
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny se přehouply do své druhé
poloviny a mnoho z Vás již má za sebou
zaslouženou dovolenou. Těm, kteří mají dny
volna ještě před sebou, přeji, aby jim doba
čekání co nejrychleji utekla, a naopak, aby
jejich dovolená byla co nejdelší. 
Všem ostatním, kteří musí z nejrůznějších
důvodů zůstat ve městě, přeji, aby se úspěšně
vypořádali s horkem uprostřed města.
Ani v současných horkých dnech se nezastavily
důležité stavby, které v létě pokračují v našem
městě. Už jen necelý měsíc mají stavbaři na to,
aby kompletně dokončili rekonstrukci náměstí

T. G. Masaryka v centru staré části Příbrami. 
Mnoho z Vás, podobně jako já, pozorně sleduje postup stavebních
prací především v dolní části náměstí, kde pracovníci skutečské firmy
Grano budují novou kašnu. V této nové fontáně bude mít Příbram další
přitažlivou atrakci, která bezpochyby přiláká do našeho města celou
řadu návštěvníků. Podobně jako nově nasvícený kostel svatého Jakuba
má nová kašna vyniknout také zejména v noci. Sám jsem velmi zvědav,
nakolik se podaří převést plány architekta ve skutečnost. Na sobotu
8. září připravujeme slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí
a já věřím, že se s Vámi na této akci setkám. 
Těším se také na novou podobu náměstí 17. listopadu. Tady mají
stavbaři na dokončení práce poněkud více času než na náměstí TGM.
Rekonstrukce zde sice běží plynule, ale stavba v některých momentech
komplikuje život obyvatelům sídliště. Problémy jsou zejména
ve vnitrobloku Ve Dvoře, kde jsem o postupu prací s obyvateli hovořil.
Domluvili jsme se na několika změnách. Zejména na tom, že zde
zvýšíme bezpečnostní opatření.
Komplikace místním obyvatelům také způsobuje třetí důležitá stavba,
kterou je rekonstrukce Mariánské ulice. Generální oprava, při které
budou například vyměněny všechny sítě a vybudován nový povrch
vozovky i chodníku, by podle smlouvy s dodavatelem neměla trvat
déle než čtyři měsíce. Očekávám, že stavbaři stihnou v této době
opravy dokončit.
Pro všechny, kdo zůstávají v létě doma v Příbrami, nabízí naše město
spoustu vyžití. Pro děti jsou k dispozici, podobně jako vloni, dětská
hřiště. Řada z Vás jistě v horkých dnech letošního léta již zavítala, nebo
tak učiní, do Aquaparku. K dispozici je zde venkovní i vnitřní bazén
a spousta dalších vodních atrakcí. Podobně příjemné prostředí nabízí
i areál Nového rybníka. V areálu Nového rybníka i letos promítá letní
kino. Po přestávce se zde opět konají i koncerty. 
Každému, kdo zůstal v Příbrami, doporučuji ve volných chvílích
navštívit některou z expozic Hornického muzea Příbram. Dozvíte se zde
celou řadu zajímavostí 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.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem příjemné prožití druhého
prázdninového měsíce, ať už budete na dovolené či v zaměstnání. 
Hezký měsíc srpen přeje 

MVDr. Josef Řihák
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Starosta MVDr. Josef Řihák při slav-
nostním zahájení Čepobití, které se
koná při Prokopské pouti. 

Město koupilo kontejner na textil.
Je v ulici Bratří Čapků a o vyvážení se
stará Diakonie Broumov.

V těchto dnech je kostel sv. Jakuba
na náměstí TGM již celý nově natřen.
Město přispělo částkou 800 tis. Kč. 

Stará kašna na náměstí TGM bude
také zrekonstruována. V současné
době práce finišují.

Každou sobotu dopoledne se nyní
konají Ovocné a zeleninové trhy
na Václavském náměstí. 

Tři příbramské školy budou mít nové ředitele, ve třech obhájili svá místa ti stávající.
Rada města Příbrami rozhodla na svém mimořádném jednání dne 9. července 2012 o jmeno-
vání nových ředitelů příbramských základních škol.
S účinností od 1. srpna 2012 Rada města Příbrami jmenuje: 
- Mgr. Romana Behúna ředitelem Základní školy pod Svatou Horou, Příbram (Rada vybírala
ze tří uchazečů),
- Mgr. Danu Křápkovou ředitelkou Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 (přihlášena jedna
uchazečka),
- Mgr. Jana Pechláka ředitelem Základní školy Příbram-Březové Hory, Prokopská 337
(přihlášen jeden uchazeč),
- Mgr. Alenu Mašikovou ředitelkou Waldorfské školy Příbram – ZŠ, G a SOU Příbram,
Hornická 327 (přihlášeni čtyři uchazeči, jeden byl vyloučen pro nesplnění podmínek
vyhlášeného konkurzního řízení),
- Mgr. Miloše Přibyla ředitelem Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 (přihlášeni čtyři
uchazeči, jeden v průběhu výběrového řízení odstoupil).
V červenci se uskutečnilo také výběrové řízení na ředitele Základní školy Příbram VII, 28. října čp. 1. 
Do konkurzního řízení se přihlásili dva uchazeči. Rada města dne 30. 7. s účinností od 1. 8.
2012 jmenovala do funkce ředitele této školy Mgr. Jaroslava Kopeckého (přihlášeni dva
uchazeči).
„Až na jednu výjimku rada města vždy akceptovala návrhy výběrových komisí. Pouze v případě
Základní školy Jiráskovy sady jsme dali přednost dosavadnímu zkušenému řediteli Mgr. Miloši
Přibylovi, kterého výběrová komise dala na druhé místo. 
Ve třech školách zůstávají ve funkci dosavadní ředitelé, ve třech nastupují nové tváře. Děkuji
odcházejícím ředitelům škol za odvedenou práci a přeji jim hodně štěstí v jejich další práci. Nově
nastupujícím ředitelům přeji, aby se jim dařilo dobře vést kolektiv pedagogů a aby do jejich škol
děti rády chodily,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Slavnostní předání jmenovacích dekretů novým i staronovým ředitelům příbramských škol
se uskutečnilo v pondělí 30. července 2012 v zasedací síni Městského úřadu Příbram.

Ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem Příbram, v nichž končí výkon práce
na pracovním místě ředitele dnem 31. července 2012 a nebyl v nich vyhlášen konkurs
na dané pracovní místo, obdrželi stávající ředitelé potvrzení o pokračování ve funkci
od 1. srpna 2012 v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

Jedná se o následující školy a školská zařízení:
Mateřská škola Kličkova vila; Alternativní mateřská škola; Mateřská škola Klubíčko; Mateřská
škola pod Svatou Horou; Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII; Mateřská škola Rybička;
Mateřská škola Příbram VII, Bratří Čapků 278; Mateřská škola Příbram VIII, Školní 131; Mateřská
škola Příbram III, Jungmannova 91; Mateřská škola Příbram VII, Jana Drdy 496; Základní
umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351; Základní umělecká škola
Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155; Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274; Školní jídelna,
Příbram VIII, Školní 75.
V případě Mateřské školy Perníková chaloupka a Mateřské školy Pohádka dle přechodného
ustanovení školského zákona končí výkon práce na pracovním místě ředitele školy dnem
31. července 2014.
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P ř í b r a m s k é  š k o l y
m a j í  n o v é  ř e d i t e l e

Město Příbram Vás srdečně zve 
na slavnostní otevření zrekonstruovaného

náměstí T. G. Masaryka v Příbrami I.
- sobota 8. září 2012 -

Kulturní program bude probíhat také v Pražské ulici
a na klidové zóně Hořejší Obora.



