
Příbramští mají možnost zapojit se 
do e-AUKCE na nákup energií
Po vzoru úspěšných příkladů z řady
dalších měst jako jsou Říčany, Praha 6 či
Nový Jičín jsme se i my v Příbrami

rozhodli dát našim občanům možnost
snížit náklady na provoz domácností
i podnikání, a tak ulehčit alespoň
některým z Vašich starostí. 
Ve spolupráci s pořadatelskou společností
eCENTRE jsme proto připravili možnost
zúčastnit se elektronické aukce energií.
Tato služba je pro občany zdarma
a přihlásit se může každý občan, podni-
katel či bytové družstvo z Příbrami
a blízkého okolí.
Od 17. 6. do 19. července roku 2013
každé úterý mezi 13. a 19. hodinou
se může každý občan zastavit v Městské
realitní kanceláři, kde mu budou podány
veškeré informace o e-Aukci. 
S sebou je potřeba mít pouze kopii
aktuální smlouvy včetně všeobecných
obchodních podmínek, roční vyúčtování
a spojovací číslo SIPO. Zde, pokud bude
možné, podepsat smlouvu a odevzdat
potřebné doklady. Ty eCENTRE sesbírá
od všech domácností a podnikatelů
a sdruží poptávku do e-Aukční síně. Poté
osloví všechny dodavatele na trhu
a vyzve je k účasti v e-Aukci. 

V internetové Aukční síni jsou porovnány
nabídky dodavatelů a je zajištěna férová
soutěž. Poskytovatel služby dále porovná
Vaše stávající ceny s cenou vzešlou
z e-Aukce. 

Je-li cena z e-Aukce nižší
než Vaše stávající cena,
eCENTRE zajistí podpis
smlouvy mezi Vámi
a vítězným dodavatelem.
Máte tak zajištěn 100%
administrativní servis
opět zcela zdarma. 
V případě, že cena z e-
Aukce bude stejná nebo
dokonce vyšší, nic měnit
nemusíte.
Věříme, že se nám podaří
zmírnit tlak z neustále
rostoucích cen a že se nás,
občanů, zapojí do tohoto
projektu nejvíce.
Nakonec, naším posláním
je péče o občany.

Ing. Pavel Pikrt, starosta

Vážení spoluobčané,
hlavními a velice nepříjemnými
událostmi uplynulého měsíce
června se staly jednoznačně
povodně. Počátek tohoto měsíce
lze nazvat zkázou a utrpením,
při níž velká voda brala lidem
nejen majetek a ničila vše, co jí
stálo v cestě, avšak co je nejhorší,
vzala i několik lidských životů. 
Tato ne příliš povedená hra přírody
zasáhla ve velké míře i náš Středo-

český kraj. Nejvíce postiženými obcemi v okolí Příbrami se staly
Sedlčany, Kamýk nad Vltavou, Solenice, nelze opomenout například
ani Nový Knín a další. V těchto obcích napáchaly povodně škody
za desítky milionů korun a bude ještě dlouho trvat, než se místním
obyvatelům podaří své domovy uvést do původního stavu. Protože
povodně zasáhly naše město v porovnání s jinými spíše okrajově,
došlo „pouze“ k zatopení zahrádek v lokalitě Baník či poškození stavidla
na Dolejší Oboře, o to více jsme si uvědomili povinnost pomoci ostatním.
Byl vytvořen povodňový krizový štáb, jehož pracovní skupina měla
za úkol komunikovat s okolními obcemi, Krajským úřadem
a Hasičským záchranným sborem a její provoz byl nepřetržitý. Jednotka
Sboru dobrovolných hasičů byla vyslána do středočeské obce Zálezlice
nedaleko Mělníka, kde po dobu necelého týdne hasiči místním inten-
zivně pomáhali. Nezbytně nutnými věcmi město Příbram zásobilo také
Kamýk nad Vltavou, kde voda vystoupala do několika sklepů a zcela je
zatopila. 

Vzhledem k těmto událostem jsme v našem městě zrušili dlouho
připravovanou a tradiční akci, kterou jsou bezpochyby Městské
slavnosti. Ty byly naplánovány na sobotu 8. června. Protože byl vládou
České republiky vyhlášen na našem území stav nouze, přišlo nám velice
neetické, abychom v našem městě oslavovali, zatímco se jiní
vypořádávají se ztrátami na majetku a na životech. Pro městské oslavy
se v tuto chvíli snažíme nalézt náhradní termín, který by mohl být
v průběhu měsíce září. O přesném datu Vás budeme včas informovat.
Během uplynulého měsíce jsem se sešel se svým sedlčanským kolegou
starostou Ing. Jiřím Burianem. Při tomto setkání jsme též debatovali
o povodních, které město Sedlčany také zasáhly. Podle slov mého
kolegy napáchal největší škody potok Mastník v oblasti Na Chalupách,
informace o vyčíslení škod však zatím neuvedl a o pomoc také za město
Sedlčany nežádal. Dále jsme hovořili o další vzájemné spolupráci
na následujících ročnících brněnského mezinárodního veletrhu
turistických možností v regionech Regiontour. 

V červnu jsem měl ve městě Příbrami možnost přivítat cyklistický
peloton, který projížděl naším městem v rámci projektu na podporu
onkologicky nemocných dětí s názvem Na kole dětem. Cyklisté
dorazili na náměstí 17. listopadu sice o něco později, ale byli
nedočkavě očekáváni. Peloton vedl Josef Zimovčák, desetinásobný
mistr světa v jízdě na vysokém kole. V Pičíně se ke sportovcům přidal
také příbramský herec Pavel Nový a pokračoval s nimi až do Rožmitálu
pod Třemšínem. Překvapením bylo účinkování taneční skupiny
Dancing Crackers. Celou akci provázela příjemná hudba v podání
Jaroslava Straky ze Salamandru a jeho přátel. 
V závěru mi dovolte, abych Vám popřál krásné léto.

Ing. Pavel Pikrt
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Starosta Ing. Pavel Pikrt navštívil
zaplavený Kamýk nad Vltavou a předal
starostovi materiální pomoc.

Občanské sdružení Spolek pro kočku
nabízí do dobrých rukou koťátka
různých barev (tel. 773 982 827). 

Mateřská škola Bratří Čapků oslavila
50. výročí od svého založení. Přejeme
dětem, aby se jim zde stále líbilo. 

Přes Příbram vedla trasa akce Na kole
dětem. Účastníky přivítal starosta
Pavel Pikrt a poděkoval jim za aktivitu.

V květnu byla slavnostně otevřena
nová mateřská škola v Příbrami VII,
která patří pod MŠ Jana Drdy.

O b č a n é  m o h o u  v y u ž í t
e l e k t r o n i c k o u  a u k c i  e n e r g i í

VYHLEDÁVANÉ FARMÁŘSKÉ TRHY POKRAČUJÍ…
V sobotu 20. července 2013 se uskuteční první letní Farmářské trhy
Obora v Příbrami. V době od 8 do 12 hodin si mohou návštěvníci vybrat
a nakoupit z bohaté nabídky lákavého zboží od 30 prodejců, počínaje
vynikajícím pečivem a moukou z Bohutína, přes mošty, ryby, sýry,
žampiony, med, koření, výrobky z rakytníku, sladké i slané domácí
pečivo a velice chutnými uzeninami konče. 
V nabídce se objeví konečně i sezónní ovoce v podobě kvalitních jahod,
meruněk apod., čerstvá zelenina (květák, kedlubny, kapusta, zelí,
mrkev) rozhodně neunikne vaší pozornosti. Organizátoři pro návštěv-
níky zajistili příjemné posezení u dobrého občerstvení.
Srdečně všechny zve organizační tým Farmářských trhů Obora Příbram.

Půjčky z Fondu oprav a modernizace
Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání 17. 6. 2013 schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2013 ze dne 17. 6. 2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2008 ze dne
15. 12. 2008, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu
na území města Příbram. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení, tj. v pátek dne 5. 7. 2013. 
Od tohoto dne je možné podávat na odboru ekonomickém Městského úřadu Příbram žádosti o půjčky,
neboť Zastupitelstvo města Příbram vyhlásilo 2. výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu oprav
a modernizace bytového fondu na území města Příbram v roce 2013 a stanovilo následující podmínky
výběrového řízení:
a) 2. výběrové řízení proběhne dne 26. 7. 2013,
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 19. 7. 2013,
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2008 čl. 5 odst. 3,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 ze dne 17. 6. 2013, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2008, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace
bytového fondu na území města Příbram,
d) žádosti je možné podávat na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru eko-
nomickém a na webových stránkách města Příbram www.pribram.eu.

AUKCE ENERGIÍ PRO
OBYVATEL

Informace z Radnice

Tato

?

+420 775 933 823



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
FERDINAND II. ŠTÝRSKÝ

KRÁL ČESKÝ A CÍSAŘ ŘÍMSKÝ
1578 - 1637

Dnešním dílem uzavřeme trilogii životopisů významných
Habsburků, kteří zasáhli do dění našeho města na počátku
17. století. 
V době, kdy musel bezdětný Matyáš řešit nástupnickou
otázku, padla volba na hlavu vedlejší habsburské větve,
zvané Štýrské, arcivévodu Ferdinanda. Spíš než o svobod-
nou volbu stárnoucího krále se však jednalo o chladný
politický kalkul panovníkova okolí. 
Ferdinand, který byl pravnukem Vladislava Jagellonského
a tedy i potomkem Přemyslovců i Lucemburků, usedl
na český trůn ještě za života svého předchůdce a se sou-
hlasem českých stavů v roce 1617. Již tehdy byl znám jako
úspěšný rekatolizátor ve vnitřních Rakousích (Štýrsko,
Korutany a Kraňsko), a naděje do něj vkládala i česká
katolická opozice. Protestanté naopak věřili, že si jej svojí
volbou zavázali. Velmi se však spletli. 
Ferdinand, v osobním životě mírný a laskavý člověk,
pevně věřil tomu, že jedině shromážděním všech svých
poddaných pod katolickou vírou jim zajistí životní štěstí
a mír v zemi. Této své ideji sloužil celý život, a to všemi
prostředky.
Když o rok později vypuklo české stavovské povstání, stal
se Ferdinand jedním z terčů kritiky českých stavů. Po smrti
císaře Matyáše se v roce 1619 stal hlavou rodu i novým
císařem, avšak zažíval nejtěžší chvíle své kariéry. Stavové
jej zbavili vlády a stavovská vojska oblehla Vídeň s velkou
nadějí na konečný úspěch. Válečná fortuna se však
přiklonila na Habsburkovu stranu a Ferdinand přešel
do protiofenzivy. Ještě téhož roku byl zvolen římským
císařem. Jako paradox se nám může jevit to, že jej volil
i nově zvolený český král a úhlavní nepřítel Fridrich Falcký.
Další události jsou obecně známé, a proto je uvedu jen
stručně. Neschopnost českých povstalců i konsolidace
habsburské strany vedla k památné bitvě na Bílé hoře
v roce 1620 a k pacifikaci českých stavů, včetně popravy
27 českých „pánů“ o rok později. Následovalo vypovězení
nekatolíků ze země, rekatolizace obyvatelstva, zásadní
proměna způsobu vlády i základních zákonů, totální
proměna vlastnických vztahů atd. Zároveň se původně
česká válka rychle rozrůstala do kontinentálního rozměru.
Jejího konce v roce 1648 se dožilo jen málo z těch, kteří
na jejím počátku stáli, včetně našeho Ferdinanda.  
Na scéně se během ní objevilo množství dobrodruhů,
válečných podnikatelů i zločinců, ale i schopných
stratégů, hospodářů a zakladatelů budoucího rozkvětu.
Za všechny jmenujme Albrechta z Valdštejna, jednoho
z nejznámějších vojevůdců českého původu všech dob.
Kontinentální katastrofa, kterou začali čeští stavové
nepovedenou defenestrací, tak navždy proměnila Evropu
i její obyvatelstvo. 
Příbram během třicetileté války zažila všechny aspekty
této doby. Vyplenila ji vojska všech válečných stran (v roce
1620 vojsko českých stavů, 1626 císařští, 1639 Švédové
i císařští, v roce 1648 znovu Švédové). Po bělohorské
porážce stála Příbram na straně poražených stavů a stejně
jako všem dalším královským městům jí byla odňata
všechna privilegia. Jenže již roku 1622 jí bylo císařem
odpuštěno a v roce 1628 jí Ferdinand II. potvrdil všechny
dosavadní svobody. Stalo se tak proto, že se jako jedno
z prvních měst zcela přihlásila ke katolickému vyznání.
Tato listina s vlastnoručním podpisem císaře se dochovala
dodnes a je uložena v okresním archivu.

