorské na matice@svata-hora.cz.

Příbramští občánci narození v dubnu a květnu

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Rehabilitační komplex
nemocnice nabízí 
od května novou službu
– relaxační balíčky
Oblastní nemocnice Příbram
připravila na základě čet-
ných dotazů z řad našich
pacientů i další veřejnosti
novou službu – relaxační
balíčky.
Cítíte únavu nebo stres?
Trápí Vás bolesti zad
a hlavy? 

V takové případě můžete navštívit pracoviště Centra
komplexní rehabilitační péče a vybrat si z nabídky
relaxačních balíčků. Rehabilitační centrum nemoc-
nice nabízí kombinace oblíbených procedur – rela-
xační masáže, vodoléčebné procedury, rašelinové
zábaly, relaxační masáže hlavy a obličeje. 
Nová služba je všem zájemcům k dispozici
od 1. května 2013. 
Nespornou výhodou této nabídky je, že o zájemce
bude pečovat tým vyškolených fyzioterapeutů
nemocnice.
K léčbě je třeba předem se objednat osobně
nebo telefonicky na čísle 318 654 357 od pondělí
do pátku vždy od 7:00 do 12:00 a od 12:30
do 15:00 hodin. 
Pokud nevíte, jaké procedury zvolit nebo které jsou
pro vás nejvhodnější, v rehabilitačním centru všem
zájemcům rádi poradí. 
Pro příznivce vodoléčebných procedur je v nabídce

relaxace v hydromasážní vaně se zabudovanými
tryskami nebo jemná perličková koupel celého těla.
K dispozici jsou i končetinové vířivé koupele. 
Pro ty z vás, kteří upřednostňují aktivní pohyb,
nabízí rehabilitační komplex plavání v bazénu. 
Po celodenním stresu jistě potěší relaxační masáž
včetně předehřátí svalů jednorázovým rašelinovým
či parafinovým zábalem. 
Při bolestech hlavy, nespavosti a psychické únavě
doporučujeme sedativní masáž hlavy a obličeje. 
Součástí nabídky je odborné poradenství
zkušených fyzioterapeutů nemocnice, a to zcela
zdarma. Relaxační balíčky je také možné pořídit
formou Dárkových poukazů. 

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

HOBBY DANCE, Příbram 2013
Tanec a měsíc lásky je to, co k sobě patří. V neděli 5. května se konal v příbramské Sokolovně
již 11. ročník soutěže tanečních párů, které nejsou registrovány v Českém svazu tanečního
sportu. Soutěž byla pořádána za finanční podpory města Příbram se spoluúčastí Svazu
učitelů tance ČR a Taneční školy Dohnal Dancing Příbram. Na uvedenou soutěž byly pozvány
také zahraniční páry z našeho partnerského města Freiberg. 
Tanečníci byli rozděleni do 7 kategorií na Absolventy TK, Děti I a Děti II, Juniory, Mládež,
Dospělé a Seniory. Počet 54 tanečních párů z Příbrami, Prahy, České Lípy, Sokolova,
Karlových Varů, Nového Boru, Českých Budějovic a Sušice odpovídal možnostem českých
krajů, jelikož ve stejném termínu byla podobná soutěž v Kutné Hoře.
Největší obdiv četných diváků získaly samozřejmě děti, které již v tak útlém věku 6 - 11 let
podávaly téměř profesionální výkony. Dětské taneční páry na parket přivedl nejmladší účast-
ník své prvé letošní soutěže Dominik Novák s Amálií Koldovou z příbramské Academia
Latina a dalšími páry z tohoto klubu. Tuto kategorii však vyhrál pražský pár z TŠ Vavruška,
nicméně druhé a třetí místo obsadila Academia Latina.
V kategori Děti II (10 - 11 let) byl již větší počet soutěžících a zde byly velmi úspěšné páry
z České Lípy, které obsadily všechny tři nejvyšší posty. Dětské páry z KTS Příbram se bohužel
v letošním ročníku vůbec neobjevily.
Pokud hodnotíme výkony v kategorii JUNIORŮ, byly výborné. Přijely velmi nadané páry
ve věku 12 - 15 let. Výškou se mnoho nelišily od kategorií Dětí I a II, zato výkony byly
přesvědčivější. V letošním ročníku opět zvítězil pár z Nového Boru, druhé a třetí místo
patřilo TŠ Duha z Č. Lípy a TK MDK Sokolov.
ABSOLVENTI tanečních kurzů mají svoji kategorii. Letošního ročníku proti předcházejícím
letům se jich účastnilo velmi málo. Všechny páry byly z TŠ Dohnal Dancing Příbram. Zlatou
medaili a Pohár získal pár Martin KUBRICHT – Karolína KAŠÁKOVÁ, 2. místo ve finále obsadili
Dobříšáci ve složení Jindřich VRBA – Dora SOJKOVÁ a bronzovou si odnesli včetně poháru Vít
ČERMÁK a Nina SYRŮČKOVÁ.
Ve třídě MLÁDEŽE (16 - 20 let) se nejlépe umístil pár UHLÍŘ –VOJÁČKOVÁ z DTK Boráček,
který zvítězil i v kategorii Juniorů. Je to opravdu vyspělý taneční pár. Velmi hezké finalové
5. místo obsadil Jakub HRON - Kateřina KREJČOVÁ z TŠ Dohnal Dancing následován párem
Matěj KRATOCHVÍL – Michaela ŠVEHLOVÁ z TEMPERAMENTU Sokol Příbram.
Třída DOSPĚLÝCH ve věku 21 - 34 let měla též své soutěžní páry. Finálové skupině vévodil
příbramský pár s č. 44 Lukáš ROZMAJZL s Terezou SUCHOU, který si odvezl pohár a zlatou
medaili. Se 4. místem se pak musel uspokojit pár Zdeněk VÁVRA – Vendula MARŠÍKOVÁ z TK
Dohnal Dancing, který trénují manželé Milan a Petra Pilousovi. Svou prvou taneční soutěž
z našeho tanečního klubu také okusila dívka tmavé pleti Diallo Aissatou Bambevwel, která
tančila s Jakubem Zemkem a byla velkým překvapením příbramského hobby tancování.
Latinskoamerické tance raději tančila bosa, což odpovídalo jejímu temperamentu a původu.
Tanec patří ke každému věku. V příbramské Hobby soutěži byla i kategorie SENIORŮ. Udržet
si fyzickou kondici v kategorii od 35 let výše je v současné době velký úspěch. Tančit, usmí-
vat se a soutěžit v této kategorii zaslouží uznání. Příbramské seniorské tancování k velkému
překvapení reprezentovala převlečená moderátorka soutěže Lenka PEŠKE s Tomášem
KADLECEM, kteří se pouze před soutěží dohodli, že to spolu zkusí. Dopadli výborně, dostali
se na „bednu“ a byli bronzoví. Skleněný Putovní pohár byl udělen nejlepšímu seniorskému
páru a samozřejmě vítěznému Vítězslavu a Haně HABADOVÝM z TK MDK Sokolov, kteří
tuto trofej získali i v minulém roce.  
Celý den jsme očekávali pozvané taneční páry z Freibergu, bohužel nepřijely. Celé příbram-
ské Hobby tancování emotivně moderovala  Lenka PEŠKE, která vyučuje v naší taneční škole,
s Bedřiškou ZÍKOVOU z Karlových Varů. Věřím, že tato soutěž bude patřit i v příštím roce
k tradičním květnovým oslavám.

