
Vážení spoluobčané.
Slunce se nám patrně v prvních podzimních dnech
snaží vynahradit skutečnost, že k nám bylo letos o prázd-
ninách skoupé. A tak si nyní, kdy prázdniny skončily už
i vysokoškolákům, užíváme pěkné dny babího léta.
Letošní prvňáčci se již naučili první písmenka, už umí
i sčítat 1+1 a pro nás ostatní naplno začaly pracovní
povinnosti.
Vedle práce je ale pro nás důležitá i zábava. A té jsme si
v uplynulém měsíci v Příbrami užili dost. V našem městě
se uskutečnila celá řada hezkých akcí. Ať už to byla
například oblíbená výstava Nože, Běh hasičů do Svato-
horských schodů, Multifest SW na pěší zóně Hořejší
Obora, Rally Příbram nebo především Příbramská
svatohorská šalmaj. Tato slavnost se letos mimořádně
povedla, o čemž svědčí i vysoká účast návštěvníků.
Děkuji touto cestou všem pořadatelům kulturních

a sportovních akcí v našem městě za jejich nezištnou práci ve prospěch nás všech.
Za vedení města mohu slíbit, že budeme podle možností rozpočtu i nadále
podporovat jejich činnost.
Letošní podzim v Příbrami je ve znamení mnoha staveb. Obvyklý život nás všech
nejvíce ovlivňuje generální rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka. Jak informujeme
ve vedlejším článku, centrum staré části Příbrami muselo být uzavřeno pro veškerý
automobilový provoz. Opravu vedle města totiž realizují i Ředitelství silnic a dálnic
České republiky a Středočeský kraj. Původně jsme počítali s tím, že opravy ulic
Hailova, Milínská a Plzeňská na sebe budou plynule navazovat tak, aby vždy alespoň
část náměstí zůstala průjezdná. Jenže to nakonec dopadlo jinak. Výběrová řízení
na dodavatele a všechny přípravné práce před zahájením stavby trvaly déle, než
jsme předpokládali. Proto se nyní sešly všechny tři dílčí stavby najednou. 
Pro obyvatele a návštěvníky Příbrami to znamená, že musí k dopravě využít objízdné
trasy. Dopravní problémy v Příbrami jsou o to větší, neboť ještě stále nemáme
slibovaný jihovýchodní obchvat města. A co je pro nás ještě horší, tato důležitá
dopravní stavba se bohužel ještě nerozběhla. Očekávám, že ve státním rozpočtu se
co nejdříve najdou peníze a tato důležitá komunikace se konečně začne budovat.
Než se tak stane, bude tranzitní doprava z východu na západ a z jihu na sever stále
vedena centrem Příbrami. Spolu s námi trpí nadměrným dopravním zatížením
i sousední obec Bohutín. Proto i Bohutínští již netrpělivě čekají, až se začne stavět
obchvat Příbrami.
Současně s rekonstrukcí náměstí TGM pokračují v Příbrami i další stavby. Ke konci
se chýlí zateplení obvodového pláště, oprava střechy, výměna oken a další práce
v Domě s pečovatelskou službou v Brodské ulici. Zateplení a nové fasády se
dokončují i na školních budovách v ulicích Dlouhá, Prokopská a Bratří Čapků.
A v neposlední řadě jsme tento měsíc slavnostně zprovoznili nové víceúčelové
sportovní hřiště pod Svatou Horou. Modernizované hřiště budeme postupně
dokončovat. Již dnes ale slouží k vyučování tělesné výchovy jak základním, tak
středním školám v okolí. Navíc je po skončení školního vyučování hřiště k dispozici
široké veřejnosti. Očekávám, že zejména děti a mládež opravené hřiště budou co
nejvíce využívat. 
Vážení občané Příbrami, přeji Vám všem hezký podzim.

MVDr. Josef Řihák
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Ve sněmovně se setkali starosta města
a senátor MVDr. Josef Řihák, a ministr
zemědělství a poslanec Ing. I. Fuksa.

Fotbalisté 1.FK Příbram vyhráli nad FK
Mladá Boleslav 2:0, a to góly Tomáše
Pilíka a Lukáše Hejdy. Blahopřejeme.

Farmářské trhy se těší u Příbramáků
velké oblibě. Další se budou konat
v sobotu 15. 10. na Dvořákově nábřeží.

Prázdniny skončily, žáci a studenti opět
usedli do školních lavic. Na snímku
jsou prvňáčci ze ZŠ 28. října 1.

Starosta MVDr. Josef Řihák se
zúčastnil hasičského cvičení na Zá-
kladní škole 28. října v Příbrami VII.
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Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, kterou město Příbram zahájilo minulý měsíc, v druhé polovině
září vstoupila do hlavní fáze. Stavební práce začaly uprostřed náměstí a postupně se rozšířily
i na přilehlé chodníky a komunikace. Z toho důvodu došlo k omezení dopravy na místních
komunikacích a na parkovišti na ploše samotného náměstí. Omezení dopravy v prostoru samotného
náměstí se předpokládá až do konce rekonstrukce, tj. do 30. dubna 2012.
Po dokončeném výběrovém řízení na stavbu od 19. září navázaly i rekonstrukce ulic Milínská
a Hailova, které patří Ředitelství silnic a dálnic ČR a Středočeskému kraji. „Kraj a Ředitelství silnic a dálnic
jsou totiž vlastníky komunikací protínajících náměstí TGM v Příbrami. A bez těchto stavebních objektů nelze
stavbu jako celek vůbec realizovat,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.

Navazující stavby, jejichž investorem není město Příbram, jsou:
- rekonstrukce silnice I/66 v úseku křižovatka OC Skalka – křižovatka Uran (ulice Milínská a Plzeňská)
včetně kruhového objezdu na náměstí TGM, investorem této rekonstrukce je Ředitelství silnic a dálnic
ČR, akce bude realizována v termínu 9 – 12/2011,
- rekonstrukce silnice II/118 v úseku křiž. Železářství Říha – kruhový objezd na náměstí TGM (ulice
Hailova), investorem akce je Středočeský kraj, akce bude realizována v termínu 9/2011 – 01/2012.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl odbor dopravy Středočeského kraje a odbor silničního
hospodářství a investic Městského úřadu Příbram o úplném uzavření náměstí T. G. Masaryka
v Příbrami od 19. září 2011 v tomto rozsahu:
- silnice I/66 v úseku křižovatka Skalka – křižovatka Uran (ulice Milínská a Plzeňská), objízdná trasa
bude vedena ulicemi Prokopská, Čs. armády a Plzeňská,
- silnice II/118 v úseku Železářství Říha – náměstí TGM kruhový objezd (ulice Hailova), objízdná trasa
bude vedena ulicemi Gen. Tesaříka, U Nemocnice a Riegrova,
- místní komunikace a parkoviště v prostoru náměstí TGM. 
Uzavírka platí pro veškerou dopravu, tedy i pro autobusy linkové i městskou hromadnou dopravu
v Příbrami. 

- Autobusové zastávky na náměstí TGM se nebudou obsluhovat.
- Autobusové linky D97 a D98 budou rovněž vedeny po objízdné trase a autobusová zastávka
v Jiráskových sadech se přesunuje o 150 m výše do ulice Jinecká (název zastávky: Příbram, Fibichova).
- Parkování v centru města je možné na přilehlých parkovištích, kde již bylo rozhodnuto Radou města
Příbrami o osvobození od placení poplatků.
- Jako náhradu za parkování na náměstí TGM bylo městem Příbram dohodnuto se soukromým
subjektem zřízení parkoviště pro cca 100 automobilů nad prodejnou Albert na Rynečku, a to ve stejném
režimu jako na náměstí TGM. Docházková vzdálenost z parkoviště do centra je cca 5 minut.

„Rekonstrukce centrálního příbramského náměstí je velmi náročná. Maximální koordinací prací
při výstavbě všech na sebe navazujících objektů chceme docílit skutečnosti, že veškeré dokončené úseky
budou postupně uváděny do provozu, aby došlo k co nejmenšímu poškození všech zájmů. To znamená,
že jakmile bude rekonstrukce některé komunikace dokončena, ihned ji otevřeme pro dopravu. 
Očekávám, že do konce prosince budou Milínská i Hailova ulice opět plně průjezdné. Ovšem nyní
bez celkové uzavírky nelze stavbu realizovat. Žádám proto obyvatele a návštěvníky Příbrami a zejména
řidiče o pochopení a trpělivost,“ řekl příbramský starosta Josef Řihák.

Strážníci - okrskáři Městské policie Příbram rozdávali v prvních dnech po uzavření náměstí TGM
informační letáky o plánované uzavírce, o objízdných trasách a o náhradních zastávkách autobusové
dopravy. Informace o změnách v dopravě jsou umístěny i na zastávkách v Jiráskových sadech
a v autobusech na trase do Prahy. Městští strážníci průběžně informují řidiče i na začátku objízdných
tras v Milínské, Plzeňské a v Hailově ulici.
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Z a č a l a  ú p l n á  u z a v í r k a
náměst í  T.  G .  Masaryka

Příbram: 23. 9. 2011
Skončila revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami
Starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák dnes slavnostně otevřel nově rekonstruované hřiště
pod Svatou Horou. Ukončil realizaci projektu s názvem „Revitalizace sportovního areálu pod Svatou
Horou v Příbrami“. Na slavnosti byli přítomni i zástupci Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
střední Čechy, 1. místostarosta města MUDr. Ivan Šedivý, radní Středočeského kraje MVDr. Václav
Beneš, příbramští radní Ing. Juraj Molnár, Jiřina Kaiserová a Martin Poulíček, ředitel Základní školy
pod Svatou Horou Mgr. Petr Ročňák a další hosté.
„Stavební práce na hřišti začaly vloni 30. listopadu a skončily letos 1. září. V rámci projektu bylo
na hřišti u základní školy a Gymnázia pod Svatou Horou vybudováno jedno velké hřiště s asfaltovým
povrchem, které se dá používat jako tři menší hřiště standardních rozměrů. 
Dětem, studentům a sportovcům zde rovněž začal sloužit běžecký ovál s umělým povrchem.
Sportovní areál mohou v dopoledních hodinách využívat základní a střední školy v okolí. Hřiště slouží
především k výuce lehkoatletických disciplín a k nejrůznějším míčovým sportům. Areál je otevřen
i pro veřejnost,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Na projekt město Příbram získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.
Celkový rozpočet projektu činí cca 9,6 milionu korun. Výše dotace činí přibližně 6,81 milionu korun.
Příspěvek z rozpočtu města činí celkem 2,79 milionu korun. Dodavatelem stavby byla na základě
výsledku výběrového řízení příbramská firma MTStav, spol. s r. o.
„Hřiště již od nového školního roku slouží dětem. V současné době připravujeme provozní řád,
ve kterém budou přesně stanoveny podmínky provozu. Hřiště je otevřeno i pro veřejnost podle počasí
až do pozdních odpoledních hodin. Hřiště bude spravovat Základní škola pod Svatou Horou. Ovšem
s tím, že jej mohou využívat i střední školy z nedalekého okolí. Hřiště je velké, hodinu tělocviku tu
v jednom okamžiku může mít i několik tříd najednou,“ doplnil příbramský starosta. 
Kromě doby školního vyučování bude hřiště každý všední den, o víkendech a ve svátek otevřeno i pro
širokou veřejnost. Od pondělí do pátku bude otevřeno po skončení školního vyučování do 17 až 20
hodin, ve svátek a o víkendech po celý den. Provozní doba se v průběhu roku bude měnit v závislosti
na době trvání denního světla. „Očekávám, že hřiště bude využívat co nejvíce sportovců z řad veřej-
nosti. Věřím také Příbramským, že si budou majetek chránit a nedají příležitost vandalům jej zničit,“
řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
PAVEL KŮRKA Z KORKYNĚ

