
Rozpočet města na rok 2015 je schválený

Po z v á n k a  n a  5 .  z a s e d á n í  z a s t u p i t e l s t v a.  M ů ž e t e  s l e d o v a t  i  o n - l i n e.
V pondělí 23. března 2015 od 16 hodin se v jednacím sále v Příbrami I, náměstí T. G. Masaryka 121, uskuteční 5. jednání Zastupitelstva města Příbram.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat buď přímo na místě, nebo z pohodlí svých domovů přes internet na serveru Youtube. Přesný odkaz naleznete v den
konání zastupitelstva na oficiálních stránkách města Příbrami na adrese www.pribram.eu. 

Podklady pro jednání zastupitelstva (důvodové zprávy) budou zveřejněny na městských webových stránkách www.pribram.eu v rozsahu, který umožňuje zákon
o ochraně osobních údajů. Více zde: http://www.pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/zastupitelstvo/zasedani-zastupitelstva-2014-2018.html. 
O navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva budou občané informováni předem v zákoně stanovené lhůtě, a to jak na webových stránkách,
tak způsobem v místě obvyklým, tedy umístěním  informace na plakátovacích plochách.

O  s l a b o s t i  i  s í l e  d e m o k ra c i e …
Příbramská radnice doznává změn. Bylo přijato nové organizační
schéma, vznikla řada nových odborů a oddělení a prakticky stejné
množství jich zaniklo. Na nová místa postupují z nižších příček vlastní
zaměstnanci, anebo přicházejí zcela noví lidé. 
V některých příspěvkových organizacích byly dokončeny vnitřní audity,
v jiných audity teprve probíhají, a na některé se dostane řada až
v průběhu roku. Zastupitelé dali po dlouhých debatách zelenou vzniku
Centra zdravotních a sociálních služeb, které by se mělo stát dobrým
základem pro budoucí zlepšování péče především o děti a seniory.
Vedení města pracuje a opozice kritizuje. Někteří občané očekávali ještě
razantnější změny, jiní se zalekli a přidali se ke kritikům. 
Politici si musejí zvyknout i na nový fenomén, kterým jsou servery, které
jsou vždy připraveny pustit do éteru názor, lež i pomluvu kteréhokoli
anonyma. Zda v těchto internetových kláních vyhrává slušnost, anebo
drzá lež, to je bohužel nasnadě. Trvale připomínaná pomluva se stane
po čase všeobecně přijímanou pravdou. Další otázkou je, kdo takový
tlak spíše ustojí. Slušný a bezúhonný člověk, anebo lump? Nemůže se
stát, že nakonec zbudou v politice jen devianti a kriminální živly, kterým
je všechno jedno? Já si i přese všechno myslím, že nikoliv. 
Ať je zastupitelská (nepřímá) demokracie jakkoli křehká, v jedné věci
je pevná dostatečně. Tou věcí je neodvolatelný mandát zastupitele.
Zastupitel, který se nedopustí trestného činu nebo sám nerezignuje,
nemůže být odvolán, a to ani těmi, kteří ho zvolili. Na první pohled to
nemusí vypadat zrovna jako velká výhoda. Na straně druhé nemusí
politik držet nasliněný prst ve vzduchu a dumat nad tím, odkud vítr
fouká a kam ho směřují tak snadno ovlivnitelné nálady společnosti. 
Řádně zvolený zastupitel, který dostal ve volbách důvěru svých voličů,
je povinen obětovat jim svůj klid a svá potěšení. Na úkor svého osob-
ního času a pohodlí musí upřednostňovat zájmy voličů před svými.
Své názory, své přesvědčení a své svědomí jim však obětovat nesmí.
Při plnění cílů, které svým voličům ukázal, je povinen držet se svého
zdravého úsudku. Zradil by všechny, pokud by dal na měnící se nálady
davu. 
A malou, snad úsměvnou osobní doušku k tématu demokracie na závěr:
„Když se sejdou dva hloupí a jeden chytrý, tak se nemá hlasovat.“ 

Jindřich Vařeka jun.
starosta města Příbram

V pondělí 23. února 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Příbrami. 
Jedním ze stěžejních bodů bylo schválení rozpočtu města na rok 2015. Do této chvíle hospodařilo
město v tzv. rozpočtovém provizoriu. Zastupitelé schválili příjmy v celkové výši 632 659 859,17 Kč,
na výdajové straně byla schválena částka 624 763 851,17 Kč.
Další částí návrhu rozpočtu, kterou zastupitelé schválili, je financování v částce 7 896 008,00 Kč. Zastupitelé
dále ve svém usnesení zmocnili radu města k provádění rozpočtových změn v maximální výši 5 000 000 Kč
a také správce kapitol rozpočtu města, tj. vedoucí odborů a vedoucí organizačních složek, k provádění
rozpočtových změn v maximální výši 50 000,00 Kč v rámci kapitoly či organizační složky.
Návrh rozpočtu města pro tento rok byl nejprve projednán Finančním výborem Zastupitelstva města
Příbrami a v půli února také předjednán s těmi zastupiteli města Příbrami, kteří o to projevili zájem.
„Základní přístup rady města je ten, že rozpočet na rok 2015 vychází z rozpočtu roku 2014. Respektuje jeho
formální vzhled, respektuje základní myšlenkový obsah. Postupovat jiným způsobem než tak, že budeme respek-
tovat rozpočet roku 2014, by bylo neoprávněné popírání toho, že ten starý rozpočet roku 2014 byl správný,
a zároveň se domnívám, že přistupovat k rozpočtu 2015 z jiného pohledu by byl hazard,“ vysvětlil radní města
Příbrami Ing. Václav Dvořák s tím, že návrh rozpočtu respektuje Organizační schéma městského úřadu
a jeho organizací tak, jak momentálně platí, a až dojde k organizačním změnám avizovaným na 1. 4. 2015,
tak budou provedeny rozpočtové změny.
Ing. Václav Dvořák na jednání zastupitelstva také zhodnotil finanční situaci města za poslední čtyři
roky: „V roce 2010 jsme na účtu města měli 119 milionů Kč, v roce 2011 zůstatek 47 milionů Kč a ke konci roku
2014 máme na účtu minus 3 a půl milionů Kč,“ přednesl na zastupitelstvu alarmující čísla radní Dvořák.
„Prosím, aby se zastupitelé zamysleli: jste Ti, kteří jste zodpovědní za to, jak město hospodaří a jak se zdravě či
nezdravě vyvíjí, máte být dobrými hospodáři. Domnívám se, že zůstatky peněz, to je ten nejagregovanější
ekonomický ukazatel, který bychom měli brát v úvahu,“ vyzval k zamyšlení nad stavem městské pokladny
přítomné zastupitele radní Dvořák.
„Od doby, kdy jsme měli na účtech 119 milionů, uplynuly 4 roky. Celkový součet našich úvěrů je 49 milionů.
Přirovnal bych to k situaci, kdy jedeme šusem z kopce dolů a brzdíme jenom tím, že rozprodáváme každý rok další
a další majetek,“ uvedl k nedobrým výsledkům hospodaření města za poslední čtyři roky starosta města
Příbrami Ing. Jindřich Vařeka a radní Dvořák jej doplnil, že v tomto trendu již nové vedení pokračovat nemá
v úmyslu: „Rozprodejem majetku si radnice vypomáhat nechce,“ uvedl radní Dvořák.
Starosta Vařeka také připomněl, že na prosincovém jednání zastupitelstva opozice nezvedla ruku
pro zvýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu: „Sami jste to tehdy vypočítali, že se poplatek zvýšit
má, navrhovala to předchozí rada. Potom jste pro svůj vlastní, původní návrh nezvedli ruku. Na svozu odpadu
proděláváme ročně 2,5 milionů Kč. Jedna věc je hlasovat tak trochu natruc a druhá věc je potom nést zodpověd-
nost za takovéto hlasování,“ připomněl starosta Jindřich Vařeka.
Zastupitelé se při jednání shodli, že je třeba zarazit sestupný trend městského rozpočtu a že je třeba
se zamyslet nad možnostmi a příležitostmi, jak do městské pokladny peníze získat. 
„Z výše uvedených důvodů proto budou v letošním roce zhruba o třetinu pokráceny granty sportovním organizacím.
U kulturních organizací, které jsou součástí města, zůstaly příspěvky na úrovni 2014, zvýšené o povinné navýšení
mezd,“ uvedl dále Ing. Václav Dvořák a pokračoval: „Uvědomuji si, že krácení pro sportovní kluby dobrá zpráva
není. Ale město ve své špatné situaci nemá dobré zprávy pro řadu oblastí, kde nemůže investovat tolik, kolik by
chtělo.“ Radní Václav Dvořák také zdůraznil, že město a jeho zastupitelé se musí v první řadě řídit zákonem
o obcích a musí respektovat zákon o zachování hmoty: kde není, tam nelze vzít.

V ý d a j e
běžné výdaje kapitálové výdaje celkem

Kap. 711 Dopravní úřad 323 000,00 0 323 000,00 
Kap. 715 Zdravotnictví 8 142 500,00 0 8 142 500,00
Kap. 717 Městská policie 26 000 000,00 1 200 000,00 27 200 000,00
Kap. 718 Odbor ochrany a obrany 2 317 000,00 0 2 317 000,00
Kap. 719 Odbor vnitřních věcí 104 813 975,68 0 104 813 975,68
Kap. 721 Odbor inf. technologií 7 450 000,00 6 685 000,00 14 135 000,00
Kap. 722 Obecní živnostenský úřad 1 032 212,00 0 1 032 212,00
Kap. 723 Odbor životního prostředí 1 585 000,00 0 1 585 000,00
Kap. 728 Sociální věci 33 984 046,49 0 33 984 046,49
Kap. 734 Odbor právní 2 076 500,00,00 3 350 000,00 5 426 500,00
Kap. 735 Odbor koncepce  362 000,00 0 362 000,00
Kap. 736 Stavební úřad 55 000,00 0 55 000,00
Kap. 739 Technické služby 58 500 000,00 0 58 500 000,00
Kap. 741 Odbor ekonomický 17 844 000,00 0 17 844 000,00
Kap. 747     Odbor SH a investic  60 745 750,00 126 640 165,00 187 385 915,00
Kap. 749 Městská realitní kancelář 41 409 000,00 0 41 409 000,00
Kap. 750 Odbor řízení projektů 1 050 000,00 413 000,00 1 463 000,00
Kap. 777 Odbor školství, kultury,

sportu a inform. služeb 64 065 702,00 0 64 065 702,00
Kap. 778 Divadlo A. Dvořáka 22 620 000,00 0 22 620 000,00
Kap. 779 Galerie Františka Drtikola 2 400 000,00 0 2 400 000,00
Kap. 780 Knihovna Jana Drdy 13 500 000,00 0 13 500 000,00
Kap. 781 Sportovní zařízení města 16 200 000,00 0 16 200 000,00
Celkem 486 475 686,17 138 288 165,00 624 763 851,17

P ř í j m y
Kap. 715 Zdravotnictví 241 000,00
Kap. 728 Sociální věci 712 000,00
Kap. 741 Odbor ekonomický 584 882 659,17
Kap. 747 Odbor SH a investic    26 114 100,00
Kap. 749 Měst. realitní kancelář 20 490 000,00
Kap. 777 Odbor školství, kultury,

sportu a inf. služeb 220 100,00

Celkem 632 659 859,17

F i n a n c o v á n í
Splátky úvěrů - snížení financování:
Čistírna odpadních vod - ČMZRB -3 296 000,00
Zdabořská ulice                        -4 600 008,00

Celkem -7 896 008,00

S p l a t n o s t  m í s t n í c h  p o p l a t k ů
Upozorňujeme občany, že do úterý 31. března 2015 musí být uhrazen místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad)
a místní poplatek ze psů.

Poplatky můžete zaplatit těmito způsoby:
1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní
symbol Vám sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 265),
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol
Vám sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),
2) v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Příbram:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro - pokladna
MěÚ Příbram, nám. T. G. Masaryka 107, přízemí - pokladna, č. dveří 1
3) složenkou na účet města Příbram.

