
S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané.
Letní prázdniny se
přehouply do své
druhé poloviny. Děti,
studenti a učitelé už
aby se zase pomalu
začali připravovat
na své povinnosti.
O to více stojí za to
vychutnat si vzácné
dny volna. Věřím, že
ve zbylých prázdni-
nových dnech bude
hezké počasí, které
Vám všem pomůže
prožít tu pravou letní
pohodu.
V těchto dnech jsem
obdržel analýzu vý-

sledků ankety, ve které jsme se občanů našeho
města ptali, zda se cítí v Příbrami bezpečně. Pokud
odhlédnu od závěrů, pak jsem nesmírně potěšen
z toho, jakou pozornost obyvatelé Příbrami anketě
věnovali. Ankety se zúčastnilo celkem 764 respon-
dentů. To je nejvíce v historii podobných anketních
šetření, která se v Příbrami konala. Děkuji všem,
kteří se do ankety zapojili a vyplnili dotazníky, ať už
na internetových stránkách, nebo v papírové podobě. 
Výsledky, které z odpovědí vyplývají, jasně svědčí
o tom, že bezpečnostní situace v Příbrami není dobrá
a že se dvě třetiny obyvatel necítí ve svém městě
bezpečně. Nejméně bezpečně se cítí mladí lidé
ve věku 18 - 25 let. Z výsledků ankety pro svoji
práci vyvozuji několik úkolů. Především se ve vedení
města musíme ještě více soustředit na zkvalitnění
práce městské policie. Naši strážníci se již téměř
vůbec nevěnují měření rychlosti a nasazování
botiček na špatně parkující auta. Chci, aby byli ještě
více vidět v ulicích, aby se věnovali především
pochůzkové činnosti v bezpečnostně nejsložitějších
částech města. Rovněž usiluji o další rozšíření
činnosti strážníků – okrskářů. Dále se chystám
s občany více diskutovat o bezpečnostní situaci
v jejich okolí. Z odpovědí je patrné, že o podobné
besedy mají lidé velký zájem.
Výsledky ankety nyní podrobně zhodnotíme
v komisi prevence kriminality a připravíme plán, jak
v nadcházejících letech snížit bezpečnostní rizika
v našem městě. Věřím, že společným úsilím všech
institucí se nám podaří nepříznivý trend vývoje
kriminality v Příbrami zastavit a otočit. Očekávám,
že do boje s neustále rostoucí kriminalitou se ještě
více zapojí i obyvatelé města. Nám všem, občanům
Příbrami, by nemělo být lhostejné, v jaké prostředí
žijeme a kde vychováváme své děti. 
Za několik dnů si připomeneme smutné výročí
okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy
v srpnu 1968. Události pozdního léta před čtyřiceti
roky připomíná i výstava fotografií, kterou je
od 14. srpna 2008 možné si prohlédnout v Galerii
Františka Drtikola v Zámečku – Ernestinu. Snad
každý z nás, kteří jsme rok 1968 zažili na vlastní
kůži, si vzpomene, co dělal, když nám přijela cizí
vojska. Tehdy jsem byl na junáckém táboře u Vltavy.
Dodnes se mi vybavuje před očima scéna, kdy tanky
s bílým pruhem jedou po Strakonické silnici směrem
na jih. Byl jsem tehdy malý kluk a spolu s kamarády
na táboře jsme všichni měli strach. Nevěděli jsme,
jak se dostaneme domů, ke svým rodičům. Nechci,
aby jednou moje děti, vnuci a další generace našich
potomků museli tyto pocity opět prožít. Jsem rád, že
žijeme v demokratické době, že naše země je členem
aliance NATO, která na rozdíl od již neexistující
Varšavské smlouvy nikdy nezaútočila na svoji
členskou zemi. Toto spojenectví je pro nás naprosto
zásadní a důležité v tom, abychom si zachovali
nezávislost na cizích mocnostech. 
Na závěr se ještě vrátím do Příbrami. Letos na pod-
zim začneme realizovat projekt revitalizace území
rybníka Hořejší Obora. V říjnu bude nádrž vypuštěna
a postupně se odtud začne odvážet bahno. Současně
začne i výstavba chodníku kolem rybníka a rekon-
strukce městského mobiliáře. Věřím, že motoristé se
již smířili s tím, že dojde k uzavření části Dvořákova
nábřeží a že úsek po hrázi mezi Hořejší a Dolejší
Oborou bude nutné objíždět. Na nábřeží vznikne
nová pěší zóna, která by se po dokončení mohla stát
oázou klidu, pohody a odpočinku uprostřed města.
Plánů, jak oživit celé území, je ještě více. Očekávám,
že stranou nezůstanou ani příbramští podnikatelé
a že u Obory brzy vyroste nová restaurace,
občerstvení, kavárna, nebo třeba i rybářská bašta
s půjčovnou loděk.
Vážení spoluobčané.
Přeji všem hezké prožití zbývajících letní dnů. Vám,
kteří jste ještě neměli dovolenou, přeji hezké chvíle
prožité při odpočinku, a nám všem, co už máme
po dovolené, přeji hodně úspěchů v práci i v osob-
ním životě.

MVDr. Josef Řihák 

P R O V O Z S VA T É H O R Y
J E P E R M A N E N T N Í M Z Á Z R A K E M

S T A L O S E

Co říkáte, rostou nebo nerostou?

Na snímku vidíte kruhový objezd,
který by měl být postaven na křižo-
vatce ulic Evropská a Jinecká.

Snímkem se vracíme k otevření
víceúčelového hřiště na Hlinovkách. 

Krásného letního počasí město využilo
k pokládání nových asfaltových
povrchů na místních komunikacích,
např. na návsi v Zavržicích.

Hlavní turistická sezóna v našem městě je právě ve své
polovině. Jak byste zhodnotil její dosavadní průběh
u Vás na Svaté Hoře, na to jsem se zeptala P. Stanislava
Přibyla. Z našich zkušeností s turisty víme, že téměř
každý, kdo do Příbrami přijede, právě Svatou Horu
rozhodně nevynechá.

„Turistický ruch na Svaté Hoře pomalu, ale jistě narůstá.
Jedná se především o individuální turistiku, i když
samozřejmě jezdí i autobusové výpravy. Hodnotit turi-
stickou sezónu není jednoduché také proto, že Svatá Hora
je poutním místem. Dnes se také více rozvíjí individuální
poutě – lidé sednou do auta a přijedou na Svatou Horu.
Nelze také přesně rozlišit, co je turistika a co je pouť, pro-
tože ten, kdo jede na Svatou Horu ke zpovědi nebo na mši,
si samozřejmě nenechá ujít ani prohlídku místa, případně
koncert, koupí si něco na památku, a zase to nemusí být
jen svaté obrázky. Můžeme říci, že poutě byly a jsou
takovou turistikou už po staletí. Poutní místo má tedy
nejlepší předpoklady k tomu, aby na něj lidi jezdili, vždyť
od toho tu odjakživa – na rozdíl od hradů a zámků – stojí.
Skutečnost, že kdo přijede do Příbrami, jde se podívat
na Svatou Horu, je téměř pravidlem nejen díky meziná-
rodnímu věhlasu tohoto poutního místa, ale v neposlední
řadě také proto, že Příbram byla v době komunismu pro-
gramově zdevastována a téměř zbořena, a na panelácích
v Příbrami toho není moc zajímavého. Nicméně, máme tu
Hornické muzeum, Ernestinum, Divadlo, zbytky historic-
kého centra. Čili nehledě na to, že nad Příbramí stojí
Svatá Hora, stojí za to do Příbrami jet.“
I další otázkou se ještě vrátím k turistům. Je Svatá
Hora na turisty připravena, tedy z hlediska zázemí –
mají se kde napít, najíst a nechybí WC? Jinak vím, že
Svatá Hora má co nabídnout. Každým rokem
připravuje novinku, nebo je zrekonstruovaná nějaká
část areálu. Z čeho máte radost v letošním roce v tomto
směru?
„Svatá Hora je v zásadě na turisty připravena, i když
toho zbývá ještě velmi mnoho dobudovat. Tak jako všude,
i na Svaté Hoře se potýkáme s nedostatkem financí. Lidé
to nevědí a stále se přesvědčuji, že ani nedovedou
pochopit skutečnost, že Svatá Hora je financována z darů
poutníků a návštěvníků kostela. Neexistují žádné provozní
dotace, neplatí nás ani Arcibiskupství ani Vatikán. A to, že
máme v kostele stříbrný oltář, neznamená, že má Svatá
Hora peněz, co hrdlo ráčí. To je potřeba připomenout,
protože financování takovéhoto areálu je nejen velmi
tvrdým oříškem pro mě a pro mé spolupracovníky, ale
téměř doslova permanentním zázrakem. Sponzory
neoplýváme, i když za tu maličkou hrstku lidí, kteří dají
víc, než pár drobných do kasičky, jsme vděční. 
Jinak je to s opravami. Zde se podařilo a daří získávat
granty. Především od Středočeského kraje a od státu, ale
také od města Příbram. Jako konkrétní příklad pomoci
města budiž připomenuta práce na projektu pro bezbarié-
rový přístup do kostela. Ale nebojte se, na záchod se u nás
dostanete, a žízní také nezemřete… Radost mám v tomto
roce především z nových varhan, které se podařilo
postavit a o Vánocích byly slavnostně požehnány. I zde
město Příbram přispělo grantem ve výši 250 000,- Kč
spolu s řadou dalších dárců. Opakuji však, že nejzá-
važnějším problémem je provoz a jeho financování.“
Jaké další novinky či opravy chystáte?
„Máme krátkodobé a střednědobé vize. Mezi ty krátko-