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
MOŘIC (MORITZ)

HARTMANN,
SPISOVATEL, BÁSNÍK, 

ŽURNALISTA A POLITIK
1821 - 1872

Životní příběh Mořice (v německém pravopise Moritze)
Hartmanna je plný zdánlivých paradoxů a nečekaných
zvratů. Přestože je v Příbrami téměř neznámý, patří mezi
významné autory německé literatury 19. století, a měli
bychom si ho proto připomínat.
Narodil se v Trhových Dušníkách v relativně zámožné
židovské rodině, do hlavní školy chodil v Příbrami. Poté
odešel na gymnázium do Prahy a Mladé Boleslavi, kde
přijal křest. V roce 1838 začal studovat literaturu
na pražské univerzitě. Následně působil jako domácí učitel
a věnoval se cestování, zejména po Německu a Francii.
Již v raném mládí se zapojil do politického dění, patřil
mezi zastánce sjednocení Německa a k velkým kritikům
Rakouska. V roce 1848 podlehl bouřlivé atmosféře a jeho
postoj se radikalizoval. Nechal se zvolit na celoněmecký
sněm do Frankfurtu, kde reprezentoval nejradikálnější
levici. Po potlačení revolučního kvasu však byl donucen
odejít do exilu mimo rakouské země a opět hodně
cestoval. Během Krymské války (mezi Ruskem a Anglií)
v roce 1854 působil jako válečný zpravodaj, pro zranění
ale musel této činnosti zanechat. V roce 1860 přijal
profesuru na univerzitě v Ženevě, od roku 1867 působil
jako redaktor různých literárních časopisů. Nakonec byl
rakouskými úřady omilostněn a mohl se do staré vlasti
vrátit. Zemřel v Oberdöblingu nedaleko Vídně, ve věku 51 roku.
Literární dílo Mořice Hartmanna bylo zpočátku ideově
nejednoznačné. Na jedné straně se hlásil k zemskému
patriotismu a lkal nad osudem českého národa, na druhé
straně ostentativně dával najevo vlastní němectví, a hlásil
se tak k velkoněmeckému nacionalismu. Jeho literární
počátky jsou spojeny s časopisem Ost und West, což bylo
programové periodikum liberálně smýšlejících Čechů
a českých Němců ve 30. a 40. letech 19. století. V roce
1845 vydal v Lipsku sbírku elegicky laděných básní Kalich
a meč, ve které se nechal inspirovat českými dějinami
a rodným krajem. Poukazoval na „utrpení“ českého národa
a hlásil se k českým husitským tradicím. Přestože se
jednalo o německý text, vzbudil v českých literárních
kruzích příznivý ohlas. Po roce 1848, kdy došlo k defini-
tivnímu národnostnímu rozštěpení obyvatel českých
zemí, se však Hartmann, stejně jako další německy
asimilovaní židé s českým národem rozešli a zaujali k němu
vyloženě nepřátelský postoj.
Hartmann se literárně vrátil do rodného kraje ještě jednou,
a sice v exilu, v roce 1850 vydanou prózou Válka o les,
v české verzi nazvané Selská rebelie. V ní vylíčil hraniční
spor mezi dvěma vesnicemi v době politických bojů
o uznání pragmatické sankce v první třetině 18. století.
Oněmi vesnicemi byly Občov a Trhové Dušníky. Spor
nakonec vyvrcholil lidovým povstáním v čele s dušnickým
pytlákem Burešem, k potlačení vzpoury muselo zasáh-
nout vojsko a Bureš skončil na popravišti. Hartmann děj
vylíčil jako uvědomělý odpor proti rakouskému centralismu,
to vše zahalil do romantického stylu. 
V dalším díle se již příbramská stopa neobjevila. Za zmínku
stojí např. idylický epos Adam a Eva (1851), cestopisy
Deník z Languedocu a Provence (1852) a Příběhy neklidu
(1858), novela Od jara do jara (1860). Kromě mnoha
dalších novel napsal veselohru Buridanův osel, libreto
k opeře Ferdinanda Hillera Katakomby a několik sbírek
básní. Překládal též do němčiny básně maďarského
národního hrdiny S. Petöfiho a bretonské lidové básně.
Mořice Hartmanna dnes v Příbrami nic nepřipomíná.

Daniel Doležal

6. 8. 2002
začaly v Čechách povodně,
které významně zasáhly
i Příbramsko.

11. 8. 1842
vydalo městečko Březové
Hory pamětní list, ve kterém
dokazovalo veřejný charak-
ter kostelíka sv. Prokopa
a tím i oprávněnost veřej-
ného příspěvku na nové
zvony.

11. 8. 1892
se Karel Domin protoko-
lárně stal ředitelem Učitel-
ského ústavu v Příbrami.

12. 8. 1962
se v Příbrami uskutečnily
Letní mírové slavnosti
na stadionu u Litavky.

14. 8. 1922
se v Příbrami narodil Václav
Vaněk, básník, literát
a diplomat. 

16. 8. 1862
se v Příbrami zastavil Fran-
tišek Palacký.

18. 8. 1862
byla založena příbramská
jednota Sokola, jedna
z prvních venkovských jed-
not v Čechách.

23. 8. 1912
se v Příbrami narodil Fran-
tišek Josef Frýba, správce
muzea v Příbrami a heraldik.

27. 8. 1962
zemřel v Plzni Eman Hlino-
maz, hudební skladatel
a příbramský rodák, autor
řady tanečních skladeb.

28. 8. 1992
se v klubu Junior uskutečnil
2. ročník Open air festivalu
Příbramský Woodstock,
který násilně ukončily
výtržnosti skinheadů.

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
Výměna střešní krytiny na Zámečku
“Rada města Příbrami vzala na svém pravidelném jednání dne 18. června
na vědomí výsledky zadávacího řízení a závěry hodnotící komise zakázky
„Výměna střešní krytiny na budově Příbram I, č.p. 106, Zámeček -
Ernestinum,” sdělil MVDr. J. Řihák. Zároveň schválila pořadí uchazečů
dle nabídkové ceny a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem č. 2:  MTStav
Příbram, s. r. o., za nabídkovou cenu 1 488 013,20 Kč bez DPH. 

Podpora příbramským mažoretkám
Rada města 9. července na svém mimořádném jednání schválila
poskytnutí dotace Příbramským mažoretkám ve výši 20 tisíc korun
na částečné pokrytí finančních nákladů účasti na Mistrovství Evropy
ve Francii ve dnech 29. 8. až 2. 9. 2012. „Vystoupení Příbramských
mažoretek bylo velmi pěknou součástí programu Prokopské pouti. Děvčata
také vystupovala na předprázdninové slavnosti na Václavském náměstí
a sklidila velké ovace od přihlížejících diváků. I proto jsme tyto mladé
sportovkyně rádi podpořili. Přeji Příbramským mažoretkám hodně
úspěchů na evropském šampionátu ve Francii,“ řekl starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák. 

Vyjádření města k betonárně
Rada města Příbrami schválila na svém mimořádném jednání 9. 7.
vyjádření k záměru výstavby betonárny Berger v Příbrami a k před-
ložené studii vlivu stavby na životní prostředí.
Město Příbram nesouhlasí s doplněnou dokumentací a s posudkem
o vlivech záměru “Betonárna BERGER BETON spol. s r. o. - závod Příbram”
(zpracovatel posudku: Ing. Radek Přílepek, Sezimovo Ústí, červen
2012) dle zákona č. 100/2001 Sb. a požaduje do studie o vlivu stavby
na životní prostředí doplnit text, že vzhledem k tomu, že je záměr
stavby betonárny situován do území podmínečně vhodného pro budování
nových jímacích objektů, je případný záměr odběru podzemních vod
podmíněn zpracováním hydrologického posudku, který bude obsahovat
zhodnocení vlivu záměru na případný rozsah a vývoj znečištění
podzemních vod v zájmovém území a jeho šíření do okolí.
Město Příbram dále nesouhlasí s údaji uvedenými v dokumentaci
a s hodnocením zpracovatele posudku v oblastech hodnocení
navýšení koncentrace polétavého prachu a nárůstu dopravní zátěže
ve městě. Předmětný provoz bude, dle názoru města, neúměrně
navyšovat koncentrace polétavého prachu a zatěžovat město vlivy
dopravy, a to zejména dovozem vstupního materiálu i expedice
finálního produktu. Tyto limity, mající vliv na veřejné zdraví obyvatel
města, jsou již v současné době na hraně povolených hodnot.
„Nebezpečí možné kontaminace životního prostředí nebezpečnými látkami
s obsahem chloru v území, kde má být betonárna Berger, nám nedávno
potvrdila analýza rizik, kterou jsme pro tuto oblast v povodí Příbramského
potoka nechali zpracovat. Rovněž nesouhlasíme s dalším zvyšováním
dopravního zatížení v Příbrami, které by provoz betonárny zcela určitě
znamenal,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Turnaje v plážovém fotbale
Fotbalový klub SK Spartak Příbram požádal město Příbram o finanční
příspěvek na prázdninové turnaje v plážovém fotbale pro děti ve věku
10 – 18 let. Tyto letní turnaje realizované v rámci aktivit města v oblasti
prevence kriminality dětí a mládeže se v Příbrami konaly již dvakrát.
Žádostí SK Spartak Příbram se v pondělí 16. 7. zabývala Rada města. 
„V předchozích letech byl mezi příbramskou mládeží o turnaje velký
zájem. Když nás vedení Spartaku opětovně oslovilo s žádostí o finanční
podporu na realizaci těchto turnajů, nebyl důvod nevyhovět,“ řekl starosta
města MVDr. Řihák a pokračoval: „Rada města schválila dotaci na realizaci
těchto turnajů pro SK Spartak Příbram ve výši 50 tisíc korun.“
Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích (mladší žáci, starší žáci
a dorostenci). Pro každou věkovou kategorii se uskuteční dva turnaje.
Pro mladší žáky 8. a 29. srpna, pro starší žáky 1. a 22. srpna a pro doros-
tence 25. července a 15. srpna 2012. Turnaje se uskuteční v areálu SK
Spartak Příbram, začátek je vždy v 9.00 hod. Jedná se o turnaje
„uličních týmů“, tzn. týmů složených z registrovaných i neregistro-
vaných 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. Pro účastníky
turnaje je zajištěno zdarma i občerstvení. 

