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Slavná Prokopská pouť ozdobila první
červencový den naše město, zejména
Březové Hory. Děkujeme pořadatelům
za báječně připravenou slavnost.

C H TĚ LA JSEM BÝT
ZVĚROLÉKAŘKOU

Zástupci našeho města se zúčastnili
v německém Freibergu Hornických
slavností. Příbram zde měla také svůj
stánek, ze kterého si hosté mohli
odnést propagační materiály představující Příbram a nejbližší okolí.

Březohorští dobrovolní hasiči dostali
od města nové auto - Ford Ranger.
Auto jim slavnostně předal starosta
Josef Řihák při Prokopské pouti.

Poslední čtvrtek v měsíci patří vždy
obřadní síň v Zámečku - Ernestinu
malým Příbramáčkům. Tentokrát je
přivítal do života 1. místostarosta Petr
Kareš. Máte-li o tento obřad zájem,
volejte na č. 318 498 217.

Město Příbram vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení
čtyř pracovních míst
u Městské policie Příbram
na činnost: strážník.
Bližší na úřední desce města
v Tyršově ulici, nebo na internetu
na adrese: www.pribram.eu
(Městský úřad - Úřední deska Výběrové řízení - Pracovní místa),
nebo na tel. č. 318 402 224.
Přihlášku doručit nejpozději
do 20. 7. 2007 do 12 hodin.
Vážení spoluobčané, obracíme se
na Vás s žádostí o pomoc při pátrání
po pachateli, který poškodil
vzrostlé stromy u garáží u domu
v ulici Březohorská č. p. 440.
Neznámý pachatel navrtal kmeny
vzrostlých stromů a tím se dopustil
přestupku podle zákona č. 114/1992
Sb., za který orgán ochrany přírody
může uložit pokutu až do výše
20 tis. Kč fyzickým osobám a až
do výše 1 mil. Kč právnickým
osobám. Jakékoli informace a svědectví, které by mohly napomoci
k nalezení pachatele tohoto přestupku, zasílejte na adresu:
Městský úřad Příbram,
odbor životního prostředí,
Tyršova 108, 261 19 Příbram I.
e-mail: ozp@pribram-city.cz
Předem děkujeme za pomoc.
Městský úřad Příbram, OŽP

CZECH POINT: V Infocentru MěÚ
Příbram v Zámečku - Ernestinu obdržíte za 50,- Kč za jednu stránku
ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku nebo
živnostenského rejstříku.
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

S ženou na místě velitelky Městské policie se
nesetkáváme často. Sama Jaroslava Vodičková
přiznává, že zná v České republice pouze tři.
Nespornou výhodou nové velitelky je její mládí
a vzdělání. Mládí proto, že spoustu věcí bere
s určitým nadhledem a netrápí se zbytečnostmi.
Vzdělání pak jí dává nezbytné sebevědomí a jistotu.
To vše JUDr. Jaroslava Vodičková, velitelka Městské policie Příbram, má. Na otázku, zda se již
setkala s negativními ohlasy na svoji novou pozici,
říká: „Ne, zatím určitě ne, spíš naopak.“
Pracovala jste již u městské policie, a máte tedy
možnost tu příbramskou srovnat s jinými
služebnami?
„Dne 1. června jsem v Příbrami nastoupila jako
řadový strážník a splnila všechny odborné předpoklady pro výkon činnosti strážníka. Od té doby se
s naší služebnou vlastně seznamuji. Před tím jsem
byla dva roky zkušební komisařkou MV a strážníky
jsem vlastně zkoušela. Myslím si, že městské policie
jednotlivých měst nelze vzájemně srovnávat. Každé
město má své specifické problémy a od toho se
samozřejmě odvíjí i podoba té které městské policie.
V červnu jsem měla možnost navštívit služebnu MP
v Písku, ze které jsem byla velmi nadšena. Zde se
vedení města po pěti letech snažení podařilo vybudovat městské policii skutečně odpovídající zázemí
a perfektní nově upravené prostory pro kontakt
s občany. To je úplně o něčem jiném, než u nás, ale
je to vše o penězích. Město Písek do tohoto zázemí
zainvestovalo okolo šesti milionů.“
Dalo by se tedy říci, že je to pro Vás určitý vzor
a cíl? „Již jsem řekla, že vše je odvislé od financí.
Určitě by se mi do budoucna podobné prostory u nás
velice líbily, ale čas ukáže, nakolik je to reálné.

Příbramská městská policie začínala s několika strážníky a nyní
jich máme skoro pětatřicet, nepočítám-li „Pomněnky“ na Březových Horách. Takže současná
služebna svými prostory moc
nevyhovuje. Ale máme nyní před
sebou určitou možnost přestěhování
se do prostor bývalé budovy
Rudných dolů, i to bude závislé
na penězích.“
Společně s panem starostou
a ve spolupráci se státní policií
chystáte nový projekt s pracovním názvem „Strážníci do
ulic“, co si pod tím má občan
přesně představit?
„Sám název jasně vyjadřuje náš
cíl. Chtěli bychom prostě docílit
toho, aby strážníci byli více vidět
v ulicích a přestali být občany
města spojováni jen například s nasazováním
botiček.“ Co Vy osobně považujete na práci
strážníka za nejdůležitější?
„Myslím si, že strážník by měl být především vstřícný
k občanům, měl by mít slušné chování a vystupování. Z jednání se strážníkem by měl mít občan
pocit důvěry a vědět, že se na strážníka může kdykoliv obrátit se žádostí o pomoc či radu. Myslím, že
strážník by rozhodně neměl být vnímán pouze jako
represe. Občan by měl mít pocit, že mu strážník vždy
pomůže.“
Vzpomínáte se, čím jste chtěla být jako malá
holka? „Zvěrolékářkou. To byla moje jasná představa na základní škole. Na střední škole už jsem
chtěla být dopravní inženýrkou – stavět a projektovat silnice, dopravní značení. Ale protože moji
rodiče pracovali u policie, byla jsem výchovou
ovlivněna a po střední škole vyhrála Policejní
akademie. Nebylo to úplně to, co jsem si představovala, ale postupně mě studium pohltilo a začalo mě
velmi bavit. Pak jsem absolvovala praxi na Krajském úřadu vyšetřování Středočeského kraje a natolik to na mne zapůsobilo, že jsem po skončení III.
ročníku nastoupila na Okresní úřad vyšetřování
Praha – východ. V té době mi bylo 21 let a hodně
jsem se zde naučila. Pak následovala Služba kriminální policie a vyšetřování správy Středočeského
kraje.
Výběrové řízení na pozici velitele Městské policie
Příbram jsem brala jako velkou zkušenost. Vyšlo
to a já jsem ještě nyní překvapená. Nicméně beru to
jako osobní výzvu a určitě to bude skvělá velká
životní zkušenost.“
- str -

Podbrdské Athény pokračují
Když se dekretem prezidenta republiky E. Beneše z 8. září
1945 uzavřela téměř stoletá historie vysokého školství
v Příbrami, zdálo se, že město definitivně ztratilo
postavení vzdělanostního centra podbrdského regionu
a právo nést přízvisko, jímž se celá desetiletí pyšnilo –
Podbrdské
A t h é n y.
Po dobu následujících padesáti
let nikdo nedoufal, že se ještě
vysoká škola do
Příbrami vrátí.
Impulsem pro
návrat se staly
změny ve školství, kdy se od
poloviny devadesátých let otevíral prostor pro rozvoj vysokého školství
neuniverzitního typu a vstup soukromého sektoru
do tohoto prostoru.
Již rok po svém založení oslovila město Vysoká škola
evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice a nabídla otevření detašovaného pracoviště
v Příbrami. První prostory nabídlo město v budově Waldorfské školy. Zde také v říjnu 2004 začali studovat první
studenti studijního oboru Regionální studia. Většina z nich
s úspěchem obhájila 10. června 2007 svoji bakalářskou
práci, složila státní závěrečné zkoušky, a mohla tak
korunovat své úsilí 24. června 2007 převzetím diplomů
při promocích.
Dlužno dodat, že se jednalo o první promoce po 68 letech
a tím pádem o to větší pozornost byla věnována

přípravám. V sále Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sešlo na 250 rodinných příslušníků 32
absolventů, kteří po slavnostním slibu obdrželi
s vysokoškolským diplomem i titul bakalář. Kromě představitelů VŠERS, jejích akademických hodnostářů včetně
rektora prof. Dr. Josefa Dolisty, Ph. D. Th. D., byli přítomni i hosté, poslankyně PČR JUDr. Eva Dundáčková,
senátor Ing. Jaromír Volný, zástupci kraje i obce.
Dokladem toho, že roste podpora vzdělávání ze strany
podnikatelů, je fakt, že na promoci předal zástupce firmy
J. K. R. nejlepší studentce Bc. Lucii Pružinové šek s finanční odměnou 20 tisíc korun. Jelikož v této chvályhodné podpoře hodlá firma pokračovat i v dalších letech,
získávají studenti dalších ročníků výraznou motivaci pro
studijní úsilí. Kromě výše uvedené studentky absolvovala
studia s červeným diplomem ještě Bc. Michaela
Kramešová – zaměstnankyně Městského úřadu Příbram.
I když fakticky svým zaměřením VŠERS a její příbramské
detašované pracoviště na Vysokou školu báňskou nenavazuje, stává se nositelkou vysokoškolských tradic
v Příbrami. Poskytuje možnosti vysokoškolského vzdělání
bez nutnosti dojíždění zejména těm, kteří z různých
důvodů nemohli studovat bezprostředně po maturitě.
Kromě oboru Regionální studia je nově otevřen obor
Bezpečnostně právní činnost ve státní správě a pro čerstvé
maturanty je již druhým rokem otevřeno studium denní.
Od roku 2006 sídlí škola díky podpoře a pochopení města
v budově bývalé 2. ZŠ Josefa Strejce v Dlouhé ulici.
A ještě jedna dobrá zpráva na konec: pro oba obory a obě
formy studia má škola ještě volná místa pro nadcházející
akademický rok.
PaedDr. Vladimír Kříž
ředitel detašovaného pracoviště Příbram

