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Na návštěvníky čeká program doprovázený hudbou, informace 
o historii kostela a obce, informace o probíhajících opravách 
kostela a prohlídka kostela.

Noc kostelů probíhá v Pičíně pod záštitou starostky.

www.nockostelu.cz/kostel/3598/

Pozvánka
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Vážení spoluobčané,

vydáváme pro Vás obecní zpravodaj. Chtěli bychom, abyste byli informováni o dění v obci, abyste se mohli podívat 
na to, co se v obci událo a jaké akce nás čekají. Zpravodaj by měl být dokumentem, ve kterém zachytíme důležité 
události v Pičíně. Chceme se zaměřit i na problémy, které nás i Vás trápí. K vydání zpravodaje jsme přistoupili 
proto, že mnohým z Vás podobná forma informací v tištěné podobě chybí, někteří nechodí na internet, a i když 
se snažíme, abyste byli, milí občané, o všem informováni i jinými způsoby – informace do schránek, SMS zprávy, 
místní rozhlas - věříme, že vydávaný zpravodaj Vám udělá radost.

Těšíme se na Vaše reakce a připomínky, které se budeme, pokud to půjde, snažit využít pro tvorbu dalšího čísla.

Přejeme Vám krásné jarní dny a začátek léta.

Za Zastupitelstvo Obce Pičín
RNDr. Lenka Kupková, starostka

Slovo  na  úvod  /  Stalo  se  v  Pičíně

10.2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD, 
MAŠKARNÍ PLES, DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
Tradiční maškarní průvod v sobotu 10.2.2018 se tentokrát 
zaměřil na zdravotnictví, kdo chtěl, byl ošetřen, a kdo 
nechtěl, taky. Po cestě nechybělo při zastávkách u občanů 
občerstvení. I tak si ale účastníci průvodu, který obcházel 
celý Pičín a trval od jedenácti skoro do pěti hodin, 
zaslouží uznání a obdiv za výdrž a hlavně za vtipné masky 
a vše kolem. V sobotu večer maškarní ples a v neděli 
odpoledne dětský maškarní poznamenala chřipková 
epidemie výrazněji, i tak se ale všichni přítomní dobře 
bavili, masky byly zajímavé a těm, kdo se do nich převlékli, 
nechyběla odvaha. V neděli si děti na dětském maškarním 
zasoutěžily a zatancovaly si. Poděkování patří SDH Pičín, 
všem, kdo se starají o udržení tradice masopustního 
průvodu, hasičkám a hasičům za organizaci maškarního 
plesu a dětského maškarního. Tak zase za rok.
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10.3. MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Z  iniciativy členek místní organizace Červeného 
kříže se dne 10.3.2018 konalo setkání a posezení při 
příležitosti Mezinárodního dne žen. V sále restaurace se 
u občerstvení, které připravily členky Červeného kříže, a 
při hudbě a tanci sešly především pičínské ženy, některé 
přišly s  partnery. Líbilo se i krátké taneční vystoupení. 
Vypadalo to, že všichni přítomní si akci užili, panovala 
příjemná a veselá atmosféra.
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Stalo  se  v  Pičíně
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Stalo  s e v  Pičíně  /   Z  O bce

11.4. BESEDA S PRACOVNICÍ SOCIÁLNÍ 
PORADNY A CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ve středu dne 11.4.2018 se konala v salonku restaurace 
beseda s  Mgr. Janou Benovou, pracovnicí sociální 
poradny, která občany seznámila s možnostmi, jaké 
Sociální poradna a Centrum sociálních a zdravotních 
služeb nabízí seniorům a občanům ve složité životní 
situaci. Podpořit jí přišla  a některé dotazy přítomných 
také zodpověděla Bc. Lenka Nešverová, vedoucí 
nízkoprahového centra, které také spadá pod Centrum 
sociálních a zdravotních služeb.

Sociální poradna poskytuje zdarma odborné sociální a 
psychologické poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci, 
zajišťuje zprostředkování vhodné návazné sociální nebo jiné 
služby, poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech, 
služeb pro seniory a péče o seniory, radí s vyřizováním dávek 
a dalších možností podpory seniorům, nabízí psychologickou i 
právní pomoc při řešení složitých životních situací - například 
ztrátě partnera, při dědickém řízení, ve složitých rodinných 
situacích, nabízí dluhové poradenství včetně zpracování návrhů 
na povolení oddlužení, pomůže při exekučních a insolvenčních 
řízeních, pomáhá při kontaktech s úřady a jinými institucemi. 
Beseda byla pořádána na základě častých dotazů našich občanů 
na uvedenou problematiku. Přítomní se dotazovali na problémy, 
které je v  této souvislosti zajímají a získali kontakt na sociální 
poradnu pro případ, že by její služby potřebovali.

