
S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané.
Před měsícem jsem
Vás požádal, abyste
se v anketě vyjád-
řili, zda má město
nějak regulovat pro-
voz hracích a vý-
herních automatů
v Příbrami. Dalo se
samozřejmě před-
pokládat, že většina
z Vás se vysloví
proti dalšímu rozši-
řování provozu   au-
tomatů. Ale Váš
zájem o tuto pro-

blematiku mne překvapil. Na radnici přišlo
téměř 400 odpovědí, což je nejvíce v historii
anket, které město Příbram prostřednictvím
měsíčníku Kahan uspořádalo. Již na počtu
účastníků ankety je zřetelně vidět, jak se
problematika výherních a hracích automatů
občanů bezprostředně dotýká. Navíc drtivá
většina respondentů (přibližně 96 procent) se
vyslovila pro regulaci provozu hracích a vý-
herních automatů na území města Příbrami.
V současné době jsme proto začali pracovat
na vyhlášce, která v rámci platných zákonů
bude nějakým způsobem provoz těchto zařízení
u nás v Příbrami regulovat. Poučíme se
při přípravě vyhlášky i ve městech, kde již
podobnou vyhlášku mají. Pokud vše půjde
hladce, mohlo by městské zastupitelstvo
zmíněný dokument projednat a případně
schválit již letos na podzim.

Měsíc květen je obdobím, kdy se mimo jiné
začíná v našem městě sekat tráva. V letošním
roce naše město čeká změna. Trávu nebudou
sekat již jen pracovníci Technických služeb
Příbram. Podepsali jsme smlouvu s našimi
dobrovolnými hasiči, kteří se zapojí do sekání
trávy, a získají tak nějaké peníze na provoz
svých organizací. Slibujeme si od nového
systému to, že se nám podaří trávu posekat
rychleji, než dosud. Jsem zvědav, jak se nový
model osvědčí.

V nejbližší době začne výstavba kanalizace
a rekonstrukce sítí v oblasti ulic Hrabákova,
náměstí Dr. Josefa Theurera a Mariánské údolí.
V této souvislosti budou obyvatele domů v této
lokalitě čekat komplikace. Věřím, že období
výstavby a dočasné nepohodlí lidé překonají.
Odměnou jim bude skutečnost, že po dokončení
stavby získají přístup na nové, kvalitní
inženýrské sítě.

Jak moc je důležité mít možnost se připojit
na městskou kanalizaci, o tom by mohli
vyprávět například obyvatelé Orlova a Kozičína.
Kanalizace v těchto osadách zatím chybí. Ale
i zde se již chystá změna. Před několika dny
Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský
úřad Středočeského kraje zaregistroval
Sdružení obcí Čistá Litavka. Ustanovení tohoto
sdružení, jehož členy jsou vedle Příbrami i obce
Bohutín, Láz a Trhové Dušníky, je jedním
z předpokladů pro realizaci stejnojmenného
projektu. Projekt Čistá Litavka počítá s vybu-
dováním kanalizace a napojením na čistírnu
odpadních vod nejen v Orlově a Kozičíně, ale
také s připojením obcí v okolí Příbrami na naši
modernizovanou čističku. Realizace projektu si
vyžádá desítky milionů korun. Město Příbram
samotné na tak náročnou stavbu peníze nemá.
Proto jsme již požádali o pomoc z rozvojových
fondů Evropské unie. Věřím, že se nám peníze
na tento projekt, který by po dokončení velmi
významně zlepšil životní prostředí v celém
povodí Litavky, podaří získat. 

Vážení spoluobčané, měsíc květen je obdobím,
kdy většina z Vás vyrazí do přírody. Pěšky,
nebo třeba na kole. Přeji Vám všem hezké
zážitky v jarní přírodě.

MVDr. Josef Řihák 
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Každoročně koncem dubna rozkvete
sad pod Svatou Horou a nám všem se
naskytne tento nádherný pohled.

V neděli 27. dubna jsme si připomněli
smutné výročí vzniku velkého požáru
na Svaté Hoře. Právě po třiceti letech
se na tomto místě konala slavnostní
akce, na které starosta Josef Řihák
poděkoval všem, kteří se zasloužili
o likvidaci tohoto požáru. 

V úterý 6. května byl slavnostně zahájen
již 40. ročník Hudebního festivalu An-
tonína Dvořáka. V úvodním koncertu
vystoupil houslista Jaroslav Svěcený.

Ve dnech 23. až 25. května se v Příbrami
na sídlišti konají Příbramské slavnosti. Jejich
součástí jsou dvě velké akce.

Tu první pořádá Divadlo A. Dvořáka Příbram
a má název Divadlo patří dětem. 
„Zveme k nám do divadla děti i dospěláky.
Pod záštitou města Příbram jsme pro všechny
obyvatele a návštěvníky připravili dva dny plné
her, soutěží a zábavy,“ řekl ředitel Petr Bednář.

A na co na všechno se mohou děti a dospělí
těšit? Uvidí například divadelní pohádky
Dřevěný zámeček, Zlobivý Brouček a Míček
Flíček. Děti si budou moci malovat, či vytvářet
z hlíny na hrnčířském kruhu nejrůznější
výrobky. V estrádním sále budou vystupovat
mažoretky, družstvo aerobiku, pěvecký soubor
Kamýček, nebo skupina Musada.
Venku před divadlem čeká na návštěvníky
opravdové peklo. Dále tu budou připraveny
nejrůznější soutěže a zábava – od lukostřelby,
přes rytířské souboje, piráty, městské policisty
se služebními psy až po hasiče, kteří budou
předvádět své umění záchrany osob z těžko
přístupných míst. 
Hrát a zpívat bude například skupina Ginevra,
svoji show předvede také Inka Rybářová.
K velkým atrakcím bude dále patřit balonový
výtah a seskok parašutistů.
Na závěr se mohou děti těšit na zajímavé ceny.
Vstupenky budou slosovatelné a na vítěze čeká
zájezd do Disneylandu ve Francii pro dvě
osoby od cestovní kanceláře Šimako. Program
Divadlo patří dětem se koná v sobotu a v neděli
24. a 25. května od 9 do 18 hodin.

O den delší bude další akce, která je součástí
letošních Příbramských slavností – Podnika-
telská výstava Příbram 2008. Výstava začíná
v areálu Zimního stadionu Příbram už v pátek
23. 5. v 10 hodin. Oblíbená výstava skončí
v neděli v 15 hodin. V sobotu 24. 5. je možné
výstavu navštívit od 9 do 18 hodin, také

v neděli se začíná v 9 hodin. 
„Po dvou letech se nám podařilo navázat
na tradici příbramských výstav. V loňském roce
se bohužel výstava pro nezájem vystavujících
neuskutečnila. Věřím tomu, že letos si na pod-
nikatelskou výstavu najdou cestu jak vystavu-
jící, tak i návštěvníci,“ řekl starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák.
Výstavu společně pořádají město Příbram,
Sdružení podnikatelů České republiky v Příbra-
mi a Okresní hospodářská komora Příbram.
Město Příbram na organizaci této akce přispělo
částkou 250 tisíc korun. 
Začátkem května bylo přihlášeno přibližně 60
vystavujících. Návštěvníci na výstavě uvidí
například dvě nejlepší firmy okresu Příbram –
společnosti Kovohutě Příbram nástupnická,
a. s., a Windoor´s Příbram, s. r. o. 
„Tradice příbramských podnikatelských výstav
byla obnovena v roce 1991. Letošní ročník je již
sedmnáctý. Věřím, že se nám podaří navázat
na přetrženou kontinuitu a že znovu získáme
důvěru jak návštěvníků, tak i vystavovatelů.

Očekávám, že příbramská výstava opět bude
místem, kde se lidé dozvědí, co se v našem
regionu vyrábí, jaké služby podnikatelé nabízejí,“
řekl Alois Dvořáček, jeden z organizátorů
příbramské podnikatelské výstavy.
Na výstavě budou mít návštěvníci možnost
spatřit také stánek města Příbrami, se kterým se
prezentujeme na veletrzích cestovního ruchu
doma i v zahraničí. „Zvu všechny na návštěvu
do našeho stánku, který má podobu hornické
hospůdky. Přijďte se podívat,“ pozval starosta
města Příbrami MVDr. Josef Řihák na návštěvu
do příbramského stánku.
A překvapení nakonec. Vstupenku na výstavu,
která bude stát 30 korun, je možné použít
i na další doprovodné akce Příbramských
slavností 2008 a nakonec i k úhradě jedné
hodiny pobytu v Aquaparku.        