Daniel Doležal

6. 7. 2003
Hornické muzeum Příbram
zpřístupnilo drkolnovské
vodní kolo.

9. 7. 1633
se v Jindřichově Hradci
narodil Jan Corantinus,
jezuita, který v letech 1686 -
1887 působil na Svaté Hoře
jako kazatel a zpovědník.

12. 7. 1913
se článkem v týdeníku
Horymír provalila aféra advo-
káta a městského tajemníka
Jeschkeho, který zpronevěřil
radnici i obyvatelům značné
množství peněz.

12. 7. 1393
rychtář Jan Rubáš udělil
příbramskému kostelu osm
kop grošů na zřízení oltáře.
Darovací listina se docho-
vala v originále a je nejstarší
písemností uloženou v pří-
bramském archivním fondu.

14. 7. 1873
byl založen na Březových
Horách Krejcarový spolek,
který sloužil především

k podpoře sociálně potřeb-
ných.

19. 7. 1963
mezi obcemi Bratkovice
a Trhové Dušníky vykolejil
nákladní vlak.

25. 7. 1903
byla slavnostně otevřena
příbramská Sokolovna, při
příležitosti Sletu župy Jung-
mannovy.

26. 7. 1543
Císař Ferdinand I. napomenul
zástavního držitele Příbramě
Volfa z Gutštejna, aby
zanechal vaření piva ke škodě
města. Toto napomenutí se
však minulo účinkem.

28. 7. 1743
Zemřel v Liběšicích P.
Leonard Moser, jezuita,
v letech 1735-36 svato-
horský zpovědník v němec-
kém jazyce.

30. 7. 1883
zemřel Josef Knapp, okresní
hejtman v Příbrami.

Daniel Doležal

Č E R V E N C 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
Slavnostní setkání SZŠ a VOŠZ
Ve dvou červnových termínech se v Zámečku – Ernestinu konalo
slavnostní vyřazení žáků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické. V tyto pro absolventy slavnostní dny zde došlo
k předání maturitních vysvědčení, odznaků a ve druhém případě
k předání absolutorií. Celou slavnostní akcí prováděl všechny zúčast-
něné ředitel školy Mgr. Václav Kočovský, zúčastnili se také pedagogové,
samozřejmě absolventi a v neposlední řadě vzácní hosté. Mezi těmi
nechyběli ředitel Příbramské nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada
nebo starosta města Ing. Pavel Pikrt. Ten žákům poblahopřál ke složení
zkoušky z dospělosti a popřál jim mnoho dalších úspěchů ať již
v dalším studijním nebo pracovním životě.

85 let fotbalu u Litavky
Příbramský fotbal slaví v letošním roce 85. narozeniny. V rámci oslav
tohoto jubilea se uskuteční slavnostní týden, během kterého můžete
navštívit výstavu, setkat se s hráči 1.FK Příbram, zajít na exhibiční
utkání či zhlédnout dokument o historii tohoto fotbalového klubu.
Celá slavnost odstartuje 15. července, kdy se uskuteční vernisáž
výstavy v restauraci U Modré kočky na Březových Horách. Významným
bodem oslav 85. výročí bude exhibiční utkání mezi výběrem bývalých
hráčů 1.FK Příbram a týmem Realu TOP Praha, za který nastupuje
Ondřej Vetchý, Vojtěch Dyk, Jan Koller, Vladimír Šmicer či Jaromír
Bosák. „Utkání se uskuteční ve středu 17. července od 16 h a na stadionu
připraven bohatý doprovodný program. Návštěvníci se budou moci
účastnit prohlídky stadionu, soutěží, autogramiády a dalších doprovod-
ných aktivit. Tuto akci jsme podpořili částkou 20 000 korun a výtěžek
z exhibičního utkání bude věnován dětskému oddělní Oblastní nemocnice
Příbram a také poputuje na podporu jednoho z fotbalových klubů, který
postihly povodně,“ řekl starosta Pavel Pikrt. V souvislosti s tímto výročím
bude také natočen dokument o historii klubu.

Chodníky a osvětlení v Jinecké ulici
V červnu začala výstavba kruhového objezdu na křížení Jinecké
a Evropské ulice. Stavbu realizuje společnost Strabag ve spolupráci
s investorem, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic. V rámci této stavby je
nutné vybudování i doprovodných stavebních objektů, které však
nejsou předmětem dodávky pro ŘSD ČR a je nutné tyto stavební
objekty realizovat na náklady města Příbram, v jehož vlastnictví se
nacházejí. „Jedná se o realizaci chodníků a veřejného osvětlení,“ uvedl
starosta Pavel Pikrt a pokračoval. „Celkový objem těchto stavebních
objektů činí dle kalkulace TS Příbram, jako vybraného dodavatele
stavby, částku cca 600 tisíc korun bez DPH. V souladu se zákonem je
možné realizací uvedené zakázky malého rozsahu zadávané mimo
režim zákona pověřit přímo příspěvkovou organizaci Technické služby
Příbram. Uvedený postup se nám jeví jako vhodný především
z důvodu koordinace stavebních prací.“

Knihovna na Březových Horách
Vedení Knihovny Jana Drdy se delší dobu zabývá nedostatečnými
a nevyhovujícími prostory knihovny. Bezbariérový přístup má pouze
pobočka v Křižáku a prostory knihovny a jejich poboček jsou natolik
stísněné, že velká část knih musí být ve skladech a čtenáři musí o tyto
knihy osobně žádat pracovník knihovny. Nehledě na fakt, že ne vždy je
z technických důvodů možné tyto knihy zapůjčit okamžitě.
Neopomenutelnou skutečností spojenou s nedostatečnou velikostí
prostor je nutnost vyřazovat knihy ve větší míře, než by pracovníci
knihovny chtěli. A protože ani současný technický stav budovy
na Březových Horách není příliš vhodný pro provoz knihovny,
obzvláště vzhledem k dlouhodobým návštěvám dětí v těchto pros-
torách, rozhodlo se město začít řešit tuto situaci hledáním nových
prostor. „Budova je vlhká, což by v budoucnu mohlo ohrozit zdraví
návštěvníků i zaměstnanců knihovny. Vzhledem k těmto a dalším
okolnostem jsme vedli jednání a snažíme se nalézt prostory lépe vyhovující,“
říká k situaci starosta Pavel Pikrt. V rámci debaty o nových místech
padlo několik návrhů. Jednou z možností by bylo budovu na Březo-
vých horách zrekonstruovat, další variantou by bylo umístění do 3.
pavilonu bývalé 8. ZŠ. V rámci krizového řešení by knihovna mohla
sídlit i v Kulturním domě, nebo také v Křižáku. „Jedná se zatím o před-
ložené návrhy, případné náhradní místo ještě pečlivě zvážíme,“ dodal
starosta Pikrt.

Změny ve výborech a komisích
Rada města na svém červnovém zasedání projednávala návrhy změn
členů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města a také
změn členů komisí rady města. „Někteří členové výborů a komisí byli
odvoláni pro méně než padesátiprocentní účast na jednáních komisí
a výborů v roce 2012, proto musely politické strany navrhnout nová
jména na tyto pozice,“ komentoval dění starosta Pavel Pikrt. „Výbory jsou
zřizovány zastupitelstvem města a jejich členy zastupitelstvo zároveň
schvaluje, komise jsou poradními orgány rady města a o zvolení členů
rozhoduje rada,“ doplnil starosta Pikrt.

Modernizace webových stránek města
Vzhledem k zastaralosti, nepřehlednosti a také graficky nevyhovující
podobě oficiálních webových stránek města Příbram začala radnice,
jak starosta Pavel Pikrt na počátku svého starostování slíbil, řešit tento
problém v rámci intenzivních jednání. „Na nové podobě městského
webu intenzivně pracujeme. Chceme se zaměřit především na změnu
designu, zlepšit přehlednost, ale i obohatit web o nějaké novinky. 
Rekonstrukci webu provádí společnost, která příbramský web dlouhodobě
spravuje. Radnici tak s modernizací a rekonstrukcí webu nevznikají žádné
další náklady. Spuštění nového webu je plánováno na září tohoto roku,“
říká starosta Pavel Pikrt a dodává. „Od nových webových stránek si lze
slibovat například větší interaktivitu, kamery monitorující zajímavá místa
a další. Především by měly stránky být více přehledné a mělo by se na nich
lépe vyhledávat.“

Zájem o DPS
Na místostarostu Václava Černého se často obracejí občané
se žádostí o umístění v Domech s pečovatelskou službou Příbram.
„Často jsou to občané z okolních obcí a všichni žádají o výjimku.
Dokonce je k nám posílají sami starostové těchto obcí. Ale podle
zákona se o ně mají postarat právě jejich obce. A musím dodat, že jde
o občany nejen obcí regionu, ale i z jiných částí republiky a měli na
naše město nějaké vazby – třeba zde kdysi bydleli nebo v Příbrami ma-
jí děti a podobně. Tento trend sledujeme v poslední době a musím říct,
že každou žádost velice pečlivě hodnotíme a rovnou říkám, že
mimopříbramští na přidělení bytu v DPS nemají nárok,“ uvedl V. Černý
a doplnil, že právě tito občané by měli působit na představitele
svých obcí, aby tuto problematiku řešili. Třeba vybudováním
podobného zařízení pro více obcí.

Kapacita Azylového domu
Kontrola v Azylovém domě, které se zúčastnil i místostarosta Černý,
naopak ukázala, že dlouhodobá obsazenost tohoto zařízení je
kolem padesáti procent. „Tady je situace oproti domům s pečovatel-
skou službou právě opačná. Podle stanov odmítáme žádosti
mimopříbramských maminek. S vedoucím odboru sociálních věcí

a zdravotnictví jsme se shodli na tom, že právě poskytování těchto
služeb je náplní komunitního plánování. Takže tady naopak připravu-
jeme záměr umožnit přijímání i maminek z regionu. Zároveň
připravíme návrh ceny za pobyt v tomto zařízení, abychom mohli
vnitřní zařízení objektu opravovat a upravovat.“ 

Komunitní plánování
Místostarosta V. Černý a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví svolávají na září setkání všech poskytovatelů sociálních
služeb celého regionu. „Chybí nám zpětná vazba, tedy přehled, jak
tyto sociální služby fungují, jaké čerpají dotace a na co, kolik měli
klientů a podobně. Takže zjistíme, jaké jsou potřeby a až se za 2 – 3
roky bude projednávat komunitní plánování, budeme podle těchto
výsledků reagovat. Například se ukazuje, že v Příbrami chybí ubytovna
pro muže bez přístřeší. Tento problém se snažíme řešit,“ řekl V. Černý.