dobé patří výměna všech oken na proboštství a přestavba
kotelny na ekologická média (peletky). V horizontu něko-
lika roků máme potom „políčeno“ na opravu fasád,
zkvalitnění ubytování, uvažujeme o vybudování stravo-
vacího zařízení, pomýšlíme na stavbu velkých varhan
na západní kůr baziliky.“
Nedávná návštěva bývalého apoštolského nuncia
v České republice G.  Coppy byla jistě hodně význam-
nou akcí. Jaký program jste pro kardinála Coppu
připravili?
„Kardinála Coppu – a chtěl bych připomenout, že v roce
2000 získal čestné občanství Příbrami – jsem pozval
ihned, jakmile jsem se dověděl, že byl jmenován
kardinálem. On obratem odpověděl, a tak jsme si
„plácli“. Potom však přicházela další pozvání a lepší
termíny, jako jsou soboty a neděle, nám přebrala jiná
místa, protože organizátoři říkali, že na Svatou Horu
přijdou lidé vždycky. Tak tomu nakonec i bylo. Přestože
kardinál Coppa přijel ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne,
uprostřed doby dovolených, byl kostel plný k prasknutí.
Kardinál sloužil mši svatou, při níž biřmoval 17 lidí.
Po bohoslužbě se setkal s lidmi. Následoval oběd –
klasická česká vepřová pečeně s knedlíkem a zelím.
Na závěr své návštěvy vyjádřil kardinál Coppa přání
navštívit příbramský hřbitov. Tam se potom poklonil
památce a pomodlil se na hrobě mého předchůdce a svého
přítele P. Josefa Břicháčka.“
Měsíc červenec byl pro Svatou Horu měsícem význam-
ných návštěv a akcí. Na Svatohorském náměstí se
konal slavnostní nástup jednotky KFOR před jejím
odletem do Kosova. Podobné akce se pro Svatou Horu
staly již tradicí. Proč právě u Vás?
„Odpověď na otázku „Proč?“ má své praktické i symbo-
lické stránky. Tou praktickou je, že náměstí na Svaté Hoře
se přímo nabízí k nástupům vojenských jednotek a podob-
ným akcím. Je rovné a především mimo dopravně čilé
komunikace. Nikdo nemusí jednat o uzávěrách a záborech,
z právního hlediska se nástup konal na soukromém
pozemku. Symbolickým důvodem je blízkost Jinec a Pří-
brami a především fakt, který zmínila ministryně
Parkanová ve svém projevu při nástupu. Poutní místo je
„domov matky“, a tak je přirozené, že se na poutním místě
s kontingentem loučíme při jeho vyslání, a že se s ním také
snad i budeme vítat. Je to jako když jde člověk domů.“
Co návštěvníky Svaté Hory čeká v příštích měsících
právě z hlediska těchto kulturně – společenských akcí?
„V září nás čeká Svatohorská Šalmaj, kulturní den, který
se v loňském roce konal poprvé. Rovněž podruhé se bude
konat Běh hasičů do Svatohorských schodů. Jinak v rámci
bohoslužebného pořadu si lidé užijí kultury dost. Téměř
při každé mši se hraje na varhany na opravdu profe-
sionální úrovni, každou neděli zpívá sbor. Kdo chce zůstat
doma a o nic nepřijít, může si pustit na našich stránkách
internetovou televizi případně rozhlasový přijímač, kde se
na Radiu Proglas setká s přenosem bohoslužby každou
3. neděli v měsíci v 9.00 hodin a na veřejnoprávním
ČRo 2 – Praha potom dvakrát do roka v tutéž hodinu
a den. A konkrétně dnes? Druhý den natáčíme CD na nové
varhany. Bude s prostorovým zvukem, hrají na něm
opravdové špičky, český varhaník Jaroslav Tůma a Ame-
ričan českého původu, varhaník z Clevelandu Karel
Paukert. Věřím, že do Vánoc bude CD k dispozici v našem
muzeu.“
A na závěr. Co Vy osobně byste si nejvíce přál, na co se
těšíte?
„Samozřejmě bych si přál být milionářem, abych mohl
Svatou Horu dát „do pucu“. Sám nic nepotřebuji, ale
nemohu se starat o Svatou Horu jenom jako v zaměstnání,
jako o něco, co se mě netýká. Se starostmi o ni vstávám
i uléhám. Prospěch tohoto nádherného místa je tedy i mým
štěstím. Konkrétně se velmi těším na nové velké varhany.
Nevím, kdy budou, máme našetřený teprve jeden milión
z patnácti, ale věřím, že budou, a že to nebude dlouho
trvat. To myslím, že bude vrchol mého snažení zde. Ale
nemusíme se dívat jen do budoucna. Já mám radost už
teď, především z toho, že se u nás lidem líbí a že se u nás
cítí přijati a „jako doma“. To hravě vítězí nad všemi
starostmi, které s sebou péče o tak velkou stavbu nese.“

- Str -Všem pořadatelům kulturních,
sportovních a společenských akcí
Infocentrum Městského úřadu
Příbram každý měsíc zpracovává
Kalendář akcí. Kalendář již má
celou řadu zájemců, kteří si
pro tento ucelený přehled
pravidelně do Infocentra chodí.
Kalendář všech nám známých
akcí zároveň zveřejňujeme na we-
bových stránkách města Příbrami,
Krajského úřadu Středočeského
kraje a celé řady dalších. 
Pokud jste i Vy organizátory či
pořadateli nějaké akce a chcete,
aby o ní věděli i ostatní, neza-
pomeňte nás na tuto skutečnost
prosím upozornit. Podklady
můžete doručit osobně do Info-
centra Městského úřadu Příbram
v Zámečku – Ernestinu, nebo
na e-mailovou adresu 
i n f o @ p r i b r a m - c i t y . c z ,
případně telefonicky: 318 402 380
nebo 731 609 920.

Město připravuje osazení bron-
zové pamětní desky na budovu
bývalých Rudných dolů Příbram
na náměstí T. G. Masaryka 125.
Návrh desky zpracoval příbram-
ský výtvarník Jan Čáka.

