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Letiště v Dlouhé Lhotě bylo dějištěm
dalšího ročníku Acrobatshow. Tato akce
přiláká vždy hodně diváků, kteří jsou
svědky zajímavých a náročných ukázek
místrovského umění letců.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Z ÁKLADNÍ ŠKOLY J IRÁSKOVY SADY

získali grant z tzv. Norských fondů. Děkuji Norskému
království, že mu jako zemi, která není členem Evropské
unie, není lhostejný rozvoj chudších regionů ve sjednocené
Evropě. Této pomoci si velmi vážím,“ zdůraznil v projevu
starosta Příbrami.
Projekt nesl název „Modernizace a vybavení Základní
školy Jiráskovy sady, fáze 1“.
Celkový jeho rozpočet činil 226 tisíc Eur, což je asi
6,35 milionu korun. Z toho až 85 procent celkových
uznatelných nákladů dostaneme prostřednictvím našeho
Ministerstva financí ČR z výše zmíněných fondů od Norského království. Asi 953 tisíc korun jsme poskytli
z rozpočtu města Příbram.
„Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili
o zdárnou realizaci projektu. Děkuji především úředníkům
odboru školství Městského úřadu Příbram, především pak

V Příbrami byly vystaveny podpisové
listiny proti výstavbě radaru v Brdech.

Škola zmodernizovaná za pomoci norských fondů
byla slavnostně otevřena

V sobotu 22. září se vrátila Příbram
do historie. Na nádvoří Svaté Hory
probíhala po celý den zajímavá akce
Příbramská svatohorská šalmaj. Akci
zahájil průvod, který prošel starým
městem a zval diváky k návštěvě.

Slavnostním přestřižením pásky před vchodem do budovy
Základní školy Jiráskovy sady starosta Příbrami MVDr.
Josef Řihák a náměstkyně hejtmana Středočeského kraje
Dagmar Nohýnková začátkem září symbolicky ukončili
první investiční akci placenou z tzv. norských fondů
v Příbrami. „Je mi velkou ctí, že Vás mohu jako starosta
Příbrami přivítat na slavnostním otevření zrekonstruované a zmodernizované Základní školy Jiráskovy sady.
Budova této školy je jednou z největších a současně
i nejstarších v našem městě, byla postavena před 99 roky.
Původně sloužila jako reálka a na svou dobu byla jednou
z nejhonosnějších a nejkrásnějších budov nejen v našem
městě, ale i v celém Rakousko – Uherském mocnářství.
Postupem času ovšem školní budova přestala vyhovovat
potřebám současného školství. Ještě více se tyto
nedostatky projevily poté, co do školních osnov vstoupily
počítače, moderní výuka jazyků a další nové předměty.
Dlouhodobě jsme uvažovali o tom, že je nutno tuto školu
zmodernizovat,“ řekl v projevu na slavnostním otevření
zmodernizované školy příbramský starosta Josef Řihák.

vedoucímu tohoto odboru panu Mgr. Jaroslavu Kopeckému.
Děkuji dále Mgr. Jiřímu Schmidtovi, bývalému radnímu,
který stál u zrodu celého projektu, a v neposlední řadě
i Ing. Jaroslavě Polákové, která má na starosti dotace
a podílela se na úspěšné závěrečné fázi projektu. Mé díky
patří též dodavatelským firmám za kvalitně a rychle
odvedenou práci, zprostředkovatelské organizaci, která
organizovala spravedlivé výběrové řízení na dodavatele
prací a služeb, a všem dalším, kteří se jakkoliv zasloužili
o zdar projektu,“ doplnil starosta Příbrami.
Na závěr slavnostního zahájení příbramský starosta a další
zúčastnění hosté popřáli žákům a učitelům Základní školy
Jiráskovy sady, aby jim nové zlepšené prostředí pomohlo
v jejich zdárném vykročení do života.

Do 14. října si můžete koupit něco
pro potěšení na výstavě Evy Natus
Šalamounové a Barbary Šalamounové
v Galerii Fr. Drtikola v Zámečku Ernestinu. Bliží informace na adrese:

http://www.galerie-drtikol.com

Nová linka MHD

Od prosince letošního roku
zavede město Příbram novou
linku městské hromadné dopravy.
Bude mít číslo 13 a z větší části
bude kopírovat trasu současné
linky číslo 12, která vozí cestující
bezbariérovými autobusy centrem
města od Domu s pečovatelskou
službou na Zdaboři na Svatou
Horu. Na rozdíl od dvanáctky
bude třináctka jezdit z Jiráskových sadů ke hřbitovu, k obřadní
síni na Hvězdičce, a dále přes
sídliště Sabák kolem hřiště Spartaku do cílové stanice na Svatou
Horu. „Zavedením nové linky
vycházíme vstříc mnoha žádostem
zejména starších a méně pohyblivých
občanů, kteří chtějí hromadnou
dopravou dojet k areálu Na Hvězdičce, kam chodí ke hrobům svých
blízkých,“ vysvětlil starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Jízdní řády nové linky najdou
cestující na vývěskách a ve zpravodaji Kahan.

Škola bruslení

HC Příbram pořádá na zimním stadionu
pro děti školu bruslení spojenou s náborem mladých hokejistů. Zveme
všechny předškoláky i školáky.
Co potřebujete? Do začátku pouze
brusle, obyčejné rukavice, přilbu
(stačí cyklistická) nebo pevného
kulicha. Co Vás to bude stát? Žádné
peníze, pouze čas, který budete věnovat svému dítěti. Co Vám nabízíme?
Využití volného času, zvýšení fyzické
kondice a obratnosti. Kdy můžete
přijít? Každou sobotu a neděli:
6. 10. (14 - 15,30 h.), 7. 10. (11 - 12,15 h.),
13. 10. (14 - 15,15 h.), 14. 10. (14 - 15,15 h.),
20. 10. (9,15 - 10,30 h.), 21. 10. (14 - 15,15 h.),
27. 10. (14 - 15,15 h.), 28. 10. (11,15 - 12,30 h.).
Info: p. Procházka, č. 724 811 401

Bezplatná linka MěÚ Příbram

800 555 600

Potřeba zlepšit vybavení a zázemí vzrostla zejména poté,
co před třemi roky došlo ke sloučení původně 4. ZŠ
s 2. ZŠ Josefa Strejce. Od té doby nese škola nejen nové
jméno - jmenuje se Základní škola Jiráskovy sady - ale
také ji navštěvuje daleko více dětí. Po sloučení škol se
podařilo dokončit nové hřiště, rekonstrukcí prošly i sklepní místnosti. Na další nutné stavební úpravy a především
na dovybavení učeben už ale městské pokladně docházely
peníze. A právě v tu chvíli přišla Příbramským pomoc
od Norského království.
„Jsem velmi rád, a velmi si toho vážím, že jsme jako
jedni ze dvou míst ve Středočeském kraji v letošním roce

„Nové moderní vybavení našim dětem vytváří nové
možnosti ke kvalitnímu vzdělání. Věřím, že nové prostředí
a nová technika pomůže našim žákům k co nejlepšímu
vstupu do života,“ uvedl ředitel Základní školy Jiráskovy
sady Příbram Mgr. Miloš Přibyl.
- jk -