S LOVO

S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané.
Na prahu letních
měsíců mi dovolte,
abych Vám všem
popřál co nejhezčí
dovolenou. Dětem
a studentům přeji,
aby si ve zdraví
a bez úrazů užili
prázdniny. Kéž by si
každý z vás v létě
prožil hezké chvíle
v místech, kde se
mu bude líbit a ve společnosti lidí, které
má rád a se kterými
je mu dobře.
Zastavím se nyní u několika událostí, které jsme
v Příbrami v poslední době prožili, nebo právě
zažíváme.
Velmi příjemným zážitkem pro mne byla účast
na setkání rodáků a na Prokopské pouti na Březových Horách. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se
zasloužili o organizaci této akce, zúčastnili se průvodu,
nebo si vyzdobili svůj dům vlajkami. Je vidět, že
hornická tradice v našem městě stále žije. Minulý
měsíc jsem navštívil hornické slavnosti v našem
partnerském městě Freiberg. Freiberské potkal
v nedávné době stejný osud, jako Příbram. Také
v tomto saském městě došlo po mnoha staletích
k útlumu hornické činnosti. Přes všechny těžkosti,
které tato zásadní změna Freibergu přinesla, zůstali
zdejší lidé hrdí na svoji hornickou minulost. Vážím
si toho, že podobnou hrdost na hornické řemeslo
mají i obyvatelé Příbrami. Těší mě, jak si dovedeme
připomínat odkaz našich předků, jak u nás dokážeme
udržovat památky na hornictví, které se do dnešních
časů zachovaly.
Bylo mi ctí, že jsem v průběhu letošní Prokopské
pouti mohl předat březohorským dobrovolným
hasičům nového pomocníka. Z městského rozpočtu
jsme členům zdejšího sboru zakoupili nové terénní
vozidlo. Po vybavení potřebnou hasičskou technikou
se nové auto jistě stane užitečným pomocníkem,
který bude našim hasičům dobře sloužit při ochraně
životů a majetku všech spoluobčanů.
Pro naše hasiče mám i další dobrou zprávu. Měli
bychom ze státního rozpočtu dostat dotaci ve výši
2 miliony korun určenou na nákup cisternového
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
města. Dotace již byla potvrzena Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR s tím, že
uvedená částka bude navržena do státního rozpočtu
na rok 2008. Město Příbram vyčlení na nákup uvedeného vozidla do rozpočtu na rok 2008 spoluúčast
ve výši 2,5 milionu korun.
Zmíním se ještě o čerstvé události, která se patrně
nejvíce dotkne života obyvatel Příbrami. Tento
měsíc jsme zkušebně odstartovali přípravu na nový
model výkonu služby strážníků příbramské městské
policie, který má pracovní název „Strážníci do ulic“.
Princip je zjednodušeně řečeno ten, že strážníci
budou více vidět v ulicích města, budou mít
na starosti konkrétní svěřené rajony. Cílem je preventivním působením snížit v Příbrami drobnou
kriminalitu, která nejvíce trápí obyvatele našeho
města.
Podle nejnovějších statistických údajů, které mám
z ministerstva vnitra, je index kriminality ve městě
Příbrami v porovnání s jinými velkými městy třetí
nejvyšší v České republice. Před námi se v tomto
nelichotivém žebříčku umístila města Chomutov
a Most.
Vždycky mám radost z toho, když je Příbram
v něčem na špici. Pokaždé mě velmi těší, když naši
sportovci porazí své konkurenty z Kladna, Mladé
Boleslavi a dalších větších měst. Z „medailové“
pozice v tabulce kriminality jsem ale smutný. Jen
truchlit nad touto neblahou statistikou ale nestačí.
Pojďme každý z nás udělat něco, abychom
bezpečnostní situaci v Příbrami zlepšili! Měníme
nyní způsob práce našich strážníků. Právě teď je
vhodná příležitost, aby se každý z nás do obrody
městské policie zapojil. Zkuste si prosím více všímat
toho, co se kolem vás děje. Obracejte se na své
strážníky s výzvou, ať zakročí proti vandalům,
zlodějům a dalším lidem, kteří neuznávají pravidla
slušného sousedského soužití. Věřím, že právě
nastartované změny v městské policii povedou
ke zvýšení bezpečnosti v našem městě. A že toto
zlepšení Vy, moji spoluobčané, brzy poznáte.
Přeji Vám všem ještě jednou hezké léto.
MVDr. Josef Řihák

Důležité informace z radnice
Na zvelebení bytů a domů město půjčí
čtrnácti žadatelům
Celkem 714 815 korun bude rozděleno
ve druhém letošním kole výběrového
řízení na poskytování půjček z Fondu
oprav a modernizace bytového fondu
(FOM) v Příbrami. Tyto peníze si rozdělí
celkem 14 žadatelů, kteří na modernizaci
svých bytů a domů dostanou od města velmi výhodné půjčky ve výši od 20 do 80
tisíc korun. Půjčky z fondu FOM odsouhlasila na svém pondělním jednání rada
města Příbrami, definitivně je musí
schválit zastupitelé, kteří se mimořádně
sejdou na veřejném zasedání 9. července
2007. „Z Fondu FOM bychom mohli
půjčovat daleko více peněz. Celkem máme
ve fondu více než 18 milionů korun. Letos
bychom chtěli stihnout nejméně ještě jedno
kolo výběrového řízení na tyto půjčky.
Očekávám, že lidé se budou hlásit daleko
více a že i zásluhou městských peněz
občané našeho města budou moci zvelebit
své byty a domy,“ řekl starosta Josef
Řihák. Výhodou půjček z fondu FOM je
ve srovnání s komerčními úvěry velmi
nízký úrok, který činí podle typu půjčky
jenom 3 – 4 procenta.

Město prodloužilo na dobu neurčitou
nájemní smlouvu KPV
V části jedné z nejvýznamnějších budov
v Příbrami provozuje Konfederace politických vězňů Muzeum třetího odboje.
V roce 1997 uzavřelo vedení města s KPV
nájemní smlouvu na dobu určitou. Nájem
podle této smlouvy končí 1. září 2007.
„O prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Zámečku Ernestinu nás požádala předsedkyně KPV
paní MUDr. Naděžda Kavalírová. Rada se
v pondělí na svém pravidelném zasedání
jednomyslně shodla na tom, že tuto nájemní
smlouvu prodloužíme a to tentokráte
na dobu neurčitou,“ řekl starosta MVDr.
Josef Řihák. KPV má v Zámečku Ernestinu pro potřeby Muzea třetího odboje
pronajato celkem 8 místností a chodeb
o celkové ploše 180 metrů čtverečních.
Za pronájem těchto nebytových prostor
zaplatí KPV symbolickou jednu korunu
ročně. KPV bude i nadále hradit pouze
služby s nájmem spojené, jako je teplo,
spotřeba energií, vody, úklid společných
prostor a odvoz odpadků. „Velmi si vážím
toho, že Muzeum třetího odboje sídlí právě
v našem městě. Uvědomuji si, že nesmíme
zapomínat na historické události. Je
důležité zejména mládeži připomínat, co se
u nás dělo v 50. a 60. letech minulého
století,“ vysvětlil příbramský starosta.
„Osobně jsem Muzeum třetího odboje
několikrát navštívil. Zážitky lidí a události,
které jsou tam představeny, jsou skutečně
otřesné. Patřím ke generaci, která tehdejší
události osobně neprožila. O to více je
důležité, aby se moji vrstevníci a mladší
spoluobčané se dozvěděli o tom, jak tragické osudy u nás lidé v období totality
prožívali. Myslím si, že má smysl si stále
tyto události připomínat. Jsem rád, že
právě v den, kdy si připomínáme výročí
popravy Milady Horákové a dalších
odpůrců totalitního režimu, kteří byli
zlikvidováni při zinscenovaném politickém
procesu, mohu oznámit, že máme zájem
na tom, aby v Příbrami Muzeum třetího
odboje zůstalo natrvalo,“ doplnil Josef
Řihák.