Jiří Dohnal

Také čtete svým dětem?
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM je projekt, který prostřednictvím společného čtení buduje
pevné vazby v rodině a má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví dětí.
Naše MŠ se do tohoto projektu zapojila. Každý den zařazujeme chvilku s knihou
a čteme dětem 20 minut. Děti navštívily i dětskou knihovnu při ZŠ Školní ulice, kde
si o knihách povídaly společně se zkušenými knihovnicemi, ty je také pozvaly
k dalším návštěvám. Chceme povzbudit i rodiče k tomu, aby trávili čas se svými dětmi,
společně s nimi každý den četli a tím rozvíjeli jejich osobnost a prohlubovali
vzájemné vztahy. Dětské knihy si mohou půjčit i v naší malé knihovničce.
Minulý měsíc jsme pro rodiče s dětmi uspořádali zábavné odpoledne na téma
„Čteme dětem“. Účast byla hojná, po úvodní divadelní scénce paní učitelek každý
rodič přečetl krátký úryvek z oblíbené knihy, kterou si s dětmi přinesli. Vždyť
…“předčítání nahlas, je nejlepší způsob, jak naučit lásce ke knihám.“ 
Poté jsme si povídali, vyměňovali zajímavé tituly a diskutovali o tom, jak pro nás
a děti je čas s knihou přínosný. Už teď se těšíme na další příjemná setkání s knihou.

Marcela Petráňová, učitelka 
Mateřská škola, Příbram VII, bratří Čapků 278

Galerie Františka Drtikola
Příbram zve na koncert vokál.

instrumentálního souboru
dobových nástrojů 

pod vedením Josefa Krčka
CHAIRÉ 

PÍSNĚ, KTERÉ VRACEJÍ ČAS
úterý 18. 6. od 18 hodin

www.galerie-drtikol.com

Olympic slaví 50 let, pojďme slavit s ním!!! 
Po vyprodaném podzimním turné se kapela rozhodla prodloužit sérii koncertů
pod názvem MODRÁ PYRAMIDA TOUR OLYMPIC 50 LET. 
Nepropásněte tedy Olympic – a navíc -  společně s Keksem v Příbrami 6. 7. v Letním kině!
Olympic: Dvě hodiny největších hitů! Dohromady více než tři hodiny skvělé rockové
muziky. Srozumitelné texty, skvělé, notoricky známé melodie obou legend.
Olympic s Keks exklusivně na jednom podiu pouze v Příbrami! Přijďte si užít velký letní
rockový mejdan. Vstupenky v síti www.ticketpro.cz a na dalších obvyklých místech.
Svojí účastí zároveň podpoříte společnost Ochrana Fauny ČR www.ochranafauny.cz.
Vstupenky jsou slosovatelné. Výherce obdrží certifikát na bezplatné zapůjčení vozu
Ford Focus na letní dovolenou od www.ford-louwman.cz.                 www.jvagency.cz

Vážení čtenáři Kahanu,
OHK Příbram v průběhu ledna
a února uskutečnila šest seminářů,
o kterých jste již byli informováni.

Na jaro 2012 připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
vybere to své.
Nyní poskytnu krátký přehled a postupně se budu k jednotlivým akcím

vracet podrobněji. 
5. března 2012 – „Právo pro obchodníky nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
z řady seminářů, který má účastníky seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
praktickými dopady, tj. asi budeme bourat mýty a chybné (byť zažité a oblíbené) omyly.
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
je vhodný zvláště na obchodníky a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma. 
15. března 2012 – „ Znalecký posudek, jaká jsou přání zadavatelů a jaká je realita“-
přednáší soudní znalec David Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
ten předchozí. Členové OHK Příbram mají opět vstup bez poplatku.
29. března 2012 – „Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012“. Připravo-
vaná novela, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012, představuje významnou změnu
tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006. Mnohé z těchto změn budou vyžadovat zásahy
do zaběhlých postupů zadavatelů. Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
s důrazem na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
12. dubna 2012 – „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
a naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
S dalšími připravovanými akcemi Vás seznámíme v příštím čísle. 