Záměr prodeje areálu bývalých kasáren na Brodě
Město Příbram – Městský úřad Příbram
oznamuje v souladu s ustanovením §
39, odst. 1) zákona ČNR č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších změn a doplňků
záměr prodeje Areálu bývalých
kasáren na Brodě, vč. pozemků
v k. ú. Brod u Příbramě
Pozemky jsou vedeny v katastru
nemovitostí jako: zastavěná plocha
a nádvoří, ostatní plocha – jiná, ostatní
plocha-manipulační. Celková rozloha
areálu 50 294 m2. Objekty jsou většinou
přízemní a v nevyhovujícím stavebně
technickém stavu. Přípojka vedení VN
je k trafostanici v areálu a příslušné
rozvody vedení NN k objektům nejsou
zaměřeny. Vodovod s vodoměrnou
šachticí před areálem – není zaměřen,
kanalizace je dle sdělení vodoprávního úřadu v pořádku – není zaměřena.
Prohlídku zajistí a případné dotazy
zodpoví p. Pavel Hudík, tel.: 318 498 271,
731 409 574.
Cenové podmínky: minimální prodejní
cena 20 000 000,- Kč. Cenu uvede
zájemce v korunách českých. Podmínkou odkupu jsou stavby včetně
pozemků ve vlastnictví města..
Forma podání nabídek:

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě a v zapečetěných obálkách označených
„Prodej areálu býv. kasáren na Brodě
vč. pozemků v k.ú. Brod u Příbramě“
a výrazným heslem “NEOTVÍRAT“,
opatřených na uzavření podpisem
nebo razítkem uchazeče.
Místo a doba pro podání nabídek:
Nabídky je nutno zaslat doporučeně
na adresu: Městský úřad Příbram,
Tyršova ul. 108, 261 19 Příbram I,
nebo doručit osobně do Informací
(podatelny) – hlavní budova MěÚ
Příbram – přízemí, a to nejpozději
do 23. 10. 2007 do 15.00 hodin.
Nabídky došlé po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
Uchazečem může být podána pouze
jedna nabídka! V obálce musí být
uvedeny minimálně tyto skutečnosti:
- jméno a příjmení, rodné číslo (jedná-li se o koupi do SJM, uvést u obou
manželů, příp. jedná-li se o koupi
do podílového spoluvlastnictví),
- příp. název společnosti, IČO
- trvalé bydliště, příp. sídlo firmy
a výpis z Obchodního rejstříku
- státní příslušnost
- pevná nabídková cena v Kč

- způsob úhrady ceny
- termín úhrady ceny
- vlastnoruční podpisy
Hodnocení nabídek:
Nabídky budou předloženy k projednání v Radě a Zastupitelstvu města
Příbram. Hodnocení je zejména dle
následných kritérií: výše nabídkové
ceny, termínu úhrady ceny, způsobu
úhrady ceny.
Výběrové řízení:
Bude zahájeno otevřením obálek dne
25. 10. 2007 ve 13 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu Příbram
(2. patro hlavní budovy). Tohoto aktu
se mohou účastnit účastníci řízení –
zasilatelé nabídek. O výsledku výběrového řízení budou účastníci řízení
informováni písemně po jeho schválení
Zastupitelstvem města Příbram.
Zadavatel si vyhrazuje právo veškeré
přijaté nabídky odmítnout. Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce
MěÚ Příbram od 20. 9. do 22. 10. 2007 vč.
Informace o pozemcích podá právní
odbor MěÚ Příbram, tel.: 318 402 339,
318 402 311. Informace o objektech
a přípojkách podá odbor správy budov
MěÚ Příbram, tel.:
318 498 271, 731 409 574.

S LOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
největším zážitkem
uplynulého měsíce
pro mne byly dvě
události, jejichž
centrem se stala
Svatá Hora.
Tím prvním velmi
příjemným zážitkem
byl úspěšný festival
Svatohorská šalmaj.
První ročník této
historické slavnosti
byl v mnoha směrech impozantní.
Každého, kdo se
v sobotu 22. září krátce po deváté hodině vydal
do Pražské ulice, nadchl průvod postav v historických kostýmech, který směřoval na Svatou Horu.
Osobitý a pestrý byl i program, který se odehrával
po skončení průvodu po celý den na náměstí před
Svatohorskou bazilikou. Děkuji členům příbramské
hudební skupiny Ginevra, že desáté výročí vzniku
kapely oslavili právě tímto příjemným způsobem.
Věřím, že touto akcí založili novou tradici, která se
v dalších letech bude v Příbrami úspěšně rozvíjet.
Svatá Hora se stala také cílem nultého ročníku Běhu
hasičů do Svatohorských schodů. Také tato akce
byla velmi pěkná. Oceňuji výborné sportovní
výkony, které dobrovolní hasiči předvedli. Byl jsem
také velmi potěšen, že se běhu zúčastnila i celá řada
mladých hasičů v žákovském a dorosteneckém věku.
Očekávám, že se v příštím roce s hasiči na Běhu
do Svatohorských schodů opět setkám. Tentokrát už
při 1. řádném ročníku závodu, který v našem městě
vytvoří novou tradici. Velmi si vážím toho, že se
do organizace obou zmíněných akcí zapojilo mnoho
spolků, firem i jednotlivců. Podobné slavnosti
a soutěže, které občané rádi a v hojném počtu
navštěvují, budou mít i v dalších letech moji plnou
podporu. Očekávám, že zastupitelé budou natolik
osvícení, že městská pokladna nezůstane pro pořadatele těchto úspěšných přehlídek uzavřena.
Poprvé ve funkci starosty města Příbrami jsem měl
minulý měsíc možnost odstartovat závod mistrovství
České republiky v automobilových soutěží.
Z náměstí T. G. Masaryka jsem vyslal prvních patnáct soutěžních posádek na trať 29. ročníku Fuchs
Oil Rally Příbram. Soutěž proběhla hladce.
S nejúspěšnějšími závodníky jsem se setkal po skončení rally při předávání pohárů a cen pro vítěze.
Všichni naši příbramskou soutěž velmi chválili.
Děkuji všem pořadatelům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu závodu, že tímto způsobem přispívají
k šíření dobrého jména našeho města.
Minulý měsíc jsem se také zúčastnil oslav ve dvou
našich partnerských městech. Navštívil jsem město
Čechov v Ruské federaci. Mne, i další vyslance města Příbrami, čekalo v Čechovu velmi vřelé přijetí.
Spolupráce Příbrami s Čechovem trvá již 41 let.
Rusové jsou velmi srdeční, při každém podobném
setkání, jaké jsme letos absolvovali, se chovají velmi
mile a projevují k nám nefalšované přátelství.
Mimořádným zážitkem pro mne byl okamžik, když
jsem na slavnosti hovořil přibližně ke třem tisícům
obyvatel shromážděným na náměstí v Čechovu.
O týden později jsem navštívil slovenské město
Kežmarok. Spolupráce Příbrami s Kežmarkem trvá
sice kratší dobu, než naše partnerství s Čechovem,
ale i přátelství se Slováky je velmi pevné a upřímné.
Drazí občané Příbrami, v závěru mi dovolte, abych
Vás informoval o tom, na čem budu pracovat
v následujícím období. Především se chci nyní
zaměřit na odstartování reformy u městské policie.
Reorganizace se proti mému původnímu plánu
poněkud zpozdila. Přijímáme nové strážníky, kteří
před tím, než vyjdou do ulic, musí projít předepsanými testy, kurzy a školeními. Jen tak budou
schopni plnit náročné úkoly, které je čekají. A věřte
mi, že těch úkolů není málo. Kriminalita v našem
městě je neúnosně vysoká. I já si velmi dobře
uvědomuji, jak nás všechny slušné lidi tíží a dusí
neustálé vandalské útoky na městský mobiliář,
vykradená auta i sklepy domů a co je nejhorší i přepadení a další násilné činy, které se v našem
městě odehrávají. Je čas tento nepříznivý trend
změnit.
Příležitost podílet se na změně této nepříznivé
bezpečnostní situace k lepšímu má každý z nás.
Například tím, že se přihlásí do konkurzu na strážníka příbramské městské policie. Tento měsíc
vypíšeme další kolo výběrového řízení. V současné
době nám stále chybějí ženy i muži, kteří se chtějí
zapojit do boje proti kriminálním živlům.
MVDr. Josef Ř ihák

