
S T A L O S E

Začátkem října každého roku
můžete v Příbrami potkat slavný
průvod horníků a hutníků, který je
pořádán v rámci sympozia Hor-
nická Příbram ve vědě a technice.
Akce vrcholí slavnostním “Sko-
kem přes kůži”. 

Starosta MVDr. Josef Řihák přijal
na radnici úspěšné příbramské
volejbalisty.

Záběr z letošního ročníku Běhu
města Příbram.

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané.
Před několika dny
jste v komunálních
volbách rozhodli
o tom, kdo Vás
bude v následujících
čtyřech letech repre-
zentovat v Zastupi-
telstvu města Příbra-
mi. Děkuji všem,
kteří jste se voleb
aktivně zúčastnili.
Vážím si každého
z o d p o v ě d n é h o
voliče, který nezůstal
lhostejný a přišel

do volební místnosti odevzdat svůj hlas. 
Děkuji také všem členům okrskových
volebních komisí a dalším pracovníkům,
kteří se na zdárném průběhu voleb v Příbrami
podíleli. I jejich zásluhou mohu nyní
konstatovat, že letošní komunální volby
v Příbrami proběhly řádně a v souladu
se zákonem. 
Gratuluji všem zvoleným zastupitelům
a přeji jim, aby jim k výkonu zodpovědné
a náročné funkce přálo zdraví, aby měli
hodně píle, obětavosti a také štěstí.
Očekávám, že nové zastupitelstvo bude
pracovité, zodpovědné a že bude
pro občany našeho města přínosem.
Noví zastupitelé se sejdou na ustavujícím
zasedání v pondělí 15. listopadu 2010
v 15 hodin ve velkém sále Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových
v Příbrami (bývalý Okresní úřad Příbram)
na náměstí T. G. Masaryka. Na programu
bude mimo jiné slib zastupitelů, volba starosty,
místostarostů a městských radních. 

Nové zastupitelstvo má před sebou celou
řadu náročných úkolů. Je před námi období,
kdy naše země má naposledy příležitost
naplno čerpat peníze z rozvojových fondů
Evropské unie. V uplynulých čtyřech letech
bylo město Příbram jedním z měst, které
velmi dobře a efektivně umělo využít tyto
peníze navíc. Celkem jsme z nejrůznějších
fondů a dotací získali přes půl miliardy
korun. Očekávám, že přinejmenším stejně
úspěšné bude město Příbram i v následu-
jících čtyřech letech. Jsem si vědom
skutečnosti, že nynější příležitost čerpat
peníze z Bruselu je zcela mimořádná a již se
nebude opakovat. Máme připravenou celou
řadu kvalitních projektů, se kterými se
budeme ucházet o dotační peníze. Udělám
proto vše, co je v mých silách, abych
i po dalších čtyřech letech mohl konstato-
vat, že jsme v čerpání peněz z evropských
rozvojových fondů byli opět úspěšní.

Ze vzdálené budoucnosti se ale vrátím
do současné doby. Stalo se již hezkou
tradicí, že v předvánočním období se
v Příbrami koná celá řada akcí. Ani letošní
rok nebude výjimkou. Naopak. Program
bude ještě pestřejší. Již za několik dnů se
můžeme těšit na Putování se světýlky za sv.
Martinem, které pro nás tradičně pořádají
členové Spolku Prokop. Dne 25. listopadu
se v Příbrami na náměstí T. G. Masaryka
koná tradiční zahájení adventu, při kterém
nebude chybět například vystoupení dětí
z příbramských škol, slavnostní rozsvícení
příbramského vánočního stromu, ani velký
ohňostroj, který každoročně pořádá firma
Špína a synové. Akci pořádá město ve spolu-
práci s Rádiem Blaník.
V sobotu 27. listopadu se na pěší zóně Hořejší
Obora uskuteční Adventní farmářské trhy. 
Pozvánky na další předvánoční akce najdete
na stránkách tohoto čísla Kahanu.
Přeji Vám všem do následujících dnů vše
nejlepší.

MVDr. Josef Řihák

V Ý S L E D K Y V O L E B
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘÍBRAM

ČSSD
MVDr. Josef Řihák          4 315 

MVDr. Václav Beneš        3 793

Jiřina Kaiserová              3 480    

Ing. Juraj Molnár 3 549 

Ing. Pavel Pikrt                3 484

Brigita Růžičková            3 480

Petr Větrovský                 3 502

Martin Poulíček               3 543

Michaela Dzamková        3 492

Tomáš Cibulka                 3 422

Ing. Jaroslav Vandas        3 522

ODS
Svatopluk Chrastina        2 351   
MUDr. Ivan Šedivý          2 344 
MUDr. Jiří Doležal           2 218
Ing. Ivan Fuksa                2 070 
Václav Černý                   1 993
PhDr. Miroslav Kocán     1 733

KSČM
Mgr. Jarmila Potůčková  1 524 
RSDr. Jiří Svoboda          1 502
Ing. Antonín Bartoň         1 371
Zbyněk Havelka               1 283

TOP 09

Ing. arch. Vít Kučera       1 399
Mgr. Václav Švenda         1 295
Ing. Mgr. Jan Cikler 1 258

PŘÍBRAMÁCI
PRO PŘÍBRAM

Ing. Petr Kareš                1 176

Adventní farmářské trhy
v Příbrami

se konají v sobotu 
27. 11. 2010 od 9 do 13 h 

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

www.centrumobora.cz

Spolek Prokop zve děti a rodiče
na Putování 

se světýlky za sv. Martinem
dne 11. listopadu.

Lampionový průvod vyjde
v 17 h za doprovodu havířských
světlonošů z areálu Dolu Marie
se zastávkou na nám. 17. listo-
padu v 17,30 h. Cíl: náměstí

TGM, kam přijede v cca 18 h 
sv. Martin na bílém koni.  

Tisková zpráva: Příbram: 25. 10. 2010 
Projekt „Realizace energetických úspor v objektu DPS ul. Jana Drdy 494, Příbram VII“
Město Příbram ukončilo 11. 10. 2010 projekt „Realizace energetických úspor v objektu DPS
ul. Jana Drdy 494, Příbram VII“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.   
Rozpočet projektu je cca 2,8 mil. Kč, dotace z výše zmíněných fondů je cca 1,6 mil. Kč, tj. 90 %
z tzv. způsobilých výdajů, zbylé náklady hradí město Příbram ze svého rozpočtu. Navrhované
opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, tj. oken a dveří, a zateplení ploché
střechy a stropní konstrukce nad střešní nikou. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí
CO2 o cca 36 t/rok a k úspoře energie cca 364 GJ/rok. „Věřím, že zateplením Domu s pečovatelskou
službou v ul. Jana Drdy jsme přispěli ke zkvalitnění bydlení v tomto objektu. Nejenom, že
realizace přispěje k nemalé úspoře
energie potřebné k vytápění a tím
i ke snížení emisí, ale  velmi pozi-
tivní je i nový vzhled budovy.
Jsem velmi rád, že se podařilo
na tento projekt získat i prostředky
z fondu EU a Státního fondu život-
ního prostředí ČR a tím ušetřit
peníze z městského rozpočtu,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Černá,
odbor investiční výstavby  MěÚ
Příbram, Tyršova 108, 261 19
Příbram I, 
kontakt: eva.cerna@pribram-city.cz
tel.: 318 402 231

Bible včera, dnes a zítra
putovní výstava v Knihovně J. Drdy
29. 11. - 2. 12.      9 - 18 hodin

Starosta MVDr. Josef Řihák pravidelně kontroloval průběh prací.

Procenta získaných hlasů

Z v o l e n í  z a s t u p i t e l é  a  p o č e t  h l a s ů ,  k t e r é  z í s k a l i

Spolek Prokop Příbram,
Knihovna Jana Drdy 
a Galerie Františka Drtikola Příbram
za podpory Města Příbram
vás zvou na cyklus besed s promítáním

Cestujeme 
s krajany
aneb
Z Příbrami 
až 
na 
konec 
světa

Úterý 2.11.2010
Florida 
Putování za zvířaty „slunečného“ státu
– Petr Bambousek

Čtvrtek 4.11.2010
Peru 
– Václav Trantina

Úterý 9.11.2010
Mongolsko 
– Karel Škvor

Úterý 16.11. 2010
Namibie, Botswana, 
Zimbabwe 
– Oldřich Večerek

Úterý 23.11.2010
Praha – Paříž
– František Šesták

Čtvrtek 25.11. 2010
Kilimandžáro 
–  Chrudoš Fiala

Úterý  30.11. 2010
Indie - Rádžastán 
– Ondřej Jeřábek

Všechny besedy se uskuteční 
od 18.00 hodin

v Galerii Františka Drtikola Příbram
Vstup 20,- Kč



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JIŘÍ Z GUTŠTEJNA
A NA RÝZMBERCE

ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ
1519 ? - 1597

Po smrti Viktorina z Gutštejna se faktickými vládci příbramského
panství stali bratři Jiří a Albrecht z Gutštejna. Byli to synové Jana
z Gutštejna z vedlejší větve rodu, poslední společný předek těchto
bratrů a formálního vlastníka příbramského panství, Jindřicha
Albrechta, syna Ludvíka z Gutštejna, byl Jetřich II. z Gutštejna,
který zemřel kolem roku 1417, tedy před více než 150 let. Přesto
rodová sounáležitost velela k vzájemné podpoře i neskrývanému
nepotismu. Pro naše vyprávění si zvolíme jako popisovanou
osobnost Jiřího, protože o jeho životě se dochovalo více informací
a žil déle, Albrecht zemřel o mnoho let dříve, kolem roku 1570.
O mládí a rané dospělosti Jiřího mnoho nevíme. Oženil se
s Anežkou z Rabštejna, s níž měl jednu dceru. Již v poměrně
vysokém věku, v roce 1566, se zúčastnil tažení do Uher proti
Turkům v hodnosti plukovníka. Turci po bitvě u Moháče v roce
1526 vedli úspěšnou expanzi, při které dobyli většinu uherského
království a zřídili zde Budínský pašalik, svébytné území pod
nadvládou sultána. Účast v tureckých válkách byla na jedné straně
možností k zahájení kariéry ve službách panovníka a prestižní
záležitostí, na druhé straně s sebou přinášela nemalá finanční
vydání a také reálnou hrozbu smrti, ať již v boji či spíše násled-
kem nemocí.
V roce 1576 Jiří zdědil po své ženě panství Hostouň v západních
Čechách, které pak užíval až do své smrti a které se stalo jeho
hlavním sídlem. Společně s bratrem Albrechtem ovládal též hrad
Rýzmberk u Kdyně na Domažlicku s panstvím, což bylo jejich
dědictví po matce. V roce 1589 ještě přikoupil sousední panství
Kout (na Šumavě), kde nechal vybudovat renezanční tvrz. Věren
rodové tradici pořádal Jiřík na svém zámku v Hostouni častá
společenská setkání, která se snadno změnila v bujaré pitky
a rvačky. Při jedné takové „sešlosti“ přišel o život Jiřího urozený
soused Václav Černín z Mělnice. Jiří po jeden čas vykonával
funkci hejtmana plzeňského kraje. Je také zajímavé, že
v jazykově smíšené pohraniční oblasti Jiří podporoval češtinu,
například nařídil svým poddaným v městě Hostouni, že smějí
úřadovat pouze česky a radním tam mohla být pouze osoba
českého původu. 
Příbram spravovali oba bratři v letech mezi smrtí Viktorina
z Gutštejna a formální dospělostí Jindřicha Albrechta, tedy
přibližně v letech 1554-1560. Příbram během doby jejich vlády
zasáhla nová vlna sporů s vrchností, tradiční záminkou se stalo
vaření piva, ale také např. obsazení městských mlýnů. Spor musel
v roce 1555 řešit sám místodržitel v Čechách, arcivévoda Ferdi-
nand, v té době ještě následník trůnu, který spor rozhodl
ve prospěch měšťanů. Jako vždy, i tentokrát byl úřední postup
pomalejší než realita, a tak zatímco Ferdinandovo rozhodování
mělo své důstojné tempo, Příbram mezitím opět změnila pána
a spor se stal bezpředmětným. Vlády se totiž ujal Jindřich
Albrecht z Gutštejna. Osud si však zahrál i s ním. Náš Jiří jej,
svého původního chráněnce, přežil (zemřel v roce 1584) a i jeho
dětem dělal poručníka. Tehdy však již Gutštejnové Příbram
nevlastnili ani formálně. Bohaté zkušenosti z poručnictví
šlechtických sirotků zúročil Jiří ještě v roce 1590, kdy se stal jed-
ním z opatrovníků nezletilých dědiců bohatého rodu Smiřických.