Teď bych se ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové sezóny v Příbrami. Organizátory může
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky pod-
poře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto bych ještě jednou chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní krátce přiblížím program letošního plesu.  Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účast-
níci mohli poslechnout jazzovou a swingovou muziku v podání kapely SUNDAY
AFTERNOON´S JAZZMAN.  Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
stálo za to.
V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia. 
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací! 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, 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 E

SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN 
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude
věnován stavbě velkých svatohorských varhan. 
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trum-
petistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
krásné hudby, a podpořit tak stavbu unikátního
královského nástroje na kůru svatohorské baziliky! 
Vstupenky na tento koncert v ceně 250 Kč je možné
rezervovat na matice@svata-hora.cz nebo osobně
zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán
na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská
a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 15. prosince 2009. 
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svato-
horské bazilice Postní duchovní obnova, kterou
povede P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kate-

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
hodin na svatohorském náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komor-
ního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svata-
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
18:00, ve Svatohorském poutním muzeu každoden-
ně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz. 
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
matice@svata-hora.cz. 

P ř í b ra m š t í  o b č á n c i  n a r o z e n í  v  l e d n u  a  ú n o r u

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
rozšiřuje služby stravo-
vacího provozu směrem
k veřejnosti

Od 1. března 2012 rozšiřuje
Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., služby svého stravo-
vacího provozu a otevře ho
veřejnosti.

Dosud nemocniční stravovací provoz sloužil
téměř výhradně pouze pacientům a zaměst-
nancům nemocnice, ostatním zájemcům
nabízel „jen“ možnost obědů. To se od 1. března
změní a nemocnice nabídne široké veřejnosti
kromě zmíněných obědů i možnost zakoupit si
malé občerstvení. Nákup je možný za hotové
peníze a zákazník si zboží může odnést domů,
stejně jako sníst ho v prostorách jídelny.
V nabídce jsou například: přesnídávkové
polévky (gulášová, čočková, dršťková, apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,

tiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
cukrovinky, atd.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občer-
stvení je vyráběna vlastními zaměstnanci
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než
příznivé.
Novou službu mohou využít sami pacienti hos-
pitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný,
který nemocnicí pouze prochází.
Doplňkový prodej je umístěn ve stravovacím
provozu nemocnice, v areálu I. (Příbram I.),
v křídle D4 monobloku, 1. patro (pod interní
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objed-
nání: 318 641 164.

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

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Minister-
stva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskyt-
nout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti. 
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy. 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz. 

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ 
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, 
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA),  Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, 
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost:  RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57, 
LAZEC - volební místnost:  KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7. 

1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
komise.

2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
voličů. 

4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.

V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.

starosta

Ze Svaté             Hory



F O T O K R O N I K A

Hudební festival A. Dvořáka byl zahájen položením kytice k soše Antonína Dvořáka. Nový turistický vláček je již v Příbrami, starosta Pavel Pikrt si jej prohlédl a absolvoval
zkušební jízdu. Vláček bude představen na Městských slavnostech 8. června.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý jednal o průběhu výstavby kanalizace v Orlově.

Na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, se sešli příbramští žáci s účastníky Světového běhu Harmonie.
Byl přítomen i starosta Ing. Pavel Pikrt.

MUDr. Ivan Šedivý se společně s ředitelem TS Ing. Pavlem Máchou byli podívat na Svaté Hoře, jak
probíhá ozdravění lesíka. Práci vykonávají pracovníci Technických služeb Příbram.

Ing. Pavel Pikrt, Václav Černý a Ing. Juraj Molnár se za město zúčastnili slavnostní akce u Památ-
níku vítězství na Slivici. 

Ing. Pavel Pikrt a MUDr. Ivan Šedivý v pátek 24. května blahopřáli P. Jiřímu Rozmajzlovi k jeho
80. narozeninám.

Město Příbram si připomnělo ukončení II. světové války v květnu 1945.



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

Dne 17. 5. v 10.29 hodin byla hlídka MP vyslána
na adresu do ulice Antonína Dvořáka v Příbrami VII, kde
dle oznámení mělo docházet k rušení společenského
soužití alarmem, který se ozýval z jednoho z bytů. Po pří-
jezdu na místo nalezli strážníci před domem ležícího
muže. Na oslovení nereagoval a u obličeje bylo viditelné
větší množství krve. Hlídka začala zjišťovat rozsah zranění,
na muže stále mluvila. Muž se po chvíli probral a komu-
nikoval se strážníky. Strážníci mu poskytli první pomoc
a přivolali  zdravotnickou záchrannou službu a následně
předali 42letého muže do péče lékaře. Poté se strážníci již
věnovali původnímu oznámení, které se týkalo hlasitého
alarmu na výše uvedené adrese.

Dne 19. 5. v 17.10 hodin kontaktoval telefonicky služebnu
MP operační důstojník Policie ČR a požádal o spolupráci
při pátrání po tříletém chlapci, který se ztratil dědečkovi
z hřiště ve Školní ulici. Na místo okamžitě vyjely hlídky
strážníků MP a po příjezdu policisté strážníkům sdělili
popis chlapce. Strážníci začali prohledávat oblast lesíku
a ulici Pod Čertovým pahorkem, druhá hlídka strážníků
prováděla kontrolu v okolí garáží u ubytoven. Následně
před ubytovnou zahlédla skupinku malých dětí, ve které
byl následně zjištěn chlapec odpovídající popisu pohřešo-
vaného. U chlapce již byla hlídka policie a současně obě
hlídky zjistily, že se jedná o pohřešovaného chlapce. Poté
strážníci společně s policistou převezli chlapce do Školní
ulice ke hřišti, kde se ztratil. Zde již čekal dědeček chlapce,
který totožnost svého vnuka potvrdil, a zároveň se na místo
dostavila chlapcova matka. 