Nová brožura pomůže v orientaci uživatelům sociálních služeb
Město Příbram ve spolupráci s Centrem
pro komunitní práci jižní Čechy vydalo
v těchto dnech brožuru s názvem Poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
v Příbrami. Katalog je součástí realizace
projektu Komunitního plánování sociálních služeb v Příbrami a jeho vytištění
bylo spolufinancováno Středočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného
regionálního operačního programu.
V katalogu najdou občané všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří působí
na území města Příbrami. Dále jsou tu také
společenské a charitativní organizace,
svazy a další společnosti, které se zabývají
pomoci bližním. Občané v brožuře najdou
adresy, kontakty, nabídku poskytovaných
služeb i všeobecnou charakteristika jednotlivých zařízení. „Cílem brožury je
poskytnout občanovi, který se ocitl

ve složité životní situaci a potřebuje něčí
pomoc, srozumitelný a přehledný katalog
služeb. Věřím, že nový katalog bude užitečnou pomůckou pro orientaci v sociálních
službách v našem městě,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák. Brožura byla vydána
v nákladu 1000 kusů a je zdarma k dispozici například v Infocentru MěÚ
v přízemí Zámečku - Ernestina, dále pak
na odboru sociálních služeb Městského
úřadu Příbram, v sekretariátu starosty
města Příbrami a na dalších místech.

Rekonstrukce domu Březohorská 183
Na základě zprávy z kontrolního šetření
rekonstrukce věžového domu v ulici Březohorská 183 v Příbrami rada města
Příbrami na svém jednání rozhodla, že
oznámí orgánům činným v trestním řízení
podezření ze spáchání trestného činu podvodu ze strany dodavatelské firmy.
Věžový dům v Březohorské ulici 183
v Příbrami VII byl rekonstruován v roce
1998. Letos se na starostu města obrátil
člen zastupitelstva a jeden z nájemníků
výše zmíněného domu. Po projednání podnětu a podkladových materiálů dodaných
oznamovatelem zadal dne 4. 4. 2007
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák
kontrolní úkol Samostatnému oddělení
kontroly a vnitřního auditu (SOKVA)
Městského úřadu Příbram. Výsledkem
kontrolního šetření je podezření ze spáchání trestného činu podvodu ze strany
dodavatelské firmy. Podle sdělení kontrolorů nebyl dodržen předmět plnění
smlouvy o dílo mezi městem Příbram a dodavatelem stavby ze dne 10. 6. 1998.
Z dostupných podkladů vyplývá, že odhad
rozdílu v ceně, kterou město zaplatilo
za neodvedené práce, je 2,3 milionu korun.
Zjištěné nedostatky:
1. Dokumentace vypracovaná architektem
a schválená stavebním úřadem neodpovídá
skutečnosti. Dům č. p. 183 má lodžie již
v 1. patře. Ve výkresové části projektu jsou
lodžie zakresleny až ve 2. patře.
2. V kolaudačním rozhodnutí rekonstrukce
fasády je chybně uvedeno … provedeno
kompletní zateplení obvodového pláště,
byly zrekonstruovány lodžie, okna
a balkónové dveře. Zateplení nebylo
prováděno, není uvedeno ve smlouvě o dílo
– chyba stavebního úřadu. Nebyly provedeny výměny oken a balkónových dveří,
výměny dlažby na lodžiích. Dle nabídkového rozpočtu byly tyto výměny započítány do smluvní ceny za rekonstrukci
– chyba dodavatele. Odhad rozdílu ceny je
přibližně 2,3 milionu korun.
3. Reklamace ze strany města vůči dodavateli nebyly provedeny. Nebylo zjištěno,
že by o změnách v porovnání s původním
projektem a nabídkovým rozpočtem podal
zprávu autorský a technický dozor.
4. Mandátní smlouva mezi městem a technickým dozorem je datována 21. 7. 2000.
Ve smlouvě jsou uvedeny termíny za práce
od 31. 8. 1997. Fakturace za práce uvedené
v mandátní smlouvě je ze dne 18. 12.
1998. Ve zprávě SOKVA uvádí m. j., že
vzhledem k časovému odstupu prováděné
rekonstrukce bude problematické postihovat zaměstnance MěÚ Příbram, kteří
nekonali, případně neplnili stanovené
povinnosti. SOKVA doporučuje seznámit
s výsledky šetření m. j. vedoucí stavebního
úřadu, vedoucí právního odboru, vedoucí
Městské realitní kanceláře, vedoucího
odboru investic a autorský a technický
dozor investora.
SOKVA doporučil starostovi města
oznámit orgánům činným v trestním řízení
podezření ze spáchání trestného činu
ze strany dodavatelské firmy, protože
nebyl dodržen předmět plnění smlouvy
o dílo.

Příbramští se zúčastnili hornických
slavností ve Freibergu
Slavností v tomto partnerském městě
Příbrami se zúčastnil příbramský starosta
MVDr. Josef Řihák, jeho zástupce MVDr.
Václav Beneš, hudebníci z dechovky
Březohorka, členové Spolku Prokop
a představitelé Cechu příbramských
horníků a hutníků.
Na slavnostech ve Freibergu mělo město
Příbram svůj stánek, se kterým se
zúčastňuje veletrhů a výstav doma i
v zahraničí. Stánek „obsluhovali“ pracovníci živnostenského úřadu Městského
úřadu Příbram. „Během slavností ve Freibergu jsem se několikrát setkal s primá-

torkou města, fárali jsme do podzemí,
seznámil jsem se s hornickou historií
našeho partnerského města. Domluvili
jsme se s primátorkou Freibergu na další
spolupráci. Zejména se chceme zaměřit
na výměnné pobyty dětí a mládeže. V roce
2009 oslavíme deset let partnerství měst
Freiberg a Příbram. Při této příležitosti se
chystáme vydat společnou knihu,“ informoval o setkání v Německu starosta Josef
Řihák.

Rada jmenovala novou velitelku
Rada města Příbrami odvolala pana Karla
Kupce s účinností ke dni 30. 6. 2007
z funkce velitele Městské policie Příbram.
Od 1. 7. 2007 rada jmenovala novou
velitelkou Městské policie Příbram paní
JUDr. Jaroslavu Vodičkovou. Současně
rada ke stejnému datu pověřila JUDr.
Vodičkovou při řízení Městské policie
Příbram plněním úkolů uvedených
v popisu činnosti velitele Městské policie
Příbram. Rada dále vzala na vědomí, že
pan Karel Kupec bude od 1. 7. 2007
zařazen do funkce strážníka Městské policie Příbram.
„Děkuji Karlu Kupcovi za práci, kterou
dosud v čele Městské policie Příbram
vykonal. Věřím, že i nadále bude svědomitým strážníkem,“ řekl starosta Josef
Řihák. Dosavadní velitel příbramské městské policie nesplňoval podmínku vysokoškolského vzdělání, které je předepsáno
pro platovou třídu, do které byl zařazen.
Starostou města mu byla udělena výjimka.
„Od nástupu nové velitelky si velmi slibuji.
Věřím, že se jí povede zavést nový model
výkonu služby strážníků městské policie,
který povede k tomu, že v ulicích Příbrami
bude bezpečněji. Očekávám, že nový
program s pracovním názvem „Strážníci
do ulic“ bude spuštěn od letošního září.
Cílem této novinky bude, aby občané měli
své strážníky ještě více tak zvaně
„na očích“. Zjednodušeně řečeno, přál
bych si, aby v Příbrami platila zásada, že
každý občan bude znát svého strážníka,
na kterého se může obrátit se žádostí
o pomoc,“ vysvětlil starosta.
Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování příbramské městské policie podle
příbramského starosty je úzká spolupráce
s Policií ČR. „Těsná vazba naší městské
policie na Policii ČR je samozřejmě
zásadní a bez tohoto spojení bychom náš
projekt nemohli realizovat. I z tohoto
pohledu mě těší, že do čela naší městské
policie přichází žena, která má bohaté
zkušenosti z práce v Policii ČR a rovněž i
potřebné kontakty,“ doplnil starosta.
Jak se nový systém činnosti Městské policie Příbram osvědčí, ukáže čas. Kromě
změny ve vedení další pozitivní přeměnu
bude znamenat i přestěhování strážníků
do nového sídla – do budovy bývalého
báňského ředitelství na náměstí TGM.
Ke stěhování dojde po nezbytných technických a stavebních úpravách nového sídla
ihned, jak se podaří na rekonstrukci získat
peníze. V Městské policii Příbram
v současné době slouží 38 strážníků.