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

www.kovopb.cz

Ekologické peci Kovohutí Příbram
na olověné odpady je 10 let

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., si
po loňských oslavách 220 let od založení současné
hutě (1786 - 2006) připomíná 10 let fungování ekologické
pece na zpracování olověných odpadů, zejména olověných
autobaterií. Tato pec, splňující nejpřísnější normy
ochrany životního prostředí, byla spuštěna 16. 9. 1997
a slavnostně otevřena 13. 10. 1997 na 1. ročníku společensko-prezentační akce Kovohutí „Opět po roce 1997“, která
se letos uskuteční již pojedenácté.
V roce 2008 bude v Kovohutích již deset fungovat ekologická služba pro občany regionu ve výkupu olověných
baterií a v roce 2011 oslavíme 700 let hutnictví olova
a stříbra na Příbramsku.
SOUČASNOST
Nadále pokračuje příznivý trend hospodaření společnosti
založený v předchozích letech. Díky příznivým burzovním
cenám olova i ostatních kovů se podařilo překročit úroveň
tržeb loňského roku o 61 % a byl rovněž výrazně překročen
hospodářský výsledek, vyjádřený čistým ziskem. Došlo
také k navýšení přidané hodnoty.
V oblasti péče o zdraví zaměstnanců pokračuje úspěšně
spolupráce s Klinikou nemocí z povolání v Praze, zejména
v oblasti preventivní péče. Dle plánu jsou zajišťována
měření prašnosti a obsahu olova v ovzduší na jednotlivých
pracovištích a návazně na výsledky a zjištění jsou přijímána účinná opatření ke zlepšení pracovních podmínek.
V oblasti personální politiky je dosahováno velmi
příznivých hodnot v ukazatelích fluktuace a stabilizace.
Díky příznivým hospodářským výsledkům a růstu produktivity práce se zvyšuje i úroveň průměrných mezd.
Společnost se svými postoji, chováním a výsledky hlásí
k různým formám závazků tzv. společenské odpovědnosti
firem (CSR = Corporate Social Responsibility), přičemž
v popředí zájmu jsou především zaměstnanci a péče o ně,
environmentální management, jakost, region, korektní obchodní vztahy i různé formy partnerství – mj. členství
v různých organizacích a spolupráce s nimi včetně různých
projektů (Okresní hospodářská komora Příbram, Business
Leaders Forum, České ekologické manažerské
centrum, atd.), sponzoring a propagace neziskových organizací (TJ Kovohutě Příbram – fotbalisté vč. mládeže,
kuželkáři a atleti – Běh Kovohutěmi; Cech příbramských
hutníků-olovářů; Junior Achievement, Volejbalový oddíl
Kocouři Vavex Příbram; Rally Příbram; atd.) či ekologická
výchova dětí a mládeže v rámci „Projektu Školy“.
10 LET NOVÉ ŠACHTOVÉ PECE
Hlavní aktivitou podniku je recyklace olověných odpadů.
Právě před deseti lety byla k tomuto podle know-how
německé Varty postavena nová šachtová pec na přímé zpracování celých baterií, která výrazně přispěla ke zlepšení
ekonomie i ekologických souvislostí recyklace olověných
odpadů. S jejím využíváním je za rok zpracováno
přes 45 000 tun odpadů, zejména nebezpečných do formy

produktu – olova a slitin určených opět především
pro výrobu baterií.
V průběhu 10 let byla technologie vylepšována a doplňována tak, že se průměrná denní výroba olova zvýšila
z
počátečních
43 t za den
na 105 t/den
při poslední kampani, která byla
současně nejdelší
v historii pece
a trvala celkem
322 dní. Celkem
příbramská huť
od roku 1311
do konce srpna 2007 vyrobila přes 1,432 milionu tun olova.
EKOLOGICKÉ SLUŽBY
Kovohutě Příbram se snaží kromě klasické podnikatelské
činnosti nabídnout v rámci svých recyklačních aktivit obyvatelům nejširšího regionu možnost odevzdat nepřetržitě
odpady k ekologickému zpracování a využití na návazných
recyklačních technologiích. Již od roku 1998 vykupují
od občanů na své vrátnici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu
vyřazené olověné baterie – současná běžná výkupní cena je
80,- Kč za baterii z osobního auta, 160,- Kč za baterii z nákladního auta a 8,- Kč za motocyklovou baterii. V rámci marketingové podpory sběru má společnost tzv. akční ceny
k různým akcím – k již uskutečněnému Běhu Kovohutěmi,
proběhlé Rally Příbram a 11. 10. 2007 k akci Opět po roce,
kdy se budou výše uvedené baterie vykupovat za 100,- Kč,
respektive 200,- Kč a 10,- Kč.
Od loňského září navíc Kovohutě provozují ve svém areálu
v Příbrami sběrné
místo elektroodpadu
kolektivního systému
Asekol – pro občany
na vrátnici nepřetržitě 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu jako
u olověných baterií.
V souvislosti se sběrem a zpracováním
odpadů elektrických
a
elektronických
zařízení (OEEZ) je
dále ve vstupní budově areálu Místo zpětného odběru klasických baterií (suchých článků – tužkové baterie,
monočlánky, „buřty“, apod.) pro Ecobat. Společnost se dále
zabývá možností využití polypropylenu (PP) z olověných
baterií a dalších odpadů, a také proto sbírá i víčka
z PET lahví a další PP odpady.
PROJEKT ŠKOLY a ORGANIZACE
Smyslem projektu (www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html),
který společnost loni v listopadu oficiálně představila
zástupcům devatenácti škol příbramského regionu, je
rozšířit spolupráci se školami z Příbrami a širokého okolí.
Firma je v kontaktu s více než 20 školami. Jde o spolupráci
se školami a podobnými organizacemi v oblasti ekologie,
třídění a sběru odpadů. Cílem je mimo jiné přesvědčit
mladou generaci o nutnosti recyklovat. Náplní projektu je
oboustranná spolupráce. Kovohutě chtějí mezi žáky, studenty, pedagogy a dalšími zaměstnanci a přáteli škol
propagovat různé ekologické činnosti a získat je pro účinné
třídění a ekologickou likvidaci odpadů. Kovohutě takto
motivují ke sběru elektroodpadu, olověných baterií, polypropylenu, víček z PET lahví, baterií-suchých článků
a dalších odpadů pro ekologické zpracování. Na oplátku
školám nabízí exkurze, stáže, přednášky, besedy, seminární
a jiné práce, pracovní příležitosti pro žáky a studenty, přednášky či vzdělávací seriál Etiketa Ladislava Špačka
na DVD.
Oboustranně úspěšná je spolupráce se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Příbram a příbramskou místní
organizací Svazu tělesně postižených v ČR. Členové
a přátelé těchto organizací sbírají výše zmíněné odpady
pro Kovohutě, které jim za to poskytují materiální vybavení
k jejich činnosti.
Další informace o Kovohutích vč. platných výkupních cen
olověných baterií pro firmy a občany najdete na denně
aktualizovaných internetových stránkách www.kovopb.cz.
Jiří Dostál
Zdeněk Kunický
Miroslav Jarolímek

