
Vážení spoluobčané.
Letní prázdniny se přehouply do své druhé poloviny.
Většina z Vás už má za sebou alespoň část zasloužené
dovolené. Pro ty, kteří zůstali ve městě, nabízí město
Příbram celou řadu příležitostí ke kulturnímu i spor-
tovnímu vyžití. 
I když jsme se v letošním létě u nás doma ještě moc
neohřáli, celá řada z Vás jistě již zavítala do příbram-
ského Aquaparku, nebo na přírodní koupaliště
v areálu Nového rybníka. Jsem rád, že venkovní
bazén v Aquaparku je letos plně funkční a že
v provozu je zde i občerstvení a herní prvky pro děti.
Podobně příjemné prostředí bychom chtěli v příštích
letech vybudovat i v areálu Nového rybníka. 
O přípravě projektu, v rámci kterého vybudujeme
novou in-line dráhu, zlepšíme stav sportovišť a dalších

částí území, informuji na jiném místě. V areálu Nového rybníka i letos promítá
Letní kino. 

Každému, kdo zůstal v Příbrami, doporučuji ve volných chvílích navštívit
některou z expozic Hornického muzea Příbram. Dozvíte se zde celou řadu zají-
mavostí ze slavné historie dobývání drahých kovů v našem městě. V letošním
roce příbramské hornické muzeum otevřelo pro návštěvníky další novou
prohlídkovou trasu. V podzemí dolu Anna mohou návštěvníci spatřit komoru
vodního kola. Celková délka tras v příbramském podzemí, které je možné
navštívit v rámci jednotlivých prohlídkových tras, již činí přes dva kilometry.
A to je víc, než kolik činí délka prohlídky v nedalekých Koněpruských jeskyních.  

S historií Příbramska, tentokrát novodobou, souvisí i schůzka, která se
uskutečnila v polovině července na radnici v Příbrami. Pozval jsem na jednání
starosty měst a obcí, které sousedí s Vojenským újezdem Brdy. Cílem setkání
bylo, projednat náš společný postup poté, pokud by došlo ke zrušení Vojen-
ského újezdu Brdy. O tomto záměru nedávno veřejnost informoval ministr
obrany Alexandr Vondra. Všichni starostové obcí a měst z Příbramska jsme se
shodli na tom, že se neztotožňujeme se záměrem zrušit Vojenský újezd Brdy.
Současně si ale uvědomujeme, že pokud by k tomu došlo, musíme být na tuto
skutečnost připraveni. Především je naším zájmem, aby byly ochráněny zdroje
kvalitní pitné vody, které se na území Brd nalézají. Brdské lesy jsou pro naše
město, jakož i pro většinu sídel v jeho okolí, hlavním zdrojem této životodárné
tekutiny. Mimochodem, čím dál více platí, že pitná voda bude mít brzy větší
cenu než ropa. I proto je před námi nyní důležitý úkol - ochránit přírodu Brd
a spolu s ní i vodní zdroje pro budoucí generace. Další schůzky, na kterých se
bude rozhodovat o budoucnosti Brd, budou následovat. Vážím si toho, že první
společné setkání hejtmanů Středočeského a Západočeského kraje za účasti
starostů obcí a měst z okolí Brd se uskuteční v Příbrami. Věřím, že krásná
a zdravá příroda Brd se při tomto a dalších jednáních, která jistě budou násle-
dovat, stane pro všechny účastníky tou hlavní prioritou.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pohodové prožití druhé části prázdnin.
Našim dětem přeji, aby plnými doušky načerpaly sílu na další měsíce, kdy je už
zase budou čekat školní povinnosti. Hezký měsíc srpen všem přeje 

MVDr. Josef Řihák
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Starosta MVDr. Josef Řihák podpo-
ruje Farmářské trhy, které se
pravidelně konají na Hořejší Oboře. 

V Ietošním střídavém počasí využívají
zemědělci každý den, kdy je sucho
a teplo. 

Účastníci Letního tábora, který organi-
zovalo město Příbram v RS Věšín.

Osmičlenný stepový tým Sportklubu
Oxygen získal zlatou medaili a titul
Mistrů Evropy. Blahopřejeme.

MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý
a Ing. Juraj Molnár položili kytice
v Polsku u hrobu Arnošta z Pardubic.

Město Příbram letos v létě dokončuje několik projektů spolufinancovaných z rozvojových fondů
Evropské unie. Současně se však již připravuje na realizaci dalších. „Dokončujeme zateplení domů
s pečovatelskou službou a školních budov. V příštím roce bychom chtěli vybudovat nový sběrný dvůr
a kompostárnu. Současně také budeme pokračovat v revitalizaci zeleně a zaměříme se i na zlepšování
prostředí pro odpočinek a rekreaci občanů. Za tímto účelem se chystáme zmodernizovat sportovní areál
Nový rybník,“ říká starosta MVDr. Josef Řihák. 
Jako v případě zateplování domů s pečovatelskou službou a školních budov i tentokrát chce město
Příbram získat na realizaci výše zmíněných projektů dotace z regionálních operačních programů. 
Sběrný dvůr a kompostárna by měly vyrůst na městských pozemcích v průmyslové zóně Balonka
na severním okraji Příbrami. „Na výstavbu sběrného dvora jsme dne 15. 7. 2011 předložili žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na projekt v prioritní ose 4: Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží. Celkový rozpočet projektu je asi 25,5 milionu korun. 
Výše dotace, o kterou žádáme, je 15 milionů korun. Cílem projektu je vybudování nového kapacitně odpoví-
dajícího sběrného dvora pro občany města Příbram a přidružených osad. Sběrný dvůr bude přijímat
jak odpady charakteru „O“- ostatní, tak především charakteru „N“- nebezpečné,“ vysvětlil příbramský
starosta Josef Řihák. 
Ze stejného operačního programu žádá město Příbram rovněž o dotaci na výstavbu kompostárny.
Její výstavba by měla stát asi 8,2 milionu korun. Výše požadované dotace činí 7,4 milionu korun.
„Cílem projektu je vybudování nové kapacitně odpovídající kompostárny pro občany města Příbram,
přidružených osad a blízkých obcí. Výstavba kompostárny vyřeší likvidaci převážné části bioodpadů
vznikající ve městě Příbram a jeho okolí. Podobně jako sběrný dvůr, i nová kompostárna bude umístěna
v lokalitě průmyslové zóny Balonka. Pokud získáme dotace, oba projekty zrealizujeme do konce roku 2012.
Výsledek dotačního řízení bychom měli znát letos v listopadu,“ doplnil Josef Řihák. 

Město Příbram rovněž v těchto dnech podalo žádost o dotaci na 4. etapu revitalizace veřejné zeleně
ve městě Příbram.
„Tentokrát se chceme zaměřit na celkové ozdravění zachovalých dřevin, jejich ošetření a dále na výsadbu
nových stromů a keřů v lokalitách parků Střelovna, Zátiší a ulice Nad Kaňkou. Celkový rozpočet projektu
činí 4,33 milionu korun. Z toho výše požadované dotace je asi 3,2 milionu korun a vlastní spolufinancování
činí asi 1,1 milionu korun,“ informoval starosta Josef Řihák. 

A v neposlední řadě město Příbram v červenci podalo žádost o dotaci na rekonstrukci Sportovně –
rekreačního areálu Nový rybník.
„V tomto případě žádáme o příspěvek z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy
na projekt v prioritní ose č. 3: Integrovaný rozvoj území, oblast podpory:  3.2 Rozvoj měst – volnočasové
aktivity. Celkový rozpočet projektu je 20,5 milionu korun. Výše požadované dotace činí 16,4 milionu korun,
vlastní spolufinancování 4,1 milionu korun.

Cílem projektu je vytvořit kvalitní a bezpečné zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže, rodin s dětmi,
ale i spolků a vzdělávacích institucí ve Sportovně rekreačním areálu Nový rybník. 
V rámci projektu vznikne celkem šest hřišť (minikopaná, volejbal/nohejbal, házená, plážový volejbal, hřiště
se zaměřením na děti do 6 let, hřiště pro děti do 14 let) a in-line dráha v celém areálu.
Projekt reaguje na potřeby občanů, kteří dlouhodobě areál využívají, ale technický stav a opotřebení
jednotlivých částí areálu znamenají pro obyvatele města zvýšení rizika úrazu a snížení komfortu. Již v roce
2006 byla tato potřeba zaznamenána do Programu územního rozvoje města Příbram - revitalizace areálu
Nový rybník byla jedním z prioritních projektů.
Pro přípravu, realizaci a udržitelnost projektu uzavřelo město Příbram smlouvy o partnerství s Hornickým
muzeem Příbram, občanským sdružením Spolek PROKOP Příbram a Centrem pro zdravotně postižené
Středočeského kraje, pobočka Příbram. Výsledek o přidělení dotace bychom měli znát letos v listopadu.
Pokud peníze získáme, chceme stavbu realizovat od června 2012 do dubna roku 2013,“ doplnil starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák. 
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M ě s t o  p ř i p r a v u j e
da lš í  nové  i nves t i ce