Dne 3. 5. v 23.25 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram anonym, že v restauraci „U Šaška“ v Příbrami VII
došlo mezi hosty ke konfliktu. Na místo ihned vyjela hlídka
strážníků, která zjistila, že k fyzickému napadání mezi
hosty v restauraci již nedochází. Následně hlídku kontak-
toval 28letý muž, který měl drobné poranění na ústech,
a označil strážníkům muže, který mu měl zranění způsobit.
Hlídka zmíněnou osobu ztotožnila a zjistila, že se jedná
o muže ve věku 28 let. Při provádění úkonů došlo opětovně
k potyčce mezi zraněným mladíkem a dalším přítomným
hostem. Strážníci účastníky incidentu od sebe oddělili
a začali dávat první pomoc poraněnému muži, u kterého

došlo v důsledku fyzického vypětí k zdravotní indispozici.
Následně se na místo dostavila hlídka Policie ČR, která si
celou záležitost převzala k dalšímu šetření. 

Dne 8. 5. v 04.51 hod. si obsluha kamerového systému
MP povšimla dvou mužů, kteří běželi se skládacími schůdky
k vodní fontáně na náměstí TGM. Jeden z mužů, který měl
na sobě pouze triko a spodní prádlo, vylezl po schůdkách
na kouli fontány a druhý ho následně fotografoval.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která  zjistila, že
osoby odpovídající popisu již z místa odcházejí. Ztotož-
něním obou osob strážníci zjistili, že se jedná o muže
ve věku 22 a 41 let. Mladší z mužů strážníkům uvedl, že šlo
pouze o sázku a za své chování se omluvil. Strážníci poté
zkontrolovali, zda nebyla fontána poškozena.  

Dne 13. 5. v 15.15 hod. oznámila na tísňovou linku MP
pětatřicetiletá žena, že se poblíž Masokombinátu Příbram
nachází zraněný srnec. Na místo vyjela hlídka MP
a v nedalekém lese nalezla srnce, který se nemohl postavit
na nohy. Strážníci prostřednictvím stálé služby přivolali
na místo hajného Městských lesů, který se o zraněného
srnce postaral a následně ho odvezl. 

Dne 13. 5. v 16.55 hod. kontaktovala telefonicky
služebnu MP obsluha stánku s občerstvením na autobu-
sovém nádraží Příbram, která sdělila, že se u nich zdržuje
opilá agresivní osoba,  slovně i fyzicky napadá osoby
čekající na autobus. Na uvedené místo neprodleně vyjela
hlídka MP, která osobu napadající cestující  ztotožnila
a zjistila, že se jedná o muže ve věku 47 let. Strážníci muže
poučili o chování na veřejnosti a on prostory opustil.

Dne 13. 5. v 19.20 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram muž, že v Jiráskových sadech v Příbrami I leží
na přechodu pro chodce nějaká osoba. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP, která  nalezla muže s berle-
mi, který byl pod vlivem alkoholu. Ztotožněním uvedené
osoby strážníci zjistili, že se jedná o muže ve věku 64 let.
Vzhledem k tomu, že dotyčný nebyl schopen samostatné
chůze, přivolala hlídka záchrannou zdravotnickou službu
a muže převezla do nemocnice k dalšímu ošetření

Bc. Ladislav Hadrbolec

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
„Zamknout dveře nestačí“ – projekt komplexního zabezpečení majetku
Město Příbram dlouhodobě zatěžuje především majetková trestná činnost, která
tvoří více než 70 % celkové kriminality. Z tohoto důvodu město od roku 2008 reali-
zovalo řadu preventivních opatření, která prvotně přispěla k výraznému snížení
této trestné činnosti. Bohužel v poslední době se pachatelé začali zaměřovat
na vloupání do ostatních objektů, kterými jsou především garáže, zahradní domky,
sklepy a sklepní kóje, dílny apod. Na základě tohoto zjištění se město Příbram
rozhodlo v letošním roce realizovat projekt prevence kriminality „Zamknout dveře
nestačí“, zaměřený na komplexní zabezpečení majetku. Na tento projekt, který je
součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2013, obdrželo město
dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 95 000,- Kč. 
V rámci tohoto projektu mají občané Příbrami možnost vyplnit dotazník, obsahu-
jící otázky ohledně zabezpečení jejich nemovitosti (domu, bytu), včetně přilehlých
prostor, jako jsou garáže, dílny, sklepy apod., a tímto způsobem si zároveň také
ověřit, zda mají svůj majetek zabezpečený dostatečně. Výše uvedený dotazník
najdou občané v tomto Kahanu. Dotazníky posléze vyhodnotí odborníci na oblast
zabezpečení majetku a vypracují přehled největších nedostatků zabezpečení
majetku občanů žijících v Příbrami. Souhrnné informace pak budou zveřejněny
prostřednictvím místních médií a měsíčníku Kahan a občané města obdrží formou
letáku konkrétní rady pro odstranění těchto rizik. 
Dotazníky, které účastníci odevzdají zpět realizátorovi projektu, budou následně
slosovány a na výherce čekají věcné ceny. Vyplněné dotazníky je možno odevzdat
do 30. června 2013 v podatelně hlavní budovy Městského úřadu Příbram,
Tyršova 108, 261 19 Příbram I. Při odevzdání dotazníku bude ihned spodní
část dotazníku s kontaktními údaji oddělena a vložena do zapečetěné krabice.
Věřím, že se do projektu zapojí co nejvíce příbramských občanů, protože jednou
z možností, jak docílit snížení majetkové trestné činnosti ve městě, je důkladné
zabezpečení majetku ze strany jeho vlastníků.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM                                        VIII.  
DC PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM

Dobrovolníkem může být kdokoliv z vás...