Daniel Doležal

5. 11. 1870
se na Březových Horách
a v některých dalších
městech konala přímá
volba dvou poslanců
do říšského sněmu.

5. 11. 1730
sděloval hormistr Pusch
nejvyššímu mincmistrovi, že
byla v Příbrami zahájena
nadějná těžba na svato-
prokopském couku, krátce
nato však byly všechny
práce pro nedostatek financí
zastaveny.

7. 11. 1960
Komunální služby otevřely
v Pražské ulici Dům služeb
(dnes OD Ravak), který byl
údajně po Praze a Bratislavě
třetím největším zařízením
toho druhu v Československu.

9. 11. 2000
navštívil Příbram a Svatou
Horu naposledy ve funkci
apoštolského nuncia Giovanni
Coppa, čestný občan našeho
města, který si zdejší poutní
místo nadmíru oblíbil.

11. 11. 1855
se narodil v Příbrami Martin
Wagner, novinář a činitel so-
ciálně demokratického hnutí,
který od roku 1894 působil

na Ostravsku.

24. 11. 1910
si příbramský sociálnědemo-
kratický týdeník Naše obrana
postěžoval na skladbu knih
příbramské veřejné knihovny,
která prý obsahovala příliš
dobrodružné četby, např.
Karla Maye, což komentoval
slovy “ten, kdo tyto knihy
do knihovny vřadil, má na
svědomí zkázu mnoha lidí”.

25. 11. 1915
spadl z věže kostela sv. Jakuba
při zvonění zvon - umíráček.

28. 11. 1570
byl ustanoven hormistrem
v Příbrami Kryštof Gabish
z Jáchymova.

30. 11. 1955
se sloučily TJ Baník Příbram
(bývalé SK Březové Hory)
a Slavia Příbram do jedné -
Baník Příbram. Jednalo se
o akci v rámci slučování
tělovýchovy, v Příbrami
nadále působil již jen Spartak
Příbram a Baník Kovohutě.

30. 11. 1880
zemřel březohorský starosta
a hostinský Josef Šimek.

Daniel Doležal

LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Cena “Přístav” za rok 2010
Starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák se stal jedním z letošních
laureátů ceny „Přístav“, kterou mu udělila Česká rada dětí a mládeže.
Ocenění Přístav tato organizace uděluje od roku 2002 zástupcům samo-
správy a státní správy na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní
práce s dětmi a mládeží. „Ocenění si velmi vážím. Vysoce si cením
práce všech jednotlivců a organizací, které se starají o děti a mládež,
a i v budoucnu budu tyto aktivity ze všech sil podporovat,“ řekl
při předání ceny starosta MVDr. Josef Řihák.

Nábytek do nového sálu
Rada města Příbrami na mimořádném jednání schválila zhotovitele
zakázky „Vybavení zasedacích sálů nábytkem v objektu bývalých Rud-
ných dolů č.p. 121, Příbram I“. Nábytek do sálů dodá firma TON
Bystřice pod Hostýnem za cenu přibližně 750 tisíc korun. „Vypsali jsme
výběrové řízení na architektonický návrh kompletního sortimentu
nábytku do zasedacích sálů budovy bývalého ředitelství Rudných dolů
s tím, že vybavení musí splňovat celou řadu požadavků. Naším hlavním
cílem bylo, abychom do sálu pořídili kvalitní, hezký a plně funkční
nábytek, který bude dobře sloužit těm, kdo budou sál využívat. Všem
kritériím nejlépe vyhověla nabídka firmy TON Bystřice pod Hostýnem.
Očekávám, že firma nám nábytek dodá co nejdříve“ řekl starosta MVDr.
Josef Řihák. Až budou nové zasedací sály v budově č.p. 121 vybaveny
nábytkem, mohla by se v nich začít konat veřejná zasedání příbram-
ského městského zastupitelstva. 

Aktuálně o náměstí T. G. Masaryka
Rada města Příbrami uložila Samostatnému oddělení dotací Městského
úřadu Příbram předložit k projednání zastupitelstvu města přijetí dotace
na projekt „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Pří-
brami – 2. etapa“ a návrh smlouvy o poskytnutí dotace na tento projekt. 
Zároveň rada doporučuje zastupitelstvu města v návaznosti na schválení
poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy schválit uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí
dotace ve výši 20 398 272,38 Kč a schválit vyčlenění peněžní částky
ve výši 14 039 628,- Kč, odpovídající spolufinancování zmíněného
projektu. Celkové náklady na projekt jsou dle rozpočtu 34 437 900,- Kč. 
„Zjednodušeně řečeno: rozhodnutí rady znamená, že nové zastupitelstvo
nyní musí schválit smlouvu o poskytnutí dotace, schválit přijetí dotace
a zároveň vyčlenit z pokladny města částku, kterou použijeme na spolu-
financování akce,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák. 
Současně s financováním stavby se Rada města Příbrami zabývala
i vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci a revitalizaci náměstí
T. G. Masaryka v Příbrami. Rada města schválila zadávací dokumentaci
pro výběr zhotovitele této akce a vypsání výběrového řízení na zho-
tovitele investiční akce po schválení zadávací dokumentace v orgánech
Regionálního operačního programu.
„Odbor správy silnic radě předložil ke schválení komplexní text zadá-
vací dokumentace pro výběr zhotovitele investiční akce. Problémem je,
že v současné době ještě stále není kompletně vyřešen způsob financování
kompletní stavby, resp. stavebních objektů, které musí být financovány
Středočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Kraj a Ředitelství
silnic a dálnic jsou totiž vlastníky komunikací protínajících náměstí
TGM. A bez těchto stavebních objektů nelze tuto stavbu jako celek vůbec
realizovat. A kdy začne vlastní rekonstrukce centrálního náměstí TGM
v Příbrami? Pokud mám odpovědět velmi zjednodušeně, tak město má
v tuto chvíli vypsané výběrové řízení na dodavatele. Toto výběrové řízení
podléhá schválení Radě regionálního operačního programu a poté
poběží nejméně tři měsíce. Do té doby by si Středočeský kraj a Ředitel-
ství silnic a dálnic měly připravit k realizaci své úseky. Jsme s těmito
organizacemi v intenzivním jednání a věřím, že se jim to podaří. 
Důležitou informací rovněž je, že na stavební části, které jsou v majetku
města, již máme stavební povolení. Ovšem v procesu vydávání staveb-
ního povolení na rekonstrukci té části, která patří státu, se jeden z účast-
níků řízení odvolal. To je jistá komplikace, která zdržuje zahájení
stavebních prací,“ doplnil  starosta MVDr. Josef Řihák. 

Dotace na Příbramský potok
Město Příbram získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na projekt s názvem „Analýza rizik – Příbram – sever, okolí Příbram-
ského potoka“.
„Žádost o dotaci město Příbram předložilo dne 2. 6. 2010 v rámci XIX.
výzvy Ministerstva životního prostředí do prioritní osy 4 – Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast
podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží. Celkový
rozpočet projektu je asi 4,4 milionu korun. Výše přiznané dotace činí
přibližně 4 miliony korun. Z toho 85 procent peněz je ze strukturálních
fondů Evropské unie a 5 procent činí dotace ze státního rozpočtu České
republiky. Město Příbram se na realizaci projektu bude podílet částkou
400 tisíc korun,“ informoval starosta MVDr. Josef Řihák.
Předpokládaná doba realizace projektu, to je zpracování analýzy rizik,
je od února 2011 do června 2013. 
A na jaké analýzy je projekt zaměřen? „Přibližně v polovině 90. let
minulého století bylo v lokalitě bývalého Okresního podniku služeb
v Příbrami zjištěno znečištění chemickými látkami na bázi chlorovaných
uhlovodíků typu TCE a PCE. Na základě výsledků rozboru podzemních
vod v okolí bylo zjištěno, že znečištění existuje i na jiných místech údolí
Příbramského potoka. Zdroj i viníka znečištění nelze nyní jednoznačně
určit. V úvahu přichází několik variant. Buď jde o starou zátěž z výroby
v průmyslových podnicích v okolí, nebo může jít i o „nové“ znečištění
od současných provozovatelů. S největší pravděpodobností dochází
k rozšiřování kontaminace. Skutečný stav znečištění tak lze zjistit jen
zpracováním analýzy rizik s provedením několika zkušebních vrtů,“
sdělil starosta Josef Řihák. 
Získané výsledky analýzy rizik bude možné následně využít. A to
například při posouzení dalšího využití dané lokality (při změnách
územního plánu, pro potřeby odboru životního prostředí ve věci
rozhodování při povolování odběru podzemních vod, atd.), či v návaz-
nosti na případná rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského
úřadu Příbram ve věci ukládání nápravných opatření současným původcům.
Analýza rizik poslouží k posouzení výskytu znečištění, které představuje
nebo by mohlo představovat ohrožení zdraví člověka nebo jednotlivých
složek životního prostředí (především voda a půda). Součástí projektu je
také posouzení možného dalšího rozšiřování znečištění. 
„Hlavním cílem projektu je provedení průzkumných prací, které doplní
informace o stávajícím rozsahu znečištění podzemních vod a o prefe-
renčních cestách šíření znečištění, vyjasnění pozice ohnisek znečištění.
Tyto poznatky budou následně vyhodnoceny analýzou rizik a na základě
posouzení závažnosti rizik budou případně navržena nápravná opatření.
Zjednodušeně řečeno – víme nyní, že prostředí na sever od Příbram-
ského potoka je kontaminováno chemikáliemi na bázi chlorovaných

uhlovodíků. Neznáme rozsah znečištění ani další podrobnosti. Proto
nyní nemůžeme přijmout žádná opatření k nápravě. Výše zmíněný
projekt nám umožní situaci podrobně zmapovat a určí nám také možnosti,
jak zlepšit životní prostředí v této části Příbrami,“ vysvětlil starosta
Josef Řihák.
„Poměrně významnou věcí pro město Příbram je, že se nám podařilo
vybudovat dva jezy v korytu Příbramského potoka. To si myslím, že
hodně zlepšilo celkový vzhled potoka a kvalitu vody v něm protékající.
Zachycené nečistoty by jinak skončily v Hořejší Oboře. Navíc jsme
udělali v oblasti nad Q-Klubem česlo, které nejen zadržuje hrubé
nečistoty, ale zároveň i okysličuje vodu vtékající do Obory. Pokusíme se
v budování těchto jezů pokračovat, ale záleží hlavně na souhlasu Povodí
Vltavy,“ informoval MUDr. Ivan Šedivý.