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.pribram.eu
Odbor ekonomický MěÚ Příbram

Březen

55. SETKÁNÍ  PŘÁTEL
 NEROSTŮ, KAMENŮ,
ŠPERKŮ   A  FOSÍLIÍ

  

25. dubna  2015
PŘÍBRAM velký sál DIVADLA A.DVOŘÁKA

9.00 - 14.00 hodin



Vážení čtenáři Kahanu,
v měsíci únoru proběhly další dva semi-
náře, které byly věnovány daňové
oblasti.
9. února 2015  „Změny v uplatňování

DPH od 1. 1. 2015.“ Lektorka Jana Bakovská, metodik daně z přidané
hodnoty z Krajského finančního úřadu pro Stč. Kraj, se ve svém výkladu
zaměřila zvláště na změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2015 a další vybrané

problémy. 
16. února 2015 „Novela daně z příjmu a další zákony“. Lektor Ing. Václav Dvořák
připomněl především významné změny, se kterými jsme šli v dani z příjmů do roku 2014,
a následně vyložil nová ustanovení zákona o daních z příjmů, se kterými se budou účetní
potýkat od roku 2015. Ke konci semináře lektor zmínil i některé významnější novinky z oblasti
dalších daní, účetnictví, pojistného, zákoníku práce apod. 

V sobotu 21. 2. 2015 pořádala komora již 13. ročník Podnikatelského plesu v sokolovně.  

V měsíci březnu 2015 budeme spoluorganizovat partner seminář v rámci Národního
týdne trénování paměti 2015. Semináře budou pořádány v celé České republice pod zášti-
tou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging v týdnu 16. - 22. 3. 2015.
V Příbrami proběhnou v tomto týdnu čtyři semináře. Já se zmíním o jednom, který by se měl
uskutečnit v pátek 20. března 2015 od 14 hodin v prostorách auly Základní školy
v Jiráskových sadech. Tento seminář je zdarma a je určený zejména pro seniory z řad
veřejnosti a jako prevence Alzheimerovy choroby a jiných typů demence, ale i pro mladší
veřejnost. Přednášejícím lektorem bude JUDr. Iveta Krůtová, profesionální trenérka paměti
a členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
Veškeré další aktualizované informace k seminářům včetně přihlášek naleznete
na www.ohkpb.cz.
Hospodářská komora České republiky připravila pro podnikatele stručné průvodce pravidel
pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.
Podnikatelská příručka – obecný základ 
- dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností 
- zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit 
- získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání 
- jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní
smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy 

Podnikatelské příručka – pro řemeslníky
- dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností 
- zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit 
- získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání 
- jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní
smlouvy
- připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi
řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ
Pokud máte o některou z příruček zájem, zašleme Vám ji na vyžádání v elektronické podobě.

Ze života členské základny:
Firma Halex Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o., dne 27. února 2015 slavnostně otevřela
nově vybudovanou halu v prostorách společnosti v Husově ulici v Příbrami. Dovoluji si za
úřad OHK Příbram vedení společnosti srdečně poblahopřát k dalšímu úspěšnému rozvoji
firmy, která patří ke stabilním společnostem našeho regionu.
Veškeré další aktualizované informace naleznete na www.ohkpb.cz

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784

www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Ambulance psychiatrie
mají nové místo v areálu I
Oblastní nemocnice Pří-
bram přemístila ambulanci
dětské psychiatrie a ambu-
lanci psychiatrie, psycho-
terapie a psychosomatiky
z budovy H v areálu na Zda-
boři do areálu I

v Příbrami I. 
Pacienti i personál obou am-
bulancí získali příjemné a při-
tom také velice klidné
prostředí, které je v případě
těchto oborů velmi důležité.

V plném provozu na novém
místě jsou obě ambulance už
od pondělí 16. února 2015.

Nové umístění ambulancí: 
Areál I, (Příbram I), pavilon A
(bývalá budova očního oddě-
lení), 1. patro.

Nové kontaktní telefony:
Ambulance dětské psychia-
trie:
318 641 530

Ambulance psychiatrie, psychoterapie 
a psychosomatiky: 318 641 527

Ordinační hodiny obou ambulancí zůstávají
nezměněny.

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

P ř í b ra m š t í  o b č á n c i  n a r o z e n í  v  l e d n u  a  ú n o r u

Křížové cesty
Po celé postní období se v pátek v 16:30
a v neděli v 15:00 hodin koná v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie pobožnost
křížové cesty. 

Slavnost svatého Josefa
Ve čtvrtek 19. března budeme slavit
snoubence Panny Marie svatého Josefa.
V tento den bude kromě pravidelných mší
svatých v programu mše svatá v 11:00
hodin. Bohoslužby tedy budou v 7:00, 9:00,
11:00 a 17:00 hodin. 

Slavnost Zvěstování Páně
Na středu 25. března připadá slavnost
Zvěstování Páně čili slavnost, v níž si
připomínáme, že anděl Gabriel byl od Boha
poslán do Nazareta k dívce jménem Maria,
aby jí zvěstoval, že se stane matkou Ježíše,
Božího Syna. Mše svaté budou v 7:00, 9:00,
11:00 a 17:00 hodin.

Postní duchovní obnova
V sobotu 28. března se uskuteční postní
duchovní obnova, kterou povede P. Jozef
Andrejčák, OCr, farář ze Starého Knína.
Začátek obnovy je v 9:00 hodin. Program je
následující: 9:00 mše svatá, následuje kate-
cheze, adorace, možnost slavení svátosti
smíření. Další bohoslužby jsou v 7:00
a v 17:00 hodin.

Květná neděle 
V neděli 29. března prožijeme Květnou

neděli. Jedná se o poslední postní neděli,
po níž začíná „Svatý týden“. Připomínáme si
Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před
židovskými velikonočními svátky, kdy ho
zástupy nadšeně vítaly a mávaly ratolestmi.
Při bohoslužbách se čtou nebo zpívají
“pašije” (od slova passio = části evangelia,
které popisují zatčení, odsouzení a umučení
Ježíše Krista). 
Mše svaté budou v 7:30, 9:00, 11:00 a 15:30,
přičemž mše svaté v 9:00 a 11:00 hodin
začínají průvodem s ratolestmi ze Svato-
horského náměstí do baziliky. Při těchto
mších zazní zhudebněné Markovy pašije
od Pavla Šmolíka v podání Svatohorského
chrámového sboru.

Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek letos připadá na 2. dubna. 

Více informací o bohoslužbách, kul-
turních událostech a ostatních akcích:
Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora 591,
261 01 Příbram, www.svata-hora.cz, 
tel. 318 429 930, 603 797 393, 731 619 668 
e-mail: : basilica@svata-hora.cz
sakristie – denně od 6:30 do 18:00, v neděli
do 17:00

Svatohorské poutní muzeum denně od 10
do 16,  e-mail: prohlidka@svata-hora.cz   
www.svata-hora.cz/varhany
Matice svatohorská e-mail: matice@svata-
hora.cz 

N o v é  p r ů k a z y  O Z P
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním
postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12.
2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové
kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. 
Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli, a vyhnuli se
tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň upozorňuje, že v případě
těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad
chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu.
Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc klientů. 
Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo
mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé
se zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod
(TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou bez ohledu na změny právních norem
platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. 12.  2015. 
„K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci
v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby vydání nového dokladu,“ upozorňuje
Kateřina Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce ČR (ÚP). 

Kdo má nárok na vydání nového průkazu? 
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného
typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok
na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné
výhody. Pokud však klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných
výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných
výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů
účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona nárok na průkaz OZP. Nárok na takto
vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí
průkaz. 

Postup při prokazování nároku na průkaz OZP 
Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR
písemnou výzvu k prokázání nároku na průkaz OZP. Dopis bude obsahovat také
informaci o tom, jak mohou prokázat tento nárok a co mají ještě doložit v rámci
žádosti o vydání průkazu OZP. Výzvu dostanou klienti do vlastních rukou. Žadatelé
musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem „Žádost
o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“. O nový průkaz
OZP musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj
zanikne nárok. O přechodu nároku na průkaz OZP Úřad práce ČR správní řízení
nevede, vydání průkazu pouze zaznamená do spisu dotyčného klienta. 

Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR? 
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klienti s sebou
vždy vzali průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP – na výměnu
mají nárok pouze držitelé platného průkazu, který má platnost delší než 1. 1. 2015.
V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní
úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání
mimořádných výhod. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá
formátu fotografie určené na občanský průkaz. Tuto fotografii mohou lidé přinést
až dodatečně, při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP není nezbytná.
A v neposlední řadě stejně jako při každých úředních jednáních je potřeba prokázat
totožnost občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti
o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz
OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že
proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby. 

Volba symbolu osoby se zdravotním postižením 
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést
symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hlucho-
slepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno
z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto
volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP.

Ze Svaté             Hory

Vážení čtenáři Kahanu,
OHK Příbram v průběhu ledna
a února uskutečnila šest seminářů,
o kterých jste již byli informováni.

Na jaro 2012 připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
vybere to své.
Nyní poskytnu krátký přehled a postupně se budu k jednotlivým akcím

vracet podrobněji. 
5. března 2012 – „Právo pro obchodníky nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
z řady seminářů, který má účastníky seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
praktickými dopady, tj. asi budeme bourat mýty a chybné (byť zažité a oblíbené) omyly.
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
je vhodný zvláště na obchodníky a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma. 
15. března 2012 – „ Znalecký posudek, jaká jsou přání zadavatelů a jaká je realita“-
přednáší soudní znalec David Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
ten předchozí. Členové OHK Příbram mají opět vstup bez poplatku.
29. března 2012 – „Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012“. Připravo-
vaná novela, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012, představuje významnou změnu
tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006. Mnohé z těchto změn budou vyžadovat zásahy
do zaběhlých postupů zadavatelů. Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
s důrazem na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
12. dubna 2012 – „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
a naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
S dalšími připravovanými akcemi Vás seznámíme v příštím čísle. 

Teď bych se ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové sezóny v Příbrami. Organizátory může
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky pod-
poře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto bych ještě jednou chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní krátce přiblížím program letošního plesu.  Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účast-
níci mohli poslechnout jazzovou a swingovou muziku v podání kapely SUNDAY
AFTERNOON´S JAZZMAN.  Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
stálo za to.
V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia. 
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací! 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,

www.ohkpb.cz

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

SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN 
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude
věnován stavbě velkých svatohorských varhan. 
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trum-
petistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
krásné hudby, a podpořit tak stavbu unikátního
královského nástroje na kůru svatohorské baziliky! 
Vstupenky na tento koncert v ceně 250 Kč je možné
rezervovat na matice@svata-hora.cz nebo osobně
zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán
na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská
a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 15. prosince 2009. 
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svato-
horské bazilice Postní duchovní obnova, kterou
povede P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kate-

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
hodin na svatohorském náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komor-
ního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svata-
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
18:00, ve Svatohorském poutním muzeu každoden-
ně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz. 
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
matice@svata-hora.cz. 

P ř í b ra m š t í  o b č á n c i  n a r o z e n í  v  l e d n u  a  ú n o r u

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
rozšiřuje služby stravo-
vacího provozu směrem
k veřejnosti

Od 1. března 2012 rozšiřuje
Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., služby svého stravo-
vacího provozu a otevře ho
veřejnosti.

Dosud nemocniční stravovací provoz sloužil
téměř výhradně pouze pacientům a zaměst-
nancům nemocnice, ostatním zájemcům
nabízel „jen“ možnost obědů. To se od 1. března
změní a nemocnice nabídne široké veřejnosti
kromě zmíněných obědů i možnost zakoupit si
malé občerstvení. Nákup je možný za hotové
peníze a zákazník si zboží může odnést domů,
stejně jako sníst ho v prostorách jídelny.
V nabídce jsou například: přesnídávkové
polévky (gulášová, čočková, dršťková, apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,

tiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
cukrovinky, atd.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občer-
stvení je vyráběna vlastními zaměstnanci
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než
příznivé.
Novou službu mohou využít sami pacienti hos-
pitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný,
který nemocnicí pouze prochází.
Doplňkový prodej je umístěn ve stravovacím
provozu nemocnice, v areálu I. (Příbram I.),
v křídle D4 monobloku, 1. patro (pod interní
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objed-
nání: 318 641 164.

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

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Minister-
stva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskyt-
nout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti. 
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy. 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz. 

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ 
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, 
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA),  Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, 
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost:  RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57, 
LAZEC - volební místnost:  KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7. 

1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
komise.

2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
voličů. 

4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.