Dobrý den, paní Michvocíková, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši záslužnou práci
Dobrovolnického centra v Domově důchodců v Příbrami.
Jmenuji se Jaroslava Ticháčková a jsem dcera paní Anežky Zajíčkové, která je v tomto domově
a rok už je upoutána na lůžko. Při její těžké nemoci a nemoci mého manžela to bylo pro mě
nejpřijatelnější řešení, když se naskytla možnost ubytování v tomto špičkovém zařízení.

Při přečtení Kahanu - květen 2013 jsem měla pocit, že píšete o mojí mamince, která taky skládá
okraje pokrývky a mluví tiše. Ani nevíte, jak jsem ráda, že za ní někdo chodí a snaží se s ní komu-
nikovat. Nedávno jsme musely podstoupit vyndání můstku a maminka měla vytržené 3 zuby,
a tak jí opravdu nebylo dobře. Jsem šťastná, že se dostala do péče pana MUDr. Eisenreicha a ten
jí vleže tento zákrok provedl a věnoval se jí tak, jak to dovede jen člověk, který s pacientem cítí
a přitom je obrovský profesionál.
Maminka byla jako zdravá ohromně komunikativní a sama navštěvovala kamarádky v Pečovatel-
ském domě a jinde, tak se kruh uzavírá a vše dobré se jí vrací.

Děkuji Vám za pomoc. V době, kdy se musím věnovat manželovi, aby zvládl boj se svojí zákeřnou
nemocí, vím, co znamená dobrá psychika pro tyto lidi, mám radost, že jste Vy červení andělé těch
nejpotřebnějších a jsem hrdá, že u nás v Příbrami.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Jaroslava Ticháčková 

Na stránkách “Zpravodaje” pravidelně vycházejí příběhy (nejen našich) dobrovolníků a informace
o dobrovolnictví samotném. Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.

Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram, tel. č. 731 554 974

hanina.han@seznam.cz

Pochvala Městské policii
Starosta Pavel Pikrt obdržel počátkem května dopis, ve kterém pisatelka píše:
„Touto cestou bych chtěla pochválit za vynikající a lidskou práci příslušníky Městské
policie Příbram, kteří sloužili dne 30. 4. 2013 okolo půl druhé hodiny odpoledne. Našli
mého pejska, o kterého se velmi dobře postarali, a myslím si, že i nad rámec svých
povinností. V Praze jsem se s takovým přístupem nikdy nesetkala a jsem velice ráda, že
jsem se nedávno přistěhovala do města Příbram. Ještě jednou jim moc děkuji za jejich
práci a přístup.”

Blanka Hlaváčková, LazecGymnastky první a futsalistky třetí v republice
Významných úspěchů dosáhly sportovní týmy Gymnázia Příbram, které se probojovaly až do republikových
finále ve sportovní gymnastice a ve futsalu.
Hned trojnásobné zastoupení měla škola v týmové soutěži gymnastů v Liberci. Družstvo dorostenek (Eliška
Hipčová, Jaroslava Novotná, Pavlína Svobodová) nenašlo přemožitele a stalo se mistry republiky. V kategorii
žákyň si Dominika Rozmajzlová, Jana Schejbalová, Martina Chrastinová a Veronika Skoupá odnesly druhé
místo a stejně tak dorostenci Ondřej Vaner, Tadeáš Holý, Jakub Pálek, Antonín Schejbal a Michal Gerčák.
Ti ztratili na vítěze pouhých 5 setin bodu. Stříbrné a bronzové stupně obsadili studenti také v kategorii
jednotlivců.
Všem patří za tento úspěch gratulace a poděkování. Je to úspěch nejen školy, ale také gymnastického
oddílu Sokola Příbram, který se podílel
na přípravě reprezentantů.

Ve čtvrtek 18. 4. se v Brně uskutečnilo
republikové kolo ve futsalu, kterého se
jako vítězky zemského kola zúčastnily
i studentky Gymnázia Příbram ve složení
Aneta Dědinová, Veronika a Iveta Císařovy,
Lucie Hrnčířová, Veronika Pilousková,
Soňa Vyskočilová, Lucie Černohorská
a Natálie Pihávková (foto vpravo).
Děvčata pod vedením Mgr. Bedřicha
Rotha podlehla v prvním zápase
favorizovanému Starému Městu 2:5,
ve druhém pak stejným poměrem
porazila Plzeň. Hrací systém finále jim tak
přisoudil bronzový stupeň. Třetí místo
v republice je pro futsalistky Gymnázia
Příbram vynikajícím úspěchem.