Sociální poradna sídlí v  Příbrami na Náměstí T. G. Masaryka 
1, telefon 318498281 nebo 318  498  282, mail poradna@
centrumpribram.cz.

Kontakty Sociální poradna Příbram
Vedoucí střediska: Mgr. Jana Benová
Náměstí T.G.M. 1  
Příbram I  
Budova bývalého soudu - přízemí vpravo
Tel.: 318 498 281, 778 751 174

PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍ PORADNY
Je vhodné si návštěvu předem dohodnout

pondělí 12.00-  17.00 Odborné sociální poradenství

10.00 – 15.00 Psychologické služby

úterý   7.30 – 15.00 Odborné sociální poradenství

středa 12.00 – 17.00 Odborné sociální poradenství

čtvrtek   7.30 – 12.30 Odborné sociální poradenství

10.00 – 15.00 Psychologické služby

pátek   9.00 – 14.00

Je vhodné si návštěvu předem dohodnout

Kontakty na sociální pracovnice:
Mgr. Jana Benová 778768461
Bc. Marina Kravčuková 778 751 174
Bc. Kamila Šourková 608 223 960
Psycholog:
Mgr. Kateřina Dragounová 608 223 930

OPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
V současné době probíhá oprava veřejného 
prostranství v  Pičíně. Občané již byli informováni na 
webových stránkách Obce Pičín, prostřednictvím SMS, 
veřejným rozhlasem i vývěskami, že zde bude položena 
nová jednotná dlažba a zároveň se vyřeší nerovnosti a 
odtokové poměry v tomto prostoru. Byly odstraněny 
dřeviny, jejichž kořeny narušovaly povrch veřejného 
prostranství. Po dokončení zemních prací budou 
dosázeny nové dřeviny a keře a budou zde provedeny 
zahradnické práce. Z  parkoviště bude vybudováno 
několik průchodů na veřejné prostranství, u vzniklých 
ostrůvků budou umístěny lavičky. Vymění se lampy 
veřejného osvětlení a stávající lavičky. Nové bude i 
posezení před restaurací, kde budou na závěr umístěny 
nové lavičky, stoly a stojany na slunečníky. 

Opravu provádí firma Formista s.r.o. V  celém prostoru před 
restaurací byla nejdříve odstraněna stávající nesourodá dlažba, 
asfalty a jiné povrchy. První dny po zahájení prací zde bylo rušno 
a pohyb v těchto místech byl prováděnými pracemi ztížen. Nyní 
se již bude pokládat nová jednotná dlažba.

Děkujeme občanům, že strpěli a ještě strpí dočasné 
nepříjemnosti, které pro ně přináší oprava tohoto veřejného 
prostranství. Věříme, že se v červnu, až práce skončí, budeme 
společně radovat ze zdárně dokončeného díla.
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OPLOCENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA PRO ODPADY
Za budovou Obce Pičín probíhají, a v době, kdy vyjde 
Zpravodaj, by již měly být dokončené, práce na oplocení 
místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. 
Postupně sem byly v  posledních letech přidávané 
kontejnery na další druhy odpadu.

Nyní je zde umístěn kontejner na bioodpad, na šrot, na drobný 
elektroodpad, na textil, na větší plastový odpad a od minulého 
roku je zde umístěn trvale kontejner na objemný odpad. 
Záměrem umístění tohoto kontejneru bylo především umožnit 

občanům bezproblémové odkládání objemného odpadu 
celoročně, protože jen občas přistavěné kontejnery na tento 
odpad již svou kapacitou nestačily. Umístění tohoto kontejneru 
by mělo zabránit vzniku černých skládek v  katastru obce, na 
jejichž odstranění se v minulosti vynakládaly značné prostředky. 
Oplocení dřevěnou palisádou by mělo přispět k oddělení tohoto 
sběrného místa od okolního prostředí, aby kontejnery a odpady 
nenarušovaly vzhled okolí – sportovního hřiště a jeho zázemí i 
okolí rodinných domů.