V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.

starosta



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 18. 2. 2015 v 16.10 hodin oznámil na tísňovou linku
Městské policie Příbram muž, že v Příbrami za podnikem
ZAT volně pobíhají psi, kteří zaútočili na něj a jeho psa,
kterého zde venčil. Po příjezdu na místo hlídka MP kon-
taktovala oznamovatele, který uvedl, kde lze zastihnout
majitele výše zmíněných psů. Dvaašedesátiletý majitel
psů k celé věci sdělil, že pustil psy proběhnout na louku
a když na místo přišel oznamovatel, začali psi štěkat na něj
a jeho psa, načež on je ihned odvolal a uzavřel do ohrady.
Strážníci muže poučili o tom, že dle vyhlášky města je
nutno mít psy při venčení uvázané na vodítku, a rovněž
ho informovali o možných následcích v případě, že se
bude podobná situace opakovat.

Dne 21. 2. 2015 v 01.30 hodin zahlédl strážník Městské
policie Příbram na monitoru kamerového systému
potyčku osob v Lázeňské ulici před budovou klubu Aréna.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP a ve shora zmíněné
ulici zastihla dva muže ve věku 29 a 30 let, kteří na dotaz
strážníků uvedli, že mezi nimi došlo k rozepři, která
nakonec vyústila ve fyzickou potyčku, k níž se připojily
i další osoby nacházející se před provozovnou klubu
Aréna. Protože však nedošlo k poškození majetku ani
ke zranění nikoho ze zúčastněných, vyřešili strážníci věc
domluvou a vyzvali přítomné osoby k odchodu.

Dne 21. 2. 2015 v 20.45 hodin kontaktovala telefonicky
služebnu Městské policie Příbram zdravotní sestra z oddělení
akutního příjmu Oblastní nemocnice Příbrami a žádala
o pomoc při ošetření agresivní pacientky. Do nemocnice
byla neprodleně vyslána hlídka MP a zde poskytla asistenci
lékaři při vyšetření podnapilé 44leté ženy, která
se v průběhu ošetření pokusila lékaře udeřit a hrubými

výrazy slovně napadala i strážníky MP. Vzhledem k nedo-
statečné kapacitě protialkoholní záchytné stanice rozhodl
následně lékař o umístění ženy na oddělení chirurgie. 

Dne 22. 2. 2015 ve 4.07 hodin zahlédl strážník Městské
policie Příbram na monitoru kamerového systému tři
mladíky, kteří na autobusové zastávce na nám. T. G. M.
před budovou knihovny Jana Drdy poškodili informační
tabuli MHD. Na místo ihned vyjela hlídka MP a zde zastihla
skupinu tří mladíků ve věku 18, 21 a 24 let. Následně se
čtyřiadvacetiletý muž přiznal, že pěstí rozbil informační
tabuli, což bylo patrné i z toho, že měl na ruce řezná
poranění. Z tohoto důvodu převezli strážníci dotyčného
za účelem ošetření do Oblastní nemocnice Příbram, kde
ho dále informovali, že celá záležitost bude předána
k dalšímu šetření příslušnému orgánu MěÚ Příbram.

Dne 22. 2. 2015 v 5.26 hodin oznámil na tísňovou linku
156 muž, že v Hradební ulici v Příbrami I se pohybují tři
muži a poškozují zaparkovaná vozidla. Na místo byly
okamžitě vyslány dvě dvoučlenné hlídky MP. Na monitoru
kamerového systému strážník na služebně viděl, že muži
se pohybují od Uranu směrem k náměstí T.G.M. Zde je
následně hlídka MP dostihla a jejich ztotožněním zjistila,
že se jedná o mladíky ve věku 18, 21 a 24 let. 21letý mladík
se choval ke strážníkům arogantně, obvinil je z podnapi-
losti a přivolal na místo hlídku Policie ČR, které sdělil, že se
s opilými strážníky odmítá bavit. Provedenou dechovou
zkouškou však bylo prokázáno, že strážníci alkohol
nepožili. Skutečnosti nasvědčovaly spáchání trestného
činu, hlídka Policie ČR si proto převzala případ k šetření.

Luboš Řezáč, zástupce velitelky

Nový terénní program
Od ledna 2015 můžeme v ulicích Příbrami nově potkat
pracovníky terénního programu pro děti od 6 do 13 let, které
tráví svůj volný čas rizikovým způsobem nebo jsou ohrožené
sociálním znevýhodněním. Terénní program rozšířil služby
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna působící

v Příbrami už od roku 2010. V rámci programu vyrážejí sociální pracovníci přímo za dětmi a mladými
lidmi do jejich běžného prostředí.

Terénní program se zaměřuje zejména na vybrané lokality města Příbram, které jsou prokazatelně ohroženy
sociálním vyloučením, a zajišťují ho nyní dvě terénní pracovnice, a to zatím každou středu odpoledne.
„V současnosti se zaměřujeme na seznamování s prostředím vybraných lokalit a vyhledávání zájemců o službu.
Také komunikujeme s obyvateli lokality Pod Čertovým pahorkem a s návaznými službami. Zatím nabízíme
zejména volnočasové aktivity, jako např. sportovní hry s míčem, diabolem a žonglovacími pomůckami nebo
různé společenské hry, které rozvíjejí myšlení, paměť či postřeh. Tyto aktivity nám pomáhají budovat vztah
s novými uživateli naší služby,“ vysvětluje pracovnice terénního programu Kamila Zelená.

Nyní má program za sebou první měsíc práce. Během ledna se podle slov koordinátorky NZDM Bedna
Bc. Magdalény Kočové zájem o službu průběžně zvyšoval. „Při první návštěvě v lokalitě byly pracovnice
v kontaktu s 13 dětmi, při posledním terénu naše služby využilo 19 dětí a mladých lidí, kteří mimo volnočasové
aktivity využili i další služby, např. proběhlo doučování v terénu, rozhovory a intervence na nejrůznější témata,“
konstatuje Kočová.

V průběhu roku 2015 mají pracovnice terénního programu v plánu pravidelně navštěvovat lokalitu Pod Čer-
tovým pahorkem a prohlubovat vztahy s místními obyvateli. Pracovnice poskytují podporu a pomoc
pružnou formou služby „tady a teď“, dětem a mladým lidem také chtějí zprostředkovat nový pohled
na jevy, se kterými se od útlého dětství setkávají, jako je například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost
na sociálních dávkách, sociálně patologické jevy jako alkoholismus, narkomanie, gamblerství nebo násilí.
„Chceme na ně v těchto oblastech preventivně a výchovně působit a poskytovat jim poradenství. Prostřed-
nictvím exkurzí a výletů jim chceme přiblížit možnosti, které ve městě mají, plánujeme také exkurze zaměřené
na volbu povolání. Děti a mladé lidi chceme vést k tomu, aby se podíleli a aktivně zapojovali do kultivace
prostoru, ve kterém žijí, aby k němu získali pozitivní vztah a naučili se jej nejen využívat, ale i udržovat
a obnovovat,“ dodává terénní pracovnice Eliška Bendová, DiS.

Záměrem terénního programu je tedy děti a mladé lidi, uživatele této služby, aktivizovat a podnítit je
k hledání vlastního potenciálu, vést je k rozvíjení vlastních kompetencí a k samostatnému
rozhodování o vlastních cílech.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Prieložná, asistentka ředitele a projektů, tel. 775 289 942, 
Bc. Magdaléna Kočová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel. 608 936 116,
Budovatelů 116, Příbram VIII

Konference Budoucnost Brd v CHKO
Příbram 27. a 28. března 2015
Na konci ledna se podpisem prezidenta republiky Miloše Zemana završil
proces, kterým se Brdy po dlouhých 90 letech existence „na zapřenou“
vracejí veřejnosti. Zákon o zrušení Vojenského újezdu Brdy začne platit
od roku 2016 s tím, že 1. ledna 2016 bude v Brdech vyhlášena chráněná
krajinná oblast (CHKO). Ve zrušení vojenského újezdu, vyhlášení CHKO
a zpřístupnění Brd veřejnosti se nabízí jedinečná a neopakovatelná příleži-
tost k výraznému rozvoji cestovního ruchu v našem regionu a tím i cesta
z hluboké ekonomické recese, v níž se Příbramsko už delší čas nachází.
Pro obce, kterých se bude vyhlášení CHKO týkat - ať už budou mít katastry
na jejím území, nebo s ní budou „jen“ sousedit - bude mimořádně důležité
získat co nejvíce informací. „S velkoplošnou zvláštní ochranou přírody
na Příbramsku nemáme žádné zkušenosti a především menší obce v oblasti
Brd si s budoucí CHKO v podstatě neví rady. Proto jsme se rozhodli uspořádat
v našem městě reprezentativně obsazenou konferenci o budoucnosti našeho
regionu,“ vysvětluje účel dvoudenní konference starosta města Příbrami
Jindřich Vařeka.

Představitelé obcí se prostřednictvím konference setkají s odborníky
z Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Ministerstva obrany, Ministerstva pro místní rozvoj, z Krajských úřadů,
se subjekty pověřenými hospodařením v lesích, se specialisty z vysokých
škol a výzkumných institucí atd. a s jejich pomocí pak snáze porozumí
povaze nastávajících změn a přizpůsobí jim své další záměry a opatření.
„Předpokládáme rovněž, že zmíněná konference by se měla stát základem
následné meziobecní spolupráce, a to nejen obcí ze středočeského regionu, ale
z celé oblasti Brd,“ uvádí dále starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím,
že konference by měla zástupcům zúčastněných obcí poskytnout také
odpovědi na většinu zásadních otázek, spojených s koexistencí s CHKO
a naznačit řešení pravděpodobných problémů.

Vyhlášení nové CHKO je nepochybně i významným počinem celostát-
ního významu, nedochází k němu každý rok, a zasluhuje si proto
určitě mimořádnou pozornost.

„Mrzí nás samozřejmě, že minulé vedení našeho města zejména v letech 2011
a 2012, kdy probíhala jednání o budoucím administrativně správním členění
rušeného vojenského újezdu, zřejmě poněkud podcenilo význam, dosah
a vážnost nastartovaných změn a včas na ně razantně nereagovalo a tím
bohužel i ono nese část viny na tom, že se v této věci území Středočeského
kraje se zmenší ve prospěch kraje Plzeňského o 86 km2, přičemž samo území
ORP a okresu Příbram ztratí dokonce celých 127 km2,“ pokračuje starosta Vaře-
ka a dodává, že i tak ale zůstane z budoucí CHKO Brdy (345 km2) většina
ve Středočeském kraji (a v rámci ORP a okresu Příbram přibližně 170 km2

území CHKO). Tedy i po tak významném zmenšení katastrální rozlohy ORP
Příbram zůstane v jeho správním obvodu většina z rozlohy zrušeného
újezdu (133 km2) a město Příbram se stane přirozeným východiskem
pro nové návštěvníky tohoto území.

Město Příbram na západě bezprostředně sousedí s rušeným vojen-
ským újezdem a vyhlašovanou CHKO Brdy a tato skutečnost velmi
podstatně ovlivní život v našem městě. „Jsme přesvědčeni, že je třeba se
na novou situaci důkladně a zodpovědně připravit. V té souvislosti jsme také
v minulých dnech oficiálně požádali Ministerstvo životního prostředí
o umístění sídla Správy budoucí CHKO do našeho města, které je největším
a nejvýznamnějším administrativním, sídelním i hospodářským centrem
oblasti Brd,“ uvádí dále starosta města Příbrami Jindřich Vařeka. 

Všechna zásadní jednání o budoucnosti Brd se doposud uskutečnila
v Jincích, ve Strašicích a v Křešíně,  v jednom případě také ve Spáleném
Poříčí. Příbram na podobné aktivity v minulosti rezignovala, ovšem
s výjimkou setkání starostů se zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva
životního prostředí z popudu nového starosty města Příbrami Jindřicha
Vařeky na sklonku roku 2014. 

„Konference  prostřednictvím přizvaných odborníků vysvětlí obcím z okolí
budoucí CHKO její možnosti, ale i limity, a nyní už na základě konkrétní situace
poskytne obcím a městům na Podbrdsku, tedy i Příbrami, určitý návod, jak
dále postupovat,“ vysvětluje Jindřich Vařeka. 