Sousedská párty na Drkolnově
Občanské sdružení Drkolnov pořádalo 14. června na Drkolnově první sousedskou párty.
Tato první akce v historii Drkolnova se uskutečnila na podporu občanského sdružení, jehož hlavní filozofií je spolupráce
jednotlivých společenství při realizaci oprav panelových domů a následném zvelebování jejich okolí jako celku - zeleň,

chodníky, parkování, dětská hřiště a vše, co k životu na sí-
dlišti patří. 
Od 17. 7. 2007, kdy bylo toto sdružení založeno, se podařilo
deseti společenstvím udělat obrovský kus práce. Do své čin-
nosti investujeme nejenom finanční prostředky, ale přede-
vším lidský potenciál, který je vždy tím nejcennějším.
Při postupné realizaci našich představ nám vychází vstříc
vedení města, a to především starosta MVDr. Josef Řihák.
Za jeho pomoci bylo zprostředkováno několik schůzek s ve-
doucími Technických služeb Příbram a odboru správy silnic.
Některé naše požadavky již byly zrealizovány (např. natřené
sloupy veřejného osvětlení, osvětlený přechod pro chodce,
nové místo na tříděný odpad). Jeho návštěvu na párty
vnímáme jako důležitou podporu naší činnosti.
Sobotní odpoledne se vydařilo, dík patří všem sponzorům,

zúčastněným spolkům i organizacím. Další akce na sebe určitě nenechá dlouho čekat.
Milan Křesina, předseda OS Drkolnov

Zveme Vás  na  zaj ímavé  akce:
16. 8. Mezinárodní cyklistický
závod GP Příbram 2008
17. 8. Časovka do vrchu Kamýk
nad Vltavou - Krásná Hora (cykl.)
17. 8. Slavnost na Svaté Hoře
24. 8. Acrobatshow-Memoriál 
M. Stáhalíka - Letiště Dlouhá Lhota
28. 8. Teátr Víti Marčíka
6. 9. Burza nerostů
10. 9. Přelet nad kukaččím hnízdem
11. 9. Drobečky z perníku
13. - 14. 9. Výstava Nože 2008
13. - 14. 9. Podzimní trhy
15. 9. Jezinky bezinky
16. 9. Jaroslav Hutka - koncert
18. 9. Výběr z besídek - Div. Sklep
19. 9. Dvacet tisíc mil pod mořem
19. - 20. 9. Fuchs Oil Rally Příbram
20. 9. Příbramská svatohorská 
šalmaj - pořádá skupina Ginevra
21. 9. S kouzly kolem světa
22. 9. Na skle malované
23. 9. Růže pro Algernon



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN RUBÁŠ

PŘÍBRAMSKÝ RYCHTÁŘ
? (ŽIL NA KONCI 14. STOLETÍ)

Minulý díl o Janu z Jenštejna jsme uzavřeli informací o nejstarší
dochované příbramské listině v originále. Je jí donace příbram-
ského rychtáře Jana Rubáše pro kostel sv. Jakuba, a proto by
bylo vhodné se u této osoby zastavit. 
Jedná se o teprve druhého představitele městské správy v Příbra-
mi, kterého známe jménem. V současné době bychom k této
funkci těžko hledali ekvivalent, rychtář plnil kombinované povin-
nosti dnešního starosty, soudce, prokurátora, finančního úředníka
i obecního policajta, ale ne zcela, a ne po celou dobu existence
této funkce v dějinách. Koncem 14. století byla situace již jiná
než za dob prvního jmenovitého předchůdce - Přemysla - v roce
1291. Moc rychtáře totiž postupně slábla ve prospěch městské
rady, až se nakonec pravomoci rychtáře změnily především
na zástupce vrchnosti. Přesto po celý středověk patřil rychtář
k významným obyvatelům města.
Jan Rubáš se bezpečně zapsal do příbramských dějin onou donací
v roce 1393, nicméně je pravděpodobné, že se objevuje
v pramenech již dříve. V berním rejstříku z roku 1379 je totiž
uveden bez dalšího upřesnění rychtář jménem Ješek, což je však
zdrobnělina jména Jan. Přízvisko Rubáš (tehdy i dnes slovo
znamená prostou dlouhou košili) nemělo funkci dnešního
příjmení, ale spíše přezdívky, která se vztahovala pouze
ke konkrétnímu člověku a mohla se několikrát během života
měnit. Údaje dělí mezi sebou 14 let, a proto je souvislost mezi
oběma v pramenech uvedenými muži pravděpodobná.
Tehdy neexistovalo něco jako stálý plat za výkon úřední funkce.
Z našeho úhlu pohledu se jednalo o funkce čestné, ale samo-
zřejmě zadarmo by nikdo moc nepracoval ani tehdy. Rychtář měl
proto k dispozici rychtu – jeden z nejlepších domů ve městě
(stával na místech bývalého okresního úřadu a OV KSČ
na náměstí). K té patřila výměra polí, na kterých rychtář hospo-
dařil, dále měl právo vařit pivo a také v rychtě provozoval
hospodu. Funkce rychtáře byla dědičná, a tak i rychta byla de
facto soukromým majetkem. Rychtář si také legálně ponechával
část z vybraných pokut.
Nakonec se podívejme blíže na onu donaci. Věcně se jedná o fi-
nanční dar vázaný na ročním výnosu polí v Lešeticích. Tento dar
měl sloužit ke zřízení nového oltáře Těla Kristova a P. Marie
ve farním kostele sv. Jakuba. Zajímavé je, že pole Rubášovi
nepatřila, doslova píše, že koupil jen jejich výnos. Kromě tohoto
platu věnoval na týž oltář ještě plat (= výnos z nájmu) z jednoho
příbramského domu a další plat z vlastního dvora (zemědělského
statku za městem). Rubáš si za to vymínil určitý počet mší, které
se mají u oltáře každý týden sloužit, a doživotní právo obsazovat
místo oltářníka, tedy kněze, který bude u tohoto oltáře ony mše
sloužit a který bude dostávat část výnosu z daru. Vše samozřejmě
činil pro spásu své duše i duše své manželky Lídy.
Pro nás však z listiny vyplývají ještě mnohé další cenné infor-
mace, z nichž nejdůležitější jsou dvě. Zcela jasně se v nich píše,
že Příbram vedla městské knihy (registry nemovitého majetku
měšťanů) a měla městskou pečeť, což obojí znamená, že v této
době byla již skutečným městem či městečkem (což byl právně
rozdíl).

Daniel Doležal

1. 8. 1958
V Příbrami proběhla
slavnostní premiéra filmu
Zde jsou lvi s Karlem Hög-
rem a Danou Medřickou
v hlavních rolích. Film se
natáčel v Příbrami.

4. 8. 1608
Purkmistr a rada města
Příbramě potvrdila platnost
privilegia nově utvořeného
soukenického cechu.

6. 8. 1568
Císař Maxmilián zakázal
pobyt Židům ve všech
horních městech včetně
Příbramě. Zdejší Židé
našli útočiště v Trhových
Dušníkách, kde od té
doby žila silná židovská
komunita.

14. 8. 1908
Na základě kartelové do-
hody několika pivovarů
(včetně příbramského
a dušnického) bylo
v celém Českém království
zdraženo pivo, v důsledku
čehož bylo v příbram-
ských hostincích spatřeno
mnoho štamgastů, smut-
nících nad sodovkou.

18. 8. 1923
Okresní zastupitelstvo

začalo úřadovat v novo-
stavbě tzv. okresního domu
na náměstí T. G. Masaryka,
dnešní Knihovně Jana
Drdy.

21. 8. 1858
Vypukl na Březových
Horách požár, který zničil
11 domů a 2 stodoly.

22. 8. 1858
Příbram oslavila 101 ranou
z děla narození korunního
prince Rudolfa.

23. 8. 1888
V okolí Příbramě začalo
velké vojenské cvičení
8. armádního sboru, města
Příbram a Březové Hory
poskytla vojsku všestran-
né zázemí.

25. 8. 1628
Císař Ferdinand II. vrátil
Příbrami všechna privile-
gia za to, že se jako první
město v Čechách přihlásilo
ke katolické víře.

27. 8. 1908
Konala se ustavující valná
hromada hudebního spolku,
pozdější Příbramské filhar-
monie.

Daniel Doležal

S R P N O V É K A L E N D Á R I U M

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Víceúčelové hřiště je dokončeno
Výstavbu víceúčelového hřiště Hlinovky realizovala firma
J+E služby, s. r. o., Plzeň.  Cena díla dle uzavřené smlouvy
o dílo činí 6 208 549 Kč včetně DPH.  Hřiště bude sloužit
k provozování těchto sportů: fotbalu (malé kopané),
házené, volejbalu, basketbalu, nohejbalu. Povrch tvoří
umělá tráva (výška asi 18 mm) dosypaná křemičitým
pískem.
Kromě víceúčelového sportovního hřiště je součástí reali-
zace projektu obnovy areálu Hlinovky i dětské sportoviště,
parkoviště a oplocení. Letos se začne stavět ještě podobné
víceúčelové hřiště na sídlišti Drkolnov.

