
Slavnostním přestřižením pásky před provozní
budovou na autobusovém nádraží dokončilo město
Příbram v dubnu 2010 další velkou investiční akci,
na kterou získalo dotaci z fondů Evropské unie. 
Na projekt „Modernizace dopravního terminálu
autobusového nádraží Příbram“, který stál cca
63 mil. korun, získalo město Příbram dotaci ve výši
92,5 % způsobilých výdajů. To je asi 58 mil. korun. 

„Možnost získání dotací je pro nás hlavní podmínkou
rozjezdu každé investiční akce, kterou v Příbrami
v posledních letech realizujeme. Jsem si vědom
skutečnosti, že do roku 2013 má Česká republika
jedinečnou příležitost čerpat ve velkém objemu
prostředky z rozvojových fondů Evropské unie.
Po tomto datu už bude příležitost dostat se k evrop-
ským dotacím čím dál více omezená. Cílem vedení
města Příbram proto je, tuto velkou příležitost co nej-
lépe využít,“ vysvětluje starosta MVDr. Josef Řihák.
Modernizované autobusové nádraží ale zdaleka není
jedinou investiční akcí, kterou město Příbram
v poslední době s pomocí evropských dotací realizovalo.
Naopak. Za skutečnost, že Příbram umí účelně čerpat
dotační peníze, pochválil město i hejtman Středo-
českého kraje MUDr. David Rath, který se slavnost-
ního otevření autobusového nádraží také zúčastnil. 

V současné době v Příbrami například pokračuje
Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM) pro Březo-
horské sídliště. Tento projekt začal vloni a na jeho
realizaci získalo město Příbram dotaci ve výši 5,1 mil.
eur. „Za peníze z programu IPRM může město
Příbram realizovat projekty na revitalizaci veřej-
ných prostranství. Prostředky mohou rovněž získat
i majitelé nemovitostí, kteří si mohou s pomocí
evropské dotace zvelebit své domovy. Dotace na ob-
novu nemovitostí činí až 60 procent prostředků,“
zdůraznil starosta Josef Řihák.
Z prostředků z IPRM se kompletně opravuje ulice
Bratří Čapků. Současně až do 15. května 2010 mají
možnost požádat o dotaci i vlastníci nemovitostí.

Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 10 milionů
korun. Podmínky pro čerpání najdou zájemci na in-
ternetových stránkách města www.pribram.eu.
Velký význam přikládá vedení města Příbram také
získávání dotací s cílem zlepšit životní prostředí. 
Největší investiční akcí v Příbrami všech dob, která
byla dokončena v roce 2009, byla modernizace
čistírny odpadních vod. Na tuto akci město Příbram
získalo dotaci z Evropské unie ve výši téměř
120 milionů korun.
Další významnou dotaci z rozvojových fondů EU
ve výši téměř 18 milionů korun získalo vloni město
Příbram na zateplení Základní školy v ulici 28. října.

Významnou podporu město Příbram získalo i z tzv.
Norských fondů. Za peníze, které rozvíjejícím se
zemím poskytuje Norsko, jež není členem EU, město
Příbram opravilo venkovní hřiště, běžeckou dráhu
a další prostory v Základní škole ve Školní ulici.
Rovněž s pomocí Norských fondů byla částečně
opravena a dovybavena Základní škola Jiráskovy
sady. „Příkladů, kdy se nám v Příbrami úspěšně
podařilo získat a účelně investovat dotační peníze,
je mnohem více. Ale my se nyní díváme dopředu –

na akce, které nás čekají. Již jsme získali dotaci
například na obnovu víceúčelového sportovního
hřiště pod Svatou Horou, které bude sloužit přede-
vším příbramským středoškolákům. 
Rovněž jsme získali dotaci na revitalizaci části
náměstí T. G. Masaryka. Věřím, že budeme úspěšní
i s další žádostí o finanční pomoc a náměstí opravíme
ke spokojenosti všech obyvatel a návštěvníků Příbrami.
Rovněž máme již přiznanou dotaci na rekultivaci
skládky Květná. 
Chceme také revitalizovat zeleň podél Příbramského
potoka, v Podskalí a na dalších místech ve městě.
Podali jsme žádosti na zateplení budov škol a domů
s pečovatelskou službou. Prostě snažíme se i nadále
být v čerpání dotací co nejvíce úspěšní,“ uzavřel
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.  
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S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,
jen několik dnů
v roce se nabízí
z našeho města
nejkrásnější pohled
na Svatou Horu.
Tyto šťastné dny
se nabízejí právě
v květnu. Mám
hned lepší náladu,
když se podívám
z okna kanceláře
na radnici směrem
k aleji rozkvetlých
třešní pod Svatou
Horou. I proto je
pro mne květen tím

nejkrásnějším měsícem roku.
V květnu nás tradičně čeká řada oslav, výročí
a kulturních událostí. Letošní květen je ještě
pestřejší, než býval v předchozích letech. Máme
za sebou již 1. máj. Nyní jsou v plném proudu
oslavy 65. výročí konce 2. světové války. Tento
významný svátek je v našem městě v uply-
nulých letech spojen s tradicí rekonstrukce
poslední bitvy 2. světové války v Evropě, která
se odehrála v květnu 1945 u Slivice. Také letos
se na louce pod Památníkem Vítězství střetnou
vojáci Spojených států amerických, Rudé
armády i wehrmachtu. Na oblíbené akci, kterou
pořádá Hornické muzeum Příbram a městys
Milín, se organizačně podílí i město Příbram.
Zajišťujeme například kyvadlovou dopravu
z Příbrami na Slivici a zpět a poskytujeme
pořadatelům technické a další vybavení. 
Další tradiční akcí v květnu v Příbrami je
Hudební festival Antonína Dvořáka. Letos jsme
zahájili již 42. ročník této významné kulturní
události. Jsou za námi již dva koncerty, další tři
jsou ještě na programu.
Další důležitou akcí, která se tento měsíc koná
v našem městě, jsou hasičské oslavy, při kterých
si připomeneme 40. výročí od vzniku profe-
sionálního Hasičského záchranného sboru
v Příbrami. Program vyvrcholí v sobotu
15. května průvodem a slavností, která se
uskuteční v areálu odpočinkové a rekreační
zóny na Dvořákově nábřeží. 
Nesmírně mne těší, že se areál Dvořákova
nábřeží a rybník Hořejší Obora stal vyhledá-
vaným místem k odpočinku a rekreaci. Jsem
rád, že Příbramští si tuto nově vybudovanou
pěší zónu oblíbili. Očekávám, že podobně
oblíbené bude i nově zrekonstruované
autobusové nádraží, které jsme před několika
dny slavnostně zprovoznili. Vím, že ne vše
na modernizovaném autobusovém nádraží
funguje tak, jak by lidem nejvíce vyhovovalo.
Drobné nedostatky, na které si lidé stěžují, jsme
připraveni napravit. Věřím, že když je dobrá
vůle, dá se vše vyřešit. Jsem připraven jednat
s každým, kdo má zájem zlepšit podmínky
k životu lidí. Problémy a rozpory je možné
konstruktivně řešit například tak, jako jsme
učinili v případě další výsadby nových stromů
na Březohorském sídlišti. Jednal jsem s ekolo-
gickými aktivisty, kterým se nelíbilo, že v ulici
Bratří Čapků bude méně nově vysazených
stromů, než kolik jich bylo vykáceno letos
v březnu. Dohodli jsme se, že další stromy
budou vysazeny v okolí této ulice tak, abychom
je nemuseli opět kácet při pokračování revitali-
zace zeleně v rámci Integrovaného programu
rozvoje města na Březohorském sídlišti.
V uplynulém období jsem měl radost nejen
z dokončeného autobusového nádraží, ale
i z výkonů sportovců - reprezentantů našeho
města. Potěšily mne výkony děvčat z Oxygen
klubu, vynikající výsledek volejbalistů Vavexu
Příbram i pěkná hra a domácí výsledky fotbalistů
1.FK Příbram. Všem úspěšným sportovcům
za reprezentaci města děkuji.
Vážení občané Příbrami,
letošní květen je jiný proti těm předchozím ještě
v jedné důležité události. V závěru tohoto
měsíce se konají parlamentní volby. Nebudu
samozřejmě nikomu radit, koho má volit.
Dovoluji si Vás ale vyzvat, abyste šli k volbám. 

MVDr. Josef Řihák

P Ř Í B R A M J E Ú S P Ě Š N Á
V Z Í S K Á V Á N Í D O T A C Í Z E U

Velice bouřlivé jednání příbramských zastupitelů
o záměru prodeje nebytových prostor má kupodivu velice
klidné a věcné pokračování. 
„Se všemi obchodníky a živnostníky, kterých se tato
problematika týká, jsem se již sešel a se všemi jsem
osobně jednal,“ uvedl místostarosta Václav Černý, do jehož
působnosti tato problematika patří, a pokračoval: „K tomuto
kroku jsem se rozhodl po jednání zastupitelstva, kde byl
záměr prodeje projednáván. Každý, kdo se jednání
zastupitelstva zúčastnil, viděl, co se tam dělo a kteří
zastupitelé proti tomuto záměru vystupovali a s jakými
argumenty. Jeden ze zastupitelů argumentoval nízkou
cenou. Podle něj by to mělo být kolem dvaceti tisíc korun
za metr čtvereční. S tímto návrhem nesouhlasíme. Osobně
jsem přesvědčen, že jsme cenu odhadli dobře. I někteří
živnostníci se mě ptali, jak jsme došli právě k této ceně.
Podle jejich názoru byla zase naopak moc vysoká
a uvažovali o částce kolem osmi tisíc korun za metr
čtvereční. Navrhl jsem tedy, že necháme zpracovat
odborný znalecký posudek a objekt pak mohou koupit
za tuto cenu. Hned druhý den mi ale tento zájemce tele-
fonoval, že námi navržená cena dvanáct tisíc korun je
v pořádku.“
Velký zájem o nebytové prostory je i ze strany Společen-
ství vlastníků domů. „Zájem je především o obchody
na náměstí 17. listopadu. Společenství by následně tyto
prostory prý pronajímala. Ale nepřistoupili jsme ani na tyto
návrhy, protože jsme jasně deklarovali, že přednost mají
současní uživatelé prostor. Oni mají předkupní právo
a nyní se musí jasně vyjádřit, zda mají či nemají zájem
kupovat. Zatím zájem projevili všichni, včetně paní, která
v Příbramském deníku uváděla, že ji likvidujeme a že
na koupi nebude mít peníze. Takže na náměstí
17. listopadu mají o zakoupení všichni zájem, jsme
dohodnuti na podmínkách a jsou připraveny první návrhy
kupních smluv.“
Stejná situace je v ulicích Osvobození a Politických
vězňů. „I tady se všemi současnými uživateli osobně
mluvím, pak jim necháme čas a postupně si je

po skupinkách zveme na radnici. Těchto schůzek se
zúčastňují i kompetentní úředníci radnice, kteří odpovídají
na dotazy ze strany zájemců. Zároveň jsme zorganizovali
i setkání se zástupci bank, kteří předložili speciální pro-
dukty svých bankovních domů. Myslím, že i tento krok byl
ze strany obchodníků přijat kladně. Všichni, kteří mají
o odkup zájem, to samozřejmě musí potvrdit písemně,“
pokračoval místostarosta Václav Černý. 
Celý proces budou ještě v závěrečné fázi projednávat
a schvalovat příbramští zastupitelé, nejspíš na svém
jednání dne 31. května. 
„Zájem o tyto nebytové prostory je i ze strany obchodníků
nejen z regionu, ale zájem projevují i mimopříbramští
zájemci. Ti uvádějí, že jakýkoliv volný prostor okamžitě
kupují. To se zatím nestalo, žádný nebytový prostor prostě
není! Mám ale i negativní zkušenost. Při obcházení jed-
notlivých obchodníků jsem se dozvěděl, že k nim chodili
i někteří  zastupitelé a radili jim, ať tyto prostory nekupují.
Tedy ať nekupují právě teď, ať počkají. Také prý za nimi
chodil pán s paní, údajně novináři, a také jim tyto „cenné
rady“ poskytovali. Tak to jsou věci, které nechápu, a uniká
mi jejich smysl.“
Na otázku, proč město vůbec tyto prostory prodává, zda
by nebylo výhodnější si je ponechat a jenom vybírat
nájemné, místostarosta uvedl: „ODS měla tento bod
ve svém volebním programu, plníme tedy hlavně svůj
volební program. Nájmy tady byly velice nízké a když jsme
si vše spočítali, tak město z nájmu získalo skutečně
minimální peníze. Je tedy podle našeho názoru daleko
výhodnější prostory prodat a utržené peníze použít
na zaplacení našeho podílu při získávání dotačních
prostředků na celou řadu projektů – revitalizace náměstí
T. G. Masaryka, parkovací dům a celou řadu dalších.
Jsme přesvědčeni, že to je velice dobré zhodnocení těchto
peněz ve prospěch města. Může tedy dojít k realizaci
skutečně dobrých projektů v celkové výši mnoha milionů
korun. Není tedy pravda, že chceme pouze „zalepit“ díru
v rozpočtu města!“
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O nebytové prostory je velký zájem

S T A L O S E

Nádherně rozkvetlé tulipány,
macešky a další květiny a keře
mohou nyní na jaře obdivovat
obyvatelé a návštěvníci Příbrami
na vloni zrekonstruovaném kruho-
vém objezdu u okresního archivu.
„Podali jsme si žádost o další granty
na revitalizaci zeleně na zbýva-
jících kruhových objezdech.
Věřím, že se nám dotaci na toto
další zkrášlení našeho města
povede získat a v příštím roce
podobně krásně rozkvetou všechny
kruhové objezdy v Příbrami,“
řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 

V areálu hasičské zbrojnice v Milíně
se v 1. 5. uskutečnilo slavnostní
požehnání repasovaného hasičského
vozidla Tatra 148. Za město Příbram
se zúčastnil starosta MVDr. Josef
Řihák.

