
S T A L O S E

Zimní přikrmování ptáčků.

Děkujeme Farní charitě Příbram
za organizaci Tříkrálové sbírky.
Výtěžek je vždy věnován těm
nejpotřebnějším.

Starosta MVDr. Josef Řihák, místosta-
rostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav
Černý se setkali se zástupci dobrovol-
ných hasičů, městské policie a ostat-
ních složek IZS. Poděkovali jim
za práci, kterou dělají pro občany. 

Město Příbram se zúčastnilo 19. mezinárodního
veletrhu turistických možností v regionech
„Regiontour 2010“, který se konal na brněnském
Výstavišti. Příbram měla na veletrhu stánek
ve stylu hornické hospůdky.

Regiontouru se Příbram účastnila společně s Hor-
nickým muzeem Příbram, hotelem Belvedere
Příbram a Svazkem obcí Podbrdského regionu.
„Tak jako v minulých ročnících město Příbram
i Hornické muzeum Příbram společně nabídly
na veletrhu propagační materiály, novinky a zají-
mavosti. Již tradičně jsme návštěvníkům rozdá-
vali minerály z příbramských rudných dolů,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák, který spolu s místo-
starosty MUDr. Ivanem Šedivým a Václavem
Černým, radními a členy zastupitelstva veletrh
navštívil.
Na širokoúhlém monitoru v naší expozici byly
mimo jiné promítány filmy „Svatá Hora v čase
i nad časem“, „Antonín Dvořák na Vysoké“
a prezentace fotografií nejen z města Příbrami, ale
i z obcí Podbrdského regionu. 
“Přínos účasti na veletrhu Regiontour i výstavě
Holiday World v únoru v Praze je pro město
obrovský, finančně ale stěží vyčíslitelný. 
I zásluhou naší účasti na výstavách se všeobecně

mezi veřejností ví, že do Příbrami má smysl jet
na výlet. Že tu je co vidět, co prožít. Koho by ještě
před 15 lety napadlo, že pražské cestovní agentury
budou turisty z Prahy vozit nejen na Karlštejn, ale
také do Příbrami. O tom, že prestiž našeho města
na poli cestovního ruchu roste, svědčí nejlépe
návštěvnost v Hornickém muzeu Příbram, které
už má dva roky po sobě návštěvnost vyšší než
100 tisíc lidí za rok. Město Příbram má velký
turistický potenciál v možnostech rozvoje spor-
tovních a turistických aktivit. Máme ještě velké
rezervy, zejména v poskytování služeb turistům.

Je nyní na podnikatelích z Příbrami a okolí,
postarat se o to, aby turisté měli důvod se u nás
v regionu “pár dnů”zdržet”. Město Příbram
svojí pravidelnou účastí na výstavách cestovního
ruchu už naučilo turisty na Příbramsko jezdit,"
doplnil starosta Josef Řihák.
Město Příbram se s podobným stánkem představí
za několik dnů i na další důležité výstavě
cestovního ruchu u nás. Bude to na 19. středo-
evropském veletrhu cestovního ruchu Holiday
World, který se uskuteční ve dnech 4. – 7. února
2010 na Výstavišti v Praze.

jk

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,
letošní zima nám před-
vádí to pravé počasí,
na jaké jsme v posled-
ních letech nebyli tolik
zvyklí. Sněhu a ledu si
od začátku letošního
roku užíváme do sytosti.
Dětem a milovníkům
zimních sportů přináší
současné počasí radost,
pro jiné ale znamená
spoustu starostí. Napří-
klad pracovníci zimní
údržby si letos v lednu
ještě neodpočinuli. Sil-
nice a chodníky v našem
městě uklízejí od sněhu
a ledu, seč mohou.

Dokonce jsme letos poprvé na pomoc při úklidu města
od zimní nadílky požádali o pomoc odsouzené z nedaleké
Věznice Bytíz. I přes enormní nasazení lidských sil a tech-
niky se ne všude podařilo uklidit sníh tak, jak bychom si
jistě všichni přáli. 
Od letošního roku platí nový zákon, podle kterého sníh
z chodníků ve městě musí odklízet majitel pozemku.
V praxi to znamená, že téměř všechny chodníky musí
odklízet město. Těší mne, že řada majitelů nemovitostí
přilehlých k chodníkům si vzala úklid sněhu za svůj tak,
jak tomu bylo v letech, kdy ještě nový zákon neplatil.
Děkuji všem, kteří takto městu pomáhají. Prostředky
vyčleněné na úklid sněhu nejsou nekonečné, a tak městu
tato pomoc při úklidu sněhu skutečně pomáhá.
Děkuji rovněž dobrovolným hasičům, kteří při nedávné
oblevě s velkým nasazením a úsilím odklízeli sníh
ze střech městských domů. Že jsou naši hasiči na zásah
v tvrdých zimních podmínkách velmi dobře připraveni, to
předvedli i při cvičení na záchranu tonoucích na rybníku
Hořejší Obora. 
Ale pojďme raději z chladné zimní vody k teplým kamnům.
Častěji než v jiných letech se nás letošní zima ptá, co jsme
dělali v létě. Jak jsme se postarali o tom, abychom za energii
k vytápění našich domů a bytů neplatili více, než je nutné.
Těší mne, když mohu odpovědět, že úspory za vytápění
pro nás nejsou prázdným pojmem. Naopak. Můžeme se
pochlubit řadou úspěchů. V loňském roce jsme s pomocí
státní dotace kompletně zateplili objekty Základní školy
28. října. V letošním roce budeme realizovat hned tři pro-
jekty na zateplení budov. Na všechny tři akce jsme získali
dotace.
Prvním naším úspěšným projektem je realizace energe-
tických úspor v Domě s pečovatelskou službou v Průběžné
ulici číslo 143. Chystáme se zde zateplit stěny objektů,
odstranit a následně vyzdít a zateplit meziokenní vložky.
Na budově bude rovněž zateplena plochá střecha. Stávající
dřevěná a kovová okna zde budou vyměněna za okna
s kvalitním termoizolačním zasklením. Stejně tak budeme
postupovat i při výměně balkonových dveří. V neposlední
řadě budou zazděny a zatepleny luxfery v 1. nadzemním
podlaží. Opatření by podle projektu měla stát asi 8 milionů
korun, z toho 3,6 milionu máme přislíbeno z dotace
z Operačního programu EU životní prostředí.
Druhým naším úspěšným projektem je realizace energe-
tických úspor v Domě s pečovatelskou službou v ulici Jana
Drdy 494. V souladu s doporučeními energetického audi-
tora zde budou rovněž zatepleny stěny objektů, vyzděny
a zatepleny meziokenní vložky, zateplí se a budou
vyměněna stará kovová okna a dveře za nová s kvalitním
termoizolačním zasklením. Realizace tohoto projektu bude
stát asi 4,6 milionu korun, z toho 1,6 milionu získáme
z dotace z Operačního programu EU životní prostředí. 
A do třetice máme závazně přislíbenou dotaci na zateplení
objektů Základní školy Příbram VI – Březové Hory, kde
na pracovišti Prokopská bude u budovy 1. stupně
zatepleno obvodové zdivo, strop do půdy, střecha přístavku
a budou vyměněna všechna okna a boční dveře. Rovněž
v hlavní budově a budově ředitelství budou zateplena
obvodová zdiva, stropy do půdy a vyměněna všechna
okna a boční dveře. Zateplení a výměna oken a dveří se
uskuteční i v tělocvičně. Rozpočet projektu činí 16,6 mil.
korun, z toho 9 milionů získáme z dotace z Operačního
programu EU životní prostředí.
V nejbližší době podáme žádosti o dotace na zateplení budov
Základní školy Příbram VI – Březové Hory, pracoviště
Bratří Čapků, na objekty bývalé 2. základní školy a na Dům
s pečovatelskou službou v Brodské ulici. Věřím, že alespoň
s některým z projektů uspějeme.
Závěrem se pochlubím jedním již hotovým projektem.
V závěru loňského roku se nám podařilo dokončit rekon-
strukci další části budovy bývalého ředitelství Rudných
dolů na náměstí T. G. Masaryka. Za více než 3 miliony
korun jsme zde vybudovali nové víceúčelové zasedací
sály. Zbývá je ještě vybavit novým nábytkem. Na zakázku
na tuto část rekonstrukce jsme již vypsali výběrové řízení.
Vážení spoluobčané,
do nadcházejícího období masopustu Vám přeji vše
nejlepší. Dětem a studentům přeji, aby si domů ze škol
přinesli hezké pololetní vysvědčení a užili si ve zdraví
pololetní a jarní prázdniny.

MVDr. Josef Řihák

PŘÍBRAM SE PŘEDSTAVILA
N A B R N Ě N S K É M V E L E T R H U

Město Příbram pořádá seminář v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
pro zónu Březohorského sídliště.

Seminář se bude konat dne 25. 2. 2010 od 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Příbram, 
Na Příkopech 105, Příbram I (budova restaurace U Švejka). Seminář bude zaměřen na problematiku

podávání žádostí o dotace v rámci další plánované výzvy na aktivitu 5.2b) Regenerace bytových domů.
Na seminář je nutné se registrovat na tel. čísle 318 402 221, e-mail: petra.skuhrovcova@pribram-city.cz

Matylda, 
mateřské centrum v Příbrami,

vás zve v úterý 23. 2. od 8,30
do 12 h. na Karneval v Matyldě.
Přijďte si zařádit a zasoutěžit, sladká
odměna vás nemine. Maminky,
které přijdou v masce, čeká pře-
kvapení. www.Matylda.mc.txt.cz

Březohorská námořní flotila pořádá
4. ročník soutěže o nejlepší domácí
kysané zelí „Březohorský košťál
2010“. Akce se koná 5. 2. od 17 h.
v restauraci Sport. 
Přihlášky a bližší informace: p. A.
Pokorný. Soutěžní vzorky (0,7 kg)
musí být dodány na místo konání
nejpozději hodinu před zahájením
soutěže. Počet přihlášek je omezen
na max. 20 vzorků. O přijetí rozho-
duje pořadí odevzdání vzorků.