- jk -

Vyhlášení výtvarné soutěže
Město Příbram vyhlašuje výtvarnou
soutěž na vytvoření logotypu  města
Příbram. Této soutěže se mohou
zúčastnit studenti, výtvarníci, umělci
i celá veřejnost. 
Soutěž je vypsána jako neanonymní,
jednokolová, výtvarná a jejím výsled-
kem by mělo být logo, které bude
základem jednotného vizuálního stylu
města Příbram, a město by se jím
postupně mělo prezentovat ve všech
svých aktivitách – v propagačních
materiálech, městských tiskovinách,
dopisech a podobně. Vítězný logotyp
by měl být jednoduchý, pozitivní,
dynamický, měl by zdůraznit archi-
tekturu města a být nadčasový.
Díky vytvoření loga bude možné uží-
vat znak města pouze pro slavnostní
a významné příležitosti. Dosavadní
užívání městského znaku v běžných
provozních podmínkách je neprak-
tické a z hlediska grafické náročnosti
i velmi neekonomické. Veřejnost
může znak užívat pouze na základě
žádosti, logotyp by tuto problematiku
měl zjednodušit.
Termín odevzdání soutěžních návrhů
je stanoven na 30. červen 2008.
Vítězný návrh bude vyhlášen zhruba
do dvou měsíců po ukončení soutěže
a vybírat jej bude odborná komise.
Návrhy lze předat v Infocentru MěÚ
Příbram v Zámečku - Ernestinu
(denně od 9 do 17 hodin) v listinné
podobě, nebo v elektronické podobě
na CD, nebo poslat mailem na adresu
info@pribram-city.cz.

Odbor kultury, sportu a inf. služeb

O Č K O V Á N Í P S Ů
Upozorňujeme všechny držitele psů,

že ve středu 21. 5. 2008 se koná
povinné očkování psů 

proti vzteklině. 
Očkování bude prováděno v Příbrami 

od 16.00 do 17.30 hod. 
na těchto svodových místech:

- Příbram II - Sabák
(proti hřišti SK Spartak)
- Příbram V - Zdaboř
Restaurace U Pletánků

- Příbram III - Flusárna
- Příbram VI - Březové Hory

(cvična u hasičů)
Náhradní očkování bude prováděno
v sobotu 24. 5. 2008 od 7 do 10 hod.
na veterinární ošetřovně v budově

KVS Příbram II, Žižkova 489.
Očkování bude prováděno 

na základě zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči. 

Vezměte s sebou očkovací průkaz. 
Poplatek za vakcinaci: 100,- Kč. 

Zahájení ve čtvrtek 10. dubna 2008 v 17 hodin

zdeněk sýkora
grafika

Výstava potrvá do 31. května 2008
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Vás zve na výstavu

Divadlo patří dětem
24. a 25. 5. 2008

Velká scéna
10 hod.: pohádka Dřevěný

zámeček – sobota, 
Zlobivý Brouček – neděle

Foyer divadla
9 – 18 hod.: stolní hokej STIGA,

klaun – hra pro nejmenší
Malá scéna

14 hod.: pohádka Míček
Flíček – Loutkoherecká

skupina Zalezlíci
Pod točnou jeviště
13 – 18 hod.: peklo

Estrádní sál
9 – 14 hod.: dětské soutěže

Modré pyramidy
14:30 – 15:15 hod.:

mažoretky, Kamýček (sobota),
Musado (neděle), aerobic

15:30 – 17:30 hod.: zábavná
show zpěvačky 
Inky Rybářové

Foyer estrádního sálu
9 – 18 hod.: počítačové centrum
(hrací konzole Czech Computer)

Přednáškový sál
9 – 18 hod.: malování obrázků,

malování na obličej a tělo
-  firma Oriflame

Výtvarný kroužek
9 – 16 hod.: tvoření z hlíny
a práce na hrnčířském kruhu

Před divadlem
Pouťové atrakce: 

dva dětské kolotoče, 
nafukovací skluzavka,
chobotnice, mašinka

Neděle – vystoupení hudební
skupiny Ginevra

Občerstvení, zmrzlina,
cukrová vata, cukrovinky

Za divadlem
Hasiči, městská policie, Rádio
Blaník, záchranáři, historický
šerm, piráti, jízda na koních,

vojenská technika (dvě
lanovky, funkční plošina,
ukázka záchrany člověka

z výšky budovy, 
služební psi městské policie,

ražba mincí, …)
Louka před divadlem

15 hod.: balónový výtah 
Bohemia Praha

seskok parašutistů
V neděli odpoledne bude

slosování o zájezd do Disney-
landu pro dvě osoby od CA
Šimako a dalších deset cen

firmy Oriflame.



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
ARNOŠT I. Z PARDUBIC,

ARCIBISKUP PRAŽSKÝ
1305 - 1364 (VLÁDL 1343 - 1364)

V dnešním díle našeho vyprávění se budeme zabývat posledním
pražským biskupem a zároveň prvním arcibiskupem Arnoštem
z Pardubic. Arnošt pocházel z rodu nižší šlechty rytířů z Hostin-
ného, který se za Lucemburků nacházel na sociálním i ma-
jetkovém vzestupu. Jeho otec, rovněž Arnošt, byl královským
purkrabím v Kladsku a v roce 1330 koupil panství a hrad Pardu-
bice, podle kterých se začal rod psát. Přestože byl Arnošt
nejstarším synem, vydal se na církevní dráhu. Dostalo se mu
výborného vzdělání na různých církevních školách v Čechách
i v zahraničí. Církevní kariéru začal jako svatovítský kanovník,
později kapitulní děkan. Po smrti biskupa Jana IV. byl zvolen
jeho nástupcem, ale již za rok se podařilo vymoct pro české země
církevní samostatnost a povýšení biskupství na arcibiskupství.
Arnošt se stal prvním arcibiskupem a prvním jeho činem v této
funkci bylo, spolu s králem, položení základního kamene
ke katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Arnoštova vláda se odehrála ve znamení církevních správních
reforem. Svolal první diecézní sněm, na kterém byla vyhlášena
provinciální statuta, jakýsi zákoník, kterým se církev u nás
po dlouhou dobu řídila. Zavedl nové druhy evidencí, např. tzv.
erekční knihy, do kterých se zapisovaly všechny dary a nadace
pro církev, konfirmační knihy, ve kterých byli zaznamenáváni
držitelé církevních úřadů a akta konzistoře, do kterých byla
zapisována rozhodnutí v církevních sporech. Arnošt zavedl
v Čechách i funkci veřejných notářů, kteří sloužili k zajištění
soukromých právních úkonů obyvatelstva např. tím, že sepisovali
smlouvy a další právní akty. Arnošt vystupoval jako velmi loa-
jální vůči panovníkovi, kterým byl po většinu času „otec vlasti“
Karel IV. Přátelství obou mužů začalo dávno před jejich nástupem
do funkcí a vzájemnou podporou pokračovalo až do Arnoštovy
smrti.
Péče o správu církve, které se Arnošt věnoval, se projevila
i v nečekaných souvislostech, např. opevněním či jeho opravou
u biskupských měst včetně Příbramě, výstavbou nových hradů
i hospodářských staveb, např. rybníků. Arnošt byl velmi vzdělaný
a zbožný, a proto podporoval jak nové augustiniánské kláštery
(augustiniánská zbožnost mu byla nejbližší), tak i literární díla
včetně překladů církevních textů do češtiny. Arcibiskup zemřel
30. 5. 1364 (tento měsíc to bude 644 let) v Roudnici nad Labem
a je pochován v Kladsku (nyní Polsko).
Na rozdíl od většiny předchozích biskupů zasáhl Arnošt
do Příbramského dění velmi výrazně. Příbram se nacházela
v nehostinné, vysoko položené a řídce osídlené krajině. Toho
arcibiskup rád využíval, aby zde v odloučení od ruchu politiky
odpočíval. Nechal proto zcela přestavět zdejší správní sídlo –
Zámeček na kamenný hrádek. Ten byl mnohem později (v dobách
Vysoké školy báňské) pojmenován na jeho počest Ernestinum
(Ernestus = Arnošt). Stavební ruch se v Příbrami neomezil pouze
na opevněné centrum, autor arcibiskupova středověkého živo-
topisu doslova praví, že „… Příbram pak vybudoval ze základů“,
na předměstí založil špitál sv. Jana s kostelem, tedy jakousi
nemocnici, které ovšem v té době sloužila spíše duchovní útěše
umírajících a poutníků. S Arnoštem je spjata i nejstarší příbram-
ská škola (farní) a snad má v této době původ i budova děkanství.
Legendy Arnoštovi připisují i autorství sošky madony, která je
dnes  známá jako  P. Maria  Svatohorská.  Jisté  je, že pochází ze
stejné doby, v jaké žil Arnošt, a že pravděpodobně patřila
do arcibiskupovy osobní výbavy na příbramském Zámečku. Snad
již tehdy stála na Svaté hoře malá kaplička, do které byla soška
po Arnoštově smrti přenesena.

Daniel Doležal

1. 5. 1797
Jurisdikce nad Březovými
Horami byla vrácena po ně-
kolika letech zpět příbram-
skému magistrátu.

1. 5. 1908
Do stanice Příbram dora-
zil první rychlík (poprvé
za dobu existence trati
od roku 1875).

1. 5. 1958
Byla v Příbrami na ná-
městí otevřena nová květi-
nová síň, dnes Květinář-
ství U Holých.

3. 5. 1873
Zemřel P. Prokop Ondrák,
příbramský děkan, literát
a vlastenec.

6. 5. 1838
Byla vysvěcena budova
nově zřízené střelnice, kte-
rou spravovala Střelecká
společnost (Sbor ostrostřel-
ců), neformálně fungující
od roku 1741.