Příbramští občánci narození v září
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Vážení čtenáři,
s nástupem kalendářního podzimu všichni začínáme nabírat na plné
obrátky.
OHK Příbram dokončila aktualizaci databáze do Regionálního
adresáře firem a institucí pro rok 2008 a předala jej do předtiskové
přípravy, čekají nás korektury a 15. katalog na rok 2008 by měl vyjít počátkem roku 2008,
kdy budeme zabezpečovat i distribuci.
Dne 20. září se sešlo po letošních prázdninách představenstvo OHK Příbram. Jak jsem již
avizovala v minulém čísle, byli jsme hosty v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, kde
nás přijal pan ředitel Petr Bednář. Seznámil členy představenstva s aktivní činností divadla,
možnostmi konání nejrůznějších podnikových akcí ve všech prostorách divadla a též jsme
hledali styčné body ve spolupráci obou našich institucí. Děkujeme za milé přijetí.
Představenstvo projednalo celou řadu bodů, mimo jiné kooptovalo i nového člena představenstva. Za společnost ZAT, a. s., místo Ing. Zdeňka Buchty kooptovalo Ing. Jiřího
Vacátka, výkonného ředitele pro rozvoj a výrobu řídících systémů a člena dozorčí rady ZAT,
a. s. Dále doporučilo na žádost SOŠ a SOU Dubno zavedení nového oboru vzdělávání
s výučním listem v oboru Automechanik. OHK bude podporovat učební obory, jelikož
nedostatek odborně vzdělaných lidí začíná být patrný nejen v našem regionu, ale v celé naší
zemi. K tomuto tématu budeme svolávat v polovině listopadu schůzku na téma „odborné
školství a zaměstnanost“.
Představenstvo prozatím nedoporučilo podepsat smlouvu na zavedení ověřovatelské
kanceláře Czech POINT na výpisy z obchodního rejstříku z důvodu finanční nevýhodnosti
a duplicity s městským Informačním centrem na Zámečku.
Na Dobříši chystáme koncem října neformální diskusi podnikatelů se starostou města
Dobříš Mgr. Melšou nejen k územnímu plánu, ale i k využití podnikatelských příležitostí
v dobříšském regionu.
Do konce roku připravujeme několik seminářů, kuželkový turnaj pro členy komory a další
aktivity, o nichž jsem informovala již v minulém čísle, nyní je pouze upřesním.
Dne 4. října „Nahlédnutí pod pokličku programů pro manažery a obchodníky“ a „Vůně
jako motivační prvek ve strategii firmy“ a 23. října „INCOTERMS A PRAXE“ – jedná
se o dodací doložky používané v mezinárodním obchodě, takže tento seminář je určen všem
firmám, které se zabývají exportem i importem. Dále připravujeme 20. listopadu seminář
na téma „Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU“ a na 27. listopad
připravujeme s firmou EUROVISION prezentaci Dotačních programů v oblasti podpory
podnikání – OPPI, Programy na podporu lidských zdrojů a Programy v oblasti
cestovního ruchu pro podnikatele.
Na 16. listopad je plánován 3. ročník kuželkářského turnaje v Kovohutích pro členy
komory.
Nyní bych chtěla informovat o zahraničních aktivitách, na kterých se ve spolupráci
s Krajským úřadem Stč. kraje podílí Středočeská Krajská hospodářská komora.
Podnikatelé z našeho regionu se mohou setkat s velvyslancem Indie dne 4. 10. na Krajském
úřadě Středočeského kraje. Hledáme i firmu, která by Velvyslance přijala ve svém podniku.
Začátkem listopadu se podnikatelé mohou připojit k hejtmanovi Bendlovi na misi do Polska
– Opolské vojvodstvo a mají možnosti i navázat obchodní vztahy s Portugalskem.
Na KHK nově vznikla i služba „Poradenství v projektech EU“ Bližší informace o službě
získáte též na OHK Příbram.
OHK Příbram v projektech EU:
Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem krajské hospodářské komoře Střední
Čechy v projektu „Systém permanentního mapování potřeb trhu práce a bilancování
kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Během
léta proběhlo zjednodušené výběrové řízení na zakázku Databázový informační systém
KHK StČ. Nyní vítězná firma CNS, s. r. o., z Mělníka intenzivně pracuje na vytvoření
informačního systému tak, aby jej mohly začít používat pilotní firmy. V příbramském regionu
máme vytipováno cca 5 firem, které se budou podílet na tzv.pilotní fázi projektu.
Dalším projektem, ve kterém je OHK Příbram zapojena jako účastník je projekt „Znalostmi
k prosperitě“, který patří do priority Rozvoj celoživotního učení. Jedná se o grantové
schéma : Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. Obsahem projektu je vytvořit
vzdělávací program, zaměřený na problematiku řízení lidských zdrojů, a přispět tak
ke zlepšení nabídky dalšího profesního vzdělávání.
Vzdělávací program je koncipován do 6 modulů, které umožní účastníkům získat, resp.
rozšířit si znalosti v oblasti řízení, základu právní problematiky formou projektových aktivit
včetně osvojení si odpovídajících dovedností. Projekt je koncipován jako pilotní a školení
probíhají pro zaměstnance oblastních a okresních komor při KHK Střední Čechy od poloviny
srpna 2007 pravidelně dle předepsaných modulů do konce letošního roku. Jeden z modulů
bude probíhat začátkem října i v Příbrami.
Nyní pravidelná rubrika „ze života našich členů“.
18. září společnost BOBCAT slavnostně otevřela nový závod v Dobříši, který se zabývá
výrobou minirypadel a je v tomto oboru jedničkou na světovém trhu. V současné době závod
v Dobříši zaměstnává cca 450 zaměstnanců a do budoucna se stane jedním z největších
zaměstnavatelů v regionu. Komora blahopřeje k vybudování nového závodu a přeje této
firmě mnoho úspěchů v dalším rozvoji.
Kovohutě Příbram dne 11. října pořádají 11.ročník společensko-prezentační akce …. Opět
po roce…, jež je v letošním roce oslavou 10 let nové šachtové pece na ekologickou recyklaci olověných odpadů.
Noví členové, kteří podali přihlášku během prázdnin, se konečně dočkali svého schválení.
SNARK s.r.o. - správa nemovitostí a realitní kancelář, specialista pro regiony Praha,
Praha-západ a Příbramsko, která má sídlo v Praze a pobočku a kancelář v Dobříši
OPTIK ANTONÍN – Václav Antonín - oční optika, optometrie, kontaktní čočky a maloobchod doplňkového sortimentu oční optiky a optických přístrojů
MRÁZOVÁ DANA – zprostředkovatelská činnost
Všechny informace ohledně našich akcí i výše uvedených informací najdete na našich
webových stránkách

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

Odvoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu od občanů města Příbram (od fyzických 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
denně od 12 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin). Mobilní sběrna má omezený objem
a velkoobjemové spotřebiče nemůže odvézt.