Příbramský zpravodaj - Informační
měsíčník pro kulturu a sport vydá-
vaný Knihovnou Jana Drdy bude
od února 2010 vydáván pouze
v internetové podobě na adrese
www.kjd.pb.cz

V letošní lyžařské sezóně jsou podmínky pro lyžo-
vání velmi dobré. Díky vhodnému počasí jsme
vyrobili dostatek technického sněhu a provoz jsme
zahájili již 23. 12. 2009. Po počátečním malém
zájmu je již od 27. 12. patrný velký zájem
o lyžování na Padáku, a to hlavně z řad rodičů s dět-
mi. Oproti loňské sezóně jsme zaznamenali nárůst
zájmu návštěvníků o cca 70 %. 

Svah je převážně využíván lyžaři z regionu, ale cestu
k nám si nacházejí i zájemci z přilehlých okresů
Beroun i Praha - západ. 
Provoz je celotýdenní, ve všední den je nyní
upraven od 15 do 21 hodin, v sobotu, neděli či
ve svátky od 9 do 21 hodin. Na období jarních
prázdnin okresu Příbram a dle zájmu i okresu
Beroun počítáme s provozem jako o víkendu. Velmi
dobře funguje lyžařský výcvik začátečníků a malých

dětí, pro které byl v letošním roce upraven samostatný
výcvikový svah mimo hlavní sjezdovku, tak, aby
nedošlo ke kolizi s ostatními lyžaři. 
V tuto dobu je na svahu cca 50 cm sněhu, převážně
technického, který je denně upravován rolbou.
Večerní lyžování navazuje téměř plynule na denní,
pouze pokud je potřeba upravit svah při větším
počtu lyžařů, je tak prováděno s malou odstávkou
během provozu. 
Návštěvníci mají možnost malého občerstvení
na místě i s využitím vytápěného prostoru. Parko-
vání je zdarma jednak těsně u nástupní stanice a také je
možné využívat starou „milínskou“ silnici podél
areálu Nového rybníka. 
Půjčovny lyžařského vybavení v areálu nejsou,
zájemci mají možnost využívat dvě fungující
půjčovny v Příbrami.  
Pro letošní sezónu jsme nabídli školám výrazně
nižší cenu pro lyžování v dopoledních hodinách, ale
bohužel se prozatím tato nabídka nesetkala
s odezvou. Jinak jsme ceny lyžování ponechali
na úrovni minulé sezóny a dle našeho názoru jsou
finanční podmínky velmi příznivé. Vzhledem k typu
„místní“ sjezdovky je zachován systém bodového
jízdného.
Zájemci o návštěvu areálu Padák mají možnost
veškeré podrobnosti k provozu a aktuality sledovat
na našich stránkách www.skipribram.cz, kde je
i prostřednictvím web kamer možno vidět situaci
na svahu. Na kontaktním telefonu (v době provozu)
+420 777 755 458 se dozví každý i o možnostech
výcviku a objednání instruktorů.

Ing. Vladimír Kovalčík

Letošní zima je pro lyžařský svah na Padáku příznivá

scénografie
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GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA

OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ DO 9 DO 17 HODIN

3. 2. – 7. 3. 2010
ZÁMEČEK - ERNESTINUM PŘÍBRAM

Galerie Františka Drtikola Příbram
pořádá výstavu



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VLADISLAV JAGELLONSKÝ

ČESKÝ A UHERSKÝ KRÁL

1456 - 1516

V dnešním díle našeho seriálu se zaměříme poprvé na českého
panovníka, a to proto, že tento král jako první český
panovník potvrdil a rozšířil našemu městu významné
výsady. Stalo se tak listinou vydanou 13. června 1497. Její
originál se bohužel nedochoval, ale text je znám z mnoha
dobových opisů.
Král Vladislav usedl na český trůn za pohnutých časů
po smrti krále Jiřího z Poděbrad, kdy se naše země
zmenšila na pouhé Čechy. Vladislav o ně navíc musel
bojovat s uherským králem Matyášem Korvínem, který
ovládal Moravu a další okolní země a tituloval se také jako
český král. Ne zcela přátelsky na Vladislava hleděl i dvůr
jeho vlastního otce, polského krále Kazimíra IV. Vladislav
si však díky diplomatickým aktivitám a spojenectví s řím-
ským císařem české království nakonec opravdu vybojoval,
po smrti Matyáše Korvína obnovil jednotu zemí koruny
české (Čech, Moravy, Slezska a obojí Lužice) a nakonec se
stal v roce 1490 i králem uherským. Tím učinil první krok
k vybudování podunajského soustátí, které zde existovalo
až do roku 1918. Lze tak napsat, že naše příslušnost k po-
dunajské monarchii trvala nikoliv tradovaných 300 let,
nýbrž 428 let a že jejím iniciátorem byl český král.
Celá jeho poměrně dlouhá vláda je však charakterizována
hlubokým úpadkem ústřední královské moci a vzrůstající
emancipací zemské šlechty. Za takových poměrů bylo
vydáno nejen příbramské privilegium v roce 1497, ale díky
slabé ústřední moci a domácím třenicím byl Vladislav II.
pravděpodobně také první českou hlavou státu, která naše
město navštívila.
Jak bylo minule řečeno, Příbram tehdy patřila Kryštofovi
z Gutštejna, který byl proslulý svojí neurvalostí a loupe-
živými sklony. V roce 1509 vyvrcholila jeho zpupnost
a král proti němu svolal zemskou hotovost. Kryštof se jí
zalekl, vzdal se a přišel o většinu zástavních královských
statků včetně Příbramě. Král Vladislav pak osobně provedl
vizitaci znovu nabytých královských statků, pravděpodobně
tedy i našeho města (ačkoliv Příbram v kronikách jmeno-
vána není). Zisk těchto gutštejnských panství v roce 1509
měl krátkodobý vliv na postavení králova dvora i na vlastní
vládu v Čechách. Král totiž zamýšlel, že si nově získaná
panství ponechá pro sebe, jakožto krále – osobu, nikoliv
pro krále – stát. Problém Vladislava II. byl totiž v tom, že
neměl kolem sebe sociální vrstvu, o kterou by se mohl opřít
v boji proti rozkladným silám - nejbohatší šlechtě, a zároveň
neměl ani dostatečné hospodářské zázemí, které by mu
pomohlo k větší nezávislosti. Královský dvůr se v podstatě
neustále topil v dluzích. Gutštejnská zboží však velmi brzy
král použil na krátkodobé připoutání některých českých
pánů ke svým zájmům. Ani tehdy počínající rozkvět
stříbrorudného dolování neodvrátil Příbram od další
šlechtické zástavy. V roce 1513 tak skončila krátká
královská vláda nad Příbramí a zdejšími zástavními
majiteli se stali bratři Pešíkové z Komárova.
Do této doby spadá ještě jedna událost, která měla význam
v pozdějším zápase příbramských se zástavními vrchnostmi.
Měšťané si totiž vymohli na králi, zastoupeném Zdeňkem
Lvem z Rožmitála, aby mohli robotní povinnost –
dodávání mláta (vedlejšího produktu při výrobě piva, který
sloužil jako krmivo zejména pro prasata) vyměnit za stálý
plat, což bylo výhodnější. 

Daniel Doležal

1. 2. 1970
byla potřetí ve své historii
násilně ukončena činnost
skautské organizace Junák,
která měla v Příbrami boha-
tou tradici.

8. 2. 1925
se v Příbrami narodil Antonín
Stočes, popravený nacisty
za Heydrichiády. Jeho osud
inspiroval Jana Drdu k na-
psání povídky Vyšší princip.

11. 2. 2000
navštívil Příbram Václav
Klaus, tehdy ve funkci před-
sedy Poslanecké sněmovny.

19. 2. 1945
bylo popraveno 16 hlavních
organizátorů příbramského
protifašistického odboje v čele
s Jindřichem Majerem a Aloi-
sem Laubem.

21. 2. 1955
byl vydán řád pro vězeňské
tábory Ministerstva vnitra,

tedy mj. i pro zdejší tábory
Vojna a Bytíz.

21. 2. 1960
se v Příbrami konala výroční
konference městského výboru
KSČ.

27. 2. 1570
císař Maxmilián potvrdil
Příbrami dosavadní privilegia.

27. 2. 1895
se v Obecnici narodil
Jindřich Majer, učitel a proti-
fašistický odbojář.

27. 2. 1840
se narodil JUDr. Josef Stie-
bitz, advokát, okresní starosta
a člen okresního a městského
zastupitelstva v Příbrami.

28. 2. 1930
navštívil Příbram ministr obra-
ny Karel Viškovský, který
zde  mj. potvrdil rozhodnutí
o zřízení kasáren v Příbrami.

Daniel Doležal

Ú N O R O V É K A L E N D Á R I U M

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
O s v ě t l e n í  p r ů m y s l o v é  z ó n y
V Příbrami byla rozsvícena další dříve temná ulice. Pracovníci
Technických služeb Příbram dokončili výstavbu veřejného
osvětlení v ulici od Balonky k tiskárně PBtisk v průmyslové zóně
na severním okraji města. „Celkem bylo v ulici vybudováno
21 nových světelných bodů. Výstavba osvětlení stála 600 tisíc
korun. Tato právě dokončená investiční akce byla financována
z peněz příspěvkové organizace města Technické služby Příbram
určených na nové stavby. Nově osvětlenou ulicí chodí do zaměst-
nání poměrně hodně lidí. Pouliční osvětlení přispěje ke zvýšení
bezpečnosti v této části příbramské průmyslové zóny,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.