Prohlášení starostů  ke zrušení Vojenského újezdu Brdy
My, starostové obcí a měst z okresu Příbram, které sousedí s Vojenským újezdem (VÚ) Brdy,
se neztotožňujeme s návrhem na zrušení VÚ Brdy. 
V případě, že ke zrušení VÚ Brdy dojde, vyzýváme vládu České republiky, Ministerstvo obrany ČR,
Ministerstvo životního prostředí ČR a Středočeský kraj, aby důsledně zajistily na území VÚ Brdy
účinnou ochranu přírody, zabránily poškození zdrojů kvalitní pitné vody, zajistily bezpečnost
občanů a zamezily devastaci a zcizení majetku.
Území VÚ Brdy je od roku 1926 neobydlené. Stalo se významnou enklávou čistého životního
prostředí uprostřed České republiky. Celá oblast je pro všechna podbrdská města a obce životně
důležitým zdrojem kvalitní pitné vody. Na území Brd se zachovala jedinečná rostlinná a živočišná
společenstva. Je proto naší povinností zajistit další nerušený rozvoj této jedinečné brdské
přírody. 
K prosazení našich cílů navrhujeme:
- Ještě před zrušením VÚ Brdy zřídit na celém území Chráněnou krajinnou oblast.
- Provést inventarizaci majetku a posouzení hospodářských a ekologických škod vzniklých
působením vojsk.
- Provést komplexní monitoring území s cílem, zjistit místa s výskytem nevybuchlé munice.
Následně pak zabezpečit tato místa na náklady státu tak, aby zde nedošlo k ohrožení zdraví
a životů občanů. 
- Zachovat územní celistvost VÚ Brdy. Ponechat VÚ Brdy ve Středočeském kraji, nepřipustit
změnu parcelace území. 
- Ponechat hospodaření v lesích na státem řízené organizaci.
- Zajistit stavební uzávěru na celém území VÚ Brdy s cílem zabránit chaotické realizaci develo-
perských projektů. Budoucí rozvoj území navrhujeme realizovat pouze v souladu s ekologickou
legislativou EU a až po zajištění ochrany přírody a vodních zdrojů na území Brd.  
Vyzýváme občanské organizace, spolky i jednotlivé občany, kterým není lhostejný budoucí osud
Vojenského újezdu Brdy, k podpoře našich návrhů. 
V Příbrami dne 14. července 2011
Podepsáni starostové (nebo jejich zástupci) z obcí a měst: Bezděkov pod Třemšínem, Bohutín,
Bratkovice, Čenkov, Drahlín, Hluboš, Jince, Křešín, Láz, Lhota u Příbrami, Obecnice, Podlesí,
Příbram, Sedlice, Trhové Dušníky a Věšín. 



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
JAN MATHESIUS

KNĚZ, CÍRKEVNÍ REFORMÁTOR A KAZATEL
1504 - 1565

V dnešním díle se vrátíme do počátků vlády císaře
Maxmiliána a představíme si dalšího jáchymovského oby-
vatele, který měl příbramským horníkům co sdělit. 
Nevíme sice, zda osobně Příbram někdy navštívil, ale jeho
dílo zde bylo čteno a bezpochyby ceněno. Svědčí o tom
i skutečnost, že zdejší Hornické muzeum Příbram
uchovává ve svých sbírkách původní výtisk Mathesiovy
knihy „Sareptha oder Bergpostille“.
Jan Mathesius byl představitelem druhé generace
německé reformace. Pocházel ze Saska, z města Rochlitz,
kde se narodil 24. července 1504. Brzy oboustranně osiřel
a odešel ke svému bratranci do Norimberka. Studoval
v Ingolstadtu a v pozdějším věku i ve Wittenberku, městě
Martina Luthera, kde v roce 1530 získal titul bakaláře.
Patřil k nadšeným obdivovatelům a žákům tvůrce
německé reformace Martina Luthera, kterého osobně
poznal. Díky jeho přepisu se např. zachovalo i 487
Lutherových „Tischreden“ (výroků u stolu) a Mathesius se
stal také prvním Lutherovým životopiscem. 
Od roku 1532 až do své smrti v roce 1565 (s výjimkou
dalších studií ve Wittenberku, kde v roce 1542 dosáhl
titulu magistra) žil a pracoval především v českém Jáchy-
mově. Nejprve zde nalezl své místo ve škole, po dosažení
úplného vzdělání působil jako kněz a kazatel. Jako dlou-
holetý ředitel latinské školy organizoval Mathesius
v Jáchymově školství i zdravotní péči, mj. zde nechal
postavit také první evangelickou dívčí školu. Jáchymov
patřil k městům, kudy do Čech pronikalo luterství, které
zde našlo velmi živý ohlas. Právě v Jáchymově bylo
zřízeno vůbec první místo evangelického faráře
v Čechách a také vystaven první evangelický kostel.
V duchovní správě zavedl Mathesius tehdejší novinku,
jako vůbec první v Čechách, a sice vedení církevních
matrik, tedy knih zápisů o křtech, svatbách a pohřbech,
které původně sloužily především jako jakýsi výkaz práce
duchovního.
Inspirován prací svého přítele a dalšího jáchymovského
obyvatele Jiřího Agricoly (o kterém byla v našem seriálu
již řeč) používal ve svých kázáních mnoho údajů i příměrů
z oblasti hornictví a hutnictví, a tím tyto obory lidské čin-
nosti i rozvíjel. Svá kázání s hornickou tématikou sepsal
právě do již zmíněné knihy „Sarepta oder Bergpostille“.
Jedná se o sbírku 16 masopustních kázání z let 1552-
1562, ve kterých Mathesius svým jáchymovským
farníkům živě vysvětloval vztah biblických příběhů
ke světu horníků. Pro svůj obsah i formu se sbírka stala
velmi populární a čtenou knihou. 
Do roku 1679 se dočkala celkem devíti vydání a dodnes
představuje významný pramen pro studium tehdejších
technologií hornictví, hutnictví, ale i výroby skla a dalších
oborů. Uznání se kniha dočkala ještě v sedmdesátých
letech 20. století, když byla znovu, v redukované podobě,
vydána Národním technickým muzeem v Praze. 
Do širšího dění v Čechách zasáhl Jan Mathesius po šmal-
kaldské válce. Ta probíhala v letech 1546–1547 a jak jsme
zde již psali, vyústila v Čechách v první stavovský odboj
vůči králi. Jáchymovští patřili k poraženým, a proto Jan
Mathesius osobně hájil jejich zájmy během soudního
líčení s rebely v Praze. Poté se natrvalo vrátil do Jáchy-
mova, kde pokračoval v činnosti duchovního správce
a kde také 7. října 1565 zemřel.

Daniel Doležal

1. 8. 1881
byla slavnostně otevřena
Příbramská (tehdy okresní)
nemocnice a zahájila svůj
provoz.

1. 8. 1961
byly návštěvou delegace
z francouzského města
Villerupt zahájeny přátelské
styky s městem Příbram.

5. 8. 1911
začal v Příbrami sjezd všech
abiturientů a profesorů zdej-
šího gymnázia - trval 3 dny.

8. 8. 1931
oslavilo Knihkupectví a papír-
nictví K. Simona padesáti-
leté jubileum své existence.

12. 8. 1891
se v Příbrami narodil Anto-
nín Vaněk, herec a zpěvák.

14. 8. 1901
zemřel Antonín Bastl, pod-

nikatel ve stavebnictví,
který postavil v Příbrami
a na Březových Horách větší
počet veřejných i soukro-
mých objektů.

22. 8. 2001
byl slavnostně zahájen
provoz autobusové linky
firmy Rega z Příbrami až
na Ukrajinu.

23. 8. 1931
se na Fialově rybníku konaly
plavecké závody.

25. 8. 1861
se v Praze narodil Ludvík
Kirschner, profesor Vysoké
školy báňské v Příbrami.

28. 8. 1991
došlo k výbuchu na 21.
patře šachty č. 16 - několik
lidí bylo zraněno.

Daniel Doležal

S R P N O V É K A L E N D Á R I U M

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Zvýšení bezpečnosti na přechodu 
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo na veřejném zasedání
konaném dne 11. července příspěvek města Příbram ve výši 1,2
milionu korun na stavbu řízeného přechodu pro pěší přes
železniční trať u Junior klubu. „V roce 2009 město Příbram vybu-
dovalo nový přechod pro pěší přes železniční trať u Junior klubu.
V těchto místech často přecházeli přes trať zejména mladí lidé
a děti. Bylo to zde velmi nebezpečné. Stávající přechod pro pěší je
bez zabezpečení, což představuje nutnost používání akustických
signálů při projíždění vlaků. Houkání vlaků se stalo předmětem
celé řady oprávněných stížností občanů. Vyvolali jsme proto
jednání s představiteli Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC)
s cílem možností úpravy stávajícího nepříznivého stavu. Z jednání
vyplynula jediná možnost, a to zřízení zabezpečeného řízeného
přechodu,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
V průběhu dalšího projednávání bylo dohodnuto, že Správa
železniční a dopravní cesty zpracuje na uvedenou stavbu
projektovou dokumentaci a zajistí její projednání s dotčenými
orgány. Na základě projektové dokumentace je předpoklad
celkové ceny úprav ve výši 6,65 milionu korun. Správa
železniční a dopravní cesty požádala dopisem město Příbram
o příspěvek na stavbu ve výši 50 % nákladů. Na základě dopisu
proběhla další jednání v této záležitosti se závěrem, že město
Příbram v současné době nemá dostatek finančních prostředků
pro poskytnutí příspěvku ve výši 50 % nákladů. Byla navržena
možnost projednání prodeje pozemku pod rozvodnou skříň
za cenu 1,- Kč a dále poskytnutí příspěvku ve výši 1,2 mil. Kč.
V tomto duchu byla zaslána i písemná odpověď. „Správa
železniční a dopravní cesty zaslala městu Příbram návrh smlouvy
o příspěvku ve výši 1,2 milionu korun. Stavba by se měla realizovat
ve 3. čtvrtletí roku 2011,“ doplnil starosta Josef Řihák.