Poděkování volejbalistům
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák se na radnici v Příbrami setkal
s trenérem českého volejbalového reprezentačního týmu Janem Svobodou,
s liberem našeho úspěšného družstva Jiřím Bencem a s manažerem volej-
balového oddílu Vavex Příbram Mirkem Peterkou. Jan Svoboda a Jiří
Bence, kteří oba již tři roky působí v extraligovém týmu Vavex Příbram,
se před několika dny vrátili z mistrovství světa v Itálii, kde reprezento-
vali Českou republiku. Volejbalisté ČR v Itálii patřili k jedněm z nej-
větších překvapení turnaje. V celkovém pořadí obsadili 10. místo
na světě, když v průběhu turnaje mimo jiné porazili olympijské vítěze
z USA a svedli i vyrovnaný souboj s pozdějšími mistry světa z Brazílie.
Naši volejbalisté tak letos na mistrovství světa v Itálii dosáhli nejlepšího
umístění v historii samostatné České republiky. Příbramský starosta
poděkoval trenérovi Svobodovi i liberu Bencemu za skvělou reprezen-
taci naší vlasti i města Příbrami. „Moc rád chodím na vaše extraligové
zápasy. Líbí se mi atmosféra v hale. A také mám radost, když porážíte
soupeře. Hlavně mě těší vaše výhry nad hráči Kladna, Odolene Vody
a dalších středočeských družstev,“ řekl na setkání příbramský starosta.
Josef Řihák rovněž oběma reprezentantům poděkoval za to, že jsou
příkladem příbramské mládeži a že se aktivně zapojili do městského
programu prevence kriminality. „Je důležité, že ve vás děti a mládež
mají pozitivní vzory. Vážím si této vaší iniciativy,“ doplnil starosta. Jan
Svoboda a Jiří Bence na závěr setkání starostovi Řihákovi předali
vlaječku české volejbalové reprezentace s podpisy. Starosta jim
na oplátku daroval hornické vycházkové hole – švancary.        

Listopadové kulturní akce
Na listopad se chystá celá řada kulturních akcí. Tuto oblast má do usta-
vujícího jednání nově zvolených zastupitelů na starosti i nadále Václav
Černý. „V Galerii Františka Drtikola se například připravuje další cyklus
besed s promítáním nazvaný „Cestujeme s krajany aneb Z Příbrami až
na konec světa.“ Tento pořad organizuje Spolek Prokop a Knihovna
Jana Drdy s podporou města Příbram a je připravena celá řada opravdu
hodně zajímavých besed,“ uvedl Václav Černý a pokračoval: „V Knihovně
Jana Drdy proběhne skutečně unikátní putovní výstava Bible včera, dnes
a zítra. Tuto událost by si Příbramáci rozhodně neměli nechat ujít.
Pro děti i letos chystá Spolek Prokop příjezd sv. Martina na bílém koni.
Tato akce proběhne klasicky na náměstí T. G. Masaryka.“

Opravy dalších chodníků 
Nejrůznější opravy, rekonstrukce a další projekty, které pomohou zlepšit
město, také pokračují. „V rámci výspravy chodníků a komunikací tak,
jak jsme slíbili, byly zrekonstruovány schody od budovy České pojiš-
ťovny k Hořejší Oboře. Schody byly v hodně dezolátním stavu. Práce
ve vzorné kvalitě provedla firma STRABAG za 380 tisíc korun. Myslím,
že schody vhodně doplnily celou tuto klidovou zónu. Na Hořejší Oboře
zbývá dodělat atiky hráze (část z vnitřní strany pod zábradlím). Tyto
práce je nutné udělat z voru, takže budou provedeny až na jaře příštího
roku. Tím by měl být celý areál hotový. Uvažujeme i o tom, že bychom
klidovou zónu prodloužili směrem k Novému rybníku tak, jak budou
finanční možnosti a zpracované projekty. Součástí těchto prací by měla
být i cyklostezka,“ uvedl MUDr. Ivan Šedivý.

Zateplení DPS a ZŠ Březové Hory
Ukončena jsou výběrová řízení týkající se realizace energetických úspor
v objektu Základní školy Březové Hory a Domu s pečovatelskou
službou v ulici Průběžná. „Celkové výdaje na projekt ZŠ Březové Hory
jsou ve výši 16,5 miliónů korun. Jedná se o zateplení objetu školy, novou
fasádu, zateplení střechy, výměnu oken a dveří, výměnu klempířských
prvků a další související práce. Realizací těchto prací by mělo dojít
k výrazné energetické úspoře. I zateplením pláště budovy na Domě
s pečovatelskou službou dojde k výrazným úsporám ve vytápění. Před-
pokládáme, že obyvatelé tohoto objektu ušetří až 30 procent finančních
prostředků za topení,“ informoval I. Šedivý.

Konference sociálních služeb
Konference sociálních služeb celého Středočeského kraje proběhla
v říjnu v Příbrami. Akce, kterou pořádal právě Středočeský krajský úřad,
se zúčastnili pracovníci sociálních služeb celého kraje. „Byla tady i dele-
gace Krajského úřadu, kterou vedla radní pro sociální věci Zuzana Jentschke
Stöcklová, a také evropský poslanec Richard Falbr. Součástí konference
byl i jarmark, na kterém jednotlivé ústavy sociální péče mohly předvést
výrobky svých klientů a také je prodávat. Velký zájem předčil všechna
očekávání. Potěšilo nás, že si organizátoři vybrali právě naše město.
Při této příležitosti jsme mohli účastníkům představit jak naše sociální
služby, tak město Příbram. Naše město bylo uvedeno jako město, které
provozuje sociální služby na vysoké úrovni a dává do těchto služeb také
nemalé finanční prostředky,“ doplnil informace Ivan Šedivý.

Sanace bývalé úpravny rud
Ivan Šedivý informoval o jednání s ředitelem Diamo SUL Příbram
Ing. Plojharem. Jednání se týkalo projektu sanace bývalé úpravny rud
na Březových Horách. „Projekt vypracovalo právě Diamo SUL a jedná
se o sanaci vlastního odvalu a plochy směřující k Litavce. Toto opatření
by mělo zajistit, aby do Litavky netekla kontaminovaná voda a celý
projekt by měl být hrazen z evropských peněz. Město je vlastníkem
některých pozemků, kterých by se sanace také týkala. Měl by zde
vzniknout lesopark. Projekt již projednala i Rada města Příbram a dala
souhlas k Územnímu rozhodnutí.“

jk, as







Podrobný program:
14:00 zahájení akce, soutěže, vystoupení příbramských škol a tanečních kroužků

16:00 Jitka Zelenková – sváteční program 17:00 Gabriela Goldová – sváteční program
18:15 slavnostní slovo starosty, rozvícení 1. adventní svíce a vánočního stromu

18:30 ohňostroj
18:40 Petra Černocká 19:15 Petr Kolář



Střední zdravotnická škola a VOŠ Příbram
pořádá Den otevřených dveří:

Sobota 6. 11. 2010
Pondělí 10. 1. 2011

Pondělí 6. 12. 2010 – Den zdraví

Zavedení elektronických třídních knih na Integrované střední škole v Příbrami
1. září 2010 začal nový školní rok. Také na Integrované střední škole HPOS Příbram tomu nebylo jinak. Jen s tím rozdílem, že s příchodem
nových žáků došlo ještě k další změně, která se týkala nové evidence třídní knihy. Ta byla dosud vedena v písemné podobě a nyní přešla
do podoby elektronické. S tím souviselo nezbytné zajištění a pokrytí internetové sítě po celé budově školy. Před spuštěním systému bylo také
nutné školení všech pedagogických pracovníků, které proběhlo v přípravném týdnu. 
Toto školení mělo 2 fáze. Ta první byla zaměřena na zápis jednotlivých vyučovacích hodin, záznam o absenci a průběžné hodnocení
v hodinách. Ve druhé části pak probíhalo seznámení s třídní knihou v elektronické podobě pro třídní učitele. Ti se naučili, jak omlouvat
absence žáků, jak doplňovat další údaje o žácích i jak vyplňovat katalogové listy a třídní výkazy. Veškerá pedagogická dokumentace je již
v elektronické podobě a tím odpadá věčné papírování i přenášení třídní knihy při dělení na skupiny apod. Tento způsob záznamů slouží
k tomu, že se rodiče našich žáků mohou kdykoliv v průběhu výuky připojit na webové stránky školy a hned zjistí případnou absenci syna či
dcery, průběžnou klasifikaci z jednotlivých předmětů atd. Tento elektronický systém zaručuje výbornou komunikaci mezi rodiči a učiteli školy.
Díky této komunikaci se může předcházet možnému záškoláctví a dalším sociopatologickým jevům. 
Věříme, že nový způsob komunikace se uplatní a rychle vstoupí do podvědomí rodičů, žáků a pedagogických pracovníků, kteří se přes
počáteční odstup přesvědčili o výhodách této evidence a nemají s ní problémy.       

Mgr. Jarmila Krůtová

OBCHODNÍ AKADEMIE

A VYŠŠÍ ODBORNÁ

ŠKOLA PŘÍBRAM

vás zve na
DEN 

OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ .

Přijďte do budovy školy 
ve čtvrtek 25. 11. 2010 od 14 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Společnost přátel koček, o. s., daruje krásná, mazlivá
a čistotná koťátka odchovaná v bytě. 
Pouze do dobrých rukou. Telefon 725 389 939.

Dále hledáme domov pro hod-
ného, velice mazlivého kocourka,
vděčného za trochu jídla
a pohlazení. Kocourek žije
venku, ale je zřejmě vyhozený či
ztracený, zvyklý na lidskou
společnost.
Telefon 603 386 018.