PhDr. Josef Fryš 
Gymnázium Příbram, Legionářů

Spolupráce MŠ Školní se ZŠ Školní
Naše mateřská škola už několik let spolupracuje se základní školou nedaleko nás. Během
celého školního roku budoucí školáčkové navštěvují svoje starší kamarády v základní škole.
Některé akce se naopak uskutečňují přímo u nás ve školce. 
Co všechno jsme mohli na našich návštěvách vidět a zažít? Třeba pohádku „Figurka“ pod ve-
dením paní učitelky Silavecké. Jindy zase taneční představení školáků „Veselé tanečky“
a divadlo, které nacvičili s paní učitelkou Dragounovou. Pod vedením paní učitelky Kubalové
viděli budoucí školáci představení divadla „Sedmafor“, pásmo veršovaných pohádek,
písniček a hry na zobcové flétny. V dalším měsíci zase společně s dětmi ze sedmé třídy
předškoláci třídili odpad, odpovídali na záludné otázky a hráli hry. Vše probíhalo pod vede-
ním paní učitelky Kozákové. 
Pravidelně navštěvujeme s budoucími školáčky „Den otevřených dveří“ před zápisem do ZŠ.
A protože víme, jak složitý je přechod dítěte z mateřské školy do školy základní, je naším
cílem informovat rodiče budoucích školáků o tom, co je ve škole, na co se připravit, co
budou potřebovat a … mnoho dalších otázek. Proto jsme pozvali rodiče budoucích školáků
na besedu, na které byly paními učitelkami ZŠ zodpovězeny všechny dotazy rodičů
i nás, paní učitelek z mateřinky. 
Některé plánované akce probíhaly u nás ve školce. Školáci, převlečení za čerty s vrchním
Luciferem v podobě pana učitele Heráka a Mikuláše – paní učitelky Průchové, k nám přišli
s hudebním pásmem a představte si, ani ty nejmenší děti se nebály.
V zimě jsme pozvali na oplátku naše kamarády z 1. tříd k nám do školky na hudební pohádku
O Budulínkovi, kterou nastudovaly paní učitelky a děti ze třídy Myšky. 
Už se moc těšíme na náš svátek. Školáci spolu s paní učitelkou Vondráškovou pro nás
připravují oslavu MDD. Budeme si hrát a soutěžit na školní zahradě, když bude pršet, tak
třeba v tělocvičně. Děti se do školy vždy velice těší, líbí se jim tam a všechny své zážitky
vyprávějí rodičům, tetám ve školce i svým mladším kamarádům. Nám, pedagogům, se
činnosti také velice líbily, některé nás inspirovaly pro naše další hraní ve školce. Co nás těší
nejvíce, je to, že spolupráce obou škol bude v novém školním roce pokračovat. Tak brzy
na viděnou! Velké poděkování paní ředitelce Daně Křápkové, pedagogickým pracovníkům
ZŠ i všem školákům. Kolektiv dětí a učitelek z mateřské školy ve Školní ulici

Červen v Knihovně Jana Drdy
Na úterý 4. června od 17 hodin je připraven další díl z cyklu Dějiny umění paní Jany Froňkové.
Tentokráte navážeme na květnovou přednášku o secesi a přesuneme se z Evropy do našich
končin. Hlavní slovo bude mít náš nejznámější secesní umělec Alfons Mucha a jeho Slovanská
epopej a plakáty Sarah Bernhardtové. Řeč bude i o mistrech architektury, malířství a sochařství,
jmenujme - J. Kotěra, J. Fanta, J. Letzel, František Bílek, Max Švabinský, Jakub Schikaneder a další.
Pro všechny nadšence z řad historiků, ale i turistů a cyklistů, kteří rádi navštíví zajímavá místa
našeho regionu nebo se o nich něco dozvědí, je určena přednáška Mgr. Jiřího Schmidta
Zapomenuté brdské hrady II., která volně naváže na březnovou přednášku Zapomenuté brdské
hrady. Tentokráte se dozvíte bližší informace o hradech: Příbram, Drahlín, Rožmitál pod
Třemšínem, Hořovice, Březnice, Hrochův Hrádek, Stražiště, Bozeň a Lopata. Součástí přednášky
bude historie hradů, současný stav, rada jak se k hradům dostat, pokud je to možné, a samozřejmě
i fotodokumentace. Přednáška proběhne ve čtvrtek 6. 6. od 17.00 v Knihovně Jana Drdy.
V pátek 7. června od 10 hodin v Klubu seniorů při KJD na Březových Horách proběhne před-
náška o šedém zákalu (Katarakta), kterou povede MUDr. Martin Fučík. Katarakta je nemoc oka,
kdy se čočka zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající
okno. Nemoc se dnes léčí nahrazením zakalené lidské čočky tenkou umělou čočkou. Ve světě je
dnes i přes pokročilou moderní léčbu stále jednou z hlavních příčin slepoty v rozvojových
zemích. Nedá se léčit jinak než chirurgicky. Bližší informace o nemoci a způsobu léčby, včetně
náročnosti operace, se dozvíte na přednášce.
Tím však páteční program knihovny nekončí, již od 18.30 proběhne ve Společenském sále KJD
Flétnový recitál Radka Vejmelky. Náplní večera bude hudba od renesance až po současnost.
Hlavní linií recitálu budou skladby, které mají povahu témat s variacemi. Tedy jedné vedoucí
melodie, která se v průběhu skladby obměňuje, až z ní mnohdy zůstane pouze harmonický
základ. Při recitálu zazní skladby mistrů jako Johann Jacob van Eyck, Arcangelo Corelli, Johann
Sebastian Bach, Hans-Jűrgen Hufeisen, Giusseppe Gariboldi či Antonio Vivaldi.
V úterý 11. června od 17 hodin dostane prostor alternativní medicína v podání Michala Ježka
a jeho přednášky o tělových svících. Na přednášce se dozvíte, jak a na co je možné svíce použít. 
Proč tato metoda funguje na bolest hlavy, zad, kloubů, odstraňování zánětů, svalového napětí atd.
Jak všichni víme, důlní činnost je s naším regionem spjata již od nepaměti. Bohužel nedílnou
součástí hornictví jsou i důlní katastrofy. A právě ty si připomeneme ve středu 12. června od
17:30 s ředitelem Hornického muzea Příbram PaedDr. Josefem Velflem.
Na úterý 18. června od 17 hodin připravila Knihovna Jana Drdy ve spolupráci s Centrem
primární prevence Magdaléna Příbram přednášku, která přiblíží práci této neziskové organi-
zace. Představí tak programy, které realizuje na základních školách. Přiblíží, co se na těchto
přednáškách děti dozvídají o šikaně, sexu a drogách. Upozorní, na jaké varovné signály by si
měl rodič v chování svého dítěte dát pozor a které samozřejmě platí i pro kamarády a známé
ve vašem okolí.
V úterý 25. června od 17 hodin volně naváže na předcházející přednášku paní Vavřincová
z Centra adiktologických služeb Magdaléna Příbram a seznámí veřejnost s činností, kterou
se centrum zabývá při práci s uživateli drog a jejich blízkými. Pravděpodobnost setkání s drogami
v našem životě nebo v okolí je velmi vysoká. Přednáška je určena všem, kteří si kladou otázky
ohledně různých aspektů užívání drog, způsobu práce s lidmi, kteří drogy užívají, možností
pomoci jak samotným uživatelům drog, tak jejich blízkým. Konkrétní směřování přednášky
bude záležet na přání návštěvníků (např. účinky a rizika konkrétních drog, otázky spjaté
s experimenty s drogou, situací v regionu, tématem závislosti nebo kde požádat o pomoc či
radu…).
Za pomoc při sestavení článku děkuji Mgr. Janě Froňkové, Ing. Dagmar Čechové, Radku
Vejmelkovi, Haně Vavřincové a Haně Lukešové.