1522 - 1603

V dnešním díle se nakrátko zastavíme u osoby, která je
s naším městem spojena v několika letmých momentech,
ale protože se jedná o zajímavou a pozoruhodnou
osobnost, bude to užitečné zastavení.
Pavel Kůrka (též Korka) pocházel ze staročeského
vladyckého rodu z Podbrdska, který se psal po vsi
Korkyně nedaleko Nového Knína. Narodil se v roce 1522
v Suchodole u Příbramě. Své první vzdělání získal
na městské škole v Příbrami, která tehdy mívala dobrou
úroveň a slušnou pověst. Později ještě navštěvoval školu
na Karlštejně. V deseti letech se stal panošem na dvoře
krále Ferdinanda I. a jako čtrnáctiletý vstoupil do králova
vojska. Zúčastnil se několika vojenských výprav do Uher
proti Turkům. Poté vstoupil do služeb různých mocnějších
šlechticů, až se nakonec vrátil do králových služeb.
Při zemském sněmu v letech 1569-70 v Praze využil Pavel
Kůrka osobní přítomnosti císaře a vyžádal si od něj úřad
hejtmana panství na Dobříši, které tehdy bylo doménou
českých králů. 
Později v letech 1586–1589 byl královským komisařem
v Kutné Hoře. Ještě v roce 1594 se zúčastnil dalšího tažení
proti Turkům v Uhrách. Pavel Kůrka se zapsal do dějin
nejen jako voják, diplomat či hospodář, ale svými
paměťmi je součástí i české literatury. Sepsal je koncem
16. století, střídmým, ale čistým jazykem v nich popsal
klíčové události svého života. Paměti se dochovaly
v přepisu ze 17. století. Pavel Kůrka zemřel roku 1603.
Sídlil na tvrzi v Ostrově u Dobříše a vlastnil ves Suchodol.
Na své tvrzi vedl čilý společenský život, jeho hostem byl
arcivévoda Ferdinand (ten, který se tajně oženil na Březnici)
a jednou dokonce císař Maxmilián.
Zatímco na počátku svého života se Příbram zapsala
do života Pavla Kůrky tím, že mu zde bylo poskytnuto
základní vzdělání, později, v roce 1570, se naopak pokusil
zapsat do její historie on. V tomto roce se totiž opět
vyostřil letitý konflikt mezi městem a jeho zástavními
vrchnostmi, jak jsme o tom již několikrát psali. Spor se
císař Maxmilián pokusil vyřešit vydáním nového privilegia
pro město Příbram, které však v podstatě nic neřešilo, jen
potvrzovalo stávající stav a hrozilo císařským hněvem
každému, kdo by jej chtěl rušit. Pavel Kůrka, tehdejší
hejtman na Dobříši, byl známý svými dobrými styky
s císařským dvorem, a proto jej nespokojení měšťané
požádali o formulaci nových návrhů k panovníkovi.
Výsledkem jeho snažení byl návrh, aby král převzal
Příbram s panstvím do přímé královské správy a spojil je
s dobříšským dominiem do jednoho hospodářského
celku. Jeho návrhy měly reálný základ a král o věci vážně
uvažoval, v květnu 1570 dokonce nechal provést vizitaci
celého příbramského panství a vyzval k vyjádření českou
komoru (centrální úřad Českého království). Dobrozdání
králových úředníků svědčila také ve prospěch Kůrkova
návrhu. Panství totiž bylo v tu chvíli rozděleno mezi
18 držitelů, samotná Příbram se čtyřmi vesnicemi patřila
Kateřině z Lokšan. Císař se proto rozhodl postupovat
v duchu návrhu, ale narazil na nečekaně houževnatý
odpor Kateřiny. Protože ta byla příbuzná Filipíny
Welserové, a v podstatě tedy byla příbuzná i samotného
císaře (byť to byl nerovný a nelegitimní vztah), nemohl
Maxmilián postupovat s potřebnou razancí, ale naopak
pouze delikátně a takticky. Celá věc se tak protáhla
o dalších 9 let. 

Daniel Doležal

1. 10. 1961
bylo v příbramské nemocnici
zřízeno oddělení psychiatrie.

6. 10. 1861
byla Svatá Hora slavnostně
odevzdána redemptoristům.

7. 10. 1911
vystoupil v příbramské Soko-
lovně slavný houslista Jaro-
slav Kocián, doprovázený
Příbramskou filharmonií.

18. 10. 1881
se v Příbrami narodil Quido
Maria Vyskočil, spisovatel
a příbramský patriot.

22. 10. 1971
byl vydán nový organizační
řád Československého ura-
nového průmyslu.

23. 10. 2001
byla v Kovohutích Příbram
slavnostně zprovozněna nová
linka na zpracování odpadu
s obsahem drahých kovů.

27. 10. 1721
v Příbrami vznikl šestipanský
úřad, který se skládal
z rychtáře a obecních
starších, a měl za úkol řešit
vzájemné sporné záležitosti
měšťanů.

28. 10. 1881
abdikoval březohorský sta-
rosta Karel Grohse, což
vzbudilo nelibost u většiny
březohorských obyvatel.

29. 10. 1861
se na Březových Horách
narodil Josef Bartoš, peda-
gog, hudební skladatel
a spisovatel.

31. 10. 1661
byl na Svaté Hoře vztyčen
mariánský sloup, teprve
druhý tohoto druhu
v Čechách. Jeho autorem
byl sochař Jan Jiří Bendl.

Daniel Doležal

Ř Í J 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
Zahájení školního roku v základních školách 
Do příbramských základních škol 1. 9. 2011 podle předběžných
odhadů nastoupilo celkem 370 prvňáčků, z toho 201 dívek a 169
chlapců. Přesné počty dětí v jednotlivých školách se budou upřesňo-
vat podle aktuálních hlášení od ředitelů jednotlivých škol. 
„V letošním roce se začalo učit v 1. třídách přibližně o 30 prvňáčků méně,
než v předchozích letech. Tím se poněkud zastavil nárůst počtu dětí, který
jsme zaznamenávali v předchozích třech letech. Před námi jsou ale silné
populační ročníky, proto očekáváme, že v příštích letech počty školáků
v příbramských základních školách porostou,“ řekl starosta MVDr. Josef
Řihák. Každý prvňák, který přišel do některé z příbramských škol,
dostal od města dárky. „Jako každý rok i letos jsme malým školákům
darovali kufřík na školní pomůcky, bloky, tužky a další školní vybavení,“
doplnil příbramský starosta. 

Podbrdským motoráčkem až do Příbrami  
Město Příbram se od příštího roku zapojí do projektu Podbrdský moto-
ráček. Účast městu Příbram v tomto projektu nabídla společnost Klub
železničních cestovatelů Doprava, spol. s r. o. Tato firma organizuje
jízdy historických vlaků po celé České republice. Jednou z linek těchto
vlaků je i Podbrdský motoráček. „V letošním roce jezdí Podbrdský
motoráček z Karlštejna přes Lochovice do Zdic. Dostali jsme nabídku, aby
se v příštím roce stalo město Příbram cílovou zastávkou. Dohodli jsme se,
že do tohoto projektu vstoupíme,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Podbrdský motoráček jezdí každou neděli od června do konce září.
Jedním ze spoluorganizátorů těchto nostalgických jízd historickým
vlakem je i Středočeský kraj. Město Příbram by na projekt doplácelo
měsíčně 12 tisíc korun, což je celkem 48 tisíc za rok. „Myslím si, že účast
v projektu Podbrdský motoráček přispěje k propagaci našeho města.
Z vlastní zkušenosti vím, že tyto nostalgické jízdy výletním vlakem jsou
turisty velmi vyhledávané,“ doplnil MVDr. Josef Řihák. 
Pokud Rada města Příbrami schválí účast na projektu, vyjede první
historický vláček z příbramského nádraží směrem na Karlštejn v neděli
3. června 2012. Do té doby budou mít cestující k dispozici nové jízdní
řády a další informace na cestu. 

Další mateřská škola  
Rada města Příbrami se na mimořádném jednání v pondělí 5. září
zabývala koncepcí rozvoje mateřských škol v Příbrami. Radní schválili
záměr vybudovat novou mateřskou školu v jednom z pavilonů bývalé
8. základní školy. Zároveň schválili záměr vyhlásit výběrové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení
a pro výběr zhotovitele stavby. 
„V Příbrami v současné době chybí přibližně sto míst v mateřských školách.
Tuto nepříznivou situaci si uvědomujeme a chceme ji co nejdříve řešit,“
konstatoval starosta MVDr. Josef Řihák. 
Pro letošní školní rok bylo v Příbrami podáno celkem 646 přihlášek
do mateřských škol. K zápisu skutečně přišlo pouze 461 dětí. „Rozdíl je
dán tím, že rodiče některých dětí si podali přihlášky do více mateřských
škol,“ vysvětlil starosta.
V Příbrami v současné době působí 13 mateřských škol. Z toho jedna
je speciální a zřizuje ji Středočeský kraj. Ostatní zřizuje město Příbram.
Do mateřských škol bylo letos nově přijato celkem 335 dětí. Nepři-
jatých zůstalo 126 dětí. Z těchto nepřijatých je 38 dětí mimopříbram-
ských a zbytek až na dvě výjimky jsou děti, které dovrší tří let až
v průběhu školního roku 2011/2012.
„Také v příštích letech očekáváme podobně velký zájem o umístění dětí
do mateřských škol. Proto je nezbytně nutné zvýšit počet míst v příbram-
ských mateřských školách. Z hygienických důvodů již není možné zvýšit
kapacitu stávajících školek, proto musíme vybudovat novou,“ řekl
starosta Josef Řihák.
Nová mateřská škola v pavilonu bývalé 8. základní školy bude organi-
začně začleněna pod stávající Mateřskou školu Jana Drdy jako její
odloučené pracoviště v Žežické ulici. Kapacita této nové školky bude
přibližně 120 míst. Nebude mít vlastní kuchyň, budou zde v jednot-
livých odděleních pouze jídelny. Jídla budou připravována v Mateřské
škole Jana Drdy. Na odloučené pracoviště se bude strava dovážet.
„Podle zpracované studie by výstavba nové školky v pavilonu bývalé
8. základní školy ve variantě bez vlastní kuchyně měla stát asi 11 milionů
korun. Pokusíme se na projekt získat dotační prostředky. Předpokládám,
že nová školka by mohla začít fungovat už od příštího školního roku,“
doplnil příbramský starosta. 

