
Vážení spoluobčané.
Nastal čas letních
dovolených. Děti
a studenti si jistě
dosyta užívají prázd-
niny. Pro většinu
z Vás je léto dobou
cestování, pozná-
vání dalekých krajů
i krás naší vlasti.
Přeji všem, abyste
prožili co nejspoko-
jenější dovolenou,
během které si
odpočinete a zapo-
menete na starosti
všedních dnů.

Zároveň všem přeji šťastný návrat domů.
Samozřejmě je i řada lidí, kteří nemohou, nebo
nechtějí mít dovolenou v létě. Vy, kteří zůstanete
doma, můžete využít sportovní a rekreační
zařízení, která jsou Vám v Příbrami k dispozici.
Období letních prázdnin je také dobou, kdy
mnohem častěji než v ostatním čase řada z nás
zamíří na prohlídku muzea, skanzenu či
architektonické památky. Všem, kdo se zajímají
o historii našeho města, doporučuji, aby si
prohlédl některou z expozic Hornického muzea
Příbram. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud by
člověk chtěl stihnout prohlídku všech
návštěvních okruhů v areálu březohorského
hornického skanzenu, bude na to potřebovat
nejméně týden času. 
Bývá zvykem, že každoročně Hornické
muzeum Příbram připraví u příležitosti Prokop-
ské pouti pro návštěvníky nějakou novinku. Ani
letošní rok nebyl výjimkou. Při letošním svátku
havířů, který se v obnovené historii konal letos
již po devatenácté, pracovníci muzea představili
novou expozici - hornickou kovárnu na dole
Vojtěch. Doporučuji všem, kdo se zajímají o to,
jak žili a pracovali naši předci, aby si nenechali
tuto novou část hornického skanzenu ujít.
Těm, kdo mají rádi aktivní odpočinek,
doporučuji vydat se na výlet do nedalekého
pohoří Brdy. Vojáci splnili svůj slib a done-
dávna zapovězené střední Brdy se čím dál více
otevírají pro pěší a cykloturisty. Letos poprvé je
možné legálně spatřit i známé Padrťské rybníky
– nejvýše položené umělé vodní nádrže
v Čechách. Stezka k Padrťským rybníkům je
pro veřejnost otevřena, podobně jako i další
cesty ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy,
pouze o víkendech.   
Tak, jako v jiných městech, i v Příbrami
v průběhu července a srpna mohou na obyvatele
města čekat drobné komplikace v dopravě.
Opravy chodníků se uskutečnily již v červnu,
nyní pokračují opravy povrchů ulic. Rozsahem
největší uzavírky a dopravní omezení čekají
na obyvatele domů v oblasti Mariánské údolí,
Hrabákova, náměstí Dr. Josefa Theurera a okol-
ních ulic. Právě v těchto místech pokračuje
výstavba nové kanalizace. Věřím, že momen-
tální nepříjemnosti, které jsou s každou velkou
stavbou spojeny, obyvatelé dotčených ulic
bez větších problémů překonají. Odměnou
za strádání pro všechny bude možnost připojit
se na nejnovější sítě ve městě.
Kromě nových komunikací a sítí v současné
době město buduje i zařízení pro děti a mládež.
Před několika dny bylo dokončeno nové
víceúčelové sportovní a dětské hřiště Hlinovky.
Doufám, že areál, jehož výstavba stála měst-
skou pokladnu přes 6 milionů korun, odolá
vandalům a nejrůznějším zlodějům. Věřím
Příbramským, že mne nezklamou a nedopustí,
aby někdo nové hřiště bezdůvodně ničil. Areál
samozřejmě budou spravovat a hlídat pracovníci
Technických služeb Příbram a Sportovních
zařízení města Příbrami. Pokud ale občané sami
nebudou mít zájem na tom, aby hřiště stále
zůstalo tak pěkné, jako je nyní, dlouho nám
hřiště na Hlinovkách sloužit nebude.
V závěru mi dovolte, abych oslovil i návštěv-
níky Příbrami, kteří do našeho města v rámci
svých prázdninových cest zavítají. Přeji Vám
všem hezký pobyt v našem městě. Věřím,
že v našem městě potkáte samé příjemné lidi
a že u nás prožijete hezké chvíle. 

MVDr. Josef Řihák 

S L O V O S T A R O S T YPRÁZDNINY, HORKÉ LÉTO
A K O U P Á N Í V P Ř Í B R A M I

STALO SE

První červencový víkend patřil
tradiční Prokopské pouti. Součástí
pouti bylo mnoho akcí, např. slavné
čepobití, průvod, koncert, akce v Hor-
nickém muzeu a další. Děkujeme
pořadatelům za příjemně strávený čas
a těšíme se na příští rok.

Na školním hřišti Gymnázia Příbram
se v červnu opět konaly Sportovní hry
dětských domovů. 

Starosta Josef Řihák se zúčastnil akce
“Den s Deníkem”. Akce se konala
na náměstí T. G. Masaryka a pořádal ji
Příbramský deník. 

Základní škola Jiráskovy sady oslavila
koncem června 100. výročí založení
školy. Při této příležitosti se přátelé školy
mohli sejít na zajímavé akci, která se
odehrávala na školním hřišti. 

V estrádním sále Divadla A. Dvořáka
uspořádali chovatelé výstavu koček.
Mohli jsme vidět opravdu nádherné
domácí mazlíčky.

Horké léto, prázdniny a koupání, to vše k sobě neroz-
lučně patří. Možností v Příbrami mnoho není. Ale
koneckonců v dnešní době „bazénománie“ městská
nabídka bohatě postačuje. Jak je to s letošní sezónou
a koupáním, na to jsme se zeptali ředitele Sportov-
ních zařízeních města Příbram Ing. Pavla Pikrta. 

Připravili jste
pro letošní letní
sezónu návštěv-
níkům Aquapar-
ku či Nového
rybníku něco
nového?
„Je to tak, jako
ve všech zaříze-
ních podobného
sezónního typu,
vše závisí na peně-
zích. My se sna-
žíme v rámci
našich možností hlavně na letní sezónu připravit.
Především venkovní bazén, kde obvykle začínáme
v půli června, jsme v letošním roce zahájili již
13. června. A tak, jako každý rok, první den byl
pro všechny návštěvníky zdarma. Jako naschvál už
je třetím rokem tento zahajovací den bez sluníčka,
takže moc lidí nabídku nevyužije. Dokonce nám to
i vyčítají, že si schválně vybíráme špatný den. Tak to
samozřejmě není, ale  na druhou stranu, když je
pěkné počasí a u bazénu je tisícovka lidí, tak to
pro nás představuje příjem třicet tisíc, a to už
opravdu nejsou zanedbatelné peníze. Ale schválně si
na otevření špatný den nevybíráme, to opravdu ne!
Dopředu to ani
nelze! Chceme, aby
bazén byl dobrý
především z tech-
nického hlediska –
aby byl po zimě
čistý, všechny kach-
líky opravené, aby
bylo posekáno
a podobně. Bazén si
ale zaslouží něja-
kou větší opravu.“
Tento požadavek
už zní několik let,
ale zatím na tuto
rekonstrukci stále
nezbývají finanční
prostředky. Kdy
myslíte, že se toto zařízení nějaké zásadní rekon-
strukce dočká?
„Bazén je starý téměř třicet let. V roce 2005 došlo
k přesunu finančních prostředků původně určených
na opravu hotelu na Aquapark. Za tyto peníze,
jednalo se asi o dva miliony korun, se opravily
a zrekonstruovaly vnitřní rozvody. Většina těchto
prací není vidět, kromě některých oprav kachlíků,
nových startovacích bloků a nových přepadů.“
Kdy tedy myslíte, že by k nějaké další zásadní
rekonstrukci mohlo dojít?
„Rozhodně to není otázka jednoho roku, například,
že bychom to letos naplánovali a příští rok by to bylo.
Město se neustále potýká s nedostatkem financí, ale
tak je to všude. Jde o to tuto akci pořádně připravit,
naplánovat a v horizontu 3 – 4 let akci spustit.
Samozřejmě se pokusíme získat evropské peníze.“ 

A jak je to s dalším zařízením tohoto sezónního
typu – Novým rybníkem? 
„Tady je to podobné. Architekt Matějka se svojí
kanceláří zpracoval studii, kterou již projednala
i rada města. Jsou do ní tedy i zapracované
připomínky a pouze čekáme na schválení zastupitel-
stvem. Je třeba vyčíslit celkovou částku, která by
sem měla být investována. Tuto sumu zatím neznám,
ale snad jde asi o sto miliónů korun. Tato rekon-
strukce by zahrnovala skutečně kompletní opravy,
včetně rekonstrukce samotné hráze. Vlastně by
z původního zařízení zůstaly pouze skluzavky, které
jsou nové a před dvěma roky jsme je sem nainstalo-
vali. Měla by zde vzniknout i nová in-line dráha,
takže by to bylo hodně zajímavé. Naplánována jsou
i víceúčelová hřiště a obslužná budova, kde by měly
být šatny, sociální zařízení, občerstvovací část
a podobně.“
Jak je využívaný tento areál nyní?
„Nový rybník je vyhledávaným místem mnoha lidí.
Stále zvažujeme, zda při vstupu do tohoto objektu
budeme vybírat vstupné, či ne. Spočítáme –li náklady,
které jsou s tím spojeny, pak zvažujeme, zda
skutečně nebude lepší prostor veřejnosti otevřít
a nechat jej přístupný nejen na koupání, ale
i na procházky a podobně.“
Nebude pak nutná daleko větší ochrana?
„Určitě ano. S vandalizmem máme velký problém.
Není den, abychom něco neopravovali nebo
neměnili laťky na lavičkách. Jednou došlo dokonce
k vytržení lavičky i s betonem a pak ji vandalové
vytáhli až nahoru na skluzavku a pustili dolů!“
Jak tomu chcete zabránit?
„Snad opravdu jenom tím, že objekt bude někdo hlí-