13. 10.

Čas a místo přistavení mobilní sběrny:
8,00 - 9,00
Březové Hory – nám. J. A. Alise
10,00 - 11,00
Březové Hory – křiž. ulic Heyrovského – Na Struhách

20. 10.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

parkoviště na Rynečku, Příbram III
za Uranem, Příbram I
Hornické náměstí, Příbram II

27. 10.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Alšovo náměstí, Příbram II
Východní náměstí, Příbram II
prodejna, ul. Ke Kocábě, Příbram IX

3. 11.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

J. Drdy 502, Příbram VII
křižovatka Drkolnovská – Slunná, Příbram V
křižovatka Táborská – Strakonická, Příbram V

10. 11.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Smetanova, Příbram III
Sázky – koloniál, Příbram III
Žežice – konečná autobusů MHD

24. 11.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Orlov – u kapličky
Lazec – u kapličky
Kozičín – zastávka MHD – BUS

1. 12.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00
12,00 - 13,00

Brod – stará křižovatka
Jerusalém – zastávka BUS u rybníka
Jesenice – u obchodu
Bytíz – zastávka BUS

G A L E R I E F R A N T I Š K A D R T I K O L A P Ř Í B R A M P O Ř Á D Á P R O D E J N Í V Ý S TA V U

JAROMÍR MÁSLER
Narozen 25. 9. 1958

Galerie Františka Drtikola Příbram
si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy

Jaromír Másler:
„Inspirace Thákurem“:

jaromir.masler@gmail.com
Tel. 736 638 269

Kolem Nás se rozprostírá Vesmír.
Jsme velice samostatní a způsobem života
odlišní. Den je ale stejný. Mozek neustále
pracuje.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:
1988 – Praha, Zahradní Město
1990 – hrad Točník
1991 – Praha, klub Mánes

Větší – menší únava, ale mozek je stále
zaměstnán naší potřebou.

1991 – Praha, Galerie mladých
1995 – Praha, Galerie mladých

Žena a muž. Vyplňují celek planety, která
je součástí vesmíru. Jejich dny tvoří nové
a nové příběhy, zážitky. Nové a nové
potřeby…mozek stále pracuje.

1996 – hrad Křivoklát

EVA NATUS-ŠAL A MOUNOVÁ
PESTRÝ DIALOG/BUNTER DIALOG
B A R B A R A ŠA L A MOU NOVÁ
ILUSTRACE - KRESBA - GRAFIKA
ANIMOVANÝ FILM - LOUTKY

1998 – Příbram
2000 – Praha, Nová síň
2001 – Hluboš, Galerie T. G. M.

…Až v noci nastává klid a my se stáváme
součástí Vesmíru.

2003 – Praha, Mladá Fronta
2005 – Praha, Galerie HAMU (Hudba mezi obrazy)
2005 – Praha, Galerie U Prstenu
SPOLEČNÉ VÝSTAVY
1990 – Tábor, Skupina T. O. P.
1991 – Praha, Galerie Vyšehrad
1992 – Praha, Galerie Citadela, Itálie, Rakousko, Německo
1993 – Praha, Art-Trek, Poděbrady
1994 – Boskovice, Příbram
1995 – 1999 Lichtenštejnsko průběžně
1996 – Bukurešť – Rumunsko, Tábor

O NÁS

JAROMÍR MÁSLER
O B R A Z Y

1998 – Praha – EPD, Vídeň – Rakousko
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2000 – Český Krumlov
2003 – Rabasova galerie Rakovník
2005 – Galerie Františka Drtikola Příbram
2006 – Rabasova galerie Rakovník

ve čtvrtek 18. října 2007 v 17 hodin
Výstavu zahájí Ivan Bukovský, akad. mal.
Vystoupí:
Žoﬁe Kašparová – ﬂétna, Monika Jägerová – housle,
Kryštof Pohl – violoncello, Dan M. Gerys – klávesy

2006 – České Budějovice – Intersalon AJV

GALERIE FRANTIŠK A DRTIKOL A PŘÍBRAM

2007 – Rabasova galerie Rakovník – Středočeské bienále 07

Výstava potrvá do 29. 11. 2007

7. 9. - 14. 10. 2007
O T E V Ř E N O

D E N N Ě

K R O M Ě

P O N D Ě L Í
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M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 3. 9. v noční hodinách
si strážník Městské policie
všiml podivného chování
mladíka. Při kontrole totožnosti bylo zjištěno, že mladík utekl z výchovného ústavu, a proto byl předán
Policii ČR.
Dne 5. 9. se hlídka dostavila
na dětské hřiště v Příbrami
V, kde mělo dojít k napadení
osoby. Na místě byla již
ZZS, ošetřovala napadeného a strážníci přivolali
Policii ČR, která si převzala
podezřelé osoby.
Dne 7. 9. na upozornění
občanů města hlídka MP
v Příbrami II. odchytávala
splašenou labuť a tu pak
vypustila na Hořejší Oboru.

Téhož dne strážníci vyjížděli na stížnost občanů
na rušení nočního klidu
v Příbrami VI – Březových
Horách. Věc byla na místě
hlídkou MP vyřešena a uzavřená společnost v restauračním zařízení byla ukončena.
Dne 8. 9. bylo na Městskou
policii oznámeno, že je
v Příbrami I. rušen noční
klid. Věc byla strážníky
vyřešena na místě.
Dne 11. 9. telefonicky
oznámila na linku 156 barmanka z Příbrami V., že
v baru, kde pracuje, jeden
host demoluje zařízení. Do
příjezdu hlídky host všechnu škodu uhradil a odešel.
Dne 20. 9. bylo na služebnu