Připravujeme pro Vás publikaci o Pičíně, ve které budou 
zachycena důležitá fakta z historie obce Pičín až do současnosti.  
Publikace bude doplněna o dobové fotografie, které poskytli 
někteří občané. Vydání publikace bychom chtěli stihnout do 
sjezdu rodáků a oslav výročí SDH a školy v Pičíně, do 18.8.2018.

V  těchto dnech se dokončuje sběrný videodokument o životě 
v obci, který paní Růžena Kafková točila pro Obec Pičín v průběhu 
posledních dvou let. Jsou v něm zachyceny akce, které provázejí 
v  průběhu roku život občanů Pičína, i vzhled obce v  současné 
době. Dokument bude promítnut na sjezdu rodáků.

PŘIPRAVOVANÁ 
PUBLIKACE
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DOKUMENT
O OBCI PIČÍN
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Z  obce

NOVÝ DŘEVĚNÝ 
VODNÍK

Protože starý vodník, který byl umístěn v  požární 
nádrži, podlehl zubu času, vytvořil pro nás nového 
vodníka řezbář pan Pavel Doležal z  Občova. Nyní 
čeká vodníka ještě nátěr, ošetření prosti vlhkosti a 
upevnění do požární nádrže. Z  návratu vodníka do 
požární nádrže budou potěšeny nejen děti, ale všichni, 
kdo se ptali, kam vodník zmizel. 

Na poště a v  kanceláři Obce Pičín jsou k  dispozici 
nové pohlednice Pičína. Byly vytištěny na základě 
přání občanů i turistů kteří, chtějí posílat pohledy 
s  aktuálními fotografiemi. Je vyrobena i jedna 
pohlednice s přáním všeho nejlepšího z Pičína. Přijďte 
si vybrat.

NOVÉ POHLEDY 
PIČÍNA
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OPRAVA KOSTELA
Spolek pro podporu kulturního dědictví v obci Pičín 
získal dotaci MZ z programu Údržba a obnova kulturních 
a venkovských prvků na opravu střechy kostela. 
Oprava bude dofinancovaná z příspěvků občanů.  Měla 
by být dokončena nejpozději v září 2018. Informace o 
možnostech, jak přispět na opravy, získáte v kanceláři 
Obce Pičín nebo na webových stránkách Obce Pičín 
www.picin.cz. Bližší informace o prováděných opravách 
a plánech Spolku uslyšíte na akci Noc kostelů, která 
se koná v kostele Narození Panny Marie v Pičíně dne 
25.5.2018.
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Informace

NOVÝ PRAKTICKÝ 
LÉKAŘ

Od 1.3. 2018 přebral ordinaci MUDr. Kavkové v Příbrami 
se všemi jejími závazky MUDr. Stanislav Holiček. 
Chce navázat na práci paní doktorky a bude se snažit 
i o zvýšení kvality poskytované péče. Dojde k určité 
organizační změně v ordinační době s cílem zefektivnit 
provoz a zlepšit dostupnost péče pro pacienty.

Přínosem bude možnost objednávat se na určitý čas, možnost 
telefonických konzultací ve vyhrazeném čase a bude možnost 
objednávat si léky (a další pomůcky) telefonicky, či mailem. 
Ordinace bude nově vybavená EKG, domácím monitorováním 
tlaku, měřením saturace. K dispozici bude kompletní elektronická 
dokumentace s možností zasílání receptů emailem. Registrovat 
se mohou i noví pacienti. Obec domlouvá s MUDr. Stanislavem 
Holičkem i další možnosti spolupráce. Více informací najdete na 
webových stránkách ordinace www.praktikpribram.cz

SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU
Dne 12.5.2018 proběhne za budovou restaurace v  Pičíně od 
9.00 do 11.00 sběr nebezpečného odpadu do přistaveného 
kontejneru. Do nebezpečného odpadu patří například: 
pneumatiky, akumulátory, zářivka, staré léky, motorové oleje, 
olejové filtry, zbytky barev, obaly od barev, pesticidy, hnojiva, 
zbytky domácí chemie. Pokud si nebudete jisti, zda některý druh 
odpadu, který doma máte, do nebezpečného odpadu patří, 
zavolejte do kanceláře Obce Pičín 318 611 142, poradíme Vám 
nebo informaci pro Vás ověříme u dodavatele služby. Věříme, 
že zdarma prováděný sběr nebezpečného odpadu, který pro 
Vás organizujeme, přispěje ke zlepšení životního prostředí v 
naší obci a zamezí vzniku černých skládek a nebezpečnému 
nakládání s těmito odpady.