Smlouva o spolupráci 
Starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák a rektor Vysoké školy evrop-
ských a regionálních studií prof. PaedDr. Gabriel Švejda podepsali
smlouvu o spolupráci mezi městem Příbram a Vysokou školou evrop-
ských a regionálních studií (VŠERS), o. p. s., České Budějovice. 
Předmětem spolupráce jsou konkrétní projekty, které česko-
budějovická škola v Příbrami již začala realizovat. Tak např. VŠERS
ve školním roce 2011/2012 otevře ve městě Příbrami nový vzdělávací
program Akademie třetího věku, který je určen zejména pro občany
Příbrami starší 50 let a postižené. „Zájem o tento studijní program nás
velmi příjemně překvapil. V současné době máme již přes stovku
přihlášených a zájem o akademii stále pokračuje,“ konstatoval rektor
VŠERS prof. Švejda.
VŠERS bude dále pro občany města Příbrami na základě podepsané
smlouvy organizovat vzdělávací přednášky, zájmové kurzy a poznávací
exkurze. Obyvatelé Příbrami se například budou moci zúčastnit
návštěvy výstavy „Rožmberkové“ v Praze ve Valdštejnské jízdárně,
exkurze do továrny Škoda Mladá Boleslav a dalších akcí. 
Město Příbram na oplátku podle smlouvy přispěje VŠERS neinvestiční
účelovou dotaci ve výši 50 tisíc korun, která bude použita pro uhrazení
studijních nákladů občanů města Příbram. 
„Českobudějovická Vysoká škola evropských a regionálních studií má
v našem městě pobočku již osm let a je pro obyvatele Příbrami velkým
přínosem. Především mají naši občané možnost na této škole získat
kvalitní vysokoškolské vzdělání. Dnes uzavřená smlouva prohlubuje naši
vzájemnou spolupráci především směrem ke střední a starší generaci
našich spoluobčanů. Věřím, že z prohloubení spolupráce mezi městem
Příbram a VŠERS bude mít užitek co nejvíce obyvatel našeho města.
Děkuji panu rektorovi a všem pedagogům VŠERS působícím v Příbrami
za mimořádný přínos pro naše město a přeji škole mnoho úspěšných
absolventů,“ řekl po podpisu smlouvy starosta MVDr. Josef Řihák. 

Další dotace pro kulturu 
Rada města Příbrami doporučila zastupitelům schválit poskytnutí
dotace ve výši 10 tisíc korun pro Cech příbramských horníků a hutníků.
Peníze jsou na úhradu nákladů na dopravu na 4. setkání hornických
měst a obcí Slovenska, které se konalo o posledním srpnovém víkendu
v Rožňavě. „Cech příbramských horníků a hutníků, podobně jako napří-
klad Spolek Prokop, připomíná slavnou historii dobývání a zpracování

vzácných kovů na Příbramsku. Město Příbram bude vždy podle svých
možností činnost těchto spolků podporovat,“ komentoval rozhodnutí
rady starosta MVDr. Josef Řihák.    
Rada města Příbrami rovněž doporučila městskému zastupitelstvu
schválit poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun pro Náboženskou
obec Církve československé husitské Příbram. Peníze od města budou
použity na vybudování topení v kostele Sboru Mistra Jakoubka
ze Stříbra na Březových Horách.
Příbramští radní dále schválili žádost pana Václava Plecitého o bezplatné
zapůjčení kostýmů z Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Kostýmy byly
použity na pořádání historické akce s názvem Příbramská svatohorská
šalmaj. „Oblíbená šalmaj se uskutečnila dne 17. 9. 2011 na nádvoří Svaté
Hory. Nad touto akcí jsem převzal záštitu, město pořádání podpořilo.
Věřím, že se všem akce líbila. Počasí bylo báječné, takže se již můžeme těšit
na další ročník této již tradiční akce. Výtěžek ze symbolického vstupného
na Příbramskou svatohorskou šalmaj bude věnován na charitativní účely,
za což pořadatelům děkujeme,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 

Povídání s hereckou jedničkou 
Vynikající zážitek měl podle svých slov místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
„Beseda se Simonou Stašovou a režisérem Milanem Schejbalem byla krásná.
Měli jsme jedinečnou možnost se dozvědět mnoho věcí z hereckého
prostředí a otázek na toto téma zaznělo od návštěvníků opravdu hodně.
Na řadu přišly i otázky osobního typu a jasně se ukázalo, že Simona
Stašová je skutečná osobnost, herecká jednička, ale skromná
a bez jakýchkoliv manýrů. Opravdu dobrá!“ Místostarostu překvapila
i velká účast návštěvníků a jak řekl: „Jsem moc rád, že na besedě bylo
hodně mladých lidí!“ Simona Stašová spolupracuje s příbramským
divadlem již řadu let a právě za roli v příbramském představení
Drobečky z perníku získala cenu Thálie. „Moc si toho vážíme, že tato
herecká osobnost spolupracuje právě s naším divadlem,“ doplnil místostarosta.

Komunikace R4 v nedohlednu 
Další kolo jednání ohledně dostavby rychlostní komunikace R4
proběhlo v uplynulých dnech na Ministerstvu dopravy. Schůzky se
zúčastnili starostové obcí v blízkosti této komunikace, náměstci
ministra dopravy a strakonický senátor Josef Krejča. Příbram zastupoval
místostarosta Ivan Šedivý: „Ujasnili jsme si své pozice, jak jsme
připraveni, v jaké fázi je výkup pozemků a projektová dokumentace, aby
alespoň část stavby R4 mohla začít. Nemá žádnou logiku, že tato
významná komunikace, která vlastně jako jediná spojuje Prahu s jihem
republiky, je ve své střední části nedokončená a má i otevřený konec.
Na jednání jsme se dozvěděli, že další realizace je velký finanční problém.
Nyní se čeká na státní rozpočet 2012, ale i tak to vypadá, že k žádnému
posunu v řešení tohoto problému opět nedojde.“ Z jednání se I. Šedivý
podle svých slov vrátil zklamaný a s pocitem beznaděje.

Parkovací dům u nemocnice 
Na slibné cestě je výstavba parkovacího domu u Oblastní nemocnice
Příbram. Stavbu by měl realizovat soukromý investor. Podle informace
místostarosty I. Šedivého město Příbram tuto stavbu nemohlo realizo-
vat, protože podmínky pro přijetí dotace byly pro město nepřijatelné.
„Na nejbližším jednání příbramských zastupitelů je na programu prodej
pozemku pod touto stavbou, prodej projektové dokumentace a prodej
stavebního povolení. Z toho vyplývá, že budoucí investor bude moci tuto
stavbu ihned zahájit.“ Parkovací dům by měl mít 176 míst, která by
významně posílila parkovací možnosti v této části města. „Tímto prode-
jem se nám zároveň i vrátí všechny finanční prostředky, které jsme již
do tohoto záměru investovali,“ dodal Ivan Šedivý.

Nová skládka na Bytízu 
Místostarosta Ivan Šedivý se v minulých dnech zúčastnil zahájení
provozu skládky komunálního odpadu Bytíz. „Tato skládka byla uvedena
do ročního zkušebního provozu a její realizaci jsem velmi uvítal. Mělo by
dojít ke zkrácení dojezdové doby Technických služeb, které se svozem
tuhého komunálního odpadu ve městě zabývají. Zkrácením této doby by
mělo dojít i ke snížení nákladovosti v likvidaci odpadů. Město Příbram
ve svém programu s touto skládkou počítalo, proto již v devadesátých
letech byla s firmou DIAMO uzavřena smlouva o nájmu pozemků. Doba se
ale změnila a město usoudilo, že výstavbu skládky a ani následný provoz
nemůže realizovat. Proto jsme uvítali vstup soukromého investora.“
Město ze skládkování bude mít i určitý profit, protože podle zákona
o nakládání s odpadem dostává obec, na jejímž katastru skládka leží,
určitý poplatek z každé tuny uloženého odpadu. Tato skládka se
nachází ze dvou třetin na území Příbrami a jedna třetina patří obci
Dubno. Skládku vlastní a provozuje firma SVZ Centrum. Město Příbram
zároveň připravuje projekt nového sběrného dvora v oblasti Balonka.

Šalmaj a Běh hasičů do Svatohorských schodů 
Již tradičně je jedna z největších kulturních akcí ve městě spojena
i se soutěží pořádanou příbramskými hasiči – s Během hasičů do Sva-
tohorských schodů. Podle slov místostarosty Václava Černého tato
akce již dávno svým rozsahem a návštěvností překročila hranice
okresu Příbram. „Zájem je skutečně veliký a počet soutěžících musíme
razantně omezovat, protože by vše nebylo možné organizačně zvládnout.
Spojení obou akcí byl dobrý nápad. O tom, že Svatohorská šalmaj již má
své jméno i daleko za hranicemi města, jsem se mnohokrát osobně
přesvědčil. Samozřejmě, že podobná akce je hodně závislá na počasí, a to
letos opravdu pořadatelům přálo. Ale samozřejmě záleží i na vlastní
organizaci a za to je třeba duchovnímu otci akce V. Plecitému moc
poděkovat. Rozhodně i v následujících letech budeme akci podporovat,“
uvedl V. Černý.

Krasohled pro další osobnost kultury 
Podle slov V. Černého se kulturní pořad Krasohledění chýlí ke svému
závěru. „Pořadatelství této akce, která by měla symbolicky zahájit další
kulturní sezónu ve městě, se ujaly naše příspěvkové organizace – Galerie
Františka Drtikola, Divadlo A. Dvořáka, Knihovna J. Drdy a ZUŠ Příbram.
Myslím, že lepší zahájení mít ani nemůžeme. O programy z této akce je
každým rokem se zvyšující zájem diváků. Sestavený program je velice
kvalitní a byl jsem skutečně mile překvapen, že letošní cenu KRASOHLED
získal sbormistr Zdeněk Fous! Za vynikající pokládám i program
připravený ZUŠ Příbram, která zároveň oslavila 20 let od svého vzniku,“
uvedl místostarosta Černý.

Komunitní plánování 
Podle informace místostarosty V. Černého proběhne 6. října v 16 hodin
v Centru neziskových organizací v Žežické ulici 2. veřejné projednání
komunitního plánování. „Na programu je strategie rozvoje sociálních
služeb ve městě a zároveň se tady představí poskytovatelé sociálních
služeb se svými projekty,“ doplnil místostarosta.
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ve čtvrtek 13. října 2011 v 17 hodin
Galerie Františka Drtikola Příbram
Zámeček – Ernestinum
vystoupí Jana Koubková a Ondřej Kabrna
výstava potrvá do 23. listopadu 2011
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
www.galerie-drtikol.com 

MICHAL ŠARŠE 
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Galerie Františka Drtikola Příbram
si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy



Včela a dítě 8. díl

„Z včelaření naučil jsem se přírodu více znáti a více ji milovati než z mnoha knih učených.“          Jan Amos Komenský
„Budu včelařem.”Tato dvě slova nemusí zaznít jen z úst dospělého člověka, ale mohou je ohromení rodiče zaslechnout i z úst malého kluka či
holčičky. “Co to má to dítě za nápady, to je celé po tobě, maminka mě varovala. Že jsem si radši nevzala Pištu Hufnágla!” To jsou velmi časté
reakce rodičů nevčelařů, kteří něco podobného od své ratolesti uslyšeli. Pokud ovšem dítě pomáhalo rodičům nebo prarodičům při práci
se včelami, dalo se podobné rozhodnutí víceméně očekávat.
Ve vzácnějších případech se dítě chce stát členem dětského včelařského kroužku. Je to první krok na cestě, na jejímž konci bude stát
společnosti prospěšný odborník. Děti, zvláště ty menší, většinou neuvažují o včelách jako o možném zdroji příjmů z prodeje včelích produktů.
Potřebují bytostně mít poblíž sebe kromě rodičů a kamarádů také nějakého živého tvora, o kterého by se mohly starat a sdílet s ním svá malá
štěstí i trápení. Včely jsou na rozdíl od pejsků, kočiček, kanárků a rybiček poněkud neobvyklý mazlíček, ale vnímavému dítěti poskytnou spoustu
estetických i hodně adrenalinových zážitků.
Jak se vlastně rodí malý včelař a je vůbec vhodné, aby třeba desetileté dítě včelařilo? O tom bude tento díl našeho seriálu.
“Podrž mi ten plást, podej mi kuřák, podívej se, tady je včelí matka, drž to pořádně nebo ti dám pohlavek.” To jsou věty, které dítě slyší od rodičů
nebo prarodičů při práci se včelami. Malý človíček vstřebává všechny okolnosti této činnosti a podvědomě se rozhoduje, zda bude v budoucnu
včelařit nebo na včely zanevře. Dospělí mu to mohou svým přístupem usnadnit, nebo také hodně ztížit. V dětském včelařském kroužku je však
situace úplně jiná. Zde není až tak důležitý medný výnos, ale spíše atmosféra kolektivu stejně starých vrstevníků, kteří se společně dobrovolně učí
chovat včely. 
To je velký rozdíl od rodinného přístupu: “Dneska nepůjdeš hrát s klukama kopanou, ale půjdeme do včel.”  V rodinné výchově záleží na znalostech
a schopnostech otce nebo dědy včelaře. Včelařské kroužky řídí vedoucí, kteří by měli být odborně i pedagogicky fundovaní. Mají pevně
stanovený celoroční plán práce a v zimních měsících, kdy se v rodině na včely ani nevzpomene, probíhá v kroužku výuka teorie, ve které se
děti seznamují se problematikou od anatomie včely, až po řízení včelařského provozu. Zvlášť při kapitole o rozmnožování včel jsou děti mno-
hem pozornější, než třeba při matematickém výkladu o všelijak zašmodrchaných Euklidových větách. Při praxi na včelnici kroužku se děti učí
rozumět přírodě a základním návykům včelaře. Zjišťují, kdy která rostlina či dřevina kvete, co nebo kdo včele škodí či prospívá, zvykají si nebýt
hlučné a upovídané, provádět pomalé pohyby, nepodceňovat nebezpečí práce se včelami, používat ochranné prostředky a pomůcky tak, jak
má být. Samozřejmě, že se mezi dětmi najdou výtečníci, kteří rady vedoucího neposlechnou, a většinou to končí úprkem, několika žihadly
a jekotem. Děti však mají oproti dospělým několik zásadních výhod. Většinou bez výhrad přijímají nové moderní myšlenky a teorie včelaření,
nelpí na překonaných tradicích a vlastní neopotřebovaný organismus. Dobře vidí, takže při výuce chovu včelích matek spolehlivě rozeznají
vhodné včelí larvy a bez problémů je přenášejí na včelařské lžičce z buněk do tzv. mateřích misek. Také při značkování matek je dětská ruka
mnohem jistější než ruka staršího člověka. Při kritických situacích, ke kterým může na včelnici dojít, např. když upadne úlový nástavek plný
rozzlobených hmyzích obyvatelek, se včely se chtějí ihned vypořádat s tím, kdo jim bourá dům, začnou útočit a rozdávat žihadla. Dospělý
člověk by začal láteřit a hromovat, ale děti reagují zcela jinak. Část jich vezme nohy na ramena, ale ty statečnější zůstávají, a se slovy: “Ty brďo,
to je bojovka,” pokračují v práci.
I když má dítě o včelaření zájem, není stále ještě vyhráno. Jeho rodina se musí ztotožnit s jeho koníčkem a vyjít mu vstříc. Dříve nebo později

bude nováček chtít včelařit samostatně. Pořízení základního vybavení a tří úlů se včelami do začátku vyjde zhruba na patnáct tisíc korun.
To je nad finanční možnosti dítěte. Zde záleží opět na osobě vedoucího. Musí přesvědčit rodiče, aby investovali do celé záležitosti potřebnou
částku, mají-li možnosti, a umožnili dítěti včelařit, aby vyhradili včelám místo na svém pozemku nebo někde v okolí bydliště. To všechno klade
na osobu vedoucího velké nároky. Nejenže ručí za to, co svěřené děti provedou, nebo co se jim stane. Musí jednat s rodiči, zřizovatelem
kroužku, včelařskými institucemi, obecními úřady, atd. Měl by být také kvalifikovaný pedagog a odborně vzdělaný včelař. To je na jednoho
člověka až dost. Proto je včelařských kroužků v ČR jen něco málo přes 100. Jeden navštěvuje průměrně 7 dětí. Kdyby z každého kroužku
začalo jedno dítě ročně samostatně včelařit, přibylo by každoročně v ČR 77 včelařů. To by byl velký úspěch. Ve skutečnosti je však přírůstek
mladých včelařů mnohem menší a úbytek starých ho stále přesahuje. A jak stárne včelařská populace, bude se situace ještě zhoršovat. Již dnes
se objevují na mapě republiky “bílá místa”, kde včely zcela chybí.
Ve vyspělých státech je trend zakládat včelařské farmy na průmyslové úrovni. Chtít na šedesátiletých včelařích, aby se pustili do podnikání se
včelami ve velkém, je nesmysl. Zde by měli nastoupit mladí, kteří již od dětských let se včelami pracují, mají určité znalosti, zkušenosti a elán
něco v tomto oboru dokázat. Jeden z čelných pracovníků Výzkumného včelařského ústavu v Dole spočítal, že založení moderního včelařského
provozu vyjde zhruba na pět milionů korun. Půjčit si tuto částku od některé banky? Čím za to bude mladý člověk ručit? Snažit se dosáhnout
na dotace z Programu pro rozvoj venkova 2007 - 2013 je také dost problematické. Na tyto dotace, které z větší části hradí EU, není zákonný
nárok a podmínky k jejich získání jsou mírně řečeno dost přísné. Nezbývá než doufat, že se v budoucnu situace v této oblasti zlepší a na našem
trhu budou převažovat kvalitní včelí produkty českého původu místo podezřelého medu vyprodukovaného za dumpingové ceny na opačné
straně planety. Zvládnout tyto problémy bude jednou úkol dnešních dětí, které se zatím učí mít rády českou přírodu a být jednou včelařem.

Bc. Jiří Roub

SPOLEČENSKOVĚDNÍ  KURZY
Toulky příbramskou minulostí
Celoroční kurz zaměřený na seznámení se s minulostí města a jeho
okolím od pravěku do současnosti. 
Každá přednáška bude doprovázena vycházkou.
Frekvence: 1x měsíčně přednáška (90 minut), 1x měsíčně vycházka
(90 minut), vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Schmidt, cena: 1 500 Kč

Genealogie
Celoroční kurz, ve kterém posluchači získají přehled o archivních
pramenech a možnostech pátrání po vlastních předcích. Naučí se
vytvořit vlastní rodokmen a číst texty psané kurentem – novověkým
písmem užívaným v Čechách až do 19. století.
Frekvence: 2x měsíčně (120 minut), 
vedoucí kurzu: PhDr. Věra Smolová, cena: 1 500 Kč

Stát a finance
Krátkodobý kurz zaměřený na aktuální teoretické i praktické informace
z oblasti veřejných financí a hospodaření státu. Předmět konfrontuje
teoretický přístup k fiskální politice státu s praktickou realizací
a usnadňuje orientaci v mediální smršti občas zavádějících informací.
Frekvence: 1x týdně (celkem 10 lekcí, délka lekce 90 minut)
vedoucí kurzu: Ing. Lukáš Moravec, PhD., cena: 1 000 Kč

POČÍTAČOVÉ  KURZY
Základy práce na PC
Krátkodobý kurz zaměřený na získání základních dovedností pro práci
s počítačem. Posluchači se naučí posílat emaily, vyhledávat informace
na Internetu a využívat internetové služby, telefonovat prostřed-
nictvím programu SKYPE, psát texty ve Wordu a prohlížet multi-
mediální prezentace, ukládat, kopírovat a archivovat své soubory.
Frekvence: 1x týdně (celkem 8 týdnů, délka lekce 120 minut), 
vedoucí kurzu: Mgr. Eva Kratochvílová, cena: 900 Kč 

Pokročilá práce na PC
Krátkodobý kurz zaměřený na získání hlubších dovedností pro práci
s PC. Údržba počítače – OS MS Windows, zpracování dat, informací
a znalostí, elektronická komunikace – sociální sítě, pokročilá práce
s textem – textový editor MS Word, pokročilá práce s tabulkami –
tabulkový kalkulátor MS Excel, počítačová grafika a prezentace – MS
PowerPoint.
Frekvence: 1x týdně (celkem 8 týdnů, délka lekce 120 minut), 
vedoucí kurzu: Mgr. Eva Kratochvílová, cena: 900 Kč

Excel – tabulky, výpočty
Krátkodobý kurz zaměřený na Excel 2007 a 2010 a osvojení si základních
dovedností, jako je formátování tabulky, zpracování jednoduchých
výpočtů, přes složitější výpočty, vytvoření grafů. Za pomoci předna-
stavených funkcí zvládnutí složitějších výpočtů, až po pokročilejší
práci, jako je analýza dat.
Frekvence:1x týdně (5 týdnů, délka lekce 120 minut), 
vedoucí kurzu: Mgr. Eva Kratochvílová, cena: 500 Kč

Digitální foto – základy
Krátkodobý kurz, ve kterém se účastníci naučí upravovat a archivovat
digitální fotografie, posílat je emailem, vytvořit koláž, prezentaci a we-
bové album na Internetu. Seznámí se s programy pro úpravu snímků
a naučí se využívat program Google Picaso. Pro kurz není potřeba mít
vlastní fotografie, ale je to výhodou. V kurzu je prezentována pouze
digitální úprava fotografií a základy kompozice. 
Frekvence: 1x týdně (8 týdnů, délka lekce 120 minut), 
vedoucí kurzu: Mgr. František Pinc, cena: 900 Kč

JAZYKOVÉ  KURZY
Anglický jazyk pro začátečníky
Celoroční kurz, v němž si účastníci budou osvojovat základní jazykové
prostředky (výslovnost, pravopis, slovní zásobu, mluvnici a její funkční
užití) a řečové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní). 
Frekvence: 1x týdně (90 minut), říjen 2011 – červen 2012, 
vedoucí kurzu: Mgr. Bohuslava Šetková, cena: 2 800 Kč

Anglický jazyk pro mírně pokročilé
Celoroční kurz, v němž si účastníci budou osvojovat další jazykové
prostředky a budou dále rozvíjet řečové dovednosti (rozšiřovat slovní
zásobu v běžném denním styku, správně používat základní gramatické
struktury).
Frekvence: 1x týdně (90 minut), říjen 2011 – červen 2012, 
vedoucí kurzu: Mgr. Bohuslava Šetková, cena: 2 800 Kč

Německý jazyk pro začátečníky
Celoroční kurz, v němž si účastníci budou osvojovat základní jazykové
prostředky (výslovnost, pravopis, slovní zásobu, mluvnici a její funkční
užití) a řečové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní).
Frekvence: 1x týdně (90 minut), vedoucí kurzu: Mgr. Věra Prunerová,
cena: 2 800 Kč

Německý jazyk pro mírně pokročilé
Celoroční kurz, v němž si účastníci budou osvojovat další jazykové
prostředky a budou dále rozvíjet řečové dovednosti (rozšiřovat slovní
zásobu v běžném denním styku, správně používat základní gramatické
struktury).
Frekvence: 1x týdně (90 minut), říjen 2011 – červen 2012, 
vedoucí kurzu: Mgr. Věra Prunerová, cena: 2 800 Kč