Chystaná březnová konference se v pěti pracovních skupinách hodlá
zabývat jak navrženou formou zvláštní ochrany přírody a otázkami s tím
spojenými, tak i specifickým fenoménem Brd a problematikou jeho
zachování, jakým je neobydlenost a nezastavěnost tohoto pohoří. Dále
chce konference také pomoci při zlepšení informovanosti obcí, jichž se
bude vyhlášení CHKO dotýkat. Za tím účelem se bude zabývat otázkami
budování a rozvoje turistické a dopravní infrastruktury v obcích, samotnou
meziobecní spoluprací a v neposlední řadě by také chtěla vytvořit dobrý
základ pro spolupráci jednotlivých obcí v regionu se Správou CHKO.

Vzhledem k programu bude konference pro zhruba 250 účastníků
dvoudenní, hlavní jednání bude probíhat ve velkém sále Úřadu práce,
paralelně také v pěti workshopech. Jejich jednání se uskuteční v malém
sále Úřadu práce, ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Příbram
v bývalé budově Rudných dolů a v zasedací místnosti města na radnici.
V rámci programu bude také probíhat výstava fotografií Brd a lidové
tvořivosti, prezentace lokálních spolků, sdružení a svazků obcí a kulturních
organizací a samozřejmě proběhne tisková konference s možností následné
exkurze zájemců do budoucí CHKO. Výstupem z konference bude také
tištěný i elektronický sborník. Některé části jednání budou moci občané
sledovat v on-line přenosu.

Přivítáme jakoukoliv formu sponzorství od firem, které by konferenci
chtěly podpořit buď finančně, materiálně či jiným způsobem.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Hledáme posilu
Poradna města Příbram hledá posilu na pozici
Sociální pracovník Poradny města Příbram
(dohoda o pracovní činnosti s rozsahem
20 hodin týdně s perspektivou řádného pracov-
ního poměru od 1. 7. 2015).

Výkon činnosti: poskytování (terénního a ambu-
lantního) odborného sociálního poradenství

Požadujeme:

- vzdělání: vysokoškolské v bakalářském studijním
programu nebo vyšší odborné + splnění kvali-
fikačního požadavku pro výkon povolání sociál-
ního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách,

- znalost práce na PC, 
- důslednost v práci, pečlivost a spolehlivost, 
- sociální cítění, 

- praxe v sociální oblasti a oblasti práva - výhodou, 
- dobrá orientace v legislativě a znalost zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - výhodou

Nabízíme:

- finanční ohodnocení odpovídající náročnosti
práce,  
- příjemný kolektiv a moderní pracovní prostředí, 
- získání nových znalostí i zkušeností, 
- podmínky pro zajímavý osobní rozvoj, 
- odborné vzdělávání, 
- supervizi.

Nástup možný ihned nebo dle dohody

Bližší informace Vám podá:
Mgr. Robert Dikan
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Příbram 
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I 
Tel.: 318 402 249, robert.dikan@pribram-city.cz

Pijte v březnu pivo, pomůžete svatohorskému sadu
Každou březnovou neděli bude v restauraci Šalanda probíhat neobvyklá akce na pomoc svatohorskému sadu.
Z každého tankového piva Krušovice Desítka a Krušovice Dvanáctka vypitého během březnových nedělí poputuje
10 Kč na podporu občanského sdružení Jiná krajina, které s vydatnou pomocí dobrovolníků a podporou města Příbram
pečuje o svatohorský sad již od roku 2011.
„Naše Šalanda se nachází na rohu Dlouhé a Zahradnické ulice, kousek od vstupu do Svatohorských schodů. Od třešňového
sadu nás tak odděluje jen pár řad domů. I proto jsme se rozhodli podpořit sympatický projekt občanského sdružení Jiná
krajina a věnovat 10 korun z každé desítky a dvanáctky na obnovu sadu… Přijďte popít na zdraví svatohorské třešňovky,“
zve provozovatel restaurace Milan Herold.  
„Doposud jsme starému třešňovému sadu pomáhali jen s pilkou v ruce. Během těch pár let se nám podařilo pravidelným
čištěním náletů a sečením trávy vrátit místu jeho přirozenou tvář. Teď jsme pro Příbramáky připravili možnost zapojit se
do péče o sad zvedáním půllitrů. A v tom jsme my Češi přece nejlepší na světě! Věříme proto, že tato neobvyklá akce bude mít
u příbramské veřejnosti pozitivní odezvu,“ usmívá se předseda sdružení Martin Šperl.
Společně s dalšími nadšenci staví pod ovocnými stromy lavičky s výhledem a zajišťují každoroční mulčování trávníků,
aby se lidé na tomto jedinečném místě cítili jako doma. „Letos bychom chtěli třikrát během sezóny posekat trávu v sadu,
aby starý sad zůstal přístupný návštěvníkům po celý rok. Požádali jsme znovu o grantovou podporu město Příbram, ale
chybí nám dvanáct tisíc, kterými musíme do projektu přispět,“ řekl Martin Šperl.
Další informace naleznete na facebooku Restaurace Šalanda a facebooku Jiná krajina, o. s.



Provoz příbramských mateřských škol v červenci a srpnu 2015

Návštěva z Ukrajiny
Až nečekaně mrazivý, nový rozměr dostala známá lidová písnička
Bejvávalo, kterou česky zazpívaly ukrajinské děti při slavnostním
zahájení svého ozdravného pobytu v České republice, které proběhlo
18. února na Gymnáziu Příbram, Legionářů. Prostřední ze tří turnusů
celkem 90 dětí z Ukrajiny slavnostně uvítali studenti Gymnázia Příbram,
ředitelka školy Iva Kadeřábková, hosté z ministerstev zahraničí a vnitra,
zástupci zřizovatele školy - Středočeského kraje, a pracovníci
Arcidiecézní charity Praha a Farní charity Příbram, které dětem jejich
pobyt zajišťují.
V průběhu února a března v Příbrami každý ze tří turnusů stráví dva týdny
– vedle aktivit v okolí Hotelu Solenice, zařízení ministerstva vnitra, kde
jsou školáci ubytováni, je čeká především výuka na Gymnáziu Příbram,
kde se zapojí do hodin s českými žáky a rovněž budou mít i samostatné
hodiny. Dále jsou na programu také výlety – třeba do Prahy na Petřín
a do zoo nebo na zámek Orlík.
Děti se podle svých slov na pobyt velmi těšily. Vždyť v prvních dvou
turnusech jde především o potomky volyňských Čechů a krajanských
rodin. Mohou si tak procvičovat svoji češtinu, kterou v různé míře ovládají.
Poslední turnus na začátku března bude složen z dětí, které v konfliktu
ztratily rodiče a byly evakuovány z Luhanské oblasti. Právě především
pro ně je určena sbírka oblečení a hraček, kterou Gymnázium Příbram
vyhlásilo. 
Že „bejvávalo dobře“, mohou tyto děti bohužel jen vzpomínat, a až jed-
nou vyrostou, „za našich mladejch let bejval svět jako květ“ si určitě
nezazpívají, ale snad jim těch čtrnáct dnů, které u nás budou moci
prožít, dá aspoň na chvíli zapomenout na zlé časy.

Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

ISŠ HPOS Příbram přijme pro školní rok 2015/16 na plný, 
ale i částečný úvazek kvalifikované učitele/učitelky pro výuku 

informatiky, francouzského jazyka, anglického jazyka 
a odborných předmětů školy. Nabídky zasílejte do 31. 3. 2015.

Podrobnější informace na tel. 318 623 742, 
e-mail: průsovan@iss.pb.cz

Pěvecký soubor Přátelství
Příbramský smíšený pěvecký soubor „ Přátelství“ pod vedením pana
Františka Kubína je skupina 19 seniorů, kteří ještě mají rádi život
a především hudbu a zpěv. A protože jsou sami veselí a optimističtí,
chtějí rozdávat radost i druhým.
Dvacátého devátého ledna oslavili již 6 let svého trvání při Svazu tělesně
postižených, místní organizace č. 2 v Příbrami. Za tuto dobu mají
za sebou mnoho nejrůznějších vystoupení. Jejich největší odměnou
jsou úsměvy na tváři a rozzářené oči posluchačů.
Soubor zpívá za doprovodu kytary a harmoniky lidové písně, country,
písničky Karla Hašlera, v adventu pak koledy a vánoční písně. Svůj
program ale soubor dovede přizpůsobit jakékoliv akci (Den žen, Den
matek, výroční schůze, oslavy).  Nezapomínáme ani na charitativní
činnost - zpíváme v nemocnici, ve stacionáři, v Domovech důchodců.
Pokud si budete chtít poslechnout a zazpívat pěkné písničky, můžete
nás kontaktovat na čísle telefonu: 731 165 536. A protože stojíme
na prahu nového roku, přejeme všem mnoho zdraví, štěstí a spoko-
jenosti. S úsměvem a veselou písničkou jde všechno líp!

členka souboru 

SOŠ Dubno je první ve Středočeském kraji
SOŠ a SOU Dubno se stala první střední školou ve Středočeském kraji, která nabízí od září 2015 vzdělání v oboru Bezpečnostně
právní činnost. Obor je určen pro chlapce a dívky. Má zajímavé uplatnění především v bezpečnostních sborech a složkách, popří-
padě ve veřejné správě a samosprávě. Absolventi mohou samozřejmě dále pokračovat ve studiu na podobně zaměřených
vysokých školách.
Výukou nového oboru Bezpečnostně právní činnost navazujeme na několikaletou zkušenost s výukou oboru vzdělání Bezpečnostní
služby (nástavbové studium). Žákům ze základních škol nabízíme nadstandardní materiální, technické a personální zázemí.
Využíváme a dále rozvíjíme spolupráci s důležitými sociálními partnery, tj. městem Příbram, Policií ČR, Vězeňskou službou
a Vysokou školou evropských a regionálních studií.
Hlavními odbornými předměty v učebním plánu oboru jsou Právo, Bezpečnostní činnost, Kriminologie a kriminalistika, Psychologie
a pedagogika, Tělesná výchova a příprava, Veřejná správa a samospráva, Administrativní činnosti. Odborná způsobilost získaná
studiem výše uvedených předmětů bude ještě ve vyšších ročnících doplněna o profilové zaměření naší školy, a to specializaci
v oblasti Zabezpečovacích systémů.
Úspěšným zakončením studia získá absolvent oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventu oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo
na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.
Například v Příbrami může absolvent oboru pokračovat studiem ve vzdělávacím a konzultačním středisku Vysoké školy evrop-
ských regionálních studií, která nabízí zájemcům bakalářský program Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.
Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České
republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Své uplatnění nalezne zejména v bezpečnostních sborech, a to
na pozicích jako bezpečnostní pracovník, příslušník Policie ČR, strážník obecní policie, celník, příslušník Vězeňské služby ČR,
tj. vězeňské nebo justiční stráže. Dalšími oblastmi možného uplatnění jsou např. veřejná správa (státní správa a samospráva),
odbory ochrany velkých podniků, bank, pojišťoven, složky Integrovaného záchranného systému. Konkrétně v našem regionu
může absolvent najít uplatnění jako strážník městské policie, příslušník Policie ČR, příslušník vězeňské služby nebo justiční stráže.
Dále může pracovat jako zaměstnanec městských nebo krajských úřadů.
Podrobnější informace o oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost a zkušenostech z výuky nástavbového studia Bezpečností
služby se můžete dozvědět na webových stránkách školy www.dubno.cz. 

Parkovací automaty opět v provozu
Rada města schválila znovuzavedení placeného parkování
na náměstí 17. listopadu a v ulici Osvobození v Příbrami VII. 
Řidiči tak jsou od 1. 3. 2015 povinni hradit poplatek za využití parko-
vacích míst.

„V souvislosti s rekonstrukcí náměstí 17. listopadu došlo v roce 2012
k vypnutí parkovacích automatů po dobu samotné rekonstrukce. Následně
nebyl z důvodu výkladu Ministerstva pro místní rozvoj o nepovolených
příjmech na dotační akci režim placeného stání obnoven,“ uvedl k situaci
Richard Hadač z odboru silničního hospodářství a investic s tím, že
teprve v roce 2014 město obdrželo vyjádření od ministerstva, kde je
uvedeno, že pokud budou zachovány původní tarifní podmínky,
nebude vybírání poplatků za parkování považováno za příjem, a je tedy
možné opět zavést na náměstí 17. listopadu režim placeného parkování.
„Podmínkou je však zachování původních tarifních podmínek z roku 2012
před samotnou rekonstrukcí,“ dodává Richard Hadač.