dat. Již jsme vy-
zkoušeli jednoho
nočního hlídače
se psem, ale bo-
hužel to nefungo-
valo. Lépe řečeno
nefungoval tento
pracovník, takže
jsme se s ním
rozloučili. 
Od 1. července
zkoušíme dalšího,
tak uvidíme.“
Kdy si myslíte, že
by bylo možné
získat peníze
a Nový rybník
by se dočkal

nové podoby?
„Z mého pohledu má Nový rybník obrovský poten-
ciál a víme to všichni. Spousta měst by nám tako-
véto koupaliště záviděla! Nicméně roky se areál
pouze provozoval, nic se neopravovalo, nic se
neudržovalo! Problém byl i ve vlastnictví pozemků.
Ten je nyní vyřešen, ale je tu další problém,
tentokrát technický. Tím je malý přítok vody. Celá
léta se sem čerpala voda ze šachty číslo 15. Útlum
těžby způsobil, že se zastavilo čerpání. Řešení zatím
nemáme. Snažíme se vodu tady zadržet, ale pak se
zase málo obměňuje a kazí se. Sice ji pravidelně
čistíme, ale to nestačí. A ten časový horizont rekon-
strukce? Myslím, že reálné jsou tak 2 – 3 roky.
Důležité je, aby si tuto akci město vyčlenilo jako
jednu z priorit.“

Str

Napouštění bazénu raději konzultujte
s vodohospodáři. 
V případě, že se chystáte v následujících
dnech napouštět bazén, případně dopřát své
zahradě větší množství vláhy, měli byste
vědět, že tento odběr vody je dobré konzul-
tovat s vodohospodářským dispečerem.
V důsledku neplánovaného většího odběru
totiž můžete způsobit přerušení dodávek,
zakalení vody či její nedostatek. 
Potíže s neplánovaným nárůstem odběru
vody se objevují každým rokem s nástupem
teplého letního počasí. Lidé začnou hojně
zalévat zahrady, napouštět bazény a neuvě-
domují si, že tím mohou způsobit problémy
s dodávkou pitné vody nejen pro sebe, ale
i pro své sousedy. 
Proto je vhodné tyto větší odběry konzulto-
vat s dispečerem 1. SčV pro Příbramsko
na mobilním telefonu 728 036 328 nebo
na bezplatné Zelené lince 800 454 545.
Zabrání se tak náhlým přerušením dodávek,
zakalování vody či jejímu nedostatku.
Kromě toho také vodohospodáři doporučují
napouštět bazén pomalu a mimo špičku.
„Stává se nám, že zákazníci reklamují
kalnou vodu v potrubí poté, co rychle
napustili plný bazén. Je třeba vědět, jak
a kdy napouštět, aby odběratelé nestrhli
usazeniny z potrubí. Případné zhoršení
kvality vody by měli ihned nahlásit opět
dispečerovi, abychom mohli včas a účinně
zasáhnout,“ upozornil Michal Krejča,
vedoucí dispečinku, a dodal: „Snažíme se
dělat pro zvládnutí situace maximum, ale
k oboustranné spokojenosti potřebujeme
i pomoc a zodpovědný přístup odběratelů.“
Kromě již zmíněného plánovaného odběru
se zájemcům o plný bazén nabízí také
možnost dovozu vody cisternou. To vše
na základě telefonické objednávky. Bližší
informace o této placené službě zákaz-
níkovi ochotně poskytnou pracovníci call
centra na telefonním čísle 800 454 545.

Zástupci našeho města se zúčastnili 23. hornických slavností v německém Freibergu. Toto město stále
udržuje slavné hornické tradice. Na 1. snímku jsou členové Cechu příbramských horníků a hutníků v průvo-
du, 2. snímek zachycuje oficiální přivítání příbramské delegace. Město zastupoval člen ZM pan Stanislav
Růžička a členka zahraniční komise Vl. Kupcová. Příbram zde měla po celou dobu slavností svůj stánek.



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN Z JENŠTEJNA

ARCIBISKUP PRAŽSKÝ
1347 - 1400 (VLÁDL 1378 - 1396)

Jan z Jenštejna nastoupil na arcibiskupský stolec ještě za života
svého předchůdce Jana Očka z Vlašimě. V podstatě se jednalo
o pokrevní nástupnictví, neboť Jan Očko a Jenštejnův otec,
královský notář Pavel z Vlašimě, byli bratři. Pavel z Vlašimě
získal panství a hrad Jenštejn na sever od Prahy a ke svému jménu
pak přidával druhý predikát z Jenštejna. Tak jeho syn Jan užíval
jiný predikát než jeho strýc, byť byli blízcí příbuzní. 
S Janem se od počátku počítalo pro státní služby. Dostalo se mu
proto skvělého vzdělání, jak v Čechách, tak i na zahraničních
univerzitách (v Padově, Boloni a Paříži). V Paříži se dokonce
připravoval na dráhu profesora na Sorboně. Mezitím se v roce
1375 stal míšeňským biskupem, a tak začala jeho církevní
kariéra. V roce 1378 byl povolán do Prahy, aby se ještě za života
Karla IV. stal královským kancléřem, tedy nejvyšším výkonným
úředníkem v zemi. Krátce nato abdikoval jeho strýc Jan Očko
a na uvolněný stolec byl zvolen Jan z Jenštejna. Závratná rychlost
kariéry však záhy zaznamenala pozoruhodný obrat. Arcibiskup
v roce 1380 prodělal těžkou neznámou nemoc, po které se zcela
změnila jeho psychika. Odborníci se dodnes přou, zda šlo o mor
nebo epileptické záchvaty, jisté je, že do té doby měl Jan z Jen-
štejna častá náboženská vidění a z původně vcelku světsky
žijícího preláta se stal tvrdým asketou.
S tímto způsobem života, který rázně prosazoval i ve svém okolí,
se dostal do ostrého protikladu s králem Václavem IV., kterému
naopak nic světského nebylo cizí. Konflikty mezi oběma muži
na sebe nenechaly dlouho čekat. Situaci přiostřilo papežské
schizma, kdy král i arcibiskup podporovali každý jiného papeže.
Konflikty v různé intenzitě a pod různými záminkami trvaly
prakticky po celou dobu vlády Jana II. Jejich výsledkem byla
i známá příhoda s Johánkem z Pomuku, pozdějším sv. Janem
Nepomuckým v roce 1393. 
V té době však arcibiskup již ztrácel své pozice jak doma, tak
v zahraničí. Moc českého krále byla pro kurii důležitější než
názory arcibiskupa, proti Jenštejnovi se nakonec postavili jak
kapitula, tak i papež, tedy obě nejdůležitější instituce, které jej
měly podporovat. Jan II. tím byl donucen v roce 1936 k abdikaci
a odchodu do ústraní v exilu. Odešel do Říma, kde se stal
titulárním alexandrijským patriarchou a kde v chudobě a ústraní
zemřel. 
Jan z Jenštejna v rámci arcibiskupského majetku zrušil tzv.
odúmrtní právo, tedy právo vrchnosti převzít majetek po smrti
poddaného bez přímého mužského potomka. Tím zasáhl velmi
do života obyvatel tehdejší Příbramě, jistě k jejich spokojenosti.
Do doby jeho arcibiskupství spadá také založení Betlémské kaple
a jako arcibiskup se staral o řadu staveb, mj. chrám svatého Víta
či několika arcibiskupských hradů, a také vlastního Jenštejna. Jan
byl aktivní i na poli literatury a hudby, jeho literární činnost byla
velmi bohatá, zahrnovala nejen náboženská či filosofická díla
a traktáty, ale i básně.
Do příbramských dějin se kromě zrušení práva odúmrtě Jan
z Jenštejna příliš nezapsal, ale z jeho doby máme již přece jen
o našem městě více zpráv. V roce 1390 byl např. revidován
předchozí soupis poddanských povinností (urbář) z roku 1378,
z roku 1393 se dochoval originál nejstarší listiny, který se dodnes
v Příbrami nachází. Je to donace nového oltáře v kostele sv.
Jakuba, kterou zřídil zdejší rychtář, tedy hlavní představitel
města, Jan Rubáš.

Daniel Doležal

3. 7. 1868
Město Příbram se stalo
členem Jednoty pro dosta-
vení chrámu sv. Víta
v Praze a každoročně při-
spívalo finanční částkou
na jeho dostavbu.

4. 7. 1958
Příbramský městský vodo-
vod byl napojen na zdroj
Pilský rybník.

12. 7. 1393
Rychtář Jan Rubáš udělil
příbramskému kostelu
osm kop grošů na zřízení
oltáře. Darovací listina se
dochovala v originále a je
nejstarší písemností ulo-
ženou v příbramském
archivním fondu.

13. 7. 1878
Všichni učitelé příbram-
ského okresu se po své
okresní konferenci v Pří-
brami korporativně vydali
na prohlídku březohorské
školy, kde byli slavnostně
přivítáni městskou radou
a horními úředníky.

14. 7. 1873
Založen na Březových
Horách Krejcarový spolek,
který sloužil především
k podpoře sociálně

potřebných.

15. 7. 1998
Byla ukončena poslední
báňská činnost na Pří-
bramsku dokončením
Kavernového zásobníku
plynu Háje.