P o m o c  d o b r o v o l n ý c h  h a s i č ů
S cílem zabránit pádu sněhu a ledu ze střech městských domů
rozhodl starosta města MVDr. Josef Řihák o zásahu příbram-
ských dobrovolných hasičů: „Led a sníh padající ze střech domů
ohrožuje zdraví a životy lidí. Nechtěl jsem jen čekat, až se u nás
stane podobné neštěstí, jako se v souvislosti s pádem ledu
odehrálo v Praze a v Mladé Vožici. Proto jsem ve spolupráci
s místostarostou Václavem Černým povolal naše dobrovolné
hasiče  do  služby.”  Václav Černý  k  tomu řekl: “Požádal jsem  
operačního  důstojníka  středočeského hasičského  záchranného
sboru, aby povolal naši zásahovou jednotku ve veřejném zájmu
do služby. A bylo nám vyhověno,“ .
„Máme velkou výhodu v tom, že v našem dobrovolném hasičském
sboru působí lezecká skupina. Hasiči – lezci tak mohou odstra-
nit nebezpečný sníh a led i v místech, kam není možné se dostat
s výškovou technikou. Využití lezců pro odstranění sněhu a ledu
ze střech je tak účinnější, rychlejší a také levnější, než kdyby-
chom pracovali např. s výškovou plošinou,“ řekl starosta MVDr.
Josef Řihák.
Příbramští dobrovolní hasiči zasahovali na budovách Domova
důchodců na Březových Horách, na pečovatelské službě a na dal-
ších objektech. Poté se přesunuli do centra města a pokračovali
v odklízení sněhu a ledu na střechách dalších městských budov.
Zásahu hasičů velel Jaroslav Tvrdík a vedoucí skupiny lezců
Martin Poulíček. „Hasiči vstupují na střechy ze světlíků. S pomocí
speciální horolezecké výstroje a výzbroje se pohybují po stře-
chách a odstraňují nebezpečné převisy sněhu a ledu. Ze země
zásah hasičů zajišťují strážníci městské policie, kteří odklánějí
chodce i auta z míst, kde se pracuje. Sníh a led shozený ze střechy
vzápětí nakládají a odvážejí pracovníci Technických služeb
Příbram,“ doplnil starosta Josef Řihák. 

S t r á ž n í c i  a  p o l i c i s t é
Společné dvoučlenné hlídky Policie ČR a Městské policie
Příbram v ulicích Příbrami jsou jedním z konkrétních výsledků
koordinační smlouvy o vzájemné spolupráci, kterou v loňském
roce podepsali starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák a vedoucí
územního odboru vnější služby Policie ČR Příbram plukovník
Jiří Šiler. “Společné hlídky našich strážníků - okrskářů a policistů
v ulicích jsou velkým přínosem nejen k posílení prevence krimi-
nality v našem městě. Spolupráce města s novým velením Policie
ČR je podle mého názoru nejlepší v historii. Věřím, že tato
skutečnost povede ke zlepšení bezpečnostní situace v našem
městě,” řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

M o d e r n i z a c e  a u t o b u s o v é h o  n á d r a ž í
Dne 1. ledna 2010 povolil Stavební úřad Městského úřadu
Příbram městu Příbram předčasné užívání stavby „Modernizace
dopravního terminálu autobusového nádraží Příbram“ před jejím
úplným dokončením. Na základě tohoto povolení došlo od 4. 1.
ke změně - k trvalému předisponování stanovišť. 
Meziměstské autobusové linky odjíždějí z nově vybudovaných
stanovišť číslo 1 až 10 z horní plochy autobusového nádraží.
Linky Městské hromadné dopravy Příbram odjíždějí z nové za-
stávky v ulici Čs. armády naproti Finančnímu úřadu v Příbrami.
„Stavebně byla modernizace autobusového nádraží Příbram
dokončena v závěru loňského roku. Nyní zbývá dovybavit
a zprovoznit budovu odbavovací haly. Kompletní dokončení
a slavnostní otevření našeho modernizovaného nádraží připravu-
jeme na jaro letošního roku,“ informoval MVDr. Josef Řihák.

O p r a v e n ý  p o m n í k  v  Ž e ž i c í c h
V závěru minulého roku dokončilo město opravu pomníku padlých
vojínů ve světové válce 1914 - 1918. 
Oprava byla financována z dotačních prostředků Středočeského
kraje určených na obnovu drobných památek ve Středočeském
kraji. Výše dotace činila 90 tisíc korun.
„Na pomníku byla opravena podezdívka, schodiště, oplocení
a vlajkové stožáry. Zároveň byly ošetřeny kamenné podstavce
a revitalizována zeleň. Díky pomoci Středočeského kraje je tak
pomník v Žežicích opět důstojnou připomínkou hrdinství našich
předků,“ informoval starosta J. Řihák.

S e t k á n í  v  Z á m e č k u  -  E r n e s t i n u
Ve výstavním sále příbramského Zámečku - Ernestina se konalo
tradiční slavnostní novoroční setkání příbramských městských
policistů, příbramských dobrovolných i profesionálních hasičů
a dalších členů Integrovaného záchranného systému s vedením
města Příbrami. Starosta města MVDr. Josef Řihák poděkoval
všem za odvedenou práci v roce 2009, popřál účastníkům setkání
hodně zdraví, štěstí a mnoho pracovních úspěchů v roce 2010.
Příbramský starosta ocenil úspěšnou práci strážníků a hasičů
v minulém roce. “I Vaší zásluhou se v Příbrami snížila krimi-
nalita, takže už nejsme na nelichotivém prvním místě v žebříčku
českých měst, ale jsme “až” desátí,” řekl starosta Josef Řihák
na adresu městských policistů. Dobrovolným hasičům starosta
poděkoval za mimořádné úsilí, které odvedli při pomoci bližním,
zejména při červencových a srpnových přívalových deštích. Poté
sbory převzaly čestná uznání. Členové vedení města dostali
od dobrovolných hasičů Poděkování za příkladnou spolupráci
a za trvalou podporu, které se hasičům od města dostává.
Ocenění dostali i hasiči a policisté, kteří se nejaktivněji podíleli
na pořádání cvičení Rescue Patrol a dalších hasičských akcí
v loňském roce v Příbrami. Následoval slavnostní přípitek
a starosta MVDr. Josef Řihák popřál všem účastníkům setkání,
aby se za rok zase všichni ve zdraví sešli.

O d s t r a n ě n í  č e r n ý c h  s k l á d e k
V okolí města Příbrami bylo v závěru loňského roku uklizeno
několik černých skládek. Stalo se tak s pomocí dotace z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje.
Město Příbram získalo na projekt s názvem “Odstranění černých
skládek Příbram” ze zmíněného fondu dotaci ve výši 250 tisíc
korun. Přibližně stejnou částku tvořila spoluúčast města. Za tyto
peníze byly odstraněny čtyři černé skládky a instalovány výstražné
cedule “Zákaz skládky” na následujících místech: na kraji osady
Jesenice u místní komunikace a v lese, na okraji lesa u vrchu
Jestřabinec, ve srázu bývalého odvalu Rudných dolů na Březových
Horách. „Děkuji Středočeskému kraji, že nám pomáhá s odstraňo-
váním nevábných zákoutí v okolí našeho města,“ zhodnotil pomoc
starosta MVDr. Josef Řihák. 

N o v á  z a s e d a c í  s í ň
V 1. patře budovy bývalého ředitelství Rudných dolů na náměstí
T. G. Masaryka rekonstrukcí vznikl prostor, který bude sloužit
pro pořádání nejrůznějších společenských a kulturních akcí.
„Propojením sálů a předsálí se podařilo vytvořit skutečně velice
příjemné prostředí s mimořádně kvalitní akustikou a variabilním
uspořádáním osvětlovacích prvků. Do plného zprovoznění ještě
zbývá rekonstruované sály vybavit nábytkem. A právě to je
skutečným oříškem pro interiérové návrháře. Chceme, aby se
nábytek dal jednoduchým způsobem uspořádat tak, aby splňoval
požadavky na vytvoření celé škály různorodých interiérových
uspořádání. Nábytek by tedy měl být nejen jednoduchý, ale
hlavně variabilní tak, aby se zde dala pořádat nejen zasedání
zastupitelstva, ale i například komorní koncerty, malá divadelní
představení, vědecké konference a přednášky, slavnostní promoce
vysokoškolských studentů, slavnostní předávání maturitních
vysvědčení, ale třeba i plesy,“ informoval 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý. Podle jeho slov je navrženo sedm různých
variant využití a s těmi by si měli odborníci poradit. Mělo by
tedy jít o skutečně multifunkční vybavení. „Pro mě osobně je
hodně důležité, že tak bude využita historická budova, která je
těsně spojena s významnou historií našeho města,“ dodal Ivan
Šedivý. Do této budovy by v budoucnu měly být přesunuty
některé odbory města a vedení města uvažuje i o možnosti
nabídnout některé prostory pro potřeby vysokého školství. Vše je
zatím ve stádiu  úvah. Nejdůležitějším úkolem je pro tuto budovu
vybudovat výtah, který by usnadnil přístup handicapovaným
a starším občanům. 