Režim placeného parkování
Na náměstí 17. listopadu od roku 1998 do roku 2012 platily, a i nadále
tedy budou od 1. 3. 2015 platit následující tarifní podmínky:

Standardní platba prostřednictvím parkovacího automatu:
Po – Pá  7:00 – 18:00 hodin, So  7:00 – 12:00 hodin 
10,- Kč/1. hodina + 10,- Kč/každá další započatá půlhodina

Parkovací karty (vztahují se k čp. 65-69, 79, 288-300, 302-310, 314-319)
Trvale bydlící – parkovací karta - 100,- Kč/měsíc
Obchodníci vlastnící provozovnu – rezidentní karta - 300,- Kč/měsíc +
2,- Kč/hodina
Obchodníci vlastnící provozovnu – rezidentní karta - 600,- Kč/měsíc

Parkovací karty pro parkování zdarma pro:
- vozidla MěRK, 
- vozidla Pečovatelské služby,
- služební vozidla MěÚ Příbram,
- vozidla pohotovostních a havarijních služeb (pouze při zadané opravě,
havárií),
- držitele průkazu ZTP a ZTP/P trvale bydlícím v prostoru parkovacího
automatu.

Gymnázium pod Svatou Horou opět pomohlo
„Není možné vybrat mnoho milionů od štědrých dárců, postavit za ně nemocnici tam, kde s něčím takovým nemají žádné
zkušenosti a opustit kraj bez jakékoliv další zodpovědnosti. Tento nešvar mnoha neziskových organizací jsme nemohli podpořit.“

Významná československá horolezkyně Dina Štěrbová, první žena na vrcholu osmitisícové Čo Oju a spoluzakladatelka občan-
ského sdružení Czech Hospital, spolu s Víťou Dokoupilem, druhým členem o. s., navštívila 4. února 2015 v Příbrami Základní školu
Školní a Gymnázium pod Svatou Horou.
Na základní škole si Dina v rámci družinové aktivity paní Jany Kabátové hodinu povídala s dětmi o své horolezecké minulosti
a charitativní přítomnosti – děti zaujatě naslouchaly a závěrem Dinu překvapily obrázky, které jí namalovaly.
Na Gymnáziu pod Svatou Horou pak zahájila výstavu fotografií z Baltistánu a vysvětlila, co je spolu s Víťou vedlo k založení
sdružení. 

„V době po ničivém zemětřesení v roce 2005 v Baltistánu hledalo jedno české sdružení někoho, kdo má s pobytem v Pákistánu dostatek
zkušeností k tomu, aby bezpečně dopravil materiál a následně dohlédl na montáž malé nemocnice v Arandu. Ačkoliv cílem naší mise
tedy bylo „pouze“ toto, rozhodli jsme se pokračovat v Arandu při poskytování a rozvíjení zdravotní pomoci dál, protože jinak by celá akce
ztratila svůj zamýšlený smysl a nesplnila by svoji funkci. To je totiž slabým místem většiny humanitárních projektů – vybere se od spon-
zorů mnoho peněz, projekt se uvede do života, ale další zodpovědnost za to, co se bude dít dál, už není... Nemohli jsme to tak nechat,
na jedné straně nás vázala zodpovědnost vůči těm, kteří se několikamilionovou částkou na stavbě nemocnice podíleli, tedy lidem v České
republice, na druhé straně pak stála zodpovědnost vůči lidem v Arandu, kteří si s nemocnicí vůbec nemohli sami poradit – nebyl tam
nikdo, kdo by její provoz zodpovědně převzal, bylo jasné, že když nepomůžeme my dva, do roka tam budou nastěhovaní jaci a celý
projekt pozbude smyslu. A tak od té doby zásobujeme nemocnici léky na celý další rok, pomáháme s dalšími činnostmi, které jsou
ke zlepšení života v oblasti nezbytné, podporujeme činnost místní školy a stavbu internátu pro spádovou oblast, aby alespoň některé děti
mohly dostat šanci na získání středoškolského vzdělání a pomalu v rámci udržitelnosti a samostatnosti dokázaly zodpovědně převzít
naše povinnosti v nemocnici v čase budoucím.“ 

Povídání Diny bylo doplněno časosběrnou videoprojekcí z Baltistánu, beseda se těšila velikému úspěchu, bylo zodpovězeno
mnoho dotazů a kdyby nenavazoval další program, jistě by návštěvníci čas strávený s Dinou ještě rádi nastavili.
Po besedě odehrálo Malé svatohorské divadélko své představení Krásné oči, ohyzdné obrazy. Herci byli opět skvělí. Zasloužený
potlesk a pochvala od diváků jistě rozptýlily jejich obavy, zda i tentokrát byli dost dobří. Byli! 
Veliké díky patří panu řediteli Mgr. Pavlu Sedláčkovi, že se jako jeden z mála nebojí podporovat zahraniční projekt v oblasti, která
je v této době většinově přijímána jako nesympatická a málo bezpečná, panu učiteli Tomáši Bílkovi za ohromné množství energie,
které zcela nezištně opět věnoval přípravě celé akce, těm zastupitelům města Příbrami, kteří na jednotlivě rozeslané pozvánky
dokázali odpovědět, nebo si je v rámci předložených materiálů při zastupitelstvu alespoň přečíst.
Taktéž patří dík všem návštěvníkům za jejich štědré příspěvky, včetně dobrovolného vstupného, které bude celé zasláno na trans-
parentní účet Czech Hospital, o. s. Vybráno bylo 5 144 Kč. V neposlední řadě chci poděkovat studentům Gymnázia pod Svatou
Horou za pomoc a perfektní servis po dobu celé akce a médiím za spolupráci.

Petra Michvocíková, Czech Hospital, o. s.

Provoz MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec - srpen 2015

MŠ Kapacita 01.-05.07 06.-12.07. 13.-19.07. 20.-26.07. 27.07.-02.08. 03.-09.08. 10.-16.08. 17.-23.08. 24.-30.08. 31.08.

MŠ V Zahradě 50

MŠ, PB III, Jungmannova 91 110

MŠ Kličkova vila 50

MŠ Klubíčko 80

MŠ Perníková chaloupka 84

MŠ 28. října 55, Příbram VII 84

MŠ, PB VII, Bratří Čapků 278
čp. 278 96

čp. 235 100

MŠ Pohádka 105

MŠ, PB VII, Jana Drdy 496
čp. 496 100

čp. 193 112

MŠ, PB VIII, Školní 131
čp. 130 100

čp. 131 108

MŠ pod Svatou Horou 38

Alternativní MŠ 40

 MŠ Rybička 39

MŠ při Waldorfské škole Příbram 36

Projednáno v RM dne 16. února 2015, R.usn.č.120/2015

MŠ otevřena uzavřený provoz

Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 
 

stanovují po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu 
pro 

 

PODÁNÍ  ŢÁDOSTÍ  O  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  K  PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE 

pro  školní  rok  2015/2016 
na 

 čtvrtek 9. dubna 2015 od 10.00 do 16.00 hod.  
v sídle jednotlivých mateřských škol 

 
Mateřská škola V Zahradě - Jungmannova 416, Příbram III (http://skoly.pb.cz/1MS)   Mateřská škola Pohádka - Hradební 66, Příbram I (http://skoly.pb.cz/10MS) 

Mateřská škola Kličkova vila - Ondrákova 280, Příbram II (http://skoly.pb.cz/3MS)   Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 (http://skoly.pb.cz/11MS) 

Mateřská škola Klubíčko - Okruţní 200, Příbram VII (http://skoly.pb.cz/4MS)    Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91 (http://skoly.pb.cz/12MS) 

Mateřská škola Perníková chaloupka - Kutnohorská 101, Příbram VII (http://skoly.pb.cz/5MS) Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 (http://skoly.pb.cz/MSskolni) 

Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII (http://skoly.pb.cz/6MS)                Mateřská škola pod Svatou Horou - Nám. Dr. Josefa Theurera 262 (http://skoly.pb.cz/15MS) 

Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 (http://skoly.pb.cz/MSBC)    Alternativní mateřská škola – Školní 143, Příbram VIII (http://skoly.pb.cz/18MS) 

(Ţádosti v této škole jsou přijímány na pracovišti v čp. 278 i v čp. 235)     Mateřská škola Rybička - Fibichova 272, Příbram II (http://skoly.pb.cz/19MS) 

Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola (www.waldorf.pb.cz) 

(Ţádosti v této škole jsou přijímány na pracovišti Hornická 327, Příbram II) 

 
S sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou ţádost 

(Tiskopisy ţádostí jsou připraveny ke staţení na webových stránkách mateřských škol nebo k vyzvednutí v příslušné mateřské škole.) 
 





Kalendář akcí
10. 3. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka Divadlo A. Dvořáka 16:00
10. 3. Paddington Kino 16:30
10. 3. Přednáška Patrika Kotrby Ze srdce Evropy do Santiaga 

de Compostela aneb pěšky z České republiky až k oceánu 
na západ Španělska Knihovna J. Drdy 17:00

11. 3. Obraz Divadlo A. Dvořáka 19:00
11. 3. ANTARKTIDA… k branám ráje Kino 19:00
12. 3.    Bezplatná konzultace - Světový den ledvin Nemocnice Příbram
13. 3. Balada pro banditu Divadlo A. Dvořáka 17:00
13. 3. Maturitní ples - Gymnázium pod Sv. Horou  Estrádní sál 19:00
14. 3. Rande s duchem Divadlo A. Dvořáka 19:00
15. 3. Sběratelská burza/Bleší trh Estrádní sál 12:30
16. 3. Balada pro banditu – sk. A Divadlo A. Dvořáka 19:00
17. 3. Přednáška Mgr. Froňkové: Gotika a její taje Knihovna J. Drdy 17:00
17. 3. Drobečky z perníku Divadlo A. Dvořáka 19:00
17. 3. Tvoření masek Dům dětí a mládeže 15:00
18. 3. Petr Bambousek: Příběhy fotografií Galerie F. Drtikola 18:00
18. 3. Prokletí nefritového škorpiona Divadlo A. Dvořáka 19:00
19. 3. Keramický seminář - pí Benešová Dům dětí a mládeže 19:00
19. 3. Přednáška Genealogie – cesta za předky Knihovna J. Drdy 17:00
19. 3. St. Johnny D-klub 19:00
19. 3. Koncert Pavlíny Jíšové Malá scéna 19:00
20. 3. Hvězdné manýry Divadlo A. Dvořáka 19:00
20. 3. E!E, Nástroj snahy, Uninvited Junior klub 21:00
21. 3. Deskové hry Dům dětí a mládeže 9:00
21. 3. Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu Sokolovna
21. 3. Koncert RockTom aneb pivo ro(c)ku Pivovar Podlesí
21. 3.  Svatojosefský turnaji ve voleném mariáši Pivnice Elis 
22. 3. Pohádky z mléčné dráhy Divadlo A. Dvořáka 15:00
23. 3. Zasedání Zastupitelstva města Příbram nám. T. G. M. 121
23. 3. Hráči - sk. N Divadlo A. Dvořáka 19:00
24. 3. Mgr. J. Schmidt: Zapomenuté brdské hrady Knihovna J. Drdy 17:00
24. 3. Táta - sk. F Divadlo A. Dvořáka 19:00
26. 3. Přednáška: I. Švandelíková: Odkyselení těla aneb 

rovnováha pH těla = základ zdraví Knihovna J. Drdy 17:00
26. 3. Hvězdné manýry - sk. KMD 1, KMD 2 Knihovna J. Drdy 17:00
27. 3. Maturitní ples - SOU Dubno Estrádní sál 19:00
27. 3. Písničkáři sobě Malá scéna 19:30
27. 3. Koncert MEDVĚD 009 Junior klub 21:00
28. 3. Velikonoční dopoledne Dům dětí a mládeže 9:00
29. 3. Kouzlo na draka Malá scéna 15:00
31. 3. Literární podvečer s Olgou Fikrlovou Knihovna J. Drdy 17:00
31. 3. Poslední den na zaplacení místních poplatků - MěÚ Příbram

1. 4. Umění vraždy - veřejná generálka - sk. G Divadlo A. Dvořáka 10:00
1. 4. Škaredě zelená středa D-klub  
2. 4. Umění vraždy - 1. premiéra - sk. P1, P2 Divadlo A. Dvořáka 19:00  
3. 4. Umění vraždy - 2. premiéra Divadlo A. Dvořáka 19:00
7. 4. Dáma s kaméliemi Divadlo A. Dvořáka 19:00
8. 4. Saturnin Divadlo A. Dvořáka 19:00
9. 4. Přijímání přihlášek k předškol. vzdělávání mateřské školy            10-16
9. 4.  Přednáška: E. Straka: Islandské sopky D-klub 19:00