Speciální osvětlení na 12 křižovatkách
Na dvanácti nejfrekventovanějších křižovatkách v Příbrami jsou nově osvětleny
přechody pro chodce. Speciální nasvětlení
přechodů pro chodce bylo nainstalováno
na křižovatkách řízených světelným
signalizačním zařízením. V rámci programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti
dopravy a jejího zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu spolufinancoval tuto investiční akci Státní fond
dopravní infrastruktury (SFDI). Smlouvu
o poskytnutí peněz z prostředků SFDI
podepsal starosta MVDr. Josef Řihák
s tehdejším ředitelem fondu Ing. Pavlem
Švagrem v prosinci loňského roku.
Na základě této smlouvy město Příbram
získalo ze SFDI téměř 3,5 milionu korun.
Průběh stavby:
5. 12. 2006 - podepsána smlouva s vítěznou firmou, která uspěla ve výběrovém
řízení na zhotovitele – Signalbau Huber
CZ, s. r. o.
12. 12. 2006 - podepsána smlouva se SFDI
o poskytnutí finančních prostředků
Ihned po podpisu smlouvy byly zahájeny
přípravné práce a realizace projektu.
Termín pro dokončení: 30. 6. 2007

Cena stavby:
SFDI 3 480 000,- Kč (74,99 %)
Město 1 160 324,- Kč (25,01 %)
Cena celkem : 4 640 324,- Kč
Celkem jsou v Příbrami osvětleny
přechody pro chodce na těchto 12 křižovatkách:
Březnická x Osvobození (Q-klub), Husova
x K Podlesí (Kaufland), Kpt. Olesinského
x Tyršova (Radnice), Čs. armády x
Prokopská (Albert), Milínská x Prokopská
(Okresní soud), K. Kryla x Žežická (Asie),
Kpt. Olesinského x Gen. Tesaříka
(Železářství), Čs. armády – přechod
(Ryneček), Rožmitálská x J. A. Alise
(náměstí na Březových Horách), Kpt.
Olesinského x Střelecká (bývalý ONV),
Žižkova x Balbínova (Sevastopol),
Žežická x Politických vězňů (Družba).
Osvětleno je celkem 40 přechodů. Nad
přechody přibylo 67 lamp, které budou
spouštěny společně s veřejným osvětlením
města. Odběr elektřiny se při současných
cenách zvýší maximálně o 50 tisíc korun
ročně. Speciální osvětlení přechodů pro
chodce je podle starosty jedním z kamínků
mozaiky, jejímž celkovým cílem je
zvýšení bezpečnosti občanů. „I v Příbrami
dochází na přechodech pro chodce
k vážným nehodám, které bohužel v minulosti končily tragicky. Věřím, že nové
speciální osvětlení přispěje k tomu, že
pro chodce budou ulice našeho města
bezpečnější. Ze zkušenosti z jiných měst
i v Příbrami očekávám, že nasvícené
přechody lidé nejvíce ocení v podzimním
a zimním období, kdy je brzy tma,“ řekl
starosta Josef Řihák. Do budoucna se
podle starosty počítá s osvětlením dalších
přechodů mimo křižovatky. „Půjde
o nejfrekventovanější – nejpoužívanější
přechody pro chodce. Očekávám, že
občané nás sami upozorní, kde by
osvětlené přechody chtěli mít,“ doplnil
starosta.

Oprava kina pokračuje
Rada města Příbrami vybrala dodavatele
zakázky s názvem „Oprava kina Mír
v Příbrami“. Bylo osloveno pět firem,
nabídky zaslaly pouze dvě z nich. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Kinotechnika Praha, a. s., která zakázku realizuje
za cenu 4 546 061,50 korun, včetně DPH.

O jednoho úředníka méně
Počet zaměstnanců Městského úřadu
Příbram byl od 1. 7. 2007 snížen ze 215
na současných 214 pracovníků. Organizační změnou byl o jedno místo snížen počet
pracovníků na ekonomickém odboru.
Změnu na návrh tajemnice městského
úřadu schválila rada města.

Soudní jednání pokračuje
Rada města Příbrami vzala na vědomí
informaci o soudním jednání ve věci žaloby města Příbram vůči JUDr. Jiráskovi,
správci konkurzní podstaty úpadce IDOS
Praha, spol. s r. o., o určení pravosti
pohledávky ve výši přes 91 milionů korun.
Tuto částku město Příbram uplatňuje
za nerealizovanou rekultivaci skládky
Květná, kterou firma IDOS Praha
neprovedla. Výše zmíněná žaloba města
byla dne 12. 6. 2007 zamítnuta. „Další
právní kroky budou učiněny poté, co město
obdrží písemné vyhotovení rozsudku,“
uvedl starosta MVDr. Josef Řihák.

O pozemcích v oblasti Q-klubu
Rada města Příbrami jednala o možnosti
odkupu pozemků o výměře přes 17 tisíc
metrů čtverečních v oblasti Q-klubu
v Příbrami I. Za pronájem uvedených
pozemků město Příbram platí soukromému majiteli čtvrtletně přibližně 27 tisíc
korun. Majitel nabízí pozemky městu
ke koupi za cenu 640 Kč za metr čtvereční.
Pozemky tvoří část městského parku. Další
jsou pod zpevněnou plochou u Q-klubu
a pod trafostanicí. Část je v katastru vedena jako vodní plocha, ve skutečnosti se ale
jedná o cestu pro pěší. „Možností koupě
těchto pozemků se bude zabývat zastupitelstvo. Stanovisko rady je takové, že
nedoporučujeme za tuto cenu pozemky
kupovat,“ tlumočil rozhodnutí rady starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.
- jk -
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PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Naše firma byla
založena v roce
1991, a hlavní
činností byla
zprostředkovatelská servisní
č i n n o s t
pro obchodní
partnery.
V roce 1999
jsme se rozhodli
pro rozšíření
činnosti o obchod, a to zejména na bázi
servisu pro truhlářské firmy. Provozovna v areálu
Balonka byla průběžně rozšiřována formou pronájmu
skladů a současně byl rozšiřován sortiment pro naše
zákazníky tak, abychom jim mohli poskytovat komplexní dodavatelský servis a souběžně byly do portfolia našich produktů zařazeny položky
pro stavebníky.
V polovině roku 2006 jsme odkoupili od
majitele skladový areál a současně
rozšířili naši činnost o stavbu montovaných nízko- energetických rodinných
domů. Byl postaven vzorový dům v Putimi u Písku a pro zájemce z Příbrami
a okolí je k dispozici ke zhlédnutí dům
v Pičíně, který je před dokončením. Nyní
pociťujeme zvýšený zájem o stavbu
nízkoenergetických domů, který vyplývá z neustálého růstu cen energií
a větší informovanosti veřejnosti o výhodách monto-vaných dřevostaveb, které
jsou za našimi západními hranicemi běžnou záležitostí. Například v Rakousku
tvoří až 40 % nově pořizovaných staveb.
V Severní Americe a Kanadě je toto číslo ještě vyšší a nikdo dnes asi nepochybuje, že tyto země jsou ještě “trochu”
před námi.

Nyní je naše činnost rozdělena na obchodní část se
zaměřením na truhlářské firmy a stavebníky na straně
jedné a dodávky montovaných rodinných domů na
straně druhé.
Naše firma získala 1. místo v soutěži “Nejlepší firma
okresu Příbram” za rok 2006 v kategorii malá firma
do 50 zaměstnanců. Rádi bychom tímto poděkovali
všem našim obchodním partnerům z řad firem i
živnostníků za jejich konstruktivní spolupráci.
Všem investorům, kteří nám dali důvěru a nechali nás
realizovat jejich rodinný dům, přejeme mnoho spokojených let v ekonomicky a ekologicky přívětivých
domech. Více o dodávkách rodinných domků na:
Roman Horký
Sklady: V Lukách 268, Příbram I,
608 980 871, 608 262 868,
721 975 999, 774 980 873, 603 839 108
fax: 318 611 205, 318 624 258
e-mail: romanhorky@ volny.cz, info@rhdomy.cz

Evropské fórum studentů v Idar - Oberstein
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom Vás seznámily se zajímavým
projektem Evropské unie, kterého se zúčastnili i studenti naší Obchodní akademie a VOŠ Příbram.
Ve dnech 24. - 27. 5. 2007 probíhalo 2. evropské
fórum studentů v německém městě Idar - Oberstein.
Spolu s mladými lidmi z Německa, Itálie, Francie,
Španělska a Polska se ho poprvé účastnila i Česká
republika, reprezentovaná právě našimi studenty.
Město Příbram finančně zajišťovalo dopravu a bylo
reprezentováno členem městského zastupitelstva
panem Svatoplukem Chrastinou, který se stal naším
dobrým společníkem i kamarádem.
Program fóra byl doslova „nabitý k prasknutí“ od příjezdu až do posledních okamžiků. Studenti kromě
společenských akcí museli zvládnout i dva nelehké
úkoly: Prvním z nich bylo v krátkém divadelním vystoupení představit a charakterizovat své město. Tato
kulturní akce se konala za přítomnosti představitelů
zúčastněných zemí. Jednotícím jazykem celého
evropského fóra byla angličtina a naši studenti si na
„prknech, jež znamenají svět“, vedli skutečně skvěle.
Díky velkorysosti příbramského Divadla Antonína
Dvořáka a Střední průmyslové školy v Příbrami, které
zapůjčily nádherné kostýmy, rozehráli studenti divadlo, ve kterém seznámili všechny přítomné s historií
starobylé Příbrami od dob Arnošta z Pardubic, přes
budování Svaté Hory až do současnosti. Při představení zazněla známá a jímavá hornická hymna
a studentský Gaudeamus, který si s nimi zazpívali
i přítomní v sále. Druhým úkolem bylo zpracování tří
workshopů, jejichž zadání přišlo z Bruselu. Studenti