POŠTA PARTNER
Od června provozuje Obec Pičín Poštu Partner. Je to 
projekt, v rámci kterého Česká pošta převedla na Obec 
Pičín provozování poštovních služeb. Do ledna 2018 
bylo převedeno na Poštu Partner v  České republice 
celkem 440 provozoven a další přibývají. K  projektu 
Obec přistoupila na základě rozhodnutí Zastupitelstva 
Obce Pičín z důvodu, aby poštovní služby zůstaly v obci 
pro občany zachovány v kvalitě, na jakou jsou zvyklí. 

Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl 
spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou 
poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb 
není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl. Pošta 
Partner poskytuje všechny základní služby - příjem a výdej 
listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních 
poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, 
prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek, další 
vybrané služby, prodej losů okamžitých loterií, prodej dálničních 
kupónů a volný prodej tisku.

Pracovnice přepážky je zaměstnanec Obce Pičín a Obec dostává 
na provoz pobočky dotaci od České pošty. Dotace nepokryje 
veškeré mzdové náklady, ale zastupitelstvo do projektu 
vstoupilo s vědomím, že tyto služby bude jako důležité služby 
pro veřejnost dotovat z rozpočtu Obce.

Výhodou je, že Obec měla možnost stanovit si vlastní provozní 
dobu. Zavedla pro Vás, občany, otvírací dobu 2x týdně do 
18 hodin a v  sobotu je otevřeno od 8.00 do 9.00. Věříme, 
že Vám rozšířená provozní doba vyhovuje, zpracováváme 
statistiku využívání služeb Pošty Partner jako vodítka pro další 
zkvalitňování služeb.

Provozní doba pošty:

pondělí 8.00 – 10.00 15.00 – 18.00
úterý 8.00 – 10.00
středa 8.00 – 10.00 16.00 – 18.00
čtvrtek 8.00 – 10.00 14.00 – 16.00
pátek 8.00 – 10.00 14.00 – 16.00
sobota 8.00 – 09.00
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Informace
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

Starostka Obce Pičín vyhlašuje jako každoročně 
výtvarnou soutěž pro děti do 15 let. V letošním roce bude 
mít soutěž téma ČÍM BUDU? Soutěžit budou děti opět ve 
třech kategoriích – 1. kategorie: děti z  mateřské školy 
(před započetím školní docházky, i pro děti, které školku 
nenavštěvují), 2. kategorie: 1.-3.třída základní školy, 3. 

kategorie: 4.-5 třída základní školy. Obrázky odevzdají 
děti do 1.6.2018 ředitelce školy nebo v  kanceláři Obce 
Pičín. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 8.6.2018 
v tělocvičně Základní školy a Mateřské školy v Pičíně. Na 
vítěze čeká jako každý rok pěkná odměna. Práce budou 
po vyhlášení vystaveny na poště.

STAROSTKA OBCE PIČÍN 

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
PRO DĚTI NA TÉMA

ČÍM BUDU
HODNOCENY BUDOU TŘI KATEGORIE:

1. KATERGORIE: DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY (PŘED ZAPOČETÍM DOCHÁZKY DO ŠKOLY -  I PRO DĚTI, KTERÉ MŠ NENAVŠTĚVUJÍ)
2. KATEGORIE: DĚTI Z 1.- 3. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
3. KATEGORIE: DĚTI ZE 4.- 5. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

VÝKRESY BUDOU PODEPSANÉ A BUDE NA NICH NAPSÁNA TŘÍDA, DO KTERÉ DĚTI CHODÍ. DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU MÍT 
NA OBRÁZKU JMÉNO A POZNÁMKU MŠ (MATEŘSKÁ ŠKOLA), TY DĚTI, KTERÉ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NECHODÍ, BUDOU MÍT NA 
OBRÁZKU JMÉNO A NA RUBU OBRÁZKU KONTAKT NA RODIČE, ABYCHOM JE MOHLI POZVAT NA VYHLÁŠENÍ

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SOUTĚŽE ODEVZDÁ JEN JEDEN OBRÁZEK. 