10. 5. 1848
Zvolen prozatímní měst-
ský samosprávný výbor,
který převzal správu měs-
ta. Jednalo se o revoluční
změnu v dosavadním způ-
sobu řízení města.

10. 5. 1842
Městečko Březové Hory
žádalo o povolení přelití
dvou puklých zvonů
v Prokopské kapli, čemuž
bylo posléze vyhověno.

15. 5. 1932
Proběhl v Příbrami orel-
ský slet.

26. 5. 1836
Napadlo na Příbramsku
velké množství sněhu.

31. 5. 1892
Následkem požáru na dole
Marie došlo k největší
důlní katastrofě v tehdejší
době, při které zahynulo
314 horníků.

Daniel Doležal

KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Den Země v příbramském lesoparku
V rámci oslav Dne Země uspořádali pracovníci
společnosti Ochrana fauny Votice ve spolupráci s Hor-
nickým muzeem Příbram a městem Příbram soutěžně
– naučnou akci pro děti zaměřenou na ochranu
přírody a životního prostředí. Soutěž se konala
v lesoparku u říčky Litavky v Příbrami. Chladné
počasí neodradilo od účasti několik stovek dětí
ze základních škol z celého Příbramska. Akce se
zúčastnil také Pavel Křížek, vedoucí společnosti
Ochrana fauny Votice a hlavní organizátor oslavy.
Na soutěž se přišel podívat i starosta Příbrami MVDr.
Josef Řihák, který si také vyzkoušel své znalosti
o přírodě a ochraně životního prostředí. Město
spolupracuje s touto společností na vytvoření Centra
ekologické výchovy v Příbrami. Hledají se možnosti,
jak poskytnout votickým ochranářům v Příbrami
zázemí.

Rozdělení grantů města na rok 2008
Životní prostředí:
Celkem bylo rozděleno 249 800 Kč, rezerva 50 200 Kč
Devět žadatelů, částky od 3 do 42 500 Kč.
Sport
Celkem bylo rozděleno na: 
1. investiční výdaje 765 000 Kč: 4 žadatelé, částky
od 80 000 do 360 000 Kč
2. na činnost občanského sdružení, jehož hlavní čin-
ností je sportovní vyžití mládeže 697 000 Kč: 17 ža-
datelů, částky od 0 do 129 157 Kč
3. na mimořádné sportovní akce 208 000 Kč: 21 ža-
datelů, částky od 0 do 42 700 Kč
4. významné akce klubově neorganizovaných spor-
tovců 30 000 Kč: 3 žadatelé, částky od 0 do 20 000 Kč
5. rezerva starosty 100 000 Kč
Kultura
Celkem bylo rozděleno 1 700 000 Kč, rezerva starosty
100 000 Kč: 97 žádostí, částky od 0 do 90 000 Kč
Výchova a vzdělání:
Celkem bylo rozděleno 500 000 Kč: 71 žadatelů,
částky od 0 do 40 000 Kč
Sociální a zdravotní oblast:
Celkem bylo rozděleno 1 100 000 Kč: 71 žadatelů,
částky od 5 000 do 139 000 Kč

Dotazník zaměřený na bezpečnost
Město Příbram připravilo internetový dotazník pro
občany města, kteří se touto formou mohou vyjádřit
k bezpečnosti ve městě. Cílem tohoto dotazníkového
šetření je zjistit, zda se obyvatelé Příbrami cítí ve městě,
kde žijí, bezpečně. V případě negativní odpovědi
chceme zjistit, jakými jevy se lidé cítí nejvíce
ohroženi. Dotazník je dále zaměřen na zjištění
možností zlepšení v činnosti samosprávy, Městské
policie a Policie ČR v bezpečnostní oblasti z pohledů
občanů. Případně chceme též znát názor občanů na to,
jaký způsob řešení bezpečnostní situace ve městě jeho
obyvatelé podporují. 
Internetový dotazník je od 7. dubna 2008 uveřejněn
na webových stránkách města Příbram v sekci
Aktuality a na internetové adrese http://pribram-
city.cz/anketa-bezpecnostni-dotaznik-pro-obcany.php.
V nejbližší době bude občanům dotazník předložen
také v tištěné podobě. Názory občanů budou použity
při stanovení priorit města v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality.

Informační panel u Dubu sv. Václava
Při příležitosti Dne Země nainstalovali pracovníci
odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram
u Dubu sv. Václava, jednoho z nejstarších stromů
v České republice, rostoucího na Svaté Hoře v Příbrami,
dřevěný informační panel. Z tohoto panelu se kolem-
jdoucí  mohou dozvědět o životě, historii a péči o tento
pozoruhodný strom. Obsah textu je zaměřen hlavně
na rodiny s dětmi. Proto jsou tu kromě pověsti o Sva-
tohorském dubu uvedena i lidová rčení o dubech
a několik hádanek. Za shlédnutí jistě stojí i nejstarší
známá fotografie tohoto stromu z třicátých let minu-
lého století.  
Panel vytvořilo město Příbram při příležitosti před-
pokládaného čtyřstého výročí tohoto stromu. Dřevě-
nou konstrukci podle vlastního návrhu vyrobili učni
Waldorfské školy Příbram. Na panelu je též umístěna
část pro nevidomé, kterou zajistilo Tyflocentrum
Příbram. Současně byly vyrobeny barevné informační
letáky o Dubu sv. Václava, které budou návštěvníkům
našeho města k dispozici například v Infocentru
v Zámečku - Ernestinum a na Svaté Hoře. Letáky jsou
vytištěny na recyklovaném papíře. Věříme, že
návštěvníky touto cestou příjemně upozorníme na jedi-
nečné, stovky let trvající sepětí Svaté Hory a krásných
stromů, jakými duby bezesporu jsou.

Městská policie se mění
Městská policie Příbram pokračuje ve změnách,
jejichž cílem je zvýšit bezpečnost obyvatel města.

Letos v lednu byla Příbram rozdělena do sedmi
okrsků. V nich působí strážníci – okrskáři. V dubnu se
Městská policie Příbram přestěhovala do nového sídla.
Nyní mají strážníci služebnu v přízemí bývalého ředi-
telství Rudných dolů Příbram na náměstí T. G.
Masaryka. Zde mají k dispozici nejen kvalitní zázemí,
ale především jsou zde blíže občanům. Od 1. května
obměňujeme styl činnosti strážníků. Cílem je, aby
městští policisté byli co nejvíce vidět v ulicích, aby se
více zaměřili na potírání kriminality.
Městští strážníci budou jednoduše řečeno méně
nasazovat botičky na špatně parkující auta a budou
více dohlížet na klid a bezpečí obyvatel Příbrami.
Proti loňskému roku jsme snížili nasazování botiček
na špatně zaparkovaná auta o 60 procent. Od příštího
měsíce budou strážníci nasazovat “boty” jen ve zcela
výjimečných případech. To ale samozřejmě nezna-
mená, že řidiči si u nás ve městě budou moci parkovat
v rozporu s předpisy. Samozřejmě, že strážníci si
budou i těchto dopravních přestupků všímat. Ale jsou
i jiné možnosti, jak postihovat špatně parkující řidiče,
aniž by museli využívat časově i personálně náročné
nasazování botiček. Rozhodně bude více využíváno
odtahové vozidlo.
Současně se od 1. května v příbramských ulicích
objeví strážníci – psovodi se služebními psy. Hlídky
městských strážníků se psy budou v Příbrami působit
především v pátek a v sobotu v noci, kdy je obvykle
v Příbrami nejvíce rušno.  
V červnu skončí půlroční zkušební období, po kterém
vedení města vyhodnotí, jak se osvědčil program
Strážníci do ulic a jak obyvatelé Příbrami přijali
strážníky – okrskáře. 

Informace o sběru tříděného odpadu
K 1. květnu 2008 máme v Příbrami celkem 69 „hnízd“
tříděného komunálního odpadu (2x kontejner na sklo,
1x na papír obyčejný, 1x na plasty).
V rámci těchto 69 hnízd je vytipovaných 25 míst, kde
je 25 kontejnerů na tetrapack (nápojový karton).
Mimo těchto hnízd je 43 stanovišť s kontejnerem na plasty
(celkem 112 kontejnerů na plasty).
celkem: kontejner sklo bílé 69, kontejner sklo barevné
69, kontejner papír obyčejný 69, kontejner plasty 112,
kontejner tetrapack 25
z toho pronajato od Eko-komu: kontejner sklo bílé 15,
kontejner sklo barevné 1, kontejner plasty 15, kontej-
ner tetrapack 15
Nově jsme požádali Středočeský kraj o tyto nádoby
na sběr tříděného komunálního odpadu na rok 2008: 
20 nádob na sběr papíru o objemu 1,1 m3

5 nádob na sběr bílého skla o objemu 1,3 m3

5 nádob na sběr barevného skla o objemu 1,1 m3

5 nádob na sběr tetrapacku o objemu 1,1 m3

Od firmy Eko-Kom budou poskytnuty na základě
výše zmíněné žádosti tyto nádoby: 12 ks na papír,
3 ks na sklo bílé, 3 ks na sklo barevné, 3 ks na nápojový
karton, celkem 21 nádob na tříděný komunální odpad. 
V roce 2008 bude z rozpočtu Technických služeb
Příbram pořízeno 5 hnízd, v každém z nich budou
tyto kontejnery: na sklo, papír, tetrapaky, plasty.
Pronajaté kontejnery od Eko-Komu a Středočeského
kraje se po 5 letech stanou majetkem města.
Tříděný odpad se odváží podle potřeby, nejméně však
2x za týden, plasty, papír, sklo a tetrapaky se odvážejí
podle potřeby.
Sklo, plasty a tetrapacky odebírá bezplatně firma
RUMPOLD-P, s. r. o. Papír odebírá rakouská firma
SPIEHS & Co GmbH a platí 12 eur za tunu.
Za rok 2007 Technické služby odvezly  celkem:
410 t papíru, 127 t plastů, 7 t tetrapacku (nápojových
kartonů), 65 t skla barevného, 155 t skla bílého, 30 t
peumatik, 1 015 lednic, 824 televizorů, 103 rádiopři-
jímačů, 70 počítačů, 410 monitorů.
V roce 2007 bylo z města Příbram odvezeno 10 325
tun komunálního odpadu. Tříděného odpadu bylo
za rok kolem 850 tun (tj. kolem 8,2 %). 