Umístění sochy “Dívka s žabkou”
Podle slov místostarosty Černého město v současné době zjišťuje
možnosti umístění sochy Dívka s žabkou. „Původně jsme chtěli
udělat maketu sochy a zkoušet ji na různých místech po městě. Pak
jsme zvolili jiný systém. Odborník sochu nafotil a zároveň nafotil
i vytipovaná místa umístění. Nyní se vše počítačově zpracovává
v různých variantách. Od občanů jsme žádné náměty na umístění
této sochy nedostali. V současné době je Dívka s žabkou umístěna
v depozitáři Technických služeb Příbram.“

Setkání evropských hornických měst
Na Setkání hornických evropských měst v Košicích odjeli místo-
starosta V. Černý, radní J. Molnár a J. Kaiserová zároveň se zástupci
Cechu horníků a hutníků a Spolku Prokop. „Košice jsou městem
evropské kultury a jsou skutečně velice krásné,“ řekl místostarosta
V. Černý a Ing. J. Molnár jeho slova doplnil: „Celkem se tady sešli
zástupci 15 českých měst, zároveň i zástupci z Polska, Rakouska,
Německa, Maďarska a Slovinska. Akce se opravdu moc vydařila, přálo
nám i počasí. Jenom jsme s obavami sledovali vývoj povodňové
situace u nás.“ V roce 2016 čeká organizace tohoto pravidelného
setkání Příbram. „Organizátoři nás mimo jiné upozornili, že přivezou
asi dva tisíce oficiálních hostů. Na tuto situaci se musíme včas připravit –
tedy zajistit ubytování, zajistit jejich stravování, pracovní konference
a podobě. Na příštím setkání v Havířově v příštím roce již musíme
oznámit termín tohoto setkání u nás,“ dodal V. Černý. 

Talent roku
Radní J. Molnár se zúčastnil vyhodnocení projektu Talent roku,
který každoročně organizují na Základní škole Školní. „Na konci
školního roku pravidelně vyhodnocují nejlepší tři žáky školy –
z I. i II. stupně. Jejich nominace a vlastní vyhodnocení provádí školní
parlament složený ze spolužáků. To je na celém projektu hodně zají-
mavé, že se takto vzájemně děti vyhodnotí. Takže nejde jenom o dobré
výsledky v učení, ale svoji roli hrají i vzájemné vztahy mezi dětmi.“

Tady jsem doma
“Tady jsem doma” je název soutěže, kterou organizuje Základní
škola Jiráskovy sady od roku 2005. „Naše město projekt podporuje
dotačním příspěvkem. Formou hry se děti učí o svém regionu.
To  považuji za velice přínosné,“ uvedl radní Molnár, který se za město
Příbram vyhodnocení soutěže zúčastnil.

Základní škola Bratří Čapků
Jedním z projednávaných bodů na posledním jednání příbram-
ských zastupitelů byl i návrh na oddělení pracoviště ZŠ Bratří Čapků
od ZŠ Březové Hory. K tomuto bodu radní J. Molnár uvedl: „Z histo-
rie víme, že v roce 2009 Zastupitelstvo města svým usnesením sloučilo
obě školy v jeden subjekt – ZŠ Březové Hory. K návrhu na zrušení
tohoto kroku mě nyní přesvědčily i počty zápisů dětí do prvních tříd,
kde je vidět, že se klima na této škole zlepšilo. Nechci hodnotit rok
2009, ale ředitel školy V. Pechlák uvedl, že rodiče s tímto krokem
souhlasí, že se škola skutečně zlepšila a počet dětí se navyšuje.
Srovnám-li počty dětí zapsaných do prvních tříd, tak v roce 2009
přišlo 19 dětí a letos máme 53 žádostí. Jsem rád, že se škola stabilizo-
vala a je upravená. Rád bych všem zastupitelům poděkoval –
jednohlasně oddělení obou škol schválili. Takže zřízení školy bude
od 1. července 2013 s účinností od 1. ledna 2014. Důvodem tohoto
kroku je skutečnost, že ZŠ Březové Hory v současné době čerpá dotace
z Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost.
Dotace byla přidělena jednomu subjektu a oddělením škol by mohlo
dojít k problémům ve vyúčtování,“ vysvětlil situaci Juraj Molnár.

Neobyčejná výstava
S velkým zájmem veřejnosti se setkala výstava v Galerii Františka
Drtikola Příbram. Tentokrát jde o ilustrace Zdeňka Buriana ke kni-
hám Jacka Londona, Karla Maye, Arthura Ransomeho, Julese Verna
a dalších. „Bylo to jako velice příjemné setkání s dětstvím,“ řekl o vý-
stavě Juraj Molnár. Výstav v galerii potrvá do 11. srpna.

Pomaturitní setkání po 60 letech
Na setkání absolventů Vyšší sociální školy v Příbrami, kteří ukončili
studia v roce 1953, byl pozván i 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
„Setkání to bylo velice milé. Z původních dvaceti šesti maturantů jich
na setkání po 60 letech přijelo osm. Ale povídat bylo dlouho o čem.
Vzpomínali jsme, jak tehdy Příbram vypadala, co všechno se změnilo.
Tato škola byla předchůdcem Střední zdravotnické školy Příbram,
i proto se bývalí maturanti sešli právě tady.“

Výběr ředitele Waldorfské školy
První jednání konkursní komise pro výběr ředitele Waldorfské školy
již proběhlo. Členy komise jmenovala rada města. Do řízení se
přihlásili tři uchazeči. „Komise na svém prvním zasedání probrala
náležitosti vyplývající ze školského zákona. Ve lhůtě stanovené
zákonem také proběhne 2. kolo jednání komise, kde uchazeči
představí své projekty. Po 10. červenci by měl být znám vítěz konkursu,“
informoval místostarosta Šedivý.

Povodňová pomoc Zálezlicím
„Hluboce cítíme se všemi zasaženými nedávnými povodněmi, které
jsou stále častější a častější. Příbram tentokrát prošla téměř
bez jakékoliv újmy. Krizový štáb proto rozhodl o nasazení jednotky
dobrovolných hasičů pod vedením J. Tvrdíka v Zálezlicích,“ řekl
I. Šedivý. Podle jeho slov příbramští hasiči své město velice dobře
reprezentovali a za to jim velice děkuje. Pomoc ocenili i občané
Zálezlic.

Ondřej Šlechtický, Alena Straková
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120 roků od úmrtí Karla Haila
Karel Hail, rodák z Českého Krumlova, je čestným občanem města Příbramě (usnesením obecního
výboru ze dne 12. října roku 1889).
Narodil se 25. dubna 1819, po absolvování hlavní školy pokračoval na dvouletém nižším reálném
gymnasiu. Rozhodl se stát obchodníkem, vyučil se jím v Praze. Osamostatnil se jako obchodní cestující,

pro svoje obchodní podnikání se usadil v Příbrami, kde se
rozvíjelo dolování. Obchod si otevřel v pronajaté místnosti
v domě U Bílého lva na Rynku (1844), vchod byl ze severní
strany od kostela (hřbitovní zeď zbouraná r. 1835), se
sklepy a sklady v mezaninu. Prodával potraviny a koloniální
zboží (sušené datle, fíky, hrozinky, kávu, čaj…). Bylo mu 25
roků, tedy čerstvě plnoletý, plný elánu se seznamoval
s místní vzdělanou honorací: majitelem domu U Bílého lva
- lékárníkem Mgr. Janem Adamem, kaplanem Prokopem
Ondrákem a dalšími, stal se členem sboru ostrostřelců. 
Roku 1847 povýšil do hodnosti poručíka. To se již zmohl
a koupil si dům č. p. 64 v dnešní Plzeňské ulici (dnes
v místě učňovské jídelny ISŠ) za 5 400 florénů, kam přenesl
svůj obchod. V jeho krámu se udála milostná událost, jeho
kupecký příručí Frýda se zamiloval do krásné Marušky,
o čtyři roky mladší dcery Josefa Koláře, flusárníka, bydlícího
pod masnými krámy na začátku tehdy Dušnické ulice,
dnes Plzeňské. Šéf Karel Hail lásce přál, a tak z toho byla
svatba v pražském kostele sv. Ludmily a syn Emil Frýda,
který si později jméno i příjmení počeštil na Jaroslav
Vrchlický, všeobecně známý básník, který často navštěvo-
val Příbram.
Veřejná a vlastenecká činnost mu přinesla v roce 1850 členství
v obecním zastupitelstvu. V roce 1853 opět povýšil na velitele

ostrostřeleckého sboru. V roce 1857 si přibral licencovanou živnost ck. poštmistrovskou.
Po odstranění ministra Alexandra Bracha se rozvinul spolkový život, v Příbrami se ustanovil v roce 1862
Sokol (jeden z 8 mimopražských), Karel Hail byl zvolen jeho starostou, a Měšťanská beseda, ve které
nesměl chybět, stejně jako později ve všech spolcích.
Měšťanská spořitelna v Příbrami (zahájení provozu 1. 7. 1861) na Rynku v domě dn. 107/I., jejím předsedou
ředitelství se stal Karel Hail.
V roce 1863 a 1864 zastával funkci starosty (změna z purkmistra) města Karel Hail. Od roku 1865 byl
členem okresního zastupitelstva a od roku 1867 je zvolen okresním starostou v Příbrami, od r. 1867 je
členem správního výboru okresní nemocnice a v témže roce 1867 je podruhé zvolen starostou města,
tuto funkci zastával až do své smrti.
Jeho manželka Františka (*1823) zemřela 22. 8. 1865, bylo jí 42 roků.
Oženil se podruhé jako movitý vážený muž, jeho chotí se stala Johanna, rozená Pauknerová, ovdovělá
Pecharová (22. 5. 1822 - 2. 5. 1900), její manžel Alois Pechar zemřel 16. 3. 1869, sňatek se konal v chrá-
mu sv. Jakuba Staršího 10. 1. 1870, oddávajícím byl děkan páter Prokop Ondrák.
V druhé polovině 19. století dosáhla těžba rud maxima, největší podíl přinášela vojtěšská galenitová žíla
(až přes 6 m mocná). Výnos čistého stříbra byl obrovský, pokrýval náklady státu rakouské monarchie.
Na Příbram zbýval jen nepatrný štipek, ale i ten pomohl správě města k investicím do kanalizace,
vodovodů, dláždění Rynku a ulic, postavení kamenného mostu s kvalitními cihlovými klenbami
přes Příbramský potok (tehdy nazývaný Litavka) na Prokopské cestě. Vysvětil ho páter Prokop Ondrák
15. 5. 1869, vodil potom po něm hornická procesí na Prokopskou pouť (stavěl se dva roky).
http://www.quido.cz/historie/historie_416.html
Další stavby: Dívčí obecná a měšťanská škola, Na Příkopech čp. 102 a 103 (1874). Za přispění státu
koagulační učitelský ústav čp. 104, http://www.quido.cz/historie/historie_550.html
Při stavbě železniční dráhy (1870 - 1875), rozšíření a zpevnění hráze rybníku Hořejší Obory s cestou
k nádražní budově, tři terasy z odkopu svahu, dvě nižší byly přeměněny v park.
Nová městská nemocnice (budova B) místo starého špitálu (1881) o rok později převedená na okresní
s velkým areálem. Za přispění státu stavba reálného gymnasia v Jiráskových sadech 1882 (poději
klasického gymnasia, dnes zdravotnické školy). Zajišťoval stavbu kostela sv. Vojtěcha vysvěceného
13. 10. 1889.
Stísněné prostory nevyhovující předpisům pro veřejné úřady spořitelny a radnice, umístěné v budově
na Rynku čp. 107/I. a dobré hospodaření Městské spořitelny Příbramské, její růst o filiálky v Novém
Kníně a v Mníšku pod Brdy, přivedlo správní radu spořitelny k myšlence postavit si svoji novou budovu
spořitelny. Správní rada se shodla na tom, aby nová budova byla dostatečně velká, prostorná, hygien-
ická, správně orientovaná, situačně dobře umístěná (nejlépe na Rynku) a krásná,  http://www.quido.cz/-
historie/historie_488.html.
Komu svěří vypracování projektu a stavbu? Jedničkou mezi architekty a staviteli v Čechách je Vojtěch
Ignác Ullmann (1822 – 1897). Na základní kámen jeho stavby kostela svatých Konstantina a Metoděje
v pražském Karlíně mu přijeli poklepat císař František Josef I. i s císařovnou Alžbětou 10. 6. 1854. 
Jak ho získat, to by bylo něco, srovnávat se s pražskou spořitelnou a palácem Lažanských, s kavárnou
Slávie, ale kolik by to stálo! Příbram má z pekla štěstí, městskou lékárnu má jeho bratr Jan Ullmann
a navíc Praha odmítla jeho návrh dostavby k jeho Prozatímnímu divadlu! Podařilo se, architekt Vojtěch
Ignác Ullmann zanevřel na Prahu a peněz si vydělal na stáří dost, starosta města Karel Hail a architekt
Vojtěch Ignác Ullmann dojednali a podepsali smlouvu na stavbu novorenesanční spořitelny, navíc
V. I. Ullmann se přestěhoval do Příbrami, aby mohl denně dohlížet na stavbu. Bourání celého dvorce
šlechtické rodiny Vamberských z Rohatce (v té době ho vlastnil hospodský a znamenitý uzenář Martin
Herold, který zavedl v Příbrami výrobu párků) a výstavba budovy trvaly tři roky (1890-1893).
http://www.quido.cz/historie/historie_493.html
Město za celou dobu svého trvání si nepostavilo radnici a sídlilo v uvolněných domech kolem Rynku,
vzhledem k tomu, že Karel Hail byl předsedou správní rady spořitelny, ale také starostou města, bylo
usneseno, že radnice bude sídlit v přízemí nové budovy, jako je to nyní ve stávající budově.
Uvažovalo se o tom, že barokní stávající budova bude zbourána a na jejím místě bude postaven nějaký
památník, je jen dobře, že se tento názor změnil!
Karel Hail dával ze svého starostenského platu polovinu chudým studentům, nemocným a starým lidem.
Zemřel ve čtvrtek 22. června 1893 v 9 hodin zaopatřen svátostmi umírajících. Pohřeb se konal v neděli
25. června v 15 hodin z nově postavené radnice (spořitelny), rakev byla umístěna na katafalku v přízemí
pod schody do poschodí. Čestnou stráž držely střídavě všechny korporace, rozloučit se přicházeli lidé
od nedělního rána. Rakev s jeho ostatky byla uložena do hrobky na příbramském hřbitově vedle jeho
manželky Johannky.
Karel Hail byl vyznamenán stříbrnou medailí válečnou 1866, Papežským řádem sv. Řehoře 1888
a rytířským řádem Františka Josefa 1889.
Po starostovi města Karlu Hailovi je pojmenována ulice z nám. TGM na východ.