SLOUPEK SENÁTORA
Když v roce 1956 probíhaly tzv. „maďarské
události“, které nakonec vyvrcholily zásahem
sovětské armády podobně jako v roce 1968
v Československu, proslavily se tehdejší československé sdělovací prostředky tím, že informovaly o výlovu jihočeských rybníků jako
o nejdůležitější události roku.
Vzpomněl jsem si na tuto historku letos ve druhé
polovině září poté, co Senát při projednávání
návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
(lidově nazývaného „reformní batoh“) tak zvaně
„projevil vůli návrhem zákona se nezabývat“, jak
se uvádí v zákoně o jednacím řádu Senátu. To vyvolalo poměrně ostrou
reakci senátorů, kteří nejsou členy politických stran vládní koalice,
a také čelných představitelů opozičních stran, ačkoliv to nebylo poprvé,
co Senát k takovému kroku přistoupil. Očekával jsem proto, že se
sdělovací prostředky budou tímto méně obvyklým způsobem schválení
návrhu zákona podrobněji zabývat.
Ve sdělovacích prostředcích však místo toho začaly převažovat zprávy
o útěku opice z brněnské zoologické zahrady, k němuž došlo následujícího dne poté, co Senát s návrhem zákona uvedeným způsobem
naložil. Záběry nahánění uprchlého opičáka strážníky městské policie,
rozhovory s lidmi, kteří na opici narazili, úvahy o podání trestního oznámení na neznámého pachatele, který útěk opice zavinil, a podobně – to
se objevilo na obrazovce vždy, když jsem zapnul televizní přijímač. Přitom zmíněný způsob schvalování zákonů v Senátu, zkráceně nazývaný
„nezabývat se“, už dlouho vyžaduje vysvětlení.
Předně je nutno říci, že už samotný název tohoto ustanovení je krajně
nevhodný, bohužel tak je to v zákoně nazváno. Svádí totiž k domněnce,
že si Senát ulehčuje plnění svých povinností či se jim dokonce úplně
vyhýbá tím, že se návrhy zákonů nezabývá. Správným označením by
bylo označení „schválení bez rozpravy“, míněno při jednání pléna Senátu.
To, co občané zpravidla vidí v televizi, tj. jednání pléna Senátu (stejné
je to ale i v Poslanecké sněmovně), už je jenom poměrně malým
vrcholem práce při projednávání návrhů zákonů, hlavní práce se
odehrává předtím v jednotlivých odborných výborech, případně
komisích. Ty přijmou usnesení, kterými doporučí plénu Senátu, jak má
s návrhem zákona naložit, tj. zda ho má schválit, zamítnout, nebo vrátit
Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Občas se stává, že
například při souhlasném doporučení všech výborů, které návrh zákona
projednávaly, a když je dopředu jisté, jak hlasování v plénu dopadne, je
tohoto způsobu (tj. „schválení bez rozpravy“) použito, pokud to někdo
navrhne. To byl i tento případ, neboť všechny výbory, které návrh
zákona projednávaly, doporučily plénu Senátu návrh schválit, a protože
šlo o návrh vládní koalice, která má v Senátu většinu, bylo dopředu jisté,
že bude tento návrh zákona schválen. Problémem však je, že se tímto
postupem neumožní průběh rozpravy na plénu Senátu, kde by jinak
mohli vystoupit jak ti, kteří s návrhem zákona nesouhlasí (byť při vědomí, že nemohou výsledek hlasování zvrátit), tak i ti, co s návrhem
zákona souhlasí, ale mají pocit, že by z jejich úst mělo ještě něco
důležitého zaznít. K jakémusi druhu diskuse může vždy dojít (a také
dochází), neboť podle zákona o jednacím řádu Senátu mohou předseda
Senátu, jeho místopředsedové (kteří jsou voleni podle poměrného
zastoupení jednotlivých politických klubů) a předsedové politických
klubů vystoupit kdykoliv. K takové (a to dosti bohaté) diskusi došlo
i tentokrát, takže politické názory různých směrů byly předsedy jednotlivých politických klubů a místopředsedy Senátu předneseny, avšak
s jedinou výjimkou, a tou byli senátoři KSČM. Ti jsou totiž jen tři,
zatímco zákonem předepsaný minimální počet členů potřebných
pro vytvoření politického klubu je pět, takže vlastní klub nemají. Nyní
mají pocit, vyjádřený ústy svého senátora Balína, že neměli v Senátu
možnost říci na projednávanou vládní reformu svůj názor a uplatnit své
připomínky, což je pocit správný, a že nastává soumrak demokracie
v České republice, což je pocit nesprávný. Nesprávný proto, že se nestalo nic jiného než to, že bylo použito platného a demokratickou cestou
schváleného ustanovení zákona, jehož existenci v minulosti ani komunističtí senátoři, ale ani zástupci jiných politických stran či politických
klubů v Senátu nekritizovali, a běžně jej také používali. Teprve nyní,
při projednávání tak důležitého zákona, se ukázalo, že jde o ustanovení
velmi nevhodné, které by mělo být ze zákona o jednacím řádu Senátu
co nejdříve vypuštěno.

Ing. Jaromír Volný

senátor za volební obvod č. 18 Příbram

Vzpomínka
Dne 22. září 2007 po krátké nemoci zemřel ve věku 63 let
pan Jan Havel.
Jan Havel byl znám jako umělecký vedoucí a kapelník
orchestrů Permoník a Permon při ZK UD v Příbrami.
Za jeho vedení dosáhla obě hudební tělesa mnoha významných úspěchů nejen v naší republice, ale i v zahraničí.
Za zmínku stojí 2. místo ve známé soutěži „O zlatou
křídlovku“, dále se Permoník stal vítězem mezi hornickými
dechovkami v rámci celé republiky. Dokladem kvality těchto hudebních těles bylo několikeré vystoupení jak v televizi,
tak i v rozhlase.
V poslední době Jan Havel úzce spolupracoval s dechovým
orchestrem při hudební škole J. J. Ryby v Rožmitále. Odešel
muzikant, skladatel, kapelník a aranžér, který se značnou
měrou zasloužil o dobré jméno příbramské hudební kultury.
Na dobrého kamaráda vzpomínají muzikanti a B. Raušer.

Městské policie oznámeno
občanem, že v Dlouhé ulici
se pohybují osoby a nesou
okapy. Hlídka oba muže i
s měděnými okapy zadržela
a předala Policii ČR pro
podezření z trestného činu.
Dne 20. 9. bylo na služebnu
oznámeno, že v Průběžné
ulici dochází k rvačce. Hlídka, která se na místo
dostavila, zjistila, že se zde
slovně napadá matka se
svým synem a přihlíží tomu
asi patnáct kolem stojících
osob. Na místo byla přivolána Policie ČR, neboť jedna
z osob chtěla podat trestní
oznámení.
Dne 24. 9. zadržela hlídka
MP dva muže, kteří vykrá-

dali u OD Albert osobní
vozidlo. Oba zadržení byli
předáni PČR.
Dne 24. 9. bylo hlídkou MP
nalezeno při pravidelné
pochůzce v Příbrami II.
vozidlo SAAB, které bylo
odcizeno v Praze. Celá věc
byla předána na Policii ČR
k dalšímu šetření.
Dne 26. 9. byli strážníci při
své činnosti upozorněni
občany, že ve křoví poblíž
vlakového nádraží leží
nějaké osoba. Strážníci
na místě našli ležící ženu,
která jevila známky silné
opilosti. Na místo byla
okamžitě přivolána ZZS,
která ženu odvezla.
- jv -