Mgr. Václav Chvál

N Á P O J O V É  K R A B I C E
V rámci tříděného sběru odpadů sbírá město Příbram další komoditu - nápojové kartony, tzn. krabice od různých
mléčných výrobků, džusů, vín atp, a to do samostatných kontejnerů. Postupně jsou sběrná místa (celý seznam
sběrných míst je uvedený na stránkách TS Příbram) doplňována o oranžový kontejner na nápojové krabice. 
Pro informaci uvádíme, že je již po městě rozmístěno 47 kontejnerů na sběr vytříděných nápojových kartonů. 
Město Příbram ve spolupráci se společností EKO KOM rozešle do každé domácnosti brožuru, kde je možné najít vše
o správném třídění nápojových kartonů a následného dalšího zpracování a využití.
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Také obyvatelé Příbrami budou moci ušetřit na energiích
Elektronické aukce, které nabízejí možnost snížení cen
prostřednictvím sdružení poptávky odběratelů, zažívají
v poslední době velký úspěch. Čím více účastníků
se do dražby zapojí, tím výhodnější cenu jim dodavatelé
energií nabídnou. Po Říčanech, páté a šesté pražské městské
části nebo Sedlčanech nabízí svým občanům tuto možnost
i město Příbram. 
Od června bude probíhat sběr dat pro první kolo e-Aukce
v Příbrami. Čekáme obrovský zájem až tisícovek lidí a díky
tomu také úspory vysoko nad 10 %.

Funguje to? Důkazem jsou Říčany i Praha 6
Stejný princip zapojení obyvatel do aukce energií využili
například v Říčanech u Prahy. Úspěch se dostavil – přihlásilo se
zhruba 500 domácností a naprostá většina lidí ušetřila díky
e-Aukci více než 20 % nákladů. Nebyla jediná domácnost,
která by nedosáhla úspory, jak dokládá přiložený graf počtu
domácností v závislosti na úspoře.

Co je to e-aukce?
Samotná elektronická aukce je stejný princip, jako když
probíhá dražba, s tím rozdílem, že dodavatelé snižují své ceny
dolů. Aukci je možné prodlužovat, takže dodavatelé mohou
o své zákazníky opravdu bojovat a předhánět se. Zároveň se
nemůže stát, že by cena energií místo poklesu vzrostla. 
Pokud by se nepodařilo aukcí zajistit lepší cenu, než mají
od současných dodavatelů, mohou účastníci bez jakéhokoliv
postihu od aukce ustoupit.

Jaké jsou základní principy a podmínky e-Aukce?
- Vše je pro fyzické a právnické osoby s odběrnými místy
na území města Příbram zcela ZDARMA.

- Dodavatelé garantují, že se cena za dodávky elektřiny nebo

plynu nebude po dobu 2 let měnit. Po tomto období smlouva
zaniká a lidé se budou moci znovu zúčastnit e-Aukce, aby si
zajistili nejvýhodnější cenu na trhu v daném čase. Navíc díky
administrativnímu servisu pořadatelské společnosti eCENTRE
lidé získají i výhodné všeobecné obchodní podmínky, které by
jinak od dodavatelů nedostali, a nemusí se obávat skrytých
smluvních ujednání, poznámek pod čarou a podobně.

- Pokud nebude v e-Aukci dosaženo nižší ceny, lidé nemusí
podepisovat smlouvu s novým dodavatelem. Cílem celého
projektu je zdarma ušetřit domácnostem a podnikatelům
náklady.

- Platby za energie se skládají z regulované složky a neregulo-
vané složky. Regulovaná složka je především cena za distribuci
energie, je každoročně pevně stanovena Energetickým
regulačním úřadem a nelze ji v e-Aukci soutěžit. 
Neregulovanou složku si dodavatelé stanovují sami a jde
o takzvanou silovou elektřinu, tedy tu, co je skutečně dodávána
do našich zásuvek. Tato tvoří asi 40 % z celkové platby. 
U zemního plynu je to obdobné, v e-Aukci je možné soutěžit
opět neregulovanou část, která tvoří až 80 % z celkové platby.

- S novým dodavatelem lidé začnou odebírat elektřinu a plyn
nejdříve v době, kdy jim skončí stávající smlouva, není nutné,
aby lidé své stávající smlouvy předčasně vypovídali, a navíc
pořadatelská společnost eCENTRE zajistí předání smluv
s novým dodavatelem přímo na kontaktním místě a nový
dodavatel pak zařídí výpověď toho stávajícího, takže lidé vše
vyřídí na kontaktním místě.

