
S T A L O S E

Se zrajícím ovocem se začala objevo-
vat hejna špačků.

Starosta MVDr. Josef Řihák zasadil
dne 9. 7. lípu na Dvořákově nábřeží.
V této oblasti se buduje nová pěší
zóna, slavnostní otevření bude 9. září.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý si
jel spolu se seniory prohlédnout Prahu
a projeli se parníkem po Vltavě.

Starosta MVDr. Josef Řihák a místosta-
rostové  MUDr. Ivan Šedivý a Václav
Černý se pravidelně zúčastňují kon-
trolních dnů na všech rozestavěných
stavbách ve městě. Snímek je
ze suterénu Základní školy Jiráskovy
sady. Tyto prostory jsou letos rekon-
struovány.

Po dlouhých jednáních se městu
podařilo dohodnout se všemi dvanácti
vlastníky pozemků pod parkovišti
u Uranu. Díky této dohodě mohla být
opravena obě parkoviště, na která se
vejde 120 automobilů.

Výsledky závodu Toadstool
Skateshot 2009:
Kluci do 15 let: 1. Jakub Jiruška
(Praha), 2. Jan Mikita (Praha),
3. Martin Hejsek (Praha)
Holky: 1. Klára Kašparová (Kladno),
2. Petra Hrášková (České Budě-
jovice). 3. Caroline Helene Dynybil
(Praha)
Kluci nad 15 let: 1. Lukáš Daněk
(Praha), 2. Martin Jurášek
(Havířov), 3. a  4. Aleš Bubla
(Komárov) a Tomáš Stejskal (Pra-
ha), 5. Tomáš Vintr (Beroun),
6. Ondřej Mihalo (Horažďovice),
7. Jakub Jarolím  (Příbram)

Zajištění klidného důstojného života lidí, kteří vzhle-
dem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemo-
hou žít ve svém přirozeném prostředí nebo rodině,
to je posláním všech Domovů seniorů. V Příbrami
zařízení tohoto typu bylo otevřeno právě před pěti
roky. Domov seniorů na Březových Horách již
tehdy splňoval všechny požadavky na moderní
bydlení a služby tohoto typu. Jeho nespornou
velkou výhodou bylo, že jde o zařízení malé. Jedno
až dvojlůžkové pokoje poskytovaly a poskytují
svým obyvatelům maximální možné soukromí. Dvoj-

lůžkové pokoje byly určeny manželským dvojicím
a jednolůžkové pak osamělým jedincům. Určité
soukromí a domácí prostředí je možné dotvořit
i drobnými prvky, které si sem jeho obyvatelé
přestěhovali – někde jsou to obrázky, jinde třeba
oblíbená židle či křeslo. 
Pět let není v lidském životě dlouhá doba, ale
pro klienty Domova seniorů znamená přece jenom
kus života. Za tu dobu se velká část zdejších obyva-
tel vyměnila, pouze několik jich je zde od samého
počátku a i ti samozřejmě zestárli a vyžadují daleko
více péče. O téměř šedesátku klientů se stará šest
zdravotních sester, jedna rehabilitační pracovnice
a jedna sociální pracovnice. Svoji každodenní péči
ale ve středu 22. července přece jenom trošku
změnily a připravily pro své klienty malou zahradní
slavnost. Kromě pohoštění na ně na pěkně upravené
zahradě čekal i kulturní program, který byl pro všechny
velice příjemným zpestřením. Bavili se všichni –
pohybliví i nepohybliví, staří i starší, zaměstnanci
i zástupci radnice, tedy oba místostarostové –
MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý. 
Všichni s úsměvem sledovali vystoupení žongléra
a baviče a také písničky v provedení harmonikáře.
Co je na její práci nejtěžší, na to jsem se zeptala
vrchní sestry Zuzany Rákosníkové.
„Těžká je každá práce s lidmi. U nás nejde jenom
o práci s našimi klienty, ale i o kontakt s jejich
blízkými a příbuznými. Ne vždy máme stejné cíle,
někteří se o ty „své“ prostě nestarají, ani se o ně
nezajímají a mnohdy ani nemají představu o tom, co
ten člověk potřebuje. My se snažíme všechny naše
klienty aktivizovat, aby sami měli snahu něco dělat.
Tuto snahu si někdy právě tito jejich blízcí vysvětlují
bohužel tak, že se o ně nechceme starat a dochází
někdy k nejrůznějším nedorozuměním. Práce ve zdra-
votnictví je v podstatě všude stejná, nemyslím si
tedy, že by tady to snad bylo horší. U nás je možná
problém v tom, že průměrný věk v Domově je 85 let.
To s sebou samozřejmě nese i spoustu nejrůznějších
diagnóz – zdravý není nikdo. Máme sice nasmlou-
vaného lékaře, ale je u nás jenom jednou týdně,
jinak si prostě musí každá sestra umět poradit
a rozhodnout. Pak je skvělé, když se můžeme dohod-
nout právě s příbuznými.“
Co Vy osobně považujete za výhodu tohoto
zařízení, měla jste možnost srovnání s jinými
domovy?
„Bohužel ne, pouze v rámci své bakalářské práce
jsem prováděla výzkum na téma: Syndrom vyhoření,
právě u zdravotních sester v Domovech důchodců.
Takže v jeho rámci jsem některé domovy navštívila.
Ale to byla tak krátká návštěva, že bych si netroufla
srovnávat a dělat závěry. Velkou výhodou tohoto
konkrétního zařízení je určitě v tom, že je malé.“
Když k Vám přijdu jako zcela nezávislý člověk,
který tady nikoho nemá a nezná, působí na mě
celý objekt velice příjemně, pohodově a útulně.
„Tak to jsem opravdu ráda, protože právě to je
naším cílem. Chceme, aby tyto pocity měli hlavně
naši klienti. Samozřejmě, že se nelze „zavděčit“
všem, ale mnohdy jsou nešťastní hlavně proto, že
nejsou u těch svých.“

Co byste v Domově zlepšila, kdybyste měla tu
možnost?
„Rozhodně bychom potřebovali daleko víc rehabili-
tačních sester. Jedna prostě absolutně nemá šanci
všechno stihnout. A potom bych ráda využila
nějakých dobrovolníků, kteří by si s našimi klienty
chodili jenom obyčejně popovídat. Na to sestry
bohužel nemají čas a pro naše klienty je to nesmírně
důležité. Tak to bych skutečně ráda vyřešila.“
Co všechno pořádáte pro „své“ babičky
a dědečky, je vidět, že dnešní slavnost se jim líbí?
„Pořádáme pravidelně akce ke Dni matek, ale třeba
i obyčejné pečení špekáčků a podobně. Ale tyto
aktivity se těžko realizují právě pro velkou různoro-
dost povah a hlavně pohybových schopností.“
Paní Marii Pelclové je 78 let a v Domově je čtyři
roky. „Přišli jsme sem s manželem a šla jsem sem
hlavně kvůli manželovi. Byl velice nemocný a vloni
na podzim mi zemřel. Zůstala jsem tady sama a mám
dojem, že jsem jediná, která je zde naprosto spoko-
jená. Snad proto, že se stále o sebe ještě dovedu
postarat. Bydleli jsme nejdříve dlouhá léta v Praze
a na důchod jsme se přestěhovali na chalupu.
Ale manžela postihla hrozná nehoda a když se tehdy
Domov seniorů otvíral, tak jsme se přihlásili sem.
Bohužel je tady hodně nepohyblivých lidí a mají-li
sestry všechny zabezpečit, obléknout, připravit
na jídlo, nakrmit, tak to před nimi opravdu „klobouk
dolů“! A o víkendech slouží jenom tři a to je teprve
zápřah! Je to pro ně opravdu velice a doslova těžká
práce! Musím ocenit jejich obrovskou snahu
pomáhat, ale samozřejmě je dost lidí, kteří nebudou
nikdy spokojeni!“
Jak trávíte svůj volný čas? „Už nemám žádné
příbuzné a tady mi opravdu nic nechybí – uvaří mi,
vyperou, mám teplo, co více si přát? A jak trávím

volný čas? Třeba právě dnes jsem opravovala
slunečníky, nebo když je potřeba něco ušít či zašít,
tak to jdu do toho. Pletu a háčkuji, třeba na Vánoce
jsem háčkovala ozdoby na stromeček a pak byly
i na výstavě v Lysé nad Labem. Nerada jenom sedím
a hlavně nesnáším drby, takže společnost moc
nevyhledávám.  Bohužel mi nedávno odešla i paní,
se kterou jsem si měla o čem povídat, takže ta mi teď
hodně chybí.“
Je něco, co byste si přála? „Snad jenom aby mi
sloužilo zdraví a aby děvčata měla méně práce,
nebo aby jich bylo víc.“
A jaký názor má na Domov seniorů jeho ředitel
a radní v jedné osobě MUDr. Ivan Šedivý?
„Výhodou tohoto zařízení je zcela určitě jeho
velikost. Je to zařízení moderní, v klidné části města
a přesto v centru, dostupné městskou dopravou
a hlavně jde o zařízení rodinného typu. Klienti mají
daleko více soukromí a mohou rovnou ze svého
pokoje vstoupit na zahradu. Kdyby se město
o podobná zařízení nestaralo, nedávalo finanční
prostředky v takové výši, jaké dostává, pak by bylo
samozřejmě velice obtížné se o tato zařízení starat.
Říkám to proto, že na posledních jednáních
zastupitelů zazněl od některých zastupitelů požada-
vek na snížení částky určené právě na sociální
oblast. Každý z nás by si měl uvědomit, že i on
a jeho blízcí zestárnou a budou třeba potřebovat
pomoc právě v této oblasti. Podobných zařízení je
v našem městě stále málo a je to samozřejmě
z finančních důvodů. Lokality, kde by tato zařízení
mohla být, by se našly, ale chybí peníze.“
Podobná zařízení jsou samozřejmě hodně potřebná
a úplně nejlepší by bylo, kdyby domovy či penziony
mohly být v každé obci či městě, kde člověk prožil
svůj život. Přesto by mnozí klienti těchto zařízení
vyměnili byť supermoderní zařízení tohoto druhu
za možnost dožít důstojně svůj život mezi svými
blízkými. Když tato možnost není, nebo je člověk
sám, pak bych asi zvolila, nebo doporučila Domov
seniorů na Březových Horách.