- jk -

Výuka na Základní škole Bratří Čapků
Z detailní analýzy současného stavu financování
Základní školy Bratří Čapků vyplývá reálná možnost
zachování výuky na pracovišti v Žežické ulici. Město
Příbram jako zřizovatel školy respektuje ustanovení
školského zákona a postupuje v souladu se zájmy
svých občanů. Rada města usnesením z 28. dubna
2008 ukládá ředitelce školy naplňovat usnesení
Zastupitelstva města č. 520/2003 a zachovat na pra-
covišti v Žežické ulici maximálně možný počet tříd
1. stupně. K zajištění výuky je město připraveno
v rámci svého rozpočtu poskytnout škole potřebné
finanční prostředky. Budoucnost školy, zejména
pracoviště v Žežické ulici, je v současné době v rukou
rodičů. Právě na nich totiž záleží, zda své děti v této
škole ponechají, nebo zda je přihlásí na školu jinou.

- jz -
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Příbramští občánci narození v dubnu

MĚ S T S K Á P O L I C I E PŘ Í B R A M
MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156

Dne 3. 4. ve 14:46 hod. oznámil telefonicky stálé službě
Městské policie Příbram strážník – okrskář, že v blízkosti
Základní školy Bratří Čapků (v proluce mezi základní
a mateřskou školou) se na trávníku u dětského hřiště nachází
několik injekčních stříkaček. Na místo byla vyslána mo-
tohlídka strážníků se speciální nádobou na infekční odpad.
Strážník – okrskář setrval na místě do příjezdu hlídky
strážníků. Strážníci zmiňované injekční stříkačky uložili
do speciální nádoby, kterou následně odvezli k likvidaci. 
Dne 4. 4. v 17:32 hod. telefonicky oznámila prodavačka
z prodejny zeleniny u vlakového nádraží, že se nějaký
mladík opakovaně pokouší zakoupené zboží zaplatit faleš-
nou bankovku v hodnotě 500 Kč. Na místo byla ihned
vyslána hlídka strážníků, které po příjezdu oznamovatelka
označila mladíka, který se pokusil platit výše uvedenou
bankovkou. Strážníci ho vyzvali v souladu se zákonem
k prokázání totožnosti. On však nebyl schopen hodnověrné
svoji totožnost prokázat. Vzhledem k uvedeným skutečnos-
tem ho vyzvali strážníci, aby je následoval na Obvodní
oddělení Policie ČR za účelem zjištění jeho totožnosti
a předání celého případu Policii ČR, protože zde bylo
podezření na spáchání trestného činu. Mladík výzvě
strážníků vyhověl a byl předán Policii ČR společně
s bankovkou nominální hodnoty 500 Kč k dalšímu řešení.
Dne 7. 4. ve 20.12 hod. spatřila motohlídka při své
pravidelné hlídkové činnosti v ulici Legionářů potácejícího
se muže, jak přistupuje k řadě zaparkovaných vozidel
a u jednoho z vozů stříbrné barvy otvírá přední dveře
u řidiče. Po projetí okolo vozidla směrem k plaveckému
bazénu si strážníci všimli, jak se u výše zmíněného vozidla
rozsvítila světla a vozidlo se rozjelo směrem k nim. Strážníci
ihned vystoupili ze služebního vozidla a výše uvedené
vozidlo zastavili pomocí zastavovacího terče. Po zastavení
vozidla zjistili strážníci totožnost řidiče a dotázali se ho, zda
před jízdou požil alkoholické nápoje. Řidič přiznal, že před
jízdou vypil několik piv. Strážníci požádali stálou službu
MP o přivolání Policie ČR a případ jí předali.
Dne 12. 4. v 19.35 hod. oznámil občan telefonicky na slu-
žebnu v lokalitě Ryneček, že za koloniálem převrací skupina
Rómů kontejnery s odpadem. Na místo se ihned dostavila
hlídka, která zde nalezla povalený kontejner na plasty.
Strážníci kontejner uložili na původní místo. Poté zahlédli
na nedalekém hřišti skupinu mladíků, kteří se vzájemně
strkali a hlasitě pokřikovali. Strážníci zjistili totožnost
těchto osob a protože se mladíci přiznali k převrácení kon-
tejneru, byla jim na místě udělena bloková pokuta.
Dne 13. 4. ve 4:48 hod. bylo anonymně telefonicky ozná-
meno na tísňovou linku Městské policie Příbram, že se
v ulici Boženy Němcové někdo pere. Na místo byly ne-
prodleně vyslány dvě motohlídky strážníků. Ve 4:52 hod.
přijela první motohlídka strážníků a nikoho zde nespatřila.
Při příjezdu na křižovatku s ulicí S. K. Neumana však
strážníci zahlédli muže, který na ně mával a volal. Při pří-
jezdu k muži spatřili strážníci druhého muže, který seděl
na trávníku proti herně Barborka. Tento muž na několika

místech silně krvácel z hlavy a krku. Mezitím na místo
dorazila i druhá motohlídka strážníků, která pomohla svým
kolegům se zastavováním krvácení a s poskytováním první
pomoci. Přes stálou službu MP Příbram byla na místo
přivolána Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba
Příbram, které byl po jejím příjezdu zraněný muž předán
k dalšímu ošetření. Zraněný muž během ošetřování
strážníkům sdělil, že byl napaden skupinou pěti rusky
hovořících osob. Ve 4:59 hod. na místo dorazila motohlídka
Policie ČR, které byl celý případ předán.    
Dne 13. 4. v 19.30 hod. oznámil občan telefonicky na tísňo-
vou linku, že u bývalé šachty č. 6 nějaké osoby vykládají
z automobilu značky Ford Tranzit staré dveře, umyvadla
a ještě další věci. Na místo byla ihned vyslána hlídka
strážníků, která během jízdy k místu události spatřila vozidlo
odpovídající popisu oznamovatele. Strážnici vozidlo zasta-
vili a zjistili totožnost řidiče a jeho spolujezdce. Muži
v rámci podání vysvětlení strážníkům přiznali, že odpad
u šachty č. 6 zanechali a přislíbili, že tuto černou skládku
okamžitě odstraní. Strážníci přestupek vyřešili na místě
uloženým blokové pokuty a dohlédli na oba muže, aby
odpad odstranili.
Dne 20. 4. v 6.15 hod. bylo na tísňovou linku Městské poli-
cie Příbram anonymně oznámeno, že na Rynečku poblíž
městské tržnice ukopli dva muži zrcátka u osobního vozu
Opel Astra. Oznamovatelka sdělila do telefonu přibližný
popis pachatelů. Jeden z mužů byl oblečen do černé bundy
a druhý muž měl na sobě modrou šusťákovou bundu.
Na místo se ihned dostavila hlídka strážníků MP Příbram,
které sdělili přítomní občané, že oba muži převrátili ještě
kontejner a běželi směrem na sídliště. Hlídka celou lokalitu
podrobně zmonitorovala, ale žádné osoby odpovídající
popisu neviděla. Za 20 minut telefonicky oznámil občan
na stálou službu, že dva muži převrátili kontejner nad di-
vadlem. Na místo se opět dostavila hlídka MP Příbram,
nikoho zde však opět nezastihla, a tak se rozhodla prohledat
okolí. Před restaurací Velký Kotel, kde ležel ve vozovce
povalený kontejner, strážníci zastihli dvě osoby odpovída-
jící popisu hledaných mužů. Strážníci osoby zadrželi a zjis-
tili jejich totožnost. Na místo byla přivolána hlídka PČR
a případ převzala.
Dne 29. 4. ve 14.00 hod. oznámil občan na tísňovou linku
Městské policie Příbram, že za stánkem s občerstvením
„Šášaburger“ v Jiráskových sadech leží na zemi
pravděpodobně opilý muž. Na místo byla ihned vyslána
hlídka strážníků, která na uvedeném místě nalezla muže
ležícího v kaluži vody. Strážníci se pokusili s mužem
komunikovat a zjistit, co se mu stalo, ale muž nebyl
schopen artikulovat a nebylo mu rozumět. Muž krvácel
v obličeji a nebyl schopen žádného pohybu, proto strážníci
na místo zavolali Zdravotnickou záchrannou službu a muži
poskytli první pomoc. Po příjezdu zdravotníků strážníci
pomohli poraněného muže naložit do sanitky a předali jej
lékaři k dalšímu ošetření.