PRÁCE DO SOUTĚŽE SE ODEVZDAJÍ DO 1. 6. 2018 PANÍ ŘEDITELCE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY PIČÍN
NEBO V KANCELÁŘI OBCE PIČÍN

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PROBĚHNE DNE 8 .6. 2018
NA VÍTĚZE A ÚČASTNÍKY ČEKAJÍ ZAJÍMAVÉ CENY
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Informace  /  Akce   MS  a  ZS

SJEZD RODÁKŮ A OSLAVY VÝROČÍ 
SDH PIČÍN A ŠKOLY

Sjezd rodáků, oslavy 110. výročí SDH Pičín a 180. výročí 
školy v Pičíně se budou konat dne 18.8.2018. Děkujeme 

všem, kteří předali kontakty na rodáky nebo na ty, v obci 
dříve dlouho bydleli, abychom jim mohli poslat pozvánky.

Fo
to

: Z
d

eň
ka

 K
o

kš
te

in
o

vá

PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

3.5.   Ekologický program MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ
7.5.   plavání ZŠ + MŠ
9.5.   třídní schůzky ZŠ
10.5.  focení ZŠ + MŠ
14.5.  krajské kolo OVOV Slaný 
  (sportovní soutěž – postupující žáci z okresního kola) ZŠ
14.5.   Soutěž mladých zdravotníků ZŠ
15.5.   plavání ZŠ + MŠ
21.- 25.5. škola v přírodě ZŠ

1.6.  MDD – Soutěže, školní pouť ZŠ + MŠ
5.6.  plavání ZŠ + MŠ
7.6.  Fabián – soutěž zaměřená na všeobecné znalosti a regionální znalosti ZŠ
8.6.  Ornita naučné povídání o ptácích – téma: Krkavcovití ZŠ + MŠ
12.6.  Dopravní hřiště – Zkouška dopravních znalostí (teorie + praxe) ZŠ
12.6.  plavání ZŠ
12.6.  Celodenní výlet MŠ
19.6.  plavání ZŠ + MŠ
21.6.   Vybíjená ZŠ

ˇ ˇ
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Akce

(UVEDEN JE PŘEPOKLÁDANÝ TERMÍN KONÁNÍ, DOPORUČUJEME JEŠTĚ PŘED NÁVŠTĚVOU AKCE OVĚŘIT
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE TERMÍN A ČAS KONÁNÍ AKCE):

CHYSTANÉ AKCE  V PIČÍNĚ

DATUM AKCE MÍSTO KONÁNÍ

30.4.2018  od 19.00 ČARODĚJNICE Pičín rybník Draha

25.5.2018 od 20.00 NOC KOSTELŮ
Pičín kostel narození Panny 
Marie

26.5.2018
OSLAVY 20. VÝROČÍ CYKLISTIKY 
V PIČÍNĚ

Pičín před restaurací

2.6.2018 DĚTSKÝ DEN Pičín, místo bude upřesněno

10.6.2018 GIRO PIČÍN Start Pičín před restaurací

16.6.2018
POCHOD PIČÍN ŘITKA A ŘITKA 
PIČÍN

Start Pičín před restaurací 

23.6.2018
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ ČERVENÝ 
KŘÍŽ

Pičín před restaurací

21.7.2018
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
HOUBAŘŮ

Pičín před restaurací

18.8.2018 SJEZD RODÁKŮ
Pičín před restaurací, hasičská 
zbrojnice, škola, celá obec

 

  

 

          SDH Pičín          Obec Pičín                      ZD Rosovice 
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TJ    Sokol    Pičn  a  Fotbal