L e v n ě j š í  b r d s k á  v o d a
Místostarosta Ivan Šedivý se zúčastnil schůzky Správní rady
Svazku obcí pro vodovody kanalizace. „Rada se pravidelně
schází každých čtrnáct dní a řeší problematiku týkající se jak
města Příbram, tak i obcí regionu, které jsou členy tohoto
svazku. Jeho základním úkolem je výroba a distribuce pitné vody.
Vztahy v tomto svazku jsou velice dobré a to je vidět i na práci.
Daří se udržet kvalitu i cenu vody na velice dobré úrovni.
Skutečně se dá říci, že naše upravená voda je lepší (má lepší
parametry) než voda balená,“ uvedl zástupce města v tomto
svazku Ivan Šedivý. S jarním táním lze očekávat zhoršení kvality
vody z nádrží v Brdech, ale pak nastoupí náhradní varianta
a brdskou vodu nahradí voda vltavská, upravovaná Na Hatích.
„Tuto variantu používáme skutečně jen v určitých situacích, pro-
tože jinak je vltavská voda finančně náročnější. Z kozičínské
úpravny jedeme gravitačně, tedy energeticky mnohem úsporněji.
Tato voda je tedy nejen levnější, ale i kvalitnější,“ doplnil I. Šedivý.

O m e z e n í  v ý d a j ů  v  r o z p o č t u
Na rozpočtu pro rok 2010 se usilovně pracuje, a to jak na příjmové,
tak i na výdajové části. „Vzhledem k současné finanční krizi musí
dojít k velmi radikálnímu omezení výdajů města. Prakticky
všechny investiční akce, které budeme v letošním roce dělat, musí
mít vždy nějaký „přílepek“,  ať už od státu, nebo od evropských
fondů. Město vždy bude svoji finanční spoluúčast plnit, na to
jsme připraveni, ale letos půjde skutečně pouze o investice
s vícezdrojovým financováním. To se samozřejmě netýká havarij-
ních situací. Tato zásada ale neznamená, že jde o málo peněz
na investice. V letošním roce půjde např. o velký a náročný
projekt revitalizace Březohorského sídliště,“ informoval I. Šedivý.
V rámci „Březohorského projektu“ dojde např. k zateplení dvou
Domů s pečovatelskou službou (v ulici Průběžná a J. Drdy).
Zateplena bude i budova DPS u dolu Marie a v Brodské, i když
právě tady jsou komplikované a nevyjasněné pozemkové pro-
blémy. K zateplení dojde i na ZŠ Bratří Čapků a bývalé 2. ZŠ,
která slouží potřebám vysokého školství. Přestavět by se měl i
jeden dům, který město získalo od Ministerstva obrany ČR.
S pomocí státních dotačních prostředků by tady mělo vzniknout
16 – 18 sociálních bytů.
„Záleží samozřejmě, jak uspějeme s žádostmi o dotace. Pokud se
vše podaří, pak bychom rádi zahájili i první etapu rekonstrukce
náměstí T. G. Masaryka a také projekt rekonstrukce Březnické
ulice, který představuje 35 milionů korun, a kruhové objezdy
představují částku kolem 2,7 milionů. Takže investičních akcí
bude hodně, ale týkají se skutečně pouze vícezdrojového finan-
cování. Rozpočet je ve fázi dokončování. Nyní bude projednán
v poradě starosty, Radě města, komisích města a poslední
únorové pondělí jej projednají příbramští zastupitelé,“ dokončil
informaci Ivan Šedivý.

P a r k o v a c í  d ů m
Získat finanční prostředky na stavbu parkovacího domu z operač-
ních programů se chce město Příbram pokusit v tomto roce.
„Domníváme se, že umístění tohoto parkovacího domu čtyři minuty
od centra města by bylo velice výhodné. Jednalo by se asi
o 170 parkovacích míst a to by znamenalo významné odlehčení
středu města. Zároveň by šlo o velkou pomoc příbramské nemoc-
nici, protože tady je situace s parkovacími možnostmi skutečně
kritická. O tomto projektu stále jednáme a pevně věříme, že s ním
uspějeme. Pokud se nepodaří varianta získání finančních
prostředků z některého operačního programu, budeme hledat
jiné možnosti, třeba s pomocí soukromých investorů,“ uvedl
místostarosta I. Šedivý.
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Dne 25. 12. ve 22.40 hod. požádala telefonicky operátorka
záchranné zdravotnické služby služebnu MP Příbram o spolu-
práci při incidentu na ubytovně v Příbrami VII. Na místo
ihned vyjela hlídka MP. V prvním patře ubytovny nalezla
52letou ženu sedící před dveřmi svého bytu. Strážníci
zaklepali na dveře bytu, přišel otevřít 57letý manžel jmeno-
vané. Silně krvácel z rány na pravé noze. Stopy od krve
byly patrné i uvnitř bytu. Před příjezdem záchranné zdravot-
nické služby poskytli strážníci zraněnému muži nezbytnou
první pomoc. Dotyčný uvedl, že byl napaden manželkou -
hodila po něm sklenici. Hlídka předala událost k dalšímu
šetření Policii ČR. 
Dne 5. 1. v 19.00 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP Příbram žena, že u tržnice na Rynečku leží na zemi
nějaká osoba a nejeví známky života. Hlídka po příjezdu
nalezla u tržnice sedícího muže. Byl silně podnapilý, nebyl
schopen se strážníky komunikovat a odmítal předložit
průkaz totožnosti. Následně hlídka přivolala záchrannou
zdravotnickou službu. Lékař muže vyšetřil, ale jelikož ten
neměl žádné vážné zranění, požádal hlídku MP, aby
dotyčného převezla do oblastní nemocnice, kde bude
rozhodnuto, zda je možné ho umístit na záchytnou stanici.
Strážníci proto muže převezli do nemocnice. Zde ho opě-
tovně vyzvali, aby prokázal svou totožnost, což učinil. Jed-
nalo se o muže ve věku 46 let. Po vyšetření v oblastní
nemocnici rozhodl lékař o umístění do protialkoholní
záchytné stanice, kam ho hlídka MP převezla a poté se
vrátila k plnění dalších pracovních úkolů.
Dne 5. 1. ve 23.25 hod. požádala telefonicky služebnu MP

operátorka ZZS Příbram „Život 90“ o pomoc při kontrole
muže v Příbrami VIII. Na uvedenou adresu ihned vyjela
hlídka MP, která následně zjistila, že výše jmenovaný upadl
a zranil se na hlavě. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem
přivolali strážníci na místo záchrannou zdravotnickou službu.
Poté poskytli zraněnému nezbytnou první pomoc a po pří-
jezdu záchranky předali muže do péče lékaře, který zajistil
jeho převoz do nemocnice za účelem dalšího ošetření. 
Dne 13. 1. ve 13.24 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP pracovnice Městského úřadu Příbram, že se v budově
zdržuje opilý muž, který se chová nevhodným způsobem,
ohrožuje své okolí a na výzvy k uklidnění nijak nereaguje.
Hlídka vyzvala muže k prokázání totožnosti a vyzvala ho k
opuštění budovy, což muž učinil.
Dne 15. 1. ve 14.15 hod. oznámil na tísňovou linku MP
Příbram detektiv bezpečnostní služby supermarketu
TESCO, že zadržel muže, který chtěl z obchodu odnést
bez zaplacení nějaké zboží. Na místo byla okamžitě vyslána
hlídka MP a zjistila, že jde o 31letého muže, který se
pokusil v supermarketu odcizit zboží v hodnotě 199,- Kč.
O dva dny později zadrželi v OD Penny 52letou ženu, která
chtěla odcizit cukrovinky v ceně 84 Kč. Další den chtěl
55letý muž odcizit sadu vrtáků v hodnotě 169 Kč v OBI.
S ohledem na výši škody a s přihlédnutím k tomu, že jme-
novaní nebyli v posledních třech letech za obdobný trestný
čin potrestáni, vyřídili strážníci MP věc uložením blokové
pokuty.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
INFORMACE O PROJEKTU PROVÁZENÍ
Projekt prevence kriminality „Provázení“ – pilotní program 5P (tj. pomoc, přátelství, podpora,
péče, prevence), který v roce 2009 realizovalo město Příbram ve spolupráci se Střediskem
výchovné péče Příbram, zahrnuje preventivně-výchovný program pro děti z méně podnětného
sociálního prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a kriminalitou a jsou klienty
ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Příbram (SVP Příbram). Dobrovolníci z řad
studentů středních škol (převážně Gymnázia v Komenského ulici) se zapojili do provázení
těchto dětí pod metodickým vedením odborných pracovníků SVP (garantů). Hlavním cílem
dobrovolníků bylo zapojit děti do „bezpečných“ a smysluplných volnočasových aktivit.
Studenti-dobrovolníci absolvovali dvacetihodinový úvodní výcvik zaměřený na sebepoznání
a motivaci pro práci v projektu. Poté garanti stanovili dvojice student-dítě a společně pak
připravili harmonogram pravidelných setkávání. Zúčastnění se dohodli na tom, že se budou
scházet jednou týdně v odpoledních hodinách po dobu nejméně 10 měsíců. Náplní těchto
společných schůzek se staly aktivity, které byly zajímavé pro dítě i průvodce, to znamená
zejména sport, výtvarná činnost, vycházky, kultura, návštěvy sportovních zařízení apod.
V průběhu projektu probíhala pravidelná supervizní setkání průvodců s garanty dětí, jejichž
cílem byla průběžná podpora a vedení studentů, kteří se dostali se svým klientem
do obtížných situací. Kromě aktivit probíhajících mimo prostory SVP se mohli studenti
s dětmi věnovat také zájmovým činnostem v objektu SVP, kde bylo možno si vyzkoušet
třeba práci s hlínou, malování a zahrát si různé hry, např. pexeso nebo stolní hokej. 
V rámci realizace projektu se dále uskutečnila celá řada seminářů, na kterých se podíleli
externí lektoři. Jednalo se o seminář pro garanty (pracovníky SVP), týkající se základních
informací a pokynů potřebných pro správný průběh projektu 5P. Další semináře, zaměřené
na sebepoznání a relaxační techniky, byly určené studentům-dobrovolníkům. 
S velkým úspěchem se u dětí setkal také celodenní výlet do Prahy-Zličína spojený s náv-
štěvou dětského zábavného parku. V říjnu strávili studenti s dětmi příjemné odpoledne na před-
stavení v cirkuse a radost dětem udělala i Mikulášská nadílka, kterou pro ně 4. prosince
pracovníci SVP připravili. Z dotace získané na financování projektu byly rovněž pořízeny
permanentky do příbramského Aquaparku, do dětského centra Šneček, a část peněz byla
vyčleněna na nákup volných vstupenek do příbramského kina a divadla. Završením projektu
„Provázení“ se stal letní sociálně-rehabilitační pobyt (dále jen tábor) v rekreačním zařízení
Hrachov. Tábor se uskutečnil začátkem letních prázdnin. Pečlivě připravený program tábora
s názvem „Škola lesní moudrosti“ byl zaměřen na rozvíjení rychlosti, obratnosti, vytrvalosti,
síly, zdokonalení postřehu, výchovu prožitkem, vyprávění, vzpomínání, prostor pro sociální
učení a získávání důvěry v sebe i v ostatní lidi. Formou hry se zároveň děti zdokonalily
ve vzájemné komunikaci, učily se respektovat jeden druhého a mohly se také dozvědět, jak
reagovat na konflikt a jak ho případně řešit. Za pomoci kvalitně vypracovaného programu se
podařilo zapojit děti do hry, přestože se tábora zúčastnily děti, které byly ve značné míře
hyperaktivní a mají poruchy chování nebo výchovné problémy. Tento pilotní projekt byl
financován částečně z dotace MV ČR (částka 87 000,- Kč) a rozpočtu města (80 000,- Kč).
Projekt „Provázení“ bude pokračovat i v letošním roce, a to včetně letního sociálně-rehabili-
tačního pobytu, na jehož realizaci se město pokusí opětovně získat dotaci z MV ČR určenou
na projekty prevence kriminality.