25. 7. 1839
Prudká bouře zničila
v okolí Příbramě veškerou
úrodu, důsledkem čehož
nastala nouze o obilí.

25. 7. 1903
Slavnostně otevřena pří-
bramská Sokolovna, při
příležitosti Sletu župy
Jungmannovy.

26. 7. 1543
Císař Ferdinand I. napo-
menul zástavního držitele
Příbramě Volfa z Gutštejna,
aby zanechal vaření piva
ke škodě města. Toto
napomenutí se však minulo
účinkem.

31. 7. 1908
Poněkolikáté byl městskou
policií přistižen dělník
J. Vitásek, který se koupal
v Hořejší Oboře bez plavek.

Daniel Doležal

ČERVENCOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Další peníze putují do školství
Město Příbram získalo peníze z tzv. norských fondů, které
členským zemím Evropské unie poskytuje Norské království
na podporu školství a ochrany přírody. 
Žádost o grant z Finančních mechanismů EHP/Norska v rámci
2. výzvy na projekt „Modernizace 7. ZŠ Příbram“ podalo město
Příbram v roce 2006. Nyní přišla zpráva, že  projekt byl vybrán
a město má přislíbeno 332 534 €, což je 85 procent celkových
nákladů akce.
A na co konkrétně budou peníze v 7. ZŠ Příbram použity? Cílem
projektu je modernizace a vybavení základní školy. Jedná se
o tyto dílčí akce:
- vnitřní běžecká dráha: rekonstrukce objektu, nový běžecký
povrch, oprava sociálních zařízení a šaten, doplnění mobiliáře –
digitální měření času, šatní skříňky, lavičky
- zimní zahrada: interiérové úpravy a opravy, doplnění mobiliáře,
lavice, židle, dataprojektor
- velké nádvoří: rekonstrukce povrchu, doplnění mobiliáře
pro sport a odpočinek
- malé nádvoří: drobné terénní úpravy a opravy povrchu atria,
doplnění mobiliáře pro mladší žáky
- úpravy tělocvičen: opravy obložení a stropů včetně osvětlení,
renovace otopného systému
- venkovní učebna: terénní úpravy, ozelenění, doplnění mobiliáře
– zážitková stezka, zastřešené sezení, altánek pro práci ve skupi-
nách, malý amfiteátr
- hřiště: oprava povrchu stávajících hřišť, nové umělohmotné
povrchy.
Město Příbram má možnost čerpat peníze z grantu až do 1. 4.
2011. Pokud vše půjde hladce, první stavební práce by mohly
začít už letos na podzim. Záměrem je modernizovat a zpřístupnit
veřejnosti sportoviště a případně i další infrastrukturu v základ-
ních školách. Projekt modernizace a renovace sportovišť a volno-
časových prostor  v areálu 7. základní školy Příbram významně
přispěje k naplnění tohoto plánu. Při sledování potřeb žáků
v souladu se specifickým zaměřením školy na sportovní aktivity
byl připraven projektový námět rekonstrukce prostor pro vol-
nočasové aktivity, komunitní práci a setkávání a modernizace
sportovišť školy. Na přípravě záměru se aktivně podíleli žáci
i jejich rodiče, škola na toto téma uspořádala výtvarnou soutěž,
výsledky byly základním návrhem pro projekci. Tento komunitní
přístup k plánování projektu byl v Příbrami použit vůbec poprvé.
Projekt modernizace 7. ZŠ Příbram byl připraven v souladu
s Programem územního rozvoje města Příbram, Programem
rozvoje územního celku Středočeského kraje, Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy
Středočeského kraje a Koncepcí školství v Příbrami a zejména se
strategickými dokumenty v oblasti Rozvoje lidských zdrojů.
Projekt je zařazen do Akčního plánu města Příbram.

Příbram požádá o dotaci na propagaci
Město Příbram požádá o dotaci z Regionálního operačního pro-
gramu „Cestovní ruch, propagace a řízení turistických destinací
Středočeského kraje“. Žádost o dotaci je nutné podat do 30. čer-
vence 2008. Příbramský projekt bude určen na propagaci města
a okolí, a to zejména na veletrzích cestovního ruchu. Město se
pravidelně zúčastňuje veletrhů Regiontour v Brně, Holiday
World v Praze a dalších výstav a veletrhů cestovního ruchu u nás
i zahraničí. 
Celkový rozpočet výše zmíněného projektu města Příbrami je
4 miliony korun. Předpokládaná doba realizace je od ledna 2009
do března 2011. Celková dotace v případě přiznání podpory
projektu může činit až 92,5 procenta způsobilých výdajů.
Město Příbram ročně vydá na prezentaci na veletrzích v České
republice přibližně 400 tisíc korun. V případě úspěšného
schválení projektu by prezentace města v mnohonásobně vyšší
kvalitě a širším rozsahu stála asi 360 tisíc korun, a to za celou
dobu realizace (to je 27 měsíců). Investice do propagace se
městu i příbramským podnikatelům mnohonásobně vracejí
v podobě přílivu tuzemských i zahraničních turistů.

Opravy chodníků za více než milion korun
Vedení města Příbrami nechalo opravit poškozené chodníky
v několika ulicích na příbramském sídlišti a v Jiráskových
sadech. Současně i nechalo postavit nový chodník v ulici
Komenského. Předtím v této ulici museli lidé chodit těmito místy
blátem. Ještě před položením asfaltového koberce bylo nutné
vybudovat přeložku inženýrských sítí, upravit celé místo a od sil-
nice chodník oddělit obrubníky. Výstavba nového chodníku
v ulici Komenského stála celkem 100 tisíc korun.
Celkem v posledních dnech investovalo město Příbram do oprav
stávajících a budování nových chodníků přes jeden milion korun.
Nejdražší byla oprava chodníku v ulici Politických vězňů.
Rekonstrukce povrchu po obou stranách ulice od Kulturního
domu na křižovatku s ulicí Edvarda Beneše stála celkem

400 tisíc korun. Celkem v těchto místech bylo opraveno 680
metrů čtverečních ploch. 
Další opravy chodníků se uskutečnily v ulici Edvarda Beneše.
Tady rekonstrukce 500 metrů čtverečních stála 200 tisíc korun.
Dalších 200 tisíc korun stála modernizace chodníku v ulici
28. října. Rovněž byla opravena i stezka pro pěší napříč parkem
v Jiráskových sadech v Příbrami I. Nový asfaltový povrch
na celkem 450 metrech čtverečních chodníku od ulice Jiráskovy
sady k budově bývalého soudu stál 170 tisíc korun.
Výčtem výše zmíněných investic budování chodníků a opravy
komunikací v Příbrami letos zdaleka nekončí. V nejbližší době se
například chystá výstavba osvětleného chodníku, který bude
oddělen od silnice do Žežic. Před dokončením je také nová cyklo-
stezka u Zdaboře. V létě se budou opravovat povrchy dalších
chodníků a ulic ve městě.

Vyhodnocení výtvarné soutěže
Dne 17. června 2008 se uskutečnilo na náměstí T. G. Masaryka
slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže pro žáky čtvrtých a os-
mých tříd příbramských základních škol, která je součástí
projektu prevence kriminality „Umělecko-výtvarná soutěž
pro ZŠ se zaměřením na sociálně patologické jevy“. Hlavním
cílem této výtvarné soutěže, která je zařazena do Městského pro-
gramu prevence kriminality města Příbrami na rok 2008, je
zvýšit právní vědomí žáků. Zároveň chceme nenásilnou,
soutěživou formou dětem poskytnout základní informace
o sociálně - patologických jevech, jako je například šikana,
záškoláctví, rasová a jiná xenofobie, drogy, alkohol, kriminalita
a další. Starosta města MVDr. Josef Řihák spolu se zástupcem
Okresního ředitelství Policie ČR Mgr. René Petákem předal
autorům nejlepších výtvarných děl ocenění. Součástí programu
slavnostního vyhodnocení výtvarné soutěže bylo též hudební
vystoupení bubenické skupiny Marimba Junior Club, vystoupení
mažoretek z taneční školy Orient Star Příbram, ukázky techniky
Městské policie Příbram a Policie ČR. Návštěvníci během akce
mohli získat další informace o sociálně patologických jevech
od odborníků z řad Policie ČR, Městské policie Příbram,
Probační a mediační služby a K – Centra Příbram.
Zadaná témata pro výtvarné vyjádření byla následující:
- pro žáky 4. tříd ZŠ: „Drogy“, „Alkohol“, „Šikana“ – formou
kresby nebo malby v hodinách výtvarné výchovy,
- pro žáky 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií: „Násilí“, „Krádež“, „Mezilidské vztahy“, „Policie“ – formou
fotografie nebo dalším výtvarným způsobem (kresba, malba,
keramika, koláž, grafika apod.).
Výtvarná soutěž proběhla ve dvou kolech. Nejprve žáci třídy
společně s vyučujícím vybrali nejlepších 5 děl ve třídě a po té
hodnotící komise odborníků vybrala 10 nejlepších uměleckých
děl v každé kategorii, která byla veřejně oceněna. Výtvarné
soutěže se zúčastnilo více než 600 dětí.
Nejlepší vybraná díla budou v září vystavena v Galerii F. Drtikola
v Zámečku - Ernestinu a poté v prostorách Divadla A. Dvořáka. 
Výherci soutěže: 4. ročník: 1. Tereza Albertová, 2. Jana
Jonglíčková, Martin Žáček, Dana Zetochová - ZŠ Školní,
3. Karolína Kopičková, 4. Terezie Gažáková - ZŠ 28. října,
5. Daniela Linhartová, Sabina Myslíková, Vojtěch Vild - ZŠ
Školní, 6. Jana Kašová - ZŠ p. Sv. Horou, 7. Veronika Hejhalová,
Tadeáš Peterka - ZŠ Školní, 8. Martin Zmek, 9. Jan Drmla,
10. Eliška Hronová - ZŠ 28. října.
8. ročník: 1. Lucie Blažková - Gymnázium p. Sv. Horou,
2. Jaroslava Novotná, 3. Jan Jurák, Jakub Vondrášek, Pavel
Káčerek - ZŠ 28. října, 4. Tomáš Šimáček - ZŠ Jiráskovy sady,
5. Andrea Baumgartnerová, 6. Anna Pechočová - ZŠ 28. října,
7. Pavla Benešová - ZŠ Jiráskovy sady, 8. - 9. Nikola Pečenková,
Petra Hořejší - ZŠ 28. října, 8. - 9. Jan Votava - ZŠ Jiráskovy
sady, 10. Vojtěch Přibyl - ZŠ Bratří Čapků.