Knihovna Jana Drdy v Příbrami, Kiwanis Klub Příbram,
Galerie Františka Drtikola v Příbrami za podpory Ministerstva kultury
ČR, Středočeského kraje a města PříbramiVás zve na
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Úterý 9. října
Ve č e r s V ác lave m Vě tvič kou
Václav Větvička - ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
UK v Praze bude hovořit o rozhlasových fejetonech, o svých knížkách
a také o životě... Ale především o velké celoživotní lásce o práci s květinami a přírodou.
Úterý 16. října
M ilan Ge lnar – A s trologie a s e be poznání
Jak nám může astrologie pomoci v práci na sobě, jak poznat svůj
životní úkol, jak určit silné a slabé stránky své osobnosti, jak zjistit
vlastnosti ideálního partnera, jak postupovat v případě nepříznivého
postavení hvězd a mnoho dalších užitečných informací.
Úterý 23. října
V ladimír Voge ltanz – E T I KOT ERAPIE
MUDr. Vladimír Vogeltanz a etikoterapie – léčba vlastními morálními
silami. Nespoléhejme na druhé a pomozme sami sobě!
Čtvrtek 25. října
Št ě pán R ak – R A K N E JE N O Z N A MENÍ RAK A
Formou balad, básní a skladeb se spolu se skladatelem a kytaristou
Š. Rakem vypravíme na pomyslný výlet po znameních zvěrokruhu.
Úterý 30. října
C hair é – SV Í T Á N Í V D U Š I
Česká duchovní hudba minulých století. Hudbu souboru dobových
nástrojů Chairé doplní uměleckým přednesem Alfréd Strejček.
Všechny akce jsou v Galerii Františka Drtikola, začátek v 18 hodin,
vstupné 60 nebo 80 Kč. Předprodej vstupenek: Informační centrum
Knihovny Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, tel.: 318 622 384,
Knihkupectví Olšanská, Pražská ul., tel. 318 627 479

Starosta přijal úspěšné příbramské plavce
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák přijal úspěšné reprezentanty
města – sportovce z Plaveckého klubu Příbram.
Poděkoval jim a poblahopřál k dosaženým medailím a úspěchům.
Věnoval jim dva dorty a drobné dárky od města Příbrami.
Několik informací o Plaveckém klubu Příbram:
- byl založen v roce 1990 jako samostatné občanské sdružení, které se
odloučilo od TJ Jiskra ODPM Příbram,
- v roce 1993 bylo Českým plaveckým svazem na základě výborných
výsledků v mládežnických kategoriích ustanoveno Sportovní centrum
mládeže,
- v letech 1995 – 2000 byl trenérem české juniorské reprezentace
pověřen p. Jaroslav Mašek a v této době reprezentovala ČR členka PK
Příbram Jana Pechanová, která získala na ME juniorů a později na ME
a MS seniorů medailová umístnění,
- vychoval řadu sportovců, kteří získali mnoho titulů mistra ČR
v žákovských a dorosteneckých kategoriích a po přechodu do vrcholových středisek plavání v této bilanci pokračovali,
- udržuje se v republikovém měřítku mládežnického plavání řadu let
na předních místech a jeho svěřenci pravidelně získávají medailová
umístnění
- v minulých letech vychoval řadu reprezentantů, patří mezi ně Zdeněk
Kolář, Šárka Štepková, Jan Mašek, Vlastimil Havlíček, Simona
Chrtianská, Pavel Novák, Alena Melicharová, Rostislav Vítek, Jana
Pechanová,
- v současné době jsou zařazeni do reprezentačních družstev ČR Daniel
Štanc, Markéta Straková, Kristýna Branišová a trenér Jaroslav
Mašek do realizačního týmu juniorské reprezentace,
- čítá celkem registrovaných členů 132, z toho 52 do 9 let, 60 od 10
do 18 let a 20 starších 18 let včetně trenérů, cvičitelů, rozhodčích atd.,
- mimo tyto registrované členy učí plaveckým dovednostem děti neregistrované od 4 do 8 let 2x týdně po jedné hodině ve čtyřech kurzech
ročně, kde je zapojeno cca 120 dětí,
- klub využívá tréninkové hodiny na plaveckém bazénu v Příbrami
v rozsahu 3x týdně ráno ˝ bazénu od 6 do 7,15 hod. a 5x týdně ˝ bazénu
od 15 do 18 hod.,
- účastní se plaveckých závodů v rámci soutěží kraje a v rámci republikových soutěží, kam se kvalifikuje z krajů v ČR pouze v jednotlivých
kategoriích maximálně v každé disciplíně 16 plavců,
- pořádá a organizuje plavecké závody mládeže na úrovni kraje a republiky v plaveckém bazénu v Příbrami, každoročně v únoru pořádá
Velkou cenu města Příbrami v rámci celé ČR,
- každoročně pořádá pro své členy letní a zimní výcvikové tábory
o jarních a letních prázdninách vždy v rozsahu 10 dnů jako kondiční
a fyzickou přípravu na suchu před nadcházející zimní a letní sezónou.
Umístnění plavců PK Příbram na letním Mistrovství ČR v plavání
pro rok 2007:
Žáci 10 – 11 let: Radek Kessl (1x zlatá medaile), Ondřej Topič
(2x 4. místo), Roman Bischof (2x zlatá medaile, 2x bronzová medaile),
trenérka Zdeňka Nová
Žáci 12 – 13 let: Kristýna Branišová (2x zlatá medaile, 2x stříbrná
medaile, 1x bronz), trenér Jan Mašek
14 let, dorost: Markéta Straková (2x zlatá medaile, 2x stříbrná
medaile, 1x bronzová)
dospělí: Barbora Valková (3x čtvrté místo), Jan Setvín (1x čtvrté
místo), Iva Dragounová (1x stříbrná medaile), Zuzana Popieluchová
(2x stříbrná medaile), Daniel Štanc (1x stříbrná medaile), trenér
Jaroslav Mašek

MIKULÁŠ Z ÚJEZDA,
BISKUP PRAŽSKÝ
*?, +1258, VLÁDL 1240 - 1258

Po smrti biskupa Bernarda nastoupil na uprázdněný stolec
člověk, který se již zapsal do českých dějin mnohem významnějším způsobem. Ačkoliv romantická literatura jej považovala za člena rodu pánů z Rýzmburka, pocházel Mikuláš
z prostého rodu. Jeho predikát byl odvozen od místa narození,
od vesničky Újezd pod Petřínem, což je dnes v podstatě
centrum Prahy (mezi Malou Stranou a Smíchovem). Stejně
jako jeho předchůdci i on byl původně kanovníkem pražské
kapituly.
Důvody, proč byl zvolen právě on, neznáme. Nevíme ani, proč
volbu nového biskupa musel potvrdit přímo papež. Snad tato
volba nebyla zcela jednoznačná, spíše se zdá, že nový biskup
měl sehrát nějakou úlohu ve sporu mezi papežem a mohučským arcibiskupem. Výsledkem byl však pravý opak,
protože nový biskup zachoval věrnost svému přímému
nadřízenému, tedy mohučskému metropolitovi a v pozdějším
sporu o olomoucké biskupství byl papežem dán dokonce
do klatby. Mikuláš se aktivně účastnil evropské církevní politiky, osobně byl např. přítomen Lyonskému koncilu v roce
1245, který patřil mezi ty s nejmenší účastí (za účasti jen asi
150 prelátů). Snad i jeho přispěním zde získal český král několik významných papežských listin, ve kterých byl potvrzen
dosavadní dobrý vztah kurie a českého království.
V domácí politice byl Mikuláš zpočátku věrným stoupencem
krále Václava I., v roce 1249 se však připojil na stranu odbojného kralevice Přemysla, a zapletl se tak do domácí války. Budoucího krále podporoval natolik aktivně, že někteří autoři
dokonce uvažují, že právě Mikuláš byl hlavní postavou
vzpoury syna proti otci. Vlastní aktivita se mu však stala
osudnou, protože byl králem Václavem I. zajat a uvězněn
na hradě Zvíkově. Ve vězení biskup zkrotl, Přemysla v podstatě zradil a pokorně se podrobil právoplatnému králi.
Mezi zajímavé akty jeho života patří to, že to byl právě on,
kdo v roce 1252 udělil dosud jedinému českému řeholnímu
řádu – křížovníků s červenou hvězdou právo používat
symbolu kříže a hvězdy. V roce 1256 pak byl svědkem
formálního papežského završení snahy o konstituci tohoto
rytířského řádu.
V roce 1253 se Přemysl Otakar II. dočkal trůnu, a přestože se
biskup Mikuláš choval vůči novému králi loajálně, zdá se, že
se z aktivní politiky stáhl a věnoval se spíše stavebním pracím
v katedrále sv. Víta a v biskupském dvoře na Malé Straně,
poblíž dnešního Karlova mostu. Mikuláš zemřel po pěti
letech, 17. ledna 1258.
O jeho osobním životě příliš zpráv nemáme, z pramenů se
dovídáme jen o lakotě a shánčlivosti, která byla dávána k lepšímu ještě 100 let po jeho smrti. O jeho vztahu k Příbrami
bohužel také nevíme nic. Je pravděpodobné, že věděl, že zde
má jako biskup panství, a je také pravděpodobné, že tudy
při cestách do ciziny projížděl a možná i přespal. Z let
1240-1258 se o Příbrami nezachovala žádná zpráva.