Starosta MVDr. Josef Řihák se
rozloučil s velitelem okresního
oddělení Policie ČR v Příbrami
plk. Jiřím Šilerem, poděkoval mu
za vykonanou práci, popřál mu
hodně štěstí a úspěchů v další
činnosti. V době, kdy byl Jiří
Šiler velitelem příbramské policie,
došlo k výraznému snížení počtu
trestných činů na Příbramsku
a zároveň i ke zvýšení objasněnosti
skutků spáchaných. Rovněž došlo
k prohloubení spolupráce mezi
městem, městskou policií a Poli-
cií ČR Příbram v oblasti prevence
kriminality. 

Starosta MVDr. Josef Řihák
a 1. místostarosta MUDr. Ivan
Šedivý se zúčastnili slavnostního
otevření nového pavilonu v Oblastní
nemocnici Příbram, a. s.

Volby 2010 - informace
Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 28. a 29. 5. 2010 bude
zajištěna služba na MěÚ Příbram
za účelem vydání občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů (s plat-
ností na 1 rok) pro občany s trvalým
pobytem ve správním obvodu Příbram:
pátek 14 – 22 h., sobota 8 – 14 h.
na adrese: Generála Tesaříka 19 (na-
proti Sokolovně), Příbram I, 1. patro -
odd. obč. průkazů a cest. dokladů, tel.
318 498 206, a odd. evidence obyvatel
– ohlašovna – tel. 318 498 213.
K žádosti je občan povinen předložit
2 současné fotografie a neplatný
občanský průkaz. V případě ztráty,
odcizení nebo poškození občanského
průkazu předloží 2 současné foto-
grafie, rodný list (při ztrátě, odcizení
nebo poškození občanského průkazu
činí správní poplatek 100,- Kč). 
Pokud občan má neplatný občanský
průkaz, nebo občanský průkaz nemá
(v případě ztráty, odcizení), může
volit na platný cestovní pas. 

Městský úřad Příbram, 
odbor org. a vnitřních věcí



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN

KNĚZ A KRONIKÁŘ
1495 ? - 1553

Konjunktura těžby stříbra na Příbramsku ve druhé polovině
20. let 16. století byla tak impozantní, že zasáhla i do dějin
české literatury. Přičinil se o to Václav Hájek z Libočan,
kněz a literát, který právě v té době působil jako farář
v nedalekém Rožmitále pod Třemšínem.
Pocházel z rodu drobné české šlechty ze Žatecka, která uží-
vala erb s jestřábem. Václav se narodil přímo v Libočanech
v posledním desetiletí 15. století. Od roku 1520 nastoupil
duchovní kariéru, místa jeho působení se z počátku rychle
střídala. V roce 1521 přestoupil ke katolictví a od roku
1524 byl farářem v Rožmitále a zároveň kazatelem kostela
svatého Tomáše na Malé Straně v Praze. V roce 1527 se
stal děkanem na Karlštejně, roku 1533 byl jmenován
správcem kapituly na Vyšehradě, ale brzy musel toto místo
opustit a stal se farářem v Tetíně u Berouna. Na Tetíně
patrně začal pracovat na své proslulé Kronice české,
pro kterou si sám vypisoval údaje už na Karlštejně,
a později pro něho pracovali i písaři Zemských desek. 
Kronika byla napsána již v roce 1539, tiskem ale vyšla
po mnoha průtazích a sporech až roku 1541. Vzápětí na to
Hájek vydal svůj podrobný popis požáru Pražského hradu
a překlad „Zlaté Bible“ Antonia de Rampegolis. Kronika
mu sice přinesla velký úspěch, Hájek však zůstal bez příjmu
a silně zadlužen. Dál střídal církevní beneficia, kterým se
ale příliš nevěnoval, a spíš užíval církevního majetku
pro svoji potřebu. Roku 1543 si dokonce se dvěma
pražskými kanovníky vyprosil královské privilegium
na hledání pokladů. Od roku 1544 byl proboštem a o rok
později také děkanem kapituly ve Staré Boleslavi, v roce
1549 se kapitulních hodností v Boleslavi vzdal. 
Dobové prameny Hájka popisují jako ctižádostivého kněze
nevalného vzdělání, který prakticky neustále vedl soudní
spory s církevní i světskou vrchností. Skutečnost však není
tak jednoznačná, sám Hájek inicioval jen malou část sporů.
Václav Hájek zemřel 19. března 1553 v klášteře domini-
kánek u svaté Anny na Starém Městě pražském.
Hájkova „Kronika česká“, zahrnuje české dějiny od pří-
chodu Čechů do země (podle Hájka roku 644) do koruno-
vace Ferdinanda I. roku 1526. Je to rozsáhlé a živé
kronikářské vyprávění, napsané poutavým slohem, co
do obsahu však ne příliš spolehlivé. Hájek všechny události
opatřil přesnými letopočty, které si patrně vymyslel. Proto
byla jeho kronika v 19. století odmítána jako falešná,
nicméně dnes se na ni pohlíží především jako literární dílo
a jako taková je hodnocena poměrně vysoko. Hájkův
význam spočíval především v udržení českého jazyka
a možnosti dobrého čtení v českém jazyce pro všechny
vrstvy obyvatelstva. Tím, že byl Hájek katolickým
knězem, nemělo jeho dílo problémy s cenzurou a mohlo se
stát jedním ze zdrojů udržení češství v době osvícenecké
germanizace v 18. století.
Hájkova stopa v příbramské historii byla významná.
Kromě několika zmínek o Příbrami ve své kronice, zejména
z dob pohanského dávnověku, zasadil do Příbrami i příběh
o Horymírovi a jeho mluvícím koni Šemíkovi. Tato původně
starogermánská báje se v českém prostředí objevuje poprvé
teprve u Hájka. Příbramské reálie i těžební postupy Hájek
dobře znal nejenom jako rožmitálský farář, ale i jako
podílník na zdejší těžbě. V letech 1526-27 totiž působil
ve funkci správce dolů Zdeňka Lva z Rožmitála, a i později
měl k hornictví blízko, pokoušel se podnikat či hledat
poklady.

Daniel Doležal

2. 5. 1990
začal vycházet Periskop,
první soukromý týdeník
v Příbrami po roce 1989.

6. 5. 1945
do Příbrami dorazili party-
záni ze skupiny Smrt fašismu
v čele s J. A. Olesinským.

8. 5. 1875
bylo poprvé na světě na dole
Vojtěch na Březových Horách
dosaženo hloubky 1 000 m
na 30. patře.

11. 5. 1960
bylo uspořádáno v agitačním
středisku Rudných dolů
satirické pásmo “Jak se dříve
volilo”.

13. 5. 1850
začala v Příbrami epidemie
cholery, která trvala až
do podzimních měsíců.

22. 5. 1880
byly vyměřeny katastrální
hranice mezi Příbramí a Bře-

zovými Horami. Došlo tak
k definitivnímu rozdělení
Příbramě a Březových Hor.

26. 5. 1960
se rozhodla Rada MNV
zřídit v Příbrami Muzeum
bojů dělnické třídy. K jeho
vybudování však nikdy
nedošlo.

26. 5. 1915
přijala Příbram asi 400 ital-
ských uprchlíků z rakouských
oblastí, zasažených boji 1.
světové války. Dodnes se
mezi tamními obyvateli na tuto
skutečnost s díky vzpomíná.

27. 5. 1860
se v Příbrami narodil Bohu-
mil Fidler - učitel, hudební
skladatel a dirigent.

28. 5. 2000
začalo v příbramské městské
hromadné dopravě fungovat
odbavení cestujících pomocí
systému čipových karet.

Daniel Doležal

KV Ě T N 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
D o t a c e  n a  h ř i š t ě  p o d  S v a t o u  H o r o u
Město Příbram získalo peníze z Evropské unie na realizaci
projektu s názvem „Revitalizace sportovního areálu pod Svatou
Horou v Příbrami“. „Výbor Regionální rady Střední Čechy nám
schválil dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2
Střední Čechy na projekt v prioritní ose č. 3: Integrovaný rozvoj
území, oblast podpory: 3.2 Rozvoj měst – volnočasové aktivity.
Na revitalizaci hřiště pod Svatou Horou jsme získali dotaci
ve výši přibližně 6,8 milionu korun,“ informoval starosta
MVDr. Josef Řihák. Celkem bylo v rámci této výzvy podáno
14 žádostí o dotaci, z nichž středočeská regionální rada schválila
5 projektů.  
Předmětem projektu je výstavba velkého hřiště s asfaltovým
povrchem, které se dá používat jako 3 menší hřiště standardních
rozměrů, a běžecký ovál s umělým povrchem. Cílem projektu je
výstavba sportovního areálu, který budou v dopoledních
hodinách využívat základní a střední školy v okolí. Jedná se
o Základní školu pod Svatou Horou, Waldorfskou školu Příbram,
Gymnázium pod Svatou Horou, Střední průmyslovou školu
Příbram, Integrovanou střední školu Příbram, Obchodní
akademii Příbram a Střední zdravotnickou školu Příbram. 
„Areál ale nebude sloužit pouze školám. Zároveň bude z větší
části otevřen pro veřejnost, a to bezplatně minimálně po celou
dobu udržitelnosti, to je pět let od ukončení realizace projektu. 
Kvalitní víceúčelové hřiště na míčové sporty a atletiku, které
po realizaci projektu získáme, nyní v Příbrami velmi citelně
chybí. Jeho absenci pociťují zejména příbramské střední školy.
Proto jsem nesmírně rád, že se nám podařilo na tento kvalitní
projekt získat dotaci. Věřím, že také zásluhou peněz z Evropské
unie na sportoviště v Příbrami najde cestu ještě více dětí
a mladých lidí,“ řekl starosta Josef Řihák.
Informace o projektu: Celkový rozpočet je cca 11 mil. Kč, dotace
cca 6,8 mil. Kč, vlastní spolufinancování cca 4,2 mil. Kč. 
Předpokládaná doba realizace: říjen 2010 - říjen 2011.