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na 

Den otevřených dveří  1. 12. 2010.
Program: 8 - 11 h prezentace ve třídách,

prohlídka školy, ukázky práce žáků
17 h - informace o studiu a o přijímacím řízení

pro žáky a rodiče
Těšíme se na Vaši účast.

Střední průmyslová škola a VOŠ Příbram 
pro školní rok 2011/2012 otevírá tyto čtyřleté matu-
ritní obory: 
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – 

Počítačové technologie
21-42-M/01 GEOTECHNIKA – Ekologie
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – 

Pozemní stavitelství
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – 

Strojírenství počítačové
Zveme všechny zájemce a rodiče žáků, vycházejících
ze základních škol na Den otevřených dveří, který
se uskuteční: 
ve čtvrtek 11. 11. 2010 od 15,30 do 17,00 h
v sobotu 11. 12. 2010 od 10,00 do 13,00 h
v úterý 11. 1. 2011 od 15,30 do 17,00 h
Zde si budete moci prohlédnout učebny a zařízení
školy, budete seznámeni se čtyřletými studijními
obory, které naše škola nabízí, s informacemi o přijí-
macím řízení pro školní rok 2011/2012, ve kterém
jako novinku otevíráme inovovaný čtyřletý studijní
obor, ukončený maturitní zkouškou, 2142M/01
GEOTECHNIKA - Ekologie.

SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271, Příbram II, 
tel.: 326 551 611- 4, fax 326 551 617, 

e-mail: sekret@ spspb.cz, www.spspb.cz

Společenská a ekonomická situace stále více ovlivňuje náš
každodenní život a promítá se do mezilidských vztahů. S růstem
životní úrovně a materialistickým zaměřením lidí mizí tradiční
sociální role i způsoby soužití, ustupují do pozadí hodnoty, jako
je slušnost, vzájemný respekt, úcta k druhému, tolerance. S obecně
zvyšující se agresivitou přibývá touha po věcech, které sice
k biologickému životu nepotřebujeme, ale „normální“ je -
je prostě mít. K tomu nás ovlivňují každodenní situace, o kterých
říkáme, že jsou náročné a životní. Patří k nim náhlá ztráta
zaměstnání, úmrtí blízkého, kolotoč nezvládaných dluhů,
nadměrný stres v zaměstnání, sexuální nesoulad v partnerství,
problémové závislosti. Prostě ty, které nás dokáží pořádně
rozhodit a potrápit.  
Právě náročné životní situace, nezvládnuté pozice či životní role
a v neposlední řadě také biologická determinace (např. duševní
odchylka, závislost na omamných a psychotropních látkách či
výherních automatech) mohou v mezilidských a zejména partner-
ských vztazích narušit běžný koloběh života, a to velmi závažně.
Bohužel aktuální poznatky justice ukazují, že agresivní chování
a násilí přibývá mimo jiné tam, kde by mělo paradoxně býti
pro člověka nejbezpečněji – v rodinném prostředí. Nejde jen
o běžné handrkování nebo „italské“ hádky, při kterých občas
„padne komu padni“ a v nichž se role agresora mnohdy střídají.
Takové situace většinou slouží k pobavení škodolibých sousedů.
Někteří psychologové tyto „ventilace“ a poněkud hlučnější
způsob výměn názorů ve vztahu vnímají dokonce jako utužující
prvek partnerského soužití, neboť zpravidla po hádce přichází
fáze usmiřování, která tzv. „vyčistí vzduch“. Jenže co v situaci,
kdy to doma nefunguje, jak by mělo, ale z různých důvodů
fungovat musí? V poslední době se stále častěji hovoří o problé-
mu „domácího násilí“. Jedná se o dlouhodobé, opakované
a stupňující se fyzické nebo mnohdy horší psychické týrání.
Jak je možné, že lidé, kteří by si měli býti blízko a vzájemnou
oporou, se postupně dostávají do rolí agresora a oběti?
Existují konkrétní rizikové faktory, které mohou vést k domácímu
násilí:
- vynucená sociální izolace (násilník postupně brání oběti kontaktu
s okolím, rodinou a blízkými),
- finanční závislost na partnerovi,
- dlouhodobá nezaměstnanost a špatná finanční situace,
- péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené,
- zdravotní postižení a omezení,
- vyšší věk a bezmocnost seniorů,
- přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného
důchodu,
- nezvládnuté rodičovství a výchova dětí,
- závislost násilné osoby na alkoholu, drogách, výherních auto-
matech (gambling).

Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, pachateli jsou obvykle
jejich partneři, ale dochází i k násilí na dětech, starých osobách
(týrání rodičů dětmi), násilí žen proti mužům, k násilí dochází
i v homosexuálních vztazích. Násilné jednání se bohužel nevy-
hýbá žádné sociální skupině nebo společenské vrstvě. Je mýtem,
že se jedná pouze o problém chudých a sociálně nepřizpůso-
bivých občanů. Jde o systematické bití, ponižování, vydírání
a zastrašování, často i znásilňování (ano, je možné znásilnit i part-
nera v manželství), či např. vynucenou izolaci oběti od okolního
světa. Pro domácí násilí je charakteristické, že jeho pachatel
a oběť jsou k sobě citově, sociálně nebo ekonomicky připoutáni.
Oběť se zdráhá nebo není schopna (např. pro invaliditu) sama
od agresora odejít, neboť ji často zastrašuje tím „že si něco udělá,
zabije sebe, ji nebo si nechá jen pro sebe děti, že děti nebo rodiče
vyhodí na ulici…“. 

Je tedy možné orientovat se v problému a i pro laika rozlišit, co
jsou pouhé rodinné neshody a co už domácí násilí? Domácí násilí
určují zpravidla tyto 4 znaky:

Útoky se opakují (nejdřív jde o ponižování, později o absolutní
kontrolu nad obětí násilí - chronické žárlivé scény, podezřívání,
oddělení od domácích financí, fyzické útoky).
Intenzita a frekvence se stupňují (na začátku jde o nenápadnou
kontrolu a výčitky, později útoky partnera nebo blízké osoby
ohrožují důstojnost, zdraví i život oběti).
Jeden z partnerů je v roli násilníka a druhý je napadán, role
se nemění (psychické a fyzické incidenty vyvolává vždy jedna
osoba ve vztahu, domácí násilí se projevuje zesílenou a postupně
absolutní kontrolou násilné osoby nad ohroženou osobou – svou
obětí).
Násilí se děje v soukromí mimo zraky veřejnosti (často o tom,
co se v rodině děje, neví mnoho týdnů, měsíců i let ani ti nejbližší
– rodiče, sourozenci, blízcí přátelé či známí. Případně ví, ale
situaci z různých důvodů přehlíží nebo podceňují).

Kdo se s takovým jednáním agresora nikdy nesetkal, nepochopí,
že pro oběť domácího násilí je velmi obtížné dojít k rozhodnutí
zpřetrhat vazby s násilnou osobou, která je jí pořád velmi blízká.
I v úplně zoufalé situaci neumí vyslechnout rady okolí, ignoruje
názory druhých, do pozadí často staví, bohužel, i zájmy dětí.
Často vzpomíná na to hezké z minulosti s nadějí, že se vše změní
a dostane do těch správných kolejí. Vzácností nejsou vlastní
výčitky: „Vždyť za to můžu já, kdybych byl/a lepší...“ Nebo
vinění svého okolí: „…kdyby byli/nebyli takoví, tak by to bylo
v pohodě.“ Oběť viní dobu nebo systém, hořekuje nad osudem,
spílá smůle… Nic z toho ale nemění fakt, že chování agresora
prostě není v pořádku a je dokonce i v rovině právní trestné. 
Dá se něco s tímto problémem dělat? Může něco nebo někdo
oběti násilí pomoci? Ano, tento problém lze řešit jako jakýkoliv
jiný. Jestliže víte, že u Vás nebo v okolí dochází k domácímu
násilí, neváhejte tuto situaci řešit. Je-li situace vážná a dlouho-
době těžce únosná, můžete podat na pachatele násilí trestní
oznámení. Včasným rozhodnutím můžete předejít daleko
závažnějším problémům a uchránit sebe, své děti nebo blízké
od dalších traumatizujících situací a dalších vážných hrozeb. 

V případě bezprostředního napadení zavolejte na tísňovou linku
Policie ČR – 158, nebo tísňovou linku městské policie – 156, příp.
linku 112, pokud možno bez přítomnosti agresora. Před příjezdem
policie neuklízejte, mohli byste tak zničit případné stopy po násilí
důležité pro další šetření. Policisté musí reagovat na zjištěné
násilí tak, aby především zajistili ochranu oběti a zabránili
pachateli, aby v dalším násilí pokračoval. Policista je na základě
zjištěných skutečností, s ohledem na předcházející útoky, a pokud
lze předpokládat, že se zjištěná osoba dopustí dalšího útoku,
oprávněn vykázat násilníka z bytu nebo společně obývaného
domu na dobu 10 dnů, přičemž ve lhůtě 3 dnů od vykázání
provede kontrolu, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti
vyplývající z vykázání. Pokud tuto povinnost agresor neplní,
dopouští se dalšího trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Lhůtu vykázání může prodloužit následně
soud na návrh oběti tzv. předběžným opatřením. 
Pokud jste zraněn/a/i, navštivte odborného lékaře a nechte si
od něj vypracovat zprávu, která slouží jako další důkazní
prostředek pro orgány činné v trestním řízení. Zdokumentujte
(i dodatečně) svá zranění. Důležité je, aby na fotografii bylo
viditelné datum pořízení snímku. Pokud nebyl násilný partner
zajištěn, je lépe rozhodnout se odejít do specializovaného – inter-
venčního centra pro oběti domácího násilí, případně k rodině či
známým. A pokud je to jen trochu možné, vzít s sebou samozřejmě
hlavně své děti. Doba bez přítomnosti agresora Vám poskytne
nadechnutí a prostor pro uspořádání všech potřebných záležitostí.

Pokud se chystáte trestní oznámení podat nebo jste jej už podali,
je důležité si promyslet bezpečnostní plán, protože v době
řešení trestního oznámení se násilí může ještě vystupňovat. Často
oběť své trestní oznámení (na nátlak agresora, blízkých nebo
z vlastní úvahy) vezme zpět a tím orgány činné v trestním řízení
dostane do důkazní nouze. Není třeba zdůrazňovat, že agresivita
pachatele domácího násilí tím často získává na rafinovanosti
a postupně zesiluje.

BEZPEČNOSTNÍ PLÁN
Mějte u sebe vždy důležitá telefonní čísla.
Připravte si peníze, doklady a mobil.
Promyslete si, kam můžete v případě akutního nebezpečí odejít
(k rodičům, kamarádce, do azylového domu, intervenčního centra
apod.).
Promyslete si únikovou cestu z bytu, nezůstávejte s partnerem
na místech bez možnosti úniku (např. v koupelně).
Dohodněte si se sousedy nějaký signál, po kterém přivolají
policii, pokud sám/sama nemůžete.