Str

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,
v průběhu léta museli
členové městského
zastupitelstva učinit
důležité rozhodnutí.
Rozhodli, že budou
sloučeny Základní
škola Bratří Čapků
a Základní škola Bře-
zové Hory. Stane se
tak od 1. září 2009
a nástupnickou orga-
nizací bude Základní
škola Březové Hory.
Podrobné informace
ke sloučení škol jsou
v tomto čísle měsíč-

níku Kahan. Cílem vedení města je, aby v Příbrami
pracovaly všechny školy kvalitně. Aby sem děti rády
chodily a aby zde pracovali kvalitní učitelé. Věřím,
že sloučení výše zmíněných škol bude přínosem
především pro děti, ale také pro jejich rodiče
a učitele. Ředitel sloučených škol nemá před sebou
lehký úkol. Musí pro pracoviště v ulici Bratří Čapků
a v Žežické získat zpět ztracenou důvěru rodičů tak,
aby své děti opět bez obav na tuto školu přihlašovali.
Věřím, že se tento cíl panu řediteli Pechlákovi podaří
splnit. Od města k tomu bude mít naprostou důvěru. 
Poněkud příjemnější ruch se o prázdninách odehrává
i v dalších příbramských základních školách.
V Základní škole Jiráskovy sady pokračuje realizace
energetických úspor. Cena díla je 6,1 milionu korun,
z toho 1,6 milionu jsme dostali jako dotaci od Mini-
sterstva financí ČR. V suterénu školy vzniknou
na chodbách prostory pro šatní skřínky pro žáky,
multifunkční učebna a objekt bude odizolován.
V objektu Základní školy 28. října nyní realizujeme
projekt energetických úspor. Stavba bude stát přes
20 milionů korun, z toho 90 procent bude hrazeno
z dotace, kterou nám poskytly Evropská unie a Státní
fond životního prostředí. Během stavby bude objekt
zateplen, včetně nové fasády, bude mít vyměněná
okna za plastová a dojde rovněž k regulaci otopné
soustavy. 
Letos v červenci i do života obyvatel v našem městě,
podobně jako v celé republice, zasáhly rozmary
počasí. Nebylo to sice v takovém rozsahu jako třeba
na severní Moravě či v jižních Čechách, ale starosti
nám přívalový déšť a velká voda nadělaly. Po průtrži
mračen se nebezpečně zvedla hladina rybníka
Hořejší Obora, velká voda ohrožovala i technolo-
gická zařízení v naší čistírně odpadních vod. V obou
případech na pomoc přišli naši dobrovolní hasiči,
kteří tak svými zásahy zachránili majetek města
i občanů. Hasiči nejprve vyčistili přepad Hořejší
Obory od naplavenin a poté odjeli čerpat vodu
z čistírny odpadních vod. Pomáhali také v Podlesí
a na dalších místech, kde velká voda ohrožovala
životy a majetek občanů. Všem hasičům, kteří se
na záchranných pracích podíleli, děkuji.
Děkuji rovněž členům Spolku Prokop za uspořádání
tradiční Prokopské pouti. Program se skvěle vydařil,
přízeň nám zachovalo i počasí. Letošní Prokopská
pouť byla prostě báječná a jsem moc rád, že jsem se
jí mohl zúčastnit.
Rybník Hořejší Obora stojí za to letos v létě
sledovat. Nejen kvůli povodni, která jej postihla, ale
především proto, že se významně mění vzhled této
části našeho města. V polovině srpna by podle
smlouvy s dodavatelskou firmou měla být dokonče-
na nová pěší a odpočinková zóna. Jak se stavba blíží
ke konci, každý den se zde něco mění. Nové stromy,
komunikace, osvětlení, buduje se i dřevěný altán
na Benešových rámech. Bohužel, pěší zóna ještě
není hotová, ale už se stala terčem nájezdu vandalů.
I proto sem budeme muset umístit novou kameru
bezpečnostního hlídacího systému.
V údolí Příbramského potoka bude toto léto zahájena
další stavba, kterou přivítají zejména mladí
Příbramáci. Bude se stavět přechod pro pěší a cyklisty
u Junior klubu. Peníze na tuto stavbu se podařilo
získat z tzv. „poslaneckého medvěda“. Jednání
o výstavbě nebyla jednoduchá a jsem rád, že se nám
podařilo najít společnou řeč se všemi institucemi,
které o povolení stavby rozhodovaly.
Vážení spoluobčané,
přeji všem, kteří ještě neměli dovolenou, ať v klidu
a v pohodě prožijí chvíle zaslouženého odpočinku.
Dětem, které mají před sebou ještě celou polovinu
letních prázdnin, přeji hezké počasí a spoustu
skvělých letních zážitků.  

MVDr. Josef Řihák

D O M O V S E N I O R Ů
S L A V Í P Á T É N A R O Z E N I N Y



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JINDŘICH BERKA Z DUBÉ

ŠLECHTIC A ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ

??  -  ??

V následujících několika dílech se pokusím vylíčit životní
osudy zástavních pánů našeho města v 15. století. Bude to
však úkol obtížný, jelikož se jejich životopisy dosud nikdo
nezabýval, a je tak problematické získat věrohodné údaje.
První z těchto pánů je Jindřich Berka z Dubé, který našemu
městu vládl ve 20. letech 15. století. Jeho rod patřil mezi
zemskou elitu, mezi nejbohatší českou šlechtu. To samo
o sobě představuje dobrý badatelský výchozí bod, ale
v tomto rodě bylo bohužel jméno Jindřich velmi používané
(dokonce mezi vlastními sourozenci – jsou např. známi
4 bratři stejného jména z počátku 15. století), a tak je těžké
v pramenech přesně rozlišit, o kterého Jindřicha Berku se
právě jedná. 
Berkové patřili do širokého rozrodu Ronovců (ve znaku
měly dvě zkřížené osekané dubové větve – ostrve) a svoji
mocenskou základnu měli v severních Čechách. Předpo-
kládá se, že Příbram získal ten nejvýznamnější z nich, který
v této době byl jedním z politických reprezentantů českého
panstva. Již v roce 1415 zasáhl do dění v Čechách.
Na sjezdu v Českém Brodě se podílel na založení katolické
ligy, která vznikla jako přímá reakce na sdružování
Husových přívrženců, a založili ji ti čeští šlechtici, kteří
nepodepsali známé stížné listy proti upálení M. Jana Husa. 
Později Jindřich Berka vystupuje v pramenech v roce 1421,
kdy se zúčastnil Čáslavského zemského sněmu. Byl to
první sněm po vypuknutí husitských válek a jeden z nejdů-
ležitějších té doby vůbec. Byl svolán po mohutné ofenzivě
husitů v prvním pololetí roku 1421, kdy zatím jednotné
šiky kališníků opanovaly téměř celou zemi. Sněm měl
především vyřešit, kdo bude v Čechách vládnout, tedy
sesadit krále Zikmunda z trůnu a povolat nového panov-
níka nebo zvolit jinou formu vlády. To se ovšem nepovedlo.
Zikmundovi odpřísáhla věrnost katolická část panstva
a část husitů byla ochotna jej potvrdit českým králem,
pokud by v budoucnu přijal (či alespoň toleroval) politický
program husitů – čtyři pražské artikule. Byla tak zvolena
pouze prozatímní dvacetičlenná vláda, do které zasedl i náš
Jindřich Berka, jakožto reprezentant katolického panstva.
V období kolem čáslavského sněmu Jindřich krátce koke-
toval s myšlenkou přestupu ke kalichu, pravděpodobně se
však jednalo pouze o taktické vyjednávání o rozmnožení
majetku na úkor církevního zboží. Snad právě úspěšné úsilí
o Příbramské panství mohlo být toho příčinou. Kdy přesně
obdržel do zástavy město a panství Příbram od posledního
arcibiskupa před sedisvakancí Konráda z Vechty (tehdy již
kališníka), nevíme. Zdá se, že to bylo až po roce 1422, kdy,
jak známo, Hanuš z Kolovrat zlomil příbramské husity. 
Později Jindřich stál opět na katolické straně, v roce 1423
je zmiňován jako spojenec lavírujícího Čeňka z Vamberka
v boji proti Janu Žižkovi. V druhé polovině 20. let vedl
jeden z Jindřichů loupeživou válku v lužickém Šestiměstí. 
Konec Berkovy vlády nad Příbramí lze jen přibližně
stanovit do druhé poloviny 20. let 15. století. Předpokládá
se totiž, že i další zástavu, pražskému měšťanu Matějovi
Smolařovi, provedl ještě sám arcibiskup Konrád, který
zemřel koncem roku 1431, a proto k tomuto aktu muselo
dojít dříve. Složité poměry a nedostatek pramenů nám
bohužel nedovolují víc, než jen spřádat plané hypotézy.

Daniel Doležal

9. 8. 1959
Byla stanovena mimořádná
žňová směna, které se zúčast-
nilo 850 příbramských
občanů, během pracovní doby
přišlo dalších 300 brigádníků.

14. 8. 1969
Zemřel Quido Maria Vyskočil,
příbramský spisovatel, bás-
ník a patriot.

15. 8. 1959
Divadlo A. Dvořáka Příbram
(tehdy Městské divadlo
Příbram) zahájilo svoji první
sezónu slavnostní schůzí.

17. 8. 1864
Zemřel březohorský starosta
Josef Čáka.

17. 8. 1999
Začalo na Svaté Hoře týdenní
celostátní setkání křesťanské
mládeže.

21. 8. 1539
Jan z Vitence daroval městu
Příbram za pomoc v době
potřeby cihelnu.

22. 8. 1909
Zahájil provoz Grand
Amerikan-Biograf ve stanu
na Hornickém náměstí.
Majitelem byl Karel Fink,
který zde předtím provozo-
val panoptikum a museum
kuriozit.

27. 8. 1619
Petr Arnošt z Mannsfeldu,
velitel stavovského vojska,
obhlížel příbramskou posádku.

29. 8. 1859
Na Svaté Hoře zemřel P. Petr
Jeřábek, poslední svatohorský
probošt.

30. 8. 1884
Na poli za hostincem U Sebas-
topolu byla zahájena 1. pří-
bramská hospodářská výstava.
Trvala až do 2. 9.

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
Převod armádních objektů městu
Zastupitelstvo města Příbrami dne 20. 7. na svém mimo-
řádném zasedání revokovalo usnesení z roku 2004. Tímto
rozhodnutím příbramské městské zastupitelstvo schválilo
bezúplatný převod některého nepotřebného vojenského
majetku do vlastnictví města Příbram. „Smlouva se týká
převodu domů v bývalém vojenském areálu na Zdaboři.
Až nyní nám zaslalo Ministerstvo obrany znění darovací
smlouvy k podpisu,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
Příbramští zastupitelé rovněž schválili nabytí několika
pozemků v k. ú. Příbram dle přiložené darovací smlouvy
z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany, Praha 6-1 do vlast-
nictví města Příbram. „Uplynulo již 5 let od původního
schválení a též se změnily některé podmínky. V nové
smlouvě již není desetiletý závazek o užívání a případném
převodu na třetí osobu a naopak je nutností upravit právní
vztahy s vlastníkem pozemku ohledně oplocení s pode-
zdívkou na pozemku parcelní číslo 4366/19. Dále je nutné
provést výmaz věcného břemene práva chůze a jízdy přes
pozemek p. č. 4366/19,“ doplnil starosta. Smlouva o bez-
úplatném převodu majetku je tak připravena k podpisu.