JUDr. Milan Fára, zástupce velitelky MP Příbram

Trio juniorských reprezentantů Danačík,
Novák, Švestka v barvách CK Windoor´s
Příbram dokázalo v dalším závodě Českého
poháru v Benešově nad Ploučnicí, že má
před středečním startem Závodu míru
mládeže v Terezíně skvělou formu. Danačík
skončil v silničním závodě druhý a do elitní
desítky se vměstnali i oba jeho oddíloví kole-
gové.
V sobotním kritériu dosáhl z příbramských
cyklistů nejlepšího umístění junior Jakub
Novák, který dojel šestý. Danačík byl v cíli

klasifikován na 12. místě a Sisr na 24. příčce. 
Mezi kadety skončil Smola sedmý navzdory tomu, že se potýkal s následky nemoci.
Děd byl dvanáctý. V nedělním silničním závodě ukázal opět statečný výkon kadet
Smola, když dojel na 10. příčce. Děd se umístil na 22. a Sisr na 26. místě.
Báječnou podívanou nabídl příbramskému klubu závod juniorů. V předposledním
okruhu nastoupil Danačík, jehož únik zachytil jediný soupeř a další dva jezdci se
na něj dotáhli v následném stoupání. Ve spurtu čtyřčlenné skupiny byl Danačík
druhý. Za vedoucím kvartetem dorazila do cíle osmičlenná skupina, ve které byli
dva zbývající příbramští junioři. Novák spurtoval šestý, hned za ním protnul cílovou
pásku Švestka. V elitní kategorii mužů skončil Paďour na 12. místě. V příbramském
dresu se poprvé představil Rus Borisov, který podle slov trenéra Františka Trkala
potřebuje ještě čas na aklimatizaci, aby potvrdil své kvality.

Projekt občanského sdružení ARCHA 2000 
Občanské sdružení ARCHA 2000 je sdružení rodičů a přátel osob s handicapem,
které rozšiřuje své služby připravovaným projektem s názvem „Centrum pomoci
občanům s handicapem – Domov Archa Příbram“. Tento projekt je reakcí
na výstup komunitního plánování města Příbrami o nutnosti zřídit nové sociální
služby pro lidi se zdravotním postižením. V současnosti je v našem regionu akutní
nedostatek centralizovaného poskytování sociálních služeb pro tyto občany. 
Příprava služeb Domova Archa je rozčleněna do tří etap. První etapa v sobě zahrnuje
provoz Denního centra a Sociálně terapeutických dílen pro osoby s lehkým až středně
těžkým mentálním postižením a dále pak pro osoby tělesně postižené. Obě skupiny
jsou z I. a II. kategorie závislosti na pomoci. Tato  etapa je především určena
pro uživatele, kteří ukončili povinnou školní docházku, tzv. mladí dospělí, a osoby
středního věku do padesáti let. Zde jim bude poskytnuta nabídka denních aktivit
k udržení a rozvoji osobnosti, nácvik dovedností, potřebných pro jejich samostatný
život, procvičování a udržení učiva ZŠ, možnost získat pracovní a sociální doved-
nosti, potřebné pro jejich začlenění do společnosti. V rámci pracovní terapie
v řemeslných dílnách budou moci poznat například práci s keramikou, košíkářství –
Pedig, výtvarnou činnost, ale i domácí práce včetně vaření. 
Ve druhé etapě je vizí sdružení zřízení vzdělávacího centra pro uživatele, personál,
ale i širokou veřejnost, kde budou nabízeny různé semináře a kurzy.
Třetí etapa vychází z potřeb cílové skupiny, a to kombinací chráněných dílen
a chráněného bydlení s asistenční službou. Zde bude návaznost na praktické činnosti
a pracovní návyky, získané v sociálně terapeutických dílnách.
Jedná se tedy o komplexní služby pro tuto cílovou skupinu, rovněž o kvalitní
informovanost o dané problematice pro celou veřejnost formou pravidelného infor-
mačního bulletinu.
V současné době sdružení jedná o pronájmu nebytových prostor k naplňování
tohoto projektu, a to v areálu bývalé 8. základní školy, Žežická 193, Příbram VII.
Předpokládaný začátek provozu je připravován po drobných stavebních úpravách
a po vybavení prostor na začátek měsíce října tohoto roku. 
Občanské sdružení ARCHA 2000 o. s. se chce nadále aktivně podílet na rozvoji
města Příbrami v oblasti sociálních služeb a spolupracovat i s dalšími neziskovými
organizacemi. Název našeho zařízení v sobě zahrnuje velkou loď – Archu, a tak
věříme, že naše plavba bude klidná a dosáhneme vytouženého cíle. 
Cílem našich služeb je podpora a vedení uživatelů k samostatnosti a soběstačnosti
a pomoc při integraci do společnosti a na trhu práce. Námi poskytované služby se
budou odvíjet na principu individuálního přístupu, partnerství, úcty a respektu.
Všechny naše aktivity budou vycházet z moderních poznatků péče osob se zdravot-
ním postižením a splňovat standardy kvality poskytovaných služeb dle současného
zákona o sociálních službách. 
Pokud chcete blíže poznat naši práci a plány, můžete nás přijít navštívit a podpořit
na připravované Podnikatelské výstavě „ Příbram 2008“, která se uskuteční v rámci
příbramských slavností dne ve dnech 23. – 25. května 2008 v areálu zimního sta-
dionu na sídlišti v Příbrami, kde budeme připraveni zodpovědět Vaše dotazy.
Každý návštěvník, který navštíví náš prezentační stánek, obdrží krásný dárek! 

Kontakt: ARCHA 2000, o. s., předseda sdružení p. Pospíšil, tel. 605 258 024

Komunitní  centrum Svazu post ižených civi l izačními chorobami 
Stalo se již tradicí, že v Komunitním centru SPCCH Příbram, Žežická 193,
pořádáme od roku 2006 dvakrát ročně odpolední posezení s hudbou a tancem.
Podzimní v rámci Týdne se SPCCH v ČR a Jarní posezení. 
V letošním roce se jarní akce konala 26. března pod názvem Vítání  jara, kdy počasí
nám letos zrovna nepřálo a za okny ještě poletoval sníh. Toto odpoledne bylo
doplněné o přednášku a besedu s Městskou policií. Chtěla bych tímto poděkovat
Městské policii, že vyšla vstříc našemu přání a poslala svého zástupce JUDr. Milana
Fáru. Po přednášce JUDr. Fára ochotně odpovídal na všechny dotazy účastníků.
Zároveň a hlavně bych zde chtěla poděkovat panu starostovi MVDr. Josefu
Řihákovi, že si ve svém nabitém programu našel čas a přišel mezi nás. Vyjádřil
zájem a zároveň podporu města o zajištění co největší bezpečnosti v Příbrami.
Našel si i čas zodpovědět jednotlivé dotazy a připomínky od  účastníků. Svojí účastí
potěšil nejen přítomné, ale i organizátory této akce. Svojí přítomností vyjádřil
postoj a vztah ke zdravotně postiženým a seniorům. Za to mu patří velký dík.

Alena Kasíková, předsedkyně OV SPCCH v ČR, tel. 318 637 531

1) Z důvodu konání cyklistického závodu,
pořádaného CYKLOKLUBEM Příbram,
dojde dne 29. 5. 2008 od 16.30 do 20.30
hod. k následujícím omezením:
1. V Příbrami VII budou uzavřeny tyto ulice:
nám. 17. listopadu, Politických vězňů,
A. Dvořáka, Legionářů, Osvobození.