Začalo druhé sekání trávy
Pracovníci Technických služeb Příbram 25. 6. dokončili první
sekání trávy na území města Příbrami. Sekání začalo 6. května.
Od 1. července začalo 2. sekání.
Posekat trávu rychleji, než bylo plánováno, zvládli pracovníci
TS Příbram díky tomu, že byly zavedeny třináctihodinové
pracovní směny, mimořádné sobotní směny a také díky pomoci
dobrovolných hasičů. Hasiči se letos do sekání trávy v Příbrami
zapojili poprvé a při této činnosti zatím odpracovali 200 hodin. 
I když sekání trávy bylo rychlejší, než vedení TS Příbram pláno-
valo, přesto je stále co zlepšovat. Na přerostlou, neposekanou
trávu si stěžovalo mnoho spoluobčanů. Trávy bylo letos hodně
a není možné ji ihned všude ve městě posekat, ale město bude
hledat další způsoby, aby sekání trávy bylo efektivnější a rychlejší.
Druhé sekání trávy by mělo být rychlejší, protože trávy je již
méně. Polovina travnatých ploch ve městě Příbrami se následně
do konce vegetační sezóny bude sekat ještě potřetí.

- jk -
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Jeden z opravených chodníků na sídlišti



Příbramští občánci narození v červnu

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

Dne 1. 6. ve 22.52 hod. hlídka strážníků Městské policie
Příbram při pravidelné pochůzkové činnosti v ulici Gen.
Tesaříka náhle uslyšela zvuk alarmu. Strážníci po chvilce
zjistili, že zabezpečovací zařízení je v činnosti na budově
Music clubu Hubajda, a jsou násilně otevřeny vstupní dveře
do kuchyně tohoto objektu. Strážníci o této skutečnosti
vyrozuměli stálou službu MP Příbram. Na místo události
byla ihned vyslána ještě motohlídka MP Příbram a byla
vyrozuměna Policie ČR. 
Dne 4. 6. v 16.15 hod. byli strážníci, kteří prováděli
pravidelnou hlídkovou činnost v ulicích města, upozorněni
občany na muže, který byl zjevně v podnapilém stavu
a nekoordinovaně se pohyboval v blízkosti OD Uran
v Příbrami I. Hlídka muže odpovídajícího popisu po chvíli
pátrání nalezla za OD Uran a zjistila, že je zraněn. Stráž-
níci na místě poskytli muži první pomoc a pak jej převezli
na odborné ošetření do Oblastní nemocnice Příbram.
Dne 5. 6. v 18.58 hod. telefonicky oznámil anonym na slu-
žebnu MP, že na náměstí Dr. J. Theurera naproti č.p.122 se
vzájemně fyzicky napadají dva muži. Na místo byla
vyslána ihned tříčlenná hlídka strážníků, která po příjezdu
na místo uviděla na zemi ležícího muže, který krvácel
na hlavě a nad kterým se skláněl druhý muž. Strážníci
zabránili dalšímu vzájemnému napadání mezi muži
a zraněnému poskytli neodkladnou první pomoc. Strážníci
dále na místo zavolali Zdravotnickou záchrannou službu
Příbram a o celé situaci vyrozuměli Policii ČR. 
Dne 7. 6. ve 23.41 hod. bylo telefonicky oznámeno
na tísňovou linku 156, že v objektu ubytovny v Příbrami VII,
Pod Čertovým pahorkem 484, se pere větší počet osob.
Na místo byly vyslány ihned dvě dvojčlenné hlídky
strážníků společně se strážníkem-psovodem a služebním
psem.  Po příjezdu na místo činu sdělili svědci události
strážníkům, že účastníci rvačky již objekt opustili, a tak
bylo zahájeno pátrání v okolí ubytovny. Před ubytovnou,
mezi zaparkovanými vozidly, byl nalezen muž, který silně
krvácel z několika tržných ran v obličeji. Strážníci zraněné-
mu muži poskytli první pomoc, na místo přivolali Zdravot-
nickou záchrannou službu Příbram a o celé situaci
vyrozuměli Policii ČR. 
Dne 11. 6. v 00.10 hod. oznámil na tísňovou linku 156
občan, že Na Rynečku se ozývá střelba. Na místo činu byla
okamžitě vyslána hlídka strážníků. Strážníci na místě kon-
taktovali oznamovatele a dalšího svědka události. Oba muži
strážníkům sdělili, že slyšeli střelbu, a určili, odkud střelba
zazněla (balkon jednoho bytu v č. p. 153). Strážníci o celé
situaci vyrozuměli Policii ČR. Před příjezdem hlídky PČR
strážníci zjistili v souladu se zákonem totožnost údajných
střelců (dva muži), kteří sdělili, že stříleli pouze z paint-
balové pistole. Po příjezdu hlídky Policie ČR jí strážníci
případ předali.
Dne 13. 6. ve 14.20 hod. bylo anonymně oznámeno
na tísňovou linku 156, že v ulici B. Němcové se nachází
zřejmě kradené vozidlo tovární značky Ford Fiesta. Hlídka
strážníků MP Příbram na místě nalezla výše uvedené vozid-
lo, které mělo pouze jednu registrační značku, a proto požá-
dala Policii ČR o prověření, zda vozidlo není v pátrání.
Operační důstojník Policie ČR strážníkům sdělil, že tato
registrační značka je z jiného vozu a požádal o zajištění
vozidla technickým prostředkem k zabránění odjezdu
vozidla a přivolání hlídky PČR v případě, že se dostaví
majitel nebo řidič vozidla na služebnu MP Příbram. Dne 16.
června 2008 se na služebnu MP Příbram dostavil 24letý
muž a požadoval odstranění technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla. Strážníci ihned přivolali
hlídku PČR, které byla celá věc spolu se získanými důkazy
předána, a následně z vozidla odstranili technický
prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Dne 13. 6. ve 21.45 hod. bylo oznámeno telefonicky
na Městskou policii, že na náměstí 17. listopadu neznámá
osoba před budovou pošty rozbíjí sklo u telefonních budek.
Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP, která před
budovou pošty nikoho nenalezla, ale při prohlídce okolí
uviděla cca 100 metrů od místa činu, v ulici Politických
vězňů, muže odpovídajícího popisu oznamovatele. Muži
z obou rukou tekla krev a byl zjevně pod vlivem alkoholu.
Strážníci muži poskytli první pomoc a na místo přivolali
hlídku Policie ČR. Po příjezdu hlídky jí strážníci případ
předali a poskytli policistům nezbytnou součinnost.
Dne 13. 6. ve 22.15 hod. uviděla motohlídka MP Příbram
při své pravidelné hlídkové činnosti v Brodské ulice
23letého muže na motocyklu. Muž nerespektoval dopravní
značení a vjel do této jednosměrné ulice v protisměru.