se potýkali s tématy evropské ústavy, migrace a emigrace v dané zemi nebo šance získat pracovní místo
po ukončení školy. Tato témata zpracovávali v budově místní školy ve skupinách. Na závěr museli
výsledky své práce prezentovat opět před všemi představiteli jednotlivých zemí, za přítomnosti místní
televize i tisku. Ale evropské fórum nebyla jen práce.
Bylo to hlavně úžasné lidské setkání studentů z šesti
různých zemí. Ti se hned během prvního večera
všichni spřátelili a skamarádili. Poslední den pobytu
studenti malovali společně veliký obraz, který bude
umístěn na místní radnici, aby každému připomínal
tuto jedinečnou událost. Naši studenti byli všude
přijímáni s velkým respektem a úctou, dívčí část i se
značným obdivem. Z náhodně sestaveného osmičlenného týmu se stala dobrá parta mladých lidí, kteří se
vraceli z Německa domů plni krásných zážitků
a dojmů. Našli si navíc nové kamarády po celé
Evropě od Polska až po slavný španělský Monserrat.
Pro nás, učitele, to byla skvělá a obohacující
zkušenost. Vidět pohromadě tolik mladých, milých,
nadaných studentů, kteří dovedou podat téměř profesionální výkony, ale umí se také bavit i slušně chovat,
bez problémů komunikují cizími jazyky nejen se svými vrstevníky, ale i s politiky, starosty, učiteli a všemi
obyvateli krásného města Idar - Oberstein.
Doufáme, že tato setkání budou pokračovat
i v příštích letech, v dalších zemích a městech a jednou se třeba uskuteční i v naší Příbrami.
Ing. M. Šikolová, Mgr. H. Ruferová
učitelky OA a VOŠ Příbram

Příbramští občánci narození v červnu
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Vážení čtenáři,
máme zde prázdninové měsíce spojené s příjemným pocitem
léta a očekávaných dovolených, ale i přesto nepřestáváme
plnit své pracovní povinnosti.
Poslední pracovní předprázdninové představenstvo Okresní
hospodářské v Příbrami se konalo dne 7. 6. 2007 u jednoho z členů představenstva
- firmy Energon Dobříš, s. r. o., v provozovně penzion Nový rybník u Obořiště.
Na jednání byly projednávány pracovní záležitosti, byli zde přítomni vzácní hosté,
a to první náměstek ministra financí Ing. Ivan Fuksa (bývalý starosta Příbrami)
a starosta města Dobříš Mgr. Jaroslav Melša, se kterým představenstvo diskutovalo
o rozvoji města Dobříš v nejbližším období. Domluvili jsme se na společné schůzce
pana starosty s komorou a dobříšskými podnikateli ohledně nově připravovaného
územního plánu, a to koncem září 2007.
Další představenstvo se chystá na 20. září 2007, kdy chceme navštívit na pozvání
pana ředitele Bednáře prostory Divadla A. Dvořáka. Podnikatelé se zde budou moci
seznámit i s možnostmi pronájmu těchto prostor pro své firemní akce.
Okresní hospodářská komora v Příbrami uspořádala v pátek 15. června již 13.
ročník V.I.P. tenisového turnaje ve čtyřhrách na kurtech tenisového klubu PBtisk
v Bohutíně. Zúčastnilo se ho sedmnáct dvojic převážně z členských firem OHK
Příbram.
Na třetí až čtvrté příčce se umístily firmy TOR-IN, s. r. o., ve složení Tomáš Ric
a Jiří Slunéčko, a B+B Bohutín Václav Bůžek a Jiří Tureček, druhé místo vybojovala dvojice firmy Koberce K+K, s. r. o., pánové Oldřich Kozák a Pavel Šnobl.
Vítězství obhájila již potřetí firma PBtisk, s. r. o., ve složení Jaroslav Škudrna
a Pavel Vršecký. Z rukou ředitelky OHK Příbram Ireny Karpíškové převzali
vítězové nádherný
skleněný pohár od
firmy Rückl Crystal, a. s., sadu
kožených výrobků
od
generálního
sponzora turnaje
ČS, a. s., a samozřejmě nechybělo
ani šampaňské na
oslavu od firmy
POGRR, s. r. o.
Pro další hrající
účastníky byly též
připraveny pěkné
ceny a skvělé
občerstvení.
Nad
sportovně
stráveným dnem převzalo záštitu překrásné počasí a dobrá atmosféra.
Pár dnů nato, 19. června 2007, jsme uspořádali seminář na téma „Nový stavební
zákon platný od 1. 1. 2007“ v zasedací místnosti ČS, a. s., kterého se zúčastnilo
25 zájemců jak z řad podnikatelské sféry, tak zaměstnanci stavebních úřadů obcí
v našem regionu. Na semináři přednášela osoba povolaná, a to JUDr. Václava
Koukalová, členka společnosti pro stavební právo, která zodpověděla i četné dotazy.
Dne 17. června se konala pod záštitou příbramské komory velice příjemná akce „Zámecká slavnost v Dětské odborné léčebně v Bukovanech,“ kde byl připraven
jak bohatý program pro děti – jízda na koních, indián, ukázka požární a vojenské
techniky a další, tak krásná hudební vystoupení skupiny Ginevra, dětského souboru
Hlásek z Přeštic, skupiny Ajeto, ale i kytarové vystoupení v zámecké kapli. Hlavně
zde vládla příjemná atmosféra nedělního odpoledne v překrásném prostředí bukovanského zámečku a nechybělo ani pravé letní počasí.
Již minule jsem Vás informovala o koncertě, který jste si určitě nenechali ujít. Byl
to koncert skupiny Čechomor s Filharmonií Bohuslava Martinů a Lenky
Dusilové v malebné vesničce Vletice u Krásné Hory na ranči ve Vleticích dne
30. června 2007.
Příbramská komora by se měla spolu s ostatními hospodářskými komorami zapojit
do systému Czech POINT (Český Podací Ověřovací Národní Terminál), kde podnikatelé mohou získat ověřený výpis z obchodního rejstříku – 50 Kč za stránku.
V dohledné době se přidají i další služby, jako jsou výpisy z katastru nemovitostí
a vydání výpisu z rejstříku trestů. Termín 1. června 2007, jak jsem Vás informovala,
jsme nesplnili kvůli nevyřešeným administrativním záležitostem. Rádi Vás budeme
informovat o otevření kanceláře CZECH POINTU až to bude reálné.
Nyní Vám představím naše nové členy:
ALTEKO, s. r. o., z Hostomic pod Brdy, která se zabývá výrobou vzduchotechnických zařízení, ventilátorů, větracích a klimatizačních jednotek,
KOVOSTROJ Příbram, s. r. o., která se specializuje na výrobu a hutní zpracování železa a oceli.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Informační systém a bezdrátová síť pro ZŠ Jiráskovy sady
V Základní škole Jiráskovy sady budou přes prázdniny probíhat
úpravy a dovybavení učeben, na které město získalo peníze z tzv.
norských fondů. Jak informoval starosta města Josef Řihák, velmi
zajímavou změnou bude vytvoření informačního systému pro interaktivní komunikaci po linii žák – učitel, resp. škola – rodič – zřizovatel
(MěÚ). Žák v systému nalezne učební materiály, informace o suplování či rozvrhu apod., rodič získá informace o klasifikaci svých
dětí nebo jejich docházce. Učitel, resp. škola pak přes tento systém
bude sdělovat důležité informace prostřednictvím SMS či e-mailu,
a to jak rodičům, tak případně i žákům. Učitelé mohou do systému
zadávat učební materiály pro e-learning, informovat o rozvrhu
jednotlivých tříd či suplování, zřizovatel pak má aktuální informace
např. o počtu žáků či absenci učitele apod. Celý systém umožňuje
vyspělou on-line komunikaci mezi jednotlivými subjekty (žák, rodič,
učitel resp. škola, zřizovatel), a to prostřednictvím chatu či nástěnky.
Druhou částí projektu je bezdrátová síť, která umožní distribuci přístupu k informačnímu systému, resp. internetu v areálu školy
a v konečném důsledku umožní přístup všech PC školy bezdrátovým
způsobem jak k internetu, tak i k lokální počítačové síti. Umožní
rovněž provoz mobilní počítačové učebny.

F

O T O K R O N I K A

Studenti Gymnázia pod Svatou Horou navštívili Evropský parlament ve Štrasburku.

První místostarosta Ing. Petr Kareš přivítal na radnici účastníky
akce “Řekni NE drogám”.

Hornických slavností ve Freibergu se kromě zástupců radnice
zúčastnil také Cech příbramských horníků a hutníků.

Na snímku vidíte účastníky a diváky cyklistické akce MTB
Marathon Příbramský permoník.

Přechod pro chodce u budovy radnice je jedním ze čtyřiceti
přechodů, které byly v posledních týdnech speciálně osvětlené.

Nejlepší volejbalisté 1. základní školy byli přijati na příbramské
radnici starostou města Josefem Řihákem.

Jednou ze slavnostních akcí v rámci Prokopské pouti bylo
slavnostní předání terénního auta březohorským hasičům. Auto
bylo zaplaceno z prostředků města a bude sloužit ke zvýšení
akceschopnosti hasičů.