Bude omezen provoz autobusů linek MHD
a veřejné linkové osobní dopravy:
MHD 1 – bude začínat a končit v zastávce
sídl. Archiv
MHD 2, 5, 7, 11, 16 - budou vynechány
autobusové zastávky Na Cihelně, sídl. II.
poliklinika, sídl. nám. 17. listopadu a sídl.
Polit. vězňů věžák
- náhradní zastávky: sídl. S. K. Neumanna,
sídl. Seifertova, sídl. Archiv
- objízdná trasa: ulice S. K. Neumanna,
Seifertova, Březnická
MHD 8, 10, 12 – budou vynechány za-
stávky Na Cihelně, sídl. II. poliklinika
- objízdná trasa: ul. Březnická
MHD 14 – budou vynechány zastávky sídl.
Polit. vězňů věžák, sídl. Polit. vězňů
- objízdná trasa: ul. Rožmitálská, Husova
MHD 17 – spoj 4 končí v zastávce  Školní,
III. poliklinika

Veřejná linková osobní doprava:
Connex Příbram, s. r. o.
linky 300060, 300510, 300820, 300850,
300910 -  bude vynechána zastávka sídl.
II. poliklinika
- náhradní zastávka: Školní III. poliklinika
- objízdná trasa: ul. Březnická, Školní
linky 300070, 300770, 300930 - budou
vynechány zastávky sídl. II. poliklinika,
sídl. nám. 17. listopadu, sídl. Polit. vězňů
věžák
- nejbližší zastávka: Březové Hory, rozc.
Zdaboř

Connex Příbram, s. r. o., BOSÁK BUS,
spol. s r. o., CUP TOUR bus, s. r. o.
linky 302097, 302098 a 303100 (BOSÁK)
- bude vynechána zastávka sídl. II. poliklinika
- nejbližší zastávka: sídl. III. poliklinika,
sídl. Kladenská
- objízdná trasa: ul. Březnická

PROBO TRANS BEROUN, spol. s r. o.
linky C31 210031 a 130444 - bude
vynechána zastávka sídl. II. poliklinika 
- náhradní zastávka: pro linku C31 Příbram,
sídl. III. poliklinika, pro linku 130444
Příbram, aut. nádraží
- objízdná trasa: ul. Čs. armády, Březnická,
Školní

2) Z důvodu konání akce „Divadlo patří
dětem“, pořádané Divadlem A. Dvořáka
Příbram, dojde dne 24. 5. 2008 od 8 hod.
do 25. 5. 2008 20 hod. (sobota, neděle)
k následujícím omezením:
- v Příbrami VII budou uzavřeny ulice Poli-
tických vězňů mezi ul. Edv. Beneše a křižo-
vatkou ul. 28. října a A. Dvořáka a ulice
Tylova od ul. Osvobození a kolem Divadla
A. Dvořáka Příbram.
K omezení provozu autobusů  linek MHD
a veřejné linkové osobní dopravy nedojde.

3) Z důvodu konání akce „Slivice – Bře-
zové Hory 2008“, pořádané Společností
občanů a přátel Březových Hor Příbram,
dojde dne 10. 5. 2008 od 11 do 17 hod.
k následujícím omezením:
- bude uzavřeno náměstí J. A. Alise
v Příbrami VI - Březových Horách
- bude omezen provoz autobusů linek
MHD č.  1 - u spojů 25, 33, 39, 24, 26, 34,
40 bude vypuštěna zastávka Břez. Hory,
Mariánská a Břez. Hory, nám. J. A. Alise
- náhradní zastávka – sídl. Polit. vězňů,
nejbližší zastávka – Břez. Hory, rozc.
Zdaboř

Zdeněk Škaloud, vedoucí odboru 

O d b o r s p r á v y  s i l n i c  o z n a m u j e  d o p r a v n í  u z a v í r k y

Cyklističtí junioři mají dobrou formu



F O T O K R O N I K A

V Galerii F. Drtikola v Zámečku - Ernestinu je výstava grafik Zdeňka Sýkory. Snímek zachycuje
vernisáž, které se zúčastnil i autor vystavovaných děl (4. zprava). 

Slavnostního otevření nových prostor Městské policie Příbram se zúčastnili také poslanci Milan
Urban a David Rath. Na snímku společně se starostou Josefem Řihákem při stříhání pásky.

Příbramská pobočka Vysoké školy evropských a regionálních studií oslavila 5 let svého působení.
Při této příležitosti se na radnici setkali zástupci města s vedením této školy.

V neděli 27. 4. to bylo 30 let, kdy došlo k velkému požáru na Svaté Hoře. Při této příležitosti se
letos v tento den konala vzpomínková slavnost v obřadní síni města a na Svaté Hoře.

Starosta Josef Řihák se zúčastnil zajímavých akcí v Lesoparku Litavka v rámci Dne Země.

Starosta Josef Řihák se byl podívat na Stadionu Na Litavce na tréninku fotbalistů FK Marila. 

Nad základním kamenem zcela nového pavilonu Oblastní nemocnice Příbram, a. s., se setkali
zástupci Středočeského kraje, Ministerstva financí ČR, vedení nemocnice a starosta Josef Řihák.

Poslední dubnový čtvrtek opět ožila příbramská obřadní síň. Probíhalo vítání malých Příbramáčků.
Jménem města děti přivítal místostarosta Václav Beneš.



S L O U P E K S E N Á T O R A
Po šesti měsících sporů zamítl Senát dne
26. března 2008 ve 2. čtení návrh senátorů
Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny na změnu
trestního zákona, podle níž měla být trestná
podpora a propagace komunistického hnutí,
a dále mělo být trestné jakékoliv užití
komunistických symbolů, zejména pěticípé
rudé hvězdy a srpu a kladiva.
Toto rozhodnutí Senátu bylo správné, neboť
šlo o naprostý právní, věcný a jazykový
nesmysl. Návrh zákona byl protiústavní,

věcně nesprávný a z hlediska češtiny špatně napsaný. 
Protiústavní byl v části týkající se trestnosti podpory a propagace
komunistického hnutí proto, že umožňoval dvojí výklad, a nebylo
proto jasné, co je a co není trestným činem. Ze stejného důvodu
již také v roce 1992 Ústavní soud zrušil obdobnou formulaci
obsaženou v tehdy již platném zákoně přijatém v roce 1991.
Věcně nesprávná byla pak ta část návrhu týkající se trestnosti
užívání komunistických symbolů, neboť byla napsána tak špatně,
že zaváděla trestnost jejich užívání při jakémkoliv jejich užití,
nikoliv jen při jejich užití z důvodů vyjadřování sympatií ke ko-
munistickému hnutí. Typickým příkladem je případ fotbalistů
pražské Slavie s pěticípou rudou hvězdou na jejich tradičních
dresech, kteří by po vyběhnutí na fotbalový trávník měli být
okamžitě zadrženi a vsazeni do vězení.
Z hlediska češtiny byl návrh špatně napsaný proto, že používal
jazykově nejednoznačnou formulaci, která způsobovala právě to,
že nebylo jasné, co by mělo být trestné a co nikoliv. V této věci
jsem si při své zpravodajské přípravě vyžádal písemné stano-
visko Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd
České republiky, které označilo takto napsaný návrh za jazykově
nejednoznačný s tím, že ho pro návrh zákona nelze doporučit. 
Nejen to. Ještě větší nebezpečí pro právní řád naší země před-
stavovalo spojení vlastního textu návrhu zákona s výkladovou
filozofií uvedenou v důvodové zprávě, která představovala trans-
pozici deklaratorního zákona o protiprávnosti komunistického
režimu do trestního práva, což je naprosto nepřípustné a zname-
nalo by to rozvrat našeho trestního práva. Navrhovatelé si totiž
neuvědomili, že § 260 trestního zákona, který zamýšleli noveli-
zovat, tj. podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv
a svobod člověka, je trestným činem nepromlčitelným, a to
s účinností od roku 1964. Kdo tedy byl kdykoliv od roku 1964
členem Komunistické strany Československa, ale i jiných
organizací založených na komunistické ideologii, např. Sociali-
stického svazu mládeže a mnohých dalších, mezi nimi např.
i zájmových, sportovních či kulturních organizací, měl by jít,
přísně vzato, do vězení. Takovýto přístup k trestnímu právu je už
na první pohled naprosto směšný. 
Navrhovatelé se však právní stránkou návrhu zákona v diskusi
vůbec nezabývali a jejich vystupování je možno charakterizovat
následující parafrází jedné dávné básně: 

Ráno pročítám noviny
na stole stydne káva
senátor Jaromír Štětina
v Senátu pěstí mává:
„Nastal už konečně čas
aby vzal komunisty ďas.“

Na to je mu však nutno odpovědět: Ale ano, pane Štětino, ale
musíte to udělat způsobem, který nerozvrací naše trestní právo,
nejlépe tak, že budete přesvědčovat občany, aby je nevolili.

Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

Vážení čtenáři,
máte v rukou již květnové číslo měsíčníku Kahan, ale já bych se chtěla vrátit
ještě k významným dubnovým událostem, které jsem v Kahanu ještě nestačila
zveřejnit. 
Jsou to zvláště výsledky 8. ročníku soutěže o „Nejlepší firmy okresu
Příbram za rok 2007“. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 8. dubna
2008 na valné hromadě členů OHK v příbramské Sokolovně. 