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM (MKDS)
Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) slouží k vytváření bezpečných zón
v určitých částech města, zejména v lokalitách se zvýšenou kriminalitou. Základní charak-
teristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření
bezpečných zón v exponovaných lokalitách. MKDS jsou instalovány v místech, kde se
nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční
a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst (např. náměstí, pěší a obchodní zóny,
parkoviště, autobusové či vlakové nádraží, sídliště). MKDS slouží k dohledu na dodržování
obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, k podílení se na dodržování právních předpisů
o ochraně veřejného pořádku, přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování
přestupků a jiných správních deliktů. Dále k dohledu nad dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích v obci a k dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu. MKDS slouží
také k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů. Provozování MKDS musí být
v souladu se zákonem ČNR č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a také
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat, ve znění pozdějších předpisů.
MKDS musí monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chod-
níky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Riziková místa měst
a obcí vhodná k nasazení MKDS stanovuje na základě podrobných analýz Policie ČR. 
MKDS přinášejí okamžitý výsledek (snížení kriminality ve vytipovaném místě), musí však
být součástí celkové strategie prevence kriminality v určité lokalitě. MKDS jsou využitelné
pro aktuální koordinaci činnosti složek Integrovaného záchranného systému při závažnějším
ohrožení bezpečnosti občanů.  Obrazový signál MKDS není určen pro veřejnost, ale pro malý
okruh uživatelů – pouze Policie České republiky a obecní policie – a pro přesně vymezený
účel. Režim dispečerského pracoviště MKDS musí být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou
technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl k němu zabráněn vstup nepo-
volaným osobám. O tom, že je veřejné prostranství monitorováno, musí být občané města
a jeho návštěvníci dostatečně a srozumitelně informováni. Monitoring MKDS je od jeho
vybudování v Příbrami, tj. od roku 1999, prováděn nepřetržitě 24 hodin denně po 365 dní
v roce strážníky městské policie (dále jen MP). Obsluha MKDS je povinna sledovat veřejná
prostranství a v případě zjištění protiprávního jednání ihned vyrozumět strážníky MP
Příbram. V případě, že se jedná o trestnou činnost, uvědomí obsluha MKDS zároveň i Policii
ČR. V roce 2008 došlo k propojení výstupu z MKDS i na Obvodní oddělení Policie ČR
v Příbrami a zde je, obdobně jako u MP, tento systém nepřetržitě policisty monitorován.
Využití MKDS městskou policií má zákonné opodstatnění. Dle zákona o obecní policii mají
obecní (městské) policie za úkol zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku. Pod pojmem
veřejný pořádek je chápána ochrana pravidel chování lidí na veřejnosti, která nejsou sice
výslovně formulována v právních normách, ale jejich zachování je podle panujících obec-
ných názorů v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití. 
Na základě §§ 24a a 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších před-
pisů, je obecní policie oprávněna zpracovávat údaje, které potřebuje k plnění úkolů zákona
o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona. Obecní policie může také tyto údaje poskyt-
nout Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.
Obecní policie je dále oprávněna pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy z míst veřejně
přístupných. Obecní policie poskytuje osobní údaje policii, orgánům obce a dalším orgánům
veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejích úkolů. Jsou-li k pořizování záznamů zřízeny stálé
automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových
systémů vhodným způsobem zveřejnit. 
Obsluha MKDS se při sledování monitorovaných lokalit zaměřuje především na trestné činy
a přestupky, narušování veřejného pořádku a občanského soužití, bezpečnost a plynulost
silničního provozu, a na mimořádné situace, jakými jsou např. požáry, živelné katastrofy,
havárie, apod.
V listopadu roku 2009 byly nově nainstalovány 3 kamery, a to v Příbrami III (Ryneček 148),
v Příbrami VIII (Brodská 106) a v Příbrami VII (Jana Drdy 489). Město na tento projekt
obdrželo státní dotaci ve výši 600 000,- Kč, zbývajících 479 000,- Kč bylo hrazeno z rozpočtu
města. Příbram má tedy nyní 13 kamerových bodů, vedle již výše uvedených tří nových
kamer jsou kamery dále umístěny na těchto místech: Příbram II - Václavské náměstí 104,
Příbram I - náměstí T. G. Masaryka 145, Příbram I - náměstí T. G. Masaryka 1, Příbram I - Gene-
rála Tesaříka 117, Příbram I - Generála Tesaříka 114, Příbram VII - náměstí 17. listopadu 288,
Příbram VII - náměstí 17. listopadu 305, Příbram VII - Legionářů 400, Příbram II - Dlouhá 106,
Příbram VIII - Čechovská 111.
Jednotlivé kamerové body jsou navrženy na základě statistiky trestné činnosti, výsledků
sociologického šetření zaměřeného na pocit bezpečí občanů v Příbrami, které proběhlo v čer-
venci 2008, a doporučení Policie ČR. Protože město Příbram trpí nejvíce majetkovou
trestnou činností (krádeže věcí z vozidel), jsou v nově navržených monitorovaných lokalitách
zahrnuta parkoviště, kde často dochází k této trestné činnosti. Další kamerové body se
nacházejí v blízkosti restaurací a heren, kde často dochází k výtržnostem, rušení nočního
klidu a v některých případech i k loupežím.
Je-li MKDS budován a provozován podle zásad doporučovaných Odborem prevence krimi-
nality MV ČR, velice podstatně přispívá ke snížení kriminality v konkrétní lokalitě a zvyšuje
pocit bezpečí u občanů. Podle ohlasů občanů (průzkumy veřejného mínění, ankety, přímé
dotazy apod.) je MKDS velice vítanou a požadovanou preventivní aktivitou státu. Občané
chtějí mít zajištěn dokonalý pocit bezpečí na veřejném prostranství, vítají bezpečné lokality,
kde se nemusí obávat o svůj majetek či zdraví. 
MKDS umožňují monitorovat závadové jednání v samém počátku a slouží k jeho doku-
mentaci. Mohou tak přispět k včasnému zásahu policie a k rychlé identifikaci a dopadení
pachatele. 
Městská policie Příbram zakoupila v roce 2007 přenosnou (mobilní) kameru, kterou využívá
ve spolupráci s Policií ČR pro svoji činnost. Mobilní kamera, která není součástí MKDS, je
nasazována podle aktuálních bezpečnostních problémů po celém území města Příbrami. 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Na návštěvě v Evropském parlamentu
Dne 10. 12. 2009 se skupina vybraných studentů z Gymnázia pod Svatou Horou spolu s několika dalšími zájemci zúčast-
nila návštěvy Europarlamentu ve Štrasburku. Odjížděli jsme ve tři ráno za občasného zívání z Příbrami a téhož dne
v jedenáct dopoledne jsme překročili německo-francouzskou hranici a vjeli do Štrasburku. Místní Francouzi oproti
častému tvrzení anglicky umí, proto se při tříhodinovém rozchodu, prohlídce centra a nákupech nevyskytly větší problémy.
Program pokračoval cestou do hotelu nacházejících se v Německu, nedaleko hranic. Zde jsme měli krátký čas na převle-
čení, do štrasburského srdce Evropské unie se totiž musí ve svátečním.
V samotné budově Europarlamentu jsme absolvovali prezentaci o činnosti Evropského parlamentu, rady a komise, mimo
jiné jsme byli informováni o tom, že na střeše budovy se příliš hromadí voda. Následně jsme vedli diskuzi s europoslancem
Jiřím Havlem, tématem byly jeho osobní postřehy ze zdejšího působení, problematika dotací zemědělcům i toho, jak se EU
dívá na prezidentovu neochotu k podpisu Lisabonské smlouvy. 
Po krátké pauze jsme obdobně diskutovali s dosluhujícím komisařem Vladimírem Špidlou, ten zdůrazňoval, že evropské
státy mohou na mezinárodním poli uspět pouze v systému, jakým je právě Unie. Poukazoval i na to, že doba existence
tohoto společenství je také nejdelší dobou bez válečného konfliktu, která kdy v Evropě byla. Poté přišla řada na několik
fotek před stožáry s vlajkami a pokračovali jsme dál prohlédnout si právě probíhající plenární zasedání parlamentu. Viděli
jsme tedy naživo onu z televize známou jednací síň. Ve sluchátkách jsme měli možnost řečníky slyšet i v češtině.
Podivuhodné se nám zdálo, že diváků bylo nejspíš přítomných více než europoslanců.
Poté, co jsme se dostatečně vynadívali, opustili jsme celou instituci a vydali se do ulic nočního Štrasburku obdivovat
vánoční výzdobu. Dali si s tím nejspíš dost práce, výsledek byl úchvatný.
Následující den přinesl asi hodinovou projížďku vyhřátou vyhlídkovou lodí, zde nám byl nabídnut opět mnohojazyčný
komentář. Poté poslední krátký rozchod po městě a již jsme nastupovali do autobusu. 
Protože multikulturních zážitků (a vánočních nákupů) nikdy není dost, na cestě domů jsme k večeru zastavili v německém
Norimberku. Zde jsme si také mohli povšimnout, že francouzský Štrasburk se od tohoto typicky německého města příliš
nelišil. Nejspíš to bude tím, že v minulosti náležel občas k Německu a občas k Francii. A pak už se jelo domů. Díky filmům
utíkala cesta po dálnicích vcelku rychle. Okolo jedenácté v noci jsme vystoupili v Příbrami, někteří ospalí, ale všichni plní
zážitků. Z výletu jsme si přivezli vcelku hodně; fotografie, pohledy, suvenýry i dárky, nebo jen v hlavě to, co jsme viděli
a slyšeli. A bylo to fajn.