Nové auto pro hasiče
V pátek 3. července v 9 hodin před Zámečkem –
Ernestinem starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta
Václav Černý slavnostně předali nové auto příbramským
dobrovolným hasičům. Jedná se o vůz Volkswagen Trans-
porter a do užívání ho dostane Jednotka SDH Příbram VI –
Březové Hory. „Vozidlo je určeno zejména jako dopravní
automobil pro přepravu osob a drobné techniky, například
čerpadel, elektrocentrály s příslušenstvím, motorových pil,
přívěsu s požárním čerpadlem apod. Jak důležité je, aby
dobrovolní hasiči měli dobré vybavení, to vidíme nyní,
kdy naši republiku opět zasáhla vlna ničivých povodní.
A dobrovolní hasiči jsou první, kdo v těchto kritických
situacích přicházejí občanům na pomoc,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.
„V souvislosti s obnovou techniky jednotek města dojde
k přeřazení automobilu Ford Transit, který je dosud v uží-
vání JSDHO Příbram VI – Březové Hory, na JSDHO Příbram I.
Kromě přepravy osob budou členové JSDHO Příbram I
vozidlo Ford využívat i k zásahům, kde je nerentabilní
výjezd cisterny, např. na zásah se člunem, na likvidace
bodavého hmyzu apod. Automobil AVIA A30 DA 12, dosud
využívaný JSDHO Příbram I, bude převeden na nově
zřizovanou JPO Příbram – Lazec,“ doplnil Václav Černý.

Půjčky z  FOM
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo poskytnutí půjček
z „Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území
města Příbram“ v roce 2009 jednotlivým žadatelům
dle zápisu z II. výběrového řízení, které se konalo dne
25. 6. 2009. Jedná se o poskytnutí půjček v celkovém
objemu 1 163 757,- Kč pro celkem 12 žadatelů. Poskytnutí
půjček dvanácti žadatelům doporučila komise a rada
města. U všech žadatelů byla ověřena bezdlužnost vůči
městu Příbram.     
„Na fondu FOM po poskytnutí nyní schválených půjček
zbude téměř 14 milionů korun. Je škoda, že o výhodnou
půjčku od města nebyl mezi občany opět příliš velký zájem.
Do konce letošního roku už další výběrové řízení vypisovat
nebudeme. V příslušné vyhlášce máme uvedeno, že v jed-
nom roce se konají maximálně dvě kola výběrových řízení.
Takže bychom museli před vypsáním třetího kola změnit
vyhlášku. A do konce roku bychom třetí kolo již stejně
nestihli. To znamená, že zájemci o půjčku od města z fondu
FOM si musí počkat na nové výběrové řízení až do příštího
roku,“ řekl starosta Josef Řihák.

Most u Trhových Dušník
Starostové obcí Podbrdského regionu se nedávno obrátili
na hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha
se žádostí o podporu v urychlení rekonstrukce mostů
na komunikaci II/118 mezi Příbramí a Jincemi. Zároveň
požádali středočeského hejtmana o urychlení narovnání
a rekonstrukci této důležité silnice, která dále pokračuje
z Příbramska do Zdic. Zmíněná komunikace je důležitou
spojkou mezi rychlostní silnicí R4 ze Strakonic a dálnicí
D3 na Plzeň. Stav silnice je havarijní. Přibližně 8 let se
s tímto stavem nic nedělá, postěžovali si mimo jiné staros-
tové z Podbrdského regionu. V těchto dnech podbrdští
starostové dostali odpověď. „Napsal nám náměstek hejt-
mana Robin Povšík. Sděluje nám, že Středočeský kraj
v současné době intenzivně pracuje na přípravě výbě-
rového řízení na zhotovitele mostu u Trhových Dušník.
Zároveň nás Robin Povšík ubezpečuje, že krajský úřad
problematice silnice II/118 věnuje nejvyšší pozornost
a v nejbližší době se s námi chce setkat,“ informoval
o dopisu starosta MVDr. Josef Řihák. 
S rekonstrukcí silnice II/118 přímo souvisí i výstavba
kruhového objezdu na křižovatce ulic Jinecká – Evropská
v Příbrami. Tuto stavbu připravuje Ředitelství silnic a dál-

nic ČR ve spolupráci s městem Příbram a Středočeským
krajem. „Středočeský kraj nechal zpracovat dokumentaci
k územnímu rozhodnutí. Toto rozhodnutí o umístění stavby
bychom měli mít připravené do ledna 2010. Poté bude
zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení. Očekávám, že všechny dokumenty důležité
pro zahájení stavby bychom měli mít v polovině příštího
roku. A pak bude záležet na státu, kdy na tuto stavbu
uvolní peníze,“ řekl starosta Josef Řihák. 

Dar pro j ihočeskou Putim
Rada města Příbrami schválila poskytnutí peněžitého daru
pro obec Putim ve výši 20 tisíc korun. Je to nejvyšší
částka, kterou může rada města v souladu se Zákonem
o obcích přidělit. Dar radní poskytli obci Putim
na odstranění následků škod po povodni. „Ihned jsme se
s místostarostou Václavem Černým vydali do Putimi
a starostovi obce jsme peníze předali. Zároveň jsme se
starostou Putimi jednali o poskytnutí další pomoci. Město
Příbram Putimským nabízí například vysoušeče či nej-
různější technické prostředky. Jednáme také o možnosti
výjezdu našich dobrovolných hasičů do Putimi na odstra-
ňování následků povodně,“ řekl starosta MVDr. Josef
Řihák. Peníze v hotovosti od příbramského  starosty na radnici
v Putimi převzal starosta obce Václav Varous. 
„Peníze použijeme pravděpodobně na nákup stavebního
materiálu pro občany, kterým velká voda zaplavila jejich
domy. Materiální pomoc v současné době nepotřebujeme.
Máme dostatečné množství vody, čistících i technických
prostředků. Solidarita spoluobčanů je velká, neustále nám
někdo nabízí pomoc,“ řekl starosta Putimi.

Sloučení  dvou škol
Zastupitelstvo města Příbrami dne 20. 7. schválilo sloučení
Základní školy, PříbramVII, Bratří Čapků 279 se Základní
školou, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337 ke dni
1. září 2009 s tím, že nástupnickou organizací bude
Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337,
se sídlem Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory.   
„K tomuto rozhodnutí máme několik důvodů,“ vysvětlil
starosta MVDr. Josef Řihák. „Od sloučení 8. základní
školy Příbram se 6. základní školou Příbram, to je od škol-
ního roku 2004/5, dochází v Základní škole, Příbram VII,
Bratří Čapků 279 k trvalému výraznému poklesu počtu
žáků. Dle posledního sdělení ředitelky by měla škola
od 1. 9. 2009 vzdělávat cca 330 žáků (to je 37,3 % počtu
žáků v době sloučení). Od září 2009 již pouze na pracovišti
Bratří Čapků. Ve všech ostatních základních školách
v Příbrami je situace z tohoto hlediska stabilní. Ve třech
našich školách (ZŠ pod Svatou Horou, ZŠ 28. října a ZŠ
Březové Hory) má dokonce mírně vzestupnou tendenci,“
řekl starosta Josef Řihák.
„Udivuje mě jednání některých zastupitelů, kteří
pravděpodobně nepochopili smysl projednávaných bodů
a hájí pouze své osobní zájmy. Snažili jsme se a snažíme
dodržet to, co bylo zastupitelstvem rozhodnuto, tedy zacho-
vat jednotlivá pracoviště škol! Naprosto přesně to vystihl
dr. Svoboda: „Dříve jste na nás křičeli, že chceme praco-
viště v Žežické zrušit, a nyní na nás křičíte, že ho chceme
zachovat! „Není možné, aby jakýkoliv ředitel dělal
koncepční rozhodnutí bez Rady města, bez Zastupitelstva
města.  Rozhodnutí o sloučení škol by mělo školu stabilizo-
vat a také zajistit pro budoucnost návrat žáků do této školy.
Tímto způsobem řízení skutečně nakonec mohlo dojít
k tomu, že bychom školu museli zavřít. Takže toto bylo
jediné možné řešení, které se dalo rychle uskutečnit. Každý
by měl přemýšlet nad tím, proč právě na této škole došlo
k tak razantnímu úbytku žáků,“ vysvětlil 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý.

Stavební  úpravy ve školách
V červenci proběhla kontrola objektů příbramských
mateřských školek a škol. „Problém je v tom, že mnoho
objektů ZŠ i MŠ dosluhuje, a proto zde často dochází
k nejrůznějším poruchám. Například ve 12. MŠ někde
uniká vody z potrubí a zatím se nedaří najít příčinu. Chybí
dokumentace stavby i rozvodů a současné deště navíc ještě
ukázaly, že budeme muset také řešit stav střechy v této
školce,“ informoval místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.
„Na 7. základní škole proběhl kontrolní den, protože tato
škola, co se úprav a oprav týká, je jednou z prioritních
v tomto roce – dáváme sem 22 milionů korun,“ uvedl Ivan
Šedivý. Samozřejmě, že při takovém objemu prací dochází
i k některým vícepracím, než se kterými se počítalo v pro-
jektu. „Na poradě starosty jsme projednali např. doda-
tečné rozšíření zakázky o relaxační centrum, konkrétně
pokrytí podlah kobercem nebo novými dlaždicemi.
Seznámili jsme se s průběhem dosavadních stavebních
prací a také s dodržováním časového harmonogramu.
Zatím je vše v pořádku,“ konstatoval místostarosta Šedivý.
Upozornil, že i na Základní škole v ulici 28. října začaly
stavební práce na kompletním zateplení střechy
a obvodového pláště.