V kategorii firem do 50 zaměstnanců se na 1. místě umístila firma Windoor´s s. r. o., která se
zabývá dodávkou, montáží a servisem plastových i dřevěných oken a dveří. Tato firma se již dvakrát
umístila na 2. místě, a proto jí rádi blahopřejeme k místu prvnímu.
Druhé místo obsadila firma PK Tender, a. s. Firma se zabývá kovovýrobou, svařováním, obráběním
a zpracováním svitků plechu.
Loňský vítěz Roman Horký, stavba montovaných nízkoenergetických rodinných domů a velkoobchod
pro truhláře a stavebníky, se umístil za rok 2007 na krásném 3. místě.
V kategorii středních a velkých firem již dokonce počtvrté v historii osmileté soutěže zvítězila
firma Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Firma se zabývá výkupem a recyklací odpadů olova,
vyrábí výrobky na bázi olova, cínu aj. kovů, zpracovává elektroodpad a zabývá se recyklací odpadů
z drahých kovů. I letos si ředitel firmy Ing. Jiří Dostál odnesl pohár a diplom pro vítěze v této kategorii.
Druhé místo obsadila významná příbramská firma ZAT, a. s., zabývající se kompletními dodávkami
průmyslových řídících systémů. Třetí místo obsadila firma Sedláček v. o. s., vyhlášená zvláště čin-
ností, jako je průmyslové čištění a všeobecný úklid. Firma se umístila v soutěži poprvé na předních
příčkách. Vítězové převzali skleněné poháry a všichni zástupci oceněných firem obdrželi certifikát
o umístění z rukou našich hostů – senátora Parlamentu ČR Ing. Jaromíra Volného, poslance Parlamentu
ČR a starosty města Příbram MVDr. Josefa Řiháka, a předsedy představenstva OHK Příbram Ing. Pavla
Oktábce.
V dubnu jsme uspořádali tři semináře. Jeden z nich byl tentokrát zaměřený pro města, obce a školy
s názvem „Správná cesta k evropským fondům pro města, obce a školy Příbramska“, druhý proběhl
ve spolupráci s OHK Mladá Boleslav na téma „Rozvoj vzdělávacích kapacit v oblasti veřejných
zakázek ve Středočeském kraji“, který se věnoval problematice zákona č.137/2006, o zadávání veřej-
ných zakázek. Třetí seminář na téma „Daňová reforma v příkladech, aktuální stav zákonů v roce
2008“ s daňovým poradcem a auditorem Ing. Václavem Dvořákem.
OHK Příbram se prostřednictvím KHK Střední Čechy zapojila do francouzského projektu - elektronické
zadávání veřejných zakázek PROCURE. Elektronické zadávání veřejných zakázek vede ke zrychlení
celého procesu, zjednodušení administrativy, úspoře finančních prostředků a zvýšení konkurenceschop-
nosti podniků = dosažení maximálně možných výsledků s minimálními náklady a stráveným časem.
Projekt je spolufinancován Evropskou komisí z programu eTEN . Pilotně je tento projekt ověřován ještě
v dalších 4 státech EU. 
Chtěla bych veřejnosti představit hlavně novou službu, kterou OHK Příbram poskytuje od 14. dubna
2008, a tou je ověřovatelská kancelář CZECH POINT. OHK Příbram vydává výpisy z registrů
státu, jako jsou obchodní a živnostenské rejstříky, a výpisy z katastru nemovitostí. Výpisy z trest-
ního rejstříku budeme vydávat zřejmě od 1. 7. 2008. Cena za první stránku výpisu je 70 Kč a za kaž-
dou další stránku 50 Kč. Úřední hodiny pro tuto službu jsou pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 15 hodin
a úterý od 8 do 12 hodin. Lze se samozřejmě telefonicky dohodnout na vydání výpisů i mimo úřední
hodiny.
Představenstvo OHK Příbram přijalo nové členy:
Jiří Kubík –Fotostudio Brsina, Vladislav Karpíšek – Penzion Coupé Příbram, SOU Sedlčany,
Fireservis, hasičská společnost, s. r. o.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
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

Cestovní kancelář ANDANTE byla založena v roce
1993. 
Centrála cestovní kanceláře se nachází v Písku.

Zaměření CK: Andante se od počátku specializovala
na pobytové a poznávací zájezdy do Chorvatska a Itálie,
od roku 1996 rozšířila svou základní nabídku o ubytovací
kapacity v Bosně a Hercegovině, a to v jediném herce-
govinském přímořském středisku – v Neumu. Stala se největším
českým touroperátorem pro tuto zemi a v průběhu následu-
jících let rozšířila autobusovou dopravu do BiH a Chorvatska
na dvě linky, takže klienti mohou využívat spojení s Jad-
ranem v pondělí a v pátek.
V Neumu má každoročně cestovní kancelář k dispozici
velký počet lůžek jak v oblíbeném hotelu Neum, s bazénem,
blízko moře, tak i v luxusním apartmánovém domě
AndAnte, na který získala exkluzivní smlouvu. Navíc
klienti Andante, ubytovaní v domě AndAnte, mohou využí-
vat bazén hotelu Neum a rovněž si mohou zakoupit polo-
penzi v tomto hotelu. Středisko má také výhodnou polohu
pro organizování výletů do blízkého Mostaru či Dubrovníka.
V Chorvatsku nabízí cestovní kancelář ubytovací kapacity
po celém pobřeží, na Istrii zejména v Poreči a v Rovinji,
na ostrově Krk, na Crikvenické riviéře, v celé Dalmácii
a na dalmatinských chorvatských ostrovech, z nichž
nejnavštěvovanější jsou Hvar, Brač, Korčula a Pag.
Každoročně CK rozšiřuje nabídku o nové hotely a apart-
mánové domy. Nejprodávanějšími, nejvyhledávanějšími
místy v Chorvatsku jsou Vodice s částečně písečnými plážemi,
hotely a apartmány blízko pláží, dále Omiš se 4 km dlouhými
písečnými plážemi, Vela Luka na Korčule, Stari Grad na H-
varu, Makarská, Podgora, ale navštěvovaná jsou i menší
místa s krásnými apartmány blízko moře, s možností
grilování v zahradě, jako jsou Brodarica, Zablače, Sukošan,
Posedarje či Drage a Pakoštane.
Novinkou v nabídce jsou také kapacity se stravováním all
inclusive, a to jak hotely, tak např. krásný přírodní areál
Resnik či camp v Pakoštane.
V Itálii se Andante již od svého vzniku specializuje přede-
vším na dvě střediska, a to na Jesolo a Cesenatico, včetně
možností ubytování v hotelích s polopenzí. V letošním roce
poprvé otevřela celosezónní autobusovu linku do Jesola,

s odjezdy v pátek.
Mimo již zmíněná střediska v Bosně, Chorvatsku a Itálii je
možné zakoupit v prodejnách Andante také letecké zájezdy
do celého světa, nejoblíbenější a nejprodávanější jsou pobyty
v Egyptě, Tunisku, na řeckých ostrovech,  Kapverdských
ostrovech, v Bulharsku, Španělsku na Kubě a v mnoha
dalších zemích. Novinkou v letošní sezóně jsou pobyty
v celoročně otevřeném hotelovém komplexu Bernardin
v Portoroži ve Slovinsku, o které je velký zájem zejména
díky aquaparku.
V nabídce CK jsou rovněž poznávací zájezdy, autobusem
i letecky, např. letecké víkendy v evropských metropolích.
Velice oblíbenými poznávacími zájezdy jsou Otvírání moře
v dubnu a Zavírání moře v říjnu – oba zájezdy jsou do Chor-
vatska a v říjnu je pobyt navíc spojen s atraktivním sběrem
oliv. Součástí zájezdů jsou dalmatinské společenské večery
s mnoha specialitami a živou dalmatinskou hudbou. Tyto
zájezdy jsou velmi žádané zejména skupinami pracovních
či zájmových kolektivů. V červnu jsou velice žádané cenové
výhodně zájezdy a odborné exkurze školních kolektivů
do Chorvatska.

CK Andante otevřela během své činnosti pobočku rovněž
v Příbrami, v Pražské ulici č. 7, v prvním patře. 
Po několikaletém fungování se před dvěma lety pobočka
osamostatnila a v současné době zde mohou zájemci
komplexní nabídku zájezdů najít v samostatné cestovní
agentuře ANDANTE.
ANDANTE se v průběhu své historie zviditelnila přede-
vším aktivní účastí na mezinárodních veletrzích cestovního
ruchu, zejména v Praze, ale také v Polsku, Chorvatsku,
Rusku a Slovinsku a začala se zabývat i incomingem.  
Řada turistů z těchto zemí navštěvuje prostřednictvím CK
Andante Českou republiku, především Prahu, ale do pro-
gramu jsou samozřejmě zahrnována rovněž města Příbram
a Písek.

Pěvecký sbor z Francie navštívil Příbram
Francouzský sbor ENCHANTANORD z městečka Anor, který přijel
do Příbrami na pozvání Příbramského dětského sboru (sbormistryně
Michaela Rybicka) ve dnech 5. – 9. 4. 2008, se představil na Sboro-
vém koncertu hostitele a Komorního smíšeného sboru dr. Vladimíra
Vepřeka v neděli dne 6. dubna 2008 v 19 hodin. 
Společný dvouhodinový koncert plný krásných uměleckých zážitků
se konal v aule Základní školy Jiráskovy sady. Hostující sbor byl
složen z dětí, mládeže i dospělých, čítá celkem 43 pěvců. Toto
poměrně mladé těleso (vzniklo v r. 2004) má ve svých řadách
amatérské zpěváky, ale i několik profesionálních hudebníků. Zřizo-
vatelem sboru je městská hudební škola. 
Ve svém repertoáru má sbor skladby několika století, věnuje se fil-
mové hudbě, muzikálům, ale i klasické tvorbě. Zakladatelkou sboru
a sbormistryní je Angelique Thiefaine, pod jejímž vedením zazněly
tento večer např. skladby Locus Iste Antona Brucknera, Gloria Anto-
nia Vivaldiho, Madley West Side Story Leonarda Bernsteina, a další.
Sbor se těší tamnímu zájmu představitelů města, proto společně s ním
přijel i radní Nicolas Soulie a prezident Nadace Evropa-Anor pan
Paul Schuler. Za město Příbram se koncertu zúčastnil a poděkoval
hostům pan JUDr. Vladimír Kyselák. Příbramští posluchači odcházeli
z koncertu naplněni hezkými hudebními zážitky. 