Nový člen kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Příbrami uctilo na svém veřejném
zasedání v pondělí 11. července minutou ticha svého bývalého
člena pana Milana Růžičku. „Pan Milan Růžička byl členem měst-
ského zastupitelstva města Příbrami za ODS v minulém volebním
období. Vykonal pro naše město mnoho dobrého. Vzpomínám
na něj jako na vynikajícího člověka, pracovitého, dobrosrdečného.
Zároveň i jako na velkého příbramského vlastence,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.
V nynějším volebním období byl pan Milan Růžička členem
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram. Dnem 18. 5.
2011, kdy Milan Růžička zemřel, zaniklo jeho členství ve výše
uvedeném výboru. Vzhledem k tomu, že p. Milan Růžička byl
do výboru navržen za ODS, navrhlo Místní sdružení ODS
Příbram za něj kandidáta p. Martina Lukeše. Zastupitelé na jed-
nání vzali na vědomí zánik členství p. Milana Růžičky v Kontrol-
ním výboru Zastupitelstva města Příbram a zároveň jmenovali
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram
p. Martina Lukeše.

Nájemné za vodovod a kanalizaci
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo Plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací s meziročním zvyšováním
nájemného o 3 %. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
9. 5. 2011 neschválilo Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací v podobě, ve které byl vypracován provozovatelem
vodohospodářského majetku města Příbram - společností
1. SčV, a. s.
„Městu Příbram, jakožto vlastníku vodovodů a kanalizací, ukládá
zákon č. 274/2001 Sb. povinnost, mít k dispozici schválený Plán
financování obnovy vodovodů a kanalizací. Ročně je v Příbrami
potřeba mít na obnovu peníze ve výši 33,82 milionů korun. 
Se zajištěním prostředků počítáme jednak z vlastních zdrojů
města za nájemné od provozovatele vodovodů a kanalizací, a jed-
nak z ostatních zdrojů, jako jsou například dotace. Zvýšením
nájemného provozovateli vodovodu a kanalizace získá město
Příbram větší objem finančních prostředků na obnovu svého
vodohospodářského majetku. Zároveň se ale zvýšení nájemného
promítne do ceny vodného a stočného pro obyvatele města
Příbram. S cílem zabránit velkému zdražování vodného a stočné
pro obyvatele Příbrami rozhodli jsme se v zastupitelstvu pro nej-
nižší možnou variantu zvýšení nájemného,“ vysvětlil starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Informace o osadních výborech
Zastupitelstvo města Příbrami zrušilo všechny osadní výbory -
osadní výbory byly rozpuštěny s účinností od 1. srpna 2011.
Návrh na zrušení všech osadních výborů vzešel z diskuze
při projednávání žádosti o změny v obsazení Osadních výborů
Příbram III – Sázky a Březové Hory. 
Z 25 přítomných členů zastupitelstva města Příbrami hlasovalo
pro zrušení osadních výborů celkem 15 zastupitelů napříč
všemi politickými stranami. „Osobně si myslím, že osadní výbory
zřizované městy mají smysl. I v Příbrami by měly existovat. Ale musí
to být organizace plně funkční, které jsou užitečné svým spolu-
občanům. Očekávám, že otázku další existence osadních výborů
v Příbrami budeme ve vedení města řešit,“ uvedl starosta
MVDr. Josef Řihák, jeden z patnácti členů zastupitelstva, který
hlasoval pro návrh na zrušení osadních výborů v Příbrami.

Schválené půjčky z FOM
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo návrh výběrové komise
rady města - FOM na poskytnutí půjček z Fondu oprav a moder-
nizace bytového fondu na území města Příbram v roce 2011.
Dle zápisu z II. výběrového řízení, které se konalo dne 6. června
2011, budou čtyřem žadatelům poskytnuty půjčky v celkovém
objemu 423 223 korun. „Další kolo výběrového řízení na půjčky
FOM se uskuteční až na začátku příštího roku,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák. 

Návštěva v Polsku
Delegace zástupců města ve složení: místostarostové MUDr.
Ivan Šedivý, Václav Černý a radní Ing. Juraj Molnár, navštívila
Polsko. Jejich první zastávka patřila jednomu z nejstarších měst
Dolního Slezska, nekorunovaného hlavního města Sudet. 
„Město je neobvyklé i tím, že je vystavěly tři národy: Češi, Poláci
a Němci. Kladsko je město tří kultur a mnoha generací. Zástupci
zdejší samosprávy nám své město při prohlídce představili,
navštívili jsme i kostel Nanebevzetí Panny Marie. Iniciátorem této
okouzlující stavby byl arcibiskup Arnošt z Pardubic, který byl
významnou osobností i pro město Příbram. K jeho hrobu jsme
položili kytici za naše město a zároveň i kytici od pražského
arcibiskupa Dominika Duky, který nás o to požádal při své nedávné
návštěvě Příbrami,“ informoval místostarosta Ivan Šedivý. 
Další zastávka příbramské delegace byla v polské Lešnici. „Tady
jsme byli ubytováni ve zdejším klášteře, který slouží i mnohým
poutníkům. Je to místo známé i tím, že ho navštívil papež. Klášter
je zasvěcen svaté Anně – babičce Ježíše. Jde o velice krásné poutní
město. Mile nás překvapilo, že tady bylo hodně mladých lidí.
Setkali jsme se se starostou, místostarosty i dalšími zástupci města.
Společně jsme si prohlédli celé město a seznámili se s jejich
zkušenostmi při získávání finančních prostředků z Evropských
fondů. Viděli jsme i některé již realizované stavby – například se
nám líbilo jejich nově rekonstruované náměstí. Kromě těchto
objektů to byly i obnovené památky, které tvoří historii tohoto
regionu. Příkladem může být Památník povstání. I tento kraj patřil
k bývalým Sudetům. I tady žili společně v pohodě a míru Poláci,
Češi a Němci. K zajímavostem také patří přírodní amfiteátr, který
byl postaven za války právě Němci a sloužil k nejrůznějším slavnos-
tem. Dodnes je sice používán, ale právě jeho historie přispěla k tomu,
že jej Poláci příliš nevyhledávají. Cesta byla plná dojmů. Chceme
v této tradici pokračovat i v příštích letech,“ uzavřel Ivan Šedivý.

Rekonstrukce náměstí TGM
Podle informace místostarosty Ivana Šedivého začala s prvním
srpnovým dnem rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka.
„Samozřejmě se na to všichni těšíme, protože náměstí je skutečně
ve velice špatném stavu. Začne se nejen s rekonstrukcí, ale zároveň
i s archeologickým průzkumem.“ Archeologický průzkum je
ze zákona povinný. V tuto chvíli je podepsaná smlouva s doda-
vatelem stavby – firmou STRABAG a zároveň je podepsaná
smlouva s agenturou, která bude provádět archeologický
průzkum. Práce budou probíhat postupně po etapách. Budou
tady současně realizovány i práce, které provádí Ředitelství
silnic a dálnic (od kruhového objezdu směrem do Milínské
ulice), a také práce, které bude provádět Krajský úřad Středo-
českého kraje (od kruhového objezdu k radnici). „Samozřejmě si
uvědomujeme, že tato stavba přinese našim občanům spoustu
potíží a nepříjemností, ale bez toho se bohužel žádná stavba
neobejde,“ doplnil místostarosta a dále dodal: „Projekt náměstí
byl opakovaně konzultován s občany i odbornou veřejností.
Prováděla se celá řada připomínkových řízení. První část problémů
již mají Příbramáci za sebou, a to při rekonstrukci plynových
rozvodů v této části města. To byla nutná součást k tomu, abychom
s vlastní rekonstrukcí náměstí mohli začít. I když ani nyní se práce
nebudou týkat pouze povrchových prací, ale dojde i k výměně
některých rozvodů vody a kanalizace v místech, kde tato výměna
ještě neproběhla. To se týká například oblasti u bývalého báňského
ředitelství a pod krajskými komunikacemi. Potíže, které občanům
města s celou touto stavbou vzniknou, se budeme snažit elimino-
vat na nejmenší možnou míru, ale samozřejmě problémy budou.“

Zateplování městských objektů
I ve druhé polovině školních prázdnin finišují práce na dokon-
čení stavebních prací při rekonstrukci některých škol. Příkladem
je Základní škola Březové Hory, Základní škola Bratří Čapků
a také objekt školy v Dlouhé ulici, kde sídlí Vysoká škola evrop-
ských a regionálních studií a část Waldorfské školy. „V těchto
dnech také dokončujeme rekonstrukci DPS v Průběžné ulici a jsme
za polovinou prací v DPS Brodská. I tyto práce přináší problémy
především jejich obyvatelům, ale jsem přesvědčen, že výsledek
bude za to stát,“ uvedl I. Šedivý.

Sekání trávy
Z dalších informací místostarosty Šedivého vyplynulo, že
po městě již začali pracovníci Technických služeb Příbram s třetí
etapou sekání trávy na veřejných prostorách. „V plném proudu je
i oprava komunikací novým přístrojem SILKOT. Některé již po zimě
opravené části komunikací se nyní ještě za pomoci tohoto stroje
ještě doplňují tak, aby došlo k důkladnému propojení s původním
materiálem komunikace, a opravy se tak výrazně zkvalitnily. Jejich
životnost by tedy neměla být pouhý jeden rok jako dosud, ale před-
pokládáme, že tak 4 – 5 let,“ uvedl místostarosta. 
Opravy probíhají po jednotlivých městských částech od Nové
Hospody až po Zdaboř. Standardním způsobem podle
blokového plánu probíhá i čištění a úklid města.