V ý m ě n a  b u d o v y  m ě s t a
Rada města Příbrami doporučila zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod budovy čp. 114 v ulici Gen. Tesaříka a sou-
visejících pozemků z vlastnictví města Příbram do vlastnictví
Středočeského kraje. Výměnou za tento objekt rada doporučuje
schválit bezúplatné nabytí budovy č. p. 294 s pozemky v ulici
Pod Šachtami do vlastnictví města Příbram z vlastnictví
Středočeského kraje. „Jde o dlouho připravovanou výměnu
budov mezi městem Příbram a Středočeským krajem. V této první
fázi chceme zjednodušeně řečeno vyměnit budovu, ve které sídlí
Integrovaná střední škola Příbram, za budovu, ve které je Dům
dětí a mládeže. Zároveň chceme po výměně zřídit příspěvkovou
organizaci města s pracovním názvem „Dům dětí a mládeže“
s tím, že zřizovací listina bude schválena později,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.
„Školy, které sídlí v objektech města a jsou zřizovány krajem,
nemohou žádat o dotace na opravy. My zase nevybíráme tak
vysoké nájemné, abychom sami mohli tyto rekonstrukce financovat.
Chceme proto s krajem budovy vyměnit,“ vysvětlil J. Řihák.

Va r h a n y  v e  h ř b i t o v n í  k a p l i
Na podzim r. 2008 se obrátil Dr. Jiří Gutwirth z Příbrami na sta-
rostu Josefa Řiháka se žádostí o řešení velice špatného stavu
varhan v kapli na hřbitově Příbram I. Starosta doporučil, aby
do rozpočtu Technických služeb města Příbrami na r. 2009 byla
zahrnuta částka 130 000,- Kč na opravu varhan. Tato částka byla
schválena.
Při podpisu smlouvy v říjnu 2009 však oprava varhan představo-
vala částku 245 000,- Kč. TS z ušetřených investičních prostředků
uhradily částku za opravy varhan o 115 000,- Kč vyšší, než bylo
v rozpočtu. Při přebírání díla však opravář Ing. Miroslav Heger
z Hořovic předložil písemnou zprávu o rekonstrukci varhan.
Ze zprávy vyplývá nutnost dalších oprav, a to nově objevených
závad po rozebrání varhan. Podle vyjádření opraváře jsou
vícepráce oprav uvedené ve zprávě tak, že bez jejich odstranění
nebudou plně funkční. Z uvedeného důvodu žádají TS
o navýšení rozpočtu na r. 2010 o částku 107 000,- Kč. Technické
služby nemají ve svém rozpočtu žádnou rezervu, z které by
požadovanou částku uhradily.
„Rada města odsouhlasila navýšení rozpočtu Technických služeb
města Příbrami na r. 2010 o částku 107 000,- Kč na opravu
varhan v kapli na hřbitově v Příbrami I. Konstatovali jsme, že
před zahájením opravy a rozebráním varhan nebylo možné
objektivně posoudit rozsah poškození a následně i cenu za opravu,“
řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 

N o v ý  v e l i t e l  h a s i č ů
„Ke dni 16. 4. 2010 jsem odvolal p. Jaroslava Tvrdíka z funkce
velitele Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Příbram VI – Březové
Hory, dále z Bezpečnostní rady města Příbrami a z Krizového
štábu města Příbram. Odvolání se uskutečnilo na vlastní žádost
a se souhlasem jmenovaného. Funkcí velitele Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Příbram VI – Březové Hory jsem pověřil
od 16. 4. 2010 p. Miloslava Novotného,“ oznámil starosta
MVDr. Josef Řihák.

M e z i n á r o d n í  c v i č e n í  F l y i n g  R h i n o  2 0 1 0
Ve dnech 3. - 21. 5. 2010 bude probíhat mezinárodní cvičení
Společných sil “Létající nosorožec”. Jedná se o 8. společné
cvičení příslušníků Armády ČR, ozbrojených sil Velké Británie,
Slovenska, Spojených států, Dánska, Nizozemí, Kanady, Litvy
a letounů NATO E3 AWACS. Cvičení bude probíhat mimo jiné
také ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy a také na území
Středočeského kraje bude možné zaznamenat zvýšený pohyb
vojenské techniky a letounů. Létat se bude denně v pracovní dny
od 8 hodin do jedné hodiny v noci. Lety v této noční hodině
budou omezeny jen na potřebný minimální počet. “Jak nás
ubezpečil brigádní generál Ing. Jiří Verner, bude veškerá činnost
probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a bude přísně
dbáno na dodržení bezpečnostních zásad a veškerých proti-
hlukových opatření. Dále nás ujistil, že ze strany armády budou
podniknuty všechny kroky k tomu, aby byl případný negativní vliv
na občany omezen,” sdělil starosta MVDr. Josef Řihák.

V ý b ě r d o d a v a t e l e  n a  r e k o n s t r u k c i  
Výběrová komise posoudila předložené nabídky firem na rekon-
strukci ulice Bratří Čapků. „Vzhledem k tomu, že v předložených
nabídkách byly určité nedostatky, které ovšem podle zákona jdou
napravit, vyzýváme nyní jednotlivé účastníky právě k odstranění
těchto nedostatků,“ informoval člen této komise 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý. Uvedl dále, že další jednání této komise
proběhne opět za týden. Tímto nepředpokládaným krokem se
celá akce o něco pozdržela. „Původní záměr byl, že práce začnou
zhruba před měsícem. „Černý Petr“ ale není na straně města,
ale zájemců o tuto zakázku, kteří asi zadávacím parametrům
nevěnovali dost pozornosti. Po vyhodnocení výběrové komise
ještě musíme počítat s odvolacím procesem a teprve pak je možné
práce zahájit. Předpokládám, že když vše půjde dobře, začneme
zhruba za 1,5 měsíce,“ dokončil informaci Ivan Šedivý.
Současně probíhalo posouzení dalšího projektu v rámci IPRM –
tedy rekonstrukce ulic E. Beneše, Osvobození, okolí kulturního
domu, vnitrobloku II. poliklinika, vnitrobloku Velký kotel
a vnitrobloku Zimní stadion. „Po odsouhlasení těchto etap se
nyní dopracovává projektová dokumentace. Asi v polovině
května dojde k vypsání soutěže na tyto úseky. Pevně věřím, že
do podzimu letošního roku budou tyto etapy již realizované,“
uvedl dále místostarosta Ivan Šedivý.

P ř e z k o u m á n í  h o s p o d a ř e n í  m ě s t a  z a  r.  2 0 0 9
Město Příbram, ostatně jako každý rok, protože jde o zákonnou
povinnost obce, zadalo vypracování Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města Příbram za rok 2009. Tato sufitní
zpráva byla přesně podle zákona nejprve projednána se správcem
rozpočtu místostarostou Ivanem Šedivým, následně i finančním
výborem města. „Nyní jsem tuto zprávu od zpracovatele obdržel
a předložím ji nejprve k projednání Radě města a následně
zastupitelům. Důležité je, že v této auditní zprávě, která byla
provedena přesně podle stanovených předpisů a zákonů, je
konstatováno: Po provedení přezkoumání hospodaření města
Příbram nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani rozpory se
závaznými právními předpisy. Výsledek zkoumání hospodaření
města Příbram je bez chyb a nedostatků. Závěrem je konsta-
továno, že: Rozpočtové hospodaření města Příbram, včetně
evidence informovanosti plnění rozpočtu, delegování úrovně
odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržování rozpočtové
kázně jednotlivými správci rozpočtových prostředků je auditorem
hodnoceno jako velmi dobré. I na jednání finančního výboru
města vše proběhlo zcela bez problémů. Tohoto jednání jsem
se zúčastnil jako host. Finanční výbor tuto zprávu vzal
bez připomínek na vědomí,“ informoval garant loňského i návrhu
letošního rozpočtu místostarosta Ivan Šedivý.

J e d n á n í  s  1 .  S č V
Na základě pověření Rady města místostarosta Ivan Šedivý
jednal s provozovatelem vodohospodářského majetku města
Příbram (1. SČV) o úpravě tzv. Provozovatelské smlouvy. 
„Tato změna vyplývá z podmínek k přiznání dotace na akci
„Čistá Litavka – odkanalizování obcí Orlov, Lazec a Kozičín.
S ředitelem 1. SČV jsem měl již dvě schůzky a nyní čekáme
na projednání naší žádosti v orgánech 1. SČV. Poté bychom měli
obdržet stanovisko společnosti. Bez této úpravy nemůžeme
pokračovat v tomto projektu. Samozřejmě, jsou tady ještě další
podmínky, které s tím souvisejí, ale dokud není vše projednáno,
nemůžeme pokračovat. Krátce: naše žádost o dotaci byla
schválena, ale s určitými výhradami, a jednou z těchto výhrad je
právě úprava Provozovatelské smlouvy.”

Ú p r a v a  h r a n i c  k a t a s t r u  m ě s t a
Místostarosta Ivan Šedivý jednal se zástupci obce Háje
(starostkou obce Pavlou Měchurovou a jejím zástupcem) o katas-
trálních hranicích. Tento problém trvá asi od roku 1992, tedy
od doby, kdy se obec Háje osamostatnila. Do dnešní doby nejsou
vyjasněné hranice mezi městem Příbram a obcemi Háje,
Jerusalém a Jesenice. „Jde o velký problém, který souvisí jednak
se státní správou, ale také s výběrem daní a poplatků a daňovým
plněním. Na schůzce byli nejen zástupci obce Háje, ale také
pracovníci odboru koncepce a rozvoje města. Vyjasňovali jsme si
vzájemné postoje. Nyní celou problematiku všichni projednáme
ve svých zastupitelstvech a následně pak by mělo dojít k zapsání
hranice do katastru nemovitostí. Tento minimálně patnáctiletý
problém bychom rádi do konce tohoto volebního období
vyřešili,“ uzavřel informaci Ivan Šedivý.

jk, as

Vy h l á š e n í  k o n k u r s n í h o  ř í z e n í
Město Příbram v souladu s § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení
funkce ředitele Mateřské školy Perníková chaloupka se sídlem
Kutnohorská 101, Příbram VII.
Požadavky:
vzdělání a délka odborné praxe dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů; znalost školských předpisů;
morální bezúhonnost
K přihlášce přiložte:
úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání; doklad
o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem;
strukturovaný životopis; koncepci rozvoje školy; lékařské
potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci ředitele školy; výpis
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo prohlášení o jeho
vyžádání; čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR,
ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo doručte nejpozději
do 21. května 2010 do 12.00 hodin do podatelny nebo na Odbor
školství Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 19
Příbram I. Obálku viditelně označte „Konkurs – MŠ Perníková
chaloupka“ a „NEOTVÍRAT“







Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Příbram, město Příbram 
a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska okresu Příbram

Vás srdečně zvou na

DNY HASIČŮ - ZÁCHRANÁŘŮ - PŘÍBRAM 2010
14. a 15. 5. 2010

Program:

pátek 14. 5.: 9,00 - 12,00 hod. Den otevřených dveří na stanici HZS, Školní 70, Příbram VIII (ukázka hasičské techniky)
21,30 hodin Vodní zvuková a světelná hasičská fontána v provedení SDH okrsku č. 1 na Hořejší Oboře

sobota 15. 5.: 9,00 hod. Slavnostní průvod: vykročení od budovy HZS ve Školní ulici. Průvod půjde ulicemi Školní, 
E. Beneše, Osvobození, Březnická, Čs. armády, Prokopská, Milínská, Plzeňská, 
Dvořákovo nábřeží. V klidové zóně Hořejší Obora bude připraven slavnostní program.

11,30 - 12,45 hod. Soutěže a zajímavé akce pro děti i dospělé: čluny na rybníku, pohled na město z koše 
hasičské plošiny ve výšce 37 m a další.

13,00 - 17,00 hod. Hlavní odpolední program: ukázky práce a činnosti složek integrovaného záchranného 
systému za pomoci historické i současné techniky, ukázka záchrany tonoucích za pomoci 
lezců v závěsu pod vrtulníkem, letecké hašení za pomoci speciálního vaku, spolupráce 
při záchraně osob z havarovaného vozidla, hašení dřevěných “domečků”, záchrana osob 
z výškové obytné budovy, nejnovější technika policie a záchranné služby, požární útok 
malých hasičů a další. 

Přijďte s námi strávit příjemné chvíle a zhlédnout v klidu a pohodě práci profesionálních i dobrovolných hasičů 
a ostatních složek IZS, kterou každodenně děláme pro Vás.