Město obhájilo loňské ratingové hodnocení
Představitelé společnosti Moody´s International Public
Finance předali starostovi Příbrami MVDr. Josefu Řihákovi
ratingové hodnocení města Příbrami. Město Příbram dosta-
lo v kategorii Výhled ratingové hodnocení stabilní.
Z analýzy, kterou jsme zatím obdrželi, vyplývá, že hospo-
daření města Příbrami se vyvíjí stabilně. K pozitivům patří
návrat k provoznímu přebytku rozpočtu a udržitelná
úroveň zadluženosti. Stále udržitelný dluh města by měl
kulminovat v letošním roce. Ratingová analýza mimo jiné
konstatuje, že zadluženost města je spojená s financováním
investičních akcí dotovaných z rozvojových fondů Evrop-
ské unie.

Kruhový objezd na ulicích Evropská - Jinecká
Po dlouhých letech diskuzí konečně přípravnými pracemi
začala výstavba kruhového objezdu na křižovatce ulic
Jinecká – Evropská v Příbrami. Tato křižovatka
dlouhodobě patří k nejproblematičtějším a zároveň i nejne-
bezpečnějším dopravním uzlům v Příbrami. Situace v těch-
to místech se výrazně zhoršila po dokončení obchvatu
Dubna. Středočeský krajský úřad již zahájil projektové
práce na přípravě rekonstrukce silnice Příbram – Hluboš –
hranice okresu Příbram. V rámci této rekonstrukce je, díky
pochopení a zájmu hejtmana Středočeského kraje Ing.
Petra Bendla, v současné době zpracovávána také projek-
tová dokumentace pro územní rozhodnutí na řešení situace
okružní křižovatkou Jinecká – Evropská. Pokud vše půjde
hladce, pak by územní rozhodnutí o umístění stavby
kruhového objezdu na křižovatce ulic Jinecká – Evropská
v Příbrami v dostatečných parametrech mohlo být vydáno
už v listopadu 2008. Následně po vydání územního
rozhodnutí se spolu se Středočeským krajem bude město
snažit o zpracování projektové dokumentace na stavební
povolení a o realizaci akce ze státních prostředků. 

V Kličkově vile je čilý stavební ruch
Také v Příbrami o prázdninách probíhají ve školách větší
opravy a rekonstrukce, na které v průběhu školního roku
není čas a prostor. Největší investiční akcí letošního léta
ve městě je výstavba hygienického zařízení pro kuchyň
a modernizace sociálního zařízení v Mateřské škole Klič-
kova vila. Stavbu provádí firma Stavel Příbram, spol. s r. o.
Dílo bude stát celkem 1,23 milionu korun a peníze jsou

všechny z rozpočtu města Příbrami. Buduje se hygienické
zázemí pro pracovníky kuchyně ve sklepních prostorách.
Ve školce vznikne nové WC, šatna s umývárnou a sprcha.
Během rekonstrukce budou dále v místě stavby vyměněna
stávající okna za plastová, vyměněny elektrorozvody,
vybudovány nové rozvody vody a kanalizace, opraveny
podlahy a stěny budou obloženy keramickými dlaždicemi.
Současně budou ve sklepních prostorách vybudovány
sanační omítky a vnitřní drenážní systém, čímž dojde
k odvlhčení budovy. V příštím roce bude odvlhčení objektu
pokračovat výstavbou vnějšího drenážního systému. Tato
druhá etapa prací by měla stát asi 550 tisíc korun. Opravy
v Kličkově vile o letošních prázdninách budou dokončeny
24. 8. 2008. Celkem letos o prázdninách do oprav a drob-
ných rekonstrukcí město Příbram investuje ve školách
a školkách ze svého rozpočtu více než 5 milionů korun.

Město získá nová parkovací místa
Starosta města Příbram MVDr. Josef Řihák jednal s před-
staviteli firmy CZ Stavební holding Pardubice, která je
investorem výstavby nových bytových domů na sídlišti
Drkolnov. Již v této fázi stavby se příbramský starosta
dohodl na realizaci dostatečného počtu parkovacích míst
u nových domů. Firma podle počtu stavěných bytů současně
staví i infrastrukturu (komunikace, chodníky, parkoviště).
Město Příbram dostalo po vzájemném jednání od firmy
CZ Stavební holding Pardubice nabídku na prodej infra-
struktury včetně parkovišť za symbolickou 1,- Kč.
Podmínkou města je, aby parkovací plochy byly veřejné
bez omezení. To znamená, že na nově vytvořených místech
budou mít možnost parkovat nejen obyvatelé nových bytů,
ale všichni motoristé bez omezení. Na sídlišti Drkolnov
postupně vzniká ve třech domech asi 150 bytů. První dům
by měl být obydlen již letos na podzim, další mají být
podle plánů firmy CZ Stavební holding Pardubice
dokončeny v příštích dvou letech. Mimo krytých parkovišť
pod jednotlivými domy má na nových komunikacích
v okolí domů vzniknout minimálně 210 nových parko-
vacích míst.

- jk -

Nový asfaltový povrch na komunikaci v Jerusalémě.



Příbramští občánci narození v červenci
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Dne 2. července v 1.57 hod. spatřila motohlídka
strážníků v křižovatce ulic Žežická a K. Kryla řidiče
motorové čtyřkolky. Jeho způsob řízení vykazoval
známky požití alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek. Strážníci v souladu se zákonem
dvacetisedmiletého řidiče zastavili a na místo
přivolali hlídku Policie ČR, které celý případ předali.
Policisté v přítomnosti strážníků provedli orientační
dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem (2,02
promile).
Dne 8. července v 1.18 hod. bylo telefonicky ozná-
meno na tísňovou linku Městské policie Příbram, že
ve dvoře za restaurací „Horník“ se pokouší skupinka
osob odcizit motorové vozidlo. Na místo se ihned
dostavila hlídka strážníků, která zde nalezla vozidlo
Škoda 120, u kterého bylo rozbité okno u řidiče
a vytrhané dráty ze spínací skřínky. Strážníci si všimli,
že v blízkosti vozidla se nachází 3 osoby. Strážníci
zjistili jejich totožnost a totožnost svědka události,
který strážníkům sdělil, že právě tyto 3 osoby viděl
při snaze odcizit výše uvedené vozidlo. Strážníci
na místo přivolali hlídku Policie ČR, které celý případ
předali. Následně bylo zjištěno, že pachatelem byl
jeden podnapilý 23letý muž z podezřelé tříčlenné
skupiny osob.
Dne 12. července ve 21.21 hod. telefonicky na slu-
žebnu Městské policie Příbram oznámila paní, že
v Rovné ulici uviděla tři osoby, které přelezly plot
a vnikly do nově zrekonstruovaného areálu více-
účelového hřiště Hlinovky. Na místo byla vyslána
ihned hlídka strážníků, která v areálu nalezla tři
mladíky ve věku patnáct až sedmnáct let, kteří seděli
na dětských prolézačkách. Mladíci sdělili strážníkům,
že se chtěli na hřiště pouze podívat. Protože strážníci
neshledali žádné poškození hřiště, poučili mladíky
o nevhodnosti jejich chování a celou věc vyřešili
domluvou.
Dne 16. července ve 13.32 hod. telefonicky oznámil
starší muž bydlící v ulici Edvarda Beneše, že u dveří
jeho bytu zazvonila nějaká dívka, která jej požádala
o sklenici vody a při té příležitosti se pokusila dostat
do bytu. Oznamovatel sdělil, že po krátké potyčce se
mu podařilo dívku do bytu nevpustit a dveře do bytu
zavřít. Na místo byla ihned vyslána motohlídka
strážníků MP Příbram, která kontaktovala oznamo-
vatele. Jednašedesátiletý muž strážníkům zopakoval
informace, které poskytl MP Příbram při telefonic-
kém oznámení, a dále uvedl popis dívky. Strážníci
prohledali nejbližší okolí, ale osobu odpovídající
popisu oznamovatele nikde nespatřili. Městská poli-
cie o celé události informovala Policii ČR.
Dne 17. července zavolal ve 23.55 hod. na služebnu
Městské policie Příbram muž bydlící v ul. S. K. Neu-
manna, že v sousedním bytě dochází k rušení nočního
klidu. Strážníci kontaktovali oznamovatele a muže,
který pouštěl ve svém bytě hlasitou hudbu. Muž se
strážníkům a svým sousedům za své chování omluvil,
strážníci vyřešili celý případ domluvou.
Dne 19. července ve 20.39 hod. zavolala na tísňovou
linku Městské policie Příbram paní z Rynečku, že