JESTLIŽE DOJDETE K ROZHODNUTÍ OD AGRESORA
ODEJÍT
Zanechte doma krátkou zprávu o tom, že z důvodu stupňujícího
se násilí odcházíte na neutrální místo.
Sdělte písemně majiteli domu či bytu, že se nevzdáváte nároku
na byt, ale že jste nuceni jej z důvodu ochrany před násilím dočasně
opustit.
Pokud odejdete i s dětmi, informujte osoby, které jsou v kontaktu
s Vašimi dětmi (mateřská škola, školka, kroužky), kdo je
oprávněn vyzvedávat je a navštěvovat.
Vyhýbejte se dalším setkáním s agresorem a pokud na Vás čeká
např. před zaměstnáním, vycházejte bočním východem a domů
nechoďte vždy stejnou cestou, ale snažte se měnit trasy. Pokud by
Vás někdy přeci jen sledoval a hrozí nebezpečí napadení, volejte
policii.

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ SI PŘI ODCHODU VEZMĚTE
S SEBOU
Občanský průkaz, pas, průkaz zdravotní pojišťovny, peníze,
platební karty, vkladní knížky, řidičský a technický průkaz,
náhradní oblečení, nájemní smlouvu, dokumenty o hypotéce,
rodné listy, lékařské zprávy, klíče od bytu, auta, kanceláře, léky,
které pravidelně užíváte, oddací list, oblíbenou hračku dítěte.

S reakcí na ubližování a řešením násilí už v počáteční fázi by se
nemělo otálet. Zkušenosti odborníků ukazují, že začne-li násilník
ubližovat blízkým, jeho agresivita s postupem času nemizí, příp.
jen na přechodnou dobu, ale postupně se stává běžným modelem
rodinného fungování. Z vlastních zkušeností mohu tvrdit, že je-li
násilí řešeno již v počáteční fázi a rázně – tzv. metodou „horké
plotny“, psychicky zdravý a jinak nenarušený agresor tento nepři-
jatelný model řešení „svých“ problémů mění. Pokud své chování
a jednání nezmění, je zde problém v psychice nebo prostředí, a to
už bez intervence odborníků a účinné reakce represivních orgánů
řešit prostě nejde. 
Závěrem si dovolím konstatovat, že dojít k rozhodnutí zpřetrhat
dosavadní vazby, opustit někoho, koho stále milujeme, změnit
mnohdy od základu život a jít do „nejisté“ budoucnosti vyžaduje
skutečně odvahu a jasné odhodlání. Mnohdy je třeba k pevnému
rozhodnutí dojít vícekrát, častěji hledat oporu a opakovaně
„obtěžovat“ své příbuzné, přátele nebo známé, kteří nám ale
většinou skutečně pomohou. Protože ví, že vysvobození z takové
situace stojí určitě za to. K rozhodnutí oběti násilí řešit svůj
problém může napomoci také fakt, že mimo příbuzných, přátel
a známých existují v našem regionu komplexní a specializované
služby, které ji nenechají napospas zdánlivě neřešitelné situaci
a tímto nelehkým životním obdobím ji provedou. 
Máte-li zájem o informace týkající se domácího násilí, chcete
řešit anonymně a bezplatně podobné problémy, nebo se podělit
o své zkušenosti a výsledky při řešení vlastního problému
domácího násilí, kontaktujte Poradnu pro občany města Příbram:
- osobně na adrese Tyršova 107, Příbram I (ve dvoře objektu
naproti hlavnímu vchodu do hlavní budovy Městského úřadu)
nebo telefonicky na č. 318 402 291, a to vždy v pondělí a pátek
od 13,00 do 16,00 hodin, 
- písemně na e-mail poradna@pribram-city.cz

Mgr. Robert Dikan
člen pracovní skupiny Prevence kriminality

MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD PROBLÉMEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Dopravní uzavírka 
Městský úřad Příbram oznamuje, že z důvodu konání akce „Zahájení
adventu v Příbrami 2010 – ohňostroj“, pořádané městem Příbram,
dojde k následujícím dopravním opatřením:
Budou uzavřeny komunikace:
1) Od 24. 11. 2010 od 18 h do 25. 11. 2010 do 20 hod. parkoviště
na nám. T. G. Masaryka a parkoviště okolo nám. T. G. Masaryka
v prostoru před budovou  bývalého Okresního úřadu.
2) 25. 11. 2010 od 14 do 20 h průjezd okolo nám. T. G. Masaryka
(tj. mezi ul. Milínská a ul. Hailova).
3) 25. 11. 2010 od 17 do 19 h – ul. Hailova (od křižovatky Hailova x
Jiráskovy sady x Gen. Tesaříka až okružní křižovatka na nám. T. G.
Masaryka), ul. Milínská, ul. Plzeňská, (mezi křižovatkou Milínská x
Prokopská až po křižovatku s ul. Plzeňská x Dvořákovo nábřeží x
Riegrova).
Objízdná trasa: ulicemi Prokopská, Čs. armády, Plzeňská, Riegrova,
U Nemocnice, Gen. Tesaříka - obousměrně
Dne 25. 11. od 17 do 19 h budou vynechány autobusové zastávky
„Příbram, nám. T.G.M.“  pro MHD č. 1, 2, 3 a 7, a to v ul. Plzeňská
(nad Uranem) a ul. Hailova (u kostela sv. Jakuba) a zastávka „Příbram,
Milínská – T.G.M.“ pro MHD č. 1 a 3.  
Autobusy MHD a veřejné linkové osobní dopravy pojedou po objízd-
né trase. 



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

Dne 3. 10. v odpoledních hodinách oznámil telefonicky
stálé službě MP Příbram správce areálu Nový rybník, že zde
tři osoby pytlačí a zrovna chytili rybu. Na místo vyjela
hlídka strážníků. Po příjezdu zde viděli strážníci dva muže
ve věku 28 a 29 let, s kterými zde byl ještě 15letý mladík.
Strážníci je požádali o prokázání totožnosti. Mezitím určil
správce areálu osobu, která rybu chytila. Muž se strážníkům
k činu přiznal. Na místo byla také přivolána hlídka Policie
ČR. Případ nakonec skončí u přestupkové komise.

Dne 4. 10. v 23.05 hodin oznámila na tísňovou linku MP
Příbram žena, že v Příbrami VII leží na zemi spící muž.
Na místo neprodleně vyjela hlídka MP, která po příjezdu
nalezla silně podnapilého 24letého muže, který nebyl
schopen komunikace a ani samostatného pohybu. Strážníci
muže odvezli do Oblastní nemocnice Příbram k lékařskému
vyšetření. Po vyšetření lékařka rozhodla o jeho umístění
do protialkoholní záchytné stanice, kam ho strážníci převezli. 

Dne 9. 10. v 22.33 hodin oznámil telefonicky na služebnu
MP muž z Příbrami VII, že jeho soused byl napaden svým
synem, který ho ohrožoval sekáčkem na maso. Na místo
okamžitě vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP. U vchodu
domu již na ně čekal 61letý poškozený, který hlídce sdělil,
že jeho 33letý syn ho fyzicky napadl a nyní jej nechce
pustit do bytu. Za doprovodu strážníků zazvonil u dveří bytu,
načež mu syn otevřel. Na dotaz strážníků oba muži shodně
uvedli, že mezi nimi došlo k fyzické potyčce, ale popřeli
použití jakékoliv zbraně. Rovněž ani jeden z nich
nepožadoval lékařské ošetření a oba trvali na tom, že
nechtějí podat trestní oznámení. Strážníci mužům doporu-
čili situaci řešit klidnou cestou a poté místo opustili.

Dne 9. 10. v 23.10 hodin požádala telefonicky operátorka
Života 90 služebnu MP Příbram o pomoc s paní bydlící
v Příbrami VII. Uvedla, že jmenovaná upadla na zem a vzhle-
dem k svému zdravotnímu stavu není schopna bez pomoci
vstát. Hlídka MP neprodleně vyzvedla klíče na záchranné
službě a vyjela na uvedenou adresu. Po příjezdu pomohli
strážníci 67leté ženě vstát a nabídli jí přivolání lékaře, což
dotyčná odmítla s tím, že je v pořádku. Hlídka tedy místo
opustila a vrátila se k plnění dalších úkolů.

Dne 10. 10. poskytly dvě dvoučlenné hlídky MP Příbram
nezbytnou součinnost při převozu pacientky pod vlivem
alkoholu. Jednalo se o 56letou ženu, kterou strážníci
na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře posléze odvezli
na Záchytnou stanici Příbram. Během vyšetření v oblastní

nemocnici se dostavil na místo její 48letý druh a dožadoval
se vydání přítelkyně do své péče. Strážníci muži vysvětlili
nevhodnost jeho chování a doporučili mu odložit odvoz své
družky domů až na dobu, kdy to její zdravotní stav dovolí.
Uvedený muž jejich doporučení akceptoval a strážníci se
poté mohli věnovat dalším pracovním povinnostem.

Dne 18. 10. v 13.45 hodin při pochůzkové činnosti
v Příbrami III oslovila strážníka MP značně rozrušená
54letá žena a sdělila mu, že jí zhruba před hodinou volal
manžel a upozornil ji, aby nechodila domů, že jsou tam
policisté. Dále výše jmenovaná uvedla, že se před chvílí
vrátila od lékaře a zjistila, že dům je zamčený a uvnitř
nalezla vypáčený trezorek na zbraně. Dále prý si všimla, že
jsou pootevřené dveře do sklepa, ale manžela v domě
neviděla. Na základě zjištěných skutečností strážník MP
přivolal k bydlišti oznamovatelky hlídku policie, přičemž
uvedl, že do příjezdu policistů na místo počká spolu s ozna-
movatelkou před jejím domem. Chvíli poté se k domu
dostavila její 29letá dcera. Ta na dotaz strážníka uvedla, že
její otec vlastní dvě pistole. Protože strážník zjistil, že
v trezoru jedna zbraň chybí, pojal podezření, že by manžel
oznamovatelky mohl být postřelen touto zbraní. Proto
společně s paní vstoupil do domu, aby zjistil, zda se uvnitř
její manžel nenachází. Na schodech do sklepa nalezl zásob-
ník pistole a vedle ležící nábojnici. Úplně dole pod schody
zahlédl strážník muže, který seděl na zemi, zády se opíral
o zeď a u jeho nohy ležela pistole. Po tomto zjištění strážník
ihned přivolal záchrannou zdravotnickou službu. Zasahující
lékař však na místě konstatoval smrt. Přivolaná hlídka
Policie ČR si celý případ převzala za účelem konání dalších
vyšetřovacích úkonů.