Ze sportu a kultury
K celorepublikovému projektu O nejúspěšnějšího sportovce
regionu se chystá přihlásit i město Příbram. Nyní se podle slov
místostarosty Václava Černého zjišťují podrobné informace
a připravují podmínky. Předběžný termín na vyhlášení je
9. ledna 2012.
Město Příbram oslovila Česká centra spravovaná Ministerstvem
zahraničních věcí. Nabídka se týká možnosti zviditelnění města
v zahraničí. Příbram představí zajímavé kulturní projekty
a v rámci českých center v Evropě, USA i v Japonsku by byly
tyto projekty představeny. Podle slov místostarosty V. Černého
bychom mohli v rámci tohoto projektu nabídnout některou
ze zajímavých výstav Galerie Františka Drtikola a také divadelní
představení Hrdý Budžes. „Po projednání s vedením galerie
a divadla začneme na projektu pracovat,“ ujistil V. Černý.
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Dne 25. 6. v 10.10 hod. kontaktoval služebnu MP strážník
a uvedl, že v Příbrami I, Riegrově ulici, se nachází otevřené
vozidlo. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP. Po příjezdu
zkontrolovala všechny zaparkované automobily a našla
nezajištěné vozidlo Škoda Fabia. Bližším ohledáním vozidla
strážníci zjistili, že jsou odemčené levé dveře u řidiče.
Uvnitř vozu leželo nářadí, kabely apod. Hlídka následně
zjistila majitele uvedeného vozidla a prostřednictvím
velitele směny jmenovaného o celé situaci vyrozuměla.
Padesátiletý majitel vozu se dostavil na místo a stráž-
níkům sdělil, že si ve spěchu zapomněl vozidlo zamknout.
Po prohlídce auta uvedl, že mu nebylo nic odcizeno. Poté
vozidlo uzamkl a strážníci místo opustili.

Dne 5. 7. ve 22.40 hod. přijala hlídka MP, provádějící
pravidelnou kontrolní činnost, pokyn od stálé služby MP
Příbram, aby vyjela do Brodské ulice v Příbrami VIII, kde
dle oznámení leží v křoví neznámá osoba a nejeví známky
života. Po příjezdu kontaktoval strážníky oznamovatel
a ukázal jim místo, kde na zemi ležel muž a nehýbal se.
Strážníci zjistili, že muž spí, následně ho probudili a po-
mohli mu vstát. Ztotožněním zjistili, že se jedná o muže
ve věku 24 let, který jeví známky podnapilosti. Uvedený
muž neměl žádné viditelné zranění a na dotaz uvedl, že je
v pořádku a nepožaduje lékařské ošetření. Strážníci proto
muže poučili o jeho nevhodném chování a protože muž
byl schopen samostatného pohybu, vyzvali ho, aby místo
opustil. Muž jejich výzvu uposlechl a odešel. Hlídka MP
pokračovala v plnění dalších pracovních povinností.

Dne 5. 7. ve 23.20 hod. si hlídka v průběhu pravidelné
hlídkové činnosti v Příbrami VII všimla skupiny mladých
lidí. Nedaleko od této skupiny se po chodníku pohybovali
další tři mladíci. Náhle se jeden z nich rozběhl a pěstí
rozbil výplň vchodových dveří domu, kolem kterého zrovna
procházel. Jakmile však zahlédl hlídku MP, dal se na útěk.
Z tohoto důvodu jeden ze strážníků začal mladíka proná-
sledovat a dostihl ho u restaurace Velký Kotel. Jeho
ztotožněním hlídka zjistila, že se jedná o 18letého mladíka.
Protože strážníci dospěli k závěru, že v uvedené věci jde
o podezření ze spáchání trestného činu, přivolali na místo
hlídku Policie ČR. Policisté si celou záležitost převzali
za účelem dalšího vyšetřování. 

Dne 6. 7. v 18.11 hod. oznámil na tísňovou linku městské
policie č. 156 pracovník ostrahy supermarketu Ahold, že

v prostorách prodejny zadržel dvě pachatelky krádeže.
Na místo ihned vyjela hlídka MP a zjistila, že se jedná
o sestry ve věku 10 a 12 let, které se pokusily v obchodě
odcizit zboží v hodnotě 86,- Kč. Vzhledem k jejich věku
převezli strážníci dívky do místa bydliště, kde je předali
do péče jejich 47leté matky. Tu zároveň poučili o možných
právních důsledcích a doporučili jí, aby vzniklou škodu
ve shora uvedeném supermarketu neprodleně uhradila. 

Dne 10. 7. v 11.50 hod. oznámil na tísňovou linku 156
muž bydlící ve Slunné ulici, Příbram V, že nedaleko svého
domu objevil mládě dravého ptáka. Na místo ihned vyjela
hlídka MP, která ptačí mládě odborně odchytila a převezla
na služebnu MP Příbram. Následně vedoucí směny
o odchytu vyrozuměl pracovníka Stanice pro zraněné
živočichy ve Voticích, který si ve 13.30 hodin mládě rorýse
obecného u městských strážníků vyzvedl.

Dne 23. 7. v 8.50 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram pracovník ostrahy OBI v Příbrami, že v prostorách
prodejny zadržel osobu, která chtěla odcizit nějaké zboží.
Na místo neprodleně vyjela hlídka MP. Ztotožněním
zadržené osoby zjistila, že se jedná o muže ve věku 34 let.
Dotyčný si chtěl z prodejny odnést bez zaplacení zboží
v hodnotě 498,- Kč, které ukryl do kapsy. Jeho počínání
však prostřednictvím kamery zaregistroval pracovník
bezpečnostní služby a výše jmenovaného zadržel ještě
před odchodem ze supermarketu. S ohledem na výši
škody a s přihlédnutím k tomu, že muž nebyl v posledních
třech letech za obdobný trestný čin odsouzen, uložili mu
strážníci na místě blokovou pokutu.

Dne 25. 7. oznámila telefonicky na služebnu MP žena
z Příbrami IV, že ji slovně napadl přítel její dcery. Na místo
ihned vyjela hlídka MP a zde kontaktovala oznamo-
vatelku. Ta uvedla, že má o svou 35letou dceru strach,
protože ji slovně napadá a uráží její přítel. Strážníci následně
ztotožnili výše jmenovaného a zjistili, že jde o muže
ve věku 22 let. Dotyčného upozornili na nevhodnost jeho
chování a ten po jejich domluvě přislíbil, že se podobná
situace již nebude opakovat. Hlídka poučila oznamo-
vatelku, jak postupovat v případě dalšího řešení jejího
problému.

JUDr. Milan Fára
manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
Informace z oblasti prevence kriminality
Senioři mohou stále získat od města zdarma bezpečnostní řetízky
Městská policie Příbram zařadila v letošním roce do Městského programu prevence
kriminality projekt „Bezpečný domov – senioři“, jehož cílem je občanům města
Příbram zdarma nainstalovat mechanické zabezpečení dveří tzv. „řetízek“ v hod-
notě cca 540,- Kč. Na realizaci tohoto projektu obdrželo město Příbram dotaci
z Ministerstva vnitra ČR ve výši 81 000,- Kč.
Instalace „řetízků“ v počtu 150 kusů je určena pro osoby, které mají trvalý pobyt
v Příbrami a jsou buď starší 65 let, anebo jsou držiteli průkazu mimořádných výhod
pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P). 
Protože se zatím přihlásilo pouze 20 zájemců, původní termín pro přihlášení byl
posunut na konec srpna.
Zájemci o instalaci bezpečnostních řetízků se mohou tedy hlásit do 31. 8. 2011,
a to jedním z těchto způsobů: 
- písemně na adresu: Městská policie Příbram, nám. T. G. Masaryka 121,
261 01 Příbram I, na obálku napsat heslo „BEZPEČNÝ DOMOV – SENIOŘI“,
- telefonicky - pí Růžičkové, Městská policie Příbram, tel. 318 624 245,
- e-mailem na adresu: martina.ruzickova@pribram-city.cz.
Do přihlášky je nutné uvést jméno, příjmení, věk (případně věk a číslo průkazu ZTP
nebo ZTP/P), adresu, telefonický kontakt (uvádět přednostně telefonní číslo pevné
linky), popřípadě e-mailovou adresu, abychom mohli zájemce kontaktovat
za účelem sjednání termínu instalace. Instalace se předpokládá v průběhu
podzimu letošního roku (září – listopad). 

Tábor pořádaný městem se dětem líbil
Již třetím rokem jsme pořádali Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti –
klienty Střediska výchovné péče Příbram (dále jen tábor). Akce, která se uskutečnila
v Rekreačním středisku Věšín, se zúčastnilo celkem 20 dětí (11 chlapců a 9 děvčat).
Celotáborová etapová hra pod názvem „OLYMPIJSKÉ HRY“ byla zaměřena přede-
vším na komunikaci ve skupině, týmovou spolupráci při hrách, soutěživost,
překonávání zdravotního handicapu (zrakové, tělesné postižení). Hry dávaly
možnost tvůrčí fantazii, rozvíjení myšlení, cítění a jednání, usnadňovaly vzájemné
hlubší poznání jedinců v kolektivu a navození příznivé atmosféry pro vzájemnou
komunikaci. 
Jako v předcházejících letech i letos jsme pro děti zajistili vedle běžných
táborových aktivit také speciální program. Děti navštívil na táboře psycholog,
specialista na poruchy osobnosti s pětihodinovým programem zaměřeným na pro-
jevení zájmu o druhého, posílení vyjadřovacích schopností, nácviku empatie,
posílení psychomotoriky, atd. Dále se děti zúčastnily programu zaměřeného
na doping sportovců s tématem „Co se smí a co se nesmí“, jejž zorganizovala
Magdaléna, o. p. s., která se mimo jiné zabývá primární prevencí užívání
návykových látek. 
Z reakcí dětí se lze domnívat, že se všem dětem na táboře líbilo, k čemuž přispěla
i volba vhodného objektu pro realizaci, který v plné míře poskytl potřebné zázemí
pro konání takové akce, a to včetně blízkého okolí brdských lesů.
Závěrem chci poděkovat Středočeskému kraji, který nám prostřednictvím Humani-
tárního fondu poskytl na realizaci tábora finanční dotaci ve výši 100 000,- Kč.  