Letní tábor pro děti
V areálu letního tábora v Jablonné uspořádalo letos v červenci město
Příbram Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti. Tento tábor, který
je určen klientům Střediska výchovné péče (SVP), se letos konal již
po páté. Tradice letních táborů pořádaných městem Příbram trvá
od roku 2009. Velká část nákladů na tyto pobyty v letech 2009 až 2011
byla hrazena prostřednictvím dotací, a to z Ministerstva vnitra ČR nebo
Humanitárního fondu Středočeského kraje. V letošním roce Příbram
přispívá na pořádání tábora z vlastních prostředků. „Protože je o tyto
letní pobyty klientů SVP vždy velký zájem, rozhodli jsme se realizovat
městský tábor i v letošním roce. V prosinci loňského roku jsme na realizaci
tábora podali žádost o dotaci, stejně jako v roce 2011, z Humanitárního
fondu Středočeského kraje,“ sdělil informace k letnímu táboru starosta
města MVDr. Řihák a doplnil: „Městu Příbram, stejně jako velké řadě
dalších subjektů, ale nebyla požadovaná dotace z Humanitárního fondu
Středočeského kraje na realizaci pobytu poskytnuta. Na tuto situaci jsme
pružně zareagovali. Zajistili jsme dětem levnější prostory pro ubytování
a upravili rozpočet tábora tak, aby částka na jeho realizaci nepřesáhla
60 000,- Kč.“
Rada města v červnu schválila, že město bude hradit ze svého rozpočtu
částku ve výši 39 000,- Kč, a to z peněz určených na prevenci kriminality.
Část nákladů hradili rodiče sami. Příspěvek na jedno dítě činí 500,- Kč.
Město Příbram na realizaci tábora obdrželo finanční dar od 1.FK
Příbram, a. s., ve výši 10 000,- Kč. 
„Jsem rád, že se nám nakonec podařilo tábor finančně zajistit. Tábor, na který
přijelo celkem 18 příbramských dětí, se konal v termínu od 23. do 28. 7.
2012 v Jablonné. Děti byly ubytovány ve stanech s podsadami, které patří
TJ Sokol Příbram,“ řekl starosta Řihák a pokračoval: „Děkuji touto cestou
TJ Sokol Příbram za vstřícnost při zajišťování prostor pro realizaci tábora
a také 1.FK Příbram za poskytnutí finančního daru.“
Starosta se zúčastnil zahajovacího dne na táboře. Prohlédl si vybavení
tábora. Při této příležitosti zavzpomínal na své dětství, kdy sám jezdil
na skautské tábory. „Měli jsme tenkrát před více než 40 lety výbornou

partu. Měl jsem ve skautském oddíle přezdívku Tesák. A tehdy mi dělal
vedoucího skautské družiny dnešní místostarosta Ivan Šedivý. Na táboře
jsem patřil k nejlepším skautům. Měl jsem splněné všechny bobříky, vyhrával
jsem v celotáborových soutěžích. Ve skautu jsem prožil krásné roky, na které
vzpomínám celý život,“ svěřil se příbramský starosta Josef Řihák. 

Výběr knihovníka
Do výběrového řízení na místo vedoucího knihovnického úseku v Knihovně
Jana Drdy se podle sdělení místostarosty Václava Černého přihlásilo
19 uchazečů. Třináct z nich nesplnilo podmínky zadání, zbývajících
šest zájemců prošlo ústním pohovorem a písemným testem. „Jde o velice
specifickou pozici. Ředitel knihovny potřebuje k sobě odborníka
v knihovnictví a zároveň i odborníka, který přispěje k rozšíření činností
knihovny. Od 1. září bude tuto funkci vykonávat Ing. Jiřina Soukupová,“
uvedl místostarosta. Členkou výběrové komise byla i J. Kádnerová,
ředitelka Krajské středočeské knihovny.

Návštěvnost sportovních zařízení
S návštěvností Aquaparku i Nového rybníku je V. Černý spokojen.
„Trošku se zdrželo sekání trávy v areálu Nového rybníku. Slabá je naopak
návštěvnost Letního kina. Koncem srpna zde bude opět koncert. Abychom
návštěvnost tohoto zařízení zvýšili, myslím si, že jediným řešením by bylo
variabilní zastřešení areálu.“ 

Drahé vytápění
Jak ušetřit za vytápění energeticky náročných veřejných objektů
postavených v 70. letech minulého století, řeší místostarosta V. Černý.
„Týká se to právě Aquaparku a Zimního stadionu. Stejný problém nás čeká
i v Kulturním domě. Protopí se tady opravdu hodně finančních prostředků.
U sportovních zařízení diskutujeme i o alternativních zdrojích, u Kulturního
domu uvažujeme i o možnosti napojení na Příbramskou teplárenskou.“

Divadelní klub
Divadlo A. Dvořáka požádalo město o možnost provozování D klubu
vlastními silami. „V současné době je zde nájemce a zařízení nefunguje
tak, jak by mělo. Budeme se touto problematikou zabývat na jednání Rady
města. Jde o divadelní klub, který by měl sloužit hlavně divadlu,“ infor-
moval Václav Černý.

Rekonstrukce strojovny
„Rada města Příbram projednávala návrh na zadávací podmínky na výběr
zhotovitele rekonstrukce strojovny chlazení na Zimním stadionu Příbram.
Tomuto zařízení končí životnost a zásadní rekonstrukce je nezbytná,“
uvedl V. Černý a jeho slova doplnil místostarosta MUDr. Ivan Šedivý:
„Město si plně uvědomuje, že tato strojovna je na hranici své životnosti
a je potřeba vybudovat novou, která bude odpovídat současným tech-
nickým normám. Má to ovšem podmínku, že město chce tuto investici
realizovat z příjmů odvodů loterií a jiných podobných her a jiných tech-
nických zařízení (hazardu). V případě, že se dostatečně naplní tyto příjmy,
bude záměr v nejbližší době realizován. Existuje politická dohoda
o rozdělení příjmů z hazardu ve prospěch sportovních klubů a investiční
výstavby sportovních zařízení.“

Napojení obcí na čističku
Počátkem července proběhlo jednání mezi starostou obce Lhota
u Příbramě V. Drmlou, místostarostou I. Šedivým a zástupcem firmy
Veolia I. Eisem. „Jednání se týkalo podmínek připojení kanalizačního řadu
obce Lhota na Čističku odpadních vod Příbram. Objasnili jsme si podmínky
možného napojení. S touto možností bylo počítáno již při projektování
a následném vybudování čistírny. Samozřejmě nyní vše záleží na rozhod-
nutí orgánů obce, ale město i SčV je připraveno o této variantě dále jednat,
jsme připraveni záměr realizovat. Stejné jednání nás ještě čeká s obcí
Trhové Dušníky. I tato obec má stejný záměr,“ uvedl Ivan Šedivý.

Jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Příbram projednalo možnost poskytnutí
krátkodobého revolvingového úvěru. „Zastupitelé jednali o smlouvě
s dodavatelem úvěru, protože úvěr byl již schválen s rozpočtem na rok
2012. Takže nyní se jednalo pouze o technické provedení, tedy stanovení
smlouvy s poskytovatelem úvěru,“ informoval správce rozpočtu a místo-
starosta I. Šedivý.