Dne 19. 10. doprovázel strážník – okrskář Městské policie
Příbram školní autobus V průběhu jízdy si všiml 11letého
žáka 5. třídy, který stál v přední části autobusu u řidiče.
Chlapec vytáhl z kapsy malý předmět a začal se nahlas
chlubit, že má „psaníčko s marjánkou”. V ruce držel malý
sáček trojúhelníkového tvaru, v němž se nacházela jemně
rozemletá zelená drť s hnědou příměsí. Na dotaz strážníka
chlapec uvedl, že sáček získal od neznámého staršího
kluka. Na základě zjištěných skutečností strážník žáka
vyzval, aby mu sáček vydal, což jmenovaný posléze učinil.
Strážník MP celou záležitost oznámil Policii ČR, která
případ nadále řeší. Zde se jednalo opravdu o marihuanu,
či jinou látku, určí policejní expertíza.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010 
Informace z oblasti prevence kriminality - říjen 

Osvětlování rizikových míst v Příbrami úspěšně pokračuje
Již druhým rokem bylo město Příbram úspěšné, když se mu podařilo prostřed-
nictvím Městského programu prevence kriminality získat z Ministerstva vnitra ČR
dotace na osvětlení rizikových míst. 
V loňském roce jsme za pomoci dotace osvětlili tři riziková místa: podchody
ve Školní ulici, spojovací chodník od ZŠ ve Školní ulici směrem k DPS v Brodské
ulici a jedno světlo bylo umístěno na Rynečku, v Prokopské ulici. V letošním roce
bylo vybráno 5 lokalit - jedná se o průchod v ulici Osvobození a průchod v Brodské,
dále je umístěno jedno světlo na parkovišti u malé haly Zimního stadionu, dvě světla
byla nově instalována v Komenského ulici směrem k dopravnímu hřišti a stavební
práce byly také již dokončeny při osvětlování spojovacího chodníku mezi Březovými
Horami a Podlesím. V těchto místech světla již svítí a běží měsíční zkušební provoz.
Jednotlivá riziková místa jsou vybírána na základě poznatků strážníků městské
policie, dále jsou brány v úvahu podněty od občanů a policejní statistiky. Konečné
rozhodnutí, která místa budou do dotačních projektů zařazena, provádí pracovní
skupina prevence kriminality po konzultaci s Policií ČR.
V roce 2009 město získalo z dotace na projekty prevence kriminality na osvětlování
rizikových míst 160 000,- Kč, v letošním roce to bylo 196 000,- Kč. 

Strážníkům přednášeli odborníci zabývající se prevencí kriminality
V minulých dnech pokračoval Pilotní projekt odborné profesní přípravy strážníků
Městské policie Příbram, který je součástí Městského programu prevence kriminality
na rok 2010. Ve dvou přednáškových blocích byli účastníci semináře seznámeni
se sociálně-patologickými jevy, s problematikou prevence kriminality na místní
úrovni a se základními typy situační prevence. V prvním bloku přednášeli odborníci
z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. S podmínkami a příčinami krimi-
nality mladých lidí z hlediska preventivní práce seznámil přítomné PhDr. Večerka,
k některým aspektům kriminality v Příbrami se vyjádřil Mgr. Holas, který se dále
věnoval problematice extremismu. PhDr. Večerka se také zmínil o některých
druzích závislostí (alkoholismus, gamblerství, drogy apod.).
Následující den přednášeli účastníkům semináře Mgr. Jiránek a JUDr. Koníček
z Odboru prevence kriminality MV ČR. Mgr. Jiránek se věnoval především sociální
prevenci, a to typovým projektům z této oblasti a příkladům dobré praxe. 
V odpolední části semináře se JUDr. Koníček zaměřil na situační prevenci, a to
především na kamerové systémy, zabezpečování vozidel, bytů, sklepů atd., tedy
na prevenci majetkové trestné činnosti, která Příbram stále nejvíce trápí. Cílem
bylo, aby strážníci získali základní znalosti z této problematiky a mohli občanům
v případě potřeby poradit, jak si mají svůj majetek zabezpečit.
„Po dobu mého působení u městské policie se obdobné vzdělávání zatím
neuskutečnilo. Jsem rád, že se celého projektu vzdělávání mohu zúčastnit, protože si
myslím, že přispěje ke zkvalitnění mé práce. Je dobré, že v průběhu přednášek
dochází k živým diskusím, při kterých si mohu s kolegy a i přednášejícími sdělovat
poznatky z praxe,“ řekl jeden z nejdéle sloužících strážníků okrskář Jiří Kostov.
Naším cílem je, aby strážníci nejen dobře znali právní předpisy a normy, ale pro-
blematiku kriminality a bezpečnosti ve městě posuzovali v širších souvislostech.
Právě proto za pomoci státní dotace tento projekt realizujeme. Věřím, že v další
části, která bude zaměřena na typové modelové situace, si účastníci zvýší doved-
nosti v oblasti komunikace, empatie, asertivity atd., které budou zárukou jejich
profesního a korektního jednání s občany v ulicích města.

Ukázky práce záchranářských psů na ZŠ ve Školní ulici
Velmi zajímavý program měly děti ze Základní školy ve Školní ulici, které tráví
odpoledne ve školní družině. V areálu školy měly možnost vidět ukázky práce
se záchranářskými psy, které zde zrealizovali členové Záchranné brigády kynologů
Středočeského kraje. Ukázek se zúčastnilo 6 záchranářů se svými věrnými čtyřno-
hými přáteli. Akce se uskutečnila na základě vzájemné spolupráce mezi městem
Příbram a Záchrannou brigádou kynologů Středočeského kraje, a to v rámci
prevence kriminality ve městě. Práci se psy sledovalo okolo 120 dětí, které byly
z hodinu a půl trvajícího programu zcela nadšeny. Vůbec mě nepřekvapilo, že se
program dětem tak líbil. Tyto ukázky byly již třetí v pořadí. Předtím se záchranáři
představili dětem na letním táboře pořádaném městem a v září na Základní škole
v ulici 28. října, a vždy měli velký úspěch.

V Příbrami se do preventivních aktivit zapojí i volejbalisté
Volejbalový oddíl Vavex Příbram (dále jen VO Příbram) společně s městem Příbram
a Městskou policií Příbram připravil nový projekt prevence užívání návykových
látek “Volejbalem proti kouření“. Po fotbalistech a boxerech projevili svůj zájem
zapojit se do preventivních aktivit ve městě i volejbalisté, což osobně vítám.
Myslím si, že tento projekt, na kterém pracoval tým odborníků delší dobu, je velmi
dobře připraven tak, aby zaujal cílovou skupinu, tedy děti ve věku 9 - 11 let.
Projekt se skládá ze dvou částí. Za prvé se jedná o přednášky na příbramských
základních školách pro žáky 4. a 5. tříd o škodlivosti kouření, kterého se zúčastní
hráči volejbalového oddílu společně se svým manažerem panem Mirkem Peterkou.
Město a městskou policii bude na těchto jednorázových besedách zastupovat
manažer prevence kriminality JUDr. Milan Fára. V rámci těchto přednášek také
všichni účastníci obdrží pohlednici a samolepku s logem projektu (vylosovaní
jedinci dostanou i permanentky na volejbalovou extraligu a tričko s logem projektu).
Souběžně s přednáškami bude v rámci projektu zrealizována kampaň upozorňující
na problematiku prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let. 
Zástupci VO Příbram společně s manažerem prevence kriminality navštíví provo-
zovny v Příbrami, kde se tabákové výrobky prodávají, a informují o nezákonnosti
prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let včetně sankcí, které za prodej
osobám mladším 18 let hrozí. Dále informují o nabídce, že se tyto provozovny
mohou do podpory projektu zapojit tím, že umístí v provozovně cedulku s logem
projektu. Naším cílem je, aby se snížila dostupnost tabákových výrobků pro osoby
mladší 18 let, a to tím, že prodejci budou dodržovat zákon a této věkové skupině
tabákové výrobky prodávat nebudou.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští  občánci  narození v září  a říjnu

plakát eva heyd



F O T O K R O N I K A

Pietního aktu u pomníku vojáků padlých v 1. světové válce se zúčastnili oba místostarostové
města MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý a další hosté. 

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý si prohlédl nově opravenou lávku přes Příbramský potok.
Stavba byla součástí rekonstrukce Březnické ulice. 

Starosta MVDr. Josef Řihák pravidelně sleduje postup prací na zateplování domů s pečovatelskou
službou. Při jedné prohlídce také navštívil obyvatele a povídal si s nimi o jejich problémech.

Zásahová jednotka SDH Příbram dostala od města nové speciální protipožární obleky. Pořízení
pěti nových obleků stálo cca 100 tisíc korun. Obleky hasičům předal starosta MVDr. Josef Řihák. 

Arcibiskup pražský a metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Otec
Kryštof v neděli 17. října sloužil sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Prokopa v Příbrami.
Po skončení liturgie vzácného hosta přivítal v Příbrami starosta MVDr. Josef Řihák.

Příbramský včelař p. Václav Hoch také letos věnoval 50 kg medu příbramským mateřským školám
a 5 kg jesličkám. Slavnostního setkání s ředitelkami těchto zařízení se zúčastnil také starosta
MVDr. Josef Řihák s místostarosty MUDr. Ivanem Šedivým a Václavem Černým.

Zasloužilé hasiče přijal na radnici starosta MVDr. Josef Řihák a předal jim jako poděkování
za jejich dlouholetou práci pro dobrovolné hasičské sbory drobné dárky.

Starosta MVDr. Josef Řihák přijal na radnici úspěšné volejbalisty Volejbalového oddílu Příbram.



Vážení čtenáři,
za okny je podzim jako vymalo-
vaný, ze stromů padá barevné listí
a já Vám dnes chci představit naši
nabídku akcí pro letošní podzim.