viděla muže v černém tričku s černou basebalovou
čepicí na hlavě, který u OD Skalka rozbil okno u ná-
kladního automobilu a vzal z něho igelitovou tašku
bílé barvy. Na místo události byly ihned vyslány dvě
hlídky strážníků MP Příbram. Prvé z nich po příjezdu
na místo činu svědci události oznámili, že podezřelý
muž běžel do dvora domu vedle OD Albert. Dále
strážníkům svědci sdělili, že se muž na místě události
pohyboval společně s dívkou, která měla světlé vlasy.
Hlídka pomocí radiostanice tuto informaci předala
svým kolegům. Druhá hlídka po příjezdu do dvora
u č. p. 143 v Příbrami IV uviděla muže odpovída-
jícího popisu, který společně se světlovlasou dívkou
běžel do přilehlého domu. Strážníci si všimli, že bílá
igelitová taška potřísněná krví byla pohozená na zemi
u jednoho ze zaparkovaných vozidel ve dvoře.
Strážníci dvojici, která přes jejich výzvy pokračovala
v útěku, následovali a u dveří bytu, do kterých muž
s dívkou vstoupili, zazvonili. Dveře otevřela dívka
společně s mužem, který měl krvavé zranění na ruce.
Vzhled obou osob odpovídal popisu svědků události.
Mezitím se do domu dostavila hlídka Policie ČR,
které strážníci celý případ předali.
Dne 23. července v brzkých ranních hodinách
zavolal strážníkům Městské policie Příbram muž
bydlící v Příbrami VIII, že jeden z obyvatelů domu
poškodil vchodové dveře. Strážníci po příjezdu
na místo události kontaktovali svědka, který jim sdělil
jméno muže bydlícího v domě, kterého viděl rozbíjet
skleněnou výplň vstupních dveří. Strážníci muže
nalezli spícího ve výtahu domu. Muž se k činu při-
znal. Strážníci dále kontaktovali správce domu, který
odhadl výši vzniklé škody na cca 9 000 Kč. Z důvodu
podezření ze spáchání trestného činu strážníci na místo
přivolali policisty, kterým celý případ předali.
Dne 23. července krátce po osmé hodině ranní zavo-
lal na tísňovou linku Městské policie Příbram
neznámý muž, že v Příbrami VIII se pohybuje dítě
ve výšce na opravářské lávce, a zavěsil. Na místo
byla ihned vyslána hlídka strážníků, protože mohl být
ohrožen život nebo zdraví dítěte. Strážníci po příjez-
du zjistili, že na výše uvedené lávce se pohybuje
patnáctiletý mladík, který je zaměstnán jako brigád-
ník stavební firmy a pracuje zde pod dohledem
zkušených pracovníků.
Dne 30. července ve 21.45 hod. zavolal strážníkům
Městské policie Příbram hlídač sportovně-
rekreačního areálu Nový rybník, že v objektu blízko
vodní nádrže objevil bezvládně ležícího opilého
mladíka. Strážníci po příjezdu na místo nalezli na ze-
mi ležící tělo mladíka s tržnými rankami na hlavě
a končetinách, který nebyl schopen jakékoliv komu-
nikace. Strážníci mladíkovi ihned poskytli první
pomoc a zavolali na místo Zdravotnickou záchrannou
službu Příbram. Po jejím příjezdu, strážníci zdravot-
níkům poskytli nezbytnou součinnost při ošetření
a pomohli s transportem mladíka do vozidla ZZS
Příbram. Následně strážníci o celém případu
vyrozuměli Policii ČR.

JUDr. Milan Fára, Městská policie Příbram

Informace 1. SčV
Obyvatele obce Trhové Dušníky a zaměstnance průmyslové zóny „Balonka“ sužuje již něko-
lik týdnů nepříjemný zápach z nedaleké čistírny odpadních vod. V současné době zde totiž
dochází k likvidaci kalu, který vznikl v době rekonstrukce celého kalového hospodářství
čistírny odpadních vod. Podle pracovníků společnosti 1. SčV, a. s., která čistírnu provozuje,
se však naštěstí jedná o dočasný jev.
„Vyvážení kalu z venkovních ploch se snažíme maximálně urychlit a intenzitu zápachu
omezovat pomocí speciálních přípravků i za cenu zvýšených provozních nákladů,“ uvedla
Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí společnosti 1. SčV, která provozuje vodohospodářský
majetek obcí v podstatné části Příbramska, Prahy západ a východ a Kolínska. Podle tiskové
mluvčí se jedná o nutný proces, který nemá, kromě zápachu, žádný negativní dopad na ži-
votní prostředí a který by měl v dohledné době skončit. „Rádi bychom touto cestou ujistili
občany, že v žádném případě nedochází k znečišťování říčky Litavka. Nová moderní
technologie zpracování kalu včetně jeho hygienického zabezpečení je po rekonstrukci již
uvedena do provozu a k obtěžování okolí čistírny zápachem už napříště skutečně nebude
docházet,“ dodala Kristina Blaszczyková.
Původní čistírnu odpadních vod v Příbrami postavili v první polovině šedesátých let
a počátkem osmdesátých let se dočkala podstatného rozšíření. V uplynulých dvou letech
prošla za plného provozu rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Přibyla moderní technologie
na odstraňování dusíkatých znečištění a technologie hygienického zabezpečení a zpracování
kalu. „Kvalitu kalu pravidelně sledujeme a můžeme říci, že odpovídá zákonným požadavkům
na vstupní suroviny pro výrobu rekultivačních materiálů. Intenzívní zápach je momentálně
způsoben zvýšeným obsahem organických látek v anaerobně nezpracovaném materiálu,“
vysvětlil Miloslav Richter, technolog 1. SčV, a. s. Vznikající bioplyn se využívá k výrobě
tepla a k výrobě elektrické energie. Lepší kvalita odtokové vody se pozitivně odráží
ve zvýšené čistotě vody Příbramského potoka.

O d v o z  n e b e z p e č n é h o  o d p a d u
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu od občanů města Příbram (od fyzic-
kých osob). V uvedených časech a prostorech je možné do mobilní sběrny odložit: zbytky
barev, lepidel, ředidel, baterie, zářivky, televize, počítače a ostatní malé elektrospotřebiče.
Větší elektrospotřebiče odkládejte prosím do sběrného dvora (Gen. Tesaříka 125, otevřeno
v pondělí až pátek od 10 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin, tel. 603 254 491). 
Mobilní sběrna má omezený objem a velkoobjemové spotřebiče nemůže odvézt.

Čas a místo přistavení mobilní sběrny:
13. 9. 8,00 - 9,00 u křižovatky Fialka, Příbram VIII

9,30 - 10,30 parkoviště u čp. 90, ul. U Školy, Příbram VIII
11,00 - 12,00 Zavržice - zastávka MHD

20. 9. 8,00 - 9,00 Mládežická 464, Příbram VII
9,30 - 10,30 Čechovská 112, Příbram VII

11,00 - 12,00 hřiště u Polikliniky RAVAK
27. 9. 8,00 - 9,00 parkoviště v ul. 28. října u čp. 107, Příbram VII

9,30 - 10,30 Prof. Skupy 294, Příbram VII
11,00 - 12,00 nám. Fr. Kučery, Příbram VII

4. 10. 8,00 - 9,00 v ulici Legionářů, Příbram VII
9,30 - 10,30 křižovatka ul. P. Bezruče - A. Jiráska, Příbram IV

11,00 - 12,00 křižovatka ul. Anenská - A. Jiráska, Příbram IV
11. 10. 8,00 - 9,00 Březové Hory - nám. J. A. Alise

10,00 - 11,00 Březové Hory - křiž. ulic Heyrovského – Na Struhách
18. 10. 8,00 - 9,00 parkoviště na Rynečku, Příbram III

9,30 - 10,30 za Uranem, Příbram I
11,00 - 12,00 Hornické náměstí, Příbram II

25. 10. 8,00 - 9,00 Alšovo náměstí, Příbram II
9,30 - 10,30 Východní náměstí, Příbram II

11,00 - 12,00 prodejna, ul. Ke Kocábě, Příbram IX
1. 11. 8,00 - 9,00 J. Drdy 502, Příbram VII