Ve středu 27. 5. byla v Památníku Vojna u příležitosti Dne
památky obětí komunistického režimu slavnostní vzpomínková
akce. Za město se jí zúčastnil místostarosta Petr Kareš.

Poslední červnový den patřilo hřiště Spartaku Příbram přátelům
SK Slavia Praha. Nad touto akcí převzal záštitu starosta města
a zúčastnil se akce spolu s místostarostou V. Benešem
a zastupitelem V. Králíčkem.

Začátkem července se sešel starosta J. Řihák při přípravě akce
“Strážníci do ulic” s novou velitelkou Městské policie
J. Vodičkovou a s ředitelem Okresního ředitelství Policie ČR
J. Drábkem.

Letošní Prokopská pouť skončila a nám zůstaly krásné vzpomínky na pečlivě připravenou akci. Všichni účastníci byli jistě spokojeni
a těší se na další ročník této tradiční akce. Na shledanou na Prokopské pouti v roce 2008!

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dva mladíci se hodinu
po půlnoci dne 6. 6. pokoušeli zničit dopravní
značení na sloupu veřejného osvětlení v ulici
Kpt. Olesinského. Při
činu je zachytily kamery,
případ byl předán komisi
pro projednávání přestupků.
Skupinka mladistvých se
zřejmě nudila a krátila si
volnou chvíli pokládáním
jakýchsi kabelů na koleje.
Při tomto počínání je
spatřil jeden muž a vše
oznámil strážníkům. Ti
ihned přijeli na místo,
dráty pomocí dřevěné
tyče odstranili. Několik
minut poté tímto místem
projel vlak. Strážníci vše
konzultovali s přednostou
stanice Příbram a ten jim
sdělil, že tuto zábavu
mladí provozují bohužel
čím dál častěji.
Ve večerních hodinách
dne 8. 6. si všiml jeden

pán, že před domem někdo ukládá vedle popelnice
starý nábytek. Strážníci
přijeli na místo, vše dokumentovali a přihlásila se
k ním jedna žena a sdělila
jim, že koupila byt v tomto domě, měla objednaný
kontejner, ale bohužel jí
ho
nepřivezli.
Paní
strážníkům slíbila, že vše
odveze a místo uklidí.
Ve tři hodiny ráno před
hotelem Belvedere se
velmi hlučně bavila
skupina mladých lidí.
Strážníci
je
poučili
o správném chování
a vykázali je z místa.
Anonymní telefonát přijali strážníci dne 23. 6.
ve 2,15 hod. Došlo prý
k nehodě vozidla na křižovatce ulic Čs. armády
a
Prokopská.
Auto
nabouralo do konstrukce
mostu a chystá se z místa
odjet. Strážníci ihned
vyrazili na místo a zastih-

SLOUPEK SENÁTORA
Vývoj případu týkajícího se 1. místopředsedy vlády, senátora a předsedy KDUČSL Jiřího Čunka mě přiměl k tomu, abych
se k němu na tomto místě opět vrátil, neboť
rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) o odnětí tohoto případu
přerovským státním zástupcům a přikázání
věci do Jihlavy rozbouřilo naši politickou
scénu natolik, že se to nakonec stalo důvodem k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě
v Poslanecké sněmovně.
V této věci jsem často dotazován na to, v čem spočívalo ono
procesní pochybení státních zástupců na Moravě, jímž (mimo
jiné skutečnosti) NSZ svůj krok odůvodnilo. Ze zákona je
stanoveno, které státní zastupitelství se má tou kterou věcí
zabývat, od čehož je možno se odchýlit jen zcela výjimečně, a to
pouze ze zákonem stanovených důvodů. Takováto odchylka
musí být pak řádně zdůvodněna, a to tzv. přezkoumatelně,
tj. musí být kdykoliv ověřitelné, že tu důvody pro takový
výjimečný krok skutečně byly. Při respektování těchto zásad je
pak bohužel nutno konstatovat, že od okamžiku sdělení obvinění
panu Čunkovi po jeho vydání Senátem k trestnímu stíhání
nebylo Okresní státní zastupitelství (OSZ) v Přerově již místně
příslušné, aby dozorovalo vyšetřování jeho případu.
Podle obecných zásad je k výkonu dozoru nad touto věcí
příslušné OSZ ve Vsetíně, avšak již v době před zahájením trestního stíhání pana Čunka navrhl policista, který se věcí zabýval,
aby Krajské státní zastupitelství (KSZ) v Ostravě rozhodlo
o odnětí věci OSZ ve Vsetíně a přikázalo věc do Přerova.
Již samo podání návrhu policistou je velmi nezvyklé, neboť
takovéto návrhy zpravidla podávají buď příslušný státní zástupce
nebo ten, v jehož věci je trestní řízení vedeno, a to zpravidla
proto, že má jeden nebo druhý dojem, že by o nestrannosti
příslušného státního zástupce mohly vzniknout z nejrůznějších
důvodů pochybnosti. Ani pan Čunek, ani vsetínský státní
zástupce to však neučinili. KSZ v Ostravě pak návrhu policisty
vyhověla, a to s odůvodněním, že „nestrannost výkonu dozoru
ze strany OSZ ve Vsetíně by mohla být zpochybněna“. Přitom
tak učinilo usnesením, které je tzv. nepřezkoumatelné, tj. není
v něm nijak věcně zdůvodněno, proč by mohla být zpochybněna
nestrannost výkonu dozoru ze strany OZS ve Vsetíně.
Nejvážnější závadou je však formulace výroku zmíněného usnesení, z něhož lze dovodit, že rozhodnutí platí jen pro postup před
zahájením trestního stíhání pana Čunka, a proto mělo být
po zahájení jeho trestního stíhání o případné změně příslušnosti
rozhodnuto znovu, což však již nikdo neučinil. Od této doby tedy
případ pana Čunka dozoroval nepříslušný státní zástupce.
Vezmeme-li pak v úvahu další skutečnosti, tj. že policie zatajila
před hlasováním Senátu o vydání senátora Čunka k trestnímu
stíhání informaci o tom, kdy bylo zahájeno šetření v dané věci,
na čí podnět a kdy byl podnět podán, ačkoliv ji měla a byla o ni
Senátem oficiálně požádána (viz můj článek v květnovém čísle
„Kahanu“), a dále, že policejní vyšetřování výrazně překročilo
rámec trestného činu, pro který byl senátor Čunek Senátem
k trestnímu stíhání vydán, což je v tomto případě nepřípustné, je
nutno po formálněprávní i věcné stránce považovat procesní
kroky použité NSZ, a následně i procesní kroky, které učinil
nově ustanovený jihlavský státní zástupce vůči dosavadnímu
policejnímu vyšetřovateli, za adekvátní a správné, na čemž se
také jednomyslně usnesl Mandátový a imunitní výbor Senátu,
jehož jsem mj. také členem, který dne 14. června 2007 s nejvyšší
státní zástupkyní Renatou Veseckou o celé věci podrobně jednal.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Příbram

li zde mladého muže,
který měl poškozené auto. Tvrdil, že jde o starší
nehodu, ale po chvíli
přiznal, že opravdu
narazil do mostu a při tom
poškodil dřevěnou lávku
pro pěší. Kamarádi mu
prý poradili, aby ujel
a věc nenahlásil. Věc byla
předána k šetření Policii
ČR.
K rušení nočního klidu
došlo ve 2 hodiny v noci
dne 26. 6. v ulici 28. října.
Majitel bytu zde pořádal
oslavu a spolu s dalšími
třemi osobami tropili
značný hluk. Strážníci je
napomenuli a při následné kontrole již nezaznamenali žádný rámus.
Zvláštním
způsobem
uklízela jedna mladá
žena. Vyhazovala nepotřebné věci z okna dětského pokoje. Strážníci ji
napomenuli a musela vše
uklidit.

V Jiráskových sadech
doutnal kmen vzrostlého
stromu. Strážníci museli
přivolat hasiče a ti oheň
uhasili.
Anglický státní občan
přišel na služebnu ohlásit
ztrátu dokladů. Strážníci
muže převezli na služebnu Policie ČR, kde již
byly uvedené doklady.
Odevzdala je tam jedna
paní prodavačka z LIDL.
Angličan doklady zde
totiž ztratil.
Dva manželé se hádali
a sousedka přivolala
strážníky. Paní tvrdila, že
ji kvůli malichernosti
napadl manžel, prý na ní
klečel a tvrdil jí, že ji
zabije. Pán toto popřel
a naopak tvrdil, že napadla ona jeho. Strážníci je
poučili o právech a povinnostech a o možnosti
vykázat z bytu osobu,
která se dopouští na osobě jiné domácího násilí.