SPORTOVNÍ  KURZY
Jóga
Celoroční kurz zaměřený na pravidelné cvičení jógy. V každé lekci
budou průpravné cviky, spinální cvičení páteře, dynamické sestavy
např. Pozdrav Slunci či Pozdrav měsíci, dále ásany – jógové pozice.
V závěru budou dechová cvičení, závěrečná relaxace, příp. koncen-
trace či krátká meditace. Kurz se přizpůsobí účastníkům a jejich přání. 
Frekvence: 1x týdně (90 minut), vedoucí kurzu: Ing. Dagmar Berková,
cena: 900 Kč za pololetí

Tai-či
Celoroční kurz zaměřený na pravidelné cvičení, jehož cílem je
udržování fyzické kondice. Jednosemestrální kurz slouží k seznámení
s přípravnou sestavou 8 prvků, kterou si každý může cvičit doma.
Ve dvousemestrálním kurzu se naučíme sestavu 24 prvků, která je
základem pro výuku složitějších sestav.
Frekvence: 1x týdně (90 minut), vedoucí kurzu: RNDr. Jan Boček, PhD.,
cena: 900 Kč za pololetí

RUKODĚLNÉ KURZY
Rukodělný kurz – práce s textilem a její terapeutický vliv na člověka
Během rukodělného kurzu se účastníci seznámí a prakticky vyzkoušejí
současné i zapomenuté techniky práce s textilem. Kromě praktických
dovedností si účastníci osvojí terapeutické možnosti rukodělné práce
(malba na textil – hedvábí, batika, savení, šití a modelová tvorba, pře-
dení a tkaní, filcování, valchování a kloboučnictví, výšivka, paličkování,
háčkování, pletení)
Frekvence: 1x týdně (90 minut), říjen až leden, 
vedoucí kurzu: Jana Štěrbová, cena: 1 300 Kč

Přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu Vysoké školy evropských
a regionálních studií, o.p.s. (VŠERS). 

Na základě návrhu starosty města Příbram MVDr. Josefa Řiháka
poskytne město Příbram svým občanům starším 50 let dotaci 500 Kč
na každý zvolený kurz (slevu lze čerpat nejvýše na dva kurzy). 
Sleva bude odečtena při zápisu a platbě kurzu v kanceláři studijního
oddělení VŠERS. 

Kontaktní údaje:
VŠERS, o. p. s., Dlouhá 163, Příbram, 261 01
telefon: 318 581 268, 725 003 162, 724 757 615

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

Akademie třetího věku při VŠERS v Příbrami Další Farmáøské trhy v Pøíbrami

Zveme Vás na tradièní Farmáøské trhy Pøíbram, které

se opìt uskuteèní v areálu Hoøejší Obory, a to tøetí

sobotu v mìsíci øíjnu, tj. 15. 10. 2011 od 8 do 12

hodin. Pøijïte ochutnat èi zakoupit èerstvé produkty

od èeských farmáøù, pìstitelù a výrobcù. 

Teplé klobásce, medovinì, burèáku, èi èerstvým

koláèùm urèitì neodoláte. Na dìti bude opìt èekat

ochoèená domácí kozièka.

Organizaèní tým farmáøských trhù

Akce se koná za pøispìní Revolvingového fondu

Ministerstva životního prostøedí ÈR.

Gymnázium pod Svatou Horou slaví 20 let 
od založení školy
Do jubilejního školního roku vykročilo Gymnázium
pod Svatou Horou Dnem divadla. Představení Pocta
Shakespearovi, jehož finančním garantem byla
příbramská radnice, bylo určeno především žákům
příbramských základních škol, nakonec se však
o vyprodané hlediště zasloužily zejména školy
z blízkého okolí. A stejně jako loni ani letos nelitovaly,
že vážily cestu do Divadla A. Dvořáka. 
Kalendář dalších akcí připomínajících 20 let Gymnázia
pod Svatou Horou bude zveřejněn v nejbližším
termínu.

Mgr. Pavel Sedláček, 
ředitel Gymnázia pod Svatou Horou

FESTIVAL
PĚVECKÝCH
SBORŮ
PŘÍBRAM 
JIŽ PO OSMÉ!

V sobotu 15. října
se opět po roce
sejdou v Galerii
Františka Drtikola
na Zámečku –
Ernestinu - díky

podpoře města Příbram a Středočeského kraje, jenž
poskytly podporu pro konání VIII. ročníku Festivalu
pěveckých sborů Příbram - pěvecké sbory, a to nejen
příbramské, ale v roli hostů i sbor ze Slovenska a z Prahy.
Festival bude tradičně zahájen Svatohorskými trubači
ve 14 hodin a následným slovem starosty města Příbram
MVDr. Josefem Řihákem. 
Následně se můžete těšit na dětské a mládežové sbory:
Příbramský dětský sbor pod vedením M. Rybické, sbor
Duha ze ZŠ Příbram VII pod vedením E. Káčerkové
a Jásan ze ZŠ Příbram VIII pod vedením Vladimíra Heráka.
Druhá část – tentokrát smíšených a chrámových sborů
bude zahájena – i za účasti dětských sborů - společnou
písní věnovanou k 170. výročí A. Dvořáka. 
Těšit se následně můžete na vystoupení Komorního
smíšeného sboru Dr. Vladimíra Vepřeka, Svato-
horského chrámového sboru, oba pod vedením
P. Šmolíka, Codex Temporis pod vedením J. Ciklera. 
Poprvé se na festivalu představí i Zdický vokální
smíšený sbor pod vedením M. Rajtmajerové a nebude
chybět ani festival pořádající Komorní sbor Mistra
Jakoubka ze Stříbra pod vedením H. Tonzarové. 
Hostem letošního ročníku bude mladý košický sbor
ze Slovenské republiky Brilliant pod vedením Mariána
Bujnovského a také za rok stým výročím jubilující
Pěvecké sdružení pražských učitelek pod vedením
I. Zelenky. Na závěr celého festivalu přijal pozvání
k závěrečnému samostatnému vystoupení od 18.00 h.
v Příbrami i na mnoha dalších místech oblíbený vokálně
instrumentální soubor Chairé pod vedením Josefa
Krčka. Moderaci festivalu přijala příbramanům z minu-
lých ročníků známá, ale i díky televizním obrazovkám již
proznámená Markéta Prunerová. Všichni milovníci
hudby a zpěvu jsou zváni na sobotní odpoledne 15. října
od 14 do 19 h. do Galerie Fr. Drtikola v Zámečku –
Ernestinu. Vstupné bude dobrovolné.

Hana Tonzarová

STP informuje
Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR,
o. s, Příbram pořádá pro všechny zájemce v Centru
neziskových organizací na Zdaboři (bývalá 8. ZŠ),
Žežická 193, Příbram VII, 27. října od 9 do 14 hodin
DEN ZDRAVÍ.
Přítomni budou zdravotní pracovníci z Ústavu hy-
gieny a zástupci různých firem s výrobky, které se
týkají zdraví.
Zároveň upozorňujeme zájemce o 15denní pobyt
v Řecku, tak jako každoročně, aby se ozvali na našem
Centru nebo na telefonu 606 650 114, 326 531 930.
Těšíme se na Vás.                      

Magda Burianová, předsedkyně

Technické služby hledají brigádníky
Technické služby města Příbrami, p. o., přijmou
na zabezpečení zimní údržby místních komunikací
(chodníků) na období od 1. 12. 2011 do 28. 2. 2012
celkem 10 – 15 zájemců o vykonávání této práce. 
Odměna: 1 200,- Kč/měsíc (paušál za pohotovost) +
80,- Kč (hrubého) za každou odpracovanou hodinu.
Podrobné informace poskytne paní Jindrová, 
tel. 318 624 191 nebo  775 705 622. 
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 12. 10. 2011.
Technické služby města Příbrami, p. o.
U Kasáren 6, Příbram IV



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

Dne 3. 9. v 02.14 hod. kontaktovala služebnu MP
Příbram anonymní oznamovatelka a uvedla, že z okna
zahlédla u Jihočeské restaurace muže v krátkých
kalhotách a černém tričku. Dále hlídce sdělila, že
jmenovaný hodil cihlu do výlohy obchodu s potravi-
nami u výše zmíněné restaurace. Na místo okamžitě
vyjela hlídka MP. Po příjezdu k uvedené provozovně
zahlédla muže, který směřoval do Příbrami VII. Zto-
tožněním dotyčného strážníci zjistili, že se jedná
o třicetiletého muže. Bližší prohlídkou prodejny
potravin hlídka zjistila, že v dolním rohu výlohy je
otvor o průměru zhruba 30 cm. Protože zjištěné
skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci
došlo ke spáchání trestného činu, přivolali strážníci
hlídku Policie ČR a až do jejího příjezdu zajišťovali
místo činu. Poté celou záležitost předali policistům
ke konání dalšího vyšetřování. 
Dne 3. 9. oznámil na tísňovou linku MP 156 muž, že
v Obecnické ulici nedaleko Ravaku leží na zemi opilý
muž. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Zde se rovněž
nacházel 36letý svědek události, který hlídce sdělil,
že již kontaktoval záchrannou zdravotnickou službu.
Protože podnapilý muž se strážníky nekomunikoval,
ověřili si prostřednictvím stálé služby MP, zda
záchranná zdravotnická služba je již na cestě. Ta se
po chvíli na místo skutečně dostavila a lékař výše
jmenovanou osobu ošetřil. Bylo zjištěno, že jde
o muže ve věku 31 let. Po provedené lékařské
prohlídce hlídka MP převezla muže do místa jeho
bydliště a poté pokračovala v další činnosti.
Dne 5. 9. v 6.35 hod. oznámila telefonicky žena
z Příbrami VII, že její 28letý syn vyhazuje věci
z balkonu, chová se agresivně a vyhrožuje sebevraž-
dou. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP. Na její
příjezd již u domu čekala oznamovatelka, která
strážníky vpustila dovnitř a rovněž souhlasila s jejich
vstupem do bytu. Muž se však uzavřel v pokoji
a vyhrožoval, že zastřelí strážníky i sebe. Hlídce se
po chvíli vyjednávání podařilo vstoupit do pokoje,
kde se muž zdržoval, a několikrát ho vyzvala ke klidu.
Dotyčný však na opětovné výzvy nereagoval.
Na základě těchto skutečností přivolali strážníci

hlídku Policie ČR a záchrannou zdravotnickou
službu. Zasahující lékař rozhodl o převozu muže
do oblastní nemocnice k dalšímu ošetření a požádal
hlídku MP o asistenci při jeho transportu a násled-
ném ošetření v nemocnici. 
Dne 7. 9. oznámila na tísňovou linku MP žena, že
když cestovala autobusem linky 2A směrem k hy-
permarketu Albert, jevil řidič známky podnapilosti.
Na základě tohoto oznámení okamžitě vyjela hlídka
MP na konečnou stanici MHD, k hypermarketu
Albert, kde se již nacházel řidič. Strážníci ho vyzvali
k prokázání totožnosti a zjistili, že dotyčnému je 57
let. Hlídka následně provedla u řidiče zkoušku
na přítomnost alkoholu v dechu, ale nebylo
prokázáno, že by před jízdou požil nějaké alko-
holické nápoje. Strážníci následně místo opustili
a vrátili se k plnění dalších povinností.
Dne 15. 9. ve 12.10 hod. oznámila na tísňovou
linku 156 bezpečnostní služba OD Kaufland, že
v prodejně zadržela zloděje. Do obchodu
neprodleně vyjela hlídka MP. Ztotožněním
pachatele krádeže strážníci zjistili, že se jedná
o 68letou ženu. Dotyčná ukryla v tašce zboží
v celkové hodnotě 65,- Kč a prošla prostorem
pokladen, aniž by zaplatila. Jejího jednání si však
všiml pracovník ostrahy a zadržel ji. Vzhledem k výši
škody a s přihlédnutím k tomu, že uvedená žena
nebyla v posledních třech letech za obdobný
trestný čin potrestána, vyřídili strážníci celou záleži-
tost na místě domluvou.
Dne 15. 9. v 14.45 hod. kontaktoval služebnu MP
Příbram operační důstojník Policie ČR a žádal o vy-
slání hlídky MP do areálu lesoparku na Baníku.
Uvedl, že na příjezdové cestě do uvedeného
lesoparku leží asi metr dlouhý had. Strážníci hada
odchytili a cestou zpět na služebnu zjistili dotazem
u zaměstnance Zverimexu, že se jedná o krajtu
královskou. O odchycení hada hlídka informovala
stanici pro zraněné živočichy ve Voticích a následně
ho předala do péče této organizace.