jk, str







Příbramští občánci narození v červenci

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

Dne 30. 6. ve 20.02 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram muž, že při procházce v lesoparku za sta-
dionem Na Litavce zahlédl skupinu mladíků, kteří zde popí-
jeli alkohol a svým značně hlučným projevem rušili ostatní
návštěvníky lesoparku. Hlídka MP zde po příjezdu zastihla
skupinu čtyř mladistvých osob ve věku 15 - 17 let. Na dotaz
strážníků, zda někdo z nich požil alkoholické nápoje,
odpověděli všichni záporně. Protože však hlídka pojala
podezření, že se jejich tvrzení nezakládá na pravdě, zkon-
trolovala přítomnost alkoholu v krvi dotyčných osob.
Dechovou zkouškou bylo zjištěno, že dva z nich jsou
pod vlivem alkoholu. Z tohoto důvodu odvezli strážníci
tyto dva mladíky na Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami,
kde poté hlídka Policie ČR vyrozuměla rodiče, kteří si
uvedené provinilce vyzvedli.
Dne 5. 7. v 10.15 hod. oznámil telefonicky na služebnu
muž, že vedle domu v Příbrami II, kde bydlí, parkují na za-
travněné ploše nějaká vozidla, a dále uvedl, že zde stojí již
druhý den. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka MP.
Tato po příjezdu zjistila, že řidiči uvedených automobilů se
dopustili přestupku neoprávněného záboru veřejného pro-
stranství, a proto na základě zákonných opatření použili
technické prostředky k zabránění odjezdu vozidel. Následně
po vyřešení přestupků strážníci vozidla odblokovali a řidiči
je neprodleně z trávníku odstranili. 
Dne 5. 7. ve 14.30 hod. oznámila na tísňovou linku 156
provozní supermarketu Penny, že v obchodě zadrželi
zlodějku. Na místo ihned vyjela hlídka MP, která po příjezdu
do prodejny ztotožnila výše uvedenou pachatelku proti-
právního jednání a zjistila, že se jedná o ženu ve věku 30 let,
která se pokusila z obchodu odnést bez zaplacení zboží
v hodnotě 629,- Kč. Vzhledem k výši škody a s přihléd-
nutím k tomu, že dotyčná žena nebyla v posledních třech
letech za obdobný trestný čin potrestána, vyřešili strážníci
věc uložením blokové pokuty. 
Dne 9. 7. v 23.52 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
anonymní oznamovatel a uvedl, že v horní části Pražské
ulice hoří. Na místo okamžitě vyjely hlídky MP a operační
MP zároveň vyrozuměl o situaci Hasičský záchranný sbor
Příbram. Po příjezdu na určené místo strážníci zjistili, že
v místech před realitní kanceláří hoří pět pytlů skartovaného
papíru a pět papírových krabic s vyřazenými písemnostmi.
Tyto pytle byly opřené o výlohu, ta ale žárem praskla
a střepy se rozsypaly po ulici. Strážníci si od nájemníka
domu, ve kterém je umístěna i realitní kancelář, vypůjčili
nářadí a hadici na vodu a požár vlastními silami uhasili ještě
před příjezdem hasičů. Následně k místu přivolali hlídku
Policie ČR, které celou věc předali k dalšímu šetření.
Hlídka MP dále poskytla Policii ČR pomoc při střežení
objektu a opustila místo až poté, co byl o celé věci
vyrozuměn zástupce výše jmenované realitní kanceláře,
který si výlohu zabezpečil. 
Dne 10. 7. v 00.20 hod. zavolal na tísňovou linku MP

operační důstojník Policie ČR a žádal o součinnost
při pátrání po osobách podezřelých z loupežného přepadení
v ulici Sokolská. Uvedl, že se jedná o dva mladíky, z nichž
jeden měl na sobě mikinu světlé barvy a tmavé kalhoty.
Hlídka MP ihned vyjela na uvedené místo a při pro-
hledávání blízkého okolí zahlédla osobu odpovídající
danému popisu. Hlídka osobu vyzvala k předložení průkazu
totožnosti. Jelikož však tato u sebe neměla žádný doklad,
kterým by mohla prokázat svou totožnost, byla převezena
na Obvodní oddělení policie ČR, kde bylo následně
zjištěno, že se jedná o mladíka ve věku 17 let. Policie ČR
případ dále vyšetřuje. 
Dne 11. 7. v 19.30 hod. oznámil telefonicky muž, že ho
v bytě v místě trvalého bydliště slovně i fyzicky napadá
jeho syn. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP. Zde
následně zjistila, že oba muži jsou pod vlivem alkoholu.
Dotazováním strážníci dále zjistili, že muži společně popí-
jeli, přičemž v průběhu večera došlo mezi nimi k rozepři.
Hlídka muže upozornila na nevhodnost jejich chování a oni
slíbili, že přestanou konzumovat alkoholické nápoje. Poté
co se oba muži uklidnili, strážníci místo opustili. 
Dne 14. 7. v 00.40 hod. oznámil na tísňovou linku 156
anonym, že v předzahrádce Sportbaru v Příbrami VIII se
přítomní hosté chovají velmi hlučně a ruší noční klid.
Na místo ihned vyjela hlídka MP, která po příjezdu kontak-
tovala 23letou servírku uvedeného baru a vyzvala ji
ke zjednání klidu. Servírka výzvu nerespektovala, neboť
na služebně MP byly opakovaně zaznamenány telefonické
stížnosti na hluk v předzahrádce a značně hlasitou hudbu
uvnitř baru. Z tohoto důvodu strážníci MP opětovně vyjeli
na místo, kdy znovu důrazně vyzvali obsluhu provozovny,
aby v předzahrádce zjednala nápravu a ztlumila hudbu nebo
alespoň uzavřela dveře provozovny, a dále ji upozornili, že
vzhledem k jejímu přístupu k řešení situace bude celá věc
oznámena příslušnému odboru MěÚ Příbram pro důvodné
podezření ze spáchání správního deliktu.
Dne 15. 7. v 22.48 hod. oznámil telefonicky zaměstnanec
ostrahy letního kina v Příbrami, že promítání ruší hlučná
zábava skupiny lidí v areálu Nového rybníka. Na místo
neprodleně vyjela hlídka psovodů MP. Tuto ihned po pří-
jezdu kontaktoval oznamovatel, který hlídce označil směr,
kde se dle jeho názoru zdržovala hlasitě se bavící mládež.
Strážníci se vydali udaným směrem a v místech nedaleko
letního kina zastihli skupinu tří chlapců a jedné dívky
ve věku 20 - 21 let, kteří zde popíjeli a přitom poměrně
nahlas pokřikovali. Hlídka rozjařenou mládež upozornila
na skutečnost, že svými hlasitými projevy ruší produkci
letního kina. Dále tyto mladé lidi poučila, že vzhledem
k pokročilé době, kdy je objekt Nového rybníka již uzavřen,
nejsou oprávněni se uvnitř zdržovat, a vyzvala je, aby areál
opustili. Všichni jmenovaní tuto výzvu respektovali
a z místa následně odešli.    

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Zpřístupnění školních hřišť o prázdninách
Na letní prázdniny se jistě dlouho těšila většina školou povinných dětí, avšak mnohé z nich
často nevědí, jak s tak dlouhým volnem naložit. Někteří školáci se o prázdninách chystají
na různé letní tábory, výlety, nebo na venkov navštívit prarodiče, ale spousta z nich takové
možnosti nemá a musí zůstat ve městě. 
Proto se vedení města rozhodlo zpřístupnit během prázdnin školní hřiště a tím předejít tomu,
aby se děti z nedostatku jiných aktivit nedopouštěly protiprávního jednání či nepáchaly
trestnou činnost. Toto rozhodnutí je jedním z opatření v rámci prevence sociálně-patologických
jevů a může výrazně přispět ke snížení kriminality ve městě v průběhu letních prázdnin. 
Příbramská školní hřiště jsou otevřena denně od 3. července do 31. srpna v době
od 10 do 18 hod. Jedná se o areály čtyř základních škol, a to v Jiráskových sadech,
na Březových Horách, ve Školní ulici a v ulici Bratří Čapků. Otevírání a zamykání hřišť
bude mít na starosti Městská policie Příbram a strážníci-okrskáři budou rovněž namátkově
kontrolovat provoz na hřišti, aby nedocházelo k ničení sportovního zařízení a objektů
celkově. Věřím, že děti ocení příležitost, kterou jim vedení města nabízí, a budou se
na hřištích chovat tak, aby zbytečně nezpůsobily žádnou škodu. 

Projekt „Sportem proti drogám a kriminalitě“
Projekt „Sportem proti drogám a kriminalitě“, jehož gestorem je město Příbram a realizá-
torem KICK-BOXING, BOXING CLUB Příbram (dále jen KBC Příbram) ve spolupráci
s Městskou policií Příbram a Odborem školství MěÚ Příbram, schválila Rada města Příbram
- chce přivést co největší počet mladých lidí a dětí ke sportu a tím přispět k prevenci sociálně-
patologických jevů v našem městě, které teď bohužel patří k městům s největším počtem
trestných činů na 10 tisíc obyvatel. 
Jednou z možností, jak v dlouhodobém horizontu snižovat počet těchto sociálně-patologických
jevů a předcházet jim, je cílená práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže. Velká část
z nich netráví svůj čas pozitivní (prosociální) formou a je naopak přitahována různými
závadovými partami. Jedincům v ohrožených skupinách hrozí inklinování k osobám s trest-
nou minulostí, a tím i přebírání negativních vzorců chování a nepříznivých návyků, které
často končí protiprávním jednáním. 
Prvotním cílem tohoto projektu je přivést co nejvíce bezprizorních dětí z ulic do tělocvičny
a nabídnout jim sportovní vyplnění jejich volného času a tím přispět k prevenci sociálně-
patologických jevů. V takovémto způsobu využití jejich volného času lze spatřovat účinný
nástroj prevence kriminality a šíření drog mezi mladými lidmi. Dalším cílem je naučit děti
samostatnosti, sebeovládání a sebeobraně a zároveň je vést ke vzájemnému porozumění,
úctě, ale i zdravému sebevědomí a zdravému způsobu života.
Projekt se bude skládat ze čtyř navzájem propojených částí a je komplexně zaměřen na děti
a mladistvé, a to jako potencionální pachatele protiprávního jednání a zároveň jako případné
oběti trestné činnosti. 
V první části se zrealizují besedy s žáky, které se uskuteční ve školách a při kterých budou
jejich účastníci seznámeni s významem smysluplného trávení volného času pro zdravý rozvoj
osobnosti a možnostmi trávit volný čas v Příbrami. Pak bude následovat přednáška o historii
bojových umění, druzích a odlišnostech jednotlivých přístupů a technik atd. spojená s účastí
úspěšného sportovce, který zde prezentuje svůj osobní příběh. 
Ve druhé části se uskuteční přednášky se zaměřením na zásady bezpečného chování a sebe-
obrany. Cílem těchto přednášek bude naučit účastníky, jak se chovat v krizových
a nebezpečných situacích tak, aby se nestali obětí trestné činnosti, a pro případ, že již tyto
situace nastanou, zvládnout techniky, jak tyto konfliktní situace řešit. Účastníci pak budou
schopni si lépe ochránit svůj život a zdraví, popřípadě majetek, a především se zvýší jejich
subjektivní pocit bezpečí.
Třetí část projektu – zájemci z řad účastníků projektů budou mít možnost vidět ostré
souboje a utkání při KBC Příbram pořádaném večeru bojových umění a dále určitá část
mládeže obdrží volné vstupné na každý turnaj, který bude pořádat KBC Příbram, včetně
mezinárodních turnajů. 
Čtvrtá část projektu – děti a mladiství ze sociálně slabších rodin budou mít snížené měsíční
poplatky členů klubu KBC Příbram o 50 %.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Rada města Příbram schválila koncem června pronájem nebytového prostoru v „křižáku“
v Příbrami VIII občanskému sdružení PONTON pro provozování Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež (dále jen NZDM). PONTON, se sídlem v Plzni, který vznikl již v roce 1996,
má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb. Vedle toho, že v Plzni
v současnosti provozuje NZDM s názvem „Pixla“, jehož hlavním úkolem je přispívat
ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin,
realizuje řadu dalších projektů (např. TP COM.PASS – terénní program pro neorganizovanou
mládež, Klubíčko – program předškolní výchovy, Miro Suno – hudebna a hudební aktivity,
Pixlování – prezentační kulturní akce, Mezery – interaktivní vzdělávací programy pro školy). 
Vzhledem k tomu, že město Příbram se ve dvou závazných dokumentech (v Komunitním
plánu a Koncepci prevence kriminality na léta 2009 až 2011) zmiňuje o potřebě mít v Příbrami
NZDM, projevil PONTON zájem provozovat NZDM také v Příbrami. PONTON chce využít
svých zkušeností z práce s „problémovou“ skupinou dětí a mládeže v Plzni i v Příbrami
a řadu svých dílčích projektů postupně realizovat i zde. Prvotním cílem NZDM v Příbrami
bude snížit počet dětí a mládeže, která se bezcílně potuluje ulicemi a z nudy či nedostatku
jiných příležitostí páchá nejrůznější protiprávní jednání včetně trestné činnosti. Předpoklá-
daný termín fungování NZDM je zatím stanoven na začátek roku 2010.  
Hlavním posláním sdružení PONTON v Příbrami bude poskytovat specifické typy sociálních
služeb, zejména nízkoprahového charakteru, zajišťovat různé vzdělávací programy pro své
klienty, a naučit je komunikovat se svým okolím, aby v budoucnu sami dokázali realizovat
svá přání a cíle a byli schopni se bez větších problémů začlenit do společnosti. Lze předpo-
kládat, že PONTON svojí činností vyplní prázdné místo v nabídce sociálních služeb ve městě
v této oblasti a zároveň přispěje ke snížení výskytu sociálně-patologických jevů a kriminality
mládeže.