Ing. Josef Podlaha

Splatnost místních poplatků
Městský úřad Příbram upozorňuje na splatnost a placení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba ročního poplatku činí 480,- Kč. 
Poplatek je povinna uhradit každá fyzická osoba, která má na území města Příbram trvalý
pobyt, a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území města Příbram určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Uvedený poplatek
byl splatný ke dni 31. 3. 2013. V případě prodlení úhrady může Městský úřad Příbram zvýšit
tento poplatek až na trojnásobek. Současně upozorňujeme, že ke stejnému datu byl splatný
poplatek ze psů.

Odbor ekonomický MěÚ Příbram

Krajské kolo Středočeského tanečního poháru – Příbram 2013
Dne 29. 5. 2013 se v příbramské sokolovně uskutečnilo krajské kolo V. ročníku amatérské taneční soutěže
„Středočeský taneční pohár 2013“, jejímž vyhlašovatelem je Středočeský kraj a koordinátorem Odbor
školství, mládeže a sportu KÚ (zvláště Bc. Markéta Sacharová). Organizací krajského kola, nad nímž
převzal záštitu hejtman MVDr. Josef Řihák, byla pro úspěšnou organizaci všech dosavadních okresních
kol pověřena naše škola. 
Hlavním záměrem projektu, financovaného v rámci preventivních programů KÚ, je nabídnout žákům
a studentům vhodné využití volného času, působit jako aktivní prostředek prevence rizikového chování,
získávat nové poznatky v oblasti tance, sebepoznání, rozvoj tanečních dovedností, ale i utváření
kamarádských vztahů mezi mládeží.
Krajského kola se zúčastnilo rekordních 573 soutěžících z řad žáků ZŠ a studentů SŠ, postupujících
z předchozích okresních kol, kteří buď v minitýmech (2 až 4 tanečníci) či skupinách (5 a více tanečníků)
předvedli zvolený moderní tanec (disko tance, street dance, hip hop, rap, jump style, taneční aerobic,
taneční zumba apod.). 
V kategorii minitýmů ve věkové kategorii 1. st. ZŠ mělo své zástupce 10 základních škol a Domů dětí
a mládeže. Zvítězil Mixík z 1. ZŠ Zruč nad Sázavou, 2. byl minitým s názvem Dívčí válka z Masarykovy
ZŠ Velký Osek a 3. Reflex ze ZŠ Týnec n/Sáz.
Největší konkurence se sešla v kategorii skupin 1. st. ZŠ, ve které soutěžilo 15 družstev. Zvítězila skupina
Cirkus z DDM Rakovník, 2. byla skupina s názvem Čapečape ze ZŠ Lipanská Kolín a 3. Free Dance z DDM
Ostrov Slaný.
V soutěži 12 minitýmů 2. st. ZŠ bylo výsledné pořadí: 1. Pyžamová párty ze ZŠ TGM Velim, 2. Knife ze ZŠ
Lipanská Kolín a 3. Tape ze ZŠ Masarykova Čáslav.
V kategorii 2. st. ZŠ soutěžilo 14 skupin. Nejlepší bylo družstvo ChachaLus ze ZŠ Lipanská Kolín
před skupinami Džuniorz z MDDM Úvaly a Let´s go z DDM Rakovník.
Nejslabší početní zastoupení (4) měla kategorie minitýmů SŠ. I zde se však o stupně vítězů odehrála
pravá soutěžní bitva. Vítězně z ní vyšla chlapecká dvojice Spit it up ze SPŠST, 2. byla děvčata Just dance
z OA Vlašim a 3. Kóma z Dvořákova gymnázia a SOŠ ekonomické Kralupy n/Vlt.
Soutěž vyvrcholila odpoledním soubojem 9 tanečních skupin SŠ. V této kategorii se z celkového prven-
ství nakonec radovalo družstvo TS Play – Hardcore girls z DDM Čáslav, za ním pak skončila družstva
Be cool z DDM Ostrov Slaný a Time for Buttons – Youngsters z DDM Benešov.
O toto krajské kolo taneční soutěže byl projeven obrovský zájem. Podle slov jeho přímých účastníků
patřilo k velice vydařeným jak po náročné stránce organizátorské, tak soutěžní. Mé poděkování patří
všem spoluorganizátorům, opravdu výborným soutěžícím a jejich vedoucím, vystupujícím tanečníkům
v doprovodných programech, zvukařům, moderátorovi soutěže, pětičlenné odborné porotě (měla
velice těžkou úlohu, ale dokázala spravedlivě ocenit všechna hodnotná a kvalitní vystoupení), jakož
i spolupracujícím odborům MěÚ a Městské policii Příbram. 
Na závěr přeji všem účastníkům soutěže jejich další taneční a sportovní růst a těším se spolu s nimi
v příštím ročníku soutěže na případnou shledanou.                   
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Letní výtvarná soutěž pro děti s Rakovnicko – Protivínskou dráhou
Vyobrazte železniční provoz v okolí našeho města, jak ho vidíte nebo byste ho rádi viděli. Líbí se vám
například historická nádražní budova příbramského nádraží s kouřící parní lokomotivou, spojení vlaku
se Svatou Horou, případně jinou příbramskou dominantou nebo si dokážete představit, jak v někdy
v budoucnu vlak zastavuje na nové zastávce Příbram - město? Pak tuto představu zkuste přenést na papír
a můžete i vyhrát.
Hlavním motivem kresby je heslo: “Příbram a železnice”. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let
věku včetně. Každý autor smí odevzdat pouze jeden obrázek formátu A4, na jehož zadní straně uvede
své jméno, adresu a telefon na rodiče. Nakreslené obrázky lze odevzdat v průběhu června a července
v prostorách muzejní expozice o historii trati Zdice - Protivín na železničním stavědle v Mariánské ulici
(u železničního přejezdu), vždy v sobotu od 11:00 do 17:00 hodin. Odevzdané obrázky budou následně
umístěny na webové stránky www.rpdrahy.wz.cz, kde bude možno během měsíce srpna hlasovat
o deset nejpodařenějších výkresů. Vyhodnocení soutěže proběhne v září při oslavách Dne železnice
v Příbrami. Deset nejlepších autorů se může těšit na hodnotné ceny s železniční tématikou. Jejich
obrázky pak budou vystaveny v odbavovací hale vlakového nádraží v Příbrami. Prvních 50 odevzdaných
obrázků bude odměněno voucherem na bezplatnou dětskou vstupenku do Království železnic v Praze.

ZMAPUJTO – BIČ NA ČERNÉ SKLÁDKY
Město Příbram se připojilo k ekologickému projektu www.ZmapujTo.cz, jehož cílem je boj
proti nelegálním „černým“ skládkám. Uživatelé chytrých telefonů si můžou nainstalovat
mobilní aplikaci (systémy Android a iPhone ) a jednoduše ohlásí nelegální skládku na území
města Příbram, tzn. černou skládku jednoduše vyfotíte, v mapě vyznačíte, kde se přesně
nachází (vaše GPS v mobilu přibližně určí místo skládky, vy toto umístění ale můžete pozměnit
tak, aby odpovídalo skutečnosti), vyberete typ odpadů na skládce a hlášení odešlete. 
Kdo není uživatelem chytrého telefonu, může využít webový interaktivní formulář, pomocí
něhož můžete skládky hlásit z pohodlí svého domova. Tento formulář můžete otevřít jak
na počítači s běžným prohlížečem, tak by měl jít otevřít a použít i na Vašem mobilním zařízení
(smartphone či tablet). Stačí zadat adresu:  http://new.zmapujto.cz do webového prohlížeče
na Vašem přístroji.
Všechna hlášení se po nezbytné kontrole zaslaných údajů objeví v interaktivní mapě
a dotčené obce mají možnost zaslané informace využít a nahlášený problém řešit.