10. 4. Tajemný hrad v Karpatech - premiéra Malá scéna 19:00
10. 4. Koncert MIG 21 Junior klub 21:00
11. 4. Elektrický Emil - sk. J Malá scéna 17:00
11. 4. Brdský běžecký pohár 2015: Jarní Dražovka  
11. 4. Brdský běžecký pohár 2015: Brdská stezka 50 km - Mníšek p. Brdy 
13. 4. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka Malá scéna 19:00
14. 4. Radůza s kapelou Divadlo A. Dvořáka 20:00  
15. 4. Umění vraždy - sk. A Divadlo A. Dvořáka 19:00
16. 4. Balada pro banditu - sk. S Divadlo A. Dvořáka 16:00
17. 4. Sexuální perverze v Chicagu - scénické čtení D-klub
17. 4. Koncert skupiny PAKÁŠ + křest CD Junior klub 21:00
18. 4. Štěpán Rak 70 Divadlo A. Dvořáka 19:00
19. 4. Sůl nad zlato - sk. D Divadlo A. Dvořáka 15:00
19. 4. Brdský běžecký pohár 2015: Rožmitál - Březnice 
22. 4. Testosteron (Divadlo Komedie) Divadlo A. Dvořáka 19:00

Výstavy:
Czech Press Photo 2014 Galerie F. Drtikola 11. 2. - 31. 3.
Výstava Obrazy z dějin vrchu Březového Archiv Příbram 27. 2. - 2. 10.
Příbramské baryty - výstava minerálů Ševčinský důl 1. 1. - 31. 12. 
Ke všem čertům - výstava loutek Hornický domek do 31. 10.
Velikonoce v hornickém domku Hornický domek 23. 3. - 5. 4.

Knihovna Jana Drdy v březnu
V úterý 3. března od 17.30 proběhne společný večer autorského čtení a zpívání
Bedřicha Ludvíka (dramaturg, spisovatel, textař, hudební skladatel, scénárista a režisér)
a Terezy Boučkové (spisovatelka, scenáristka a publicistka).

Na čtvrtek 5. března od 17 hodin je pro všechny zájemce připravena přednáška
o antickém Římu paní Jany Froňkové. Blíže poznáme římské stavby jako: bazilika, teátr, cirk,
hipodrom, amfiteátr, termy, fórum, akvadukt, most a chrám. Dozvíme se, proč se vůbec
stavěly, k čemu sloužily, co všechno museli Římané znát. Pronikneme do tajů tehdejší
společnosti a kultury. Na závěr mi dovolte zmínit citaci Ovidia (Žalozpěvy 2,33): „Kdyby měl
Jupiter poslat své blesky, kdykoli lidé zhřeší, pak za krátký čas by docela bezbranný byl.”

V pátek 6. března od 17 hodin proběhne slavnostní křest druhé knihy Lenky Vlkové
s názvem „Hovory k Tobě“. Jedná se o osobní vzpomínky na historika umění Petra Porcala,
rodáka z jižních Čech, který čtyřicet let vyučoval na zahraničních univerzitách (nejdéle
ve Florencii). Byl přímým pokračovatelem idejí J. A. Komenského, který hlásal “škola hrou.”
Text knihy je vystaven na osobní korespondenci, ale v rámci ní je těsně propojen s naším
regionem formou novinových článků a esejů na nejrůznější témata. Součástí knihy je DVD
s živými nahrávkami jeho výkladu o umění. 

V úterý 10. března od 17 hodin proběhne přednáška Patrika Kotrby Ze srdce Evropy
do Santiaga de Compostela aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ
Španělska. Na návštěvníky přednášky čeká bohatý obrazový materiál, poutavý komentář
i autorské písně, jež vznikaly přímo na cestě, dlouhé několik tisíc kilometrů.

V úterý 17. března od 17 hodin se uskuteční další přednáška z cyklu paní Froňkové.
Tentokráte o Gotice a jejích tajích. Návštěvníci se dozvědí bližší informace o slohu, jenž vznikl
ve Francii a odtud se rozšířil do celé Evropy. Jak všichni víme, tato doba (i tento sloh) je
zaměřena na víru v Boha. V architektuře tak dominovaly stavby katedrál (např. Saint-Denis,
Ile-de-France, 1140), v malířství a sochařství pak plastiky svatých, madony, krucifixy, piety.
Říká se, že gotika je uměním víry. O tehdejším pohledu na svět svědčí následující citace:
“Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až zemřeš, všichni plakali a tys
byl šťastný” a „Konec bytí je naplněním našich skutků.“

Ve čtvrtek 19. března od 17 hodin proběhne přednáška paní Věry Khásové Genealogie
– cesta za předky. Zajímají Vás Vaši předci? Jak se jmenovali, kde žili, čím se živili? Pokusíme
se Vám ukázat, jak a kde začít hledat, na co můžete narazit, jak nalezené informace zpracovat
a ukládat. Zároveň se budeme snažit Vás varovat před chybami, kterých se můžete dopustit,
nebo jichž se dopustil někdo před Vámi.

V sobotu 21. března od 9 hodin zazní šustění karet v pivnici Elis při tradičním Svato-
josefském turnaji ve voleném mariáši (pro tři hráče). Hrát se bude o desetníky po čtyři
hodinová kola. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Takže mariášníci: „stosedm
v červených... flek, re, tutti... však to znáte!”

V úterý 24. března od 17 hodin proběhne přednáška pana Jiřího Schmidta Zapomenuté
brdské hrady IV. Řeč bude o hradech: Hořovice, Vydřiduch, Obora u Dobříše, Mydlná,
Mitrvald, Řebřík, Hvožďany, Hrádek u Klabavy, Salón. Na přednášce se dozvíte, co je známo
z historie hradů, kdo je vlastnil, jak vypadaly v době své největší slávy, zda a kdy byly
vypleněny, jak vypadají v současnosti, jak se k nim dostanete a mnoho dalších informací,
které budou podtrženy fotografiemi.

Ve čtvrtek 26. března od 17 hodin přivítáme paní Ivanu Švandelíkovou, která si
pro návštěvníky přichystala přednášku s názvem Odkyselení těla aneb rovnováha pH
těla = základ zdraví. Čím více a déle je lidský organismus překyselený, tím hůře se cítíme.
Přednáška odkryje příznaky této indispozice a ukáže, co konkrétně dělat při stavu překyse-
lenosti. Ukážeme si, jak je důležité měnit své zastaralé návyky a zvyky v životě.

V úterý 31. března od 17 hodin proběhne literární podvečer s Olgou Fikrlovou (básnířka,
prozaička, publicistka, pedagožka, toho času zaměstnankyně Muzea Hlavního města Prahy)
autorkou knih Květy s vůní cyankáli, Ucho na nebi, Klíč k podzemní zahradě a Na Kladensku
se krásně lhalo. Celý podvečer bude doplněn vlastními šansony autorky.

Každé únorové pondělí od 16:30 budou v ředitelně knihovny probíhat setkání
nad Texty z 20. století s panem Stanislavem Sloupem.

Všechny akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy (nám. T. G. Masaryka 156),
pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na jednotlivé akce jsou v prodeji v Informačním centru
Knihovny Jana Drdy.

Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou
Město Příbram ukončilo v lednu 2015 realizaci projektu „Rekonstrukce Mateřské školy
pod Svatou Horou“. Na tento projekt získalo město dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Čechy.

Informace o projektu
Realizací projektu došlo k vytvoření samostatné ložnice pro 38 dětí
v podkroví budovy, projekt také řešil nové vybavení v oblasti výuky,
vybavení školy moderními technologiemi (interaktivní tabulí, PC),
pomůckami pro výuku a didaktickými pomůckami pro rozvoj schop-
ností a dovedností dětí. Zároveň bylo dosaženo významného
zlepšení technologického zázemí školy pořízením průmyslové myčky
a pračky. Součástí projektu bylo i dovybavení školní zahrady novými
herními prvky.
Celková cena stavebních prací projektu „Rekonstrukce Mateřské

školy pod Svatou Horou“ byla dle smlouvy o dílo cca 3 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě
výběrového řízení firma MTStav Příbram, s. r. o. Celkové výdaje na realizaci projektu (tj. včetně výdajů
na pořízení vybavení mateřské školy, provádění dozorů na stavbě, výdajů na projektovou dokumentaci)
dosáhly výše cca 4 mil. Kč. Skutečná dotace bude vyplacena v celkové výši cca 3,4 mil. Kč, což je 85 %
celkových způsobilých výdajů. Část dotace byla již vyplacena (cca 1,4 mil. Kč), zbývající dotace bude
vyplacena v 1. čtvrtletí r. 2015. 
V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery. Těmito partnery jsou
Mateřská škola speciální, Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá
Hora a Tělocvičná jednota Sokol Příbram.

• Ústřední půjčovna pro dospělé:
celý březen: Literární kvíz pro dospělé - Jan Drda
úterý 3. března: Autorský večer - Bedřich Ludvík a Tereza Boučková (ÚP pro děti)
středa 11. března: Výprodej vyřazených knih (v průjezdu knihovny)
čtvrtek 19. března: Genealogie - cesta za předky, úvodní přednáška Věry Khásové (ÚP pro děti)
• Ústřední půjčovna pro děti:
2.- 6. března: Týden čtení aneb Čtení sluší každému
pondělí 2. března: Odpoledne stolních her a soutěží
pondělí 16. března: Knižní noviny - prohlížení - čtení - povídání
pondělí 23. března: Tvůrčí dílna - Velikonoce
pondělí 30. března: Žáčkoviny a jiné noviny

• Pobočka Křižák:
čtvrtek 26. března: SONS - beseda zaměřená na osobu Jana Drdy
celý březen: Druhá šance pro knihy - výprodej vyřazených knih a časopisů

• Pobočka Březové Hory:
pátek 6. března: Malujeme protrét Jana Drdy, odpolední čítárna pohádek
pátek 13. a 20. března: Městečko na dlani - vyrábíme maketu, odpolední čítárna pohádek 
pátek 27. března: Výstava portrétů Jana Drdy

• Pobočka Školní:
čtvrtek 5. března: Společné podvečerní čtení rodičů, prarodičů a dětí
pondělí 9. března: Pexesoliga - velké finále a rozdílení cen
čtvrtek 12. března: Příbramští voskaři - přednáška pořádaná ve spolupráci s Hornickým muzeem 
Příbram, přednáší  PhDr. Lenka Blažková,  Ph.D.
16.- 20. března: Týden čtení
pondělí 30. března: V hlavní roli knížka - slavnostní vernisáž výstavy čtenářských fotografií

Hledá se táta čtenář - Vyhlašujeme soutěž o čtenářskou rodinu 
roku tentokrát se zaměřením na otce. Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků České republiky a Liga otevřených mužů zahájily společnou 
kampaň na podporu čtení „Tátové čtou dětem“ a i my chceme více povz-
budit tatínky, aby byli ve čtení svým dětem aktivní.

• Společenský sál:
čtvrtek 5. března: Mgr. Jana Froňková - Řím
pátek 6. března: Lenka Vlková - Hovory k Tobě (křest knihy)
úterý 10. března: Patrik Kotrba - Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
úterý 17. března: Mgr. Jana Froňková - Gotika
úterý 24. března: Mgr. Jiří Schmidt - Zapomenuté brdské hrady IV.
čtvrtek 26. března: Ivana Švandelíková - Odkyselení těla
úterý 31. března: Olga Fikrlová - Literární večer
každé pondělí: Stanislav Sloup - Texty z 20. století (ředitelna)

Celkový program akcí:

• Studovna:
pondělí 9. března: Vše, co jste chtěli vědět o půjčování e-knih, ale báli jste se zeptat. 
Chcete si půjčovat elektronické knihy? Pomůžeme vám s první výpůjčkou. 

2015

Klub seniorů při KJD Příbram (ZŠ na Březových Horách):
úterý 3. března: Zdravá výživa nejen ve vyšším věku - přednáška Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje zaměřená na podporu zdraví a zdravotní výchovu obyvatel regionu. Tématem 
přednášky je zdravá výživa nejen ve vyšším věku, doplněná krátkým blokem „prevence úrazů seniorů”

Podrobnější informace o našich akcích se dozvíte na našem webu kjd.pb.cz 
nebo na příslušných odděleních.