Kanaďané na dva týdny hosty Gymnázia Příbram
Gymnázium Příbram se ve druhé polovině března stalo na dvanáct dnů domovem deseti hostů
z kanadské provincie Nové Skotsko. Osm studentů a dva učitelé sem zavítali v rámci projektu
Cesta přes oceán, letošní novinky mezi výměnnými pobyty na gymnáziu. 
Čeští hostitelé připravili svým partnerům bohatý program, v jehož rámci Kanaďané navštívili všechny
turistické zajímavosti Příbrami a řadu míst v jejím okolí. Pro mnohé se staly vrcholem návštěvy
Prahy, kterou obdivovali jak z vrcholku petřínské rozhledny, tak přímo v ulicích. 
Nedílnou součástí programu byl i čas strávený přímo na gymnáziu – čeští i kanadští studenti zde
dokonce společně strávili dvě noci ve školním klubu. Hosté z Ameriky se také zapojili do hodin
angličtiny a francouzštiny a absolvovali výuku výtvarné, hudební a tělesné výchovy. 
Čeští studenti spatřovali velký přínos pobytu především v jazykové rovině: všichni Kanaďané byli
ubytováni v rodinách, a tak byl pro naše studenty nepřetržitý, bezmála dvoutýdenní kontakt s rodi-
lými mluvčími cennou zkušeností. Hosté zpoza oceánu zase vypočítávali kulturní a společenské
odlišnosti – pro mnohé šlo o první cestu do Evropy. A tak kromě pochopitelného a nutno říci
nefalšovaného zájmu o historické památky si bylo možné všimnout jejich zaujetí skutečnostmi,
které jsou pro nás zcela běžné: českými hřbitovy, křivolakými ulicemi, množstvím schodů či
dopravní špičkou na pražském Újezdě. 
Za povšimnutí stojí slova kanadského pedagogického doprovodu, adresovaná hostitelské škole:
„Ve vaší školní jídelně nám nesmírně chutnalo a vaše škola nás překvapila svým technickým
vybavením a zázemím pro studenty. Srovnávali jsme také výzdobu školy a chování studentů a také to
dopadlo v náš neprospěch,“ řekla kanadská koordinátorka Carlee Pedersen. Studenti i pedagogové
Gymnázia Příbram tak mají za sebou velmi cennou zkušenost z české části výměnného pobytu. 
Jak se jim bude líbit v Kanadě?

PhDr. Josef Fryš

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám opět přiblížili činnost a akce našeho Svazu postižených civilizačními chorobami
– Komunitní centrum Příbram VII, Žežická 193.
Pro zdravotně postižené občany a seniory zajišťujeme v našem centru řadu zajímavých akcí. Již
od loňského roku probíhají Kurzy výuky práce na počítači pro začátečníky a pokročilé. Těchto
kurzů se letos zúčastnilo již 15 zájemců, kteří měli možnost si donést i vlastní notebooky a praco-
vat s nimi. Pro velký zájem budeme od měsíce května 2010 (každé úterý) opakovat tyto kurzy
pro začátečníky. Zároveň každou středu bude mít naše lektorka Konzultační hodiny pro práci na po-
čítači, na kterých se bude individuálně věnovat zájemcům z řad pokročilých i začátečníků. Jednot-
livci dostanou možnost si osvěžit některé kroky, případně rozšířit znalosti, co v kurzu PC nebylo. 
Od loňského října až do března letošního roku jsme pro naše klienty zajistili masáže, kterých se
zúčastnilo 40 zájemců a každý z nich absolvoval 5 masáží. Začátkem roku proběhl Taneční kurz
vedený panem Jiřím Dohnalem. Zde se ve velmi příjemné atmosféře účastníci naučili základním
krokům řady známých a oblíbených tanců. V hojném počtu je navštěvován Trénink paměti. Každé
úterý si účastníci zábavnou formou a hrou procvičují a zlepšují svou paměť.
Rovněž probíhají kurzy Šikovné ruce, kde se učí ubrouskovou techniku, malování na sklo, dekoraci
textilu apod. Každý 4. čtvrtek v měsíci pořádáme v našem Komunitním centru Příbram Taneční
odpoledne s živou hudbou. Toto odpoledne proběhne naposledy před prázdninami 27. května a pak
až 23. září 2010. V průběhu měsíce června, července a srpna jsme zajistili pro naše členy Rekondiční
pobyty, kterých se zúčastní 130 – 150 lidí.
Všechny naše akce se setkávají s velkým ohlasem a zájmem zdravotně postižených občanů
a seniorů. Bližší informace Vám podáme osobně či telefonicky.

Alena Kasíková, předsedkyně OV SPCCH
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Komunitní centrum                                         
Příbram VII, Žežická 193 (ZŠ – 2. pavilon, přízemí)
tel./fax: 318 637 531, mobil 775 073 499, e-mail: kom.centrum-pribram@volny.cz

Přednáška o pracovních táborech Příbramska
Dějiny 20. století jsou zajímavým mezníkem v dějinách lidstva, které však vyžadují i náležitý
výklad, jedná-li se zejména o žáky 9. ročníku. Proto je velice důležité doplňovat učivo vhodným
prezentačním materiálem (audio, video, exkurze, přednášky).
Základní škola, Příbram VIII ve Školní ul. si tak pozvala na 15. dubna Mgr. Františka Bártíka,
zaměstnance Hornického muzea Příbram, pobočka Památník Vojna, aby pomohl žákům 9. ročníku
osvětlit události 50. let 20. století se zaměřením na pracovní tábory Příbramska.
Více jak dvouhodinová přednáška byla velmi zajímavá. Pan Bártík, který se touto problematikou
zabývá již léta a napsal několik populárně naučných publikací, dokázal obecné informace o 50.
letech doplňovat vhodnými konkrétními příklady, které dokázaly každého žáka zaujmout. Navíc si
připravil velké množství obrazového materiálu či autentické výpovědi svědků inkriminované doby.
Velmi emotivně pak na žáky zapůsobil dopis na rozloučenou jednoho z vězňů, který byl za pokus
o útěk odsouzen k trestu smrti.
Škola touto přednáškou doplňuje celou řadu akcí, které žáky 9. ročníku ještě čekají. Ať už je to
exkurze do Památníku Vojna nebo zapojení se do projektu Po stopách zmizelých, kde by se žáci
měli blíže seznámit s problematikou holocaustu. Vrcholem by potom měl být zahraniční výjezd
do polské Osvětimi či návštěva Památníku Terezín.

Mgr. Václav Havlíček

PŮJČKA - ANO ČI NE?
V současné době nabízí půjčky kde kdo. Společností, které se na půjčování peněz specializují, je
nespočet. Kolem nás se to neustále hemží různými nabídkami, které lákají, abychom se zadlužili,
a nabízejí půjčky prakticky na cokoli. Proto většina lidí nabyla dojmu, že žít na dluh, tedy s úvěry
a půjčkami, je už docela normální. Úvahy typu “nejdříve si půjčím a pak to nějak splatím, snad to
nebude tak velký problém” nejsou dnes u české populace nic až tak výjimečného. Jenže velice často se
stává, že lidé výši splátek tak jednoduše nezvládnou a pak přijdou soudy a exekuce.

Co je tedy možné udělat, abyste se do takové situace nedostali i vy?
Dobré je začít tím, že zkontaktujete některou banku, kde vám odborník poradí, jak najít optimální
řešení. Dalším důležitým pravidlem je nepokoušet se splácet jednu půjčku jinou půjčkou. To je první
krok ke katastrofě. Rozhodně se také nesnažte placení uniknout. Stejně se vám to nepodaří, a pokud
budete před splátkami zavírat oči, nebude trvat dlouho a zaklepe vám na dveře exekutor.  

Pečlivě si rozmyslete, zda budete schopni půjčku splácet
Předtím, než si peníze půjčíte, vypracujte si rodinný rozpočet. Na levou stranu papíru uveďte všechny
čisté měsíční příjmy, včetně sociálních dávek a alimentů. Na pravou všechny výdaje. A nezapomeňte
na nic, do výdajů musíte zahrnout: náklady na bydlení, školu, jídlo doma i v práci, kroužky, sport,
peníze na telefony, internet, pojištění, jízdné, benzín, dárky, potřeby pro domácnost, oblečení, případné
nedoplatky za elektriku, plyn, vodu. Dále je dobré mít nějakou rezervu na nepředvídatelné události –
např. na různé opravy doma nebo na léky, když onemocníte – měsíčně by to mělo být alespoň tisíc
korun. Nakonec odečtěte výdaje od příjmů. Při tzv. zdravém zadlužení by na splátky neměla padnout
více než pětina celkového příjmu rodiny. Jestliže tedy váš měsíční plat činí 20 000,- Kč, měly by vám
po odečtení výdajů zbýt alespoň 4 000. Vyšší splátky si nemůžete dovolit. 

Pozor dávejte i na to, od koho si půjčujete
Vyhýbejte se hlavně takovým věřitelům, kteří půjčí každému a nechtějí žádný doklad o zaměstnání
a příjmech. Za toto riziko si nechají pořádně zaplatit. Podezřelé jsou také smlouvy psané malým
písmem a velmi neseriózní je, když vám věřitel nechce umožnit prostudovat si smluvní podmínky v klidu
doma. Od takového raději rychle pryč. 
Nechte si také dopředu spočítat, na kolik vás půjčka opravdu vyjde. Nestačí si jen porovnat úroky
a RPSN – tj. roční procentní sazbu nákladů, ale také je nutné si vynásobit veškeré měsíční splátky
počtem měsíců, po které budete platit. Zeptejte se na všechny poplatky a náklady spojené s půjčkou, jen
tak můžete zjistit, o jakou částku vlastně půjčku přeplatíte.
Velmi riskantní mohou být také půjčky na inzerát nebo po telefonu. To, že vám společnost pošle peníze,
aniž by zkoumala vaše příjmy, je na druhou stranu vyváženo desítkami až stovkami procent ročně
navíc, které budete muset uhradit. Některé společnosti vám například půjčí na 15 dní, ale za každou
tisícovku si účtují poplatek 250 korun. Společnosti tohoto typu mají často i velmi nadhodnocené
smluvní pokuty za zpoždění splátky či nesplácení, kličky ve smlouvách nebo úrokové sazby uváděné
v týdenních, nikoli ročních hodnotách. 

Zjistěte si, zda je třeba mít nějaké pojištění
Je samozřejmě také dobré vědět, zda je nutné si uzavřít nějaké pojištění pro případ, že nebudete
schopni půjčku splácet, jaké jsou poplatky za uzavření smlouvy či předčasné ukončení půjčky. Některé
společnosti vyžadují, abyste okamžitě uhradili celý dluh najednou, pokud zapomenete třeba jen na je-
dinou splátku. A když takový obnos nemáte, začne vám rychle naskakovat penále, které může narůst
do hrozivých rozměrů. 

Pro lepší orientaci zde uvádíme deset základních pravidel, která byste měli mít na paměti, pokud
uvažujete o půjčce:
1. Kupujte si to, co skutečně potřebujete. Půjčujte si např. na ochranu a péči o zdraví, nebo na zboží
a služby, které budete užívat i po zaplacení poslední splátky. 
2. Kupujte zboží, které odpovídá vašim skutečným potřebám. Nezapomeňte, že značka a vzhled často
tvoří polovinu ceny. 
3. Za určitých podmínek může být výhodnější si půjčit od banky i přesto, že vyřízení žádosti zpravidla
trvá déle. 
4. Pokud je v reklamě, že úrok je např. od 9 %, zpravidla vy budete splácet větší úrok. Ptejte se
na všechny poplatky, povinná pojištění a cenu úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu v případě,
že se rozhodujete mezi více spotřebními úvěry. 
5. Zjistěte si smluvní pokuty, které mohou být nepřiměřeně vysoké – jste si jistá/ý, že nebudete mít
skutečně problémy se splácením? 
6. Po odečtení všech nákladů (nájem, telefon, měsíční jízdenky, jídlo, aj.) a všech splátek by vám
mělo zbýt ještě 20 % - nikdy nevíte, co se může stát. 
7. Smlouvu čtěte i se smluvními podmínkami a nepodepisujte, pokud je psána drobným písmem nebo
jsou v ní slova, kterým nerozumíte. 
8. Nepodepisujte smlouvu, pokud podmínkou povolení inkasa na vašem účtu je nevyplněná směnka,
kterou může později věřitel vyplnit.
9. Neberte si žádnou půjčku ani nákup na splátky, pokud ručíte za půjčku známému, jehož finanční
situaci neznáte dobře. Taktéž rozvažte nákup na splátky nebo půjčku v případě, když v době splátek
nejsou ve vašem rozpočtu žádné výdaje, které je možné uhradit až po skončení nových splátek. 
10. Život s dluhy nepodceňujte, mějte dluhy pod kontrolou, v případě problémů se splácením jste
v ohrožení nejen vy, ale také vaše rodina. Před podpisem smlouvy o půjčce nebo nákupu na splátky se
jděte poradit do občanské poradny – nejbližší občanskou poradnu najdete na www.obcanskeporadny.cz 

A na závěr ještě jedna dobrá rada. Má podobu dnes již téměř zapomenutého slova „šetřit“. Zkuste si
na věc, která se vám líbí, docela jednoduše ušetřit. Každý měsíc se snažte si z výplaty dát stranou
určitou částku, její výše záleží na vás a vašich možnostech. Možná si na vytouženou věc nějakou chvíli
počkáte, ale bez zbytečných starostí, že kvůli zakoupení nového televizoru skončíte u soudu.