Letní sociálně-rehabilitační tábor v RZ Hrachov
V rámci projektu prevence kriminality „Provázení“ proběhl začátkem prázdnin v termínu
od 1. do 11. 7. 2009 v RZ Hrachov u Sedlčan letní sociálně-rehabilitační tábor. Tohoto
tábora se zúčastnilo 19 děti, které jsou klienty Střediska výchovné péče Příbram, a dále děti
pocházející ze sociálně slabších rodin, které nemají možnost zajistit svým dětem optimální
formy trávení volného času.
Tábor byl veden pětičlenným týmem osob v čele s hlavní vedoucí paní Jaroslavou
Apeltauerovou. Ta prokázala dostatek zkušeností, které získala v průběhu minulých let, kdy
se v mnoha případech podílela na vedení dětských pobytových táborů, a má tudíž všechny
předpoklady pro výkon vedoucí a odpovídající kvalifikaci pro práci s dětmi. 
Pečlivě připravený program tábora s názvem „Škola lesní moudrosti“ byl zaměřen na rozví-
jení rychlosti, obratnosti, vytrvalosti, síly, zdokonalení postřehu, výchovu prožitkem,
vyprávění, vzpomínání, prostor pro sociální učení a získávání důvěry v sebe i v ostatní lidi.
Formou hry se zároveň děti zdokonalily ve vzájemné komunikaci, učily se respektovat jeden
druhého a mohly se také dozvědět, jak reagovat na konflikt a jak ho případně řešit. Přestože
děti, které se tábora zúčastnily, byly ve značné míře hyperaktivní a některé z nich pravidelně
docházejí do střediska výchovné péče, které jim poskytuje pomoc při řešení výchovných
problémů a poruch chování formou poradenství, diagnostiky a terapie, dokázal je vyškolený
tým vedoucích plně zaujmout. Za pomoci kvalitně vypracovaného programu se podařilo
zapojit děti do hry, takže si nikdo nemohl stěžovat na nudu nebo nedostatek činnosti
a na společně strávený pobyt v Hrachově budou jistě všichni rádi vzpomínat. 
O jednom víkendovém odpoledni jsem se společně s manažerem prevence kriminality JUDr.
Milanem Fárou přijel na děti účastnící se tábora podívat. Na místě jsme se oba přesvědčili,
že se tábor dětem líbí, daří se jim dobře a je o ně po všech stránkách postaráno. Z diskuze
s dětmi vyplynulo, že pro ně byla mimo jiné velkým zážitkem návštěva členů Sboru dobro-
volných hasičů Příbram – Březové Hory, kteří jim předvedli zařízení a výbavu používanou
při zásahu u požáru a odpovídali na četné dotazy, týkající se jejich činnosti při záchranných
akcích. Děti si poté sami mohly vyzkoušet stříkací hadice a na závěr se projet v hasičském
autě.
Až na některé drobné prohřešky, kterých se děti v průběhu tábora dopustily, ať už vědomě či
bez zjevného úmyslu, proběhl celkově tábor bez větších potíží a ke spokojenosti všech
zúčastněných. Některé děti se teď opět v září zapojí do projektu „Provázení“, který
bude ukončen až v prosinci letošního roku. 

MVDr. Josef Řihák, 
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

1.FK PŘÍBRAM – ROZLOSOVÁNÍ – GAMBRINUS LIGA – PODZIM 2009
1. kolo 25. 7. FC Baník Ostrava – 1.FK Příbram
2. kolo 2. 8. 17:00 SK Kladno – 1.FK Příbram
3. kolo 8. 8. 15:30 1.FK Příbram – AC Sparta Praha
4. kolo 16. 8. 17:00 FK Mladá Boleslav – 1.FK Příbram
5. kolo 22. 8. 15:30 1.FK Příbram – SK Sigma Olomouc
6. kolo 30. 8. FK Baumit Jablonec – 1.FK Příbram
7. kolo 12. 9. 15:30 1.FK Příbram – FC Viktoria Plzeň
8. kolo 20. 9. 17:00 Bohemians Praha – 1.FK Příbram
9. kolo 26. 9. 15:30 1.FK Příbram – SK Dynamo Č. Budějovice

10. kolo 4. 10. 17:00 1.FC Brno – 1.FK Příbram
11. kolo      17. 10. 15:30 1.FK Příbram – FK Teplice
12. kolo FC Slovan Liberec – 1.FK Příbram
13. kolo       31. 10. 15:30 1.FK Příbram – SK Slavia Praha
14. kolo 8. 11. 17:00 Bohemians 1905 – 1.FK Příbram
15. kolo       14. 11. 15:30 1.FK Příbram – 1. FC Slovácko
16. kolo     21. 11. 15:30 1.FK Příbram – 1. FC Slovácko



F O T O K R O N I K A

Příbramští dobrovolní hasiči dostali od města nové auto. Předání se zúčastnili starosta MVDr. Josef
Řihák, místostarosta Václav Černý a vedoucí odboru ochrany a obrany Ladislav Kubín.

Také 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý zasadil strom na Dvořákově nábřeží. Místostarosta Václav Černý se zúčastnil otevření staveniště sanace skládky sodné strusky, která
je poslední starou ekologickou zátěží v areálu firmy Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 

Starosta MVDr. Josef Řihák se zúčastnil letošního ročníku tradiční Prokopské pouti na Březových
Horách.

Také letos byl uspořádán Letní tábor s výukou ruského jazyka. Starosta MVDr. Josef Řihák
přijel účastníky tábora navštívit. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta Václav Černý předali 20 000,- Kč starostovi Putimi,
která byla při poslední povodni zaplavena.

Město Příbram uspořádalo v Hrachově pro děti letní tábor Provázení. Pro děti byl připraven pestrý
program. Starosta MVDr. Josef Řihák a manažer prevence kriminality JUDr. Milan Fára se přijeli
na děti podívat a přivezli jim drobné dárky.

První místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil slavnostního předání diplomů absolventkám
příbramské pobočky Vysoké školy sv. Alžběty v Bratislavě. Akce proběhla v Zámku Dobříš. 

foto: archiv Spolku Prokop



Vážení čtenáři,
jak to tak v životě chodí, hezké
chvíle ubíhají v životě nějak rych-
leji než ty ostatní. Tak je to
i s létem. Ač je letošní léto trochu

bláznivé, provázené lijáky a bouřkami, pořád je to odlehčenější a příjemnější
období roku. Bývá pravidlem, že OHK Příbram přes léto pracuje zvláště
na aktualizaci Regionálního adresáře firem tak, abychom koncem září