Jan Kratochvíl, student 4.A, Gymnázium pod Svatou Horou

Studijní centrum Basic
V České republice jako i v jiných zemích světa je třeba pozved-
nout celkovou úroveň vzdělávání. Celosvětové statistiky
negramotnosti se bohužel stále zvyšují. Počet dětí, které mají
problémy s tak základními dovednostmi, jako jsou čtení
a psaní, neustále roste. 
Jak bylo ve studiích k této problematice popsáno: „Nejčastěji
se u dětí vyskytuje problém se čtením označovaný též jako
dyslexie. Takové dítě, laicky řečeno, „špatně čte“. Často se mu
pletou písmenka, která jsou si graficky podobná, písmena se
mu nespojují do slabik a slabiky do slov, odhaduje koncovky
a někdy zaměňuje i celá slova.  Přečíst text je pro takové dítě
utrpení a poté, co jej s vynaložením všech sil přelouská, není
většinou schopno říci, o čem to vlastně bylo. Problém je často
spojen i s potížemi při psaní, které jsou samostatně označovány
jako dysgrafie. Problémy se psaním se projevují tak, že dítě
píše většinou nečitelně, špatně odhaduje tvary jednotlivých pís-
men, zaměňuje a vynechává písmena nebo i celé slabiky.“
Dětí s těmito problémy neustále přibývá. V České republice
nyní některé statistiky udávají výskyt dětí s označením dyslek-
tik nad 10 % a není výjimkou ani škola s počtem nad 15 %. 
Na děti jsou ve škole kladeny dost vysoké nároky a na probrání
jednotlivé látky není vždy dostatek času. Ve školách bohužel
není velmi často kladen důraz na skutečné porozumění a schop-
nost studované informace používat, ale spíše na množství pro-
brané látky a výsledných známkách. Vzdělávání tak postupně
pozbývá svého původního smyslu (připravit děti pro život a vy-
bavit je základními znalostmi, které pak budou schopny aktivně
používat v životě) a počet dětí, které mají studijní problémy,
neustále roste. 
Z tohoto důvodu také v roce 2002 vzniklo v České republice

studijní centrum BASIC, které podle vzoru obdobného studij-
ního centra FEGU v Dánsku fungujícího již od roku 1974, řeší
tyto problémy pomocí specializovaného individuálního
doučování. Doučovací program je zaměřen především na pro-
blémy se čtením a psaním, ale oslovuje zároveň i studentovu
schopnost se učit a zvládat problémy spojené se studiem.
Vzdělávací přístup studijního centra BASIC je jednoduchý.
Aby člověk mohl něco používat, musí tomu nejdříve skutečně
rozumět. A když se zeptáte kteréhokoli žáka, co je to vlastně
přesně písmenko, hláska, samohláska, slabika, slovo, dvojtečka,
uvozovky, čárka apod., ve většině případů vám nebude schopen
odpovědět. Přesto toto jsou základy, se kterými se setkává,
když se učí číst. A tady začínají první problémy se čtením.
Tento program využívá objevy autora a humanisty L. Rona
Hubbarda z oblasti vzdělávání, první skutečné studijní tech-
nologie, která poskytuje jedinečný náhled na to, proč studenti
zanechávají studia, co způsobuje, že student ztrácí o předmět
zájem a také proč nejsou studenti schopni použít v životě věci,
které se učili. Tato technologie odhaluje konkrétní bariéry,
na které může student při učení narazit, a také, jak je může
zvládnout. Studenti si mohou na závěr doučování nastudovat
jednoduchý kurz této studijní technologie, aby byli lépe
vybaveni pro své další studium.
Studijní centrum BASIC je součástí mezinárodní neziskové
vzdělávací organizace Applied scholastics™ (v překladu:
Praktický vzdělávací systém), která byla založena v roce 1972
a nyní sdružuje více než 600 škol, studijních center a různých
vzdělávacích projektů ve více než 42 zemích světa.  
V současné době působí studijní centrum BASIC již celkem
na 22 místech v České republice a na Slovensku.
Více informací je možné nalézt na internetových stránkách
www.basic.cz

B L Í Ž Í  S E  M A S O P U S T
Hornické muzeum Příbram pořádá ve spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasičů Bohutín v areálu
Ševčinského dolu na Březových Horách dne 20. 2. 2010
od 10 hodin Masopust v Hornickém muzeu Příbram -
masopustní průvod za doprovodu kapely, rej masek,
žertovné scénky, předvádění masopustních zvyků,
zvýhodněné vstupné za 1 Kč!

Masopustní období, přestože dnes již ztratilo vlivem
křesťanství svůj původní význam, vyvolává dodnes hluboko
v lidských genech zakořeněné stopy pohanských oslav
konce zimy a příchodu jara, potřebu uvolnění před vážnou
dobou v čase nouze, kdy loňské zásoby docházejí a do nové
sklizně je ještě daleko. Staré mytologie byly založeny
na střídání chaosu a řádu. Aby mohl nastat řád, stvoření
nového času a života, musí mu předcházet chaos. A tím je
vytvoření nepřehledné situace za pomoci masky, kdy se
člověk stává něčím nebo někým jiným než ve skutečnosti.
Také divoké tance a reje, hluk a alkohol přispívají ke
krátkodobému narušení sociálního pořádku. Opětovný řád
nastává v den jarní rovnodennosti, přelomovém dni, kdy
chaos končí a začíná příprava na Velikonoce, velký půst,
původně vyvolaný právě vyčerpáním potravinových zásob
po zimním období.

Každoroční konání masopustu v Hornickém muzeu Příbram
navazuje na dávné tradice. Ve spolupráci se Sborem dobro-
volných hasičů z Bohutína, který oslavy organizuje
nepřetržitě již více než 80 let, muzeum připravuje letošní
masopustní průvod s rejem masek, žertovnými scénkami
a hudebním doprovodem na sobotu 20. února dopoledne
v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách
a odpoledne ve Skanzenu Vysoký Chlumec, pobočce Hor-
nického muzea Příbram. Masopustní průvod, tvořený kostý-
movanými postavami, vyjde ráno ze staré hornické obce
Bohutín v čele s brdským duchem Fabiánem. Zhruba v 10
hodin dorazí za doprovodu kapely před nádvoří Ševčin-
ského dolu v Příbrami na Březových Horách, kde jej uvítá
ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl. Průvod
požádá o možnost vstupu a provozování masopustních
taškařic, které se pak plně rozvinou na prostranství mezi ša-
chetní budovou a strojovnou. Program budou tvořit
žertovné scénky spjaté s regionem a tematikou hornictví.
Obdobný program se stejnými aktéry se poté přesune
do Vysokého Chlumce u Sedlčan, kde začne v areálu tam-
ního skanzenu ve 14 hodin. Pak se průvod vydá do centra
obce, kde bude pokračovat masopustním veselím v pros-
torách starého lobkowiczkého velkostatku. Zdejší maso-
pust, připravovaný ve spolupráci s obcí Vysoký Chlumec,
se letos bude konat již po šesté. Scházejí se na něm nejenom
místní obyvatelé, ale v hojném počtu přijíždějí i návštěvníci
z širokého okolí.

Pozvánka na Společenský večer svazů zdravotně postižených, oblastní rady NRZP a seniorů,
který se bude konat dne 9. března od 17 do 22 hod. v Kulturním domě v Příbrami, 

pod záštitou starosty MVDr. Josefa Řiháka.
Prodej vstupenek od 1. února v organizacích. Doprodej vstupenek zajištěn v okresní organizaci

STP v ČR, o. s., Žežická 193, Příbram VII, od 22. února od 10 do 14 hodin.



F O T O K R O N I K A

Ve středu 6. ledna 2010 do Příbrami opět přijeli Tři králové na živých velbloudech. Tato akce vždy přiláká hodně lidí, zejména rodičů s dětmi. Počasí bylo mrazivé, ale to k lednu patří. V rámci tohoto
setkání byla zahájena Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen pro potřebné. Těšíme se na příští rok, že se všichni ve zdraví shledáme.

MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý se zúčastnili slavnostního setkání s dobro-
volnými hasiči, městskými strážníky a ostatními členy IZS v Zámečku - Ernestinu. Studenti příbramského Gymnázia pod Svatou Horou navštívili Evropský parlament ve Štrasburku.