JUDr. Milan Fára
manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
Město Příbram osvětlí dalších 6 rizikových lokalit
Na základě analýzy trestné činnosti, výsledků sociologického šetření
prováděného mezi občany v roce 2008, zkušeností policistů a městských
strážníků, podnětů občanů a informací získaných od obyvatel města
prostřednictvím elektronické rubriky „Otázky a odpovědi s městskou policií“
byly v prosinci roku 2010 určeny rizikové lokality, které nejsou v současnosti
dostatečně osvětleny. Město Příbram se následně rozhodlo získat na osvět-
lení těchto míst dotaci od MV ČR prostřednictvím Městského programu
prevence kriminality na rok 2011. 
Požadovali jsme na realizaci tohoto projektu dotaci od MV ČR ve výši
280 000,- Kč, s tím, že povinnou spoluúčast 80 000,- Kč budeme případně
hradit z rozpočtu města. Naší žádosti bylo na ministerstvu vyhověno, a tak
jsme v květnu začali s vyřizováním potřebných povolení k zahájení stavby.
Všechny potřebné formality již máme vyřízeny a v minulých dnech jsme
podepsali s Technickými službami města Příbram smlouvu o realizaci díla,
takže již nic nebrání samotné instalaci 14 nových sloupů veřejného
osvětlení.  
V rámci projektu bude osvětlena Poštovní ulice v Příbrami V – Zdaboř. Dále
bude osvětlen chodník od vlakového nádraží směrem do centra Příbrami
(Příbram IV, křižovatka ulic Čs. armády a Dvořákovo nábřeží) dvěma kusy
osvětlení. Dále se osvětlí 3 rizikové parkovací plochy. Jedná se o parkoviště
v ulici Fibichova, Příbram II. Toto velmi rozlehlé parkoviště je v současné
době osvětleno pouze jedním světlem, což je z pohledu bezpečnosti zde
zaparkovaných vozidel absolutně nedostačující. Parkoviště je neplacené,
a proto je velmi využíváno jak v denních, tak i nočních hodinách. Přibude
zde 1 nové světlo, stejně jako u parkovací plochy nedaleko vchodu
do hřbitova, která se nachází přímo naproti smuteční obřadní síni Hvězdička.
Především v zimním období, kdy se brzy stmívá, zde dochází ke krádežím
věcí z vozidel. Osvětlením se stane parkoviště přehlednějším a předpoklá-
dáme, že odradí případné pachatele od páchání trestné činnosti. Poslední
parkovací plochou, kterou nově osvětlíme, je parkoviště a chodník v Příbra-
mi VII, mezi domy čp. 484 a 485. Zde se budou instalovat 2 ks osvětlení. 
Zdejší parkovací plocha není v současné době vůbec osvětlena, přestože
parkoviště je především ve večerních a nočních hodinách zcela zaplněno. 
Poslední lokalita, která byla navržena na osvětlení z dotace MV ČR v roce
2011, se nachází v Příbrami VII. Jedná se o zatravněnou plochu mezi domy
v Ostravské ulici čp. 214 – 216 a v Okružní ulici čp. 217 – 219, kde se
nacházejí chodníky k zadním vchodům těchto budov, které jsou jejich oby-
vateli využívány stejnou měrou jako vchody hlavní. Touto lokalitou
procházejí velmi často ve večerních a nočních hodinách i ostatní obyvatelé
města, protože zde je non-stop prodejna potravin. Pro zvýšení bezpečnosti
zde budeme instalovat 4 ks osvětlení. 

Dluhové poradenství budeme poskytovat i v následujícím roce
Součástí letošního Městského programu prevence kriminality je i projekt
„Jak řešit dluhy“, v rámci kterého poskytujeme ve spolupráci se Sdružením
pro probaci a mediaci v justici od června bezplatné dluhové poradenství.
Na provozování této bezplatné sociální služby jsme získali dotaci z Mini-
sterstva vnitra ČR, která pokryje potřebné náklady do konce letošního roku.
Dluhová poradna je v současné době občanům k dispozici každé úterý
od 13 do 17 hodin, na adrese Tyršova 107, Příbram I (přízemí objektu
ve dvoře naproti hlavnímu vchodu do budovy Městského úřadu Příbram).
Pracovníky poradny lze také kontaktovat na telefonním čísle 318 402 291,
případně elektronicky: dluhovaporadna@pribram-city.cz.  
Poradna je zaměřena na pomoc s řešením problémů v oblasti zadluženosti
(mapování dluhů, komunikace s věřiteli), s nimi spojenými soudními řízeními,
exekucemi apod. Naši dluhoví poradci také pomáhají zpracovat žádosti
o tzv. „osobní bankrot“. 
O tyto služby je obrovský zájem a klienti musí někdy až 6 týdnů čekat, než
je volná kapacita k první konzultaci. Rozhodli jsme se tedy ve vedení města, že
tuto službu zajistíme i v roce 2012. Protože město Příbram občanům již
druhým rokem poskytuje registrovanou sociální službu Odborné sociální
poradenství, v rámci které pomáháme i obětem trestných činů a domácího
násilí, rozhodla Rada města zařadit pod tuto službu i dluhové poradenství.
Abychom lépe uspokojili zájemce o řešení dluhové problematiky, předpo-
kládáme, že rozšíříme od ledna 2012 dluhové poradenství ze 4 hodin týdně
na 7 hodin týdně. 

Dlouhodobý kurz zaměřený na bezpečnost seniorů
V České republice stále zaznamenáváme celou řadu případů majetkové
trestné činnosti páchané na seniorech. Jedná se o podvodné krádeže,
loupeže za použití násilí atd. Pachatelé využívají často nejen horší fyzické
kondice seniorů, ale také jejich důvěřivosti. Podvodníci jsou schopni se
pod různými záminkami vetřít až do bytu, využít vhodného okamžiku
a okrást je i o celoživotní úspory. Navíc vystupují často velmi seriózně
a působí natolik přesvědčivě, že často lehce získají důvěru staršího člověka
(především těch, kteří žijí osamoceně a chybí jim sociální kontakt). Proto
jsou senioři zcela oprávněně jednou z cílových skupin (vedle dětí a mlá-
deže), které se v oblasti prevence kriminality v Příbrami věnujeme. 
Vedle jednorázových besed, které pro příbramské seniory pořádá Městská
policie Příbram či Policie ČR, nebo instalace bezpečnostních řetízků
na vchodové dveře do bytu jsme se rozhodli zrealizovat dlouhodobý pro-
jekt s názvem „Bezpečný život seniorů“. V rámci tohoto projektu prevence
kriminality, který zahrnuje 5 na sebe navazujících cca 90minutových před-
nášek, budou senioři poučeni o pravidlech bezpečnosti, a to v oblasti
ochrany života (prevence přepadení a okradení) a majetku (finanční
gramotnost, zabezpečení domácnosti), budou poučeni o bezpečnosti
pohybu v silničním provozu, a seznámeni se základy legislativy a s postupy
oznamování trestného činu. 
Projekt realizujeme ve spolupráci s Vysokou školou evropských regionál-
ních studií, o. p. s. (dále jen VŠERS), která má v oblasti prevence kriminality
odborné zázemí, neboť již řadu let poskytuje akreditovaný studijní program
Bezpečnostně právní činnost. Na projektu aktivně s VŠERS samozřejmě
spolupracuje i Městská policie Příbram. Manažer prevence kriminality JUDr.
Fára se podílel na samotné přípravě projektu a osobně odpřednáší účast-
níkům projektu dvě témata. 
Rada města vyčlenila na realizaci projektu 48 000,- Kč, takže účast
na kurzech bude pro seniory zcela zdarma. V rámci projektu budou
souběžně probíhat dva přednáškové cykly (cyklus = 5 přednášek). První
z nich bude určen obyvatelům Domů s pečovatelskou službou v Příbrami
(cca 25 osob). Druhý cyklus bude určen široké veřejnosti (dalších cca 25 osob).
Po ukončení přednáškového cyklu účastníci obdrží certifikát o absolvování
kurzu (podmínkou bude minimálně 40% účast na přednáškách) a zdarma
Osobní alarm Bodyguard 2, který slouží jako ochrana před napadením
útočníkem či zlodějem. 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Pozor o Dušičkách na zloděje
Blížící se svátek zesnulých a toto období se
vyznačuje vždy svou specifickou atmosférou,
kdy si lidé připomínají smrt svých blízkých.
Bohužel na místa posledního odpočinku nemíří
jen lidé, kteří chtějí uctít památku zesnulých,
ale i zloději.
Návštěvníci hřbitovů by měli být v období
Dušiček ostražití na své věci při úpravě hrobu
a nenechávat je bez dozoru. Zloději si totiž
na hřbitovech dost  často tipují osamělé osoby,
které sledují, a ve chvíli, kdy jdou například
pro vodu nebo vyhodit původní výzdobu
do kontejneru, seberou jim odloženou kabelku
či tašku a okamžitě zmizí. Z hrobů v tomto
svátečním období mizí nejčastěji svíčky, věnce
i umělé květiny, sošky a další výzdoba, vše, co
lze snadno a rychle zpeněžit.
Pro případ, že by Vám některé věci byly zcizeny,
je dobré si hroby vyfotografovat. Přesným

popsáním odcizených věcí zvýšíte šanci na dopa-
dení pachatele a pro policii bude mnohem
jednodušší zdokumentovat původní stav hrobu.
Nebezpečí také číhá na ty, kteří ke hřbitovu
přijíždějí vozidly. Zloději se totiž také zaměřují
na auta odstavená na parkovištích v okolí
hřbitovů a vykrádají je. Majitelé často přes
neustálá upozornění nechávají v zaparkova-
ných vozidlech volně odložené věci  (kabelky,
notebooky, příruční zavazadla, navigace, au-
torádio atd.), které se stávají terčem pro-
tiprávního jednání. Právě krádeže věcí z vozidel
jsou nejčastějším trestným činem v Příbrami
a řada občanů k tomu bohužel svým málo
odpovědným chováním přispívá.
Závěrem Vás chci požádat, abyste v případě, že
na hřbitově či přilehlých parkovacích plochách
uvidíte podezřele se chovající osoby, ihned
zavolali na bezplatnou tísňovou linku Policie ČR
- 158 nebo Městské policie Příbram - 156.