JUDr. Milan Fára, MP Příbram 



MĚSTO PŘÍBRAM

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta města Příbrami podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hod. a
v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 1
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ - Příbram I, Na Příkopech 104
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 85, 87, 89 až 115, 117 až 130, 132 až 136, 139 až 146, 152
až 157, 159, 162, 179, 182, 187, 189, 190, 196 až 200, 252 až 254, 256, 257, 331, 338, 343 až 347,
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram I, U Nemocnice 84
PŘÍBRAM IV - čp.: 23, 26 až 30, 143
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 2
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ - Příbram I, Na Příkopech 104
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163 až 178, 180, 181, 183 až 185, 191 až 195, 201 až 203, 205
až 251, 253, 255, 258 až 265, 268 až 274, 277 až 312, 314 až 322, 326 až 330, 332 až 337, 339, 340
PŘÍBRAM IV - čp.: 12, 14 až 16, 20 až 22, 145, 146, 153, 154, 171 až 175
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 3
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM II, JIRÁSKOVY SADY 273 (býv. 4. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II - čp.: 1 až 5, 7 až 56, 58 až 199, 202 až 213, 215 až 221, 223 až 234, 240, 243, 244, 261
až 280, 282 až 289, 300 až 304, 320 až 325, 327 až 329, 346, 351 až 398, 422 až 424, 681, 682, 695
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM - Balbínova 328, Příbram II
(býv. 1. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II - čp.: 57, 235 až 239, 241, 242, 245 až 260, 281, 290 až 299, 305 až 319, 326, 330 až 345,
347 až 350, 399 až 405, 407 až 415, 417 až 421, 425 až 616, 618 až 664, 666, 667, 670 až 672, 674 až
680, 683 až 688, 690 až 694, 696, 698 až 700
PŘÍBRAM II – evidenční číslo: 1
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 5
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 124 až 130, 144, 148, 151, 161, 162, 164 až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210,
211, 214, 226 až 228, 230 až 236, 238 až 248, 253, 255, 257 až 261, 263 až 265, 268 až 270, 272, 274
až 286, 288, 290 až 293, 307, 308, 311 až 316, 329 až 339, 341 až 350, 352 až 357, 378, 381 až 383,
399 až 412, 414, 415, 419 až 424, 426 až 461, 463 až 481, 483 až 536, 539 až 543, 545 až 549, 556, 558
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 6
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85, 90 až 112, 131 až 134, 136, 138, 139, 163, 166, 167, 209,
212, 215 až 219, 221 až 225, 237, 249 až 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 až 306, 309,
310, 317, 318 až 328, 340, 351, 358 až 377, 379, 380, 384 až 398, 413, 415 až 417, 550 až 555
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 7
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 15 až 18
PŘÍBRAM III - čp.: 135, 140 až 143, 145 až 147, 149, 150, 152, 153, 156 až 158
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 8
je volební místnost: Q KLUB - Příbram III, Březnická 135
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 113 až 123
PŘÍBRAM IV - čp.: 24, 33 až 45, 47 až 95, 97 až 117, 120 až 122, 124 až 129, 132, 133, 135 až 142,
144, 151, 152, 155 až 158, 160, 177, 228 až 235, 355, 388, 390, 395
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 9
je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - Příbram IV, Pod Šachtami 294
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IV - čp.: 1 až 3, 5, 6, 19, 118, 134, 148, 149, 159, 161 až 170, 178 až 189, 191 až 227, 236
až 354, 356 až 373, 377 až 389, 393, 394, 396, 397
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 10
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ČERVENÁ – Příbram V – Zdaboř
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 1 až 46, 48 až 107, 109 až 186, 188 až 225, 228 až 262, 264, 271 až 273,
310 až 362, 368 až 377, 384 až 388, 396 až 398, 400 až 407, 431 až 434, 436 až 440, 443, 444, 465 až
475, 477 až 480, 482, 483, 488 až 491, 495 až 497, 499 až 513, 515, 518, 520, 526, 531 až 542, 546
až 555, 557 až 563, 565 až 587, 589, 593 až 595, 602, 606, 612
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 11
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 263, 265 až 268, 270, 274 až 295
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 12
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 226, 227, 296 až 309, 390 až 393
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY - čp.: 644, 645
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 13
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ZAVRŽICE - čp.: 2 až 18, 20 až 22, 30, 33, 34, 36, 37
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 14
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY, Příbram VI - Březové Hory,
J. A. Alise 1 (býv. 3. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VI - BŘEZOVÉ HORY - čp.: 1, 3 až 5, 7 až 9, 12 až 14, 16, 18,19,21 až 26, 28, 29, 31, 33 až
42, 44 až 46, 48 až 84, 86, 87, 89 až 123, 126 až 139, 141 až 270, 274 až 294, 296, 297, 299 až 340,
342 až 424, 426, 427, 429 až 435, 437 až 514, 518, 520 až 549, 551 až 566, 570, 573, 574, 576, 582,
585 až 593, 596 až 598, 600 až 616, 618, 619, 621 až 625, 628 až 635, 640, 641, 647, 648
LAZEC - čp.: 23 až 26, 31 až 33, 35, 39, 40
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 15
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 83 až 86, 88 až 101, 147 až 153, 205, 206, 208, 209, 214 až 233
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 16
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 75 až 82, 102 až 113, 182 až 187, 253, 338, 440 až 451, 454 až 462, 530
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 17
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 3 až 5, 12, 13, 170 až 173, 400 až 439, 523, 531

Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 18
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 6 až 11, 28 až 55, 379 až 399
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 19
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 340 až 378
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 20
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 1, 2, 14 až 27, 56 až 58, 67 až 74, 174 až 179, 452, 453
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 21
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 59 až 66, 301 až 324
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 22
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 235, 243 až 252, 254, 260, 269 až 271, 279 až 300
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 23
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 236 až 242, 255 až 259, 263 až 268, 272 až 278, 325 až 337, 524, 525
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 24
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 193, 486 až 500, 528, 529
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 25
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 180, 188 až 192, 207, 261, 262, 465 až 470, 501 až 522, 526
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 26
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘIBRAM VII – čp.: 134 až 137, 159 až 169, 181, 463, 464, 471 až 485
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 27
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 87, 114 až 133, 138 až 146, 154 až 158, 194 až 204, 210 až 213, 339, Oblastn
nemocnice Příbram, a.s. – Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 28
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 30 až 40, 70 až 86, 124, 125
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 29
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 51, 64 až 69, 107 až 109, 126 až 131, 135 až 148
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 30
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 52 až 63,110 až 117
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 31
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 87 až 92, 98, 99, 118 až 123
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 32
je volební místnost: DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (DPS) - Příbram VIII, Brodská 100
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 93 až 97, 100 až 106, 132, 133
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 33
je volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IX - čp.: 1, 6, 19 až 37, 39, 40, 42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65 až 67, 71 až 75, 80 až 98
100, 103, 105 až 155
BYTÍZ - čp.: 101 až 114
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 34
je volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ŽEŽICE - čp.: 1 až 17,19 až 92, 94, 97 až 114, 116, 118, 121 až 133,137, 138, 142 až 145, 148, 14
až 158, 160, 164 až 173, 179 až 180, 182 až 189
Žežice – evidenční číslo: 4
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 35
je volební místnost: BROD – KLUBOVNA TJ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
BROD - čp.: 1 až 24, 25, 26 až 46
BROD – evidenční číslo: 1
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 36
je volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
JERUSALÉM - čp.: 1 až 5, 7 až 37, 39, 41, 43
JESENICE - čp.: 1 až 7, 9 až 17, 19
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 37
je volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN – č.p. 57
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
KOZIČÍN - čp.: 1 až 24, 27 až 58, 60 až 74
LAZEC – čp.: 1 až 22, 27 až 30, 34, 36, 38, 41 až 70
LAZEC – evidenční číslo: 1
KOZIČÍN – evidenční číslo: 14
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 38
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ORLOV
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ORLOV – čp.: 1 až 13, 15 až 61, 63, 64, 66 až 68, 71 až 76, 78 až 87, 89 až 105

3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voli
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Česk
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povine
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacíc
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnec
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouz
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Příbrami dne 26. 4. 2010 MVDr. Josef Řihák, v.r.
starosta



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

Dne 5. 4. v 03.26 hod. zaznamenal strážník MP Příbram
monitorující veřejná prostranství prostřednictvím Měst-
ského kamerového dohlížecího systému, že dvojice
mladíků leze na sochu sv. Václava. Po příjezdu strážníků
k soše z ní mladíci urychleně seskočili a začali prchat
Dlouhou ulicí, ale byli po chvíli zadrženi. Oba mladíci
ve věku 22 a 23 let byli v podnapilém stavu a odmítli
strážníkům sdělit svoji totožnost. Proto byli strážníky
za tímto účelem převezeni na Obvodní oddělení Police ČR.
Zde jim po zjištění totožnosti byla za výše uvedený čin
udělena strážníky bloková pokuta.

Dne 7. 4. v 22.30 hod. oznámila na služebnu obsluha Cafe
baru v Příbrami VI, že byla svědkem odcizení peněz
z pokladny. Dále sdělila, že muž, který se tohoto činu
dopustil, byl těsně po činu zadržen dalším svědkem
události. Hlídky si po příjezdu převzaly zadrženého muže,
zkontaktovaly oznamovatelku a zjistily totožnost všech
osob (podezřelého i čtyř svědků), které se zúčastnily
incidentu. Jelikož ze sdělení svědků události vzniklo
podezření, že 26letý muž, který kradl hotovost z pokladny,
se dopustil trestného činu, ihned o celém případu strážníci
vyrozuměli Policii ČR. Po příjezdu policistů na místo činu
jim strážníci celý případ předali k dalšímu šetření.

Dne 11. 4. v 20.35 hod. oznámila na tísňovou linku 156
žena z Příbrami VII, že má doma problémy s manželem,
který ji slovně napadá a vyhrožuje jí. Strážníci na uvedené
adrese zastihli oznamovatelku a jejího 67letého manžela.
Žena uvedla, že jí manžel hrozil ublížením na zdraví a že
neshody s ním trvají již několik dnů. Jelikož na základě
zjištěných skutečností dospěli strážníci k závěru, že se
jedná o domácí násilí, přivolali na místo hlídku Policie ČR. 

Dne 16. 4. v 20.55 hod. oznámila telefonicky žena, že její
27letý bratr fyzicky napadl na ubytovně v Příbrami VII
svého 54letého otce. Na místo ihned vyjela hlídka MP
a hlídka psovodů. U uvedené ubytovny se nacházela
oznamovatelka spolu se svou matkou a otcem. Na dotaz
strážníků oznamovatelka uvedla, že její bratr napadl otce
v jejich bytě a následně odešel pryč ulicí Bratří Čapků.
Hlídka prohledala okolí, avšak s negativním výsledkem.
Nabídku strážníků na přivolání záchranné služby shora
napadený muž výslovně odmítl s tím, že je v pořádku
a nepožaduje lékařské ošetření. Mezitím se na místo vrátil
bratr oznamovatelky a bylo patrné, že je pod vlivem alko-
holu. Jelikož na základě výše uvedených skutečností
strážníci dospěli k závěru, že v uvedené věci se jedná
o podezření ze spáchání trestného činu, přivolali na místo
hlídku Policie ČR a této předali celý případ.