EXKURZE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 19. - 20. 6. se skupina čtyř studentů s jedním pedagogem z Gymnázia pod Svatou Horou zúčastnila exkurze
do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Tato zajímavá akce
proběhla na základě pozvání pana poslance Hynka Fajmona,
který podle účasti na besedách v 60 školách v ČR vybral šest škol,
jimž nabídl možnost navštívit tuto evropskou instituci.
Celý zájezd byl dotovaný, proto všechny účastníky překvapil
doprovodný program včetně krásného ubytování a dobré stravy.
Asistentka pana poslance slečna Krčmářová se o nás dva dny
vzorně starala a snažila se podat nám co nejvíce informací jak
o práci parlamentu, tak o městě samém. Součástí programu byla
vyjížďka lodí po kanálech metropole Alsaska, jejíž půvab mnohé
překvapil. Malebné historické centrum kontrastuje s moderní
částí, kde sídlí vedle jiných takové organizace, jako Rada Evropy,
Evropský soudní dvůr pro lidská práva a zejména Evropský
parlament, který se stal naším hlavním cílem.
Celou prohlídku jsme začali účastí na plenárním zasedání, jenž
jsme mohli sledovat v jazyce, který každému nejvíce vyhovoval samozřejmě v nabídce byla i čeština. Poté následovala prohlídka
budovy a beseda s poslanci Hynkem Fajmonem a Ivo Strýčkem.
Otevřenost a srdečnost obou pánů vedla k řadě dotazů studentů.
Po besedě jsme ještě shlédli hlasování a po obědě jsme opustili
budovu parlamentu.
Věřím, že při odjezdu studenti přemýšleli o tom, jak nejlépe
využít například výuku cizích jazyků, společenských věd a dalších
předmětů, které jim přes studium na vysoké škole budou jednou
dobrým základem pro vstup do praxe.
Mgr. Jitka Charyparová

Kovohutě mají další rekord
Příbramské Kovohutě dosáhly v sobotu 16. 6. 2007 na magickou
hranici 300 dnů „kampaně“ šachtové pece od 21. 8. 2006,
tj. nepřetržité výroby olova na této peci ekologicky zpracovávající olověné odpady, zejména olověné autobaterie. Dosavadní
rekordní „kampaň“ divize Recyklace trvala 240 dní - od 27. 4.
do 22. 12. 1999. Tato šachtová pec dle technologie německé
Varty byla v Kovohutích spuštěna v září 1997, takže si letos
na podzim firma připomene 10 let jejího fungování v rámci své
tradiční společensko-prezentační akce „Opět po roce“.
Společnost za výše zmíněných 300 dní zpracovala
přes 43 831 tun olověných odpadů, včetně 27 367 tun
olověných autobaterií, a vyrobila přes 31 775 tun surového
olova.
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu
(zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin
a dalších výrobků (pájky - včetně bezolovnatých, střelivo, plechy,
atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických
a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu
vykupují od občanů olověné autobaterie a od roku 2006 také odebírají na sběrném místě na vrátnici firmy elektroodpad (ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol) – tyto
služby nabízejí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže
ve sběru odpadů. Další aktivitou je sběr baterií - suchých článků
pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich recyklace
přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologických služeb dále
sbírají víčka z PET lahví a polypropylen.
Novinka – Za velkou olověnou baterii v Kovohutích 160 Kč
Kovohutě Příbram se rozhodly po zvýšení výkupní ceny za jednu
klasickou olověnou autobaterii pro výkup od občanů na vrátnici
na 80 Kč/ks (od 1. dubna 2007) pro stanovení výkupní ceny
160 Kč za jednu velkou olověnou baterii a 8 Kč/ks olověné baterie z motocyklu. Ekologický servis výkupu olověných baterií
poskytuje podnik již od ledna 1998 nepřetržitě 24 hodin denně a 7
dní v týdnu. Kovohutě tak chtějí motivovat občany z Příbrami
a okolí, aby v rámci úklidů a nejen nich, vyčistili své sklepy,
garáže a sklady a dovezli staré autobaterie k řádnému ekologickému zpracování. Za dobu fungování této služby se na vrátnici
firmy vykoupilo přes 2.250 tun tohoto odpadu, což představuje
v přepočtu asi 150 tisíc kusů baterií pro osobní automobily.
Ten, kdo by se chtěl dozvědět více, se může obrátit na bezplatnou informační linku 800 100 646.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
BUDIVOJ,

BISKUP PRAŽSKÝ
( *?, +1226)
Zatímco o minulém pražském biskupovi jsme měli k dispozici málo informací, o tom dnešním nevíme skoro vůbec
nic. Dokonce ani jeho jméno není jisté, v pramenech
a literatuře se vyskytuje jako Budivoj, Budislav i Budilov.
Většina informací o něm pochází z neověřitelných nebo
pozdních zdrojů.
Jedinou událostí v jeho životě, kterou se zapsal do dějin,
bylo to, že po vynucené abdikaci předchozího biskupa
Pelhřima byl zvolen, či spíše papežem přinucen stát se jeho nástupcem. Byl členem pražské kapituly, která v té době
jako jediná měla formální právo volit biskupa. Papežská
volba však nebyla šťastná. Stalo se totiž to, že pouhých
24 dní po biskupském svěcení, které obdržel přímo v Římě
od papeže, zemřel. O jeho životě před osudnou návštěvou
Říma však nevíme nic. Romantická tradice jej spojovala
s pány ze Švábenic, snad byl mecenášem pražského
kláštera na Zderaze, kde měl být i pochován, a to je vše.
Využijme proto mezery v historických datech k tomu,
abychom si krátce objasnili činnost pražské kapituly, která
měla tehdy na osobnost biskupa velký vliv. Kapitula byla
původně sborem kněží pověřených výkonem pravidelných
bohoslužebných úkonů v biskupském kostele. Později se
tato skupina přeměnila na sbor kanovníků – kněží a kleriků
příslušných ke kapitulnímu kostelu. Tito klerici vedli
společný (tedy kanonický) život podle určité řehole,
vzdáleně připomínali mnichy v klášterech. V čele kapituly
stál probošt. Většinou kapitula sídlila při velkém a významném chrámu, či katedrále v některém ze správních
center země. U nás byla a dosud je nejvýznamnější metropolitní kapitula u Svatého Víta na Pražském hradě v Praze.
Při založení kapituly její donátor (zakladatel a zároveň
dárce zdrojů obživy) v zakladatelské listině určil řadu
důležitých okolností, např. počet kanovníků (u nás většinou kolem 10), liturgické zvláštnosti a další povinnosti,
které má kapitula a její členové plnit. Svatovítská kapitula
byla založená českým knížetem a měla mj. právo volit
pražského biskupa, hlavu církve v Čechách.
Důležitým posláním pražské kapituly ve středověku bylo
to, že byla kanceláří českého knížete a později krále. Bylo
to proto, že v této době pouze kněží dovedli číst a psát,
uměli latinsky a znali nutné právní formy dokumentů. Při
kapitulách se tak koncentrovalo mnoho užitečných
řemeslných činností, např. výroba pergamenu. Z členů
kapituly se potom rekrutovali vysocí státní úředníci té
doby, kteří měli zpětně vliv na rozhodování panujícího
krále. Mluvíme li o Budivojovi v souvislosti s Příbramí,
musíme opět konstatovat, že jeho vztah k našemu městu
byl cimrmanovsky nijaký. Vzhledem k jeho 24 dnům
ve funkci, které navíc strávil v Římě, není možné ani uvažovat, že by si na naše město jenom vzpomněl. Nelze
však ani vyloučit, že jako kanovník mohl mít na starosti
hospodářství kapituly, a proto Příbram nejen znal, ale
možná ji mohl i navštívit. Bůh ví.

Daniel Doležal

ČERVENCNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 7. 1967

Zřízena organizace Československý uranový průmysl, generální ředitelství,
Příbram.

1. 7. 1861

Byla slavnostně otevřena
Příbramská městská spořitelna, komunální banka.

5. 7. 1877

Zvláštní komisí byl
“ohledán” kostel sv.
Prokopa na Březových
Horách a jeho stav byl
označen za “chatrný”.

7. 7. 1936

Na Svaté Hoře zemřel
P. Emanuel Kovář, redemptorista a spisovatel.

15. 7. 2001

Příbramskou pobočku IPB
převzala Československá
obchodní banka.

22. 7. 1582
V Příbrami náhle vypukl
mor, jemuž padlo za oběť
na 600 osob.

24. 7. 1980
Zemřel v Praze Jan Malík,
příbramský rodák a významný český loutkář.

24. 7. 1927
Na náměstí v Příbrami byl
uspořádán jubilejní tábor
lidu
Československé
strany národně socialistické.

26. 7. 1902
Položen základní kámen
k příbramské Sokolovně.

26. 7. 1957
Příbramští havíři vytvořili
nový rekord v rychloražbě
komínů, když za 26 dní
vyrazili 166 metrů.