Hrdý Budžes na Colours of Ostrava
Sice jde o hudební festival, ale pořadatelé se rozhodli vyzkoušet tuto
alternativu. Divadelní představení hry Hrdý Budžes se u návštěvníků
festivalu setkalo s mimořádným úspěchem. „1 500 diváků, to je prostě
úžasné! A to se ještě na mnoho zájemců nedostalo! A ti, kteří hru viděli,
tleskali na závěr ve stoje! To byla skutečně skvělá prezentace Divadla
A. Dvořáka,“ pochvaloval si místostarosta Šedivý. 
Pro ilustraci tohoto úspěchu svědčí i výňatek z e-mailu organizátora
festivalu Colours of Ostrava J. Moravčíka: „Dlouhý standing ovation
a bulící lidé z techniky a produkce v zákulisí, kdy skrýval slzy málokdo, se
natrvalo zapíší do historie Colours. Prosím, poděkujte ještě jednou všem
hercům, paní Báře, technikům a vedení Vašeho divadla za báječné
představení a za vstřícnost.“

Josef Hlinomaz opět v Příbrami
Ve čtvrtek 26. července byla v Galerii F. Drtikola v Příbrami zahájena
výstava herce a malíře Josefa Hlinomaze. Otec J. Hlinomaze byl
v Příbrami řídícím učitelem, hudebním skladatelem a organizátorem
hudebního života ve městě. A sám umělec zde žil od svých dvou let.
„Cesta hledání výtvarného projevu J. Hlinomaze vedla přes napodobování
tvorby předních světových osobností moderního umění až k vlastnímu
charakteristickému „směru“, který nazýval „surneonaivismem“. V něm,
pomocí štětce, barev a notné dávky fantazie a smyslu pro nadsázku,
uplatnil svůj talent vypravěče,“ uvedla ředitelka galerie H. Ročňáková
a její slova doplnil místostarosta I. Šedivý: „Výstava je skutečně velice
pěkná a pro Příbramáky jistě bude mít své osobité kouzlo.“
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Dne 9. 7. v 06.13 hod. kontaktovala telefonicky služebnu
MP Příbram operátorka tísňové péče „Život 90“ a žádala
o asistenci při otevření bytu v Příbrami VII. Uvedla, že
na uvedené adrese je starší paní, která upadla a kvůli
velkým bolestem v zádech není schopna sama vstát.
Hlídka MP si vyzvedla klíče od bytu a poté vyjela na danou
adresu. V bytě strážníci kontaktovali 76letou ženu, které se
mezitím podařilo zvednout ze země a pohybovala se
po bytě. Protože si paní stěžovala na bolesti na hrudníku,
které vystřelují pod lopatky, byla bledá a špatně se jí
dýchalo, přivolala hlídka záchrannou zdravotnickou
službu. Strážníci poskytli ženě nezbytnou první pomoc
a po příjezdu sanitky ji předali do péče lékaře, který zajistil
její převoz do nemocnice k dalšímu vyšetření. Strážníci
poté byt uzamkli a po vrácení zapůjčených klíčů
pokračovali v plnění dalších povinností.

Dne 12. 7. ve 22.47 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram muž, že ve sklepě domu v Příbrami VII se
nacházejí dva muži, kteří pravděpodobně chtějí něco
odcizit. Na místo byly okamžitě vyslány dvě dvoučlenné
hlídky MP. Ve sklepních prostorách domu strážníci nalezli
dvě spící osoby. Jejich ztotožněním zjistili, že se jedná
o muže ve věku 23 a 28 let. Po prověření, zda nejsou
v evidenci hledaných osob, byli strážníky vyzváni k opuštění
domu. Oba muži jejich výzvu uposlechli a z místa odešli.
Hlídky MP poté pokračovaly v další činnosti.

Dne 14. 7. v 08.13 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž, že ve spodní části Hornické ulice je výkop, který
se propadl. Dále uvedl, že když přes tento výkop přejížděl,
narazil spodní částí automobilu na komunikaci. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP. Zde zjistila, že komunikace je
nesjízdná z důvodu sesednutí zeminy ve výkopu. Strážníci
provizorně zahradili silnici zábranami, aby nedošlo k dalšímu
poškození vozidel. Poté o situaci vyrozuměli pověřeného
pracovníka firmy, která v uvedené ulici provádí stavební
úpravy s tím, aby překážka ve sjízdnosti byla okamžitě
odstraněna. Jelikož se jednalo o opakované nedodržení

podmínek uvedených v rozhodnutí vydaném Odborem
silničního hospodářství a investic MěÚ Příbram, byl
o záležitosti vyrozuměn rovněž vedoucí tohoto odboru.

Dne 14. 7. v 10.22 hod. telefonicky oznámil na služebnu
MP anonym, že ze střechy ubytovny Horník padají balíky
s materiálem určeným k zateplení. Po příjezdu strážníci
viděli na zemi několik balíků polystyrenu. Strážníci dále
zjistili, že nedošlo ke zranění osob ani ke škodám na cizím
majetku. Hlídka poté zjistila, která firma provádí zateplení
střechy, kontaktovala odpovědného pracovníka a vyzvala
ho k zabezpečení ostatního materiálu na střeše ubytovny
tak, aby nepadal dolů na ulici. Uvedený pracovník se
dostavil na místo a přislíbil hlídce, že vše zajistí. 

Dne 15. 7. v 18.10 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena, že v areálu Nového rybníka v blízkosti minigolfu
leží nějaký muž. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Po pří-
jezdu nalezla na zemi muže, který se nehýbal, a nedaleko
od něj ležela prázdná láhev od alkoholu. Strážníkům se
podařilo po chvíli muže posadit na blízkou lavičku. Jeho
ztotožněním následně zjistili, že jde o muže ve věku 42 let.
Jevil známky značné opilosti a byl zcela promáčený deštěm.
Na základě těchto skutečností přivolali strážníci záchran-
nou zdravotnickou službu. Posádka sanitky poté převezla
muže do nemocnice k dalšímu ošetření. 

Dne 21. 7. ve 14.08 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena, že naproti supermarketu Billa leží opilý muž. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP a u uvedeného obchodu nalezla
ležícího muže. Opodál u autobusové zastávky zahlédla
kufry, které, jak bylo později zjištěno, patřily shora jmeno-
vanému. Strážníci muži pomohli vstát. Dotyčný na dotaz
uvedl, že nemá žádné zdravotní potíže a nepotřebuje
lékařské ošetření. Ztotožněním hlídka následně zjistila, že
se jedná o 59letého muže. Po chvíli se na místo dostavil
jeho bratr a sdělil strážníkům, že ho přijel vyzvednout.
Hlídka tedy předala muže bratrovi a odjela. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Od září začínají opětovně kurzy sebeobrany pro ženy
(finančně podporováno městem)
V pondělí 10. září začíná další kurz sebeobrany pro ženy. Stejně jako v předcháze-
jících letech, i tentokrát ho pořádá občanské sdružení Tilius ve spolupráci s městem
Příbram (Městskou policií Příbram). Kurz sebeobrany, který bude trvat až do konce
listopadu, se skládá z 12 výcvikových bloků, které se uskuteční v pondělní večery
(18 - 21 hod.) v malé tělocvičně v objektu bývalé 8. ZŠ, Žežická 193. 
Město Příbram společně s občanským sdružením Tilius uspořádalo v letech 2008 až
2011 již několik kurzů sebeobrany pro ženy, kterých se celkem zúčastnilo 183 dívek
a žen z Příbrami a blízkého okolí. Velká část nákladů na realizaci těchto kurzů byla
vždy hrazena z rozpočtu města, případně byly finanční náklady pokryty z dotace
MV ČR. O tyto kurzy byl pokaždé velký zájem, kapacita kurzů byla vždy zcela
naplněna a některé zájemkyně musely být dokonce odmítnuty. Proto jsme se
rozhodli podpořit realizaci kurzu i v letošním roce.
Cílem kurzu je naučit ženy předcházet krizovým situacím, a pokud již nastanou,
seznámit je s možnostmi, jak tyto konfliktní situace řešit, aby ženy byly schopny
ochránit si svůj život a zdraví. Při výcviku bude také použit ochranný protiúderový
oblek RED MAN, který město pro tyto účely nakoupilo v roce 2009 z dotace MV ČR
určené na projekty prevence kriminality. 
Celková cena za účast na kurzu je 2 500,- Kč za 1 osobu. Příspěvek města pro jednu
účastnici bude 1 000,- Kč, ženy samy si budou hradit zbývajících 1 500,- Kč.
Studentky, ženy na rodičovské dovolené a seniorky budou samy platit pouze
1 200,- Kč, protože budou mít slevu 300,- Kč. Město poskytne pro potřeby realizace
kurzu i nájem prostor za symbolickou 1,- Kč. Zbývá ještě několik volných míst,
zájemkyně se mohou přihlásit na e-mail v.skalnik@tilius.cz nebo tel. 731 445 501.