Prázdninové turnaje v plážovém fotbale pro mládež
Město Příbram společně s fotbalovým klubem SK Spartak Příbram pořádá jako
v loňském roce v rámci prevence kriminality během letních prázdnin fotbalové
turnaje v plážovém fotbale pro děti ve věku 10 – 18 let. Osobně jsem se byl vloni
o prázdninách v srpnu na jeden z turnajů podívat. Příjemně mě překvapilo, kolik
dětí se turnaje v jednotlivých věkových kategoriích zúčastnilo. Proto, když jsme byli
letos opětovně osloveni vedením Spartaku Příbram s žádostí o podporu při reali-
zaci, nebyl důvod nevyhovět. 
Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích (mladší žáci, starší žáci a dorostenci).
Pro každou věkovou kategorii se uskuteční dva turnaje. Pro mladší žáky 17. a 29. 8.,
pro starší žáky 15. a 24. 8. a pro dorostence 10. a 22. 8. 2011. Turnaje se uskuteční
v areálu SK Spartak Příbram. Jedná se o turnaje „uličních týmů“, tzn. týmů složených
z registrovaných i neregistrovaných hráčů. Když se parta kamarádů domluví, že si
spolu chtějí zahrát na tomto turnaji, mohou se předem přihlásit na e-mailové
adrese bodyst@seznam.cz nebo přijít v den konání nejpozději 15 minut
před začátkem soutěže jejich věkové kategorie do areálu SK Spartak Příbram
a přihlásí se přímo na místě. 
Účast všech hráčů a týmů je zdarma. Na všechny účastníky turnaje čekají věcné
ceny, které budou zakoupeny z rozpočtu města určeného na prevenci kriminality.
Podrobnější informace mohou zájemci nalézt na webových stránkách města
Příbram www.pribram.eu nebo SK Spartak Příbram. Pro účastníky turnaje je
zajištěno zdarma i občerstvení. 

Doučování dětí zdarma probíhá i o prázdninách
Město Příbram v letošním roce mimo jiné realizuje i projekt prevence kriminality
zaměřený na děti a mládež, jehož oficiální název je „Podpora vzdělávání dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí – DOUČKO“. Tento projekt je součástí
Městského programu prevence kriminality a byla na něj získána dotace z Minister-
stva vnitra ČR ve výši 76 000,- Kč, což umožnilo nejen nákup potřebných učebnic
a dalších vzdělávacích pomůcek pro 3. – 9. třídy, ale i možnost zájemcům navště-
vovat doučování zcela zdarma. Samotné doučování začalo probíhat od poloviny
května a s blížícím se koncem školního roku o něj byl zvýšený zájem, což se před-
pokládalo, protože řada dětí si chtěla zlepšit závěrečný prospěch. 
Doučování v souladu s harmonogramem projektu probíhá v Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež Bedna i přes prázdniny. Děti, které musí absolvovat
na konci srpna opravné zkoušky, se mohou obrátit na koordinátorku projektu
Mgr. Volfovou na e-mailu: volfova@ponton.cz, která je zkontaktuje s jednotlivými
doučujícími. 
V průběhu června si doučování domluvilo 26 dětí, ale pouze 15 dětí na smluvený
termín přišlo, což je pro nás velké zklamání. Doufám, že v dalším průběhu se
odpovědnost zájemců o doučování zlepší. Přispět by k tomu měly i volné
vstupenky do příbramského kina, které jsme těm, kteří se zúčastní minimálně
sedmi doučovacích hodin, přislíbili. 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští občánci narození v červnu a červenci

INFORMACE K PROJEKTU AREÍON - tísňová péče ŽIVOT 90
Montáže mini ústředen na tísňové volání AREÍON Život 90 dál pokračují. Jejich použití
umožňuje přivolat si okamžitě potřebnou pomoc (záchranný integrovaný systém – lékař,
policie, hasiči) a jiné služby z kteréhokoliv místa v bytě bez zvednutí sluchátka. Klient obdrží
tlačítko, které nosí neustále u sebe (nejlépe na krku jako přívěsek) celých 24 hod. Na noc
odkládá tlačítko na noční stolek.
Službu zajišťuje občanské sdružení ŽIVOT 90 a provozovatelem je Městský úřad Příbram. 
Koordinátorem této služby byl do 30. 6. 2011 Ing. Libor Špinar, který ze zdravotních důvodů
ukončil pracovní poměr.
Tísňovou péči AREÍON i nadále vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní
Hana Nováková, tel. 318 402 236. Zde získáte podrobnější informace. V případě její nepří-
tomnosti se obraťte na paní Petru Bílkovou, DiS., tel. 318 402 250, nebo na paní Jitku
Vackovou, vedoucí oddělení sociálních služeb a zdravotnictví, tel. 318 402 251. 
Úřední hodiny jsou stejné s odborem sociálních věcí a zdravotnictví: PO, ST 8 – 12 a 13 – 17,
ÚT 12 – 15 hod. V ostatních dnech je zapotřebí schůzku domluvit telefonicky či osobně. 
Město Příbram získalo 82 terminálních ústředen Tísňové péče AREÍON. Nyní je jich volných
asi 20 kusů. Celkem už využilo tohoto způsobu pomoci asi 500 klientů. Z toho vyplývá, že je
o tuto službu zájem a že jsme předčili větší města, i ta, která mají delší tradici v jejím
používání. Propůjčení ústředny, doplňků a montáž je započítáno v ceně včetně oprav revizí
apod. Uživatel si hradí pouze poplatek za používání, a to následovně: 
a) kdo nebere příspěvek na péči, zaplatí 200,- Kč a 200,- Kč mu doplatí město Příbram,
b) kdo má přiznaný příspěvek na péči I. stupně, uhradí 300,- Kč a 100,- Kč doúčtuje město,
c) kdo má přiznaný příspěvek na péči II. stupně a vyšší, hradí si celých 400,- Kč sám.
Neváhejte proto a využijte této nebývalé sociální pomoci. Hodí se všem starším, osamělým
a nemocným občanům s trvalým bydlištěm v Příbrami.  

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví

Bezpečná cesta do školy
Máme před sebou skoro celou druhou polovinu prázdnin, ale začátek nového školního roku se neúprosně blíží. 
A tak rodiče opět začínají nakupovat svým dětem věci do školy. Při nákupu školních tašek a batohů, ale
i oblečení na cestu do školy, by si měli uvědomit, že mají v současnosti možnost nakupovat i věci, které
mají reflexní prvky nebo jsou v reflexních barvách.
Statistiky dokládají, že chodci jsou účastníky dopravních nehod za snížené viditelnosti až v 70 % případů.
V těchto situacích jsou ohroženy především děti. Bývají často méně soustředěné a nedokážou ještě dobře
odhadovat a předvídat dění v silničním provozu. O to je důležitější, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé
oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy, případně
na sportovní trénink či do kroužku, bezpečnější. Malé dítě, ještě navíc v tmavém oblečení, je pro řidiče špatně
viditelné. Zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá a často je zataženo i přes den, ztěžuje tato skutečnost
situaci především řidičům, kteří mnohdy zahlédnou chodce v silničním provozu až v poslední chvíli a v důsledku
toho dochází k dopravním nehodám a zraněním chodců. Proto by rodiče na tyto věci měli myslet již v předstihu
a vybírat takové oblečení a doplňky, které obsahuje anebo je vyrobeno z reflexních materiálů.
Reflexní materiály totiž odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200
metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy, za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x
větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré. 
Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče s mladšími školáky (především prvňáky či dětmi z prvního
stupně, které změnily školu) prošli celou trasu do školy, ukázali jim bezpečná místa pro přecházení a vysvětlili
dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména:
- najít bezpečné místo k přecházení (tj. tam, kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce),
- vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli zbrkle, přejít, 
- nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.
Vhodné je, aby rodiče doprovázeli tyto děti na cestě do školy raději několik dnů, aby získali jistotu, že se dítě
v dopravním prostředí pohybuje bezpečně. 
Pokud rodiče přepravují dítě do školy v osobním automobilu, mělo by být vždy připoutáno v dětské autosedačce.
V případě dopravní nehody často autosedačka dítěti zachrání život. V této souvislosti je zajímavé, že ve většině
motoristicky vyspělých zemí je propagováno, aby rodiče do školy děti nevozili v osobních automobilech;
doporučováno je používání veřejné hromadné dopravy, pěší chůze. Použití osobního automobilu komplikuje
dopravní situaci u škol, kdy zaparkovaná vozidla často tvoří překážku komplikující například přechod ostatních
dětí přes silnici v blízkosti školy.
Závěrem bych chtěl připomenout, že k bezpečné cestě dítěte do školy také může výrazně přispět využívání
speciálních městských školních autobusů. V minulých dvou letech byl školní autobus velmi využíván a tato
bezplatná služba města Příbram bude k dispozici příbramským školákům i ve školním roce 2011/2012. Jízdní řád
školního autobusu, v kterém na pořádek a bezpečnost dohlíží strážníci Městské policie Příbram, je uveden
na webových stránkách města www.pribram.eu (v sekci Doprava – Školní autobus).