Strážníci v souladu se zákonem zastavili řidiče motocyklu.
Chování řidiče vykazovalo známky požití alkoholického
nápoje, a tak strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR,
které celý případ předali. Policisté v přítomnosti strážníků
provedli orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsled-
kem (1,81 promile). Dále bylo zjištěno, že muž nevlastní
řidičský průkaz a motocykl je v pátrání jako odcizený.
Dne 14. 6. ve 23.50 hod. oznámila na tísňovou linku 156
paní, že v Mostecké ulici se pohybuje podezřelá osoba
a nahlíží do zaparkovaných vozidel. Na místo byla ihned
vyslána hlídka strážníků, která zde po příjezdu již žádnou
osobu odpovídající popisu oznamovatelky neviděla.
Strážníci zde však objevili otevřené vozidlo (bez zjevných
stop násilí) tovární značky Škoda Felicie, u kterého bylo
vytrženo autorádio. Na místo byla přivolána hlídka Policie
ČR, které byl celý případ předán.
Dne 18. 6. ve 13.50 hod. bylo oznámeno telefonicky na
služebnu Městské policie Příbram, že v OD K+B Expert
v Příbrami VIII byla zadržena osoba, jež přes pokladnu
přenesla bez placení autorádio Sony v ceně 2 390,- Kč.
Na místo se dostavila hlídka strážníků MP Příbram, která
zjistila, že pachatelem krádeže je 29letý muž, který se
krádeže dopustil opakovaně a je za trestný čin krádeže
podmínečně odsouzen. Muž byl strážníky převezen na Ob-
vodní oddělení Policie ČR, kde byl společně s důkazy
o trestném činu předán službu konajícím policistům.
Dne 20. 6. ve 21.34 hod. oznámila telefonicky na služebnu
Městské policie Příbram paní, že v Žižkově ulici se pohy-
buje podezřelá osoba, která nahlíží do zaparkovaných
motorových vozidel. Na místo byla ihned vyslána hlídka
strážníků-psovodů, která zde po příjezdu nikoho nezastihla,
ale při prohlídce přilehlého okolí si povšimla osoby odpoví-
dající popisu. Strážníci zjistili totožnost 27letého muže,
a protože se jim jeho chování zdálo velmi podezřelé,
provedli dotaz na Policii ČR, zda se najedná o osobu
pohřešovanou nebo hledanou. Operační důstojník
strážníkům sdělil, že na muže je vydán příkaz k zatčení,
a tak muže převezli na Obvodní oddělení Policie ČR. 
Dne 26. 6. ve 14.50 hod. oznámil telefonicky na služebnu
Městské policie Příbram muž, že v horní části auto-
busového nádraží v Příbrami IV leží v trávě pravděpodobně
opilý chlapec. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP
Příbram. Strážníci zde nalezli v trávě vedle nástupiště
ležícího 12letého chlapce, který jevil známky otravy alko-
holem, upadal do bezvědomí a zvracel. Strážníci okamžitě
zavolali Zdravotnickou záchrannou službu Příbram,
chlapce položili do stabilizované polohy a do příjezdu
lékaře kontrolovali životně důležité funkce. Chlapec byl
odvezen na JIP do Oblastní nemocnice Příbram a strážníci
o celé události informovali Policii ČR. 
Dne 28. 6. si po 19. hodině občané města opakovaně tele-
fonicky stěžovali Městské policii Příbram na nadměrný
hluk z hudební reprodukce konané v areálu Nového rybní-
ka. Strážníci se na místo dostavili ve 20 hod. a kontaktovali
pořadatele celé akce, kterým strážníkům předložil povolení
od MěÚ Příbram umožňující hudební reprodukci provozo-
vat do 24.00 hod. Pořadatel akce strážníkům dále sdělil, že
pokud by hudba obtěžovala občany města, je připraven ji
ztišit. Protože stížnosti občanů na nadměrný hluk pokračo-
vali, strážníci kontaktovali opět pořadatele, který zajistil
ztišení hudby. 
Dne 29. 6. v 1.20 hod. bylo anonymně na tísňovou linku
156 oznámeno, že ve Školní ulici skupina pěti mladíků
poškozuje zastávku MHD. Na místo byli ihned vysláni
strážníci, kteří prováděli pravidelnou hlídkovou činnost
v blízkosti inkriminovaného místa. Strážníci se k zastávce
MHD dostavili během cca 2 min., bohužel na místě činu
a ani v jeho okolí, mladíky odpovídající popisu oznamo-
vatele však již nezastihli. Hlídka na místě provedla
fotodokumentaci a věc předala Policii ČR. Následně
ve 3.05 bylo opět telefonicky oznámeno na služebnu MP, že
ve Školní ulici skupina osob demoluje zastávku MHD.
Hlídka, která byla vyslána na místo, při příjezdu viděla
v blízkosti zastávky MHD tři mladíky, kteří se po spatření
služebního vozidla MP Příbram dali na útěk. Strážníkům se
podařilo zadržet jednoho z prchajících, a to šestnáctiletého
mladíka, který strážníkům sdělil jména svých společníků.
Mladík byl po té odvezen strážníky na Obvodní oddělení
PČR Příbram, kde byl společně s fotodokumentací a další-
mi zjištěnými informacemi k případu předán policistům.

JUDr. Milan Fára, zástupce velitelky MP Příbram

OTÁZKY + ODPOVĚDI: MHD A SID
Co je to vlastně SID a jaké výhody přináší zapojení Městské
hromadné dopravy Příbram do tohoto systému?
„Integrovaná doprava je systém dopravy, který by v budoucnu měl být
propojením všech dostupných druhů veřejné dopravy do jednoho
celku s jednotnými přepravními podmínkami, jednotným tarifem
a jednotným jízdním řádem.
V praxi to znamená koordinaci jízdních řádů různých linek, koordi-
naci návazností jednotlivých spojů a přestupů a jednotný informační
systém. Cílem zavedení integrované dopravy by mělo být hlavně
odstranění její neefektivnosti a zkvalitnění služeb cestující veřejnosti.
Středočeská integrovaná doprava (SID) zahrnuje zatím pouze auto-
busové linky v několika oblastech Středočeského kraje, kde je
hlavním cílem sjednocení MHD velkých měst s příměstskou a re-
gionální dopravou. Provoz SIDu byl u nás zahájen na konci loňského
roku zavedením systému integrované dopravy na krajské lince
Příbram – (Dobříš)- Praha. Projekt bude pokračovat dalšími linkami
a dokončen bude dle plánu  v roce 2014.
V zájmu zkvalitnění služeb pro občany našeho města a po před-
chozích jednáních s odborem dopravy Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje dochází v současnosti k zapojení MHD Příbram
do tohoto systému. Tento krok přinese našim občanům větší možnosti
využití výhod integrované dopravy. Jednou z velkých výhod propo-
jení MHD a SID je například zavedení jednoho zvýhodněného
přestupu  do 20 minut a to jak v rámci linek MHD Příbram, tak mezi
MHD Příbram a linkami SID (na jízdence bude vyznačena možnost
přestupu do 20 minut v příslušné zóně).“

Platí možnost zvýhodněného přestupu při všech způsobech
odbavení? Tedy i při platbě v hotovosti?
„Ne, zvýhodněný přestup je možný pouze pro odbavení cestujících
čipovou kartou – peněženkou. Při platbě v hotovosti možný není,
tam zůstávají všechny podmínky nezměněné.“

Kterých linek SID se týká propojení s MHD – na které „modré“
autobusy si můžu takto přestoupit?
„V současné době se toto propojení týká pouze linek Příbram –
(Dobříš) – Praha. Přestup neplatí v kombinaci s pravidelnými linkami
(např. Příbram – Březnice), kde není zaveden SID.“

Změnila se propojením MHD a SID nějakým způsobem výše
ceny jízdného v MHD?
„Ne, ceny jízdného v MHD zůstávají nezměněny.“

Jak v autobuse prokáži nárok na zvýhodněný přestup? Musím
předložit jízdenku z prvního autobusu?
„Papírová jízdenka neslouží při přestupu jako doklad, tudíž ji
nemusíte předkládat. Cestující bude v autobuse odbaven obvyklým
způsobem a odbavovací elektronický systém si sám vyhodnotí situaci
z údajů na kartě, tedy pozná, zda cestující stihl lhůtu pro přestup a zda
má přestupní pásmo zaplacené.“

Jak postupovat při přestupu z linky MHD na linku SID?
„Při tomto přestupu je postup stejný jako v MHD. Cestující přestoupí
na příslušnou linku SID, zde nahlásí obvyklé údaje, tedy cílovou za-
stávku, druh jízdného a platbu kartou, pak přiloží kartu ke strojku.
Pokud je přestup ve stanoveném limitu 20 minut, vydaná jízdenka se
liší od běžné sníženou cenou a poznámkou, že další přestup není
možný.“

Možnost přestupu je výhodou pro majitele čipových karet-
peněženek, ale má propojení MHD a SID  také nějakou výhodu
například pro majitele časových kupónů SID?
„Ano, i tyto kupóny budou platit pro obě dopravy. Podmínkou je, aby
kupón SID byl prodán i do zóny „64“, což je označení Příbrami v SID.
Pak se kupón bude chovat stejně jako „měsíčník“ pro MHD. Cestující
přiloží kupón ke strojku, kde se ověří platnost období a zóny
a proběhne odbavení. Akceptovány budou kupóny vystavené
dopravci zapojenými do SID (Connex Praha, BOSÁK BUS, CUP
TOUR bus, PROBO TRANS, ČSAD MHD Kladno).

Jsem majitelem časového kupónu MHD. Mohu tento použít v au-
tobusech SID a v jakém rozsahu?
„Časový kupón MHD (vystavený Connex Praha) bude na linkách SID
platit pouze v zóně „64“. Cestující při odbavení nahlásí výstupní za-
stávku a platbu kupónem. Strojek ověří údaje a cestující je odbaven.“

Pro které kupóny MHD Příbram platí tato možnost využít
„modré“ autobusy SID jako MHD?
„Jsou to měsíční kupóny: občanský, poloviční, žák-student, důchodce.
Možnost neplatí pro vlastníky karet „ZDARMA“ a „SENIOR“,
na kterých jsou uloženy roční bezplatné kupóny. Tyto platí i nadále
pouze v autobusech MHD Příbram.

Jak se vyhnout možným potížím při využití nového systému?
„Prvořadou podmínkou pro funkčnost čipové karty v nově zavedeném
systému je její tzv. „přečipování“ na nový elektronický systém. Tuto
možnost má cestující v informační kanceláři firmy Connex Praha
v budově ČD centra (budova vlakového nádraží) v Příbrami. 
V případě, že chce cestující používat svou čipovou kartu i u jiného
dopravce, než jakým byla vystavena, doporučujeme navštívit tohoto
prodejce za účelem odblokování karty i pro ostatní dopravce zapojené
do SID.
Pokud i přes tyto učiněné základní kroky dojde při odbavení ve voze
k jakékoli nesrovnalosti, doporučujeme nedohadovat se s řidičem
vozu, ale neprodleně uplatnit reklamaci u příslušného dopravce,
s nímž jsme cestovali.