Město realizuje kurzy prevence předluženosti 
Město Příbram od loňského června poskytuje občanům bezplatně dluhové
poradenství. Jen v loňském roce tuto službu využilo 168 osob, v letošním už to
bylo 209. Protože má s řešením dluhů problémy stále více lidí, rozhodli jsme se
zařadit do Městského programu prevence kriminality na rok 2012 i projekt „Kurzy
prevence předluženosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“. Zároveň jsme
podali žádost na MV ČR o přidělení finanční dotace na realizaci tohoto projektu.
Město obdrželo na uspořádání 8 seminářů z oblasti finanční gramotnosti a dlu-
hového poradenství dotaci ve výši 40 000,- Kč. Semináře, jejichž obsahem bude
mimo jiné i sestavování rodinného rozpočtu a případná výše půjčky, informace
o subjektech, které poskytují půjčky, důležité informace před uzavřením smlouvy
o půjčce či úvěru, jak řešit případné opoždění splátek, komunikace s věřitelem,
mapování vzniklých dluhů, právní rámec exekucí, soudní řízení související s dluhy,
osobní bankrot atd., se uskuteční na podzim letošního roku. 
Tři z osmi seminářů budeme realizovat ve spolupráci s Úřadem práce Příbram
pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a mající dluhy. Čtvrtý kurz bude pro starší
klienty (ve věku 15 – 20 let) Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna, pátý
kurz bude pro klienty kontaktního centra pro uživatele nelegálních návykových
látek, které v Příbrami provozuje Magdaléna, o. p. s. Dva kurzy se uskuteční pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, které mají dluhy, jsou dlouhodobě nezaměstnané
a žijí na hranici chudoby. Osoby zařazené do těchto dvou kurzů budou vyhledány
romským koordinátorem, který v Příbrami funguje od června 2012 a bude s osobami
ohroženými sociálním vyloučením v Příbrami dlouhodobě a komplexně pracovat.
Poslední kurz se uskuteční pro osoby propuštěné z VTOS. Výběr osob a realizace
kurzu probíhá ve spolupráci s Probační a mediační službou.
Cílem seminářů je především předcházet zvyšující se zadluženosti občanů, informovat
účastníky o jejich právech a povinnostech a naučit je vzniklou zadluženost řešit.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

První pomoc tonoucímu
Doba dovolených je tu a my všichni už se těšíme
na spoustu krásných slunečných dnů, výlety do přírody
a samozřejmě také k vodě. Nikoho pravděpodobně
nenapadne myslet na různá nebezpečí, která nás
v průběhu tohoto pěkného letního období mohou
potkat. Například na následky tonutí zemře každý rok
v České republice přibližně 50 lidí. Většina z nich jen
proto, že neuposlechne varování a přecení své síly, velmi
často to bývá po požití většího množství alkoholu nebo
jiné návykové látky. 
S množstvím alkoholu se zvyšuje i riziko rychlejšího
prochladnutí ve vodě. K samotnému tonutí se často –
například při skocích do vody ze břehu, větví stromů,
plavidel nebo mostů – přidruží poranění páteře nebo
otřes mozku. 
Při tonutí postižený vdechne větší množství vody do plic.
Tím dochází k uzavření dýchacích cest. Hlavními příznaky
jsou promodralá barva kůže a nateklé rty a ušní boltce.
Kvůli nedostatku kyslíku dochází během několika minut
k poškození mozku a také ke klinické smrti. Pokud tedy
není v dosahu okamžitá odborná pomoc, je dobré znát
alespoň základní pravidla, jak se v takovém případě
zachovat, abychom dokázali postiženému pomoci
do doby, než se na místo dostaví lékař.

Jak tedy postupovat, pokud se ocitneme v situaci, že
máme poskytnout pomoc tonoucímu? 
- ihned přivolat pomoc, upozornit případně další osoby
na to, co se děje,
- hodit tonoucímu nějaký předmět, kterého by se mohl
chytit (např. nafukovací lehátko, kládu apod.),
- přitáhnout ho ke břehu pomocí větve, provazu nebo
opasku, 
- pokud je v dosahu loďka, lze při záchraně použít loďku,
- není třeba vytahovat tonoucího do lodě, je vcelku
dostačující, pokud se zachytí na zádi – ne však boků,
protože hrozí, že by svou vahou loďku převrátil.

Nedoporučuje se však skákat pro tonoucího do vody!
Vytahování tonoucího z vody na břeh by měl provádět
pouze velmi dobrý plavec a i tak je takový druh záchrany
značně nebezpečný. Člověk, který se topí, prožívá totiž
velký strach o svůj život a snaží se vší silou zachytit
čehokoli ve svém okolí. Může tedy v panice snadno svého
zachránce vlastní vahou stáhnout ke dnu a utopit ho. 
Pokud se přece jen rozhodneme pro tonoucího
doplavat, měli bychom zachovávat následující pravidla: 
- přibližovat se k tonoucímu zezadu, aby nás neviděl
a nemohl nás chytit rukama,
- uchopit ho za hlavu nebo hrudník a v poloze na zádech
ho táhnout ke břehu tak, aby jeho nos a ústa byla nad vodou,
- zachránce rovněž plave naznak,
- je vždy lepší vzít s sebou do vody předmět, kterého by se
mohl tonoucí přidržet a nestahoval zachránce pod vodu
(např. nafukovací kruh, prkno apod.),
- po vytažení tonoucího na břeh je třeba zkontrolovat
a vyčistit dýchací cesty,

- pokud nedýchá, zahájit masáž srdce a umělé dýchání
(provedeme počátečních pět vdechů a provádíme masáž
hrudníku v poměru 30:2, tj. 30 stlačení hrudníku:
2 vdechy), a to do příjezdu záchranné zdravotnické služby
nebo do vyčerpání zachránců,
- pokud dýchá a tluče mu srdce, chránit postiženého
před prochladnutím do doby, než přijede lékařská pomoc.
Je-li tonoucí v bezvědomí se zachovalou spontánní
dechovou a srdeční aktivitou, uložíme ho do stabilizo-
vané polohy na boku, přičemž je nutno každou
minutu kontrolovat dech a tep!

STABILIZOVANÁ POLOHA - NOVĚJŠÍ TYP, TZV. EURO-
POLOHA

1. Klekneme si k boku postiženého. Horní končetinu
postiženému (tu, která je k nám blíže) položíme tak, aby
svírala pravý úhel s tělem. 
2. Nyní od nás vzdálenější dolní končetinu pokrčíme
v koleni a horní končetinu na stejné straně těla položíme
na břicho postiženého. Zraněného převalíme tak, že ho
uchopíme za od nás vzdálenější rameno a pokrčené
koleno a táhneme za ně k sobě. 
3. Po převalení tlakem na bradu a čelo vytvoříme co
největší záklon hlavy, tvář položíme na hřbet ruky, která je
dlaní k zemi, aby nedošlo ke vdechnutí případných
zvratků. Hlava je tak podložena vlastní rukou a stabilizo-
vaná. Druhou ruku můžeme ohnout v lokti, aby nedošlo
k nějakému nechtěnému zranění. Ještě upravíme pozici
pokrčené dolní končetiny, ta by měla být v kyčli a koleni
ohnuta do pravého úhlu.
4. Přivoláme záchrannou zdravotnickou službu.
5. Na jedné straně smí člověk ležet maximálně 30 minut.
Avšak stejně jako při ostatních činnostech i při koupání
a vodních sportech platí, že je lépe nehodám předcházet. 
A jak lze předejít nebezpečí tonutí?
- do vody choďte minimálně 1 hodinu po jídle – nikdy ne
s plným žaludkem,
- nikdy se nekoupejte samotní,
- neplavte, když jste unavení nebo uhřátí po předchozím
pobytu na slunci,
- před vstupem do hluboké vody se nejprve osmělte,
- neskákejte do vody, pokud nevíte, jaká je v místě
doskoku hloubka anebo zda se pod hladinou neskrývá
velký balvan,
- chcete-li plavat dále od břehu, zajistěte si doprovod
nebo alespoň informujte své známé,
- dostanete-li křeč, nesnažte se ji rozplavat, odpočiňte si –
například tak, že se položíte ve vodě naznak,
- při vodním lyžování nebo jiných vodních sportech si
vždy oblečte záchrannou vestu, 
- nepijte větší množství alkoholu před plaváním,
- neplavte do dráhy plavidlům, zejména motorovým,
- děti bez záchranné vesty nepatří do lodiček ani jiných
plavidel.
A na závěr jedna malá rada. Snažte se při sportování či jiné
volnočasové aktivitě dbát na opatrnost a bezpečnost svého
jednání, každý krok pečlivě zvažte a neohrožujte
lehkomyslně své zdraví a život. Jen tak můžete prožít krásné
léto a strávit své volné dny bez nehod a nepříjemných zážitků.