Jak to vidím já aneb 
Bilaterální schůzka projektu Comenius v norském Vollenu
Když si pročtete webové stránky Gymnázia Legionářů, najdete tam v úvodu měsíce června fialově
označenou akci „Bilaterální schůzka Comenius Norsko, 1. 6. - 8. 6. 2013. Touto výměnnou schůzkou byl
zakončen první pracovní rok projektu“Naše cesta do Evropy s využitím umění, hudby a literatury“.  
Skupina devíti studentů (T. Zajíčková, I. Weisheitelová, A. Poláková, T. Kaiserová, M. Šikolová, L. Kozel,
T. Bredlová, A. Peškařová, J. Sýkorová) se svými vedoucími učiteli (H. Štufková, B. Roth) doslova uletěla
před povodněmi do slunného a přívětivého Vollenu, který se nachází asi 35 km od hlavního města Osla.
Cílem této bilaterální schůzky byla výměna zkušeností, studium norského umění, architektury a také
mapování životního stylu norských rodin. Tím, že norská škola přijala naši skupinu těsně před
ukončením školního roku (21. 6.), přejali iniciativu s organizací schůzky do svých rukou rodiče studentů
Comenia. Hned po příjezdu do Vollenu (1. 6.) se začali starat o naše studenty jako o své vlastní. Podíleli
se na organizování společných akcí norské a české skupiny a ve volném čase vysvětlovali anglicky
některé zvyklosti, jak například zacházet se severským vynálezem na krájení sýra - „slicerem“ nebo jak
vzniká tzv. hnědý sýr.
Také paní ředitelka Solveig Lundeberg nezůstala pozadu a umožnila naší skupině nahlédnout do chodu
školy. V hektickém čase ukončování školního roku si vyhradila čas na besedu, která proběhla v anglickém
jazyce. Nejzajímavější informace se týkaly organizace školního dne. První ranní předmět trvá pouze 30
minut, aby se děti rozkoukaly. Pak následují dva bloky předmětů po 60 minutách, poté si celá škola užívá
polední přestávku. Za tímto účelem funguje tzv. školní bufet, provozovaný staršími studenty za pomoci
dospělých. Učitelé tráví polední přestávku v prostorné sborovně, kde si snědí připravené jídlo z domova
a mají k dispozici zdarma kávu a čaj. Odpoledne následuje blok dalších dvou předmětů o 60 minutách.
Vyučování končí nejpozději ve 14:20. Omezené možnosti mají norští studenti v účasti na soutěžích. Ty
probíhají pouze ve sportu a jen na regionální úrovni. Velmi odlišná je tzv. projektová výuka. Na konci
každého pololetí studenti představí projekt, na kterém pracovali v menších skupinách. V prvním
červnovém týdnu to byl „Vollen v roce 2030“. Nejúspěšnější modely města budoucnosti hodnotili
ředitelé škol a představitelé regionu Asker. Skupina Comenia mohla nahlédnout i do pavilonu dětí
zdravotně postižených. Ty jsou začleňovány do mnohých akcí školy díky svým asistentům.
Co říci na závěr? Měli jsme štěstí nejen na počasí, ale také výborně připravený program norskou školou.
Studenti Comenia měli možnost navštívit několik komentovaných prohlídek v anglickém jazyce -
výstavu k 150. výročí narození norského malíře E. Muncha otevřenou 2. června 2013, moderní budovu
opery a baletu v Oslo, galerii moderního umění Astrup Fearnly, budovu radnice v Oslo, kde se
každoročně předávají Nobelovy ceny míru. Snad největším zážitkem byla návštěva sportovního centra
Holmenkollen v předměstí hlavního města. Výhled do okolí z nové věže skokanského můstku působil
opravdu impozantně.
Jaké dojmy si odvezli domů studenti?
„Jsem ráda, že jsem měla možnost zúčastnit se bilaterální výměny Comenia v Norsku. Poznala jsem nejen
skvělé lidi, u kterých jsem bydlela, ale také jsem prozkoumala malou část této krásné země. Nadchlo mě
především muzeum moderního umění a výstava slavných obrazů od norského malíře Edwarda Muncha.
Největší třešinkou na dortu byl ovšem skokanský můstek Holmenkollen“. A. Peškařová, 3.B
„Pro mě bylo největším přínosem bydlení v hostitelské rodině, nahlédnutí do jejich denního života a přede-
vším seznámení se s novými lidmi a poznání norských kamarádů. Díky nim veškerý dojem z Norska nabral
mnohem větší „grády“ a užili jsme si spoustu legrace. Jsem za tuto možnost naší škole neskutečně vděčná
a už teď se těším, až norští studenti přijedou v říjnu k nám do Příbrami a užijeme si další čas strávený
společně“. Tereza Bredlová, 3.B
Takto vidí pobyt v Norsku učitelé a část studentů, kteří na tomto zajímavém projektu hrazeném
z prostředků EU pracují. V příštím školním roce se těšíme na společnou schůzku všech pěti škol Comenia
v italské Savoně.

Mgr. Hana Štufková, Comenius, Gymnázium Příbram

foto: archiv Sokola



Vážení čtenáři,
v červnovém čísle
jsem slíbila při-
blížit informace

z 19. ročníku VIP tenisového turnaje OHK Příbram, který
se uskutečnil v pátek 24. května na kurtech TK Bohutín. 
Ač nám počasí úplně nepřálo a bylo dost chladno, tenisté
se oblékli tepleji než jindy a turnaj se odehrál bez pro-

blémů. Turnaj se hraje tradičně ve čtyřhrách, letos se dostavilo patnáct dvojic z jednotlivých
firem. Mezi zápasy se tenisté občerstvovali v příjemně vytopené klubovně. 
Hrálo se velké finále i finále útěchy a tady jsou výsledky.
Velké finále:
1. místo PB tisk, a. s.: Aleš Vršecký a Tomáš Trnovský
2. místo TK Bohutín: Václav Bužek ml. a Roman Vrba
3. místo Artur Ross, s. r. o.: Jiří Slunečko a Martin Bartoš (vítězové loňského turnaje) 
Ve finále útěchy výsledky dopadly následovně:
1. místo Miroslav Podzimek a Václav Velát
2. místo APLAN: Milan Sigmund a Jaroslav Benda
3. místo Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.: Zdeněk Kunický a Jiří Stejskal
Tradiční broušený pohár pro vítěze všech dosavadních ročníků věnovala firma Rückl Crystal,
a. s. Poděkování patří samozřejmě všem našim partnerům, díky kterým udržujeme turnaj
na slušné úrovni. Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách.

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

Město Příbram podpoří stavbu varhan
Město Příbram v rámci poskytování podpory
pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu
města na rok 2013 podpoří prostřednictvím Řím-
skokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny
Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých
varhan pro Svatou Horu částkou 400 000 Kč.
Pro další postup stavby velkých varhan pro Svatou
Horu je potřeba realizovat několik větších externích
dodávek. V roce 2013 by měly být od prvotřídního
portugalského výrobce zakoupeny cínové píšťaly.
Náklady na jejich pořízení činí bezmála 2 700 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří pomáhají stavět varhany
pro Svatou Horu! Přispívat můžete na číslo účtu:
050016-0523967309/0800.

Noc kostelů na Svaté Hoře
Svatá Hora se zapojila i v letošním roce do Noci
kostelů v pátek 24. května. Novinkou v programu
byla možnost prohlídky části rezidence, expozice
o liturgických dobách v rohových kaplích ambitů,
tvorba fresek v kapli sv. Ignáce, exkurze o varhanách
na kůru v bazilice či výstava fotografií Svaté Hory
ve Svatohorském poutním muzeu. Návštěvníci
k cestě na zahájení programu mohli opět se svíčkou
v ruce vystoupat po 365 schodech Svatohorských
schodů do poutního areálu, kde byli uvítáni
zvoněním zvonů a následně slovy P. Jana Sokul-
ského, administrátora farnosti na Svaté Hoře.
Po slavnostních fanfárách v podání Souboru svato-
horských trubačů představila jednotlivé body
programu, podobně jako v průběhu večera, paní
Věra Langová. 
Bohatý program nabízel téměř každý kout Svaté
Hory. Na letním kůru nad hlavním vstupem do sva-
tohorského areálu Pražskou branou, byla ke zhléd-
nutí celoročně přístupná expozice „Svatá Hora
v čase i nad časem”. Zároveň zde návštěvníci měli
možnost vyplnit kvíz připravený skautským oddílem
světlušek. 
Ve všech 4 rohových kaplích ambit byla připravena
expozice o liturgickém kalendáři. V Pražské kapli to
byly Vánoce, včetně části svatohorského betléma.
V Březnické kapli byla expozice o slavnosti Božího
těla a průvodu konaném při této příležitosti.
Celovečerně bylo přístupné Svatohorské poutní
muzeum, kde je až do konce září ke zhlédnutí
„Výstava fotografií Svaté Hory“. Na programu
Noci kostelů byly zařazeny rovněž jak v předchozích
letech tak letos oblíbené prohlídky poutního areálu

s výkladem či velmi žádaná výstava šatiček Panny
Marie Svatohorské v refektáři kláštera. 
Novinkou bylo zpřístupnění další části kláštera, a to
chodby rezidence, kde si návštěvníci mohli prohléd-
nout například zkušebnu sboru s varhanami P. Karla
Břízy, tzv. biskupský pokoj či kapli redemptoristů.
Výkladu se zde ujal redemptorista David Horáček. 
Různorodý program nabídl také prostor baziliky.
Třikrát za večer proběhla světelná prohlídka kostela
spočívající ve výkladu k postupně osvětlovaným
částem výzdoby a vybavení baziliky. Bylo možné se
účastnit exkurze o varhanách u varhan na kůru
pod vedením svatohorského regenschoriho Pavla
Šmolíka. Od 22 hodin svatohorské chórové varhany
v rámci koncertu rozezněl přední český varhaník
Jaroslav Tůma a frekventanti kurzu varhanní hudby.
O projektu stavby nových velkých varhan pro Sva-
tou Horu, včetně možnosti, jak stavbu podpořit
například odesláním DMS, se zájemci dozvěděli
u informačního pultíku pod kůrem. Jak nelehkou
práci měl Michelangelo, když zdobil například
Sixtinskou kapli freskami, si vyzkoušeli ti, kteří
trpělivě pracovali na své vlastní fresce pod vedením
restaurátorky Anny Ferdus. Poslední „umělci”s freskou
v podpaží odcházeli z dílny zřízené v kapli sv. Ignáce
sice až po závěrečném ohňostroji, ale s očividnou
spokojeností.
Příležitost k zamyšlení nabídla křížová cesta v parku,
po níž následovalo požehnání milostnou soškou
Panny Marie Svatohorské z Pražské brány. Noc
kostelů byla ukončena ohňostrojem a za hlaholu
svatohorských zvonů se brány Svaté Hory uzavřely.
Ovšem ne na dlouho, neboť každý den je Svatá
Hora přístupna již od 6.30 hodin.
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na přípravě a uskutečnění svatohorské Noci
kostelů, i všem návštěvníkům, kteří tyto dobrovol-
níky odměnili tím nejcennějším - svým zájmem
o připravený program.

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 květnu a čer vnu

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice
Příbram má novou
službu pro pacienty –
Zdravotnické potřeby
Od června 2013 mají
pacienti nemocnice, ale
i široká veřejnost, k dispo-
zici novou službu. 
Nemocnice otevřela provoz
Zdravotnických potřeb. 
Pacienti a veřejnost tak
mohou přímo v areálu I.,
v pavilonu C, v prostoru

hlavní recepce, využít služeb nového pracoviště
nemocniční lékárny. Jde o další rozšíření služeb
nemocnice, která tak vyjde vstříc pacientům, jejich
blízkým, maminkám malých dětí i všem dalším,
kterým v nemocnici tato služba dosud chyběla.
V nabídce Zdravotnických potřeb nechybí ortézy,
ortopedické pomůcky, přípravky k péči o pokožku
dlouhodobě ležících pacientů, stomické pomůcky,
možnost zapůjčení elektrické odsávačky mateřského
mléka pro kojící maminky, některé rehabilitační
pomůcky a mnoho dalších pomůcek a prostředků.

Kromě umístění pracoviště a jeho nabídky je jeho
další výhodou odborný personál nemocniční
lékárny, který všem zájemcům poradí a odpoví
na možné dotazy. 