Zuzana Horská

Titul Mistrů České republiky ve Sportklubu Oxygen
Ve dnech 12. - 13. 4. 2008 se konalo na pražské Spartě
Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku
a fitness týmech. Týmy Sportklubu  Oxygen se zúčast-
nily a vybojovaly pod vedením své trenérky Lenky
Chlebnové medailová umístění:
V kategorii 8 – 10 let zlatou medaili a titul Mistrů ČR
(viz foto).

V kategorii 14 – 16 let bronzovou medaili a titul prvních
vicemistrů České republiky.
V kategorii 17 a více let bronzovou medaili a titul
prvních vicemistrů České republiky.
V taneční kategorii Hip hop 17 a více let  finálové páté
místo. Týmy si současně vybojovaly účast na Mistrov-
ství světa a Evropy, které se bude konat v podzimních
měsících v Helsinkách a Moskvě.

S n á m i  n e m u s í  b ý t  n i k d o  s á m
Občanské sdružení zdravotně postižených Březové Hory (nezisková
organizace) má v současné době 288 členů, z toho je 42 členů nových,
přihlášených od začátku letošního roku. Nejméně 50 členů je i členy
Svazu důchodců Příbram. Výbor sdružení má 14 členů a ještě další tzv.
desítkářky (mají na starosti 10, ale nyní i více než 20 členů). V čele
výboru stojí velice schopný předseda Pavel Vráblica. 
Naší snahou je připravovat pro členy stále nové aktivity ke zlepšení
zdraví, nechceme nechat mozek odpočívat, chceme se stále něco učit.
Někteří z nás mají průkazku ZTP s razítkem, ale je nás také plno sympa-
tizujících ve věku většinou přes 60 let s různými zdravotními problémy,
malými i většími.
Chceme dbát o svoje zdraví, chránit ho, pokud je dobré, pokud není až tak
stabilní, snažíme se ho vylepšovat a pokud si ho nemůžeme zlepšit sami,
je třeba určitě vyhledat odbornou pomoc. V kolektivu se dozvíme refe-
rence na dobré a milé lékaře, kterých je i v naší Příbrami mnoho. Naše
klubovna se nachází v bývalé 8. ZŠ ve II. pavilonu v 1. patře, kde nás
všichni najdou každé pondělí a čtvrtek od 10 do 16 hodin. Tuto službu
mají vždy 2 členové výboru i za pomoci ostatních členů sdružení. Každý
může přijít, posedět, popovídat, i kávu nebo čaj si vypít. 
Naše práce by se nám jistě nedařila bez dobré spolupráce s vedením
Městského úřadu Příbram a jeho finanční pomoci na ozdravné aktivity
a provoz naší klubovny. Nemohu ani opomenout dobrou spolupráci
s vedením Divadla A. Dvořáka Příbram. Jen např. v dubnu jsme mohli
rozdat našim členům 90 ks výhodných vstupenek na různá představení.
Již tradičně dobrá je naše spolupráce s cestovní kanceláří AŠA Příbram
Aleny Šálové (na členské schůzi byl např. vylosován jeden náš člen
a získal sponzorský dar A. Šálové: týdenní pobyt v Kašperských Horách).
Výhodné je pro naše členy, díky sponzorské smlouvě s Barborou
Kovářovou, 6x navštívit příjemné prostředí Solné jeskyně na Poliklinice
Ravak, a dobrá spolupráce je i s mnoha dalšími, za což všem patří naše

upřímné poděkování.
Každou druhou středu v měsíci máme již tradičně Posezení s hudbou
(možný je i tanec) v Estrádním sále Kulturního domu Příbram. Na jednom
z posezení jsme obdivovali vystoupení mažoretek. Na členské schůzi
19. 4. jsme se zaposlouchali do hornických písní v podání Komorního
sboru Z. Fouse. Na závěr vystoupení sboru si 120 přítomných členů našeho
sdružení i společně zazpívalo známou píseň Ta naše písnička česká.
Každý poslední čtvrtek v měsíci máme od 14 hodin posezení pro členy
v klubovně. Spočítali jsme, že k nám přišlo do klubovny od začátku roku
288 členů. Na občerstvení finanční prostředky nemáme, tak každý něco
přinese - kávu, čaj, víno, sušenky, něco upečeme (nedávno například
krajovou specialitu bác, a to i s recepty), bábovku, obložíme chlebíčky,
uděláme jednohubky atd., každý něco. I to se již stalo tradicí.
Členové mají možnost cvičit kondiční cvičení s prvky jógy pod vedením
Květy Havlíkové, vždy v úterý od 16.45 hodin a ve čtvrtek od 9.30 hodin
na 8. ZŠ. Seniorkám vychází vstříc i Fitt+Well v Čechovské 138, výhod-
nými cenami při kombi tréninku na strojích Effective a Fun Walker i při
cvičení na velkých míčích, s individuálním cvičebním plánem pro každou
seniorku a i milým přístupem cvičitelek (Paulíny, Hanky, Renaty a Katky).
Ráda bych připomněla i naše letošní ozdravné pobyty: Lázně Dudince
od 26. 9. do 4. 10. , Chorvatsko Selce poblíž Cerkvenice od 20. 6. do 29. 6.
a od 5. 9. do 14. 9., Soběšice u Sušice - prodloužený víkend od 16. 10.
do 19. 10., vždy se slevou pro členy. 
Dne 23. 4. jsme organizovali zájezd pro členy do Plzně. Navštívili jsme
Pivovarské muzeum a domluvena byla i exkurze do Plzeňského Prazdroje,
a. s., „Svět piva Pilsner Urquell“ s ochutnávkou nefiltrovaného piva.
Oběd byl v restauraci Na Spilce.
Všechny naše aktivity chceme i nadále směřovat ke zlepšení tělesné
zdatnosti i psychiky všech našich členů a ještě jednou děkujeme všem,
kteří nám svými sponzorskými dary naši práci umožňují.

Bc. Jarmila Hedererová, členka výboru
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JE D E K R Á L !
Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží milosti císař římský a král český, se na počátku června tohoto roku
opět vrátí na svůj legendární hrad. 
V pátek 6. června dopoledne vyjede císař Karel z Pražského hradu přes Staré Město pražské, Smíchov, Radotín,
Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň, aby po dvoudenní pouti večer v sobotu 7. června uložil
korunovační klenoty Svaté říše římské, které nechal před několika týdny ukazovat poutníkům ze všech koutů Evropy
v kapli Božího těla na Dobytčím trhu v Novém Městě pražském, zpět do bezpečí hradu Karlštejna. Karel IV. se svým
nejbližším dvorem a vzácnými hosty vstoupí do Velké věže Karlštejna a na oltář kaple Svatého Kříže a pod ochranu
světců, jejichž podobizny zdobí skvostný interiér svatostánku, uloží nejvzácnější symboly Svaté říše římské –
říšskou císařskou korunu, kopí sv. Longina a říšské jablko. 
Císař Karel s chotí Eliškou, dvořanstvem a vzácnými hosty z Porýní-Falce, Opolského vojvodství, Burgundska
a Bratislavského kraje bude provázet vzácný poklad přes pražská historická města i středočeské obce. Všude, kudy
bude Královský průvod projíždět, bude přivítán purkrabími, rychtářem a představiteli města. Pro lid prostý i urozený
bude v každém místě zastavení Královského průvodu připraven bohatý program - historické veselice, ukázky stře-
dověkých tanců a řemesel i s ochutnávkami staročeských jídel, rytířské souboje a v závěru cesty pod hradem
Karlštejn i velký turnaj císařových rytířů. 
Neobvyklá historická slavnost se letos uskuteční podruhé, stejně jako vloni symbolicky otevře hlavní turistickou
sezónu ve Středočeském kraji i v Praze. Cesta
historickým jádrem hlavního města a pak půvabným
údolím řeky Berounky se může stát také vítaným
zpestřením víkendového programu každého ze zá-
jemců – sami se můžete připojit jak k historickému
průvodu, tak k jeho doprovodným slavnostem. 
Královský průvod z Prahy na Karlštejn
aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty
Časový harmonogram:
pátek 6. 6. 2008
10.00 Pražský hrad - 11.00 Staroměstské náměstí  
16.00 Radotín - 17.30 Černošice - 19.30 Dobři-
chovice
20.00 Dobřichovice - koncert Hradišťan
22.00 Dobřichovice – zámek – divadelní představení
„Noc na Karlštejně“

sobota 7. 6. 2008
10.00 Dobřichovice - 11.00 Lety - 12.00 Řevnice  
14.30 Hlásná Třebaň - 15.30 Karlštejn 
(louka u mostu)
17.30 - uložení klenotů do kaple sv. Kříže
20.00 Karlštejn - koncert Miro Žbirka, Gulo Čar -
louka u mostu