TJ SOKOL PIČÍN A FOTBALOVÉ ZÁPASY
PIČÍN A
Okresní přebor
19. kolo
Neděle 29. 4. 2018 17:00 
TJ Sokol Pičín z.s. - TJ Sokol Rosovice 
Sokol Pičín
20. kolo
Sobota 5. 5. 2018 15:00 
Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí B, z.s. - TJ Sokol 
Pičín z.s. , Kovohutě  
21. kolo
Neděle 13. 5. 2018 17:00 
TJ Sokol Pičín z.s. - SK JINCE 1921 
Sokol Pičín
22. kolo
Neděle 20. 5. 2018 17:00 
TJ Sokol Trhové Dušníky - TJ Sokol Pičín z.s., TJ Sokol Trhové 
Dušníky 
23. kolo
Sobota 26. 5. 2018 17:00 
TJ Sokol Pičín z.s. - SK Březnice 1918, z.s., Sokol Pičín 
24. kolo
Neděle 3. 6. 2018 10:30 
TJ Sokol Nová Ves p. Pleší - TJ Sokol Pičín z.s., Nová Ves 
p.Pleší 
25. kolo
Sobota 9. 6. 2018 17:00 
TJ Sokol Pičín z.s. - TJ SOKOL Dublovice z.s., Sokol Pičín
26. kolo
Sobota 16. 6. 2018 17:00 
SK LITAVAN Bohutín, z.s. - TJ Sokol Pičín z.s., SK Litavan 
Bohutín 

PIČÍN B
III. třída sk. A
19. kolo
Sobota 28. 4. 2018 17:00 
TJ Sokol Nečín, z.s. - TJ Sokol Pičín B z.s., Sokol Nečín 
20. kolo 
Neděle 6. 5. 2018 17:00 
TJ Sokol Pičín B z.s. - TJ Stará Huť, z.s. Sokol Pičín 
21. kolo 
Sobota 12. 5. 2018 17:00 
TJ Sokol Hvožďany, z.s. - TJ Sokol Pičín B z.s. , TJ Sokol 
Hvožďany 
22. kolo 
Sobota 19. 5. 2018 17:00 
TJ Sokol Pičín B z.s. - Sokol Vrtule Láz, z.s. , Sokol Pičín  
23. kolo 
Neděle 27. 5. 2018 17:00 
SK Třebsko, z.s. - TJ Sokol Pičín B z.s., 
Sokol Narysov  
24. kolo
Sobota 2. 6. 2018 17:00 
TJ Sokol Pičín B z.s. - SK LITAVAN Bohutín B, z.s., Sokol Pičín
25. kolo 
Neděle 10. 6. 2018 17:00 
TJ Sokol Dolní Hbity, z.s. - TJ Sokol Pičín B z.s., TJ Sokol 
Dolní Hbity 
26. kolo 
Neděle 17. 6. 2018 17:00 
TJ Sokol Pičín B z.s. - TJ Sokol Daleké Dušníky B, z.s., Sokol 
Pičín
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Připravované  zajímavé  akce v okolí

12.5.2018 od 12.00 hodin s uskuteční akce Připomínka poslední bitvy u Slivice  1945. Od 12.00 hodin proběhne 
pietní akt u památníku Vítězství na Slivici u Milína, od 13.00 hodin bude následovat připomínka historické 
poslední bitvy 2. světové války na evropském bojišti, ke které došlo u Slivice 11.5. – 12.5.1945. Akci pořádá 
Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Obcí Milín, Městem Příbram, Českým svazem bojovníků za svobodu, 
kluby vojenské historie z ČR i zahraničí. 

Více na http://www.muzeum-pribram.cz/cz/novinky/

SLIVICE 2018

V sobotu 12. května 2018 bude také zahájen čtvrtý ročník Rybího festivalu v Dobříši. Návštěvníci budou moci 
ochutnat speciality z českých ryb z místních sádek od soutěžních restaurací a stejně tak budou mít příležitost 
seznámit se s celou plejádou možností přípravy sladkovodních ryb od opravdových mistrů kuchyně. Připraven 
je bohatý celodenní program pro děti i dospělé. Festival je pořádán Prodejnou ryb Milan Vohradský na sádkách 
v Dobříši, Partyzána Svobody 17.

Více na rybifestival.cz/

RYBÍ FESTIVAL DOBŘÍŠ

Letos již popadesáté se koná hudební festival Antonína Dvořáka. Probíhat bude od 24.4. 2018 do 7.6.2018. 
Koncerty probíhají po celém Příbramsku, v různých koncertních prostorách – na Svaté Hoře, v Památníku 
Antonína Dvořáka ve Vysoké, na zámku v Březnici a v Dobříši, v kostelech i venkovních prostorách. Vystoupí 
interpreti nejvyšší úrovně. Vedle klasických koncertů nabízí festival i řadu akcí zaměřených na děti, mládež a 
seniory.