Dne 16. 4. v 21.30 hod. kontaktoval služebnu MP operační
důstojník Policie ČR a žádal o vyslání hlídky MP do Pří-
brami VII k baru Relax. Po příjezdu k uvedenému baru zde
strážníci nalezli 39letého muže, který jim sdělil, že byl
napaden třemi muži. Hlídky prohledaly přilehlé ulice, avšak
uvedení útočníci se poblíž již nenacházeli. Jelikož shora
jmenovaný si stěžoval na bolesti v oblasti hrudníku,
přivolali strážníci záchrannou zdravotnickou službu a poté
také hlídku Policie ČR. 

Dne 17. 4. v 04.35 hod. zaznamenala hlídka MP při pochůz-
kové činnosti v ulici U Nádraží, v blízkosti hradla zvuk
vznikající při manipulaci s kolejnicemi. Strážníci se tedy
vydali k místu, odkud zvuk vycházel. Při osvětlení místa
zahlédli v kolejišti vozík a na něm naloženou kolejnici,
dlouhou asi 3 metry. Od vozíku utíkaly dvě osoby. Strážníci
osoby začali pronásledovat, přičemž první z osob stačila již
přelézt plot u přilehlého autobazaru, avšak druhou osobu se
podařilo hlídce zadržet. Ztotožněním zadržené osoby
strážníci zjistili, že se jedná o muže ve věku 53 let. Na dotaz
hlídce sdělil, že spal na vlakovém nádraží, kde jej vzbudil
neznámý muž a požádal ho prý o pomoc při naložení kolej-
nice. On jeho žádosti vyhověl. Vzhledem k podezření
ze spáchání trestného činu byla přivolána Policie ČR. 

Dne 20. 4. v 00.05 hod. oznámila na tísňovou linku MP 156
žena, že v jejich domě v Příbrami VII pouští soused hlasitě
hudbu a ruší tím ostatní nájemníky. Na uvedenou adresu ne-
prodleně vyjela hlídka MP a po příjezdu kontaktovala
61letou oznamovatelku. Ta uvedla, že její soused je tímto
způsobem ruší každou noc a že záležitost již projednávali
s dalšími obyvateli domu, avšak jejich soused se na toto
téma odmítá s nimi bavit. Strážníci několikrát zvonili
u dveří bytu uvedeného muže, ale ten nepřišel otevřít.
Hlídka oznamovatelku poučila o možnostech řešení problému
a poté se vrátila k plnění dalších pracovních úkolů. 

Dne 20. 4. v 13.22 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž, že v Oblastní nemocnici v Příbrami, na oddělení
magnetické resonance, nějaká osoba obtěžuje personál.
Na místo ihned vyjela hlídka MP, která zaznamenala, že
na výše uvedeném oddělení nemocnice se zdržuje 43letý
muž. Dotazem u zaměstnanců oddělení strážníci dále
zjistili, že shora jmenovaný se dožadoval mýdla, ale použí-
val přitom vulgární výrazy. Hlídka proto muže poučila
o správném chování na veřejnosti a vyzvala ho, aby areál
nemocnice opustil, což dotyčný učinil. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010
Příbram byla v dotacích opět stoprocentně úspěšná
Na konci března zasedal Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen Republikový
výbor), který schvaloval výši přidělených dotací pro jednotlivá města a jimi předložené pro-
jekty prevence kriminality na rok 2010. Stejně jako v letech předcházejících se Příbram, v silné
konkurenci 47 měst s více než 25 000 obyvatel, která jsou zařazena do městské úrovně
prevence kriminality, neztratila. 
Město Příbram ve svém Městském programu prevence kriminality na rok 2010 předložilo
s žádostí o dotaci 6 preventivních projektů z oblasti situační a sociální prevence. Republikový
výbor schválil všech 6 předložených projektů a město obdrželo požadovanou finanční dotaci
v plné výši, tedy 753 000,- Kč. Vedle již osvědčených projektů, jako je rozšiřování
kamerového systému (o 1 kamerový bod), osvětlení rizikových míst (5 lokalit) a letní sociálně-
rehabilitační pobyt pro děti, bude Příbram v roce 2010 za pomoci státní dotace dovybavovat
nově vzniklé Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Bedna“ a provozovat Poradnu pro
oběti trestné činnosti a odborné sociální poradenství. Posledním projektem je pilotní projekt
dalšího profesního vzdělávání strážníků, který se uskuteční pod odborným vedením pracov-
níků Odboru prevence kriminality MV ČR. Cílem projektu je zvýšit profesionalitu strážníků
městské policie, rozšířit jejich znalosti z oblasti prevence kriminality, jednání s oběťmi trestné
činnosti (především domácího násilí) atd.
Za poslední tři roky město Příbram obdrželo finanční dotaci na 16 projektů prevence krimi-
nality ve výši 2 737 000,- Kč. O dobré práci pracovní skupiny prevence kriminality, svědčí i
to, že ze všech měst, která se zúčastnila dotačního řízení, bylo městu Příbram schváleno
nejvíce projektů.

Projekt Dotace
Rozšíření MKDS města Příbram – 4. etapa        350 000,- Kč              
Osvětlení rizikových míst       196 000,- Kč     
Vybavení pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Bedna“          67 000,- Kč
Letní sociálně-rehabilitační pobyt v rámci projektu „Provázení“        50 000,- Kč
Pilotní projekt dalšího vzdělávání strážníků        60 000,- Kč
Poradna pro oběti trestné činnosti a odborné sociální poradenství       30 000,- Kč

Deváťačky si mohly vyzkoušet sebeobranu v boxerně
Ve středu 7. dubna se uskutečnila další akce v rámci projektu prevence kriminality “Sportem
proti drogám a kriminalitě”. Tento projekt realizuje KICK-BOXING, BOXING CLUB
Příbram (dále jen KBC Příbram) společně s městem Příbram a Městskou policií Příbram. 
Prvotním cílem tohoto dlouhodobého projektu, který je zaměřen na žáky druhého stupně
základních škol a středoškoláky (věk 12 -18 let) z příbramských škol, je přivést co nejvíce
bezprizorních dětí z ulic do sportovních oddílů a nabídnout jim prostřednictvím sportu
vyplnění jejich volného času a tím přispět k prevenci sociálně-patologických jevů. Dalším
cílem je naučit děti samostatnosti, sebeovládání a sebeobraně a zároveň je vést ke vzájemnému
porozumění, úctě, ale i zdravému sebevědomí a zdravému způsobu života.
V úvodu akce pro 20 žákyň devátých tříd ze Základní školy Březové Hory, pracoviště Bratří
Čapků, která se uskutečnila v tréninkových prostorách KBC Příbram, nejprve hovořil manažer
prevence kriminality JUDr. Fára o tom, proč projekt vznikl, o aktuální bezpečnosti situaci
ve městě, o možnostech aktivně trávit svůj volný čas v Příbrami (včetně možnosti navštěvovat
„nízkopraháč“ Bedna) atd. Dále děvčatům připomněl základní zásady bezpečného chování,
tedy pravidla chování, kterými lze předcházet nebezpečí, že se stanou obětí přepadení,
loupeže, obtěžování, znásilnění apod. 
Pak proběhly praktické ukázky jednotlivých „bojových stylů“ v podání úspěšných mladých
boxerů (Michal Biben, Michal Bartůněk a David Kotrč). Poté následovala krátká intenzivní
rozcvička pod vedením zkušeného trenéra Viktora Vasilišina (zároveň je i předsedou KBC
Příbram), který již přivedl řadu příbramských boxerů k titulům mistra světa či Evropy.
Po chvilce odpočinku a teoretické přípravě si mohla děvčata v praxi vyzkoušet jednotlivé
sebeobranné techniky, což všechna děvčata využila. Některá z nich i přes únavu ve tváři
po náročném cvičení projevila zájem začít docházet pravidelně na tréninky, což je důkaz, že
tento projekt je i nadále velmi úspěšný a má příbramskému mládí stále co říci. 

Přednášky pro žáky Základní školy Březové Hory, pracoviště v ulici Bratří Čapků 
Dne 16. 4. 2010 se konaly v dopoledních hodinách přednášky pro tři skupiny dětí ze Základní
školy v ulici Bratří Čapků, které měly za úkol seznámit je se zásadami bezpečného chování.
Besedy se setkaly v loňském roce s velkým ohlasem a jsou pozitivně hodnoceny jak ze strany
žáků, tak učitelů. Z tohoto důvodu budou zástupci občanského sdružení TILIUS a zástupci
Městské policie Příbram v realizaci těchto přednášek pokračovat i v letošním roce. 
Uvedeného cyklu přednášek se jako obvykle zúčastnil pan Vít Skalník a jeho kolega z o. s.
TILIUS a Městskou policii Příbram zde zastupovala pí Martina Růžičková. Ta přednášku
zahájila a pro začátek seznámila její účastníky s činnostmi, které městská policie ve městě
vykonává a jakými záležitostmi se zabývá v rámci své působnosti. Dále žáky ve stručnosti
seznámila s projekty prevence kriminality, které se v minulosti podařilo zrealizovat, a sdělila,
že v některých z nich se bude pokračovat i v letošním roce.  
Uvedla i několik údajů o stavu kriminality na území města a připomněla, že na snižování
a prevenci trestné činnosti se výraznou měrou podílí i Městský kamerový dohlížecí systém,
který v současnosti sleduje 13 rizikových míst v Příbrami. 
V přednášce dále pokračovali pan Vít Skalník se svým spolupracovníkem, kdy posluchačům
vysvětlili, co si mají představit pod pojmem zásady bezpečného chování a předvedli některé
z možností, jak vzniklou a často nebezpečnou situaci co nejvhodnějším způsobem řešit. Žáci
se také dozvěděli, jak se správně zachovat při podávání informací při tísňovém volání, např.
při ohlašování požáru nebo pokud chtějí přivolat pomoc zraněné osobě. 
Děti během besedy živě reagovaly na kladené dotazy a v závěru se zapojily do diskuse
s vlastními postřehy a otázkami. Zaujaly je i ukázky obranných pomůcek a zbraní. Zároveň
si mohly odnést letáky s výčtem základních pravidel bezpečného chování a brožurky
s názvem „Nevíš si rady?“, jejichž obsahem jsou telefonní čísla a adresy institucí, které
mohou být dobrým pomocníkem při řešení krizových situací. 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

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

Na kole bezpečně v silničním provozu
Krásné jarní počasí přímo vybízí k cestě do přírody anebo
k pohybu. Mnozí z nás za tímto účelem používají jízdní
kolo, aniž by si uvědomili, že i cyklista je řidič a měl
by důsledně dbát na to, aby dodržoval dopravní předpisy
a jeho jízdnímu kolu nechybělo nic z povinného vybavení. 

Jízdní kola musí mít následující vybavení:
Dvě na sobě nezávislé brzdy. (Jízdní kola pro předškolní
děti vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou
nemusí být vybavena přední brzdou.)
Vpředu světlomet bílé barvy a přední bílou odrazku. 
(Odrazku lze nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo
obuvi cyklisty.)
Vzadu svítilnu se zadním obrysovým světlem a zadní
odrazku červené barvy.
Oranžové odrazky na obou stranách pedálů.
Oranžové odrazky na paprscích kol.
Zdroj elektrického proudu (dynamo).
Zaslepené konce řídítek.

Doplňkové vybavení jízdního kola:
Pokud je kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být nosič
důkladně připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
Do povinné výbavy jízdního kola nepatří blatníky, mohou
ale ochránit obličej a oděv před blátem nebo jinými nečis-
totami. Rovněž zvonek a účinný kryt řetězu, které také
nepatří do povinného vybavení kola, doporučují policisté
z hlediska vlastní bezpečnosti používat. 

Je nutné si ovšem uvědomit, že cyklista je v případě
nehody mnohem zranitelnější, než třeba řidič motorového
vozidla. Nejčastěji poraněnými částmi těla u cyklistů jsou:
Hlava – mozek, přičemž závažnost poranění závisí na tom,
zda daný cyklista použil cyklistickou přilbu, ale také
na druhu nehody (cyklista mladší 18 let je povinen
za jízdy používat cyklistickou přilbu schváleného typu
a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě).