Provozní doba:
Pondělí až čtvrtek 8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30, 
pátek                       8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00.
Umístění: AREÁL I. (Příbram I.), pavilon C, přízemí
Kontaktní telefon: 318 641 779

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

Exkurze ZŠ Palachova, Brandýs nad Labem do SPŠ a VOŠ Příbram
V rámci projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“, jehož realizátorem je Krajská
hospodářská komora Střední Čechy, měli žáci 7. třídy Základní školy v Brandýse
nad Labem, Palachova 337/1, možnost nahlédnout do chodu školy SPŠ a VOŠ Příbram.
Samotná exkurze byla zahájena vřelým přivítáním pana ředitele Hlaváče, který představil
žákům aktivity školy a dobře mířenými dotazy je motivoval k účasti v diskuzi. Každý ze žáků
obdržel brožurku školy, kde jim pomocí výkladu byly představeny obory, které můžou na SPŠ
a VOŠ studovat. 
Po uvítací řeči se žáci v čele s panem ředitelem
Hlaváčem odebrali na důkladnou prohlídku
školy. Žáci měli možnost nahlédnout do vyučování
různých oborů jako Počítačové technologie,
Elektrotechnika, Strojírenství, Multimédia
a informatika nebo Pozemní stavitelství
a architektura. 
K závěru exkurze byli zavedeni do dílny, kde si
mohli vyzkoušet svařování obloukem nebo
kování žhnoucího kovu. Tato aktivita děti
nesmírně zaujala, měli šanci si zkusit práci, kterou
málokdo z nich měl možnost vyzkoušet. 
Žáci ZŠ Brandýs nad Labem obdivovali přípravu
návrhu šachové figurky na počítači, poté programování CNC techniky a nakonec výrobu
šachové figurky, kterou si posléze jeden žák s hrdostí odnesl jako dárek. Při tomto úkonu
žáci viděli názorné propojení počítačové technologie s automatizovanými stroji. Po celou
dobu prohlídky byl kladen důraz na využitelnost všech oborů v praxi, proto je pan ředitel
na konci exkurze zavedl i do školní tělocvičny, kde vysvětlil, jak bylo nářadí vyrobeno a jaká
je nutnost technických řemesel. Exkurze byla pro žáky ZŠ velice zajímavá. Měli možnost
zjistit, jak náročné je studium technických řemesel, ale také jak pěkné a užitečné věci je
člověk schopen díky studiu v tomto oboru vyrobit. Přestože škola je na vzdálené straně
Středočeského kraje, exkurze se dětem líbila a již se těší na další exkurzi, kdy navštíví další fir-
mu ve Středočeském kraji. 

Česko-německý hudební týden
V týdnu od 3. do 9. června se uskutečnila druhá část výměnného projektu školních orchestrů
Gymnázia Příbram a německého Gymnázia Aurich, GymBandu a BigBandu. Šlo o druhý
ročník projektu obou škol, který se uskutečnil za podpory města Příbram. Návštěva studentů
z Aurichu začala v pondělí 3. června. Z důvodu záplav však hosté přijeli až v deset hodin
večer po strastiplné šestnáctihodinové cestě. Proto se po uvítání hned rozešli do rodin,
v nichž byli po následující týden ubytováni.

V úterý se dvacítka
německých hudebníků
společně se svými hostiteli
zúčastnila výuky. Během
ní také proběhlo oficiální
přivítání ředitelkou školy
Mgr. Ivou Kadeřábkovou.
Středečním programem
byl výlet do Prahy. 
Čtyřicetičlenná skupina se
vydala na Petřínskou roz-
hlednu a do zrcadlového
bludiště. 
Ve čtvrtek dopoledne
se konal koncert pro něko-
lik tříd hostitelské školy,
Gymnázia Příbram, a odpo-

ledne byl volný program.
V pátek dopoledne všichni navštívili Hornické muzeum Příbram. Odpoledne přišla na řadu
garden party na Svaté Hoře, v jejímž průběhu se všichni dobře bavili a ke konci si sdělili jak
své dojmy ze skoro uplynulého týdne, tak svá přání, hlavně aby se zase brzy všichni sešli.
V sobotu měli studenti program s hostitelskými rodinami. V odpoledních hodinách se pak
dostavili na zámek v Březnici, kde absolvovali prohlídku v angličtině. Poté byla poslední
zkouška před koncertem pro rodiče i veřejnost, kde napřed zahráli hosté, pak GymBand
a nakonec oba orchestry dohromady. Když čtyřicet hudebníků z obou zemí rozeznělo
krásné prostředí nádvoří březnického zámku, nastal ten pravý vrchol celého týdne. 
Repertoár od jazzu až po Michaela Jacksona a rozmanitost nástrojů od smyčců, přes flétny,
klarinety, saxofony až po rytmickou sekci nebo třeba trombóny přinesly návštěvníkům
koncertu opravdový zážitek.
Na neděli už zbyl jenom odjezd – již kolem šesté hodiny ráno se všichni loučili před gym-
náziem, odkud němečtí přátelé vyrazili směr Aurich. Celý týden si všichni užili a doufáme,
že se za rok opět uvidíme. Danke schön!

Štěpána Komancová, Tercie, Gymnázium Příbram, Legionářů

Almost Random Theatre
Netradiční způsob výuky anglického jazyka si vyzkoušeli studenti Gymnázia pod Svatou
Horou. Třetí dubnový týden naši školu navštívili Chris Sivewright, Hugh Allison a Richard
Ward, herci z anglického divadla Almost Random Theatre, kteří pracovali s našimi studenty
na divadelním představení.
Během týdne se naši nejmenší učili improvizaci, tvorbě scénáře, tvůrčímu psaní, ale samozřejmě
i herecké práci. Na Gymnázium pod Svatou Horou nic nezvyklého, pokud by ovšem jediným
komunikačním prostředkem nebyl anglický jazyk.
Intenzivní dopolední práce našich hostů byla vystřídána odpolední návštěvou příbramských
památek či Hornického muzea. Během týdne se i ti nejvíce ostýchaví studenti bezpečně

rozmluvili. Stranou
nezůstali ani matu-
ranti, ti s našimi
hosty pohovořili
o životě ve Velké
Británii, o svém vztahu
k Shakespearovi, řeč
přišla i na Margaret
Thatcherovou.
Týdenní projekt byl
pro naše studenty
zábavou i poučením,
ale hlavně velkou
motivací k dalšímu
studiu cizích jazyků.

Klára Sedláčková
Tomáš Bílek
Gymnázium 

pod Svatou Horou

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

Při povodních zasedal Krizový štáb a řešil operativně problémy, které nastaly. Ing. Pavel Pikrt a Ing. Juraj Molnár se zúčastnili slavnostní akce SZŠ a VOŠZ Příbram v příbramské
obřadní síni v Zámečku - Ernestinu.

Město Příbram se prezentovalo na veletrhu v polském Zabrze. Byl se zde podívat také starosta
Pavel Pikrt.  

Sokol Příbram uspořádal u příležitosti 120. výročí narození příbramského starosty Karla Haila
slavnostní průvod, kterého se zúčastnili i Václav Černý a Ing. Juraj Molnár.

Již 50 let od založení Mateřské školy v ulici Bratří Čapků jsme si připomněli začátkem června. Vedení
školky připravilo malou oslavu, které se zúčastnil Ing. J. Molnár.

Starosta Ing. Pavel Pikrt přijal na radnici zástupce Cyklo klubu Příbram.

Maturanti Vyšší sociální školy v Příbrami se sešli po 60 letech. Na této příjemné akci byl také
MUDr. Ivan Šedivý a ředitel SZŠ a VOŠZ Mgr. Václav Kočovský.

Peloton cyklistů v rámci akce “Na dole dětem” přijel do Příbrami a přivítal ho starosta P. Pikrt.



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 22. 5. ve 12.25 hod. oznámil telefonicky na slu-
žebnu MP zaměstnanec bezpečnostní služby super-
marketu OBI, že v prodejně zadržel pachatele
krádeže. Do obchodu vyjela hlídka MP, která
na místě ztotožnila dvě ženy ve věku 28 a 24 let. 
Ženy v supermarketu odcizily zboží v celkové hod-
notě 4 367,- Kč, jejich jednání si všiml pracovník
ostrahy a zadržel je. Po provedených úkonech
strážníci vyřešili jednání obou žen uložením blokové
pokuty.

Dne 22. 5. ve 20.15 hod. přijali strážníci hlášení, že
v ulici Prokopská v Příbrami I, nějaký muž kope
do dveří u restaurace U Pippa. Na místo vyjela hlíd-
ka, která po příjezdu zahlédla osobu zdržující se
u vstupních dveří. Ztotožněním strážníci zjistili, že se
jedná o muže ve věku 50 let, který na dotaz hlídky
uvedl, že se nemůže dostat domů, protože mu
někdo vyměnil zámek u dveří. Po chvíli vyšli ze dveří
dva muži a strážníkům sdělili, že jeden z nich je nový
nájemník v bytě shora jmenovaného a druhý muž je
jeho kamarád. Strážníci oba muže ztotožnili a tito
dále předložili rozhodnutí o exekuci a nájemní
smlouvu. Muž, který se předtím dobýval do domu,
měl řezná poranění na obou rukách, proto strážníci
přivolali záchrannou zdravotnickou službu a hlídku
policie, které po příjezdu celou záležitost předali
k dalšímu šetření. 

Dne 22. 5. v 23.50 hod. oznámila na tísňovou linku
156 žena z Příbrami III, že její 22letý vnuk právě jede
v autobusu z Prahy a že mu zde jeden z cestujících
vyhrožuje napadením. Na zastávku autobusu
na Rynečku se neprodleně dostavila hlídka MP,
kterou kontaktoval dědeček mladíka a sdělil, že
autobus s jeho vnukem by měl přijet zhruba za tři
minuty. Po příjezdu autobusu muž strážníkům
označil útočníka, který mu vyhrožoval zbitím
a zastřelením. Ztotožněním hlídka zjistila, že se
jedná o muže ve věku 38 let, který strážníkům uvedl,
že mezi nimi došlo během cesty ke slovní výměně
názorů. Vzhledem ke skutečnosti, že mladší z mužů
chtěl na druhého účastníka konfliktu podat trestní
oznámení, přivolali strážníci na místo hlídku Policie
ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Dne 24. 5. v 05.42 hod. zavolal na služebnu muž, že

u Fialova rybníku nalezl podnapilého muže, který
má zranění na předloktí. Na místo okamžitě vyjela
hlídka MP a ztotožněním zraněného zjistila, že se
jedná o muže ve věku 48 let. Strážníci poskytli muži
nezbytnou první pomoc a přivolali záchrannou
zdravotnickou službu. Posádka sanitky RZS si muže
převzala do péče a převezla do nemocnice.

Dne 10. 6. v 16.05 hod. kontaktovala telefonicky
služebnu MP operátorka tísňové péče Život 90 a žá-
dala o pomoc s paní v Příbrami VIII. Sdělila, že žena
upadla a bez cizí pomoci se sama nezvedne. Hlídka
MP obstarala klíče od bytu a vyjela na udanou
adresu. Zde strážníci pomohli ženě vstát. Paní byla
v pořádku a nežádala lékařské ošetření. Vzhledem
k těmto skutečnostem hlídka místo opustila, vrátila
vypůjčené klíče a pokračovala v další činnosti.

Dne 10. 6. ve 20.23 hod. oznámila na tísňovou
linku MP žena, že v budově infekčního oddělení
Oblastní nemocnice Příbram má pracovník hlídací
služby problém s bezdomovcem. Na místo vyjela
hlídka MP a po příjezdu ji kontaktoval zaměstnanec
ostrahy, který uvedl, že v suterénu leží na zemi bez-
domovec a odmítá odejít. V suterénu objektu poté
strážníci zastihli 55letého muže, který měl na hlavě
krvácející tržnou ránu. Z tohoto důvodu přivolal pra-
covník hlídací služby sanitní vozidlo a zraněný muž
byl následně převezen na ošetření na oddělení
urgentního příjmu. 