Odbor správy silnic MěÚ Příbram, tel. 318 402 204



F O T O K R O N I K A

Na Drkolnově na “Hlinovkách” město vybudovalo multifunkční hřiště a bylo již předáno občanům do
užívání.

V Galerii Františka Drtikola v Zámečku - Ernestinu jsou vystavena díla Jasana Zoubka a Radana
Wagnera. Na snímku je záběr z vernisáže. Výstava potrvá do 31. července 2008. Oslavy 100. výročí založení Základní školy Jiráskovy sady se zúčastnil také starosta Josef Řihák.

Starosta Josef Řihák přijal na radnici úspěšné volejbalistky ze Základní školy pod Svatou Horou.
Doprovázel je ředitel školy Petr Ročňák.

Dne 17. 6. byly slavnostně vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže žáků ZŠ. Akce proběhla
na náměstí T. G. Masaryka. Ceny předával starosta J. Řihák a zástupce Policie ČR R. Peták.

Ve čtvrtek 26. 6. přivítal Václav Černý, člen Zastupitelstva města Příbram, nové Příbramáčky. 

V úterý 8. 7. přijal starosta na radnici fotbalisty. Byli to členové FC Union Brdy, kteří získali titul
mistra republiky v malé kopané pro rok 2008. Mistrovství se konalo 28. a 29. 6. v Pardubicích.

První místostarosta Petr Kareš spolu s poslankyní Evou Dundáčkovou předali žákům příbramských
základních škol Ceny Fair play za školní rok 2007/08. 



S L O U P E K S E N Á T O R A
V nedávné době se vláda České repu-
bliky rozhodla uznat nezávislost Kosova,
které je součástí území Srbska jako nástup-
nického státu bývalé Jugoslávie. Na to
reagoval prezident republiky demonstra-
tivním přijetím srbského velvyslance
a prohlášením, že se za toto rozhodnutí
české vlády stydí. Tato nebývalá rozepře
mezi vládou a prezidentem republiky
způsobila, že se mě občané často ptají,

proč k této rozepři došlo a který postoj je správnější. 
Domnívám se, že správný je postoj prezidenta republiky,
a plně se k němu připojuji. Postoj prezidenta republiky
vychází z mezinárodního práva a slibu, který Rada
bezpečnosti OSN dala v rezoluci č. 1244 přijaté v roce
1999 při ukončení bombardování Jugoslávie, podle níž
Kosovo zůstane součástí Jugoslávie, byť bude pod správou
OSN za účasti vojenských jednotek KFOR, a to včetně
českých vojáků. OSN tehdy řekla zhruba toto: využili jsme
z humanitárních důvodů vojenské síly, abychom zabránili
etnickým masakrům, budeme Kosovo administrativně i vo-
jensky spravovat, ale slibujeme a garantujeme, že Kosovo
zůstane součástí Jugoslávie (nyní tedy Srbska). Tyto sliby
a garance zůstaly nyní od některých členských států OSN,
včetně České republiky, nenaplněny. Nejen to. Uznání
nezávislosti Kosova je také v rozporu se závěry tzv.
Helsinské konference konané v roce 1975, která rozhodla,
že hranice v Evropě je možno měnit jen se souhlasem těch,
kterých se změna týká. Je to tentýž tzv. „závěrečný akt“,
v souvislosti s nímž byl přijat mezinárodní pakt týkající se
lidských a občanských práv, na základě něhož vznikla
Charta 77, která se oprávněně dovolávala jeho dodržování
v období před rokem 1989. Je s podivem a mrzí mě, že
někteří přední signatáři Charty 77 se nyní, pokud jde
o Kosovo, závěry z Helsinek neřídí, a schvalují a podporují
vyhlášení nezávislosti Kosova a jeho uznání Českou
republikou, ačkoliv by z hlediska konzistence svých život-
ních postojů měli učinit pravý opak.
Ti, kteří jsou pro samostatnost Kosova a její diplomatické
uznání, argumentují jedinou věcí. Osamostatnění Kosova
je prý už faktickou realitou, na níž žádné minulé rezoluce
OSN či jakákoliv jiná ustanovení mezinárodního práva nic
nezmění. Faktickou moc v Kosovu mají na všech úrovních
představitelé Kosovské osvobozenecké armády, a s tím prý
už nikdo nic neudělá. Prostě to tak je, a hotovo. Je to realita,
a tak nezbývá, než vzniklou realitu uznat, a to i diploma-
ticky. To je však způsob uvažování, který je v rozporu
s jedním klasickým principem, který hlásá přednost formy
před obsahem při posuzování správnosti čehokoliv, tj. říká,
že správné může být jen to, čeho je dosaženo formálně
správným postupem, a nikoliv to, čeho je takzvaně
„pro dobrou věc“ dosaženo porušením platných právních
postupů, daného slova, či jiných dohodnutých závazků či
podmínek. 
Budeme-li totiž uznávat vzniklou „realitu“ jako kritérium
správnosti čehokoliv, naplní se bohužel jedno letité
přísloví, které  říká: Sliby se slibují, blázni se radují.

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

Vážení čtenáři, teď právě držíte v rukou
již červencové číslo měsíčníku Kahan
a v tomto letním příjemném čase jsme se
přehoupli do druhého pololetí roku
2008. Většinu z Vás čekají příjemné

prázdninové zážitky, ale čeká nás i spousta práce. V minulém čísle jsem Vám slíbila
zveřejnit výsledky XIV. ročníku tenisového turnaje ve čtyřhrách v tenisovém klubu
PB Tisku v Bohutíně. Zúčastnilo se ho patnáct dvojic. Na třetí až čtvrté příčce se
umístily firmy ARTUR ROSS, s. r. o., ve složení Jiří Slunéčko a Daniel Štěpánm,

a B+B Bohutín Václav Bůžek a Pavel Pobořil. Ve finále se strhl vyrovnaný boj firmy Internet PB,
s. r. o.,  s firmou Pbtisk, s. r. o. Na druhém místě skončila dvojice firmy Internet Pb, s. r. o.,  pánové Aleš
Barášek s Radkem Dobešem a vítězství znovu obhájila firma  PBtisk, s. r. o., ve složení Jaroslav
Škudrna a Aleš Vršecký. Z rukou ředitelky OHK Příbram Ireny Karpíškové převzali vítězové nádherný
broušený pohár od sponzora turnaje firmy Rückl Crystal, a. s., a knihu „Tenis byl můj život“ o Janu
Kodešovi s podpisem, které věnovala firma Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., a samozřejmě nechy-
bělo ani šampaňské na oslavu. Pro ostatní tenisty byly též připraveny pěkné ceny, knihy firmy PB tisk,
s. r. o., a občerstvení. Již tradičně vládla příjemná atmosféra nádherného letního dne a slunečné počasí.
Letos poprvé měli naši členové možnost zúčastnit se golfového turnaje, který pořádá OHK Mladá
Boleslav, čímž jsme rozšířili nabídku našich sportovních aktivit. Zájem byl ze strany našich členů a hostů
velký a příbramský region se opět neměl za co stydět. Přivezli jsme do regionu tři poháry. Mgr. Jaroslav
Melša 1. místo v Golfové akademii, Přemysl Melša 1. místo ve skupině 0 -18 HCP a Terezka Pilousková
3. místo ve skupině 36. - 54. HCP. Další zajímavou novinkou je převzetí záštity OHK Příbram nad akcí
MISS Příbramska 2008. Bližší informace o soutěži se můžete dočíst na www.misspribramska.cz.
OHK Příbram rozšiřuje od 1. července 2008 služby pro podnikatele i občany ověřovatelská kancelář
CZECH POINT o výpisy z trestního rejstříku a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy
podle §72 živnost. zákona. OHK Příbram dále vydává výpisy z registrů státu jako jsou obchodní
a živnostenské rejstříky, a výpisy z katastru nemovitostí. 
Cena za první stránku výpisu zůstává 70 Kč a za každou další stránku 50 Kč. Úřední hodiny pro tu-
to službu jsou pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 15 hodin a úterý od 8 do 12 hodin. Firmy i občané se k nám
pomalu učí chodit a my se na ně těšíme. Jsme rádi, že jsme mohli rozšířit naše služby o tuto činnost.
Dne 24. června v nově rekonstruovaném Penzionu Nový Rybník u Obořiště uspořádala Okresní
hospodářská komora pro své členy již 3. klubové setkání v tomto roce, tentokrát na téma „Společenská
odpovědnost firem“. V našem regionu se můžeme pochlubit kvalifikovanými lektory pro toto téma,
kterými jsou generální ředitel Kovohutí Ing. Jiří Dostál a marketingový manažer firmy Ing. Miroslav
Jarolímek. Ing. Dostál je současně i předsedou výkonného výboru organizace Business Leaders Forum
(BLF), která je sdružením mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodržování etiky
v podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem a podporuje spolupráci mezi
firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Tato organizace též vydala příručku „Společenská odpověd-
nost firem, průvodce nejen pro malé a střední podniky“, kterou obdrželi všichni účastníci klubového
setkání.  Naši podnikatelé se dozvěděli, co je společenská odpovědnost firem (CSR), dobré důvody pro
odpovědné podnikání, CSR a Evropská unie, jak CSR zavést, komu a jakým způsobem CSR komuniko-
vat a jak konkrétně uplatňuje CSR společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Dne 9. června se
uskuteční na HK ČR panelová diskuze k tomuto tématu, jejímž účastníkem bude i Ing. Jarolímek. 
Mnoho bylo také řečeno o etice podnikání, kdy členové HK ČR mají možnost přistoupit k Etickému
kodexu člena komory a současně mají možnost používat logo člena HK ČR. Po skončení prezentace
následovala volná beseda podnikatelů i hostů a společně jsme opět strávili jeden velmi příjemný
a užitečný podvečer. Setkání předcházelo i závěrečné předprázdninové představenstvo OHK, které se
zabývalo náplní činnosti OHK Příbram na 2. pololetí a schválilo i nové členy:
Ing. Lukáš Vohanka – GEU – poradenství v oblasti dotací EU
Ing. Bohumil Neužil – znalecká činnost v oboru ekonomika (ceny + odhady motorová vozidla+ návěsy,
přívěsy), strojírenství (ceny + odhady strojů, zařízení a technologie staveb).
Rádi zveřejňujeme i příznivé zprávy ze života naší členské základny. Společnost J.K.R., s. r. o., úspěšně
absolvovala recertifikační audit dle normy ČSN ISO 9001:2001. Recertifikační audit, jejímž hlavním
realizačním procesem byl Vývoj a implementace podnikového informačního systému a jeho následné
podpory, byl vyhodnocen s nadstandardní úrovní aplikace QMS na řízení společnosti, a to jak ze strany
vedení, tak zaměstnanců. OHK blahopřeje.
Všechny informace najdete na našich webových stránkách.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
Česká spořitelna je
klíčovým finančním part-
nerem rozvoje Příbramska