Končetiny – při pádu je cyklista používá k ochraně před
nárazem, čímž si může přivodit jejich poranění. Zranění
dolních končetin též mohou způsobit šlapadla jízdního kola.
Páteř – poranění páteře je velmi nebezpečné, protože v pří-
padě poškození míchy dochází k ochrnutí.
Hrudník a břicho – při nehodě dochází často k závažnému
poranění dutinových orgánů.

Dopravní nehody cyklistů v roce 2009
V roce 2009 zemřelo v důsledku dopravních nehod v České
republice 72 cyklistů, tj. 8,7 % z celkového počtu usmrce-
ných osob v roce 2009. 
Každá 12. usmrcená osoba v roce 2009 byl cyklista. 
V roce 2009 zavinili cyklisté celkem 1 909 dopravních
nehod hlášených Policii ČR, tj. 96 % ze všech dopravních
nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel. 
Pod vlivem alkoholu zavinili cyklisté v roce 2009 celkem
522 dopravních nehod, z tohoto počtu zavinily děti do 15 let
pod vlivem alkoholu celkem 2 dopravní nehody.
Každá 11. dopravní nehoda zaviněná pod vlivem alkoholu
a hlášená Policii ČR v roce 2009 byla zaviněna opilým
cyklistou. 
Závažnost dopravních nehod zaviněných cyklistyx dosáhla
v roce 2009 hodnoty 20, tj. 1,5x více než stejný ukazatel
u osobních automobilů.
x) Počet usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod

Ze shora uvedené statistiky vyplývá, že zranění cyklistů
jsou poměrně častá, proto nepodceňujte přípravu na nad-
cházející cyklistickou sezónu a před vyjetím do ulic si
pečlivě zkontrolujte své jízdní kolo, zda je opatřeno veške-
rým povinným vybavením a zda je v dobrém technickém
stavu. Správně vybavené a seřízené kolo vám pomůže
bezpečněji se pohybovat v rušném silničním provozu. 
Za tímto účelem si můžete jízdní kolo nechat překontrolo-
vat v některém z cykloservisů. Za šťastný návrat domů to
jistě stojí.   

JUDr. Milan Fára, MP Příbram



F O T O K R O N I K A

Místostarosta Václav Černý se zúčastnil na Gymnáziu Příbram akce “Jak se dělá televize”. Dne 20. 4. byla v Galerii Františka Drtikola výjimečná vernisáž. Jiřímu Šalamounovi přišel k jeho
75. narozeninám popřát s vekým dortem Maxipes Fík.

Starosta MVDr. Josef Řihák si spolu s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem prohlédli všechny
zrekonstruované prostory příbramského autobusového nádraží.

V sobotu 1. 5. se jel další ročník MTB maratonu Příbramský permoník. Startu hlavního závodu se
zúčastnil starosta MVDr. Josef Řihák a ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada.

Slavnostního otevření autobusového nádraží se zúčastnili oba místostarostové města MUDr. Ivan
Šedivý a Václav Černý, člen zastupitelstva Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, a náměstek
ministra financí a člen Zastupitelstva města Příbram Ing. Ivan Fuksa.

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý se dne 3. května
zúčastnili slavnostního otevření kanceláře Farní charity Příbram.

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák přijal ve své kanceláři delegaci učitelů z členských zemí EU
vedenou ředitelkou Obchodní akademie Příbram RNDr. Marcelou Blažkovou. Pedagogové z Turecka,
Velké Británie, Irska, Bulharska, Řecka, Polska, Německa a Chorvatska se během studijní
návštěvy v České republice seznámili s využitím informačních technologií při výuce na školách. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnili otevření nového
pavilonu C v příbramské nemocnici.



Vážení čtenáři,
je tady nejkrásnější měsíc roku, a to
„máj“, měsíc lásky. Tak Vám všem,
čtenářům měsíčníku Kahan, přeji,
ať si máj krásně užijete. 

A já se vrátím k dubnovým akcím komory. V povelikonoční atmosféře jsme
prožili návštěvu makroekonoma Tomáše Sedláčka. Tuto akci znovu
po několika měsících pořádala dne 6. 4. Okresní hospodářská komora

v Příbrami v partnerství s příbramskou pobočkou ČSOB, tentokrát v novém sále příbram-
ského Gymnázia. Nejprve proběhla beseda se studenty Gymnázia Příbram, VOŠ při Obchodní
akademii a VOŠ SZŠ. Poté jsme s panem Sedláčkem, několika zástupci komory, podnikatelů
a bank na pozvání firmy Saint-Gobain Building Distribution.cz strávili příjemné chvíle
při obědě v salonku hotelu Belvedere. Po návratu z oběda už čekal na pana Sedláčka plný sál
podnikatelů. Téma přednášky znělo „Krizí křížem krážem“, ale tentokrát to byla hned od za-
čátku spíše interaktivní beseda o aktuálních otázkách současné ekonomiky. Samozřejmě
kromě ekonomické krize to byla zvláště otázka prohlubování státního dluhu a možná řešení
úniku z dluhové pasti, ale např. i aktuální problémy Řecka a další zajímavá témata.
Odpoledne bylo uvolněné a i přes ekonomické problémy, se kterými se naše země potýká,
zvládal pan Sedláček zodpovídat dotazy s nadhledem a optimismem, který přenášel na ostatní
účastníky besedy. Omlouváme se všem zájemcům, kteří měli o přednášku zájem a z kapacit-
ních důvodů se do sálu nedostali, ale hospodářská komora pořádá své akce výhradně pro pod-
nikatele a firmy a zřídka pro veřejnost, jak uvedla mylně některá média. 
Dne 20. dubna se konalo shromáždění delegátů OHK Příbram, které schválilo plán práce
na rok 2010, rozpočet 2010 a hospodářský výsledek za rok 2009. Na vědomí vzalo zprávu
o hospodaření, zprávu dozorčí rady a zprávu o činnosti OHK za uplynulé období roku 2009,
které bylo ze strany úřadu OHK velice aktivní.
Jako každý rok jsme byli zvědavi na výsledky již 10. ročníku soutěže„Nejlepší firma
okresu Příbram za rok 2009“, které měly být vyhlášeny právě na této akci. Bohužel
pro nízký počet přihlášených firem se představenstvo OHK rozhodlo tuto soutěž pozastavit
zvláště v důsledku dopadů ekonomické krize na firmy v roce 2009. 

Dne 6. května přivítáme v Příbrami finančního arbitra ČR Dr. Ing. Františka Klufu, který
bude přednášet na téma „Finanční arbitr jako součást ochrany spotřebitele“. Přednáška
bude zaměřena na témata jako „ochrana spotřebitele na českém finančním trhu“,
„mimosoudní způsoby řešení sporů na finančním trhu“, „role finančního arbitra mezi bankou
a klientem“ a „co přináší nový zákon o platebním styku“.
V polovině května uskutečníme již XVI. ročník V.I.P. tenisového turnaje OHK Příbram
ve čtyřhrách v Bohutíně, kde očekáváme opět velkou účast. Hrát se bude na šesti kurtech
a maximální počet hrajících dvojic je 20. Výsledky turnaje přineseme v dalším čísle Kahanu.
Ze života členské základny: 
Na Integrované střední škole hotelového provozu a služeb v Příbrami proběhla 30. 3. krajská
soutěž žáků středních škol v grafických disciplinách, které se zúčastnili studenti středních
škol z celého Středočeského kraje. 
Firma J.K.R., spol. s r. o., oslavila 4. 4. již 19. výročí od založení společnosti, které si firma
připomněla 9. dubna skvělým akustickým koncertem Vladimíra Mišíka v kostele sv. Jana
Křtitele Na Prádle v Praze 1 a následně rautem ve vinárně Zlatý had. 
Firma EN-ART CZ, s. r. o., 20. dubna uspořádala setkání k 5. výročí založení „Chráněných
dílen“ na Březových Horách. 
A na závěr to nejlepší. Blahopřejeme našemu členovi, tanečnímu mistrovi a moderátorovi
našeho Podnikatelského plesu Jirkovi Dohnalovi k významnému životnímu jubileu. 
Za příbramskou komoru přejeme panu Dohnalovi zdraví a neutuchající životní elán
a optimismus, se kterým provází po celý svůj život profesionálním přístupem téměř všechny
generace Příbramáků, kteří měli co do činění s příjemnou aktivitou, kterou je „tanec“.  

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
Cukrárna V Brance, s. r. o.,
působící na trhu od podzimu
roku 2008, nabízí svým
zákazníkům pestrou paletu
nabízeného, v okolí neví-
daného sortimentu a útulně
zařízený interiér, který je

zdoben nástěnnými malbami s historickou tematikou
a dřevěným stropem s původními trámy ze 17. sto-
letí, které se podařilo zachránit při rekonstrukci
domu, jehož historie sahá až do roku 1685. 

Zabýváme se mimo jiné prodejem slavnostních
a svatebních dortů, zákusků či různých dezertů, které
jsou připravovány dle tradičních receptur v takřka
rodinném prostředí zručnými cukrářkami s dlouho-
letou praxí v oboru. Používáme pouze kvalitní
suroviny, které nenahrazujeme umělými přípravky,
používáme například čerstvé máslo, mléko a vždy
čerstvé ovoce od renomovaných dodavatelů, čímž
dorty získají na lahodné jemné chuti. Dalšími
produkty, které se těší značné oblíbenosti zákazníků,
jsou vánoční cukroví a klasické kulaté koláčky
s tvarohem, povidly, mákem, ořechy a jablky, které si
skutečně nic nezadají s cukrovím připravovaným
Vašimi babičkami, na které jistě s láskou vzpomínáte,
a to proto, že jsou připravovány dle dávných
domácích receptur pouze z kvalitních surovin.
Nabízíme i různé DIA výrobky. 

Samostatnou kapitolu tvoří dorty - svatební,
narozeninové, jubilejní či různých tvarů a dle přání
zákazníka. Dále k našemu sortimentu patří výtečná
italská káva Cellini, horké a studené italské
čokolády La Vita, připravované dle tradičný recep-
tury, kvalitní a profesionálně servírované čaje Revo-
lution a Dilmah, dále pak nespočet druhů ovocných
či zmrzlinových pohárů, horkých nápojů, alkoho-
lických či nealkoholických koktejlů a nově produkty
belgické čokoládovny Starbrook v malebných retro
obalech s leteckou a automobilovou tematikou.
V minulém roce jste si mohli vychutnat letní atmo-
sféru v našem venkovním posezení. I tento rok se jej
znovu dočkáte, avšak nově nikoliv ve dvoře, ale
přímo v ulici V Brance. Konstrukce posezení je
kombinována jak dřevěnými, tak ozdobnými
kovanými částmi a je Vám k dispozici od 24. dubna. 
Také v letošním roce pro Vás připravujeme prodej
lahodné točené italské zmrzliny jak ve smetanových,
tak ve vodových příchutích v počtu rovnajícím se
zhruba čtyřem desítkám. Dále se také dočkáte
oblíbené ledové tříště v mnoha osvěžujících
příchutích. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

CUKRÁRNA V BRANCE s.r.o. 
Příbram III, V Brance 82 
Tel. 318 626 295, cukrarnavbrance@email.cz 
www.cukrarnavbrance.estranky.cz

Arcibiskup Dominik Duka poprvé na Svaté Hoře
V sobotu 8. května se koná Arcidiecézní pouť
za duchovní povolání. Účastní se jí i pražští
biskupové. Celodenní program vyvrcholí mší svatou
v 11 hodin, které bude předsedat arcibiskup Dominik
Duka. Pouť za povolání bude tak první příležitostí
k setkání s novým arcibiskupem na Svaté Hoře.