mohli předat data ke zpracování do tisku. To se samozřejmě nemění ani letos a kdo ještě není
zapsán v našem oborovém adresáři, může tak učinit až do 15. září 2009.
Kromě toho však nastala pro podnikatele právě během léta spousta důležitých změn,
o kterých je chceme informovat, a proto pořádáme semináře i během letních prázdnin.
Je to zvláště zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi doku-
mentů, který vstoupil v platnost dne 1. 7. 2009 a který řeší zvláště povinnost zřídit
a zprovoznit datovou schránku pro všechny právnické osoby zřízené zákonem a pro právnické
osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku mohou dobrovolně, také bezplatně
získat i ostatní právnické osoby, fyzické osoby, či podnikající fyzické osoby. OHK Příbram
chtěla naše podnikatele informovat o této povinnosti, a tak jsme kontaktovali zástupce z cen-
trály České pošty, kteří nám ochotně vyhověli a odprezentovali pro naše firmy tři semináře
k problematice datových schránek. O informace byl obrovský zájem a na těchto seminářích
jsme proškolili cca 150 firem. Kdo se na seminář z nějakého důvodu nemohl dostat, můžeme
poskytnout bezplatně aktuální prezentace z těchto akcí.
Další novinkou, kterou možná všichni zaměstnavatelé nezachytili, je novela zákona
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, který vstupuje v platnost dne 1. 8.
2009 a přináší možnost uplatnění slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Opatření bylo schváleno jako
dočasné – je omezeno obdobím do konce roku 2010 a poprvé bude náležet za měsíc srpen
2009. Za měsíce leden až červenec 2009 mají zaměstnavatelé nárok na mimořádnou slevu
na pojistném, která přinese zaměstnavatelům výraznou jednorázovou úsporu na nákladech.
Nový tiskopis je dostupný na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/.
V současné době se snažíme zajistit kvalifikovaného lektora k uspořádání semináře. 
Dne 23. 7. 2009 schválil Senát možnou náhradu tzv. Knihy jízd paušálním odpočtem.
Zjednoduší se tím byrokratické vyplňování Knihy jízd a podnikatelé si mohou odečíst 5 000 Kč
měsíčně, maximálně však na tři auta. Novela má nabýt účinnosti od příštího ledna, ale pod-
nikatelé budou moci výhody paušálního odpočtu nákladů využít již v daňovém přiznání
za letošní rok. Podle MPO lze využít tento paušál od 1. října letošního roku. Pokud ale využí-
vají auto částečně i k soukromým účelům, budou si moci odečíst měsíčně nejvýše 4 000 Kč. 
Jelikož OHK Příbram je i kontaktním místem CZECH POINTu, budeme provádět i autori-
zované konverze dokumentů vyplývající z výše uvedeného zákona, což znamená přeloženo
do češtiny – převod z elektronické podoby do listinné a naopak. Vykonáváme zde všechny
služby, které Czech Point nabízí. Od 1. července 2009 ověřujeme také listiny (vidimace)
a pravost podpisů (legalizace), což v minulosti mohli provádět jen notáři či matriky. 
Stále trvá i možnost využití Informačního místa pro podnikatele, kam si můžete zadat svůj
podnikatelský dotaz týkající se např. možnosti získání dotací, založení firmy, ale i regionální
informace atd.
Na podzim tohoto roku připravujeme také řadu zajímavých akcí, o kterých Vás budu infor-
movat podrobněji v příštím čísle. Jen prozradím, že na začátku října to bude seminář
a miniveletrh dodavatelů k programu „Zelená úsporám“ a exkluzivní beseda
s makroekonomem ČSOB a členem Národní ekonomické rady vlády panem Tomášem
Sedláčkem na téma dopadů ekonomické krize.

Ze života členské základny:
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., 15. července 2009 v čele s generálním ředitelem
Jiřím Dostálem, se zástupkyní Oddělení ekologických škod MF ČR a ředitelem divize Do-
pravní stavby Hochtief CZ p. Neumanem otevřely staveniště sanace skládky sodné strusky,
která je poslední starou ekologickou zátěží v areálu firmy. Po této akci bude vnitřní areál
Kovohutí od starých ekologických zátěží kompletně vyčištěn. Přilehlé haldy v okolí podniku
by pak měly být součástí ekologické super-zakázky Ministerstva financí za 120 mil Kč.
Hochtief CZ provede práce včetně inženýringu, projektu, rekultivace, následného moni-
toringu a dalších sjednaných záležitostí nejpozději do 31. 7. 2010. Sanací se zamezí
i znečišťování přilehlé říčky Litavky.

Irena Karpíšková, ředitelka 
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 

tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
Čtrnáct  let  ve vašich s lužbách
Firma TIMCO, spol. s r. o. - kancelářská technika
byla založena 29. prosince 1995. 
Od r. 1996 je členem OHK. 
Hlavní činností firmy je prodej kancelářské
techniky, počítačů a tiskáren včetně servisu,
prodej spotřebních materiálů, pronájem
kancelářské techniky, kopírovací a tiskové
služby, laminace a kroužková vazba. 
V naší nabídce naleznete kompletní sortiment
barevných a černobílých kopírovacích strojů
značek KonicaMinolta, Kyocera, TA, Sharp,

Canon a Olivetti. Firma také nabízí možnost zakoupení starších nebo repasovaných kopírek. Pokud jste kopírovací stroj
zakoupili u jiného prodejce, můžete se i v tomto případě bez problémů na nás obrátit. Pokud vás trápí, co se starou nebo
nefunkční kopírkou, můžete ji zde prodat na protiúčet nebo předat k likvidaci. Dále nabízíme inkoustové, laserové
a jehličkové tiskárny. Jedná se o značky Hewlett Packard, KonicaMinolta, Epson, Canon, Brother a Oki, na které
zajišťujeme též záruční a pozáruční servis, včetně dodávek spotřebního materiálu. Na přání zákazníků zajišťujeme i reno-
vaci a plnění. Dále si zde můžete vybrat z několika druhů faxů značky Brother, Canon, Panasonic, OKI s foliovým,
inkoustovým nebo laserovým tiskem. Další činností firmy je prodej PC Triline, notebooků Lenovo a monitorů včetně PC
komponentů nebo nabídka služby na sestavení počítače dle vašeho přání. 
Téměř na všechny značky prodávaných výrobků jsme držitelem prodejních i servisních certifikátů opravňujících k autori-
zovanému prodeji a servisu, který zahrnuje přezkušování a školení zaměstnanců.
Firma je od r. 2004 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 na oblast „Nákup, prodej a servis kancelářské a výpočetní
techniky“. Společnost má také registrovanou ochrannou známku TIMCO. Spokojenost našich zákazníků a jejich
kompletní servis zajišťuje 5 zaměstnanců. V dnešní době stálé konkurence vsadilo vedení firmy na kvalitní práci a vstřícný
přístup ke každému zákazníkovi. Pravidelně od r. 1998 pořádáme Dny otevřených dveří, kde se můžete seznámit s celým
naším sortimentem.
Své jméno si v povědomí příbramských zákazníků budujeme svojí spolehlivostí, seriózním jednáním, jasnou a srozu-
mitelnou komunikací a spokojeností zákazníků. Pokud chcete koupit kvalitní kopírovací stroj nebo počítač se zajištěným
odborným servisem nebo spolehlivě opravit fax, tiskárnu nebo kopírku, využijte služeb firmy 
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Společnost TIMCO spol. s r. o. dále nabízí různé smluvní možnosti plateb za dodané produkty kancelářské a výpočetní
techniky:
FINANČNÍ LEASING
Smlouva s následným odkupem zařízení a možností doplnění o servisní a materiálovou smlouvu s platbami za zhotove-
nou kopii. Leasing kancelářské techniky je ideální způsob, jak pořídit výpočetní a kancelářskou techniku do vlastnictví
zákazníka bez vynaložení okamžitých celkových investic za pořizovanou techniku.
PRONÁJEM
Smlouva s platbami za pronájem zařízení, popřípadě za zhotovené kopie nebo výtisky. Pronájem výpočetní a kancelářské
techniky je způsob, který vám umožní tuto techniku využívat při vynaložení minimálních finančních prostředků v poměru
k ceně zařízení. 
Pak už Vám nic nebrání rozhodnout se pro vhodný typ kopírovacího stroje, tiskárny, notebooku nebo jiného zařízení
a spokojeně používat!
SERVISNĚ MATERIÁLOVÁ SMLOUVA
Vyřeší komplexně veškeré vaše starosti s provozem kopírovacího stroje nebo tiskárny. Uzavřením této smlouvy ušetříte
čas, který byste museli strávit sháněním spotřebního materiálu a nákupem papíru. S naší smlouvou získáte veškerý servis
spojený s provozem stroje (spotřební materiál, náhradní díly, dopravné, servisní zásahy, atd.). Materiály jsou vám
dodávány zcela automaticky podle dohodnutých termínů a jsou započítány do ceny kopie nebo výtisku a dle skutečně
zhotovených kopií nebo výtisků jednou za stanovené období vyúčtovány. Tuto službu jistě ocení zákazníci, kteří chtějí
mít kontrolu nad náklady na kopírování a tisků.
ZELENÁ ÚSPORÁM
Novinkou v činnosti firmy je prodej, instalace a servis automatických kotlů na pelety od firmy Ponast včetně regulační
techniky značky Siemens a ESBE. Zajišťujeme i dodávky pelet pro tato zařízení. Naše firma je schváleným dodavatelem
v programu Zelená úsporám. Také pomáháme zákazníkům při získání dotací.
Vážení zákazníci, děkujeme vám za spolupráci a za přízeň, kterou jste nám v uplynulých 14 letech věnovali, a přejeme
vám hodně úspěchů a spokojenosti.

Vladimíra Pechová, jednatelka

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR SLOUPEK POSLANKYNĚ
P o d p o r a  e x p o r t u  s e  v  k r i z i  v y p l á c í
Když se na podzim minulého roku přijímala první protikrizová
opatření, naše pozornost se zaměřila na podporu vývozu. Důvody
jsou jasné, naše malá ekonomika je proexportně zaměřená, domácí
poptávka výrobu neutáhne a navíc je ze tří čtvrtin uspokojována
z dovozu. Nikdo nepředstíral, že přijatá opatření dokážou krizi
zastavit, maximálně jsme měli ambice zmírnit nárůst nezaměst-
nanosti. Čísla za první pololetí roku 2009 dokazují pravdivost
našich předpokladů.
Poskytly je naše dvě klíčové instituce státní podpory exportu:
Česká exportní banka (ČEB), která poskytuje vývozcům úvěry,
a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která úvěry
pojišťuje. V rámci protikrizových opatření bylo již na podzim
roku 2008 rozhodnuto mimo jiné o posílení základního kapitálu

ČEB a zvýšení pojistného krytí EGAP. To se následně odrazilo v základních ukazatelích.  
Za 1. pololetí letošního roku uzavřel EGAP 153 pojistných smluv na vývoz českého zboží, služeb
a investic do 38 zemí světa v celkové hodnotě 23,7 mld. Kč, což představuje více než polovinu
celoroční částky z minulého roku. Vzhledem k multiplikačnímu efektu pojištění tak podpořil český
vývoz v objemu cca 62 mld. Kč.
Podobně ČEB poskytla čerpání úvěrů za 8 mld. Kč, tj. zhruba polovinu částky z celého roku 2008.
Pokud si uvědomíme, že vývoz meziročně klesá o více než 20 %, zatímco objem podpořených
projektů se drží na podobné úrovni, jedná se o významnou pomoc při zmírňování krize.
Kromě toho byla nedávno schválena novela zákona o podpoře exportu, která umožňuje poskytovat
státem podporované úvěry i prostřednictvím komerčních bank. Zde musím pochválit naše zákono-
dárce za konstruktivní přístup, protože novela prošla poslaneckou sněmovnou jednomyslně
a bez obvyklého hašteření.
Jedním z problémů vnímání proexportní politiky, ostatně jako každého opatření směřujícího
na nabídkovou stranu ekonomiky, je její malá viditelnost pro voliče. Naopak opatření typu
šrotovného, kdy dostanete konkrétní slevu na vozidlo, nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti,
kdy dostávají určití lidé konkrétní peníze na ruku navíc, jsou voliči rozpoznatelné okamžitě. Pokud
ale pojistíte úvěr exportujícího podniku a přispějete k zachování stovek pracovních míst, málokdy
si veřejnost uvědomí příčinnou souvislost. Kromě toho jste ještě osočeni levicovými komentátory,
že pomáháte „zlým kapitalistům a podnikům“ a nemyslíte na „obyčejné lidi“. Skutečnost, že „zlé
podniky“ právě ty „obyčejné lidi“ zaměstnávají, jim na mysl nepřijde.
Viditelnost a populismus však nesmí být kritériem pro provádění hospodářské politiky. Právě proto
bychom v této těžké době měli pokračovat v dosavadním trendu podpory exportu a nalézání nových
trhů pro české zboží.

Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí

Součástí mé práce v Poslanecké sněmovně je i aktivní činnost v rámci Stálé
delegace do Meziparlamentní unie. Meziparlamentní unie, organizace
založená v roce 1889, sdružuje parlamentáře ze 138 států světa. Výbor,
kterého jsem členkou, se zaměřuje na ochranu lidských práv. Mým úkolem,
stejně jako ostatních členů této skupiny, je prosazovat na půdě národních
parlamentů závěry přijaté na jednáních Meziparlamentní unie, a tak pod-
porovat lidská práva ve svých státech. Považuji však za neméně důležité
seznamovat s těmito závěry, které jsou výsledkem konsenzu na půdě Mezi-
parlamentní unie, i širokou veřejnost. 
Uvádím tedy některá z doporučení, na kterých se za účelem zvýšení ochrany
lidských práv ve světě Meziparlamentní unie v letech 2004 až 2008 shodla:
- garantovat svobodu slova, tisku a rozmanitost médií;
- zajistit legislativní cestou svobodný přístup k informacím;
- podporovat základní právo na spravedlivý proces a garantovat nezávislou
justici;
- zajistit, aby bylo mučení a nelidské zacházení definováno v trestním
kodexu jako trestný čin;
- postavit trestání mladistvých především na prevenci, ochraně mladistvého
a jeho participaci na nápravě;
- přijmout takový právní rámec trestního práva, který by byl založen
na respektu k regionálním a mezinárodním lidským právům;
- zajistit rovné zacházení všem státním příslušníkům;
- zajistit rovnost mužů a žen ve společnosti a v práci;
- důraz na vzdělání: zajistit, aby vzdělání bylo poskytováno s ohledem
na toleranci, rovnost a kulturní rozdíly;
- posílit roli mezinárodních organizací na tvorbě právních předpisů
pro problematiku migrace a poskytovat technickou podporu;
- poskytovat efektivní prostředky pro ochranu ekonomických, sociálních,
kulturních, jakož i politických práv ve státě. 
Některá z těchto doporučení Česká republika včlenila již dříve do svého
právního řádu a úspěšně je realizuje, u jiných je třeba zajistit a podporovat
jejich efektivní vymáhání. Je třeba poznamenat, že ne každý stát chrání
lidská práva na takové úrovni jako Česká republika, proto jsou některá
pro nás zcela samozřejmá doporučení pro jiné země výzvou. I přes tuto
skutečnost je stále nutné se ochraně lidských práv u nás věnovat a pod-
porovat všechny změny, které povedou k prosazení jak výše uvedených, tak
i dalších opatření. Důležitou roli zde může sehrát právě informovaná veřej-
nost. Ochraně lidských práv a Ústavě ČR se věnuji již dlouho. Činnost
v Meziparlamentní unii byla v tomto směru pro mou práci velkým přínosem.
Bude tomu tak i nadále, i když v novém volebním období již jako
poslankyně nebudu působit. Od 1. 9. 2009 zahajuji činnost advokátní
kanceláře v Příbrami a i v advokátní praxi se hodlám dále zabývat lidskými
právy, sociálně – právní ochranou dětí, trestním a občanským právem, stejně
jako dalšími tématy, kterým jsem se věnovala v Poslanecké sněmovně.

JUDr. Eva Dundáčková



Po prázdninách bezpečně do školy
Přestože se nacházíme v polovině letních prázdnin, začátek září a tím i nový školní rok se neúprosně blíží. První zářijový den je každoročně
významným datem pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku nebo se po prázdninách znovu vracejí do školních lavic.
Cesta do školy s sebou přináší i některá úskalí, na která je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí z pohybu dítěte
v dopravním prostředí. 
Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první řadě odpovídají jeho rodiče, škola může dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze
základy, praxi v reálném dopravním prostředí musí zajistit rodiče, včetně toho, aby dětem šli příkladem. 
Co by tedy rodiče měli pro bezpečnost svých dětí v silničním provozu udělat? Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem
prošli celou trasu do školy, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména:
− najít bezpečné místo k přecházení (tj. tam, kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce), 
− vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli zbrkle přejít, 
− nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.
Vhodné je, aby rodiče doprovázeli mladší děti na cestě do školy raději několik dnů, aby získali jistotu, že se dítě v dopravním prostředí
pohybuje bezpečně; je nutné dítě upozornit na nebezpečí vyplývající z jeho pohybu v dopravním prostředí – realitou je, že dítě není ničím
chráněno, případný střet s vozidlem vždy „prohraje“ dítě. 
Důležitým prvkem pro bezpečnost dětí je jejich viditelnost. Na cestu do a ze školy by mělo být dítě oblečeno v pestrém oblečení, případně
používat retroreflexivní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách. Pokud děti jezdí do školy veřejnou dopravou, musí
jim být vysvětleny zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích – nutnost se za jízdy držet, nepřecházet vozovku před nebo
za autobusem stojícím v zastávce, vždy vyčkat jeho odjezdu tak, aby při přechodu neměly zakrytý výhled.
Pokud rodiče přepravují dítě do školy v osobním automobilu, mělo by být vždy připoutáno v dětské autosedačce. V případě dopravní
nehody často autosedačka dítěti zachrání život. V této souvislosti je zajímavé, že ve většině motoristicky vyspělých zemí je propagováno,
aby rodiče do školy děti nevozili v osobních automobilech; doporučováno je používání veřejné hromadné dopravy, pěší chůze, případně
cyklistika. Použití osobního automobilu komplikuje dopravní situaci u škol, kdy zaparkovaná vozidla často tvoří překážku komplikující
například přechod ostatních dětí přes silnici v blízkosti školy.
V neposlední řadě by si rodiče-řidiči měli uvědomit, že začátkem školního roku se v ranních a odpoledních hodinách (cca 7:30 – 8:00 hod.,
12:00 – 14:00 hod.) na ulicích vyskytuje více dětí a tomu přizpůsobit své chování, především rychlost jízdy. Uvědomme si, že i sebelépe
poučené a vycvičené dítě je omezeno ve svém chování v silničním provozu svými mentálními i fyzickými předpoklady, proto jeho reakce
jsou velice často nevyzpytatelné. Zásada ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu by měla platit po celý rok, nejenom
začátkem školního roku. Závěrem bych Vám chtěl připomenout, že k bezpečné cestě vašeho potomka do školy také může výrazně přispět
využívání od 1. září 2009 nově zavedených speciálních městských školních autobusů. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Pár slov ke Dni  divadla
Tahle velkolepá akce je už za námi, ale vraťme se k tomu, jak probíhala. 
Všechna představení byla pojata v duchu ruských písní, hrdinů a balad.
Po dlouhé době, kdy jsme podstupovali zcela náročné a vyčerpávající zkoušky,
jsme se úspěšně sešli 10. června v divadle. Naštěstí se dostavili všichni v pořádku
a nikdo neutrpěl psychickou újmu, a tak jsme mohli začít s generální zkouškou. 
Po ní přichází na řadu představení pro školu. Pár lidí se nenápadně zeptá toho
vedle sebe, proč to hrajeme, když už to stejně všichni viděli na generálce, ale
nakonec všichni utichnou... Teda aspoň je snaha utichnout. Na divadelní prkna
odhodlaně vstupuje jako první v pořadí 1.A. Jsou vidět usměvavé obličeje, ale je
znát, že se většina snaží zvážnět... přece jenom se hraje balada. Po dalším
sborovém zpěvu, tanci červených tvářiček, pár Čurilech a velmi vydařeném
vtipu se konečně dostavila tolik očekávaná přestávka. Zanedlouho se však začne
ozývat dupot, klapání podpatků, dušený smích a další podobné zvuky, ze kterých
poznáme, že se blíží pohroma v podobě maminek, tatínků, babiček, dědečků,
tetiček a všeho příbuzenstva, co se mohlo dostavit, aby podpořilo své drahé
ratolesti hlasitým potleskem a vším, co k tomu patří, a aby se mohlo pokochat
tím slastným pohledem na své dětičky, jež ze sebe vydávají maximum jenom

proto, aby například dobře zahrály kytku či strom. Po dost dlouhé době, než se všichni usadí na místa a přestanou poznávat staré známé,
přichází na scénu náš hlavní vůdce pan učitel Bílek a srdečně vítá všechny sedící v hledišti. Hned poté se objevují první vystupující. Každý
zmateně očima přejíždí sál, jestli neuvidí někoho známého, není mu to však nic platné, protože světla jsou tak silná, že máme takový
podivný výraz z toho, jak přivíráme oči a krčíme nosy, a tudíž není nic moc vidět. Každou chvíli někdo v sále popotahuje nebo se vrtí
na sedačce. Po chvíli to však vypukne. Hned jak dozní poslední tóny, se ozve hlasitý až hurónský potlesk. Je však otázkou, zdali je to potlesk
upřímný nebo ze slušnosti. My jsme však spokojení, ukláníme se, cestou zpátky někdo zakopne o kabel, stěží to vyrovnává, ale nakonec
odcházíme s blaženým pocitem na srdci. Takto se vystřídají všechny třídy a zdá se, že naše snaha nese ovoce. Po všech předvedených
kouscích přichází ta nejočekávanější chvíle celého večera…. na jeviště vbíhá hlavní hrdina a každý už v prvních okamžicích pozná, že se
jedná o tak známou pohádku Mrazík, ovšem v naprosto jedinečném a úžasném provedení dramatického kroužku spolu s pár dobrovolníky,
bez kterých by se celý Mrazík samozřejmě neobešel, protože prase a květiny tvoří velmi důležitou složku celé pohádky. Je to opravdu
velkolepé představení. Herci ze sebe vydávají všechno, hrají celým svým tělem i duší a diváci se zřejmě baví. Když však dozní poslední tóny
a poslední slova herců, ten potlesk stojí za to.
Teď už zbývala jenom příjemná část, a to vyhlášení vítěze. Absolutně nikdo to nečekal, k velkému údivu všech vyhrála 2.A se svým Iljou
na koni. Obdrželi dort, který ale stejně hlavní herec nejedl, protože držel dietu. Tak mu zůstala v srdci jen radost z vítězství, blažený pocit
z dobře vykonané práce a mohl se odebrat s klidem domů stejně jako ostatní účinkující i diváci.
Rodiče si rozebrali své ratolesti, řádně je pochválili za jejich výkon a všichni odjeli nebo odešli s  hezkými vzpomínkami na příjemně
strávené odpoledne při Dni divadla  Gymnázia pod Svatou Horou.