JUDr. Milan Fára

3. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram
Ve dnech 8. – 9. září 2011 se v areálu fotbalového stadionu 1.FK Příbram konal 3. ročník turnaje v malé
kopané o pohár starosty města Příbram, který byl podpořen z fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr.
Davida Ratha. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 družstev tvořených zástupci složek Integrovaného záchran-
ného systému a dalších institucí působících na území města a jeho okolí. 
Všechna mužstva byla oceněna věcnými cenami z rukou starosty města Příbram MVDr. Josefa Řiháka, první
tři týmy také fotbalovou trofejí a vítězný tým – Územní obvod vnější služby Policie ČR Příbram - převzal
putovní pohár turnaje. Na druhém místě skončil tým 1.FK Příbram, třetí byla Vězeňská služba ČR – Věznice
Bytíz, a čtvrtá 13. dělostřelecká brigáda Jince.
Nejlepším střelcem turnaje byl Ondřej Hála (Územní odbor vnější služby Policie ČR Příbram). Cenu pro nej-
lepšího hráče získal Milan Haas (Vězeňská služba ČR – Věznice Bytíz) a nejlepším brankářem byl vyhlášen
Luboš Pružina (1.FK Příbram).
„Celé fotbalové klání probíhalo v přátelském duchu. Mám radost především z toho, že turnaj splnil svůj hlavní cíl.
A tím je podpora a prohloubení vzájemné spolupráce, výměna zkušeností, navázání nových druhů spolupráce
a vzájemné poznání jednotlivých účastníků, kteří jsou nuceni spolu často v rámci svého povolání spolupracovat.
Děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci, pořadatelům za dobře odvedenou práci a hejtmanu Stře-
dočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi za podporu. Se všemi se těším na shledanou za rok při 4. ročníku turnaje,“ řekl
na závěr starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Kurzy francouzštiny ve školním roce 2011/2012
Frankofonní klub Příbram ve spolupráci s Q-klubem AMAVET Příbram za finanční podpory města Příbrami
otevírá kurzy francouzštiny pro veřejnost ve třech znalostních úrovních: 
pokročilí, mírně pokročilí, začátečníci.
Při naplnění kurzů (cca desetičlenné skupiny) bude cena jedné vyučovací hodiny 35,- Kč. 
Podmínkou zapsání do kurzu je členství v Q-klubu (roční poplatek 60,- Kč) a ve Frankofonním klubu Příbram
(roční poplatek 100,- Kč, důchodci, děti a rodiče na rodičovské dovolené 50,- Kč).
Přihlášky do kurzů je možno si vyzvednout v Informačním centru Knihovny J. Drdy, nám. T. G . Masaryka 156,
Příbram I. Uzávěrka přihlášek je 19. 10. 2011 do 15 hod. v Informačním centru Knihovny J. Drdy.
První schůzka s lektorkou se koná ve středu 19. října od 17 hod. ve foyeru Q-klubu, Březnická 135, Příbram III. 
Bližší informace na tel. 318 626 486 nebo 773 519 800 - Mgr. Čížková, cizkova@kjd.pb.cz

Dny zdraví v Příbrami 
Příbramská pobočka Zdravotního ústavu Praha a město Příbram si Vás dovolují pozvat na tradiční
Dny zdraví ve dnech 10. - 13. 10. vždy 9 - 12, 13 - 17 hodin.
Místo konání: Zdravotní ústav - pracoviště Příbram: Příbram I, U Nemocnice 85.
Zdarma nabízíme: Měření hladiny celkového cholesterolu a cukru z kapilární krve odebrané z prstu, měření
výšky a tělesné hmotnosti s výpočtem BMI, výpočet procent tělesného tuku z celkové hmotnosti, měření
krevního tlaku.
Poradenství: cestovní medicína a očkování, správná výživa, prevence HIV - AIDS, poradenství k laboratorním
službám (rozbory vod, potravin, měření hluku ...).
Akce se koná za finanční podpory města Příbram.



F O T O K R O N I K A

Součástí šalmaje byl také tradiční Běh hasičů do svatohorských schodů. Odměny vítězům
předali starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta Václav Černý.

Starosta MVDr. Josef Řihák podepsal jménem města smlouvu o spolupráci s rektorem Vysoké
školy evropských a regionálních studií prof. PaedDr. Gabrielem Švejdou. 

Poslanec Parlamentu ČR Jiří Papež (ODS) navštívil Příbram a prohlédl si staveniště rekonstruo-
vaného náměstí TGM. Zajímal se o budoucí podobu centra staré části Příbrami. Ocenil úsilí
vedení příbramské radnice, které se podařilo zkoordinovat postup výstavby i se Středočeským
krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Na snímku si poslanec Papež na rozestavěném náměstí
TGM spolu se starostou Příbrami MVDr. Josefem Řihákem a místostarosty MUDr. Ivanem Šedi-
vým a Václavem Černým prohlíží plány rekonstrukce.

Uvolněný radní Ing. Juraj Molnár se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku v Základní
škole 28. října v Příbrami VII.

Starosta MVDr. Josef Řihák a Ing. Tomáš Oliva, zástupce Úřadu Regionální rady Střední Čechy,
slavnostně přestřihli pásku při otevření zrevitalizovaného sportovního areálu pod Svatou
Horou v Příbrami.

Letošní Příbramské svatohorské šalmaje se zúčastnil také starosta MVDr. Josef Řihák, který
nad celou akcí převzal záštitu.

Těmito dvěma snímky se vracíme k letošnímu Krasohledění. Cenu “Krasohled 2011” obdržel
sbormistr pan Zdeněk Fous. Předal mu ji místostarosta Václav Černý. Snímek vpravo zachycuje
besedu s herečkou Simonou Stašovou a režisérem Milanem Schejbalem.        foto: V. Šimonovský

Dne 1. září se v Zámečku - Ernestinu opět setkali ředitelé škol a jídelen s představiteli města.
Letos se setkání zúčastnili MUDr. Ivan Šedivý, Ing. Juraj Molnár a Mgr. Jaroslav Kopecký.



Vážení čtenáři Kahanu,
někdy je těžké, začínat úvodní slovo
ke sloupku, který píšete po několik
let. Jelikož múza nepřichází, vrátím

se k oblíbenému, a to je roční období. Zkrátka máme tady měsíc říjen. Prožili
jsme pěkných pár dnů babího léta a nyní si bude užívat naše oko neopako-
vatelnou hru barev přírody.  
Okresní hospodářská komora v Příbrami ukončila aktualizaci Regionálního

adresáře firem a institucí a databázi jsme předali ke zpracování pro tisk. Adresář vyjde
na konci letošního roku, kdy bude též probíhat jeho distribuce. 
Po prázdninách začalo pracovat i představenstvo komory, které se sešlo na příjemném
setkání ve firmě Pivovar Herold Březnice, a. s., na pozvání marketingového manažera
pana Františka Trantiny a za přítomnosti obchodního ředitele pana Kopřivy. Sládek pivovaru
pan František Pinkava nás provedl celým pivovarem a osvětlil nám historii pivovaru a proces
výroby piva.
Již v roce 1506 vznikl v Březnici zámecký pivovar a jeho výroba pokračuje bez přerušení až
do dneška pod značkou Herold. V roce 2006 pivovar oslavil 500 let své existence. Navzdory
dějinným zvratům, jimiž procházel celý region, se březnické tradiční pivo nepřestalo nikdy
vařit. V březnickém pivovaru stále zpracovávají vlastní slad tradičním a časem prověřeným
způsobem, který dnes již většina pivovarů opustila. Piva značky Herold zrají v 500 let starých
sklepech po dobu až 70 dnů. Pivovar tradiční způsoby nejen hlásá, ale na rozdíl od některých
jiných pivovarů i dodržuje. Od jednotlivých surovin až po naplnění do lahve provází vznik
piva láskou a péčí ke každému detailu. O tom svědčí i řada domácích a zahraničních ocenění. 
V minulých letech byl trh orientován hlavně na export. Pivovar má v současné době českého
vlastníka a snaží se o znovunalezení regionálních trhů a změnu náhledu na značku, která
neměla v minulosti dobré jméno. Já doufám, že se to Heroldu podaří, a doporučuji všem
ochutnat naše tradiční regionální pivo. V široké nabídce druhů si jistě každý nalezne své
oblíbené pivo. 
Komora samozřejmě připravuje pro podnikatele řadu vzdělávacích akcí. Kromě již
zmíněného semináře „Kupní smlouva a platební podmínky v mezinárodním obchodě“,
který se konal koncem září ve firmě Buzuluk v Komárově, připravujeme pro zájemce další
semináře.
Ve spolupráci s agenturou Signum připravujeme následující dva zajímavé semináře.
3. listopadu 2011 seminář „Síla otevřené komunikace“ nás naučí, jak se s lidmi kolem
sebe domluvit, abychom oba odcházeli s pocitem výhry. Seminář bude o nenásilné komu-
nikaci, rozpoznání manipulace a obraně proti ní.
10. listopadu 2011 „Koučink: módní výstřelek nebo správná volba?“. Zde se seznámíte
s principy koučinku, s metodami práce a jak se liší od ostatních. Též bude provedena
praktická ukázka – ochutnávka koučování na místě. Tyto dva semináře jsou bezplatné.
24. listopadu 2011 připravujeme seminář „Efektivní vymáhání pohledávek“ s advokát-
kou Michaelou Šustrovou. 
Připomínám, že až do konce roku 2011 můžete hlasovat v internetové anketě
„TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO“. Aktuální stav bodů je 1474.
Pro svou TOP firmu hlasujte na www.topfirmapribramsko.cz.

Noví členové schváleni dne 14. 9. 2011:
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. – provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu, provádění vodohospodářských staveb, prodej vodohospodářského materiálu
Kantor Jan – Welltor – hostinská činnost, poradenství v oblasti pojišťovnictví 
Martin Veselý – MONTI – jednoduchá zámečnická výroba, plastová okna, dveře, stavební
materiál – VO, zednictví, zámečnictví
František Vácha – Muzeum Špejchar Drážkov – provoz venkovského muzea, zemědělská
a lesní činnost 

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

Oslavy 150 let příchodu redemptoristů 
na Svatou Horu
Od soboty 8. do pátku 14. října proběhnou oslavy
150 let od příchodu redemptoristů na Svatou Horu
(1861 – 2011). 

Program oslav začne 8. října v 10 hodin slavnostní
mší svatou, kterou bude celebrovat Miloslav
kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Dále se
uskuteční vernisáž tematické výstavy ve Svato-
horském poutním muzeu za hudebního doprovodu
souboru Musica Podberdensis. Ve 13 hodin začne
křížová cesta v parku, poté komentovaná prohlídka
areálu a projekce dokumentu o redemptoristech.
Oslavy budou pokračovat koncertem Příbramské
filharmonie a spojených pěveckých sborů v 15 hodin,
na kterém bude provedena Mše D dur „Lužanská“
A. Dvořáka. Program zakončí zpívané latinské
chorální nešpory v 16.30 hod. v bazilice. 
V pátek 14. října od 17 hodin bude v bazilice ještě
v rámci zmíněných oslav slouženo Requiem
za zesnulého P. Karla Břízu, význačného skladatele –
redemptoristu. Poté připravuje Svatohorský
chrámový sbor koncert k nedožitým 85. narozeni-
nám P. Karla Břízy.

Dušičková mše
O památce Všech věrných zemřelých 2. listopadu

na mši svaté v 17 hodin zazní v bazilice na Svaté
Hoře v premiéře nové Requiem Pavla Šmolíka
v interpretaci Svatohorského chrámového sboru
a komorního orchestru. Přijďte spolu s námi uctít
památku našich blízkých zemřelých.