Martina Růžičková, MP Příbram

Záleží mi na tom, aby oprava Mariánské ulice proběhla
rychle, kvalitně a bez komplikací
Dne 9. července 2012 byla zahájena jedna z nejvýznamnějších investičních akcí
v Příbrami v letošním roce  - generální rekonstrukce Mariánské ulice. 
Odbor silničního hospodářství a investic Městského úřadu Příbram povolil
uzavírku komunikace Mariánská ulice v úseku od křižovatky s ulicí Pod Haldou
po křižovatku s náměstím J. A. Alise v místní části Březové Hory, a to od 9. července
2012 do 9. listopadu 2012. 
Zakázku na opravu Mariánské ulice v Příbrami získala firma Strabag, a. s., se sídlem
Praha 5, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu za provedení prací –
přibližně 14,8 milionu korun. Rekonstrukci Mariánské platí město Příbram celou
ze svého rozpočtu.
Oprava bude postupovat v blocích přibližně po 50 až 100 metrech. Přístup k nemo-
vitostem bude po celou dobu rekonstrukce ulice občanům umožněn. Do opravo-
vané ulice bude po dobu stavby ve velmi omezené míře povolen vjezd vozidlům
těm občanům, kteří v Mariánské vlastní nemovitosti nebo zde bydlí.
O chystané stavbě jsme v průběhu přípravy místní občany podrobně informovali,
a to i při dvou veřejných diskuzích, které jsem společně s Odborem silničního
hospodářství a investic Městského úřadu Příbram a Spolkem přátel Březových Hor
za tímto účelem uspořádal. Na těchto setkáních se mimo jiné řešilo, jak budou
budovány přípojky k jednotlivým nemovitostem. Vysvětlovali jsme zde také, proč
musí mít malá část opravené ulice dlážděný povrch, když občané se většinově
v anketě, kterou jsme zde uspořádali, rozhodli pro asfalt. Očekávám, že majitelé
domů v Mariánské ulici budou s dodavatelskou firmou v průběhu výstavby
spolupracovat tak, aby oprava proběhla hladce a rychle.
Jsem rád, že se nám také podařilo dojednat, že současně s rekonstrukcí vodovodu
a kanalizace se v ulici vymění i plynovodní rozvody. 
K 16. červenci je sejmut povrch a dlažební kostky na úseku 50 metrů od křižovatky
s ulicí Pod Haldou. Chodníky jsou průchozí, v tělese vozovky se bagruje a bude se
zde dělat oddílná kanalizace a vodovod.
Objížďky po dobu rekonstrukce budou pro autobusy Městské hromadné dopravy
(MHD) Příbram vedeny ulicemi Politických vězňů a Kladenská. Pro ostatní dopravu
povede objízdná trasa ulicemi Pod Haldou, Kladenská a K Dolu Marie. Objížďky
budou vyznačeny oranžovou směrovou šipkou. 
Před zahájením uzavírky nechala firma Strabag, a. s., provést kontroly dopravního
značení objízdných tras Dopravním inspektorátem Policie České republiky.
Po dobu rekonstrukce nejsou obsluhovány obousměrně zastávky MHD „Příbram,
Březové Hory, Mariánská“ a „Příbram, Březové Hory, náměstí J. A. Alise“. Uvedené
zastávky jsou obsluhovány autobusy MHD linek číslo 10A, 10B, 3A, 3B a 3C.
Náhradními zastávkami pro zmíněné linky budou stanice „Příbram, sídliště, Poli-
tických vězňů“ a „Příbram, Březové Hory, rozcestí Zdaboř“.    
Po dobu rekonstrukce Mariánské ulice je mimo jiné komplikovanější i svoz
domovních odpadů z těchto míst. Podobně, jako když se dělala Husova
a Rožmitálská, budou i tentokrát obyvatelé dotčené ulice informováni o organizaci
svozu komunálního odpadu prostřednictvím letáků vhazovaných do schránek.
Vážím si toho, a děkuji za to, že místní občané pochopili nutnost provést generální
opravu Mariánské ulice. Vím, že rekonstrukce omezí kromě občanů zdejší pod-
nikatele a živnostníky. Je proto v našem společném zájmu, aby stavební práce
proběhly co možná nejrychleji a bez zbytečných komplikací. Pokud by se vyskytly
nějaké problémy, mají občané možnost telefonovat pracovníkům Městského
úřadu Příbram, kteří mají průběh rekonstrukce Mariánské ulice na starosti. Jsou to:
Zdeněk Škaloud – tel. č. 777 826 308, Richard Hadač – tel. č. 608 153 223, Petr
Růžička – tel. č. 731 609 910.
Věřím, že generální rekonstrukce Mariánské ulice proběhne ve stanoveném termínu
a bez komplikací, k plné spokojenosti všech obyvatel této části našeho města.

MVDr. Josef Řihák, starosta Příbrami

Projekt „Na praxi k sousedům“
V letošním roce Obchodní akademie Příbram hostila již potřetí skupinku německých praktikantů z Idaru-Oberstein.
Od 4. do 22. června vykonávali dvě studentky a dva studenti z partnerské školy třítýdenní praktikum v příbramských
firmách a společně se studenty třetích ročníků naší školy sbírali profesní zkušenosti. Studentů se ochotně ujali pracov-
níci firem Finvest Příbram, s. r. o., Herlin, spol. s r. o., a ISŠ HPOS Příbram, kteří se po celou dobu stáže starali
o jejich pracovní náplň. Výše uvedeným firmám bychom tímto chtěli velice poděkovat za vstřícnost. Ve volném čase
měli studenti příležitost poznat město Příbram, jeho kulturní památky i sportovní zařízení.  
Němečtí studenti byli velmi milí, ochotně se zúčastňovali jak pracovních, tak i volnočasových aktivit. Naši studenti
oceňovali především možnost komunikovat v cizím jazyce a poznat práci v různých příbramských firmách. Je to
zkušenost, kde si ověří své znalosti nabyté ve škole, ale mají možnost poznat i mnoho nového. Za všechny zúčastněné
připojujeme názor jedné naší praktikantky, Nely Rychterové ze 3. A:
„Od 4. do 13. června 2012 jsem vykonávala praxi s německou studentkou Julií v kanceláři naší školy. Němčina není můj hlavní
cizí jazyk, a tak jsme s Julií komunikovaly převážně anglicky. Protože Julie umí perfektně rusky, dorozumívaly jsme se i rušti-
nou, kterou se pro změnu neučím vůbec, ale nějaká ta slovanská pospolitost pomohla. Úkoly jsme dostávaly především
jednodušší, takže jsme měly během praxe čas konverzovat, což už po prvních dnech celkem hezky šlo, a dozvěděla jsem se
dost nových věcí o Německu i o Rusku. S Julií, dalšími třemi praktikanty z Německa, mojí třídou a 3. C jsme jeden den byli
na exkurzi v České národní bance. Studentům jsem se anglicky snažila přeložit informace, které nám pan průvodce sděloval,
zapamatovat si číselné údaje a přetlumočit. Tento den byl asi nejvíce překladatelsky vyčerpávající, ale byla to zábava.
Potěžkat si zlatou cihličku chtěli všichni. Někdy jsem se i divila, kolik slovíček jsem si schopna vybavit. Několikrát mi přišlo
líto, že nedokážu nějaké zajímavé informace přetlumočit, což se stalo velkou motivací k mému snažení naučit se dobře cizí
jazyk. Z praxe mám pěkný pocit, s Julií se mi pracovalo opravdu dobře.“

Iva Čápová, Lenka Lexová



F O T O K R O N I K A

MVDr. Josef Řihák přijal na radnici potomky občanů židovského původu z Československa, kteří
pátrají po svých předcích, hledají památky (např. synagogy) a monitorují oběti holocaustu.
Jednání se zúčastnil také PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram.

Při Prokopské pouti se starosta MVDr. J. Řihák vyfotil s Příbramskými mažoretkami.

V pondělí 30. 7. se konalo další jednání Zastupitelstva města Příbrami. Jednání řídil starosta
MVDr. Josef Řihák.

Místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý se zúčastnili vernisáže výstavy Josefa Hlinomaze. Místostarosta Ivan Šedivý při kontrole prací v Mariánské ulici na Březových Horách.

Starosta MVDr. Josef Řihák poděkoval Mgr. Rostislavu Riškovi za jeho práci pro rozvoj waldorf-
ského školství v Příbrami.

Letní tábor dětí proběhl v červenci. Starosta MVDr. Josef Řihák a manažer prevence kriminality
JUDr. Milan Fára navštívili děti hned první den pobytu.

Naše město navštívili zástupci litevského města Paněvěžys. Na jejich žádost jim místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý ukázal stroj Silkot na opravu silnic. 