Dne 11. 6. v 02.20 hod. kontaktoval strážníky
mladý muž a uvedl, že má v úmyslu spáchat
sebevraždu skokem pod kamion v Evropské ulici.
Na místo okamžitě vyjela hlídka MP a v uvedené
ulici nalezla v příkopu u silnice mladého muže. Jeho
ztotožněním strážníci zjistili, že se jedná o muže
ve věku 27 let, který na dotaz sdělil, že na výherních
automatech prohrál celou výplatu, a proto chce
ukončit svůj život. Uvedl, že se to stalo poprvé a on
neví, jak by své chování vysvětlil přítelkyni. Strážníci
muže přesvědčili, že jsou i jiné možnosti řešení tíživé
situace, a následně ho odvezli do místa trvalého
bydliště. Zde ho předali do péče jeho přítelkyně a ta
se o něj postarala. 

Bc. Ladislav Hadrbolec

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti – klienty SVP
Město Příbram (Městská policie Příbram) již od roku 2009 pořádá
v průběhu letních prázdnin sociálně-rehabilitační pobyt pro děti
– klienty Střediska výchovné péče (dále jen SVP). Letošní pobyt se
bude konat v termínu od 21. do 30. července v Jablonné nedaleko
Příbrami ve stanech s podsadou. Letní sociálně-rehabilitační pobyt
pro dvacet dětí - klientů SVP, který je součástí Městského programu
prevence kriminality na rok 2013, bude plynule navazovat
na celoroční systematickou odbornou práci v rámci dětských
růstových skupin zaměřených na rozvoj sociálních dovedností
a zmírnění poruch chování dětí. Stejně jako v předchozích letech
povede tábor odborný tým vedoucích v čele s Mgr. Apeltauerovou. 
Kromě celotáborové etapové hry „Poklad na stříbrném jezeře“ budou
náplní pobytu i specificky zaměřené programy (psychosociální
výcvik, expresivní terapie apod.), na jejichž sestavování se podílí
i pracovníci SVP Příbram. 
Město Příbram obdrželo na realizaci tábora dotaci z Ministerstva
vnitra ve výši 52 000,- Kč a ze svých prostředků na projekt přispěje
částkou 40 000,- Kč. 

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Tak jako každý rok i letos se děti jistě nemohly dočkat
letních prázdnin. Podobně tak dospělí si již patrně plánují
letní dovolenou. Všichni se těší na odpočinek, nové
zážitky a možná se chystají na řadu výletů. Mnozí lidé však
vůbec nepřemýšlí o tom, že i o prázdninách a na dov-
olených se mohou vyskytnout nepředvídatelné události
a poněkud zapomínají na opatrnost.

Je dobře známo, že v průběhu jarních a letních měsíců
hasiči likvidují nejvíce požárů a rovněž více než kdy jindy
zasahují u dopravních nehod.
Proto bychom Vám tímto článkem chtěli připomenout
některá pravidla a užitečné rady, které mohou přispět
k tomu, abyste letošní léto prožili bez nehod a vrátili se
domů zdraví a plní elánu. 

Dlouhé a teplé letní večery přímo lákají k tomu, abychom
je strávili v přírodě a užili si s přáteli pěkné posezení
u táboráku. Oheň se však může snadno vymknout
kontrole, zejména pokud je delší dobu sucho, a napáchat
nevyčíslitelné škody na majetku a ohrozit životy. Proto je
důležité dodržovat následující pravidla:

- Zvolte si pro ohniště vhodné místo. 
V přírodě by mělo být vzdáleno alespoň 50 metrů od okraje
lesa a v bezpečné vzdálenosti od budov. Oheň by rovněž
neměl hořet v blízkosti věcí, které snadno vzplanou (např.
poblíž stohů slámy, pod větvemi stromů, na suchém listí
apod.). Dobré je rozdělávat oheň třeba na hliněném
povrchu. 
- Promyslete si nejlepší uspořádání táboráku. 
Ohniště je vhodné bezpečně oddělit od okolního
prostředí. Místo pro ohniště lze kolem dokola obsypat
pískem či obložit většími kameny. Je výhodné umístit
ohniště v blízkosti vodního zdroje anebo mít po ruce
dostatek vody (např. v kbelíku), pokud by začalo docházet
k šíření ohně mimo ohniště.
- Nikdy nepoužívejte k zapálení nebo udržování ohně
vysoce hořlavé látky (líh, benzín). Oheň se může náhle
nebezpečně rozhořet a způsobit vážné popáleniny. 
- Nepřeceňujte své síly. Udělejte jen takový táborák, na který
stačíte. Pokud byste přece jen chtěli velkou vatru, dbejte
na to, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy,
která umožní prohořívání dovnitř a zabrání tomu, aby se
vatra rozpadla a ohrozila okolní prostředí. K větší stabilitě
pyramidy přispějí záseky na polenech.
- Nenechávejte oheň bez dozoru. Dbejte na to, aby u ohně
nezůstaly jen samotné děti. V blízkosti ohně by se s nimi
měla vždy zdržovat plnoletá osoba. 
- V období velkého sucha nebo v případě silného větru
byste neměli v přírodě oheň vůbec rozdělávat. 
- Místo pálení ohně opouštějte až poté, co je ohniště zcela
uhašeno. Před odchodem je můžete důkladně prolít
vodou nebo zasypat zeminou.
- Pokud se vám stane, že se na vás vznítí oděv a nemáte
v dosahu dostatek vody, neutíkejte, tím jen způsobíte, že
oheň bude hořet silněji. Místo toho si okamžitě lehněte
na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny
neuhasnou. Máte-li po ruce deku nebo jinou vhodnou
látku (ubrus, prostěradlo – nesmí být z umělých látek),
lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Jestliže dekou
zakryjete postiženého, dojde k zamezení přístupu kyslíku
potřebného k hoření a oheň uhasne. 

Stejnou pozornost jako otevřenému ohni bychom měli
věnovat i grilování a manipulaci s plynovými spotřebiči.
Důležité je zejména vhodné umístění grilu, jelikož odletu-
jící jiskry mohou zapálit okolí a způsobit katastrofu.
Mnoho lidí také zapomíná na skutečnost, že gril musí být
stabilní. To znamená, že by měl stát na rovném povrchu.
Při jeho převržení totiž může dojít k vážnému popálení.

Nevhodné je také grilování na balkóně. 
- Pozor na zacházení s plynovými spotřebiči, jako je např.
propanbutanový vařič. Takové spotřebiče by neměly být
vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. 
Rovněž se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okol-
ního terénu (v kotelnách, sklepech apod.). Lahve s plynem
ukládejte ve snadno přístupných a větraných prostorách,
aby při úniku plynu nedocházelo k jeho hromadění. 

Častým jevem a zároveň také nebezpečím jsou v létě
bouřky. Přestože pravděpodobnost zasažení člověka
bleskem je poměrně nízká, mívají takové případy mnohdy
tragický konec. I když člověk zásah přežije, blesk mu
způsobí značné popáleniny a zároveň může dojít k újmě
na zdraví s trvalými následky. Snažte se tedy při bouřce
řídit těmito pokyny:
- Pokud je venku bouřka, nevycházejte zbytečně ven.
- Jestliže jste během bouřky venku, schovejte se.
Bezpečným úkrytem před bleskem jsou především velké
budovy s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí,
obecně pak veškeré stavby opatřené hromosvodem.
V přírodě je možné se ukrýt například v hustém lese,
nižším porostu nebo úzkém údolí.
Rozhodně se však neschovávejte pod osamělým
stromem, na okraji lesa nebo pod převisy nízkých skal. 
- Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
- Nejvíce jste ohroženi zásahem blesku, pokud se pohybu-
jete v otevřeném terénu a na vyvýšených místech. Proto
se při bouřce nezdržujte na holých pláních a na kopcích.
Pokud trávíte volno u vody a přijde bouřka, rozhodně se
nekoupejte, voda je snadný vodič elektřiny. 
- Za bouřky ani neuklízejte a nepřenášejte kovové před-
měty – kov funguje jako bleskosvod.
- V přírodě před bouřkou neutíkejte.
- Mějte na paměti, že s bouřkou přicházejí nejen blesky,
ale i silný vítr, který může vyvracet stromy. Buďte proto
opatrní a dejte dobrý pozor na to, aby vás nezranil pada-
jící strom.
- Pokud jste zrovna v autě a zastihne vás bouřka, nemusíte
mít z blesku příliš velký strach. Necháte-li dveře a okna
zavřená, plechová karoserie vám poslouží jako spolehlivá
ochrana.
- V domě se během bouřky zdržujte na suchém místě,
dále od vodovodu, kamen, telefonu, elektrických zásuvek
a elektrospotřebičů. 

Pokud přece jen přes všechna opatření dojde k nehodě,
první pomoc při úrazu bleskem je stejná jako při ostatních
úrazech způsobených elektrickým proudem a při popá-
leninách. 
Podle stavu zraněného je často nezbytné i použít srdeční
masáž, a samozřejmě ihned přivolat lékaře.

A protože, jak známo, je léto dobou dovolených, opouští
mnoho lidí své domovy na delší čas. Je tedy dobré před
odjezdem zkontrolovat, jestli jsou všechny spotřebiče
vypnuté, zda nezůstal zapnutý sporák, žehlička apod.
Výrazné nebezpečí představuje lednička. 

Pokud je možné ji i s mrazákem vyprázdnit, je nejlepší
možností centrální vypnutí. Před opuštěním bytu nebo
domu je třeba uzavřít hlavní přívody vody, plynu a u elek-
trických přístrojů, u kterých to jde, odpojit zcela kabely
ze zásuvky. Z televizoru vytáhnout i anténní šňůru.
Rovněž zkontrolujte, zda jsou vypnuta světla a pečlivě
zavřete a zajistěte okna. Nezapomeňte svou domácnost
zabezpečit i proti vloupání. 

Bc. Ladislav Hadrbolec
prevence kriminality MP 

Léto bez nepříjemných zážitků aneb užitečné rady 
na prázdniny a dovolenou

Letní ceny za pronájem sportovní haly!
Přijďte využít mimořádných slev z ceny za pronájem sportovní haly
v Příbrami. O letních prázdninách od 1. 7. do 31. 8. 2013 zaplatíte
za jednu hodinu sportu jen 200,- Kč a za pronájem kurtu na badmin-
ton pouze 100,- Kč. 
Sportovní hala je Vám k dispozici ve všední dny od 6 do 22 hodin,
v sobotu a neděli od 8 do 20 hodin. Doporučujeme si časy dopředu
objednat na telefonním čísle 318 621 384.

Sportovní zařízení města Příbram, p. o.