Každý region potřebuje
pro zajištění rozvoje,
prosperity a spokojeného
života svých obyvatel

silného finančního partnera. Investora, který dokáže
rozpoznat slibné projekty a uvést je do života,
a v jehož zájmu je i podpora neziskového sektoru.
V Příbrami a okolí plní tuto roli již tradičně Česká
spořitelna.

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy
zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní
předchůdce České spořitelny. Na tradici českého
a později československého spořitelnictví navázala
v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost.
Téměř pět a půl milionu klientů, které dnes Česká
spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném
postavení na českém trhu.

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné
středoevropské Erste Group s více než 16 miliony
klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila
svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení
všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna
kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých pro-
duktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná
na drobné klienty, malé a střední firmy a na města
a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování
velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti
finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je
počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu.
Její služby pravidelně oceňuje také odborná veřej-
nost. Svědčí o tom mimo jiné zisk prestižního
ocenění Banka roku, kterou Česká spořitelna získala
třikrát. Nejvýznamnějším oceněním pro Českou
spořitelnu je však titul Nejdůvěryhodnější banka
roku, který získala čtyřikrát. Jedná se totiž o hla-
sování široké veřejnosti a klientů všech bank.

Česká spořitelna již vydala více než 3 mil. platebních

karet, disponuje sítí zhruba 640 poboček a provo-
zuje více než 1100 bankomatů. Na českém
kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi
významné obchodníky s cennými papíry.

Česká spořitelna podporuje charitativní neziskové
společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně
prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce
2001 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny,
jejímž účelem je podpora projektů v oblasti kultury,
vzdělávání, vědy, veřejných a sociální záležitostí,
zdravotní péče, charity, sportu a ekologie.

Česká spořitelna v Příbrami je sídlem nejen
pobočky, ale i oblastního ředitelství. Pod oblast patří
celkem 19 poboček na území Příbramska, Benešovska
a částečně okresu Praha západ. Se 150 zaměstnanci
a 108 tisíci klienty patří oblastní pobočka Příbram
k těm nejmenším z celkově 23.

Přesto nebo právě proto pobočka patří k těm
nejúspěšnějším, každoročně získává ocenění za kva-
litu poskytovaných služeb, která vychází z hodnocení
klientů a dále jsou zde pilotovány mnohé projekty
a nové produkty. Dalším významným úspěchem
při rozvoji Příbramska je podíl klientů komunální
sféry, kterých je obsluhováno více než 82 %.

O kvalitě služeb se můžete přesvědčit v pobočce
v Příbrami, Milínská ul. 166, tel. 318 646 301. 

Dne 23. června 2008 byli v rámci akce Fair play
za školní rok 2007/2008 odměněni žáci příbram-
ských základních škol za vynikající výkony a vzor-
nou reprezentaci školy v oblasti sportu, kultury či
péče o životní prostředí, nebo za mimořádnou
pomoc spolužákům. Ocenění a dárky jim při slav-
nostním přijetí v zasedací místnosti městského
úřadu předali 1. místostarosta města Ing. Petr Kareš
a poslankyně Parlamentu ČR JUDr. Eva Dundáčková.

Oceněni byli:
Ze Základní školy pod Svatou Horou Jolana
Prokopová, kapitánka družstva, za vynikající
úspěchy ve volejbale, a Antonín Sirotek za pří-
kladnou a obětavou péči o svého tělesně
postiženého spolužáka.
Ze Základní školy Březové Hory Ondřej Šípek
za vzornou reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích, především v kopané, a Tomáš Ric za mi-
mořádné úspěchy v oblasti environmentální
výchovy.
Ze Základní školy Jiráskovy sady nejúspěšnější

sportovec školy Vít Havelka a Gabriela-Anna
Lukšanová reprezentující školu v mnoha vý-
tvarných soutěžích a přehlídkách.
Ze Základní školy 28. října Markéta Ševčíková
za vynikající výsledky v gymnastice a Jana
Jechová za mimořádné úspěchy v krasobruslení
v ČR i v zahraničí.
Ze Základní školy Bratří Čapků všestranně nadaný
sportovec Ondřej Topič, jehož dosud největší
úspěch je 1. místo na mistrovství republiky v polo-
hovém závodě v plavání na 200 m.
Ze Základní školy Školní Jana Vaníčková, která se
věnuje zejména atletice a výrazně přispěla k získání
1. místa ve Sportovní lize, Adam Hornák, vše-
stranný sportovec reprezentující školu zejména
v basketbalu a volejbalu, a za vynikající studijní
výsledky především v oblasti kultury Aneta
Kolingerová.
Z Waldorfské školy vedoucí hudební skupiny
Albert Romanutti, příkladně reprezentující školu
v uměleckých soutěžích.
Blahopřejeme všem k získání ceny.

C e n y  F a i r p l a y  b y l y  p ř e d á n y

Maturitní vysvědčení absolventům Gymnázia pod Svatou Horou 
U příležitosti desátého setkání s čerstvými absolventy školy byl požádán starosta města Příbrami
pan MVDr. Josef Řihák, aby maturantům předal jejich nejcennější vysvědčení. K tomuto slavnostnímu ak-
tu došlo v aule Základní školy Jiráskovy sady, shodou okolností slavící sto let od svého založení.
Na všechny přítomné tak dýchla vznešená historie barokní budovy, v jejíchž zdech po krátkou dobu též
probíhal gymnaziální život. Po slavnostním projevu ředitele školy, ve kterém zazněly nejen vzpomínky
na uplynulá studentská léta, ale také připomenutí důležitých hodnot v životě člověka a v neposlední řadě
gratulace a přání mnoha úspěchů v celém dalším životě, zdůraznil starosta města význam vzdělání
pro život v budoucí Evropě a připomněl absolventům, aby nezapomínali nejen na svoji školu, ale také
na své město. Studentská hymna ukončila slavnostní akt a řada rodičů a prarodičů se neubránila slzám.
Pro úplnost je třeba říci, že výsledky maturitních zkoušek absolventů Gymnázia pod Svatou Horou byly
velmi pěkné. Vždyť z téměř 50 maturujících 13 prospělo s vyznamenáním, z toho 6 na samé jedničky. 

Mgr. Pavel Karnet

Návštěva z partnerské školy na Obchodní akademii Příbram
Začátkem května jsme na naší škole už podruhé přivítali návštěvu z partnerské školy z německého města
Idar-Oberstein. Tentokrát přijeli dva kolegové, kteří na své škole plánují založení fiktivních firem. 
Před dvěma lety se zúčastnili veletrhu fiktivních firem „Podzimní Příbram“ pořádaného naší školou, nyní
se přijeli podívat, jak fiktivní firmy pracují v průběhu školního roku. Zúčastnili se vyučování
ve 3. ročnících, hovořili se studenty o jejich práci ve firmě, a jak nás sami ujistili, získali inspiraci pro svou
práci. Těšíme se, že za rok nebo za dva se bude náš tradiční podzimní veletrh konat již s mezinárodní
účastí.