9,30 - 10,30 křižovatka Drkolnovská - Slunná, Příbram V
11,00 - 12,00 křižovatka Táborská - Strakonická, Příbram V

8. 11. 8,00 - 9,00 Smetanova ulice, Příbram III
9,30 - 10,30 Sázky - koloniál, Příbram III

11,00 - 12,00 Žežice - konečná autobusů MHD
15. 11. 8,00 - 9,00 Orlov - u kapličky

9,30 - 10,30 Lazec - u kapličky
11,00 - 12,00 Kozičín - zastávka MHD

22. 11. 8,00 - 9,00  Brod - stará křižovatka
9,30 - 10,30 Jerusalém - zastávka autobusu u rybníka

11,00 - 12,00 Jesenice - u obchodu
12,00 - 13,00 Bytíz - zastávka autobusu

Oznámení o uzavírce  a omezení provozu autobusů MHD a veřejné linkové osobní dopravy
Městský úřad Příbram, odbor správy silnic, oznamuje, že z důvodu konání cyklistického závodu,  pořádaného
CYKLOKLUBEM Příbram, dojde dne 16. 8. 2008 (sobota ) od 13.30 do 15.30 hod. k následujícím omezením:
Budou uzavřeny tyto ulice: Milínská, Mixova, Svatohorská alej, Svatá Hora, Balbínova, Kpt. Olesinského
Jiráskovy sady, Hailova, náměstí T. G. Masaryka, Plzeňská, Dvořákovo nábřeží, Čs. armády, Prokopská,
Pražská, Palackého, Dlouhá, Komenského nám., Purkyňova, Smetanova. 
Bude omezen provoz autobusů  linek MHD a veřejné linkové osobní dopravy:
- budou vynechány autobusové zastávky Nová Hospoda, Stadion Horymír, Sevastopolské nám., Balbínova,
Fibichova, Jiráskovy sady, náměstí T. G. Masaryka, Dvořákovo nábř., Hořejší Obora, Čs. armády a Milínská
- bude zastaven provoz linek MHD č. 2 , 12 a 13
- MHD č. 1, 16 a veřejná linková osobní doprava bude vedena po objízdné trase ul. Evropská s náhradní
autobusovou zastávkou na autobusovém nádraží, dále ul. Husova, Anenská, Hornických učňů, Polit. vězňů
ke II. poliklinice.

Zdeněk Škaloud, vedoucí odboru správy silnic

Miss Příbramska 2008
První ročník soutěže Miss Příbramska 2008 se bude konat v kulturním domě města Příbram.
Zajímavostí této soutěže je bezesporu složení poroty, neboť o nejkrásnější a nejpůvabnější
dívce Příbramska budou rozhodovat starostové a zástupci příbramských měst: Příbram,
Rožmitál pod Třemšínem, Dobříš, Nový Knín, Březnice, Sedlčany, Sedlec – Prčice. V porotě
bude rovněž pořadatel Radek Ahne, ředitel portálu CeskeModelky.cz, ředitel fotoateliéru
portálu České modelky Martin Frajt a ředitel spolupořadatelské agentury DJ Stars Miroslav
Vobora.
Podmínkou pro účast v soutěži je věk v rozmezí od 16 do 25 let. Trvalé nebo přechodné
bydliště na Příbramsku. Výška, praxe a stav nerozhoduje. Startovné do soutěže je 200 Kč.
Je možné se předběžně zaregistrovat, ale není to podmínkou. Registrace je možná přes inter-
net na www.misspribramska.cz nebo poštou na adresu: Miss Příbramska 2008, AHNE
agency, Mádrova 3031, Praha 4 – Modřany, 143 00, kde je potřeba uvést tyto údaje: jméno,
příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, přechodné bydliště, výšku, váhu, vlasy,
oči, míry přes prsa, pas, boky.
První casting se bude konat dne 12. 9. 2008 od 17 hodin v kulturním domě v Dobříši.
Do finále soutěže se postupně probojuje 12 finalistek, které budou vybrány ze semifinálových
kol, castingů v Dobříši a Příbrami.
O záštitu nad celou akcí byla požádána Okresní hospodářská komora v Příbrami.
Pořadem by nás měli provázet Romana Navarová, moderátorka Rádia Expres, a bývalý mode-
rátor Rádia Collegium Jan Vilím. Jako čestný host soutěže Miss Příbramska 2008 byla pozvána
Lucie Váchová, Miss ČR 2003, která pochází z Příbrami.
Hudební a světlenou produkci zajišťuje produkční a umělecká agentura DJ Stars z Prahy.
Agentura je zajímavá tím, že zastupuje mnoho DJ a je schopna zajistit DJ i na poslední chvíli.
Paní Šeinerová z Kadeřnictví Wella se postará o účesy našich finalistek, vizáž a make up
zajistí PEI, o. s. Oblečení zapůjčuje svatební salon Odetta, svatební salon Pronuptia, plavky
a sportovní oblečení jsou od známé značky Litex, s. r. o. Sluneční brýle na módní přehlídku
v plavkách zapůjčí společnost Eiffel Optic, a. s. Nevšední klobouky půjčí Boutique Jana.
Ceny pro vítězky jsou od sponzorů a partnerů: Fotoateliér Martin Frajt, Ekolo, Solární studio
Bronz, Peach Pit Café a Klub, Boutique Jana, K. Z. Černý, s. r. o.
Můžete se těšit na zajímavý program, jako Ohnivou show Duo Karson, rapové vystoupení
Faiby, samurajské vystoupení, mažoretky a další.
Mediálními partnery jsou: Televize Fonka, Regio TV, Brdský spoj, Příbramský deník,
Březnické noviny, Dobříšské listy, Periskop a inzertní noviny Hubatá černoška.
Internetovými partnery jsou portál České modelky www.ceskemodelky.cz, e-magazíny
a portály pro ženy: www.chytrazena.cz, www.svet-zen.cz, www.femina.cz, www.myzeny.cz,
www.babinet.cz, www.prodamy.cz, neoficiální stránky města Brandýs nad Labem
www.brandysboleslav.cz. Finále soutěže bude 22. 11. 2008 v Kulturním domě v Příbrami.
Zde proběhne korunovace nejkrásnějších dívek Příbramska.
Soutěž Miss Příbramska zde ještě nebyla, a tak si myslíme, že by to mohl být první krůček
k tomu, aby se tato soutěž o půvabu a kráse pořádala každým rokem. Přijďte i Vy 22. 11. 2008
podpořit finalistky soutěže MISS PŘÍBRAMSKA 2008. Jste srdečně zváni.

Frankofonní klub Příbram a Q-klub Příbram za podpory města Příbrami vyhlašují Kurzy
francouzštiny ve školním roce 2008/2009: 1. Kurz pro pokročilé, 2. Kurz pro mírně
pokročilé (pokračování předchozího kurzu pro začátečníky), 3. Kurz pro začátečníky.
Při naplnění kurzů (cca desetičlenné skupiny) bude cena 1 vyučovací hodiny 35,- Kč (+ členství
ve Frankofonním klubu dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč za 1 kalendářní rok a členství
v Q-klubu 60,- Kč). Přihlášky do kurzů si zájemci mohou vyzvednout i vyplněné odevz-
dat v Informačním centru, Knihovna Jana Drdy, nám.  T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I
nebo v Q-klubu AMAVET, Březnická 135, Příbram III.
První schůzka přihlášených bude ve středu 17. září 2008 od 17 hod.v Q-klubu, kde se
dohodne s lektorkou termín konání kurzů. Uzávěrka přihlášek je 16. září 2008.
Bližší informace na tel.: 739 034 285, paní Lukianová.



F O T O K R O N I K A

Rekonstrukce kanalizace v Mariánském údolí a na nám. dr. Theurera je v plném proudu. Na snímku
se starosta města Josef Řihák a manažer stavby Ivan Šedivý vydávají do šachty podívat se, jak
postupují stavební práce.

Víceúčelové hřiště na Hlinovkách již slouží veřejnosti. Jeho součástí je také dětské hřiště.
Příbramští dobrovolní hasiči se koncem července zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH Dubno.
Při této příležitosti hasiči z SDH Příbram I představili novou hasičskou stříkačku MAN, kterou hasičům
město Příbram koupilo v letošním roce.