Projekt Comenius – aktivity, výjezdy žáků a pedagogů
I druhý - závěrečný - školní rok projektu Comenius byl na naší základní škole 
ve znamení partnerské spolupráce, aktivit v rámci výuky a účasti na partnerských
schůzkách. V letošním školním roce se uskutečnily partnerské pracovní schůzky
ve Velké Británii ve Wicklewoodu – Norwich a na Sicílii v Palermu. Závěrečnou
schůzku všech partnerských škol z Velké Británie, Itálie, Francie, České republiky
a Německa uspořádala v květnu 2013 paní Andrea Friedrich, ředitelka partnerské
školy ve městě Gotha. Naši žáci se zúčastnili partnerských schůzek ve Velké Británii
a Německu. Byly to pro ně nezapomenutelné zážitky, zkušenosti a navázání nových
přátelství. Nejvíce je zajímaly odlišnosti způsobu života, koníčky a využití volného
času jejich vrstevníky. 
Na pracovní schůzky do partnerských škol vyjelo celkem 17 pedagogů, kteří se
na projektu aktivně zapojili do práce. Při partnerských schůzkách v různých školách
a zemích se pedagogové zúčastňovali výuky, diskuzí o systémech vzdělávání,
struktuře a metodách výuky, výukových programech, vyučovacích povinnostech
pedagogů, asistence u žáků, mimoškolních aktivitách a zapojení pedagogů,
spolupráci se zákonnými zástupci, školskou radou atp. Mnoho podnětů jsme si
odvezli také z obhlídek vybavení škol pomůckami, řešení výzdoby, prostorového
uspořádání učeben a školní družiny. Mnohé nápady vznikaly při společných
posezeních a návštěvách různých typů škol a zařízení, které školy využívají
pro vzdělávání a výchovu. Při srovnání naší školy s ostatními evropskými partner-
skými školami jsme byli potěšeni zjištěním, že - co se týče vybavení a podmínek
výuky - jsme na vysoké nadstandardní úrovni. 
V rámci závěrečné partnerské schůzky v Německu byla uspořádána výstava
výtvarných prací, rukodělných výrobků, společného kalendáře s recepty všech
zúčastněných zemí, doplněných fotografiemi. Vystavované výtvarné práce
a keramické výrobky našich žáků byly hodnoceny jako bezkonkurenčně nejlepší.
Všechny aktivity projektu Comenius s názvem „Fit for Fun and Fit for Life“ proběhly
ve dvou školních letech projektu (2011 – 2013). V prvním roce se školy věnovaly
sportovní olympiádě a paralympiádě. Všichni žáci škol soutěžili ve 3 společných
disciplinách a vyzkoušeli si, jak soutěží sportovci s handicapem na paralympiádě,
což jim umožnilo prožitkem posílit svoje empatické cítění a jednání. 
V mezinárodní olympiádě partnerských škol získali naši žáci nejvíce medailí.
Návrhy designu keramických medailí a jejich výroba pro všechny kategorie byly
rovněž dílem našich pedagogů a žáků. 
Při partnerské schůzce ve Francii na podzim 2011 všichni žáci a zúčastnění peda-
gogové vypouštěli poselství našeho projektu Comenius prostřednictvím balónků.
Bylo to velké setkání zástupců partnerských škol, přátel francouzské školy, žáků
a rodičů žáků francouzské školy. 
V květnu 2012 pořádala partnerskou schůzku všech škol naše škola. Organizace
a program byly hodnoceny ze strany účastníků velmi pozitivně. Společného zaha-
jovacího ceremoniálu v aule se zúčastnilo i hodně rodičů, zástupci školské rady
a sdružení rodičů. V rámci aktivit delegace vařily národní pokrmy a žáci (naši
i zahraniční) se zúčastnili výuky přírodopisu s tématikou biodiverzita. Vyučování
probíhalo v okolí školy a žáci zjišťovali pozorováním pomocí dalekohledů výskyt
druhů ptactva. Na závěrečnou partnerskou schůzku v Německu naši žáci vyrobili
všem účastníkům dekorativní model různých druhů ptactva dle skutečného zabar-
vení, které se v okolí naší školy vyskytují. Touto aktivitou došlo k propojení grantu
města Příbrami OP VK 1.1. a Comenia.
Dvouletý projekt Comenius, je projektem EU a veškeré aktivity a výjezdy žáků
i pedagogů jsou hrazeny z grantové dotace. Ze strany žáků, zákonných zástupců
i pedagogů je zapojení školy do projektu hodnoceno jako velmi inspirativní
a užitečné. Školy se rovněž domluvily na další spolupráci v následujících letech.

Mgr. Dagmar Moravcová
koordinátor projektu na ZŠ Jiráskovy sady

Ochrana fauny ČR Vás zve na návštěvu nového areálu s expozicí 
hendikepovaných zvířat v Hrachově u Sedlčan. 
Jedná se o jeden z nejmodernějších areálů na ochranu zvířat v České republice.
Po celou návštěvu se Vám bude věnovat odborný lektor, který Vás seznámí nejen
s jednotlivými druhy zvířat, ale také s jejich příběhem a okolnostmi, za kterých
bylo zvířátko přijato. 
Každá prohlídka je přizpůsobena věku návštěvníků, proto se nebojte navštívit
nás i se svými malými ratolestmi.
Co u nás uvidíte: expozici volně žijících živočichů, expozici sladkovodních ryb
a aktuální výstavu.
Návštěvní hodiny:
po - pá  9.00 – 16.00, so – ne 10.00 – 16.00
Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč,                                                 
Prohlídka v každou celou hodinu za každého počasí.   
Kontakt: 603 549 125, 603 259 902
Web: www.ochranafauny.cz,www.facebook.com/ochranafauny/
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Vlastník objektu: Město Příbram
Chata má kapacitu 37 lůžek v 10 pokojích –
1 pětilůžkový a 2 dvoulůžkové pokoje
bez příslušenství, 6 čtyřlůžkových (z toho je
5 s palandami) bez příslušenství, 1 čtyř-
lůžkový pokoj s příslušenstvím. Sociální
zařízení je na chodbě jak v přízemí, tak
v 1. poschodí.
V chatě je k dispozici společenská místnost
s televizí (kapacita 25 míst) a společná
kuchyňka, ve které jsou 2 elektrické
sporáky, 2 ledničky s mrazákem, jídelní
nádobí a nádoby na vaření pro jednotlivé
pokoje. V suterénu budovy je místnost
s krbem, která má samostatný vchod.

Rezervace pobytu
Rezervace pobytu: 
Městská realitní kancelář MěÚ Příbram 
tel. č. 318 498 291
paní Lenka Čebrová

Úhrada pobytu
Pobyt je nutné uhradit do 10 dnů od rezer-
vace pobytu, jinak zamluvený termín nebude
akceptován a bude nabízen jako volný. 
Na základě dokladu vystaveného v Městské
realitní kanceláři MěÚ Příbram je možné
provést úhradu pobytu - platbou v pokladně
MěÚ Příbram, převodem z účtu nebo
úhradou složenky či faktury.

Vystavování rekreačních poukazů
Rekreační poukazy vystavuje pí Lenka

Čebrová, Městská realitní kancelář MěÚ
Příbram, 318 498 291, a to po předložení
dokladu o zaplacení pobytu.

Storno podmínky
- při vrácení poukazu více než 2 měsíce
před nástupem bude vrácena celá částka,
- při vrácení poukazu více než 4 týdny před
nástupem bude vráceno 50 % ceny
poukazu,
- při vrácení poukazu méně než 4 týdny
před nástupem bude vráceno 30 % ceny
poukazu,
- při vrácení poukazu méně než 3 týdny
před nástupem bude vráceno 20 % ceny
poukazu.

Ceník (Kč/noc)
Pokoje č.                                       léto     zima 
1 – 4, 6 – 10:  dospělá osoba     200,-   250,-

dítě do 15 let       100,-   100,-
5                      dospělá osoba     250,-   300,-

dítě do 15 let       100,-    100,-

Poplatky:
Pobytový poplatek: 12,- Kč/noc/lůžko
(hrazeno od 18 do 70 let, výjimka průkazka
ZTP)
Poplatek za lůžko: 3,- Kč/noc/lůžko 
(hradí všichni bez omezení)
Zimní sezóna: 1. 11. – 30. 4.
Letní sezóna: 1. 5. – 30. 10.

Městská realitní kancelář

Nabídka pobytu v chatě Granit na Zadově

Hledáme nájemce restaurace Zimní stadion Příbram
Příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram,
p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a provozování
restaurace Zimní stadion v Příbrami VII, Legionářů 378
o celkové výměře 417 m2. Příjem nabídek do 20. 7. 2013.
Více na úřední desce MěÚ Příbram a na www.pribram.eu

Chata Granit na Šumavě

K I N OD I V A D L O

ČERVENEC|2013

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

MCenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

PRÁZDNINY V D-KLUBU
po 8. července | 19:00 

JAZZování 
Se skupinou Uninvited: Martin Moravec - kytara, zpěv, Radek Hasák – baskytara,
Wrána – kytara, Šimon Puškár – bicí. M 100 Kč

ne 21. července | 19:00 | Filmové večery v D-klubu

SEDÍM NA KONÁRI A JE MI DOBŘE
Příběh dvou charakterově rozdílných přátel se odehrává těsně po konci druhé světové
války. Společně nalezené zlato jejich postupně promění v nerozlučnou dvojici. Do jejich
osudu vstupuje židovské dívka Ester, které se vrací z koncentračního tábora. Náhoda
tak spojí tři lidi bez domova, z nichž každý se snaží sobě vlastním způsobem naplnit
svou představu o štěstí. Hrají: Markéta Hrubešová, Deana Horváthová-Jakubisková,
Viliam Polónyi, Bolek Polívka, Miroslav Macháček. 
Režie Juraj Jakubisko. Č++esko-slovenský poetický film 1989

½ 110 minut | M 50 Kč

ne 11. srpna 2013 | 19:00 | Filmové večery v D-klubu

SLADKÝ ŽIVOT
Film je jedním z nejvýznamnějších děl světové filmové produkce posledních let. Není
sevřeným filmovým dramatem, ale v podstatě řadou volně spojených příběhů a epizod,
s nezvyklou otevřeností popisujících mravní rozklad vyšších společenských kruhů kapi-
talistické Itálie. Hrají Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne
Furneaux, Magali Noël. 
Režie Federico Fellini. Drama, Itálie 1967

½ 167 minut | M 50 Kč

pá 23. srpna | 19:00 

POZDNĚ LETNÍ HUDEBNÍ VEČER
Pe & Pe and Pe – trojice zkušených muzikantů hrající akustickou hudbu s prvky irského
folku a amerického bluegrassu se zaměřením na autorskou tvorbu. Petra Fabianová -
housle, viola, zpěv, Petr Ježek – banjo, Petr Košumberský – kytara.
MBand – vokálně-instrumentální kapela prezentující hudbu z oblasti spirituálů, gospel
songů a tradicionálů. 
Olda Zeman - zpěv, kytara, perkuse, Vojta Maršík - zpěv, kytara, Josef Lukeš - zpěv, basa
Václav Lukeš - zpěv, kytara, foukací harmoniky

M 100 Kč

čt    4./16:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY |CZ|M100 Kč

Animovaná komedie vrací do kin hrdiny úspěšného snímku „Příšerky s.r.o.“. 

pá   5./16:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY |CZ|M100 Kč

Animovaná komedie vrací do kin hrdiny úspěšného snímku „Příšerky s.r.o.“. 

ne   7./20:00 BABOVŘESKY |CZ|M100 Kč

Letní komedie Zdeňka Trošky.  

čt  11./20:00 STAR TREK: DO TEMNOTY |TIT|M100 Kč

Výpravný scifi thriller, který zavede Star Trek do temnoty.

pá 12./20:00 STAR TREK: DO TEMNOTY |TIT|M100 Kč

Výpravný scifi thriller, který zavede Star Trek do temnoty.

ne 14./20:00 PO ZÁNIKU ZEMĚ |TIT|M100 Kč

Postapokalyptické drama s Willem Smithem.

čt  18./20:00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z |TIT|M100 Kč

Hororový akční film o světové válce se zombie s Bradem Pittem.       

pá 19./20:00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z |TIT|M100 Kč

Hororový akční film o světové válce se zombie s Bradem Pittem.

ne 21./16:00 JÁ, PADOUCH 2 |CZ|M100 Kč

Pokračování animovaného filmu Já, padouch. 

čt  25./20:00 OSAMĚLÝ JEZDEC |CZ|M110 Kč

Dobrodružný film od tvůrců Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem.

pá 26./20:00 OSAMĚLÝ JEZDEC |CZ|M110 Kč

Dobrodružný film od tvůrců Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem.

ne 28./20:00 VELKÝ GATSBY TIT|M100 Kč

Romantické drama s Leonardem DiCapriem.

NA SRPEN PŘIPRAVUJEME:
ŠMOULOVÉ 2
KICK-ASS 2: NA PLNÝ KOULE
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