Vážení čtenáři Kahanu,
léto je v plném proudu a také
zaměstnanci úřadu OHK se střídají
na dovolených. Nicméně vše funguje

v plném rozsahu, jak ověřování certifikátů pro exportéry, tak i služby Czech
Pointu.
K 1. červnu 2012 jsme spustili 2. ročník internetové ankety „TOP FIRMA
PŘÍBRAMSKO 2012.“ 

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. Tato anketa
probíhá na webových stránkách www.topfirmapribramsko.cz a k dnešnímu dni už je
v soutěži cca 700 hlasů. Nezapomeňte, že v anketě můžete hlasovat až do konce roku 2012.
Jako každým rokem v době letních měsíců aktualizujeme údaje do Regionálního adresáře
firem a institucí, tentokrát již pro 20. ročník podnikatelského katalogu pro rok 2013. V kata-
logu je aktualizováno téměř 800 firem v příbramském regionu a uzávěrka je 15. září 2012.
Objednávku jednotlivých zápisů naleznete na našich webových stránkách nebo si ji můžete
vyžádat e-mailem či osobně na úřadu OHK Příbram v Zámečku - Ernestinu.
Na začátek srpna připravujeme informační seminář na téma „Zakládání a provoz firemních
školek“ společně s Neziskovým sdružením V trávě, o. s. Při jednoduché prezentaci ukážeme
výhody a možnosti jednotlivých způsobů řešení, dopady na ekonomiku vaší organizace
a dáme vám představu o nákladech a termínech takového řešení.
Reagujte na nedostatek míst v mateřských školách ve vašem okolí a vyjděte vstříc potřebám
vašich zaměstnanců. Využijte veřejnou podporu, která je k dispozici. 
Na 26. září připravujeme konzultační seminář s daňovým poradcem Ing. Dvořákem
„Nemovitosti v účetnictví a daních“. Lektor nejprve seznámí účastníky semináře s pro-
blematikou nemovitostí z obecně právního pohledu. Následně procvičí daňové nakládání
s nemovitostmi z pohledu jednotlivých daní i účetnictví. Zvláštní pozornost bude věnována
problematice přenesení daňové povinnosti v DPH. Výklad bude provázen řadou příkladů. 

Ze života členské základny:
OA a VOŠ PŘÍBRAM pořádá pilotní ověřování kurzu „Příprava k získání certifikátu ECDL“
z projektu UNIV 2. Absolvování kurzu nabízí Obchodní akademie zájemcům z řad firem z re-
gionu. Zájemci mohou absolvovat celý kurz nebo jen vybrané moduly a pozitivní zprávou je,
že kurz práce s PC je zcela zdarma.
Speciální letní nabídku pro členy OHK nabízí člen OHK Příbram Dr. Martin Vácha. Jedná se
o 10% slevu na vynikající slovinská vína DOLC 1834, a to do konce srpna 2012. 
Ke každé objednávce nad 2 000 Kč obdrží každý navíc sommelierský otvírák s logem DOLC.
Na konci léta budou všichni slosováni o sadu značkových skleniček s logem DOLC 1834.
Krásný zbytek letošního léta Vám přeje

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

Informační místo pro podnikatele

Poutní slavnost 
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna se na Svaté
Hoře každoročně koná slavná Pouť, neboť zdejší poutní
kostel, svatohorská basilika 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 18. – 19. srpna
a začíná 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, kterou
celebruje světící biskup pražský Mons. Václav Malý, se
koná v neděli ráno od 9 hodin ve venkovních prostorách
baziliky u Korunovačního oltáře. Po skončení mše se
poutníci vydají procesím s doprovodem hudby k uctění
milostné sošky, kde budou též požehnány květiny, které si
pak poutníci mohou odnést do svých domovů. Svato-
horský chrámový sbor provede při této příležitosti Mešní
proprium od Stanislava Jelínka, soudobého skladatele
po léta spjatého se Svatou Horou. V 13.30 proběhne
slavnostní požehnání se zpěvem Loretánských litanií. 
Ve 14 hodin začne varhanní koncert Pavla Šmolíka,
svatohorského regenschoriho, v rámci česko-německého
varhanního festivalu. 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 každodenně 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
Zašlete DMS a podpořte tak stavbu svatohorských varhan!
Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS SVATAHORA
na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan
pro Svatou Horu přispějete 27 Kč, http://www.darcov-
skasms.cz/.
Doposud bylo takto zasláno 881 DMS a připsáno tak
na účet stavby varhan 23.787,- Kč. DĚKUJEME!
Můžete také přispívat pravidelně každý měsíc po dobu
jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK
SVATAHORA na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude
automaticky odečtena částka 30 Kč. Službu DMS zajišťuje
Fórum dárců. Více informací o dárcovských SMS najdete
na www.darcovskasms.cz.
Projekt stavby varhan realizuje Matice Svatohorská,
občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory.
Celkové náklady na stavbu velkých varhan jsou 14 928
735 Kč, včetně DPH. K 30. červnu 2012 bylo
shromážděno 4 957 405 Kč, tedy cca 33 % z konečné
ceny nástroje. Za Vaši štědrost Vám srdečně děkujeme!
Při poukázání daru na účet nebo jeho složením
v hotovosti 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. 

Příbramští občánci narození v červnu a červenci

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Jiná Vltava v příbramské
nemocnici
Na přelomu července a srpna,
byť netradičně o týden dřív
než v první úterý příslušného
měsíce, byla v nemocniční
Galerii Gaudii Gratia otevřena
nová výstava. Výstava foto-
grafií vzniklých v rámci
soutěže příbramského a sedl-
čanského fotoklubu, která nesla

název Vltava jinak a pod záštitou Městské knihovny
Sedlčany proběhla na podzim loňského roku. Další
informace jsou převzaty z textu vedoucí sedlčanské
knihovny paní Blanky Tauberové:
„Městská knihovna Sedlčany v roce 2011 poprvé
uspořádala v rámci spolupráce fotoklubů Uran
Příbram (www.fotokluburan.cz) a FotoFlegmatici
Sedlčany (http://fotoflegmatici-sedlcany.webnode.cz)
fotografickou soutěž na téma Vltava jinak. Posláním
soutěže byla neformální konfrontace tvorby
fotografů obou fotoklubů a následná výstava
nejlepších prací v říjnu roku 2011 v sedlčanské
knihovně. Soutěž i výstava mají za úkol nejen před-
stavit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo
v obou fotoklubech, nýbrž také na základě
porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty
napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské
fotografie.
Téma soutěže nebylo zvoleno náhodně. U Sedl-
čaňáků, a jak jsme se dozvěděli i u Příbramáků,
převládá pocit, že nás řeka Vltava rozděluje. Toto
do značné míry pociťuje hlavně starší generace,
která zažila ještě i jiné členění než byl bývalý okres
Příbram. My jsme se naší soutěží rozhodli dokázat,
že nás Vltava může i spojovat (například umělecky),
nejenom rozdělovat (geograficky).“
Vltava je jistě fenomén neodmyslitelný od příbram-
ského regionu a od povědomí jeho obyvatel. Jak se

podařilo autorům naplnit ambici „jiného pohledu“
na tuto řeku, uvidí návštěvníci nemocnice a výstavy
během srpna a září tohoto roku. 
Výstava byla otevřena vernisáží v úterý 31. července
v tradičních 17 hodin v prostoru hlavního vstupu
do nemocnice (areál I., U Nemocnice 84, pavilon C,
přízemí).

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

Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží
I v době dovolených a prázdnin bude probíhat v prostorách Hořejší Obory
oblíbený Farmářský trh. Přijďte si 18. srpna koupit čerstvé ovoce, zeleninu,
mošty, valašské frgály, sýry, med a výrobky z něj, domácí pečivo, bohutín-
skou mouku, výborné uzeniny, rybí speciality, žampiony, voňavé bylinky
a další lákavé výrobky.

Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann, MěÚ Příbram

Ovocné a zeleninové trhy
Město Příbram, ve spolupráci s podnikateli z Pražské ulice,  opět zve občany
na Ovocné a zeleninové trhy, které se tradičně uskuteční na Václavském
náměstí a horní části Pražské ulice. Také v srpnu budou pravidelně probíhat
každou sobotu, tj. 4., 11., 18. a 25. 8. 2012. 
Trampolína pro malé návštěvníky bude opět připravena.