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality



F O T O K R O N I K A

Starosta MVDr. Josef Řihák představil hejtmanu MUDr. Davidu Rathovi anketu o tom, jak bude
vypadat nová klidová zóna Ryneček v Příbrami.

Před ukončením prací na zateplení DPS v Průběžné ulici starosta MVDr. Josef Řihák navštívil
několik občanů bydlících právě v tomto domě.

MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý a Ing. Juraj Molnár jeli do Polska “po stopách Arnošta z Pardubic”.
K jeho hrobu položili kytici za naše město a druhou kytici, kterou poslal arcibiskup D. Duka.

Starosta MVDr. Josef Řihák jednal ve své kanceláři s JUDr. Ing. Tomášem Novotným, Ph.D., ředitelem Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, o rozvojových projektech města Příbrami. Příbramský
starosta a ředitel Novotný se zabývali především projektem rekonstrukce náměstí TGM, který se v těchto
dnech začíná realizovat a na který město Příbram získalo dotaci z Regionálního operačního programu
(ROP). Jednání se zúčastnil i ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.,  MUDr. Stanislav Holobrada. Rovněž
příbramská nemocnice čerpá peníze z ROP, a to na pokračování rekonstrukce budov. 

Starosta MVDr. Josef Řihák seznámil novináře s výsledky ankety o ulici 28. října. Jednání o Vojenském újezdu Brdy svolal MVDr. Josef Řihák na příbramskou radnici. Společné
prohlášení starostů uvádíme na první straně.

Místostarosta Václav Černý zahájil výstavu otce a syna Švédových - Blízká odlišnost. Výstava byla
v Galerii Františka Drtikola Příbram v Zámečku - Ernestinu.

Pečovatelská služba města Příbram, v jejímž čele je MUDr. Ivan Šedivý, zakoupila z vlastních prostředků
tzv. evakuační podložky. Díky těmto podložkám mají hasiči zjednodušenou práci při evakuacích.



Vážení čtenáři Kahanu,
prázdniny se nám rychle překlopily
do své druhé poloviny a já si dovolím
Vás seznámit s novými informacemi

týkajícími se aktivit komory a podnikání.
Již v minulém čísle jsem zmínila aktualizaci 19. ročníku Regionálního
adresáře firem a institucí pro rok 2012, na které pracujeme až do polo-
viny září 2011.

Okresní hospodářská komora v Příbram ve spolupráci s ÚP Příbram uspořádala dne 19. 7.
v zasedací místnosti Úřadu práce v Příbrami informativní prezentační seminář k novému
projektu „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“ z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Prezentaci provedla Mgr. Eva Melicharová z ÚP Příbram.  
Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným
podílem na tvorbě HDP. Lze předpokládat, že tyto podniky budou nabírat nové pracovníky,
které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné,
aby školili stávající zaměstnance. 
Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci
svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělá-
vaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Toto vzdělávání může být obecné
a v odůvodněných případech specifické. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé,
střední i velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod,
pohostinství, gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství. Po prezentaci
programu se přítomní podnikatelé shodli, že podmínky jsou nastaveny tak krkolomně, že
vlastně vůbec nepřichází v úvahu, aby  finanční prostředky získali ještě  v letošním roce.
Při splnění všech požadavků programu přichází pro čerpání prostředků v úvahu až období
roku 2012.
Hospodářská komora ČR může udělovat osvědčení o 9 nových kvalifikacích – brusič
a frézař kamene, písmák, fotoreportér, fotolaborant a další. 
Celkem může udělovat osvědčení již v sedmdesáti kvalifikacích a připravují se další.
Brusič a frézař kamene, písmák, fotoreportér, fotolaborant, fotograf v minilabu, úklidový pra-
covník administrativních ploch, úklidový pracovník v potravinářských provozech, úklidový
pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních a úklidový pracovník – speciální
práce. To je devět kvalifikací vytvořených v rámci Národní soustavy kvalifikací, k nimž
Hospodářská komora ČR obdržela od příslušných ministerstev autorizaci. Znamená to, že
Hospodářská komora je tak nově oprávněna udělovat případným zájemcům po patřičném
přezkoušení osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích, tj. doklad, že kvalifikaci dotyční
skutečně ovládají. 
Kdokoliv, kdo tyto obory např. nevystudoval, ale chtěl by se jim věnovat profesionálně, nebo
zkrátka potřebuje doklad pro zaměstnavatele, že je ovládá, se může nyní obrátit
na Hospodářskou komoru ČR (HK ČR). Příslušný certifikát obdrží po složení patřičných
zkoušek, při kterých autorizovaní zástupci HK ČR – zkušení odborníci z praxe - dle jednotných
celorepublikových standardů vypracovaných zaměstnavateli ověří teoretické i praktické
dovednosti a vědomosti dotyčného. Osvědčení potenciálnímu zaměstnavateli plnohodnotně
prokáže kvalifikovanost dotyčného v dané oblasti.

HLASUJTE V INTERNETOVÉ ANKETĚ TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO
Vyhlašovatelem internetové ankety je Okresní hospodářská komora Příbram.
Cílem ankety je zviditelnění členů OHK Příbram, a to v pěti kategoriích dle počtu zaměst-
nanců. Ankety se mohou zúčastnit na základě registračního formuláře i nečlenské firmy -
společnosti se sídlem či územní působností na Příbramsku. Kritériem hodnocení je podpora
konkrétních firem nebo subjektivní pocit hlasujících, zkrátka TOP firma regionu. Anketa je
hlasovatelná od 1. 6. 2011 do 31. 12. 2011 a vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni
na shromáždění delegátů OHK Příbram v dubnu 2012. Firmy mohou na svých webových
stránkách propagovat soutěž formou zdrojového kódu, který si lze stáhnout
na http://topfirmapribramsko.cz/homepage/kontakt/. Pro svou TOP firmu hlasujte
na www.topfirmapribramsko.cz. 

Irena Karpíšková, ředitelka 

Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J E

F a r m á ř s k é  t r h y
se konají v sobotu 20. srpna od 8 hodin

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

www.centrumobora.cz

Poutní slavnost 
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna se na Svaté
Hoře každoročně koná slavná Pouť, neboť zdejší poutní
kostel, svatohorská bazilika minor, je zasvěcen právě tomuto
mariánskému svátku. Jedná se o druhou největší slavnost
v roce (po svatohorské Korunovaci) na Svaté Hoře. 
Poutní slavnost se letos koná o víkendu před slavností
a začíná v sobotu večer 13. srpna zpívanými latinskými
chorálními nešporami v 18 hodin. V půl osmé večer je dále
slavena večerní mše svatá s následným procesím se svícemi
za doprovodu zpěvu a trubačů. Hlavní poutní bohoslužba
se však koná až v neděli ráno od 9 hodin ve venkovních
prostorách baziliky, u tzv. Korunovačního oltáře. Svato-
horský chrámový sbor provede při této příležitosti Mešní
proprium od soudobého skladatele po léta spjatého se Svatou
Horou Stanislava Jelínka. Hudebního doprovodu se dále
účastní Pavel a Miloslava Šmolíkovi na nové chórové
svatohorské varhany a Soubor svatohorských trubačů.
Poutníci i turisté mají v tyto dny možnost poznat Svatou
Horu i jinak než v každodenním provozu a vyprosit si zde
zvláštní milosti a požehnání pro svůj život i život svých
blízkých. Více informací o bohoslužbách, kulturních
a ostatních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá
Hora 591, 261 80 Příbram, tel. +420 318 429 930, e-mail:
basilica@svata-hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každo-
denně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském poutním muzeu
každodenně 9:00 – 17:00 nebo na www.svata-hora.cz.

DMS na podporu stavby varhan pro Svatou Horu
Cesta, jak podpořit stavbu velkých varhan pro Svatou
Horu, už nemůže být jednodušší! Stačí odeslat dárcovskou

SMS ve tvaru: DMS SVATAHORA na číslo 87777. Cena
DMS je 30 Kč, na stavbu varhan přispějete 27 Kč.
Můžete také přispívat pravidelně každý měsíc po dobu
jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK
SVATAHORA na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude
automaticky odečtena částka 30 Kč.

Službu DMS zajišťuje
Fórum dárců. Více
informací o dárcov-
ských SMS najdete na
www.darcovskasms.cz.
Stavte s námi varhany
pro Svatou Horu
a podpořte jedinečný
projekt v České re-
publice!
Projekt stavby varhan
realizuje Matice Svato-

horská, občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté
Hory. Celkové náklady na velké varhany pro kůr svato-
horské baziliky jsou cca 15 000 000 Kč. Ke dni 30. 06. 2011
bylo shromážděno cca 3 485 000 Kč, tj. téměř 1/4 potřeb-
ných finančních prostředků. Bez Vaší pomoci však varhany
nedostavíme! Každý, i sebemenší dar, je důležitý!
Při poukázání daru na účet nebo jeho složením v hoto-
vosti v sakristii na Svaté Hoře Vám rádi vystavíme
potvrzení pro daňové účely. Veřejná sbírka byla oznámena
Krajskému úřadu Středočeského kraje 15. 12. 2009. 
Více informací na www.svata-hora.cz/varhany. 
Kontakt: Matice Svatohorská, IČ: 70829071, Svatá Hora
591 261 80 Příbram, tel.: +420 318 429 939, 
e-mail: matice@svata-hora.cz.    