Co je nutné udělat pro účast v e-Aukci?
- Připravit si kopii aktuální smlouvy s dodavatelem včetně
všeobecných obchodních podmínek, kopii ročního
vyúčtování (všechny strany), číslo SIPO nebo bankovního
účtu a přijít na kontaktní místo, kde bude možné se
do e-Aukce přihlásit. Přihlášku do aukce musí podepsat ta
osoba, která je uvedena na současné smlouvě s dodavatelem

nebo jiná osoba na základě plné moci.

Kde je možné získat více informací – kontaktní místo
- Kontaktní místo bude otevřeno v Městské realitní
kanceláři, Čs. armády 5, Příbram IV.
- Lidé budou moci kontaktní místo navštěvovat každé
úterý mezi 13. a 19. hodinou, a to od 17. června do 19. čer-
vence 2013.

Více informací na webu  
www.pribram-city.cz 

www.ecentre.cz, www.safranek-ecentre.cz/Pribram;
nebo na e-mailu: jakub.safranek@ecentre.cz 

nebo na kontaktní lince: 775 933 823 
(poplatek dle Vašeho tarifu).
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K I N OD I V A D L O

ČERVEN|2013

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

MCenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

po   3. 19:00 OD FONTÁNY K REBELŮM
út    4. 19:00 HRDÝ BUDŽES | sk. R ½ 165 minut | M 210, 170 Kč Kč

so   8. 14:00 BYLO NÁS PĚT | derniéra ½ 95 minut | M 50 Kč

po 10. 19:00 POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN | sk. N ½ 140 minut | M 320, 280  Kč

út 11. 19:00 SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR FESTIVALU | HFAD M 300 Kč

čt  13. 19:00 RANDE S DUCHEM | sk. F ½ 120 minut | M 150, 110 Kč

út  18. 19:00 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA | sk. E M 150, 110 Kč

čt 20. 18:00 JEŽATA ½ 60 minut | M 130 Kč

pá 21. 19:00 VÁLKA ROSEOVÝCH + vyhlášení Ankety 2012 ½ 135 minut | M 150, 110 Kč

po 24. 10:30, 19:00 SPOJENI TANCEM III ½ 80 minut | M 120, 90 Kč

út  25. 16:00 AKADEMIE ŽÁKŮ ZŠ BŘEZOVÉ HORY, PRACOVIŠTĚ BRATŘÍ ČAPKŮ      

čt  27. 19:00 DEN DIVADLA 2013 – KAREL ČAPEK ½ 180 minut | M dobrovolné

st    5. 10:00 RYCHLÉ ŠÍPY 2 – SNĚHOVÁ MISE ½ 105 minut | M 50 Kč

po 10. 10:00 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA M 50 Kč

st  12. 10:00 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA ½ 90 minut | M 50 Kč

st    5.  8:00 PŠIS - ŠKOLENÍ
so   8.  9:00 MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PERSKÝCH A EXOTICKÝCH KOČEK
ne   9.  9:00 MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PERSKÝCH A EXOTICKÝCH KOČEK
ne 16.  12:30 SBĚRATELSKÁ BURZA
po 17.  9:00 PRODEJNÍ TRHY
út 18.   9:00 PRODEJNÍ TRHY
so 22.   10:00 VŠERS - PROMOCE
čt  27.   9:00 ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO OBCE

so   1. 14:00 PROHLÍDKA DIVADLA ½ 60 minut | M 50 Kč

ne 16.   19:00 NĚMÉ GROTESKY | Filmové večery v D-klubu  M 50 Kč

st  26.    19:00 ST. JOHNNY TRIO | bluesový večer M 100 Kč

VELKÁ scéna

PRO školy

estrádní sál 

D–KLUB

Ostatní

čt  30./19:00 HYPNOTIZÉR thriller |TIT|M100 Kč

pá 31./20:00 IRON MAN 3 akční |TIT|M100 Kč

so   1./19:00 IRON MAN 3 akční |TIT|M100 Kč

ne   2./16:00 NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE
animované|CZ|M100 Kč

čt    6./19:00 ROZKOŠ V OBLACÍCH komedie |TIT|M100 Kč |Art Film

pá   7./20:00 RYCHLE A ZBĚSILE 6 akčn |TIT|M100 Kč

so    8./19:00 RYCHLE A ZBĚSILE 6 akční |TIT|M100 Kč

ne    9./16:00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ animované |CZ|M110 Kč

Filmy, na které se zapomnělo

út  11./17:00 SEDMÁ PEČEŤ drama |CZ|M50 Kč

čt  13./19:00 MIZEJÍCÍ VLNY romantický |TIT|M100 Kč | Art Film

pá 14./20:00 PODFUKÁŘI thriller |TIT|M100 Kč

so  15./19:00 PODFUKÁŘI thriller |TIT|M100 Kč

ne 16./16:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ rodinný |CZ|M100 Kč

čt  20./19:00 PIETA drama |TIT|M100 Kč | Art Film

pá 21./20:00 VELKÝ GATSBY romantické drama |TIT|M100 Kč

so 22./19:00 VELKÝ GATSBY romantické drama |TIT|M100 Kč

ne 23./16:00 SNĚHURKA –JINÝ PŘÍBĚH drama |TIT|M100 Kč | Art Film

čt  27./19:00 POST TENEBRAS LUX drama |TIT|M100 Kč | Art Film

pá 28./20:00 PAŘBA NA TŘETÍ komedie |TIT|M100 Kč

so 29./19:00 PAŘBA NA TŘETÍ komedie |TIT|M100 Kč

ne 30./16:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY animované |CZ|M120 Kč
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