Generální manažer společnosti Moody´s Investor Service pro střední Evropu Petr Vinš předává
příbramskému starostovi MVDr. Josefu Řihákovi ratingové hodnocení města Příbram za rok 2007.
Ratingová společnost Moody´s přiznala Příbrami rating Aa1.cz. Příbram tak obhájila stejné hodno-
cení, jaké dostala vloni.

Na žádost Osadního výboru Sázky zajistilo město Příbram pokládku nového asfaltového povrchu na chodníku před prodejnou na Sázkách a v ulici V Domcích.

Starosta Josef Řihák přijal na radnici Příbramačku Petru Zelenkovou, členku inline hokejového
ženského družstva, které po vítězství nad Kanadou obsadilo na mistrovství světa báječné 1. místo.
Starosta úspěšné sportovkyni poděkoval za skvělou reprezentaci Příbrami a předal jí za město malý
dárek.

V Mateřské škole Kličkova vila probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce. Ve sklepních prostorech
ve školce se buduje hygienické zázemí pro pracovníky kuchyně. Současně se ve sklepích dělají
sanační omítky a vnitřní drenážní systém, čímž dojde k odvlhčení budovy.



S L O U P E K S E N Á T O R A
Nedávno odmítli občané Irska dát v referendu
souhlas k ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy,
čímž i u nás vznikla otázka, jak dále v této
věci postupovat. Připomeňme si, že „Lisa-
bonská smlouva“ je pozměněná tzv. „Evropská
ústava“, kterou před několika lety v referendu
odmítli pro změnu občané Francie a Nizo-
zemí, a tehdy se schvalovací proces v těch
zemích, kde ještě nebyl dokončen, už ani
nedokončoval, neboť to nemělo žádný smysl.
Evropskou ústavu totiž musely schválit

všechny členské země Evropské unie, aby mohla vstoupit v plat-
nost, a podobně je tomu i s dnešní Lisabonskou smlouvou. Aby
se nyní v případě Lisabonské smlouvy vyhnuly nebezpečí jejího
případného odmítnutí, rozhodly se Francie a Nizozemí dát tuto
smlouvu schválit parlamentem místo referendem, což příliš
nesvědčí o stálosti a upřímnosti postojů jejich politických
reprezentací, neboť pokud v roce 2005 zastávaly názor, že o tak
důležité mezinárodní smlouvě mají rozhodnout v referendu
občané, tak v tomto postoji měly setrvat i nyní. Nejen to. Snad
nejvíce mi vadí arogantní až neurvalé výroky francouzských
představitelů na adresu Irska za to, že tam nebyla Lisabonská
smlouva schválena, neboť když nebyla před několika lety
schválena Evropská ústava ve Francii, bylo to podle nich
v naprostém pořádku, protože to byla „vůle lidu“. To je typický
postoj velkých zemí vůči zemím malým, který se v Evropské unii
projevuje stále více a který se dá asi nejvýstižněji charakterizo-
vat příslovím, že „co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi“.
Nyní se tedy řeší otázka, jak by měly postupovat země, které
ještě Lisabonskou smlouvu neschválily, mezi nimiž je i Česká
republika. Od těch zemí, které již smlouvu schválily, vzrůstá tlak
na to, aby i zbývající země schvalovací proces dokončily,
a postavily se tak „jednotně“ proti Irsku. Právně však takový
postoj nemá žádný smysl. Výhrůžky některých politiků, že Irsko
pak bude z Evropské unie vytlačeno, nezmění-li svůj postoj, jsou
nesmyslné, neboť to nemá nikdo právo udělat. A tak se začíná
mluvit o jiném způsobu získání irského souhlasu. Až prý
po schválení smlouvy ve všech ostatních zemích budou tyto
země stát proti Irsku „v jednom šiku“, podaří se prý získat
souhlas Irska tím, že se mu povolí vyvázat se z některých částí
smlouvy, říci si o daleko větší platby, či získat jiné výhody nebo
větší vliv. To je však nepřijatelné, neboť proč by takovéto
dodatečné výhody neměly získat i jiné státy, mezi nimi i Česká
republika? Celá záležitost mi připomíná jednu posměšnou báseň
mého přítele, básníka Jiřího Povolného, která zní takto:

Dav hloupých neplavců se do dvojstupu řadí,
plavat sic neumí, však plavci prý jim radí.
“Ta síla jednoty, tu každý nepochopí“,
říkají skáčíce, a po chvíli se topí.
Tak zahynuli všichni, snad v jednom okamžiku.
Houby jim bylo platné, že táhli v jednom šiku.

Když občas takto šířím básnické dílo Jiřího Povolného, bývám
v podezření, že tyto básně píši sám, a že jméno Jiří Povolný
(vzhledem k podobnosti se jménem mým) je pouze můj pseudo-
nym. Bohužel tomu tak není, nemám takový básnický talent,
a tak mohu jen využít básníkova slova k závěrečné větě pro pří-
pad, že ratifikaci Lisabonské smlouvy v naší zemi nějak překotně
dokončíme: Houby nám bude platné, že táhnem v jednom šiku,
spíše naopak.

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

Vážení čtenáři, léto a dovolené jsou
v plném proudu, byť počasí koncem
července vypadá spíše podzimně, ale
i ten pocit, že je „léto“, nás nabíjí
příjemnou energií. 

OHK Příbram od 1. července 2008 rozšířila služby pro podnikatele i občany
z titulu ověřovatelské kanceláře 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 je 70 Kč a za každou další stránku 50 Kč. Úřední hodiny pro tuto
službu jsou pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 15 hodin a úterý od 8 do 12 hodin. 
Zaměstnanci OHK Příbram prováděli v závěru měsíce června dotazníkové šetření zaměřené
na malé a střední podnikatele. Šetření se provádělo na „Analýzu podnikatelského prostředí
v jednotlivých regionech ve vazbě na zaměstnanost“ v rámci projektu Institut trhu práce
- podpůrný systém služeb zaměstnanosti. Děkujeme všem cca sedmdesáti zástupcům firem, k-
teré nám ochotně odpovídaly na naše dotazy. Poskytnutá data budou určena pouze pro potřeby
analýzy a následně pak ke zlepšení podnikatelského prostředí v jednotlivých regionech v oblasti
řízení             lidských zdrojů. 
Okresní hospodářská komora v Příbrami připravuje v letních měsících aktualizaci dat
pro 16. ročník Regionálního adresáře firem a institucí. Naší snahou je uveřejnit údaje (včetně
e-mailových a internetových adres) významných podnikatelských subjektů působících v okrese
Příbram a také důležité kontakty např. na městské úřady okolních měst, kulturní památky, úřady
práce, restaurace, hotely, banky, spořitelny, pojišťovny atd. Bližší informace naleznete na adrese:
www.ohkpb.cz. 
Jelikož jsme potěšeni, když se v našem městě konají zajímavé akce, přebíráme nad některými
i záštitu a snažíme se je propagovat, proto si dovoluji několik akcí připomenout:
Loučení s prázdninami v areálu hřiště Sokola v Podlesí v sobotu 30. srpna od 13 hodin.
Pořadatel: KIWANIS KLUB Příbram 
Příbramská svatohorská šalmaj – historická slavnost na nádvoří Svaté Hory dne 20. září 2008
od 10 do 22 hodin. Pořadatel: Ginevra Příbram (www.ginevra.cz)
„Běh hasičů do Svatohorských schodů o putovní pohár starosty města Příbram“ dne 27. září
od 10 hod. na Svaté Hoře. Pořadatel: SDH Březové Hory (www.sv-schody.wz.cz) 
MISS PŘÍBRAMSKA 2008
Finále soutěže se koná dne 22. 11. v Kulturním domě v Příbrami. Zde bude korunovace nejkrás-
nějších dívek Příbramska (www.misspribramska.cz).

DOKUMENTÁRNÍ FILM O PŘÍBRAMI
V současné době vrcholí přípravné práce k natočení filmu o městě Příbram, který bude natáčet
filmová společnost VIDEOFACT. Projekt bude zaměřen na historii i současnost města, jeho délka
bude 30 minut a bude vydán kromě české verze i v anglické a německé verzi. Film bude sloužit
jako propagační materiál města Příbram, ke zvýšení zájmu o turistický ruch i investiční pobídky
pro případné investory. Jeho součástí bude i interaktivní část, zaměřená na příbramské podnikatele
a firmy. Do podnikatelské části se lze přihlásit na telefonu 608 450 813. Film bude k dispozici
v lednu 2009 a může sloužit jako součást PR kampaní příbramských firem. Konečná verze bude
na DVD nosičích ve velkém nákladu, na jehož výrobě se podílí Městský úřad a vzniká pod pa-
tronací OHK v Příbrami.
Všechny informace ohledně našich akcí  i výše uvedených informací najdete na našich webových
stránkách.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora

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

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

Již v březnu roku 1990 vzniklo sdružení fyzických osob Brdský spoj, které se zabývá vydáváním inzertních
novin. Redakce sídlí v Příbrami II, v ulici V Brance 47 – půjdete-li z Pražské ulice do Dlouhé ke Svatohorským
schodům, nemůžete naše sídlo minout.