Již koncem září jsme uspořádali předvolební besedu s lídry politických stran
v Příbrami. Z patnácti politických stran a uskupení se besedy zúčastnili
zástupci deseti stran, z nichž většina slibovala budoucí spolupráci s hospo-

dářskou komorou. Nyní máme po volbách, výsledky jsou takové, jaké si přáli občané města
Příbram, kteří přišli k volbám. Chtěla bych jménem OHK Příbram tímto popřát všem zvo-
leným zastupitelům a věříme, že radnice bude mít vůli respektovat živnostníky a podnikatele
v tomto městě a bude se vstřícně chovat i vůči hospodářské komoře. Jelikož jsme komora
okresní, věřím, že na tradici vzájemné spolupráce navážeme i v ostatních městech příbram-
ského regionu.
Dne 26. října pořádáme seminář na téma „Daňová kontrola a vytýkací řízení aneb nebojme se
daňové kontroly, i zde máme svá nezpochybnitelná práva“ (… ve světle nového daňového
řádu 2011 a aktuální judikatury). Z úst daňového poradce Ing. Romana Landgráfa se můžete
dozvědět, jak se na daňovou kontrolu připravit, jaké hrozí sankce, zda a kdy podat dodatečné
přiznání, jak se bránit nezákonné kontrole, praktické příklady námitek proti postupu FÚ
a mnoho dalších důležitých praktických rad a návodů. Pro členy OHK Příbram je tento
seminář zdarma.
Dne 12. listopadu zveme členy OHK Příbram na 7. VIP kuželkový turnaj v příbramských
Kovohutích. První místo bude oceněno pamětní zlatou mincí Kulturní památka „Hamr
v Dobřívě“ z cyklu „Kulturní památky technického dědictví“, kterou věnuje hlavní partner
akce Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram. Je to jedna z příjemných  sportovně - společen-
ských akcí komory, kde se mohou sejít členové komory a naši další hosté. 
Dne 3. listopadu se uskuteční seminář „2010: Rok významných novel zákona o veřejných
zakázkách“. Mgr. Karel Špáda, akreditovaný lektor na problematiku veřejných zakázek,
připomene novely zákona platné od 1. 1. 2010 a dotkne se podstatných změn pro prokazování
kvalifikace, zjednodušené podlimitní řízení, soutěž o návrh, lhůty a další důležité změny.
Dne 2. prosince připravujeme seminář „Rozhodčí řízení v praxi“. Seminářem Vás provede
člen OHK Příbram Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC, a porovná výhody
a nevýhody rozhodčího řízení, rozdíly mezi rozhodci AD HOC a stálými rozhodčími soudy,
základní pojmy, co lze upravovat rozhodčí doložkou atd. V poslední době je rozhodčí řízení
často diskutováno v médiích spíše v negativním světle a naším záměrem je přiblížit zejména
manažerům, právníkům obchodních společností, ale i drobným podnikatelům výhody
i nevýhody tohoto řízení, aby si mohli udělat svůj vlastní obraz. Proto je seminář pro členy
OHK opět bez poplatku a ostatní účastníci zaplatí pouze 250,- Kč.
Na 7. prosince plánujeme předvánoční zasedání představenstva, na které zveme tradičně
i hosty. Do konce roku bychom měli vydat a distribuovat mezi podnikatele již 18. ročník
Regionálního adresáře firem a institucí, který se nám podařilo zaktualizovat letos
i bez příspěvku Středočeského kraje. 

Ze života členské základny:
Společnost Kovohutě Příbram 14. října 2010 uspořádala již 14. ročník společensko – prezen-
tační akce „Opět po roce“, kde byly jako každoročně představeny nové projekty a novinky,
pokračování realizace hutnického muzea, prohlídka areálu a další zajímavé aktivity. 
Kovohutě jsou významným zaměstnavatelem příbramského regionu a je dobré, že svým
obchodním partnerům a hostům každoročně „odkryjí karty“, pochlubí se svými úspěchy, ale
i problémy. Ekonomika firmy jde v letošním roce po dvouletém útlumu opět nahoru a to je
velice potěšující zpráva.   
Hned následující den 15. října 2010 měla svůj významný den i společnost Halex Schauen-
berg, ocelové konstrukce, s. r. o., která slavnostně zahájila provoz v nově vybudované hale
č. 6. Otevření se zúčastnili i významní hosté jako JUDr. Jiří Kubeša, nový ředitel Úřadu práce
v Příbrami, spolu se svým kolegou Mgr. Liborem Bartůňkem, zástupci KB Kladno, vedení
Střední průmyslové školy v Příbrami, delegace německé mateřské firmy Schauenberg vedená
Dr. Haraldem Schauenbergem a další. Za hospodářskou komoru se otevření zúčastnila ředitelka
OHK Příbram. Lze jen zkonstatovat, že firma vykazuje dlouhodobě stabilní výsledky
a s dalšími provozy mírně vzrůstá i zaměstnanost. Strategie firmy je založena i na stabilitě
lidského potenciálu a to se vyplácí. Firmě přejeme hodně úspěchů a zakázek v oboru
ocelových konstrukcí.
Již v minulém čísle jsme zmiňovali nově otevřené kontaktní místo ČEZ v Příbrami. Provozuje
jej firma Energon Dobříš, kancelář se nachází v 1. patře OD Skalka, Milínská 134, Příbram III,
kontakty: tel.: 326 550 070, mobil: 775 552 983, email: kontaktcez@energon.cz

Irena Karpíšková, ředitelka 

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

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Dubno, 261 01 Příbram I

Střední škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je
Středočeský kraj. Studium ve škole je bezplatné
a uskutečňuje se ve tříletých (učebních) a čtyřletých
(studijních) oborech vzdělání včetně dvouletého
nástavbového studia. Celková kapacita školy je asi
550 žáků. Vzdělávací nabídka je zaměřena na technické
obory v oblasti strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví.
Výuka je zajištěna v komplexu vzájemně propojených
budov. Zde probíhá teoretické a praktické vyučování.
Žákům je poskytováno stravování a v případě zájmu i uby-
tování v domově mládeže. 
Škola byla založena v roce 1980. Již od počátku bylo jejím
cílem připravovat kvalifikované pracovníky ve strojíren-
ských a elektrotechnických oborech pro Příbram a její
okolí. V září letošního roku oslavila 30 let své existence.
Při této příležitosti proběhla oslava, které se zúčastnili
zástupci zřizovatele, MŠMT ČR, města Příbram, Úřadu
práce, Hospodářské komory, ředitelé středních škol
v Příbrami, firem a dalších organizací, které se školou
pravidelně spolupracují.
V současné době je škola moderním vzdělávacím kom-
plexem s optimálním personálním, technickým a materiál-
ním vybavením, který je schopen plně uspokojit vzdělávací
potřeby nejen v příbramském regionu.
Kromě standardně vybavených učeben máme k dispozici
také dvě jazykové učebny pro anglický a německý jazyk,
učebnu společenských věd, učebny výpočetní techniky
s počítači zapojenými v síti a možností připojení k internetu,
učebny měření a specializovanou automobilovou učebnu.
Praktické vyučování probíhá v dílnách, jejichž vybavení
odpovídá potřebám jednotlivých oborů a je průběžně

doplňováno a modernizováno. Součástí vybavení školy je
také pracoviště pro výuku svařování, učebna výpočetní
techniky, specializovaná učebna pro výuku bezpečnostních
systémů.
Nejen žáci ubytovaní v domově mládeže mohou ve volném
čase využívat posilovnu, multifunkční hřiště nebo
tělocvičnu.
V průběhu školního roku se žáci zúčastňují řady různých
kurzů, exkurzí, soutěží a školení.

V rámci projektu UNIV 2 KRAJE připravuje škola projekty
v rámci celoživotního učení, tak, aby byla mohla rozšířit
vzdělávací nabídku i pro dospělou populaci.
Další informace o naší škole naleznete na stránce
www.dubno.cz. Můžete nás také kontaktovat telefonicky
na čísle 318 679 041, faxem na čísle 318 679 059, nebo
emailem info@dubno.cz.

Pozvánka
Dne 13. ledna 2011 v době od 11 do 17 hodin nás můžete
navštívit při příležitosti DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Uvedená akce se týká nejen zájemců o studium ve škole
a jejich rodičů, ale mohou ji využít všichni, kteří si chtějí
prohlédnout prostory školy a její vybavení.

Podzimní úklid Svaté Hory 
Podzim na Svaté Hoře je nádherný, zvláště krásně
zbarvené listy nás naplňují údivem. Tato krása má
však i svou stinnou stránku – spadané listí je třeba
shrabat a odvozit. To ovšem není realizovatelné
bez pomoci vás, dobrovolníků. Plánujeme proto    na
6. a 13. listopadu úklid listí v areálu. Prosíme tedy
vás, kteří jste ochotni s podzimním úklidem o sobotách
6. a 13. listopadu mezi 10. a 15. hodinou pomoci,
abyste se pokud možno přihlásili telefonicky nebo
emailem (abychom vás mohli v případě nepřízně
počasí informovat o změně termínu úklidu). Budeme
vám samozřejmě vděčni, když se dostavíte i bez
předchozího ohlášení. Nářadí, oběd a teplý čaj
pro vás budou zajištěny. 
Kontakt: 777 127 245, pavelsmolik@seznam.cz

Svatocecilské nešpory
V neděli 21. 10. od 16.15 hodin se v bazilice na Svaté
Hoře konaly slavnostní svatocecilské nešpory. Svato-
horský chrámový sbor spolu s varhaníky Pavlem
a Miloslavou Šmolíkovými, kteří zahráli na dvoje
varhany, tak oslavil svátek svaté Cecílie, patronky
hudby, který letos připadl na pondělí 22. října. 

Nové vánoční CD Svatohorského chrámového sboru
Koncem listopadu vyjde další CD Svatohorského
chrámového sboru, tentokrát s vánoční a tříkrálovou
hudbou. 
Pro letošní vánoční dobu si pro vás Svatohorský
chrámový sbor připravil zbrusu nové CD, na němž se
nabízí k poslechu více než hodina vánoční
a tříkrálové hudby, která ve svatohorské bazilice
o svátcích Kristova narození již tradičně zaznívá.

Nahrávka je uvedena zvukem svatohorských zvonů.
Kromě skladeb Jakuba Jana Ryby, Františka Xavera
Brixiho, Karla Břízy, Radka Rejška a dalších autorů,
z nichž některé jsou nahrány poprvé, obsahuje CD
též vánoční biblická čtení v podání dlouholetého
svatohorského faráře P. Stanislava Přibyla, dnes
generálního vikáře litoměřické diecéze. 
CD „Vánoce na Svaté Hoře“ si můžete koncem
listopadu zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu
nebo objednat na adrese matice@svata-hora.cz.

Tisková zpráva: Realizace projektu „Další vzdělávání pedago-
gických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných
městem Příbram“. 
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet projektu je cca
7,8 mil. Kč, dotace z výše zmíněného fondu byla poskytnuta
ve výši 100 % z tzv. způsobilých výdajů. Z rozpočtu města
Příbram nejsou hrazeny žádné náklady projektu. 
Projekt byl zahájen 1. 2. 2010 a potrvá do 30. 6. 2012.
V rámci výše uvedeného projektu proběhl dne 23. 9. 2010 úvodní
seminář pedagogických pracovníků základních a mateřských škol
zřizovaných městem Příbram. Tohoto semináře se zúčastnilo
téměř 40 pedagogických pracovníků. Z představitelů města
Příbram byl jednání přítomen místostarosta Václav Černý, jako
hosté za Vzdělávací institut Středočeského kraje PaedDr. Miluše
Nováková a jeho ředitel Mgr. Jiří Holý. 
V úvodu byl představen projekt a jeho hlavní cíl - zvýšení kvality
vzdělávání ve všech základních a mateřských školách zřizovaných
městem Příbram. Prostřednictvím funkčního a efektivního systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) získají
učitelé nejen další dovednosti pro přímou pedagogickou práci
se žáky, ale budou také motivováni k dalšímu vzdělávání a indi-
viduálnímu profesního růstu a dojde i ke zkvalitnění spolupráce
mezi partnerskými školami zapojenými do projektu.
Na téma „zkušenosti v DVPP na naší škole“ postupně vystoupili
metodici DVPP jednotlivých základních škol - Mgr. Rostislav
Riško, ředitel Waldorfské školy, Mgr. Jaroslav Umlauf, zástupce
ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Mgr. Jan Pechlák,
ředitel Základní školy Březové Hory, Mgr. Miloš Přibyl, ředitel
Základní školy Jiráskovy sady, Mgr. Dana Křápková, ředitelka
Základní školy Školní, za nepřítomnou ředitelku PhDr. Ivu
Palánovou ze Základní školy 28. října vystoupila její zástupkyně
Mgr. Eva Kašparová a dále metodici DVPP mateřských škol
Dagmar Kalátová, ředitelka Mateřské školy Jana Drdy, a Romana
Plecitá, ředitelka mateřské školy Školní. Odborná poradkyně
projektu Mgr. Zdena Mašková i ředitel Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý hovořili o důležitosti DVPP,
zejména o motivaci pedagogických pracovníků k dalšímu
vzdělávání.