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
BOHUMIL FIDLER

UČITEL, HUDEBNÍ SKLADATEL A REGENSCHORI
1860  - 1944

V dnešním díle si představíme výraznou osobnost kulturního dění v našem města
na přelomu 19. a 20. století. 
Bohumil Fidler se narodil do rodiny příbramského ředitele měšťanské školy a sám
se také rozhodl pro životní pedagogickou kariéru. Vystudoval v Příbrami učitelský
ústav a následně deset let pilně vyučoval. Jelikož jej od mládí přitahovala hudba,
rozhodl se po 10 letech výuky přijmout nabídku na vedeních chrámového kůru
u sv. Jakuba. Měl k dispozici soubor složený z poměrně kvalitních zpěváků a hráčů,
a proto si mohl dovolit provádět i náročné kompozice včetně mší Antonína Dvořáka.
Bohumil Fidler reorganizoval hudební produkci svatojakubského kůru v duchu
ceciliánské reformy, o které jsme psali v předchozím čísle v souvislosti s půso-
bením Jana Nepomuka Forsta na kůru svatohorském. 
Bohumil Fidler se věnoval též vlastním kompozicím, především v souvislosti se svou
prací na kostelním kůru. Většina jeho skladeb má proto duchovní charakter.
Můžeme zde uvést Missu solemnis D dur, Missu pastoralis A dur, Missu brevis či
četné koledy. Přestože ve skladatelské činnosti nedosáhl zvláštního úspěchu, byla
jeho díla hrána nejen v Příbrami, ale i v Praze a na dalších místech. Pro pedagogické
účely složil a vydal Sbírku dvojhlasých a trojhlasých školních písní. V jeho díle se
promítá silný vliv Antonína Dvořáka, se kterým se osobně znal. Považoval jej
za svůj velký vzor a podařilo se mu s ním spřátelit. Navštěvoval jej na Vysoké, občas
spolu muzicírovali a dochovalo se několik dopisů, které jejich přátelství dokladují.
V roce 1883 se Fidler stal dirigentem orchestru sboru Lumír a Dobromila a záhy
převzal též vedení celého sboru. S takovým ansámblem si troufl zinscenovat
v Příbrami i operu, nejprve Blodkovu V Studni, potom Bendlova Starého ženicha
a nakonec i Smetanovu Prodanou nevěstu. V rámci veřejných vystoupení hudebních
těles, která Fidler v Příbrami vedl, vystupovali i nejrůznější hosté, vesměs populární
interpreti své doby. Přesto jeho veřejná vystoupení provázely i nejrůznější problémy.
Byly to především finanční prodělky, které byly způsobeny vysokými nároky
na kvalitu hudebníků a velikostí orchestru. Navíc Fidler upřednostňoval náročná
a pro posluchače hůře srozumitelná díla, a tak se často potýkal se slabší návštěvností. 
V roce 1899 se Bohumil Fidler vedení sboru Lumír a Dobromila vzdal. Netrvalo však
dlouho a Fidler se angažoval při vzniku zcela nového hudebního tělesa – Příbramské
filharmonie. První vystoupení se uskutečnilo v roce 1908 a odstartovalo úspěšnou
dráhu orchestru, který existuje a koncertuje dodnes. Fidler opět nastudoval mnohá
náročná díla a opět se setkával s malým zájmem publika. Mezi členy orchestru
proto zavládla nespokojenost. Ještě před první světovou válkou proto Fidler
rezignoval na vedení orchestru a nadále se již věnoval pouze chrámu sv. Jakuba.
Zemřel v poměrně vysokém věku v roce 1944.
Bohumil Fidler patřil mezi nejtalentovanější hudebníky, kteří kdy v našem městě
působili. Příbram však jeho snažení přijímala mnohdy s rozpaky a menším
ohlasem, než by si byl zasloužil. Bylo by proto dobré, aby jeho jméno neupadlo
v zapomnění. Daniel Doležal

8. 3. 1725
císař Karel VI. vrátil Příbrami hrdelní právo.

12. 3. 1985
město Příbram navštívila delegace z Vietnamu.

16. 3. 1675
císař Leopold I. formálně potvrdil darování
Svaté Hory jezuitům.

17. 3. 1965
Rada města vydala vyhlášku proti fušování
v řemeslných oborech, meloucháři se měli nově
zapojit do práce v Komunálních službách.

21. 3. 1915
se v Měšťanské besedě konala valná
hromada Včelařského spolku pro Příbram
a okolí, který měl v té době 141 členů.

22. 3. 1965
Příbramská rada vynesla rozsudek, ve kte-
rém zakázala jezuitům klást překážky proti

prodeji chleba a pečiva v okolí Svaté Hory
na městských pozemcích.

25. 3. 1955
zemřel Karel Valta (*28. 2. 1883), významný
příbramský kulturní a vlastivědný pracovník,
spisovatel a novinář.

25. 3. 2005
se v Příbrami konal benefiční koncert pro ob-
novu Vysokých Tater, zničených vichřicí.

27. 3. 1935
v Příbrami v Tůmově kině přednášel o svě-
tových sportovních událostech známý
redaktor a rozhlasový reportér Josef Laufer.

28. 3. 1885
byl nahrazen starý puklý zvon Prokop
z kostela sv. Prokopa, který pocházel z roku
1580, novým zvonem stejného jména.

Daniel Doležal

B Ř E Z N O V É K A L E N D Á R I U M

JA N DR DA 1915-2015
4. dubna si připomeneme sté výročí narození Jana Drdy, jednoho z nejznámějších českých
spisovatelů, úzce spjatých s Příbramí. Narodil se zde a vyrůstal ve velmi skromných
poměrech, vychováván babičkou a dědečkem. Jako výjimečně nadaný student absolvoval
zdejší gymnázium a pokračoval ve studiích na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze,
kterou však z finančních důvodů opustil. Již v době studií publikoval v časopisech a novi-
nách, a psal divadelní hry pro ochotníky. V roce 1938 nastoupil do pražské redakce Lidových
novin do kulturní rubriky, kde se stal žákem Karla Čapka. 
Jeho život a dílo zásadně ovlivnily nejen dětství v chudých poměrech malého městečka
a léta okupace, ale i politické a myšlenkové proudy v poválečném Československu. Vstoupil
do KSČ a byl zvolen do Národního shromáždění. Pod vlivem komunistické ideologie působil
i jako předseda Svazu československých spisovatelů. Ve druhé polovině šedesátých let
procitl z této euforie a v roce 1968 se zásadně postavil proti okupaci spojeneckými vojsky. 
Jeho tvorba byla žánrově i tematicky velmi bohatá. Napsal řadu
románů, povídek, bezpočet fejetonů i divadelních her. Spolupra-
coval s rozhlasem i filmem. Na jeho náměty dodnes vznikají
divácky úspěšná filmová i divadelní představení, zejména
pohádky. Jeho nepřekonatelné vypravěčské umění stále přitahuje
čtenáře všech věkových kategorií. Pro příbramské obyvatele jeho
knihy v hojné míře nabízí příbramská městská knihovna, která
po Janu Drdovi od roku 1990 nese název Knihovna Jana Drdy.
K připomenutí spisovatelova významného jubilea vydává
Knihovna Jana Drdy sbírku fejetonů Svět viděný zpomaloučka.
Tato kniha vyšla pouze v letech 1943 a 1944 a obsahuje fejetony,
publikované v období okupace v Lidových novinách. Živé, svižné
texty nepostrádají vtip a pointu a nesou stopy Čapkovy školy.
V dnešní uspěchané době je velmi aktuální pozastavení se nad drobnostmi všednodenního
života a výzva ke zpomalení, a proto věříme, že kniha potěší milovníky Drdova zvukomaleb-
ného jazyka. Nové vydání uspořádal a doplnil autorův syn Petr Drda a po technické
a výtvarné stránce připravil Vladimír Pistorius. 

Z m ě n a  v e  v e d e n í  P e č o v a t e l s k é  s l u ž b y
Rada města Příbrami na svém posledním jednání dočasně jmenovala do funkce ředitele
Pečovatelské služby Bc. Dušana Strakulu. Ten nahradí Ing. Janu Pelikánovou, zástupkyni
ředitele Pečovatelské služby, která byla v listopadu minulého roku pověřena vedením
Pečovatelské služby poté, co byl odvolán z postu ředitele MUDr. Ivan Šedivý. Důvodem
jmenování Bc. Dušana Strakuly je aktuální nepříznivá situace v této příspěvkové organizaci
města. Poslední dobou přicházely na radnici konkrétní a závažné stížnosti klientů Pečovatelské
služby zejména na kvalitu poskytovaných služeb a chování personálu. Nový ředitel chce tuto
momentální nepříznivou situaci v příspěvkové organizaci města vyřešit a zároveň bude mít
za úkol připravit a realizovat společně s ostatními pracovníky jednotlivých dotčených oddělení
záměr zřízení Centra zdravotních a sociálních služeb.

„Rada města Příbram mě již 10. února pověřila prošetřením postupů personálu při poskytování
sociálních a zdravotních služeb v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbrami z pohledu
naplňování legislativních požadavků, interních předpisů zřizovatele, interních předpisů Pečovatelské
služby města Příbram, včetně dodržování standardů kvality sociálních služeb,“ uvedl starosta
města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka s tím, že se tak stalo na základě poměrně závažných
stížností některých klientů a že za této situace bylo nutné jednat bezodkladně.

„Ing. Jana Pelikánová, dočasně pověřená vedením Pečovatelské služby, nemohla a ani nemůže
jako ekonomka z časových ani jiných důvodů tyto aktuální problémy řešit,“ vysvětluje důvody
nutné změny starosta a dodává, že nový ředitel Pečovatelské služby byl vedením této organi-
zace pověřen pouze dočasně, a to do 30. 6. 2015. „Nový ředitel dostal dílčí úkol za jasně defino-
vaných podmínek, a to jak časových, tak pracovních. Pro období do konce června má jasné,
předem určené organizační a manažerské úkoly,“ vysvětluje tuto situaci starosta.

Bc. Dušan Strakula (39 let) má ve svém profesním životě za sebou 17 let praxe ve firemním
managementu, má bakalářské vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psy-
chologie a letos dokončuje v magisterském programu studium speciální pedagogiky
na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Po změně vedení příbramské radnice zajišťo-
val v posledních měsících analytické a optimalizační práce Městského úřadu Příbram.

„Od Dušana Strakuly očekávám, že jako dočasně jmenovaný ředitel zkoordinuje všechny činnosti
v této příspěvkové organizaci města nejen po personální stránce. Jsem přesvědčen, že má výborné
manažerské předpoklady a dlouholeté zkušenosti k tomu, aby v následujících měsících vedl
Pečovatelskou službu města Příbrami na vysoce profesionální úrovni, a že zároveň připraví
podmínky pro hladký vznik nového Centra,“ uvedl dále starosta Jindřich Vařeka a dodává, že
v rámci období tohoto dočasného jmenování bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele
Centra zdravotních a sociálních služeb města Příbrami, které by mělo začít fungovat
od 1. 7. 2015, a také výběrová řízení na vedoucí jednotlivých středisek, která budou v rámci
tohoto jednoho centra.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Edukativní divadelní soubor Abraka Muzika
Edukativní divadelní soubor Abraka Muzika, podporovaný Exekutorským úřadem Přerov (největším
v republice), vystoupil 19. února na základní škole v Obecnici u Příbrami. Formou hudebního divadla učil
děti, jak zodpovědně zacházet s penězi. Cílem programu, který je součástí širšího projektu podpory
sociálních dovedností, je zábavnou a nenásilnou formou zlepšit stav finanční gramotnosti u žáků ZŠ.
Turné probíhá celý letošní školní rok a celkem se do něj zapojí 20 000 žáků po celé ČR.

Představení trvalo asi hodinu a skládalo se z dramatizovaných scén, které modelují konkrétní „finanční
situace“. Situace vytvářejí společně s herci sami školáci. Z každého vstupu vyplývá konkrétní poznání,
poučení, zážitek, který něco objasňuje. Po této dramatické sekvenci vždy následuje autorská píseň
na stejné téma, která situaci rekapituluje, potvrzuje a získanou informaci fixuje.
Divadlo Abraka Muzika má s prací s dětmi dvacetileté zkušenosti a dlouhodobě se zabývá finanční
a internetovou gramotností dětí, stejně jako prevencí dětské kriminality. Všichni členové souboru jsou
pedagogové a pracují se svými skupinami školáků. Pořádají prázdninové dílny a provádí vlastní sondy
do úrovně kompetencí cílové skupiny.