Bližší informace na  www.hfad.cz, www.dvorakovopribramsko.cz

HUDEBNÍ FESTIVAL
ANTONÍNA DVOŘÁKA

PROGRAM:

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.

MěÚ Březnice, Reprezentační sál, 19.00 hod.

Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.

Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.

Host koncertu: mezzosopranistka Ester Pavlů

Komponovaný pořad na téma padesáti let festivalu. Na klavír doprovází Ivo Kahánek.

Varhanní doprovod: Ondřej Múčka

10. 5.

12. 5.

15. 5.

24. 5.Divadlo A. Dvořáka Příbram, 19.00 hod.

Galerie Františka Drtikola Příbram (Zámeček – Ernestinum), 19.00 hod.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Třebsko, 19.00 hod.

Kostel sv. Jakuba, Příbram, 19.00 hod.

Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, 19.00 hod.

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.

Klavírní doprovod: Lukáš Klánský

Součástí akce bude i zpřístupnění vily Rusalka veřejnosti za přítomnosti potomků A. Dvořáka. 

Varhanní doprovod: Michaela Káčerková

Slavnostní zahájení HF:  24. 4.

26. 4. 

28. 4. 

2. 5.

3. 5.

5. 5.

Pavol Breslik (SR), Adriana Kučerová (SR), SOČR, dirigent Ondrej Lenárd (SR)

České filharmonické kvarteto

Jiří Rajniš – Biblické písně

Prah-a-harP kvartet

Václav Hudeček

Benefiční koncert pro Vilu Rusalka: Jana Boušková

PhDr. Jiří Vejvoda „Příběhy v tónině života“ 

Duo Futuro

Radek Baborák (Baborák Ensemble)

Gabriela Beňačková

Zámek Březnice, kaple, 19.00 hod.

26. 5. Kristina Vaculová

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 19.00 hod.

Městské muzeum Březnice / Galerie Ludvíka Kuby, nádvoří, 19.00 hod.

28. 5. 

2. 6.

Koncert laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v K. Varech

Clarinet Factory

Dům Natura, Příbram, 19.00 hod.

Účinkují: Debashish Chaudhuri (Indie) – dirigent, David Rutherford (USA) – dirigent, 
Příbramská filharmonie

Účinkují: Debashish Chaudhuri (Indie) – dirigent, PKF, sólisté: Jana Šrejma Kačírková,
Ester Pavlů, Josef Moravec, Martin Gurbaľ, Pražský komorní sbor, příbramské sbory

4. 6. Immersive concert

Svatá Hora u Příbrami, 19.00 hod.

Závěrečný koncert HF:7. 6.
A. Dvořák: Requiem
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Připravované  zajímavé  akce v okolí

V sobotu 26. 5. 2018 bude od 18 do 23 hodin v areálu dolu Anna připravena populární Muzejní noc, která 
nabídne jak netradiční prohlídky podzemí včetně jízdy důlním vláčkem, tak i doprovodný kulturní program. 
Po celý večer budou promítány historické fotografie dolu Anna a dalších provozů,  návštěvníci si dále budou 
moct vyzkoušet zahrát stínové divadlo s hornickou tematikou.  Od 19:00 vystoupí folková skupina NeBeZeMě. 
Vstupné 5 Kč.

MUZEJNÍ NOC

Letošní 29. ročník historické hornické Prokopské pouti se koná 7. a 8. července.  Tuto největší českou 
hornickou pouť doprovází krojovaný průvod horníků a hutníků, polní mše, program o dějinách hornictví na 
Příbramsku, různá kulturní vystoupení, kostýmované průvody, dobové scénky, pouťové atrakce, staročeské 
trhy a občerstvení. Návštěvníci se budou moci svézt po nové trase důlního vláčku z Ševčinského dolu k někdejší 
úpravně dolu Vojtěch. Historie pouti sahá hluboko do minulosti, kdy příbramští horníci oslavovali svého patrona 
sv. Prokopa. Tradice byla obnovena v roce 1990.

PROKOPSKÁ POUŤ 7. - 8. 7. 2018

JARNÍ VYMALOVÁNKY
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Pičinský zpravodaj, číslo 1, občasník Obce Pičín. Tisk a grafické zpracování: MIRSA Bohemia (www.mirsa.cz).
Vaše příspěvky uvítáme v kanceláři Obce Pičín.

Z historie Pičína