Nevíte, co dělat v tomto rozmarném počasí? Přijďte si zahrát badminton!
Víte, že badminton je nejrychlejší raketový sport na světě? Odpálený míček dosahuje
rychlosti až 400 km/hod. Už jste tomuto fenoménu současnosti také propadli, či to
chcete jen vyzkoušet? Pro všechny nadšence tohoto sportu jsou ve sportovní
hale Aquaparku Příbram připravena dvě hřiště, včetně sítí.
Za hodinu hry zaplatíte 150,- Kč. Kdo nevlastní rakety a míčky, může si je vypůjčit.
Za poplatek 50,- Kč Vám budou k dispozici 4 rakety a 3 míčky. Informace a rezervace
kurtu je možná na telefoním čísle 318 621 384.

Netradiční školní rok v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91 se rozloučila se svými předškolními
dětmi. Odpoledního slavnostního zahájení se ujala paní ředitelka Jitka Černá
s Ing. Jurajem Molnárem a společně poděkovali všem za celoroční spolupráci, ať už
v oblasti zábavy, nebo práce s azbestem.
Poté následovalo krátké vystoupení předškolních dětí, které ukazovaly, jak moc se
do školy těší, následovalo slavnostní stužkování a předání knih s přáním skvělých
budoucích studijních výsledků, jako žáků našich Základních škol.
Díky vynikající spolupráci s hasiči z Březových Hor jsme připravili pro všechny děti
v horkém letním odpoledni program s akcí Soptík. Děti se dozvěděly důležité
informace o používané technice a o práci příbramských hasičských sborů, které
v zimních mrazivých dnech pomáhaly kolektivu v mateřské škole po celou dobu
v krizové situaci v období azbestu. Svým jednáním hasiči byli velkou psychickou
podporou ředitelce a všem zaměstnancům školy. Za jejich obětavost, vstřícnost
a pracovitost jim patří velký dík.
Pod vedením zřizovatele byl vytvořen tým lidí, který organizoval práce spojené
s likvidací azbestových a minerálních vláken v budovách mateřské školy. Po celou
dobu prací v mateřské škole byl zajištěn provoz v náhradních prostorách.
Poděkovat chci zejména vedení týmu p. Ing. Juraji Molnárovi, který po celou dobu
akce spolupracoval a pomáhal řešit krizovou situaci, prakticky byl s námi v denním
kontaktu, MUDr. Ivanovi Šedivému a p. Zdeňkovi Škaloudovi, kteří řešili a stále řeší
vzniklou ekonomickou situaci způsobenou likvidací azbestových a minerálních
vláken.
Zároveň chci také poděkovat dalším členům týmu: Davidovi Lukšanovi, PhDr. Věře
Černé a firmě Karcher panu Martinovi Sedláčkovi.
V neposlední řadě moje poděkování patří rodičům za trpělivost, se kterou vodili
děti do náhradních zařízení, a za jejich pomoc.
Na závěr děkuji všem svým „holkám“ (zaměstnankyním) a chválím je, jak zvládly
a řešily přidělené úkoly v krizové situaci evakuace školy, zajištění stravování, péče
o děti v náhradních prostorách. Jako ředitelka školy jsem přesvědčena, že mám
skvělý tým, o který se mohu kdykoliv opřít.
Krásné prázdniny Vám přeje Jitka Černá, ředitelka.

Nová perspektiva pro cizince
Jste cizinec a hledáte práci? Nebo pracujete na nekvalifikované pozici, i když máte ze země
původu vyšší vzdělání? Bydlíte ve Středočeském kraji? Pak právě pro Vás je určen projekt
Nová perspektiva, který realizuje Centrum pro integraci cizinců. Pomůžeme Vám najít
vhodné zaměstnání. Můžete využít naši asistenci při psaní životopisu a motivačního dopisu,
profesní diagnostiku k naplánování Vaší profesní dráhy, rekvalifikaci dle Vašeho výběru a jiné
kurzy (kurz výběrového řízení, kurz práce s Excel apod.). Jako motivaci pro Vašeho budoucího
zaměstnavatele nabízíme příspěvek na Vaši mzdu ve výši až 16 000 Kč na 6 měsíců. Projekt je
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a všechny aktivity jsou
pro Vás zdarma. 
Do projektu se můžete stále přihlašovat. V případě, že Vás projekt zaujal, kontaktujte, prosím,
Mgr. Petru Hakenovou na tel.: 774 866 838 nebo na emailu petra.hakenova@cicpraha.org. 
Schůzku je možné domluvit v místě Vašeho bydliště nebo v sídle organizace v Praze, více
na www.cicpraha.org. 

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
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Na konci prázdnin ovládne Nový rybník opět neckyáda. Poslední prázdninová sobota odpoledne, která letos připadá na 1. září, by měla na koupališti Nový
rybník opět patřit soutěži netradičních plavidel a jejich posádek. Druhý ročník příbramské neckyády opět pořádá divadelní společnost Půlnoc ve spolupráci
s Junior clubem. Kromě samotné soutěže netradičních plavidel připravují organizátoři i další doprovodný program pro návštěvníky, ve kterém nebudou chybět
hudební vystoupení, soutěže, lanové atrakce a aquazorbing z Lanového parku Slapy, ukázka techniky hasičů nebo třeba program prevence kriminality. Hlavně ale
doufají, že letos se přihlásí více posádek. Loňského klání se účastnilo celkem šest plavidel, mezi kterými zvítězila dívčí posádka Růžová budoucnost. 
„Letos doufáme, že posádek bude víc. Plavidlo ani počet členů posádky není nijak omezen, pouze je potřeba, aby se plavidlo udrželo na vodě,“ říká za organizá-
tory prezident divadelní společnosti Půlnoc Ondřej Dufek. Jednotlivé posádky se mohou hlásit buď na emailu pulnoc@pulnoc.eu nebo na tel: 608 611 822. 

VZPOMÍNKY 
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KRASOHLEDĚNÍ 2012 – 4. ROČNÍK

ZAHÁJENÍ
KULTURNÍ

SEZÓNY 
V PŘÍBRAMI

PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ 2012  19.00
Slavnostní zahájení, předání ceny Krasohled 
starostou města MVDr. Josefem Řihákem
Oněgin byl Rusák 
Přestavení Divadla v Dlouhé
Volné pokračování bestselleru Hrdý Budžes autorky 
Ireny Douskové, ve kterém pokračuje hlavní hrdinka 
Helenka Součková po stupínkách československého 
socialistického vzdělávacího systému a dospěje 
až na gymnázium...
Po představení autogramiáda Ireny Douskové
vstupné 320 Kč a 280 Kč
Divadlo A. Dvořáka, Velká scéna

Jak jsme si zbourali Městečko na dlani 
Výstava připomíná proměny Příbrami 
ve 2. polovině minulého století
Divadlo A. Dvořáka Příbram, foyer Velké scény

ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ 2012 17.00
Podvečer se skladbami Stanislava Jelínka 
a jeho současníků
Koncert žáků ZUŠ Příbram I, 
nám. T. G. Masaryka 155, beseda s autorem.
Stanislav Jelínek, nar. 1945, absolvent AMU, bývalý 
pedagog Vojenské konzervatoře a Konzervatoře 
Jaroslava Ježka, autor liturgických a duchovních 
skladeb (v 70. letech práce pro Svatou Horu)
Sál ZUŠ
vstup volný

STŘEDA 12. ZÁŘÍ 2012 18.00
Příbram v období normalizace 
Přednáška PhDr. Daniela Doležala, PhD, 
ředitele Státního oblastního archivu v Praze, 
na téma proměny města v 70. a 80. letech 20. století
Divadlo A. Dvořáka Příbram, foyer Velké scény
vstupné 50 Kč

ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ 2012 17.00
Petr Sís  ZEĎ - Jak jsem vyrůstal za železnou 
oponou
vernisáž výstavy

Dokumentární výstava ke stejnojmenné knize 
přináší působivou výpověď na téma života 
v Československu před rokem 1989. Sísovy 
originální kresby, ilustrace a objekty doprovázejí 
autentické artefakty z 50. až 80. let. 
Kniha vyšla v překladech v deseti jazycích a od svého 
vydání získala více než dvacet cen v USA i v Evropě. 
Na jaře 2008 obdržela v Bologni prestižní zlatou 
medaili Ragazzi Award jako nejlepší kniha non-fi ction 
pro děti na světě.
Galerie Františka.Drtikola Příbram
vstup volný

NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2012 17.00
Katapult
Olda Říha zve na Čaje 70. let
Divadlo A. Dvořáka Příbram, Estrádní sál
vstupné 220 Kč

Předprodej vstupenek: 
Divadlo A. Dvořáka,
Infocentrum MěÚ - Zámeček – Ernestinum.

PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ - NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2012

KRASOHLEDĚNÍ 2012
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY V PŘÍBRAMI – 4. ROČNÍK

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

a Základní umělecká škola, 
Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

Projekt je fi nancován městem Příbram