Ve dnech 26. - 28. 8. 2011 se uskuteční turnaj starších žáků v hokeji O pohár

starosty města. Srdečně zvou přátelé HC Příbram.

Včela – pacient 6. díl
V dnešním díle se budeme zabývat nemocemi včel, které mohou ohrozit chod či existenci celého včelstva, a dokonce
celosvětovou úroveň počtů včelstev. 
Včela, jako každý živý organický tvor, má celou řadu nepřátel od těch nejmenších mikroskopických, kterým bude
věnovaný dnešní díl, až po ty, kteří ji vzrůstem mnohonásobně převyšují. Mezi ty patří bohužel i člověk. 
Nemoci mohou být nenakažlivé, které se nepřenášejí na okolní včelstva, a nakažlivé, které mohou ohrozit i sousední
včelstva. Podle původců je dělíme na infekční způsobené viry, bakteriemi a houbami, a invazní. Ty jsou způsobené
především roztoči a prvoky.

Nenakažlivá onemocnění. Hynutí včelího plodu hladem, přehřátím nebo zimou má za následek kanibalské vysávání
kukel. Vyléčí se odstraněním příčiny, která onemocnění způsobila. Chyba bývá zpravidla u včelaře. Úplavice včel se
objevuje ke konci zimního období, kdy zima ne a ne skončit, včely mají přeplněný výkalový vak, nemohou kvůli chladu
ven a začnou kálet v úle. V teplém vlhkém prostředí výkaly zahnívají a infikují zásoby. Včely následně umírají hlady.
Včelař musí přeložit včelstvo do čistého úlu s čistými plásty a krmit včely teplým cukerným roztokem. Zácpa včel je
onemocnění, které ještě není zcela objasněno. Způsobuje ho nadměrná konzumace pylu, nedostatek vody, toxický pyl
a nektar z jedovatých rostlin. Včely jen těžce létají a hynou mimo úl. Včelař by měl zajistit nezávadný zdroj vody a přikr-
movat včely ředěným medem.
Nakažlivé nemoci – virové. Viry jsou nejmenší organismy na této planetě. Měří se v miliontinách milimetru a můžeme
je pozorovat pouze v elektronovém mikroskopu. Virová nákaza včelího plodu je způsobena virem Morator aetatulae.
Množí se v hltanových žlázách včel. Z těch se dostává do potravy pro larvy včel. Uhynulá larva je naplněná žlutou tekuti-
nou. Opět je nutné přeložit včely do čistého úlu, vyměnit matku a původní úl, nářadí a oblečení vydezinfikovat. Plásty
s postiženým plodem roztavit. Virová paralýza včel je způsobena skupinou virů, které nemá smysl v našem povídání
všechny jmenovat. Jedno mají však společné. Jejich působení postihuje motoriku včel. Včely nemohou létat a včelstvo
hyne hlady. Léčení je obdobné jako u nákazy včelího plodu.
Nakažlivé nemoci – bakteriální. Rickettsióza je způsobena parazitární bakterií rickettsií. Napadá členovce a její odolné
spory jsou schopné projít i bakteriologickým filtrem. Znehodnocuje hemolymfu (krev) včel. Samotné onemocnění není
tolik závažné, ale ve spojení s jinou nemocí může být nebezpečné. Hniloba včelího plodu je způsobena mikroby
Melisscoccus pluton a Paenibacillus alvei. Ti se dostanou spolu s potravou do žaludku larvy, kde se rozmnoží, a larvu
zlikvidují. Včelstvo postupně uhyne. Na dně buněk zůstává po mrtvých larvách tmavohnědý příškvar kysele nebo
hnilobně zapáchající. Opatření k likvidaci nákazy provádí Státní veterinární správa. Po vymezení ohniska nákazy stanoví
ochranné pásmo, ve kterém se vyšetří všechna včelstva a napadená se zlikvidují. Vše, co přišlo do styku s nakaženým
včelstvem, se vydezinfikuje. Mor včelího plodu patří mezi nejnebezpečnější nákazy. Je velmi obtížné ho likvidovat.
Spory jeho původce Paenibacillus larvae larvae přežívají v půdě na včelnici ve dřevě úlů, nářadí a oděvu včelaře mnoho
desítek let. Jsou velmi odolné proti dezinfekčním prostředkům. Napadená larva rychle umírá a mladušky, které čistí
plást, se nakazí a nemoc dále rozšiřují. Tato nemoc se vyskytuje po celém světě a ročně zahubí až 5 procent světové
populace včel. V ČR je úroveň napadení kolem 0,1 % díky razantnímu postupu při tlumení tohoto onemocnění. Státní
veterinární správa vymezí ohnisko nákazy a stanoví ochranné pásmo. Zde se všechna včelstva vyšetří a postižená
včelstva se likvidují ohněm včetně veškerého vybavení, včelínů i maringotek. V ochranném pásmu je zákaz přesunu
včelstev. V místě výskytu se půda sanuje vápnem. Pro tento případ jsou včelaři v ČR pojištěni a za spálené vybavení
dostanou odškodné. Byl ovšem zaznamenán případ, kdy si nezodpovědný včelař úmyslně nakazil včelstva, aby dostal
tuto částku. Co bude s ostatními, ho nezajímalo, což je pro včelaře velmi netypické chování. 
Houbová onemocnění. Těchto onemocnění je také celá řada, proto se seznámíme s těmi nejrozšířenějšími a nej-
nebezpečnějšími. Zvápenatění včelího plodu způsobené plísní Ascosphaera apis má za následek mumifikaci včelích
larev v buňkách plástu ve velice krátké době. Z buněk včely vynášejí mumie ven, a tím dochází k šíření nákazy. Nemoc
tlumíme dezinfekcí úlu, výměnou matky a použitím odparné desky s kyselinou mravenčí, která se prodává pod ob-
chodním názvem Formidol. Zkamenění plodu je podobné onemocnění způsobené houbou Aspergillus. Při jeho
tlumení se postupuje stejně jako při vápenatění plodu.
Invazní onemocnění. Nosematóza je nejrozšířenější nemoc dospělých včel způsobená prvokem Nosema apis. V ČR je
každoročně tímto onemocněním napadeno až 50 % včelstev. Okolní státy jsou na tom ještě hůř. Nemoc se šíří tzv.
koprofágií (požírání výkalů). V teplých letních dnech se včely rychle uzdravují, protože vývojový cyklus prvoka se
zastavuje při teplotě nad 35°C. Při vydatné snůšce a vysoké venkovní teplotě (kolem 30°C) dosáhne teplota zadečku
včely až 45°C, což prvoka v těle včely zničí. K likvidaci onemocnění dodržujeme čistotu úlu a plástů. Na likvidaci prvoků
uvnitř úlu použijeme odparné desky Formidol. Akarapidóza je napadení plicních vzdušnic včely roztočíkem včelím
Acarapis Woodi. Parazit proniká do dýchacího orgánu včely, kde se rozmnoží, vrací se na povrch těla včely a šíří nákazu
dále. Nakažené včely vylézají ven z úlu, padají na zem, slézají se do hloučků a společně uhynou. Tlumení doprovází
podobná razantní opatření jako při nebezpečných bakteriálních onemocněních. Varroáza včel je velmi nebezpečné
parazitární onemocnění plodu i dospělých včel. Je způsobeno roztočem Varroa destructor (původně Varroa Jacobsoni),
který se do Evropy dostal až z Jávy. Původně parazit včely indické se převozem včelstev a prodejem nakažených včelích
matek dostal postupně až na hranice ČSSR s Maďarskem a SSSR v letech 1976 - 1978. Přes všechna opatření, úsilí
a vynaložené prostředky našich veterinárních orgánů se parazit v roce 1981 objevil v okrese Ústí nad Orlicí kvůli nepo-
volenému převozu včel z pohraničí Slovenska a SSSR. Odtud se nezadržitelně rozšířil po celé republice. Stát se to např.
v Americe na začátku minulého století, měl by soudce lynč plné ruce práce. Onemocnění se šíří zalétáváním včel
do cizích úlů. Převážení včelstev za pastvou také způsobí rozšiřování onemocnění. Rozvoj roztoče probíhá na larvě
v buňce plástu. Oplozené samičky roztoče se nechají zavíčkovat s kuklou v buňce. Zde nakladou vajíčka, z nichž se líhne
nové pokolení, které upířím způsobem saje hemolymfu včely. Po vyběhnutí zmrzačeného a oslabeného plodu se
dospělí roztoči vrhnou na dospělé včely a parazitují na jejich hemolymfě. Po několika dnech se opět přemístí do buněk
a celý proces se opakuje. Roztoč Varroa destructor je schopen během jediné sezóny zlikvidovat silné včelstvo. Vedle
moru včelího plodu je to druhé nejnebezpečnější onemocnění včel v ČR. Léčí se zpravidla několikastupňově. Kámen
úrazu je v tom, že někteří včelaři přistupují k léčení varroázy laxně a jejich nedostatečně léčená včelstva se tak stávají
zdrojem nákazy. Kritická situace v ČR nastala na přelomu let 2007 - 2008 kvůli mimořádně teplé zimě. Roztoč Varroa
destructor se nebývale přemnožil a ve většině oblastí ČR uhynulo až 70 % včelstev. Vláda ČR navrhla okamžitou pomoc
včelařům ve výši 25 miliónů Kč na obnovu včelstev a odvrácení zcela reálně hrozící ekologické katastrofy. Tehdy došlo
k zajímavému úkazu na naší věčně rozhádané politické scéně. Poslanci jednotlivých stran, frakcí a všechny další
instituce, které mají co do činění se státními a obecními financemi, se vzácně shodly a ve velmi krátkém čase uvolnily
z rezerv potřebné prostředky na záchranu českého včelařství. Díky tomu se během dvou let podařilo vrátit stavy
včelstev na úroveň před rokem 2007. Všem, kteří se o tuto pomoc zasloužili, patří od včelařů a včel dík. 
A tím bychom mohli zakončit tento nepříliš veselý díl našeho seriálu, ve kterém jsme se seznámili s mikroskopickými
nepřáteli včel.                                                                                          