Centrum Amelie Příbram - pomáháme žít život s rakovinou
9. 3., 23. 3., 30. 3. posezení u kávy a čaje, 16. 3. dechové cvičení 
Kontakt: Mgr. Vladimíra Míková, tel. 608 458 109
Příbram V-Zdaboř, Podbrdská 269, pavilon E, 1. patro

Doprovodná akce Czech Press Photo:  
Autorská prezentace: PETR BAMBOUSEK
Autor získal v soutěžní kategorii Příroda a životní prostředí 2. cenu odborné poroty
a na závěr výstavy CPP (leden 2015) 3. cenu diváka. V anketě byly hodnoceny všechny
vystavené fotografie (cca 500)

Příběhy fotografií
Víte, jak se fotí tropická příroda? Autor cestuje za zvířaty do tropů už více než 10 let.
Přijďte se zaposlouchat do vyprávění o setkání se zvířaty, která známe často jen
z knížek nebo bezpečí zoologické zahrady. Vyprávění vás zavede hluboko do tropic-
kých lesů Bornea, Sulawesi, Panamy či Ekvádoru a dozvíte se, jak vznikají snímky,
na které má fotograf často jen jediný pokus. Prezentaci doprovází autentické hlasy
tropického pralesa, řada fotografií zvířat i snímků ze zákulisí fotografických expedic,
které organizuje pro ostatní fotografy přírody.
Středa 18. března 2015 v 18 hodin v Galerii Františka Drtikola Příbram

S t ě h o v á n í  p r o t i a l k o h o l n í  z á c h y t n é  s t a n i c e
Příbramská protialkoholní záchytná stanice, která funguje pod správou městského úřadu od roku
1993, by mohla být brzy v areálu příbramské nemocnice na Zdaboři. Město Příbram se o pronájmu
prostor dohodlo s nemocnicí, smlouvu budou příští týden projednávat radní města a mělo by dojít
k jejímu schválení. 
Jakmile bude smlouva podepsána, začnou v nových prostorách protialkoholní záchytné stanice v areálu
nemocnice na Zdaboři v suterénu budovy H probíhat stavební úpravy tak, aby vše splňovalo požadavky
pro provoz zdravotnického zařízení tohoto typu. Náklady bude hradit nemocnice i město Příbram
a celková částka by se měla pohybovat okolo 130 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že jde o zdravotnické zařízení, je nutné zajistit i potřebné vybavení.
„Budeme oslovovat zdravotníky a lékaře, kteří by měli zájem nám na záchytné stanici pomáhat. Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví v této věci zpracuje potřebné podklady a klíčové dokumenty,“ uvedla
místostarostka Alena Ženíšková s tím, že tým protialkoholní záchytné stanice budou tvořit současní
sanitáři, jejichž práci budou nově koordinovat zdravotníci i lékaři.

Služba záchytné stanice je plánována na dobu denně od 19 do 7 hodin ráno, personál včetně lékaře
bude mít své zázemí. Je zvažována i pohotovostní služba na telefonu, vše záleží ale na financích a ostat-
ních faktorech nebo možnostech města.
„Jakmile bude podepsaná smlouva s nemocnicí, záchytná stanice bude vybavena, budeme mít souhlasné
stanovisko hygienické stanice a bude připraven pracovní tým, můžeme požádat Odbor zdravotnictví
Středočeského kraje o udělení oprávnění provozovat zdravotní službu Protialkoholní záchytné stanice,“
informuje místostarostka Alena Ženíšková.
V současné době činí poplatek za umístění v protialkoholní záchytné stanici 1 500 Kč, město
zvažuje částku zvýšit na 2 500 Kč.
Vzhledem k trendu zachycených (v roce 2014 to bylo 395 osob) se zdá, že záchytná stanice plní účel
a svůj smysl má. „Obzvláště po minulém víkendu, kdy jsme na záchytce měli úplně plno,“ s jistou nadsázkou
dodává místostarostka Ženíšková a připomíná, že úkolem záchytné stanice je zajistit umístění osob, které
se požitím alkoholu nebo jiné návykové látky přivedly do stavu ohrožujícího sebe či okolí nebo do stavu
vzbuzujícího veřejné pohoršení, a nelze je umístit jinde či jinak.

Pár informací na závěr: Roční rozpočet záchytky byl pro rok 2014 celkem 1 875 500 Kč, Středočeský kraj
přispěl 1 300 000 Kč, přispělo také 8 okolních měst (dle počtu zachycených od 5 000 do 15 000 Kč)
v celkové výši 75 000 Kč. Nejvzdálenější místa trvalého pobytu zachycených jsou Havířov, Vyškov na Mo-
ravě, Jaroměř.
Pro zajímavost také uvádíme počty zachycených za posledních 10 let:

2004 – 181         2006 – 217 2008 – 231        2010 – 290          2012 – 328 2014 – 395
2005 – 191         2007 – 234 2009 – 211        2011 – 289          2013 – 280
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Při příležitosti Světového dne
ledvin zve dne 12. března 2015
Dialyzační středisko NephroCare
v pavilónu B Oblastní nemocnice
Příbram občany Příbrami
na bezplatnou konzultaci,
kde se mohou poradit o tom, jak
ještě lépe pečovat o své ledviny,
a ujistit se, že mají jejich stav pod
kontrolou. 
Každý rok v březnu upozorňují
nefrologové celého světa
u příležitosti Světového dne led-
vin na to, že počet ledvinných
onemocnění prudce stoupá.
Může za to náš způsob života,
který civilizačním nemocem
nahrává. Nedostatek pohybu,
stres, obezita, vysoký tlak
a cukrovka jsou rizikovými
faktory chronického onemoc-
nění ledvin. Rizikovými skupi-
nami jsou především lidé nad 60
let a trpící diabetem nebo
vysokým krevním tlakem. 

VÝSTAVA/EXHIBITION
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Výstava pod záštitou  prezidenta České republiky, ministra kultury a primátora Prahy

’14

’14

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
11. ÚNORA – 29. BŘEZNA 2015
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

VELKÁ SCÉNA
čt 5. 3.|Neptunové doly 
Divadlo Vizita 
19:00 290, 250 Kč

so 7. 3.|Tartuffe  
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
19:00 160, 120 Kč

st 11. 3.|Obraz  
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
19:00 160 Kč

pá 13. 3.|Balada pro banditu  
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
17:00 80 Kč

so 14. 3.|Rande s duchem  
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
19:00 160, 120 Kč

po 16. 3.|Balada pro banditu 
Divadlo A. Dvořáka Příbram sk. A
19:00 160, 120 Kč

út 17. 3.|Drobečky z perníku 
200. repríza sk. R 
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
19:00 160, 120 Kč

st 18. 3.|Prokletí nefritového 
škorpióna Divadlo A. Dvořáka Příbram 
19:00 160, 120 Kč

pá 20. 3.|Hvězdné manýry  sk. E 
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
19:00 160, 120 Kč

ne 22. 3.|Pohádky z mléčné 
dráhy Divadlo Tramtarie sk. D
15:00 70 Kč

po 23. 3.|Hráči sk. N 
Městská divadla pražská 
19:00 290, 250 Kč

út 24. 3.|Táta sk. F 
One man show táta 
19:00 190, 150 Kč

čt 26. 3.|Hvězdné manýry 
Divadlo A. Dvořáka Příbram sk. KMD 1, KMD 2
17:00 160, 120 Kč

MALÁ SCÉNA
          

pá 6. 3.|Rozpaky zubaře Svat. 
Nováka  sk. S1
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
16:00 50 Kč

út 10. 3.|Rozpaky zubaře  
Svat. Nováka  sk. S2 
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
16:00 50 Kč

čt 19. 3.|Koncert Pavlíny  
Jíšové a Adély Jonášové  
19:00 130 Kč

pá 27. 3.|Písničkáři sobě  
Pronájem, pořádá Sapientia, o.s. 
19:30 130, 150 Kč

ne 29. 3.|Kouzlo na draka  
Pronájem, pořádá Divadlo za vodou 
15:00 50 Kč

pRO šKOLy
čt 12. 3.|Škola základ života  
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
10:00 50 Kč

po 23. 3.|Pohádky z mléčné 
dráhy  
Divadlo Tramtarie  
9:00 a 10:30 50 Kč

ESTRÁDNí SÁL
pá 6. 3.|Maturitní ples SZŠ Příbram 
Pronájem, pořádá p. Jiří Dohnal. 19:00
čt 12. 3.|Kontraktační veletrh POGRR 
Pronájem, pořádá POGRR, s.r.o.  09:00
pá 13. 3.|Maturitní ples GPSH Příbram. 
Pronájem, pořádá p. Jiří Dohnal.  19:00
ne 15. 3.|Sběratelská burza 
Pronájem, pořádá firma TUZEKS.  12:30
pá 20. 3.|Firemní večírek VAVEX 1990 s.r.o. 
Pronájem, pořádá firma Vavex 1990 s.r.o.  19:00
so 21. 3.|Rybářský svaz – schůze 
Pronájem, pořádá Rybářský svaz.  09:00
pá 27. 3.|Maturitní ples - SOU Dubno 
Pronájem, pořádá SOU Dubno.  19:00

D-Klub
po 2. 3.|Osamělé večery Dory N. 
19:00 100 Kč

čt 19. 3.|St. Johnny 
19:00 130 Kč

KINO
ne 1. 3.|Teorie všeho 
životopisný/romantický 
16:00 TIT/120 Kč

út 3. 3.|Tučňáci z Madagaskaru 
animované  
16:30 CZ/90 Kč

čt 5. 3.|Ghoul – thriller
19:00 TIT/110 Kč

pá 6. 3.|Ghoul – thriller
20:00 TIT/110 Kč

so 7. 3.|Asterix: Sídliště bohů
animované  
16:00 CZ/110 Kč

so 7. 3.|Vetřelec: 
režisérský sestřih – horor  
19:00 TIT/100 Kč

ne 8. 3.|Divočina – drama
16:00 TIT/110 Kč

út 10. 3.|Paddington – rodinný
16:30 CZ/80 Kč

st 11. 3.|Antarktida
Přednáška V. Šilhy – dokument
Pronájem, pořádá AWAY PRODUCTION  
19:00 CZ/120 Kč

čt 12. 3.|Americký Sniper 
válečný/drama  
19:00 TIT/100 Kč

pá 13. 3.|Americký Sniper
válečný/drama  
20:00 TIT/100 Kč

so 14. 3.|Asterix: Sídliště bohů
animované  
16:00 CZ/110 Kč

so 14. 3.|Padesát odstínů šedi
drama/romantický  
19:00 TIT/120 Kč

ne 15. 3.|Perný den – hudební
16:00 TIT/70 Kč

út 17. 3.|Velká šestka – animované
16:30 CZ/80 Kč

čt 19. 3.|Rezistence – akční/sci-fi
19:00 CZ/110 Kč

pá 20. 3.|Rezistence – akční/sci-fi
20:00 CZ/110 Kč

so 21. 3.|Píseň moře – animované
16:00 CZ/80 Kč

so 21. 3.|Vybíjená – komedie
19:00 CZ/130 Kč

ne 22. 3.|Vybíjená – komedie
16:00 CZ/130 Kč

út 24. 3.|Spongebob ve filmu:
Houba na suchu – animované  
16:30 CZ/100 Kč

čt 26. 3.|Expediční kamera 
dokument  
18:00 TIT/80 Kč

pá 27. 3.|Chappie – akční/sci-fi
20:00 TIT/120 Kč

so 28. 3.|Konečně doma 
animované  
16:00 CZ/115 Kč

so 28. 3.|Chappie – akční/sci-fi
19:00 TIT/120 Kč

ne 29. 3.|Gunman: 
Muž na odstřel – krimi/drama 
16:00 TIT/110 Kč

út 31. 3.|Arthur a Minimojové
– animovaný 
16:30 CZ/70 Kč      

kinopribram.eu
Změna programu vyhrazena

divadlopribram.eu březen 20
15

Legionářů 400, 261 01 Příbram
tel.: 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
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