Starosta MVDr. Josef Řihák se na radnici setkal s účastníky Winter Festival Bodenmais 2010 
a poděkoval jim za vzornou reprezentaci města. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý slavnostně
otevřeli zrekonstruovanou multifunkční zasedací síň v budově bývalého ředitelství RD.



Vážení čtenáři,
začal nám nový rok 2010, v lednu
napadla spousta sněhu a venku je
zima jako v pohádce. Mezi svátky
jsme měli na úřadu komory malou

elektrickou havárii, takže nám nefungovaly počítače, osvětlení ani topení.
Do nového roku však elektrikáři vše dali do pořádku, a tak náš úřad funguje
na sto procent. 

Hned v prvním lednovém týdnu jsme začali s organizací seminářů.
Dne 7. ledna proběhl seminář „Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
v praxi zaměstnavatelů včetně změn účinných od 1. 1. 2010“, kde přednášela Jaroslava
Kodrová z MPSV ČR, spoluautorka přednášeného zákona.
Dne 14. ledna to byl „Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU
v roce 2010“, kde nám pravidelně přednáší JUDr. Otakar Krátký, metodik Intrastatu ČSÚ,
spoluautor vyhlášek o Intrastatu i prováděcích příruček. V letošním roce žádné větší změny
v Intrastatu nebudou, ale patrně od ledna 2010 budou další změny, takže jsme s panem
doktorem domluveni na další seminář koncem roku 2010.
Dne 27. ledna proběhl seminář k „Novele zákona o DPH od 1. 1. 2010“ s paní Janou
Bakovskou, metodičkou DPH – Finanční ředitelství Praha.
Hned následující den máme pozvané zástupce Českomoravské záruční a rozvojové banky
k tématu „Programy podpory malých a středních podniků v roce 2010“ - aktuální
programy ČMZRB. Tento seminář doplníme ve spolupráci s Úřadem práce v Příbrami infor-
mací o projektu „RESTART“, jehož cílem je pomoci zaměstnancům podniků, které vlivem
současné ekonomické situace procházejí strukturálními změnami a v jejich důsledku jsou
nuceni zaměstnance propouštět.
Na 11. února se připravujeme na seminář „Daň z příjmů a další zákony 2010“, kde bude
přednášet Ing. Václav Dvořák – daňový poradce a certifikovaný účetní. Lektor na semináři
probere řadu významných novinek, které byly schváleny v průběhu roku 2009 a které mají
často i retroaktivní účinnost. Dále vysvětlí nejvýznamnější části tzv. „Janotova balíčku“,
který začal platit od ledna 2010. Také budou na programu novinky v dalších zákonech
týkajících se daní: majetkové daně, zákon o správě daní a poplatků a další.
Začátkem února 2010 vyhlásíme již 10. jubilejní ročník soutěže „Nejlepší firma okresu
Příbram za rok 2009“. Soutěž proběhne opět ve dvou kategoriích a to do 50 zaměstnanců
a nad 50 zaměstnanců. Podmínky soutěže a přihláška budou umístěny na našich webových
stránkách. Uzávěrka soutěže bude 31. března 2010 a vyhlášení výsledků proběhne tradičně
na shromáždění delegátů OHK Příbram dne 20. dubna 2010.
Na 13. březen 2010 připravujeme naši největší společenskou akci, kterou je Podnikatelský
ples. Bude to již osmý ročník a program bude jako každoročně pestrý, i když trochu jiný než
v předešlých letech. Od 19 hodin si hosté mohou poslechnout slavné světové melodie
v podání skupiny GOLD TIMES a poté bude hrát celý večer taneční skupina Horváth Band.
Součástí programu budou i ukázky latinskoamerických tanců a akrobatická show
v rytmu rock and rollu. Vstupenky začneme prodávat okolo 20. února. V současné době
oslovujeme sponzory, abychom mohli nechat vytisknout plakáty, vstupenky a abychom měli
jistotu, že i letošní ples podnikatelů bude na úrovni tak, jak tomu bylo v předchozích
ročnících. 
Znovu zopakuji, že provozujeme kontaktní místo Czech POINT, kde Vám ochotně
potvrdíme ověřené výpisy z registrů státní správy, jako je obchodní a živnostenský rejstřík,
trestní rejstřík, výpis z katastru nemovitostí, z registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, insolvenčního rejstříku. Od 1. 7. 2009 ověřujeme též podpisy a listiny a od 1. 11.
2009 Vám provedeme autorizovanou konverzi dokumentů v souvislosti s datovými
schránkami. Naši klienti mohou zaparkovat na vyhrazeném stání ze zadní strany Zámečku -
Ernestina na parkovací kartu, kterou si u nás zapůjčí.

Noví členové od 1. 1. 2010: 
PROMISE BROKER, s. r. o. - poradenství v oblasti financí
Petr Pintner - reality
Oldřich Vančát - Van druck - polygrafická výroba
Ing. Vít Kučera - architekt
Pavel Šimáček - dovoz a prodej havarovaných a předváděcích vozů

Irena Karpíšková, ředitelka 

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

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

20 let  Reality Pintner

Jak to vlastně bylo před těmi dvaceti lety?
Bylo, nebylo za sedmero lesy, devatero moři…. a pod Brd-
skými lesy v městečku „Rukapáň“ začal můj táta podnikat.
Psal se rok 1990, 20. únor, kdy to vše pro nás začalo
návštěvou městského úřadu. Dnes nevím, zda již byl v té
době živnostenský úřad nebo jen nějaký odbor a jak se
vlastně tehdy nazýval. Z vyprávění vím, že když se jej
úřednice zeptala, co vlastně chce dělat a k čemu potřebuje
živnostenský list, tak jí musel vysvětlit, co to vlastně
realitní kancelář je. Od této chvíle otec začal podnikat
pod jménem Reality Pintner. Možná, že si mnozí vzpome-
nou na tátův Oltcit se zahrádkou na střeše, na které byla
cedule od písmomalíře - Reality Pintner. Někdo si klepal
na čelo, někdo tátovi fandil, ale nikdo netušil, jak se
situace vyvine, zda socialismus již opravdu skončil.
A málokdo věděl, co to vlastně slovo „Reality“ znamená. 
Jaké byly tedy začátky Vaší firmy? 
Jedna z prvních poptávek byla, zda-li bychom nesehnali
vanu s barvou Bahama. Tehdy se ještě nekupovalo, ale
shánělo. Byli jsme tedy první Reality v republice. Táta
pracoval doma. Poté jsme měli 5 let kancelář  v Pražské
ulici a dnes jsme již 12 let v Dlouhé ulici č. p. 90. 
Snem od počátku bylo mít rodinnou firmu s vlastním
jménem, které dává záruku osobní zodpovědnosti, reputace
a serióznosti pro naše klienty. Tudíž známka kvality
a spokojenosti.
… a to se pan Petr Pintner rozmluvil a povídal a povídal:
Myslím, že je velký rozdíl, když Vás obsluhuje spolumajitel
firmy, kterému osobně záleží na spokojenosti klienta.
Zaměstnanec nebude nikdy k zákazníkovi takto přistupovat.
Proto musím odpovídat i na dotazy, proč nemáme pobočku
třeba v Praze, proč nemáme „franšízu“. Původní vize naší
kanceláře byla a je nabízet lidem bydlení, chaloupky, chaty
k rekreaci, prostě upokojovat lidi v jejich potřebách. 
Postupně se na nás začaly obracet jak malé, tak velké
firmy, které hledaly prostory či pozemky pro své pod-
nikání. Myslím, že jedním z úspěchů bylo například
vytipování a domluvení podmínek na koupě pozemků
pro firmu DISA na Balónce v Příbrami, která dnes v Příbra-
mi zajišťuje mnoha lidem práci. V současné době nabízíme
malé i velké nemovitosti, od garáže po zámek či rekreační
areál Ministerstva spravedlnosti.
A od kdy se vlastně zabýváte nemovitostmi Vy?
To bychom ještě předbíhali. Táta nejprve přivedl do firmy
svou drahou polovičku a až v roce 1992 jsem začal ve firmě
pracovat i já. Dnes tvoří osazenstvo naší firmy 3 lidé a Cid.
Říkám Cid, i když bytostí je to pes, ale patří neodmyslitelně
do naší firmy.
A co krize na trhu s nemovitostmi, jak Vás poznamenala?
Po pravdě řečeno je znát, že zájem o nemovitosti je nižší
než v posledních dvou letech. Na druhou stranu mají lidé
možnost koupit v současné době nemovitosti výhodněji než

třeba před rokem. Loňský rok byl pro nás rekordní, co se
týká prodeje bytů. Takže loňský rok – dobrý.
Snažíme se našim klientům vysvětlit, jaká je reálná cena
jejich nemovitostí na trhu (zpracováváme i tržní posudky)
a že většina cen, co si někde na internetu najdou, jsou spíše
zbožná přání než skutečná realita.

Pro naše klienty pracujeme pouze na výhradní smlouvy
od Asociace realitních kanceláří České republiky, jejímž
jsme členem, stejně tak i OHK. Máme povinné pojištění
odpovědnosti jako advokáti či notáři, ale také etický kodex.
Profesní opakované vykonání zkoušek způsobilosti je pod-
mínkou. Pracujeme na výhradní smlouvy, jelikož se
chceme vyvarovat toho, aby naši zakázku nabízelo dalších
pět kanceláří a zakázku potom na internetu najdete vícekrát
za různou cenu - to podle mě působí dosti neseriózně, spíše
Vás zmate, než Vám pomůže.
Máte vůbec čas na relaxaci?