Poutě
V sobotu 1. května na Svaté Hoře proběhla první
Poutní mariánská sobota. Pro příchozí poutníky byl
připraven speciální program. V 9 hodin jej zahájila
modlitba růžence. Následovala katecheze, adorace
s možností svátosti smíření a v 11 hodin mše svatá.
Odpoledne pak křížová cesta ve 13 h. a závěrečná
mariánská pobožnost. Podobným způsobem budou
probíhat tyto Poutní mariánské soboty pravidelně až
do měsíce října včetně. Vždy první sobotu v měsíci.
V sobotu 15. května proběhne pouť bývalých členů
PTP (Pomocných technických praporů).
V sobotu 29. května se pak koná pouť Matice svato-
horské. Mezi hlavní projekty tohoto občanského

sdružení patří především stavba nových varhan
pro Svatou Horu s rozpočtem téměř 15 mil. Kč, který
se nyní realizuje a o němž byla již řeč v minulém
čísle Kahanu.
Letošní pouť Matice Svatohorské bude po úvodní
mši svaté v 10 hodin, kterou bude sloužit P. Stanislav
Přibyl, bývalý svatohorský farář, pokračovat výroční
členskou schůzí. Při ní budou zvoleni členové nového
výboru, výkonného orgánu Matice. Rovněž budou
odměněni význační dárci za dary vyšší než 10 tis. Kč,
a to bronzovými a stříbrnými medailemi s motivem
varhan. 

Benefiční koncert
Matice Svatohorská Vás dále srdečně zve na Bene-
fiční koncert na podporu stavby velkých svato-
horských varhan ve středu 26. května od 18 hodin
ve svatohorské bazilice. Vzhledem k omezené kapacitě
baziliky prosím nakupujte vstupenky v předprodeji
ve Svatohorském poutním muzeu (tel. 318 429 943). 
Vstupenky je možné objednávat také na adrese: 
matice@svata-hora.cz

N o c  k o s t e l ů
Příbramské kostely spolu s mnoha jinými chrámy
v českých městech se letos poprvé připojí k česko-
německé akci nazvané Noc kostelů, která si klade
za cíl v průběhu večera 28. května poutavým
způsobem zpřístupnit chrámové prostory návštěv-
níkům co nejširšího spektra.
Jedná se o celorepublikovou kulturní akci podpoře-
nou starostou města Příbram MVDr. Josefem
Řihákem, ke které se z Příbrami přidaly kostel
sv. Jakuba, kostel sv. Vojtěcha, pravoslavný kostel
sv. Prokopa, kostel církve Československé husitské
na Březových Horách a samozřejmě také Svato-
horský poutní areál. Tato místa budou přístupná
široké veřejnosti v netradičním čase od 19 do 23
hodin. Celá akce začne v 19 hodin vyzváněním
zvonů všech zúčastněných kostelů a sborů a bude
zakončena cca ve 23 hodin prosbou za město
Příbram. V následujících řádcích přinášíme stručný
přehled programu, který jednotlivá místa nabídnou.
Pro návštěvníky Svaté Hory je připraven pestrý
program zahrnující prohlídku celého svatohorského
poutního areálu, hlavní baziliky s koncerty varhanní
a sborové hudby či ukázkou práce varhanáře
Vladimíra Šlajcha. Dále budou otevřeny všechny
kaple, klášterní refektář s výstavou mariánských
šatiček, krápníková kaple Máří Magdalény a v nepo-
slední řadě bude veřejnosti prezentováno ekolo-
gické vytápění Svaté Hory. Zvláštní program pak
čeká i na děti a mladé - potkají se zde s rytířem

Malovcem ze 13. století a ještě za světla si budou
moci v prostranství před Svatou Horou se svato-
horskými ministranty zahrát Australský fotbal nebo
se seznámit se svatohorskými hlídači – leonbergery
Bertem a Foxem.
Farní kostel svatého Jakuba připravuje pro Noc
kostelů speciální vydání svého farního časopisu,
který bude současně i průvodcem pro zájemce o tuto
akci. Kromě prohlídky interiéru kostela s výkladem,
občerstvení, čajovny a bohatého programu pro děti se
zde uskuteční také varhanní koncert a koncert
souborů Codex Temporis a Musica Podberdensis.
Připraveno je rovněž promítání o historii a součas-
ných aktivitách farnosti.
V Březohorském kostele svatého Vojtěcha se budou
návštěvníkům kromě prohlídky celého kostela včetně
varhanního kůru prezentovat místní spolky. Dále zde
budete moci vyslechnout koncert varhanní hudby
a souboru „Petrklíč“ ze Slivice. V průběhu akce
budou také poslány balónky s přáními „do nebe“.
Sbor Církve československé husitské na Březových
Horách nabídne také zajímavý program, zahrnující
koncert pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra,
výstavku a slovo o historii sboru a diskuzi.
V kostele sv. Prokopa na Březových Horách, který
nyní užívá pravoslavná církevní obec, se bude
v průběhu večera konat modlitba akatistu.
Jednotlivá místa Noci kostelů budou propojena
speciální autobusovou linkou.
Podrobnosti o akci naleznete na www.nockostelu.cz
a na plakátech a letáčcích po městě Příbram. 

Republikové finále Poháru AŠSK ČR ve sportovní gymnastice žáků ZŠ a SŠ
V neděli 11. dubna odjeli žáci a žákyně ze ZŠ, 28. října, Příbram VII, a Gymnázia, Legionářů
pod vedením svých trenérek J. Mudrové a Mgr. A. Vrátné do Liberce, aby se zúčastnili
republikového finále Poháru Asociace školních sportovních klubů ČR ve sportovní gymnas-
tice ZŠ a SŠ. AŠSK ČR je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením, které
v současné době působí již ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 250 000
žáků základních a studentů středních škol. 
Obě příbramské školy startovaly v soutěži jednotlivců i v soutěži družstev v kategorii žáků
6. – 9. tříd. Děvčata i chlapci závodili v trojboji – přeskok, hrazda, akrobacie. Republikový
pohár se v Liberci konal v nádherné gymnastické hale v areálu Tipsport Arény. Z pověření
výkonného výboru AŠSK ČR v Praze se pořadatelem stala OR AŠSK Děčín a Gymnastika
Liberec.
V každé kategorii mohlo startovat čtyřčlenné družstvo (3+1). Na každém nářadí se do výsledků
družstva započítávaly tři nejlepší známky. Soutěžilo se podle pravidel ČGF.
Po nástupu družstev z jednotlivých krajů zazněla státní hymna a proběhlo oficiální zahájení.
Závody probíhaly v několika sledech. Obrovským úspěchem zakončili žáci a žákyně našich
škol svoji soutěž ve sportovní gymnastice. Žáci Gymnázia Ondřej Vaner, Jakub Pálek a Anto-
nín Schejbal vybojovali zlaté medaile a za soutěž družstev si přivezli do školy zlatý pohár.
V soutěži jednotlivců jsme s napětím očekávali výsledky vítězného družstva. Téměř bezchyb-
ným výkonem se vítězem stal Ondřej Vaner a hned 3. příčku obsadil Jakub Pálek. Antonín
Schejbal obsadil pěknou 10. příčku. V této soutěži startoval v jednotlivcích za ZŠ, 28. října
Matouš Havrlík, který si svými výkony vybojoval skvělou stříbrnou medaili. Tak příbramská
chlapecká gymnastika vybojovala nejvyšší možné umístění.
A jak si vedla děvčata? Ta měla opravdu velmi těžké závody, protože soutěžila mezi deseti
družstvy, vítěznými školami jednotlivých krajů a v soutěži jednotlivkyň startovalo dokonce
41 závodnic. Ale děvčata z obou škol se stejně jako chlapci dlouho pečlivě na závody
připravovala ve svých školách i v Sokole Příbram. V této obrovské konkurenci škol si Daniela
Beerová, Anna Blehová, Gabriela Knížková a Kateřina Kosková ze ZŠ, 28. října přivezly
nejenom bronzové medaile, ale také pohár za 3. místo. Výsledky jednotlivkyň: D. Beerová 5.,
A. Blehová 11., K. Kosková 22., G. Knížková 31. a A. Klímová 35. (ZŠ, 28. října), D. Roz-
majzlová 13., M. Kubalová 20. (Gymnázium, Legionářů).
S takovým úspěchem žáci příbramských škol reprezentovali nejenom naše školy, město
a okres Příbram, ale závodili jako zástupci Středočeského kraje.

J. Mudrová, ZŠ, 28. října 1, Příbram

Děkuji panu starostovi Josefu Řihákovi. Myslím, a není to zřejmě pouze má domněnka,
kterak naše město pod vedením starosty Josefa Řiháka i přes veškeré to mediální osočování
měsíc po měsíci mění svou tvář a stává se pro nás Příbramáky i návštěvníky příjemnějším.
Před pár dny bylo otevřeno zcela zrekonstruované moderní evropské autobusové nádraží
za pomoci dotací EU, státního rozpočtu a příspěvku města. Jak jsme se mohli dovědět, celá
stavba se vyšplhala cca na 60 milionů korun, avšak tímto se město zařadilo k moderním,
civilizovaným městům nejen tady v Česku, ale i Evropě. Nádraží je jakousi vizitkou kultury
města i národa, je prvním objektem, s jakým se návštěvníci a turisté přijíždějící do města
vůbec poprvé setkají. Vnitřek působí pozitivně, maminky malých dětí zde uvítají přebalovací
box, řidiči především dálkových spojů si zde odpočinou a celý areál bude před vandaly
i zločinem chránit městská policie a kamerový systém. Člověk už touto částí Příbrami může
procházet zcela bez obav.
Další pomoc nabídlo město Příbram sportovnímu zařízení, konkrétně aquaparku, v němž
hygienická stanice pro katastrofální technický stav uzavřela na pár týdnů oba tobogany.
Do menších oprav se částečně svépomocí zapojí i mnozí zaměstnanci plaveckého bazénu, aby
si lidé mohli opět co nejdříve užívat všech nabízených vodních radovánek. Ač se to možná
nezdá, i aquapark a sportovní zařízení vůbec bojuje se zločinem a také vzrůstající celosvě-
tovou obezitou, jež se stává tichým zabijákem těla i duše. Vychovávají se zde mladí plavci, děti
namísto vysedávání u počítače, cpaní se sladkostmi a bezcílného bloumání ulicemi pěstují
svou fyzickou kondičku a při závodech se utkávají v soubojích o cenné kovy. Jelikož se
o víkendu ke spokojenosti návštěvníků prodloužila provozní doba plaveckého bazénu,
v ulicích se i po setmění objevují lidé, jdou si odpočinout, zarelaxovat a tím zločin
v nejrůznějších podobách má menší šanci se projevit v plné své síle. Dle návštěvnosti v aqua-
parku se dá vypozorovat, kterak ho lidé rádi navštěvují. Zavítají sem mnohé nové tváře
od Berouna, Tábora, Písku, Prahy.... A mnozí se především o víkendech rádi vracejí. Zvláště
rodiny s malými dětmi a starší lidé s kloubními problémy jsou nadšeni teplou vodou
v příbramském bazénu, čistotou a přívětivostí personálu. Především ti ”přespolní” bazén
nazvali diamantovým nebo zelenou oázou, pro exotické květiny všude kolem. I když, ne
každému se člověk zcela zavděčí, ale takový už je život, a tak ho berme sportovně. Ten bazén
spojuje lidi takřka všech generací, je jedním z mála takových zařízení zde v Příbrami, které
mohou navštívit lidé od jednoho roku do sta let. A co popřát závěrem? Ať se nám tu všem líbí
a ta hospodářská krize je už za námi, ať město i lidé mohou volněji dýchat, nakupovat
a bavit se. A k té mediální kampani poškozující město Příbram - inu, ty, kdož jsi bez viny, hod´
kamenem. 

Vlaďka Chourová
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
vyhlašuje sbírku použitého ošacení:

- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek),
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky -
vše nepoškozené,
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
- nepoškozená obuv.

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se trans-
portem znehodnotí), znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 29. 5. 2010 od 9 do 17 hod.
na nákladovém nádraží Příbram.
Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude
zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás
darované věci převezme.
Prosíme, zabalte věci do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám
rádi sdělíme na č. 224 316 800, 224 317 203

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org

Kouzelny     svet   hracek
Výstava se koná  

v budově Státního okresního archivu Příbram, E. Beneše 337

od 15. dubna 2010  
do 30. června 2010

Otevřeno v pondělí, v úterý a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin,  
ve čtvrtek a v pátek od 9.00 do 14.00 hodin.

19 5 0          2 010