Týdeník Brdský spoj je k dostání na pultech novinových stánků i jiných obchodů v regionech Příbram, Dobříš,
Rožmitál pod Třemšínem, Hořovice, Žebrák, Hostomice, Zdice, Beroun, Praha – západ (Mníšek pod Brdy,
Řevnice, Jíloviště), Nový Knín, Sedlčany, Krásná Hora, Mirovice a další spádové obce, např. Bohutín,
Obecnice, Milín, Pečice, Kamýk nad Vltavou, Dolní Hbity, Něčín, Sedlčany, Kosova Hora, Jince.
Obyvatelům daných regionů nabízíme zdarma soukromou řádkovou inzerci. Inzeráty jsou zařazovány
do široké nabídky rubrik, a proto naše noviny poskytují přehledné informace o nabízeném a poptávaném zboží
a usnadní Vám tím vyhledávání. Díky rubrice „Seznámení“ máme na kontě i několik uzavřených manželství. 

Pro firmy a soukromé podnikatele nabízíme kromě řádkové inzerce také inzerci plošnou. Na titulní a zadní
straně tiskneme inzeráty v barvě a uvnitř listu černobíle. Ceny za zveřejnění inzerátu nejsou nijak vysoké
a při opakované inzerci poskytujeme slevy.
Mimo to nabízíme vkládání letáků, případně Vám je můžeme také zhotovit. Vhazování propagačních letáků
do domovních schránek se nám jeví jako neefektivní, většina těchto letáků končí nepřečtena v krabicích
pod schránkami, či volně leží na schodištích obytných domů. Čtenáři si naše noviny kupují za účelem získání
informací a náležitou pozornost tak věnují i vložené inzerci.

Inzeráty do Brdského spoje lze podat:
- osobně v kanceláři redakce
- poštou na adresu Brdský spoj, V Brance 47, 261 01   Příbram II
- telefonicky na záznamník 318 638 400
- e-mailem na adresu: inzerce@brdskyspoj.cz
- formou SMS na tel. číslo 903 55 15 (cena za1 SMS činí 15,- Kč)
- vyplněním formuláře na našich web. stránkách www.brdskyspoj.cz
Pro „mobilní nadšence“ připravujeme zajímavou novinku, bližší
informace se dozví v září v našich novinách.
Věříme, že našim čtenářům je týdeník Brdský spoj dobrým pomoc-
níkem.
Rádi mezi sebou uvítáme „zapálené“ lidi překypující kreativitou
a chutí pracovat, kteří budou náležitě oceněni. 
Kontakty: tel.: 318 627 322, e-mail: inzerce@brdskyspoj.cz

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
Zámeček – Ernestinum Příbram

15. 8. – 21. 9. 2008
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

SRPEN1968
VE FOTOGRAFII

Galerie Františka Drtikola Příbram a Czech Photo, o.p.s. pořádají výstavu 
konanou pod záštitou MVDr. Josefa Řiháka, starosty města Příbrami

JIŘÍ STIVÍN, OLDŘICH ŠKÁCHA, 
ANTONÍN NOVÝ, MILOŇ NOVOTNÝ

Toto se Vám u nás nestane!
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Za věcnou správnost článků odpovídají autoři Redakční uzávěrka je 20. den předchozího měsíce Toto číslo vychází dne 8. 8. 2008. 

Město Příbram
Vás srdečně zve na

TRHY
PODZIMNÍ

na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami

sobota 13. 9. od 9 do 17 hodin
 neděle 14. 9. od 9 do 17 hodin

Co si budete moci koupit?
Výrobky z přírodních materiálů, užitkovou 

a dekorativní keramiku, výrobky ze slámy, proutí, 
dřeva, vosku, zahrádkářské výpěstky, staročeskou 

medovinu, sýry, tradiční pečivo, perníčky, koření, 
batikované výrobky, ručně malovaný textil apod.

2008

Je připraven bohatý kulturní program pro 
děti i dospělé  po celé dva dny

KULTURNÍ DŮM PŘÍBRAM
SOBOTA 13.9.2008

8.00 až 18.00 hodin

NEDĚLE 14.9.2008
9.00 až 12.00 hodin

„NOŽE 2008" – výstava pro odborníky i celou rodinu.
Výstava a prodej nožů, chladných zbraní a zbroje
řemeslné i tovární výroby – včetně replik a modelů,
kožených doplňků, materiálů a nářadí k výrobě, sběra-
telských materiálů, literatury, uměleckých předmětů
a všeho co souvisí s tématem výstavy. Ukázky zdo-
bení, kovárny, tábor lovců kožešin – TRAPPERS´ CORRAL
WI CZ a tábor Keltů, vystoupení několika hudebních
skupin, ukázky šermu, občerstvení včetně staročeské
kuchyně...

„NOŽE 2008“
XVII. mezinárodní prodejní výstava

nožů, chladných
zbraní a zbroje
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VÝSTAVU PODPORUJÍ:
Nožířství POK – Plzeň; Příbramská tiskárna, Nádražní 190, Příbram IV; CUKRÁŘSTVÍ – PEKAŘSTVÍ JAROLÍMEK, Mníšek pod Brdy

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I S P O N Z O R  V Ý S T A V YP A R T N E Ř I

ASOCIACE NOŽÍŘŮ

Eurocentrum Praha, Evropský d m, Jungmannova 24, 110 00 Praha1

EUROCENTRUM PRAHA

vyhla uje
velkou letní fotografickou sout

Z MÝCH TOULEKEVROPOU
Vrátili jste se ze svých toulek Evropou a podailo se Vám originální

formou zachytit pro itky, dojmy, krajinu, faunu, architekturu,
tvá e i motivy tohoto kontinentu pomocí fotografie?

V tom p ípad neváhejte a p ihlaste se do na í sout e, Va e fotky
ohodnotí proslulí fotografové a m ete vyhrát skv lé ceny!

Své p ísp vky m ete zasílat do 14. zá í 2008 do 12 hodin
p es on-line formulá  na:

www.euroskop.cz/fotosoutez2008

Vít zné snímky fotografické sout e vybere porota slo ená z p edních eských fotograf
a cestovatel Ji ího Kolbaby - viceprezidenta eského klubu cestovatel a Franti ka

tauda, dále redaktora geografického magazínu Koktejl Marka Wágnera a vedoucí
Eurocentra PrahaJany Kalabisové.

Ceny pro výherce jsou: 1. místo digitální fotoaparátSony Alfa 700
2. místo Eurovíkend pro 1 osobudle vlastního výb ru
3. místo 2 mezinárodní autobusové jízdenky dle vlastního výb ru

Speciální cenou sout e je fotografický kurz dle vlastního výb ru. Ka dý z výherc navíc
obdr í p edplatné magazínu Koktejl a cestovníhopr vodce po n které ze zemí sv ta.

Ve ejné vyhlá ení vít z a p edávání cen prob hne na úvod slavnostního galave era dne
8. íjna 2008 v rámci festivalu TourFilm v Karlových Varech ve Slavnostním sále
Grandhotelu PUPP za p ítomnosti cestovatele Ji ího Kolbaby. Vít zné fotografie budou
zve ejn ny v geografickém magazínu Koktejl a vystaveny v Eurocentru Praha.

Dal í informace a podmínky sout e jsou zve ejn ny na webové stránce sout e.

Partne i sout e

Acrobatshow - Memoriál Martina Stáhalíka na Letišti Dlouhá Lhota přinese v neděli 24. 8. akrobacii ve všech podobách - leteckou, paraswooping, Xtreme motocross
a biketrial, skateboard na U-rampě, streetfighting. Začátek v 10,00 hodin. Více se dozvíte na http://www.jlmpraha.cz/