Ten čas se musí vždycky najít. Hrozně mě nabíjí horské
kolo, tréninky v Brdech a v neposlední řadě i závody.
Letos se chystám jako každý rok hned v úvodu sezóny
na závod do Českého ráje, tuším, že bude někdy ke konci
dubna. Potěšilo mě, že se v našem městě pořádá od roku
2006 každoročně „Příbramský Permoník“ – super závod
směrem k Vltavě a zpět.
Chcete nám prozradit něco ze soukromí?
Jistě, mám doma tři holky, někdy i čtyři – dcery Emu,
Matyldu, ženu Janu a občas i Aničku, dceru z prvního
manželství. Ema začala letos chodit do školky, Matyldě
bude v květnu rok, je se ženou doma. Anička chodí do zá-
kladní školy v Litvínově.
A co říci závěrem? 
Realitní kanceláře se staly běžným pojmem, každý dnes již
ví, co je asi předmětem jejich činnosti. Staly se všední
záležitostí, obrací se na ně stále více klientů.    
Je ale mezi nimi v kvalitě poskytovaných služeb propastný
rozdíl. Stále nějaké nové vznikají, další zanikají. V očích
veřejnosti jde o zlatý důl, ve kterém se za nic peníze jen
hrnou. Navíc, nemusíte mít žádnou kvalifikaci ani praxi, je
to živnost volná, tak proč to také nezkusit? Soudnému
člověku dojde, že musíte mít životní zkušenosti, znalosti
z mnoha oborů. Od psychologie, stavitelství, třeba po geo-
dézii a právo. Což naše „Realitka“ po 20 letech má!
Za RK Reality Pintner Váš makléř Petr Pintner

www.realitypintner.cz

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
J a k  d á l  p ř i  f i n a n c o v á n í  s a m o s p r á v    ( 1 . )
Rozpočty obcí a měst patří do soustavy veřejných rozpočtů, jejichž
hospodaření sledujeme např. pro účely měření deficitu v rámci
splnění kritérií pro přijetí eura. Dluh místních samospráv tvoří
s ostatními závazky veřejných rozpočtů celkový veřejný dluh. Nutno
podotknout, že drtivá většina měst, včetně Příbrami, se chová jako
odpovědní hospodáři a jejich příspěvek k veřejnému dluhu je
minimální. Přesto se musíme zabývat skutečností, zda současný
systém jejich financování představuje do budoucnosti „to pravé
ořechové.“ 
Dominantní složkou příjmů obcí a měst jsou daňové příjmy.
S výjimkou daně z nemovitosti, kterou se budeme zabývat níže,
nemohou samosprávy tento druh příjmů téměř vůbec ovlivnit. Obce
jako celek mají určitý podíl na celostátním inkasu daně z přidané
hodnoty, daní z příjmů právnických a fyzických osob. Pak se tento
balík daní přerozděluje mezi obce na základě počtu obyvatel,
velikostní kategorie obce a rozlohy jejího katastru. Obecně platí, že

čím vyšší počet obyvatel, tím vyšší průměrný daňový příjem na jednoho obyvatele. Kromě toho existují dvě
„motivační“ složky. Jeden a půl procenta daní z příjmů zaměstnanců se rozděluje podle počtu zaměst-
nanců a 30 % daní z příjmů od podnikatelů zůstává v té obci, kde má podnikatel trvalé bydliště.
Pro představu, tato „motivační“ složka činí pouhých několik procent z daňových příjmů. Drtivá většina
daňových příjmů je tak přerozdělována rovnostářským, nebojím se dokonce říci komunistickým
způsobem. Kdybych měl použít analogii, je to jako kdybychom státu odevzdali celou svou mzdu a zisk
a on nám potom vrátil jakousi průměrnou mzdu, rozlišenou jen podle velikostní kategorie naší obce.
Nedivme se potom, že obce a města nejsou ekonomicky příliš motivovány podporovat podnikání
a hospodářskou aktivitu obecně.
Něco podobného máme u daně z nemovitosti, která je sice stoprocentním příjmem té obce, kde se daná
nemovitost nachází, ale zdaňuje se podle metrů čtverečních. Zohledňuje se velikost obce a zastupitelst-
vo si může stanovit místní koeficient, kterým se základní sazba násobí. To je v podstatě jediný způsob,
jak může obec sama ovlivnit svůj daňový výnos. Daň z nemovitosti však představuje jen malé procento
příjmů, v případě Příbrami pouze 7,5 milionů korun z asi 800milionového rozpočtu. Za chybu považuji, že
v případě daně z nemovitosti se žádným způsobem nepřihlíží ke kvalitě místní infrastruktury. To ale
může změnit jen zákon s celostátní působností, nikoli zastupitelstvo města.
Pokud bych měl výše uvedené shrnout, v rámci systému se projevuje určitá nedůvěra vůči místním poli-
tikům, zastupitelům. Předpokládá se, že možnosti a situaci v konkrétní obci lépe zná pražský úředník či
celostátní politik než člověk, který tam žije a působí a který je volen místními obyvateli. Domnívám se,
že to není nejlepší přístup a jde proti principu subsidiarity, který je uplatňován ve všech vyspělých
zemích. To znamená, že rozhodovat se má co „nejblíže“ danému problému.
V tomto příspěvku do Kahanu jsme poukázali na některé nedostatky současného systému financování
obcí. Protože se jedná o složitou problematiku, musíme ji rozdělit na několik příspěvků a zabývat se jí
na pokračování. V příštím článku bych rád přinesl určitý přehled, jak k této problematice přistupují
v zahraničí.

Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí

V Příbrami vystoupí soubor skotských dudáků a bubeníků
The Rebel Pipers Pipes and Drums vystoupí v rámci Příbramských hudebních večerů
v sobotu 27. února v aule ZŠ Jiráskovy sady. Cena vstupenky je 250.- Kč. Předprodej: Info-
centrum MěÚ Příbram Zámeček - Ernestinum, Knihkupectví Olšanská, Knihovna Jana Drdy.

Den divadla
V pátek 15. 1. 2010 jsem se zúčastnila akce, kterou pořádalo Gymnázium pod Svatou Horou
a která měla název “DEN DIVADLA“.
V prvé části vystupovali studenti 2.A, 3.A a 4.C. Každá ze tříd si připravila svůj program, se
kterým vystoupila před zcela naplněné hlediště. Bylo zřejmé, že studenti věnovali hodně
času přípravě, protože výkony byly zcela profesionální. Po ukončení první části diváci
hlasovali o tom, které vystoupení se jim nejvíce líbilo. Zvítězila 3.A, která získala za svůj
skvělý výkon žolíky – které jim umožní po jejich předložení učitelům nebýt ten den zkoušeni.
Po přestávce následovala ruská pohádka Mrazík. Já jsem osobně viděla tuto pohádku
mnohokrát a jako plno z nás ji znám pomalu zpaměti, ale to, co jsem měla možnost vidět, mne
ohromilo. Neumím popsat ty výbuchy smíchu dětí z hlediště, potlesk, který neustával a abso-
lutní ticho, když herci mluvili.
Je mi 50 let a já se smála jako děti kolem mne a nechala se vtáhnout do pohádky. Bylo to
nádherné nejen díky výkonům herců – studentů, ale zahlédla jsem i učitele hrát po boku svých
žáků tak, že mně rázem přirostli k srdci. 
Děti hrály na jevišti a smály se v hledišti a já mohu říct, že jsem nikdy neviděla tolik šťast-
ných dětí pohromadě. Doufám, že Gymnázium pod Svatou Horou bude i nadále pokračovat
v těchto vystoupeních a já přeji všem Příbramákům, aby zažili ten nádherný pocit v divadle,
které je naplněné smíchem dětí.

Jiřina Kaiserová

P ř í b r a m š t í  o b č á n c i  

Společnost přátel koček daruje do dobrých rukou dva dospělé čistotné a velice
přítulné kocourky (černobílého a černého). Oba jsou vykastrovaní, očkovaní,
vhodní do bytu. Informace na čísle 737 602 606. 
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Hokejový zápas za podpory HC Příbram, 
ZS Příbram a města Příbram

Hokejové legendy v Příbrami (veteráni)

Česká reprezentace – Old Boys 
Sparta – Pardubice – Old Boys
Charitativní utkání – DD Pepa Lazec

Zimní stadion Příbram, 19. 2. od 17,30 hod.
Vstupné dobrovolné

Sestavy: ČR - Old Boys:
Petr Bříza, Rudolf Pejchar, Marcel Kučera, 
Oldřich Svoboda, František Kučera, 
Jaroslav Benák, Milan Chalupa, Josef Řezníček,
Jaroslav Látal, Stanislav Hajdušek, 
Pavel Setikovský, Drahomír Kadlec, 
Bedřich Ščerban, Bohuslav Šťastný, 
Oldřich Válek, Richard Farda, Bohumil Ebrman,
Radek Ťoupal, Milan Nový, Vladimír Kameš,
Jiří Kučera, Vladimír Martinec, Jiří Šejba,
Martin Maškarinec. Trenér Jan Gusta Havel.
Manažer a vedoucí Pavel Švarc.

Sparta - Pardubice - Old Boys: 
Jaroslav Radvanovský, Dominik Hašek, 
Libor Bárta, Jan Levinský, Jaroslav Vlček, 
Stanislav Mečiar, Pavel Marek, Jiří Saidl, 
Martin Střída, Václav Honc, Pavel Richtr, 
Jiří Hrdina, Tomáš Netík, Richard Žemlička,
František Kalivoda, Karel Najman, 
Lubomír Pěnička, Jiří Nikl, Otakar Janecký.
Trenéři Zdeněk Uher, Zdeněk Horešovský.
Manažer Jaroslav Krůta.

OBJEKT IVEM CESTOVATELŮ
MARTIN ANDRLE | PETR BAMBOUSEK | ONDŘEJ JEŘÁBEK

Výstavu pořádá Galerie Františka Drtikola Příbram, otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

3. 2. – 3. 3. 2010, Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram

pro nemoc přeloženo na 5.3.