Bc.  Jiří Roub

telefony Úřadu Práce

Nové sportovní studium v Příbrami  
První sportovně technický obor na VOŠ v širokém regionu.
Od 1. září 2011 je otevřen nový sportovně - technický obor na VOŠ v Příbrami, při SPŠ 
a VOŠ, Příbram II, Hrabákova 271. Jedná se o studium sportovních, biomedicínských
a technických předmětů, s cílem připravit absolventy na práci v oblasti sportu, sportovních
klubů a zařízení. Další uplatnění absolventi najdou v oblasti cestovního ruchu, volného času,
rehabilitace, regenerace i v orgánech státní správy. Je připraveno tak, aby studenti mohli
při své sportovní přípravě pokračovat ve studiu na vyšším typu školy. Je určeno pro absol-
venty všech středních škol, od gymnázií až po maturitní obory na učilištích a odborných
školách. Zřízení tohoto oboru je důsledek letité vysoké úspěšnosti SPŠ a VOŠ Příbram
v oblasti sportu a největšího soustředění výkonnostních a vrcholových sportovců na naší
škole. Studijní program byl vytvořen ve spolupráci OHK Příbram a sportovních center 1.FK
Příbram, VO Vavex Příbram i dalšími sportovními oddíly. Výsledky absolventů řadí naši školu
mezi nejúspěšnější školy v České republice. Školou prošli např.: Josef Csaplár, reprezentační
trenér, Robert Žák, fotbalový trenér, Stanislav Nohýnek, František Rajtoral, Milan Mišůn, fot-
balisté. Filip Rejlek, Vojtěch Zach, Petr Havrlík, Tomáš Hýský a Michal Kriško, vše volejbalisté
nejvyšší volejbalové soutěže. Další sportovci reprezentující sportovní odvětví v hokeji,
plavání, cyklistice, tenise, golfu apod.
Kapacita studentů je 40 do prvního ročníku a je připravováno pokračování studia tak, aby
studium bylo zakončeno bakalářskou úrovní. Bližší informace na stránkách školy
www.spspb.cz 

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel SPŠ a VOŠ Příbram

Pečovatelská služba města Příbrami pořídila pro klienty Domova důchodců evakuační podložky
Pečovatelská služba města Příbrami zakoupila všem klientům Domova důchodců na Březových Horách
speciální evakuační podložky. Tyto podložky jsou součástí lůžka a poslouží v případě nebezpečí k rychlé
a bezpečné evakuaci všech obyvatel domova. „Jednou z nejhorších katastrof, která by nás mohla potkat,
je požár. Samozřejmě děláme vše pro to, aby se podobné neštěstí nestalo, ale zároveň musíme být připraveni
na všechny krizové situace,“ vysvětlil 1. místostarosta Příbrami a ředitel Pečovatelské služby Příbram
MUDr. Ivan Šedivý. „Manipulaci s klienty domova s pomocí evakuační podložky zvládne jedna osoba. Jak
toto zařízení slouží, si vyzkoušely jak sestry a pečovatelky v našem domově, tak i příbramští dobrovolní hasiči.
Věřím, že evakuační podložky nikdy nebudeme muset použít. Ale pokud by nějaká nebezpečná situace v našem
domově nastala, musíme na ni být co nejlépe připraveni,“ doplnil MUDr. Ivan Šedivý.  

V pondělí 1. 8. 2011 byla zahájena rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
v Příbrami I. Po dobu rekonstrukce budou středeční trhy přesunuty
na Dvořákovo nábřeží.

SSjednocení telefonních čísel Úřadu práce České republiky 
Krajské pobočky v Příbrami, kontaktního pracoviště v Příbrami, Dobříši a Sedlčanech 

k 5. 8. 2011 

 

 

 
 
 

zzaměstnanost 
původní tel. + fax 318 523 318 a tel. 318 521 031 zanikají 

nová telefonní čísla 950 156 204   až   207 

nové faxové číslo   950 156 208 
 
 

SSSP 
původní tel. + fax 318 523 841 zaniká 

nová telefonní čísla 950 156 209   až   212 

nové faxové číslo  950 156 213 

Kontaktní pracoviště DOBŘÍŠ 
 
 
 

zzaměstnanost 
původní tel. + fax 318 875 157 a tel. 318 821 256 zanikají 

nová telefonní čísla 950 156 218   až   220 

nové faxové číslo   950 156 221 
 
 

SSSP 
původní tel. + fax 318 821 474 a tel. 318 820 268 zanikají 

nová telefonní čísla 950 156 222   až   225 

nové faxové číslo  950 156 226 

Kontaktní pracoviště SEDLČANY 

Telefon ústředna zůstává stejný 950 156 111  FAX zaměstnanost: původní 318 627 401 zaniká – nové faxové číslo 950 156 499 

Telefon informace zůstává stejný 950 156 399   FAX SSP: původní 318 625 746 zaniká – nové fax. číslo     950 156 599 

 
 

pracoviště Březnice 
 

zzaměstnanost 
původní tel. + fax 318 682 036 zaniká 

nové telefonní číslo 950 156 200 

nové faxové číslo          950 156 201 
 
 

SSSP 
původní tel. + fax 318 684 190 zaniká 

nové telefonní číslo 950 156 202 

nové faxové číslo         950 156 203 

pracoviště Rožmitál pod Třemšínem 

 

zzaměstnanost 
původní tel. + fax 318 665 614 zaniká 

nové telefonní čísla 950 156 214 

nové faxové číslo          950 156 215 
 
 

SSSP 
původní tel. + fax 318 665 039 zaniká 

nové telefonní číslo 950 156 216 

nové faxové číslo         950 156 217 

Krajská pobočka v  Příbrami  a Koontaktní pracoviště v Příbrami 
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KRASOHLEDĚNÍ 2011

ZAHÁJENÍ
KULTURNÍ

SEZÓNY 
V PŘÍBRAMI

SOBOTA 10. ZÁŘÍ
13.00 Příbramský Huntík Zdeňka Hejkrlíka, křest CD
Zahájení 32. festivalu folkové, trampské, 

country a bluesové hudby

K-farma Příbram - Žežice

Vstupné 95 Kč, prodej vstupenek na místě 

PONDĚLÍ 12. ZÁŘÍ
19.00 Slavnostní zahájení starostou města 
MVDr. Josefem Řihákem a předání  
ceny „Krasohled“ osobnosti příbramské kultury
Koncert Příbramské filharmonie pod vedením  

Pavla Šmolíka (na programu  F. X. Brixi, P. J. Vejvanovský, 

J. Pachelbel)

Galerie Františka Drtikola Příbram

Vstupné 50 Kč

ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ                                                             
18.00 Muzikoterapie - Hudba jako lék
s muzikoterapeutem Josefem Krčkem
Společenský sál Knihovny Jana Drdy

Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě

STŘEDA 14. ZÁŘÍ
18.00 Drobečky z divadla naživo
Beseda s herečkou Simonou Stašovou  

a uměleckým šéfem a režisérem  

Divadla A. Dvořáka Mgr. Milanem Schejbalem

Foyer velké scény Divadla A. Dvořáka

Vstupné 80 Kč

ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ
16.00 Barvy hudby - zahájení výstavy prací dětí
ze ZŠ Příbram VII, 28. října 1 

Foyer velké scény Divadla A. Dvořáka

19.00 Třikrát život 
Divadlo ABC - Městská divadla pražská
Velká scéna Divadla A. Dvořáka

Vstupné 270 Kč, 230 Kč

PÁTEK 16. ZÁŘÍ
Slavíme 20 let ZUŠ Příbram I, 
nám. T. G. Masaryka 155
16.00 Teatro Truhla - Gulliver v Liliputu (alternativní loutko-

vé divadlo s živou hudbou, Praha)

17.00 prohlídka školy, výstava výtvarných prací a archi-

válií, výtvarné dílny

19.00 Madfinger (pop-jazz-soul, Praha)  

Zahrady ZUŠ a Knihovny Jana Drdy 

Vstupné na koncert 80 Kč, vstupenky v předprodeji -  KJD

PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA 

19.00 Radůza
koncert osobité zpěvačky s doprovodnou kapelou

Velká scéna Divadla A. Dvořáka

Vstupné 250 Kč

Předprodej vstupenek: 
Divadlo A. Dvořáka, Knihovna Jana Drdy, 

Infocentrum MěÚ - Zámeček – Ernestinum.

SOBOTA 10. ZÁŘÍ - PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA 2011

KRASOHLEDĚNÍ 2011
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY V PŘÍBRAMI

Pořádají: Divadlo A. Dvořáka Příbram, 
Galerie Františka Drtikola Příbram, 

Knihovna Jana Drdy 
a Základní umělecká škola, 

Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

Projekt je financován městem Příbram