Daniel Doležal

Kovohutě pro osmičky
V květnu navštívili v rámci projektu EKOŠKOLA naši 7.ZŠ
Příbram pracovníci Kovohutí. Pro 8. třídy si připravili
prezentaci svého podniku. Velice zajímavé bylo povídání
o historii hutnictví na Příbramsku. První zmínka o hutnictví
olova na Příbramsku pochází již ze 14. století. Kovohutě
Příbram byly založeny r. 1786.
Prostřednictvím krátkého filmu jsme se dále seznámili s pracovní náplní práce Kovohutí. Výkup, třídění a další zpracovávání odpadu. Ochrana životního prostředí je důležitou
otázkou současnosti. Film pojednával z pohledu ekologie
o vedlejším produktu olovu, které při spalování nebezpečných
průmyslových odpadů vzniká, a jeho dalším využití, například
pro výrobu diabolek, pro výrobu HW (hardware) ve výpočetní technice a v dalších průmyslových zařízení.
Na závěr jsme si ověřili získané informace malým
dotazníkem. MYSLET NA EKOLOGII ZNAMENÁ
MYSLET NA BUDOUCNOST.
Nenela Vaněrková, Lada Žáčková, 8.C
Celostátní soutěž Zlatá včela 2007 Středočeské krajské kolo
v Ondřejově pořádané 28. 4. 2007 prověřilo znalosti a schopnosti dětí zabývajících se včelami. Sešlo se zde pod dohledem
12 vedoucích, 23 dětí z včelařských kroužků působících
ve Vlašimi, Ondřejově, Příbrami, Načeradci a Kosově Hoře.
Chlapci a dívky soutěžili v různých včelařských disciplínách,
počínaje testem z teoretických vědomostí a konče sbíjením
rámků na voskové mezistěny. Nejúspěšnější byly děti
z kroužků z Načeradce a Ondřejova, které včelaří již několik
let. Příbramský kroužek, který působí při 1. základní škole, se
nenechal zahanbit a ačkoliv se jeho členové věnují včelařství
teprve krátkou dobu, umístili se někteří v první desítce.
Po skončení soutěže proběhlo vyhlášení výsledků a oběd.
Poté následovala prohlídka ondřejovské hvězdárny a rozloučení se všemi účastníky.
Za zdárný průběh akce patří dík ZO ČSV Ondřejov a zvláště
příteli Václavu Beránkovi.
Jiří Roub ZO ČSV Příbram
V roce 2007 bude pokračovat další ročník přednáškového
cyklu pro seniory. Tuto akci organizoval výbor Svazu důchodců (Městská organizace Příbram) poprvé již v roce 1999.
Přednášky se týkaly především historie a současnosti
Příbramska a ujali se jich pracovníci Okresního muzea
Příbram, Státního okresního archivu Příbram i další odborníci, kteří se příslušnou tématikou zabývají. Přednášky byly
nesmírně zajímavé a účastnilo se jich téměř sto posluchačů,
rozdělených do dvou skupin.
Vzhledem k mimořádnému zájmu účastníků se výbor Svazu
důchodců rozhodl pořádat cyklus přednášek i v dalších letech
a rozšířit tématiku i na další obory, jako je např. zdravotnictví,
řemesla, příroda, zdravá výživa apod. Takže přednášky budou
pokračovat i letos. Chtěli bychom upozornit, že by vzhledem
k velkému zájmu bylo třeba, aby se většina zájemců přihlásila už během června 2007 a zbytek obsadil volná místa do 20.
září.
Přihlášky se budou přijímat v kanceláři Svazu důchodců
v Žežické ulici, pavilon 2 (bývalá 8. ZŠ), v úředních hodinách: úterý 10 – 11 hodin, čtvrtek 9 – 11 hodin.
Přihlaste se co nejdříve, čekají vás zajímavé přednášky
a na závěr cyklu – jako každý rok – i výlet do okolí Příbrami,
spojený se zasvěceným výkladem. Těšíme se na vás!
Jitka Tomanová, výbor MěO Svazu důchodců Příbram

Veolia informuje odběratele vody
Sucho kvalitu pitné vody neovlivní
Dlouhotrvající suché a horké klima vzbuzuje ve většině lidí obavy: pokud se
počasí rychle nezmění, nehrozí nám v nejbližší době nedostatek pitné vody?
Může mít současné klima negativní vliv na její kvalitu? Na otázky související
se současným stavem vodních zdrojů odpověděla mluvčí 1. SčV, a. s., Kristina
Blaszcyková.
Ohrožuje současné počasí ve vaší společnosti dodávky pitné vody?
„Nedostatek pitné vody obyvatelům zatím nehrozí ,vše ale záleží na dalším vývoji počasí. V některých malých obcích a městech zásobovaných z málo vydatných
místních zdrojů by při déle trvajícím suchu k určitým problémům dojít mohlo. Ani
pak by ale obyvatelé nezůstali takříkajíc nasucho. Pitnou vodu bychom jim vozili
cisternami.“
Nemůže se vliv sucha negativně projevit právě na kvalitě vody?
„Sucho samo o sobě kvalitu vody ve vodních zdrojích ovlivnit nemůže.
V některých vodárenských nádržích se vlivem slunečného počasí mohou přemnožit sinice a řasy. Pitná voda ale prochází standardní úpravou, takže ohrožení
její kvality z této strany rozhodně nehrozí.“
Přijímáte preventivní opatření, abyste nedostatku vody předešli?
„Pokud něco takového skutečně hrozí, upozorňujeme obce a doporučujeme jim
vyhlásit úsporná opatření jako omezení zalévání, zákaz napouštění bazénů a tak
dále. V těchto případech se přednostně zaměřujeme na hospodárné využití vody,
tedy na kontrolu těsnosti sítí a podobně.“
Jsou ve vámi zásobovaných oblastech lokality, kde se v minulosti v období
sucha potíže vyskytly? Jaké?
„Jak už bylo řečeno, jedná se o malé obce. Na Příbramsku jsou to Pečice,
Klučenice, Vysoký Chlumec. V těchto obcí jsme již v minulosti nedostatek pitné
vody řešili právě nouzovým zásobováním cisternami a vyhlášením úsporných
opatření. K omezování dodávek vody ve špičkách dochází také v obci Hluboš
a to u nejvýše položených odběratelů a stejně i v oblasti Drábovské skupiny.
Na Říčansku je to Tehovec, kde již i letos nedostatek vody řešíme dovážením vody
z jiného zdroje do vodojemu. Suché počasí ovlivňuje i prameniště Štolíř,
které je zdrojem vody pro český Brod.“
Zaznamenali jste v posledních dnech nárůst spotřeby vody kvůli teplému
počasí?
„Jedná se zatím jen o nárazové zvýšené odběry především ve dnech pracovního
volna. Převážně jde o oblasti s rekreačními objekty, množstvím zahradních
bazénů na pozemcích a podobně.“
Vaše dotazy zodpoví: Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV, a.s
tel.: 318 622 631, 602 479451

Dvoudenní přírodovědná exkurze
Exkurze začala 31. května a účastníky byli žáci 6. až 9. tříd naší školy, kteří se zajímají o přírodu. Ve dvanáct hodin
se vyrazilo! Směr …. Sedlčansko! Jako první jsme navštívili s naším doprovodem „v podobě“ zoologa pana Fischera,
který má lokality dokonalé zmapované, mokřad Jezero. Zde nám pan Fischer (vysloužil si od nás přezdívku Jeff Corwin) odchytil kromě jiného například obrovského deseticentimetrového pulce žáby blatnice nebo užovku.. Vždy jsme
byli informováni o životě živočicha, kterého jsme viděli, a odnesli si i nějakou zajímavost.
Další zastávkou byla vycházka na Albertovy skály. Viděli
jsme také velmi vzácné rostliny a moc hezké ještěrky,
které ve mně, díky svému
zbarvení, vzbuzovaly úplný
pocit exotiky. Poté jsme
vyrazili za koncertem, který
pořádaly žabky kuňky.
Poslech to byl úžasný, super.
Také jsme se zastavili u obce
Příčovy, kde stojí zřícenina
větrného mlýna.
Navečer razíme do lokality
s výskytem žab blatnic.
Nazouváme holinky a balíme
baterky. V těchto místech
zůstáváme asi hodinu a v domnění, že nalezneme žabku,
pročesáváme okolí. Atmosféra
úplňku a ve tmě svítících
baterek v doprovodu žabího
koncertu byla jedinečná.
Nicméně v půl jedenácté to
balíme s malým zklamáním,
že vytoužený „objev“ nebyl.
Příjemně unaveni se vracíme
ke škole, kde nás čekají rodiče. Plni očekávání dalších
zážitků – usínáme.
Páteční akce vypukla v osm hodin ráno, kdy opět vyrážíme
autobusem za přírodou, tentokrát na Rožmitálsko.
Opět nám pan „Corwin“ odchytil zajímavé živočichy.
Pokochali jsme se pohledem na rybník s volavkami a louku
plnou lučních květin, například na vzácný druh orchideje.
Popojeli jsme autobusem ke vsi Věšín. U nenápadné říčky
nám utíkal čas díky pozorování raků, vranky obecné
a dokonce i čápa černého. Hned na to vedly naše kroky
na jednu zamokřenou louku. Cesta ovšem nebyla tak
jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Alespoň bylo dobrodružství. Vybaveni gumovkami jsme se brodili vysokým
porostem, mokřinami, přeskakovali pár vodních toků. I přes
několik zmáčených ponožek jsme hrdě došli k cíli – vzácným rostlinám. Pak hurá k autobusu, jízda ke škole.
Dvoudenní exkurze skončila a my se vraceli domů
s pocitem, že kolem nás je stále mnoho přírodních zajímavostí, jen se umět dívat.
Tereza Trollerová, žákyně 9. třídy 3.ZŠ Příbram – Březové Hory
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