100 let 
skautingu v Čechách
Tento rok skauti slaví 100 let
českého skautingu. Skautské
oddíly se proto rozhodly
společně toto významné
výročí patřičně oslavit.
První akce, na kterou je zvána
i široká veřejnost, proběhne

v neděli 16. října ve svatohorském parku. 
Návštěvníci se mohou těšit na Lanový svět a mnoho
dalších aktivit. V parku totiž bude připraveno hned
několik lanových překážek pro malé i velké
návštěvníky. Kdo najde odvahu a překoná sám
sebe? Vyzkouší si něco, co třeba ještě v životě neza-
žil? Dále si budete moci projít zašifrovanou cestu
za skautskou keškou, najít klíč k poznání přírody
nebo rozšířit svou „herní“ fantazii. Rádi bychom
veřejnosti přiblížili i stoletou historii příbramského
skautingu pomocí sesbíraných fotek minulosti
i současnosti vystavených ve svatohorském areálu.
V sobotu 15. října proběhne na Svaté Hoře podobná
akce, plná lan a napětí, avšak ta bude určena pouze
pro skautské oddíly z Příbrami a okolí. Na oslavu
jsou samozřejmě zváni i všichni oldskauté.  
V 17 hodin bude v bazilice sloužena děkovná mše
svatá, na kterou jsou všichni skauti srdečně zváni.

Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: 
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí  Panny
Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 
261 80 Příbram II.
tel. +420 318 429 930, 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.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
V Oblastní nemocnici
Příbram proběhly 16. září
další prezentace operací
s „živým“ přenosem z ope-
račního sálu
Centrum pro řešení kýly
v rámci chirurgického od-
dělení Oblastní nemocnice
Příbram uspořádalo 16. září
konferenci s využitím Live

surgery - „živým“ přenosem
z operačního sálu na téma
„Aktuální pohled na chirur-
gické řešení kýl“ do multi-
mediálního sálu nemocnice. 
Švýcarský chirurg českého
původu působící již mnoho
let v Ženevě MUDr. Kukleta
představil nové možnosti
řešení objemných břišních kýl
tzv. miniinvazivním, k pacien-
tovi daleko šetrnějším přístu-
pem proti klasickým způ-
sobům operací. 
Nové, špičkově vybavené
operační sály příbramské
nemocnice přitom umožnily,
aby chirurgové, kteří se
do Příbrami chystali z celé
republiky (do Příbrami jich přijelo téměř 50
z nemocnic napříč celou ČR), mohli sledovat
„živý“ přenos prezentovaných operací v před-
náškovém sále. Další výhodou živého přenosu
byla i komunikace posluchačů v konferenčním
sále s operujícím lékařem již v průběhu

operace, a to v reálném čase. 
Centrum pro řešení kýly příbramské nemocnice
je jedním z mála, které v České republice
působí. Jejich cílem je především co nej-
šetrnější a nejefektivnější způsob operačního
řešení kýl s využitím moderních technologií
a postupů. Díky využívání moderních ope-
račních přístupů jsou u pacientů zkráceny doby
hospitalizace i rekonvalescence, nové operační
metody pak umožňují snížení počtu recidiv.

Dne 16. září zažila Příbram již druhou celostátní
akci s živým přenosem z operačních sálů
a nebyla to prezentace určitě poslední. 

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

Bezpečný život seniorů
Centrum celoživotního vzdělávání při Vysoké škole evropských a regionálních
studií ve spolupráci s Městskou policií Příbram připravilo pro obyvatele města
Příbram přednáškový cyklus zaměřující se na prevenci kriminality se zvláštním
ohledem na bezpečí seniorů, neboť ti se stále častěji stávají obětí podvodníků,
zlodějů a kapsářů. Seniorům v rámci připravovaných kurzů budou předány prak-
tické rady, jak se v jednotlivých případech chovat, a to jak na veřejnosti, tak
v soukromém životě, kde často jsou ještě zranitelnější. 
Tento kurz reaguje na skutečnost, že v České republice se v poslední době výrazně
zvýšil počet případů majetkové trestné činnosti páchané na seniorech formou pod-
vodných krádeží a loupeží za použití násilí v bytech. Tento trend lze zaznamenat
i v samotném městě Příbram. Oběti této trestné činnosti často doplácejí na svou
důvěřivost a nesoustředěnost. Z těchto důvodů je třeba seniory pravidelně infor-
movat o možnostech v oblasti prevence kriminality. Navíc je prevence trestné
činnosti vhodnější než nákladné a složité řešení jejích následků.
V rámci kurzů budou účastníci z řad cílové skupiny poučeni o pravidlech
bezpečnosti v oblasti ochrany života (prevence přepadení a okradení) a majetku
(finanční gramotnost, zabezpečení domácnosti), budou poučeni o bezpečnosti
pohybu v silničním provozu a seznámí se se základy legislativy a s postupy
oznamování trestného činu. Cílem kurzů je dosáhnout vyšší informovanosti
a připravenosti na případná rizika a tím přispět ke zvýšení kvality života.
Tento projekt vznikl za podpory starosty města Příbram MVDr. Josefa Řiháka, který
ho zároveň inicioval. Kurz je otevřen široké veřejnosti a skládá se z pěti jednotlivých
přednášek, které se budou konat vždy jednou týdně v prostorách Komunitního
centra Žežická. 
Kurz bude paralelně uspořádán také pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou
(semináře proběhnou v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Březových
Horách, doprava bude zajištěna).
Přednáškový cyklus se bude konat během listopadu a v první polovině prosince.
Konkrétní termíny budou zájemcům upřesněny. 
Témata přednášek
1) Bezpečný život aneb prevence kriminality v 21. století
2) Finanční bezpečnost aneb jak se vyhnout podvodu
3) Silniční provoz a pravidla bezpečného pohybu
4) Bezpečný domov aneb jak zabezpečit svůj majetek
5) Jak předcházet riziku přepadení a okradení a jak postupovat při jeho řešení
Přihlášky můžete zasílat do 28. 10. 2011 na adresu: VŠERS, o.p.s., Dlouhá 162,
Příbram III, 261 01; tel: 318 581 268, 725 003 162; Email: a3vpb@vsers.cz

Oslava Dne vzniku samostatného
československého státu 

27. 10. 2011
10:00 hod. slavnostní položení věnců 
k památníku u Zámečku – Ernestina

10:30 hod. slavnostní položení věnců 
k památníku na náměstí Hynka Kličky 

v Příbrami VI - Březové Hory 

Sauna opět otevřena!
Po letní přestávce byl zahájen provoz sauny
v Aquparku v Příbrami. Milovníkům saunování je
naše sauna plně k dispozici. Provozní doba zůstala
stejná jako v minulém roce. 
Ženy: pondělí a čtvrtek od 12,00 do 21,30 hodin
a sobota od 10 do 20 hodin. 
Muži: úterý a pátek od 11,00 do 21,30 hodin 
a neděle od 10 do 20 hodin. 
Společné saunování: 
středa od 12,00 do 21,30 hodin.

Minigolf     1. - 21. 10. 2011
Pondělí až pátek  15.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle  13.00 - 18.00 hod.

www.szm.pb.cz

Poděkování pro Ginevra music, o. s.
ALKA, o. p. s., získala z Příbramské svatohorské šalmaje dar ve výši 58 590 Kč.
„Našim klientům nabízíme možnost využít tzv. Snoezelen, což je speciální terapeutická místnost,
používaná ke zklidnění či stimulaci klientů účelným propojením smyslových podnětů
vytvářených pomocí audiovizuální techniky a příjemného prostředí. V této místnosti aktuálně
postrádáme systém BassShake v ceně 30 000,- Kč, který jako jediný nebylo možné pořídit z grantu
Nadace O2. Díky Ginevra music, o. s., které je pořadatelem Příbramské svatohorské šalmaje a letos
se rozhodlo přispět částí výtěžku z této akce i naší společnosti, můžeme tento systém zakoupit
a tím významně rozšířit možnosti používání této místnosti,“ říká Mgr. Šárka Hájková, ředitelka
ALKA, o. p. s.
“Po seznámení se s činností, prostorami, vybavením a dalšími potřebami Alky jsme se rozhodli
část výtěžku 5. šalmaje věnovat vedle Dětské léčebny v Bukovanech a Svaté Hory též této obecně
prospěšné společnosti. Zaujala nás nová psychorelaxační místnost, které chybí BassShake systém
k převádění hudby do vibrací pro postižené klienty, a jsme rádi, že i s naším přispěním bude moci
co nejdříve sloužit i sluchově postiženým klientům,” říká pan Václav Plecitý, vedoucí skupiny
Ginevra. Další částka 28 590 Kč bude použita na zakoupení speciální polohovací židle x:panda S4.
Jedná se o největší variantu židle s elektrickým ovládáním pro dospělé a většinou těžce
handicapované klienty. Na tuto velice potřebnou pomůcku již ALKA, o. p. s., obdržela
od společnosti Tipsport příspěvek ve výši 20 000 Kč, na zajištění dalších chybějících financí
ve výši 83 410 Kč společnost nadále pracuje.
Poděkování patří skupině Ginevra, všem účinkujícím, městu Příbram, starostovi MVDr. Josefu
Řihákovi, který převzal záštitu nad touto akcí, Středočeskému kraji a mnoha dalším
partnerům, neboť tato akce vznikla za jejich podpory. 

Helena Holánková, předsedkyně správní rady ALKA, o. p. s.
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3. - 9.10. 2011 Týden knihoven
Motto: 15. kraj ČR - kraj KNIHOVEN

Souhrnný program 

Po 3.10.
10.00  - pobočka Křižák
Slavnostní otevření studovny s bezbariérovým přístupem 
14.00  - Ústřední půjčovna pro děti Pb I
Zahájení výstavy výtvarných prací ze soutěže na téma 
„Kde hrozí nebezpečí požáru“        

Út  4.10. 
9.30 - pobočka Březové Hory 
Svět W. Disneye - výstava knih 
14.00  - Ústřední půjčovna pro děti Pb I
Vyhodnocení soutěže “Detektivní pátrání”
 
St  5.10. 
9.00 - 17.30  - průjezd KJD Nám. T.G.M. 156, Pb I  
Výprodej knih vyřazených a vydaných KJD  
10.00 - pobočka Škola - ZŠ Školní 75, Pb VIII
Loutkové divadlo pro nejmenší
14.00 Ústřední půjčovna pro děti Pb I
Odpoledne her a soutěží - Sběratelství - jak na to?

Čt  6.10.
13.30 -16.00 - Ústřední půjčovna pro děti Pb I
Klubové odpoledne SPMP
12.00 - 16.00 - pobočka Škola - ZŠ Školní 75, Pb VIII
Odpolední ŠMOULOVÁNÍ v knihovně - společné čtení 
rodičů s dětmi

Pá  7.10.     
12.00 - pobočka Březové Hory
Ze života českých knihoven - zahájení dlouhodobého  projektu 
virtuálních návštěv po českých knihovnách 
Výtvarné odpoledne - malujeme postavičky z komiksů W. Disneye  
s následnou výstavou  dětských prací

So  8.10.  
13.30 - Ústřední půjčovna pro děti Pb I
Vyhlášení výsledků 15. ročníku literární soutěže 
Příbram Hanuše Jelínka s koncertem souboru Chairé 
- Zpěvy sladké Francie

Všechna oddělení pro děti zahájí projekt Kde končí svět 
2011 - 2012 na téma “Jak se žije uprostřed Evropy?” - 

Začínáme psát a malovat knížku pro děti.

DIVADLO A.DVOŘÁKA PŘ ÍBRAM
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