Mgr. Hana Ruferová
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RaJart
Staré a nové pecky

Jasan Zoubek | Radan Wagner

6. června - 31. července 2008
Galerie Františka Drtikola 
Zámeček – Ernestinum Příbram
OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ OD 9 DO 17 HODIN

Špatný vtip? Výmysl chorobného mozku? Omyl.
Doručeno dne 20. května 1915. Nazítří ženy
se svými dětmi a rodiči nastupují na nákladní
auta, která je dovezou na nádraží, a dále
v dobytčích vozech.  
O něco později užaslí obyvatelé Všeně, Milína,
Buštěhradu, Nového Knína, Ptic, Chyňavy,
Doks, Příbrami a celé řady dalších obcí
v Čechách i na Moravě potkávají vyděšené,
hladové, zbědované lidi s ubohými ranci před
svými příbytky. Sami na pokraji hladu otvírají
cizincům dveře. Mluví se rukama a nohama.
Muži bojují někde v horoucích peklech.
A při každodenní lopotě je každá ruka dobrá.
Tak začíná příběh, o kterém většina z nás
donedávna neměla ani tušení. Dokud nepřišel
dopis z Itálie, pozvánka pro starosty zmíněných
obcí na oslavy do Valle di Ledro. Mají zájem
o partnerství. To se dnes v Evropě nosí, ale proč
zrovna s námi? Partnerství a spolupráce nakonec
není nikdy dost. Vyjíždíme do Itálie a uvidíme.
Za Příbram jede 1. místostarosta Ing. Petr Kareš,
Milan Růžička (člen ZM) a tlumočnice Dagmar
Mirarchi.
Lederské údolí, jak zní český název Valle di Le-
dro hledám na mapě dlouho a vidím, že je to
pěkně zastrčené místo v podhůří Alp. Nový tunel
a komfortní silnice nás dovedou k jezeru, které
se dá pohodlně objet na kole, k jezeru, kde i ryby
jsou nějak průzračné. Ze subtropického Lago di
Garda jsme za chvíli vyjeli do výšek, kde rostou
jabloně a stejně jako v mé zahradě právě teď zrají
jahody. Až na vysoké hory kolem dokola je mi
krajina nějak povědomá, zkrátka jako doma.
Jistě, je toho hodně, co není jako doma.
Přízračná čistota, pořádek, upravené a nové
domy, hotýlky a restaurace plné lidí a dobrých

jídel. Záplavy květin. Ale ve skrytu duše
doufáme přece všichni, že i tohle jednou bude
u nás doma.
Informační středisko. Vedle vlajky italské ozdo-
bené i vlajkou českou. Hned se nás ujmou. Večer
navštívíme zbrusu nový dům, který byl postaven
pro potřeby setkávání obyvatel při různých
příležitostech. Stěny krásného kruhového sálu
zdobí stoleté fotografie. Na nich matróny ve slav-
nostních šatech obklopené dětmi, celé rodiny.
Fotka žen s košíky a v šátcích s textem Ženy
z Concei na polích Nového Knína, podtitulky
dalších desítek fotek jako Dívky z obce Locca
v Příbrami, rodina Vondrákova z Nového Knína,
Adelina a Gisella Gasperi s dvěma českými
děvčátky, česká dílna a na žebříku stojí Rosina
Bondi. Dále fotky pohřbů, hrobů, procesí,
ohromná skupinová fotka poutníků na Svaté
Hoře, fotky Svaté Hory a Příbrami před sto lety.
Zmocňují se mne mdloby. Kde to jsem, kde je
ten kruhový sál? Jsem doma? Jakýsi muž ke mne
přistoupí a  praví: “To, co jste vy udělali pro nás,
vám my nikdy nemůžeme vynahradit.” Další pár
s dcerou ukazuje na fotku. “Tohle je moje
babička, byla v Milíně.” Další muž kolem
padesátky mi začne zpívat českou píseň, kterou
neznám. Vnuk a syn podepírají starce, 98 let.
Když se dozvěděl o návštěvě z Čech, museli ho
za námi dopravit, musel se setkat s těmi, co
přijeli jako zástupci města Příbram, kterým by
nejraději padl kolem krku. Znáte v Příbrami
rodinu Svobodovu, byl to učitel? Je spokojen
po ujištění, že rodina tohoto jména je v Příbrami
stále. 
Příběh, který začal tak drasticky, se díky do-
brotě, lidskosti našich předků, hlavně díky našim
babičkám a prababičkám, změnil snad v idylu.
Italská komunita, kterou zpočátku nazývali
cikáni, si rychle získala obdiv, úctu a přátelství
českých lidí. Ty matróny na fotkách už dávno
nežijí. Ale těm, co jsou na fotkách dětmi, zůstali
ty čtyři roky vysídlení v Čechách součástí
života. Z nich se časem staly babičky, které
vyprávěly svým vnoučatům o vzdálené Boemia,
o kamarádkách Maruškách a Věruškách, zpívaly
jim české písničky. V nepředstavitelně odlehlém
horském údolí Itálie tak vyrostla generace
dnešních padesátníků, kteří dostali do vínku
lásku a vděčnost ke vzdálené Boemii. 
Italsky babička se řekne nonna. Vzpomínky
na Boemii, jak se italsky říká Čechám, se v mys-
lích lederských staly kulturním dědictvím, každý
měl svou „babičku“ a tohle české slovo zná
každý v údolí. 
K 90. výročí konce „Velké války“ (tenkrát se
nevědělo, že byla jenom první, následovaná
další strašnou válkou) si naši lederští splnili
po leta hýčkané přání. Dne 28. června 2008 byla

za přítomnosti jeho excelence Vladimíra
Zavázala,  velvyslance České republiky a pana
presidenta autonomní provincie Trento pana
Lorenco Dellai a dalších významných hostů
slavnostně podepsána smlouva o přátelství

a spolupráci mezi výše jmenovanými českými
obcemi a svazkem obcí lederských. Smlouva,
která už se nedívá do minulosti, ale do budouc-
nosti. Slavnost zahájila evropská hymna.
Proslovy o přátelství, hymna česká a italská.
Vystoupení mužského chóru, který zazpíval
italsky také píseň Kde domov můj. Všichni
seděli hodiny jako přikovaní dlouho do noci
v povznesené, sváteční náladě plné vřelých
přátelských  citů.
Aby k tomu mohlo dojít, museli  Giuliano Pelle-
grini, prezident svazku lederských obcí a jeho
tým  tvrdě pracovat. Obrátili se na České velvy-
slanectví v Římě, kde našli v osobě našeho
velvyslance významného spojence. Našli pana
Dario Colomba, spisovatele. Lederské rodiny
vyndaly fotky se starých alb, dopisy, pohlednice,
vše, co se s pietou  doma uchovávalo.  Na DVD
promluvili pamětníci a jejich vzpomínky byly
zaznamenány. Byly zapsány osudy rodin, mnoho
příběhů tak, jak se vyprávěly v rodinách. Vypá-
trali a oslovili rodiny v Čechách, které přispěly
svými dokumenty. Autor prostudoval stohy arte-
faktů až tyto lidi poznal tak, jako by žili. Vše, co
začal psát v minulém čase, vyhodil a napsal
znovu v čase přítomném. Už ne byli, ale jsou.
Jsou, žijí s námi v knize s názvem Boemia, exo-

dus lederského údolí 1915-1919. Kniha je nap-
sána dvojjazyčně. Její překlad do češtiny byl
tvrdým oříškem pro paní Marcelu Turchettovou
z české ambasády. Vydali pamětní známky
a DVD. Uspořádali fotografickou výstavu,

pozvali delegaci z čes-
kých obcí a přijali
a postarali se o návš-
těvníky s otevřenou
náručí. 
Se zástupci českých obcí
předjednali Lederští
možnosti a varianty
dalších akcí. Mluvilo se
o různých oblastech, jako
kultura, sport, turistika,
spolupráce škol.  Byla by
velká škoda, kdyby zůsta-
lo jen u proklamací
dobrých úmyslů. Jedině
Příbram kvůli své
velikosti má možnost ně-
co takového realizovat
a doufám, že se  tu najdou
lidé, ochotní vložit
nemalou práci, vytknout
si cíl a zažít radost při
jeho dosažení, tak jako
Lederští v těchto dnech.
Poskytnout pomoc může
informační středisko

v Příbrami, vedení města může zprostředkovat
kontakty. A probudit zájem o takovou práci,
neboť to je především o práci, chce tento článek. 

Jeden příklad za všechny - mluvili jsme
s mladými archeoložkami v místním malém
muzeu. Spolupracují s muzeem v Neuchatelu
ve Švýcarsku a prohlubují poznatky o tom, že
četnost a hloubka kontaktů na našich územích
byly již dlouho před Kristem a zdá se, že
provázanost kultur byla dosud podceňována.
Rády by obohatily své bádání o naši oblast.

Za pouhé tři dny se stalo něco zvláštního. Slova
z předchozích projevů o partnerství a přátelství
dostávají tváře. Chceme už jet, ale nemůžeme se
odtrhnout. Ještě musím obejmout učitelku Luisu,
budeme si psát a určitě se navštívíme, je tak
milá. Giulliano volá: “Počkejte, ještě vám dám
dárky pro  zastupitele v Příbrami a všechny mi
tam pozdravujte!” Jo a ještě pozdravit Paola
a Lucu, bez toho nemůžeme odjet. Jedeme
domů, ale jako doma už se cítíme. A hádejte, jak
se jmenuje italské údolí, kde dodnes vaří
švestkové knedlíky? 

Dagmar Mirarchi, Příbram

Příbramští navázali kontakt s italským městem Valle di Ledro
O z n á m e n í

Na rozkaz velitele pevnosti Riva nařizuji
evakuaci Lederského údolí. Z tohoto
důvodu veškeré civilní obyvatelstvo z výše
uvedeného území, tzn. všech obcí od
Tiarno po Pregasinu, údolí Concei včetně,
musí opustit svá obydlí a odebrat se
z okrsku Riva a dodržovat striktně další
pokyny. Každý bez výjimky musí mít
zásoby potravin na několik dní, příbor,
talíř a platný doklad jako pas, pracovní
a vojenskou knížku atd. Kdo neodejde
dobrovolně, bude potrestán a deportován.
Dále upozorňuji, že nikdo nesmí  mít
zavazadlo přesahující 10-15 kg, jinak mu
bude odebráno.

Okresní hejtman

Na snímku jsou zástupci města (1. zleva Petr Kareš, 1. zprava Milan
Růžička), dále P. Stanislav Přibyl, který v Itálii sloužil mši. Po celou
dobu se hostům z Čech věnoval Vladimír Zavázal, velvyslanec ČR
v Itálii a na Maltě (2. zprava). 