Natálie Cmíralová, 1.A
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O Z N Á M E N Í
Městský úřad Příbram, odbor správy silnic, oznamuje, že z důvodu konání
cyklistického závodu ve dnech 15. a 16. 8. 2009, pořádaného CYKLO-
KLUBEM Příbram, dojde k následujícím omezením:
15. 8. 2009 (sobota) od 16.30 hod. do 20.00 hod.:
1. budou uzavřeny v Příbrami VII ulice: nám. 17. listopadu, Politických
vězňů, A. Dvořáka, Legionářů, Osvobození,
2. bude omezen provoz autobusů linek MHD a veřejné linkové osobní
dopravy: 
Veolia Transport Praha, s. r. o.
Linky MHD 2 a 6 pojedou po objízdné trase: Politických vězňů -
S. K. Neumanna – Seifertova - Březnická - Čs. armády
Budou vynechány zastávky: sídl. Politických vězňů, věžák, sídl. nám.
17. listopadu, sídl. II. poliklinika, Na Cihelně                                            
Linka 300041 Příbram – Milín – Solenice - Klučenice pojede po objízdné
trase Čs. armády - Březnická – Školní. Bude vynechána zastávka sídl.
II. poliklinika
Linka 300031 Příbram - Rožmitál p. Tř. pojede po objízdné trase Husova
- I/18
Budou vynechány zastávky: sídl. II. poliklinika, sídl. nám. 17. listopadu,
sídl. Politických vězňů, věžák               
PROBO BUS, a. s., BOSÁK BUS, spol. s r. o., CUP TOUR bus, s. r. o.
Bude vynechána zastávka sídl. II. poliklinika
nejbližší zastávka: sídl. III. poliklinika, sídl. Kladenská
objízdná trasa: ul. Březnická

16. 8. 2009 (neděle) od 13.00 hod. do 15.30 hod.
1. budou uzavřeny v Příbrami ulice Pražská, Dlouhá, Komenského nám.,
Purkyňova, Smetanova, Mixova, Svatohorská alej, Svatá Hora, Balbínova,
Kpt. Olesinského, Jiráskovy sady, Hailova, Milínská, nám.T. G. Masaryka
2. bude omezen provoz autobusů linek MHD a veřejné linkové osobní
dopravy 
Veolia Transport Praha, s. r. o.
Linka MHD 1  – zastaven provoz  !!!
Linky MHD 2 a 6 – spoje těchto linek budou začínat a končit na za-
stávkách aut. nádraží a Dolejší Obora
- nebudou tedy obslouženy zastávky dále ve směru na Jiráskovy sady
Linka MHD 10 – vynechá zastávky nám. T. G. M., Milínská - T. G. M.,
Jiráskovy  sady, Stad. Horymír, Sevastopolské nám., Nová Hospoda
Linka 300011 Sedlčany – Obory - Příbram – pojede po objízdné trase ul.
Evropská - Čs. armády a budou vynechány zastávky Nová Hospoda,
Sevastopolské nám., Jiráskovy sady
Linka 300012 Příbram – Sedlčany - Benešov – pojede po objízdné trase ul.
Čs. armády – Evropská a budou vynechány zastávky Jiráskovy sady
a Nová Hospoda
Linka 300031 Příbram - Rožmitál p.Tř. – spoje budou začínat a končit
na autobusovém nádraží                          
Linka 300042 Příbram - Krásná Hora n. Vlt. - Petrovice – pojede po ob-
jízdné trase Milínská, Brod, Sázky a vynechá zast. Mixova 

PROBO BUS, a. s. 
Linka C31 210031 Hořovice Příbram – pojede po objízdné trase ul. Evrop-
ská, nebudou obsluhovány zastávky Příbram, Jiráskovy sady a Příbram,
Fibichova
náhradní zastávkou bude Příbram, aut. nádraží

BOSÁK BUS spol. s r.o., CUP TOUR bus, s.r.o.
- pojede po objízdné trase ul. Evropská, Čs. armády, Prokopská
- nebudou obsluhovány zastávky Jiráskovy sady, Stadion Horymír,
Sevastopolské nám, Nová Hospoda

Ke sloučení dvou základních škol
Dlouhodobý nezájem žáků resp. jejich rodičů o Základní školu, Příbram VII, Bratří Čapků 279, byl projednán vedením města a poté
Zastupitelstvem města Příbram dne 20. 7. 2009. Na tomto jednání příbramští zastupitelé rozhodli o sloučení Základní školy, Příbram VII,
Bratří Čapků 279 se Základní školou, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 ke dni 1. 9. 2009 s tím, že nástupnickou organizací bude
Základní škola, Příbram – Březové hory, Prokopská 337, jejímž ředitelem je Mgr. Jan Pechlák.
Sloučení těchto základních škol nebude znamenat pro žáky ani pro jejich rodiče v podstatě žádnou změnu. 
Žáci Základní školy Březové Hory budou pokračovat ve stejných prostorách se stejnými učiteli jako dosud. Výuka bude probíhat podle
schváleného školního vzdělávacího programu této školy. 
Žáci Základní školy Bratří Čapků budou pokračovat v plnění povinné školní docházky v budově v ulici Bratří Čapků, tak jak rozhodla paní
ředitelka Mgr. Kredbová a o svém rozhodnutí informovala rodiče. Toto rozhodnutí se samozřejmě týká i žáků budoucích prvních tříd.
Výuka bude nadále pokračovat podle školního vzdělávacího programu, který je na této škole zaveden. 
Věřím, že pod novým vedením si škola na pracovišti v ulici Bratří Čapků získá zpět důvěru rodičů a znovu se naplní žáky.

Mgr. Jaroslav Kopecký, vedoucí odboru školství

Vážení spoluobčané,
dne 20. července 2009 jsem se zúčastnila jednání Zastupitelstva města Příbrami. Bod, který mě zajímal, měl název „Problémy na ZŠ Bratří
Čapků“. Rada města navrhovala zastupitelstvu schválit usnesení o sloučení Základní školy Bratří Čapků se Základní školou Březové
Hory. Důvodem sloučení je neustále klesající zájem rodičů o ZŠ Bratří Čapků.
Jsem učitelkou přes dvacet let, učila jsem na bývalé 8. ZŠ. Prožila jsem proces slučování i následné emotivní spojování tříd, úbytek žáků,
přesvědčování rodičů i veřejnosti o kvalitě naší výuky, atd. Po nástupu nově jmenované ředitelky Mgr. Dagmar Kredbové jsem čekala, že
úbytek dětí se stabilizuje a my jako staro-nová škola s novým vedením budeme konkurence schopní. To se však ani po třech letech s novým
vedením nestalo.           

Kde tedy hledat chyby?
V nekvalitní přípravě učitelů? NE. Učitelská aprobovanost je téměř 100procentní.
V nekvalitním “Školním vzdělávacím programu”? NE. Již čtvrtým rokem učíme podle „Školy na míru“.
V nevyhovujících prostorách? NE. Přijďte se podívat a posuďte sami.
V neklidném prostředí, kde není jistota, kde se rozhodnutí velmi často mění, kde nejsou dobré vztahy? ANO. 

Oslovil mě příspěvek Mgr. Číhalové, kde mimo jiné podotkla, že ve škole je nezdravé klima. I já cítím již delší dobu, že jestli nedojde
ke změně, za další tři roky v naší škole nebude koho učit. Nechci tady popisovat konkrétní příklady „nezdravého klimatu“, ale věřte, že
arogance ze strany vedení ke svým podřízeným je veliká. Pravidla v naší škole jsou dána, ale plnění není už pro všechny stejné. Koncepce
školy se velmi často mění. První rok se vypíše zápis do 1. tříd jen na pracovišti Žežická, druhý rok je to ale jinak. 
Dva a půl roku posloucháme na poradách, že dvě pracoviště jsou zbytečná, nejprve se preferuje Žežická, ale další rok už je to Bratří Čapků
a v květnu letošního roku se dozvíme, že nám vlastně dvě pracoviště vůbec nevadí. A co se stane v červnu? Žežickou už opět nepotřebu-
jeme. Nepřipomíná Vám to trochu Kocourkov? A mohla bych pokračovat dál ve výčtu polopravd. 
Bojím se ale, že na naší škole nejsou jen příznivci pí Mgr. Kredbové, ale že je tam převážná část učitelů, kterým se v první řadě jedná o naše
žáky a dobrou školu. Naše škola potřebuje jistotu a klid, neměnnost koncepce, podporu a lidský přístup. 
Jsem přesvědčena, že to a více nám zajistí změna ve vedení školy. A proto děkuji zastupitelům města, že prosadili rychlé, ale jistě účinné
řešení, a my se můžeme věnovat práci, kterou máme rády.

Mgr. Marcela Fedorová

DOTAZY OBČANŮ
Proč se pitná voda chloruje?
Ze zákona jsou všichni vodohospodáři, tedy i naše společnost, povinni
dodávat vodu mikrobiologicky nezávadnou, hygienicky zabezpečenou.
Voda opouští úpravnu ve výborné bakteriologické kvalitě a obsahuje pouze
prvky nezbytné pro lidské zdraví, zejména soli a minerály. 
Abychom zachovali kvalitu až k vodovodnímu kohoutku našich odběratelů
a abychom zabránili jakémukoli nebezpečí zhoršení její mikrobiologické
kvality během mnohdy složité cesty k zákazníkovi, je nezbytné do upra-
vené vody přidat chlór. Přidává se jen ve velmi malých dávkách. 
Pro zachování nezávadnosti vody stačí v průměru jedna až dvě desetiny
miligramů chlóru na jeden litr vody. Takové množství představuje jednu
kapku roztoku chlóru na jeden tisíc litrů vody, což je zhruba objem pěti
koupelových van. V uvedeném množství není přítomnost chlóru ve vodě
jakkoli škodlivá. Obsah chlóru ve vodě pravidelně kontrolují pracovníci
1. SčV, a. s., i pracovníci hygienické služby. 
Podrobnější informace k problematice mikrobiologického zabezpečení
vody jsou schopni Vám sdělit odborní pracovníci naší laboratoře nebo
technologové pitných vod.

Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV, a. s, tel.: 318 622 631