Bc. Radka Zelenková, koordinátorka projektu OP VK 1.3

Ve čtvrtek 23. 9. 2010 proběhla od 17:15 hodin ve velkém před-
náškovém sále na nám. T. G. Masaryka 145, Příbram I, úvodní
konference k projektu „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů
pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích
programů základních škol zřizovaných městem Příbram“, který
město Příbram získalo z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu ČR, což pro město Příbram
znamená, že se na tomto projektu finančně nepodílí. Úvodní kon-
ference byla určena pro širokou pedagogickou veřejnost a občany
města, kteří se intenzivně zajímají o školství v Příbrami. 
Na začátku byl představen projekt a rozbor očekávaných výsledků
koordinátorem projektu Mgr. Janem Chválem a odborným vedoucím
projektu Mgr. Jaroslavem Kopeckým. Následně promluvil místo-
starosta města Příbram pan Václav Černý na téma přínos projektu
a evropské sociální fondy. Po úvodním slově přišly na řadu prezen-
tace jednotlivých zástupců základních škol na téma, kam se chce
naše škola vlivem projektu posunout. Na závěr byl představen
internetový portál, který vznikl pro potřeby pracovního týmu
projektu a k informování veřejnosti. Portál lze nalézt na adrese
http://opvk.pb.cz. Zúčastnění pedagogové a občané města pozorně
naslouchali, byl znát velký zájem o práci základních škol a chuť
k přebírání odborných zkušeností. Po skončení konference bylo
pro účastníky připraveno občerstvení, při kterém došlo k široké
debatě nad prezentovanými cíli.

Mgr. Jan Chvál, koordinátor projektu OP VK 1.1

Ponton, občanské sdružení, vypisuje výběrové řízení
na pracovní pozice:
KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE (HPP)
KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE (DPČ)
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bedna
v Příbrami.
Do 15. 11. 2010 odešlete: strukturovaný životopis,
vyplněný dotazník, motivační dopis na  adresu:
volfova@ponton.cz. Dotazník, náplň práce a další
informace jsou ke stažení na www.ponton.cz
v rubrice „volná místa“.

MATYLDA - MATEŘSKÉ CENTRUM V PŘÍBRAMI
Žežická 193, Příbram VII, přízemí 2. pavilonu bývalé 8. ZŠ, vchod terasou 

tel. 604 561 203, e-mail: mc.matylda@seznam.cz http://www.Matylda.mc.txt.cz   

Pondělí: odpoledne – angličtina pro děti                                                               
Úterý: herna otevřena 8,30 – 12 h

9,45 h – Dopoledne v pohybu
– tanečky, cvičení a písničky pro děti od 18 měsíců                    

Středa: herna je otevřena 8.30 h – 12 h 
NOVINKA: Cvičení pro děti do 18 měsíců „Broučci“ - herna vyhrazena pro děti do 18 měsíců  
Čtvrtek herna otevřena 8,30 – 12 h

9,45 h – Šikovné ručičky – malujeme, lepíme, tvoříme 
a boříme - výtvarná dílna pro děti od 18 měsíců                          

Poradna pro kojící maminky – Mgr. Trinklová na tel. 777 107 203
Vstupné do herny: dospělí 50 Kč, děti zdarma

AKCE NA LISTOPAD A PROSINEC 2010
středa 10. listopadu Stříhání dětí v Matyldě 9,30 - 11,30 h
Netroufáte si jít se svým dítětem ke kadeřnici či k holiči? Nabízíme Vám služby kadeřnice
přímo v mateřském centru. Pokud by se nepodařilo Vaše dítě ostříhat, tak si alespoň může
pohrát v herně. Cena stříhání 30 Kč
Úterý 23. listopadu Korálkování v Matyldě v 15 h
Korálkování pro začátečníky s Vendulou
- Na kurzu se dozvíte, jaké nářadí a materiál se dá ke korálkování používat.
- Naučíte se základní korálkové techniky a používání různých komponentů.
- Vyzkoušíte si upevňování korálků na návlekové materiály, zakončování náhrdelníků, ketlování. 
- Vyrobíte si náhrdelník, náušnice, náramek a přívěsek na mobil různými korálkovými
technikami.
Trvání kurzu cca 3,5 hod. Maximální počet účastníků je 8. Cena je 350,- Kč (v ceně je zahrnut
materiál a zapůjčení pomůcek). Na kurzu si můžete zakoupit některé komponenty, pomůcky
a materiál. Přihlášky a platbu přijímáme nejpozději do 18. listopadu
Středa 24. listopadu Focení pro veřejnost    9,30 – 11,30, 16 – 18 h
Tentokrát bude focení určeno nejen dětem, ale i široké veřejnosti. Nejen fotka vnoučat je
krásným dárkem pro prarodiče, může to být i naopak, babička s dědou se mohou vyfotit
pro svá vnoučata, nebo s nimi. Cena 220 Kč (zahrnuje balíček - foto 2 ks A5 nebo
1 ks A4 + CD) nebo cena 250 Kč (zahrnuje balíček + vstup do herny).
Středa a čtvrtek 1. a 2. prosince Čert s andělem v Matyldě - 9,45 h
Mikuláše necháme odpočívat a přivítáme v Matyldě čerta s andělem. Herna bude otevřená
od 8,30 h do 12 h jen pro předem přihlášené děti, které dostanou balíček dobrot. Nebo uhlí?
Necháme se překvapit. Cena 120 Kč. Přihlášky a platbu přijímáme nejpozději do 24. 11. 
Sobota a neděle 11. a 12. prosince   Mozaika v Matyldě
oba dny 9 - 12 h, Mozaika pro začátečníky se Zuzkou                                                           
V rámci tohoto kurzu na chvíli zapomenete na cukroví a dárky, které je potřeba ještě shánět,
a vyzkoušíte si techniku starou tisíce let. Mozaikou si ozdobíte malý květináč nebo
fotorámeček a tím třeba zabijete dvě mouchy jednou ranou – krásně si odpočinete od stresu
a ještě vyrobíte malý dárek pro radost. Květináč si ozdobíte střepy z dlaždiček vyrobených
speciálně pro mozaiku (barvy do žluta a oranžova), Fotorámeček si ozdobíte skleněnou
mozaikou. Mozaika je časově náročná, proto je potřeba dvou lekcí – první lekci si kameny
nalepíme, v rámci druhé lekce mozaiku zpevníme sádrou. (Trvání každé lekce cca 3 h). 
Cena kurzu 500 Kč (cena zahrnuje materiál a nástroje).                                                         
Přihlášky a platbu přijímáme nejpozději do 30. listopadu.
Čtvrtek 16. prosince Vánoční posezení v Matyldě    8,30 – 12 h 
Za doprovodu koled si vytvoříme vánoční svícen a další dekorace. Přineste ochutnat cukroví,
perníčky či vánočky. Nezapomeňte přinést i recepty. Cena 70 Kč.

PŘIJĎTE SI HRÁT, TĚŠÍ SE NA VÁS MATYLDA! 

AKTIVITY MC PODPORUJE MĚSTO PŘÍBRAM
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V O L N Ý  Č A S
V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU

29. října – 27. listopadu 2010

Galerie Františka Drtikola Příbram,
Zámeček – Ernestinum

Na dokumentační výstavu Vás zvou
Galerie Františka Drtikola Příbram
Hlavní město Praha
Archiv hlavního města Prahy
Communicatio Humana – C. H. EXPO s. r. o.
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
Středisko společných činností AV ČR

Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Příbramské stepařky obhájily mistrovský titul
S dalším zlatem se domů z nizozemského Eindhovenu vrátily příbramské stepařky, které v kategorii fitness step
v rámci Mistrovství světa opět vybojovaly první příčku. Velmi dobrým umístěním z nedávného mistrovství se může
pochlubit i hip hopová část výpravy. Pomyslnou bramborovou medaili pak domů veze kadetský tým.
„Holky podávaly s každým závodním kolem stále
lepší a lepší výsledky a třešinkou na dortu bylo právě
finálové kolo, které jsem si užívala pohledem
na vrcholný sportovní výkon, obrovskou energii
a hlavně prožitek, kdy divákům až mrazilo
v zádech,“ zhodnotila mistrovský výkon svých
svěřenkyň trenérka Lenka Chlebnová. Zpočátku se
příbramský fitness step tým ve složení Lucie Chleb-
nová, Daniela Chlebnová, Petra Kleinbauerová,
Markéta Severová, Veronika Mišjaková, Aneta
Drobílková, Kristýna Vöröšová a Petra Svobodová
obával především silné konkurence z Ruska, ale
nakonec od všech porotců získal jednoznačně první
místa, a může se tak pochlubit druhou zlatou medailí
ve své sbírce. 
Velkým úspěchem příbramských tanečnic je
i 15. místo taneční skupiny LsD dancers v kategorii
hip hop, která do Nizozemí odjížděla ve složení
Daniela Chlebnová, Dita Drobílková, Veronika
Mišjaková, Dominika Jíchová, Karolína Jíchová,
Kristýna Vöröšová, Julie Bucharová a Lucie Chleb-
nová. V rámci mistrovství šlo o nejpočetnější
kategorii, takže bylo velmi těžké se v ní prosadit.
Přesto taneční skupina pod vedením Lucie Chleb-
nové dosáhla nejlepšího výsledku z celé české
výpravy v kategorii hip hop. V této skupině navíc
vystupují čtyři závodnice ze stepového týmu. „Je to
velmi náročné, celá čtveřice odvedla vlastně dvojná-
sobný výkon, navíc ve zcela odlišných disciplínách.
I laik pozná, že tanec a aerobik jsou dvě zcela
odlišná odvětví,“ uvedla trenérka Lucie Chlebnová.
Za zmínku stojí i tzv. bramborová medaile kadet-
ského týmu z Příbrami. Jde o dívky ve věku 11 – 13
let, kterým se podařilo vybojovat čtvrté místo. 