Daniel Doležal

Ř ÍJNOVÉ KALENDÁRIUM

1. 10. 1792

Byla dokončena tzv. regulace magistrátu, kterou se
změnila dosavadní středověká správa města na instituci se státním dohledem.

4. 10. 1667

Město Příbram prodalo
březnickým jezuitům ves
Bohutín.

6. 10. 1861

v podání příbramských
hudebníků. Výtěžek večera
byl věnován ve prospěch
veřejné knihovny.

28. 10. 1890
Příbram byla rozčleněna
na pět čtvrtí. Později byl
počet čtvrtí zvýšen na deset. Důsledky tohoto
neblahého kroku, který
město rozčlenil nelogicky
a nepřehledně, trvají
dosud.

Svatá Hora byla slavnostně
odevzdána redemptoristům.

29. 10. 1879

7. 10. 1917

Byl slavnostně vysvěcen
nový kostel sv. Prokopa
a okolní hřbitov na Březových Horách.

Příbram navštívil na pozvání Sokola herec Eduard
Vojan a vystoupil zde
ve hře “V malém domku”.

16. 10. 1957

Příbramské kino Svět
(dnes diskotéka) v Lázeňské ulici zahájilo
širokoúhlé promítání jako
jedno z prvních v tehdejším pražském kraji.

19. 10. 1907

Spolek Prokop uspořádal
Smetanův večer, který se
skládal z přednášky dr.
J. Theurera a přednesu
z díla Bedřicha Smetany

29. 10. 1918
Představitelé Národního
výboru v Příbrami slavnostně vyhlásili z balkónu
báňského ředitelství na
náměstí vznik samostatného Československa.

31. 10. 1661
Vztyčen na Svaté Hoře
mariánský sloup, teprve
druhý sloup tohoto druhu
v Čechách. Jeho autorem
byl sochař Jan Jiří Bendl.
Daniel Doležal

Důležité informace z radnice
Vážení občané,
město Příbram má dlouhodobý a vážný
zájem na odstranění zanedbanosti bytového fondu na svém území, zlepšení
životního prostředí a celkového vzhledu
svého města. Z tohoto důvodu byl zřízen
Fond oprav a modernizace, tzv. „FOM“.
Již 12 let z něj poskytujeme výhodné
nízkoúročené půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu na území města
Příbram (nejnižší úrok činí pouze 4 % p. a.).
Příjmem tohoto fondu jsou nejen příjmy
ze splátek dříve poskytnutých půjček
a úroků, ale také každoročně nemalé
finanční prostředky z rozpočtu města
Příbram. Fond „FOM“ funguje ke spokojenosti mnohých našich klientů - stavebníků, kteří se k nám rádi vrací se svojí
žádostí o opakované poskytnutí této
zvýhodněné, účelové půjčky.
Městská vyhláška č. 4/2004 o vytvoření
a použití prostředků „Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města
Příbrami“ ve znění vyhlášky č. 10/2005
nabízí řadu titulů, na které je možné si
půjčit. Například je možné získat půjčku
na opravu střechy rodinného domu

do výše 80 000,- Kč, u obytného domu až
do výše 150 000,- Kč, na zřízení ekologického topení pro jednu bytovou
jednotku až do výše 50 000,- Kč, na izolaci domu proti spodní vodě až 50 000,Kč, na obnovu fasády a zateplení
obvodového pláště domu pro jednu
bytovou jednotku až 40 000,- Kč,
na rekonstrukci koupelny a WC až
do výše 80 000,- Kč a na rekonstrukci
jednoho balkonu až do výše 30 000,- Kč.
Jednoznačně nejoblíbenější půjčka je
v posledních třech letech na výměnu oken
v bytových jednotkách u obytných domů.
Při poskytování výše této půjčky se
vychází z plochy vyměňovaných oken,
kdy je možné získat až 6 000,- Kč
na 1 m2 okna. Samozřejmě je možné
kumulovat jednotlivé tituly půjček,
a získat tak významnou částku, která
pomůže i při rozsáhlejších modernizacích
obytných domů. Vždy je však nutné
pamatovat na účelovost takto použitých
prostředků, neboť vše podléhá přísné
kontrole ze strany města a peněžního
ústavu, jehož prostřednictvím jsou
finanční prostředky čerpány.

Nejbližší možný termín poskytnutí této
výhodné půjčky je jaro roku 2008.
Jelikož půjčku lze získat výhradně
na základě výběrového řízení, vyzýváme
proto všechny zájemce: „Sledujte náš
městský zpravodaj Kahan a úřední
desku, nezmeškejte závazné termíny
pro podání své žádosti.“ V nejbližší
době Zastupitelstvo města Příbram vyhlásí 1. výběrové řízení na poskytování
půjček vlastníkům bytů a obytných budov
na území města Příbram pro rok 2008
z fondu „FOM“. Pro informaci uvádíme,
že obsah žádosti musí splňovat podmínky
uvedené ve vyhlášce města Příbram č.
4/2004, čl. IV, odst. 3, ve znění vyhlášky
č. 10/2005. Vyhlášením výběrového
řízení bude stanovena závazná lhůta pro
podávání žádostí (pravděpodobně konec
listopadu – prosinec 2007) o půjčku a termín konání výběrového řízení (leden
2008). Ve stanovený termín Komise RM
– FOM na svém jednání posoudí a vyhodnotí všechny předložené žádosti
o půjčky a navrhne radě města a zastupitelstvu města ke schválení závěr
výběrového řízení a jmenovitě doporučí

Příbramští hasiči na mezinárodním cvičení
Od 11. do 15. září probíhal 8. ročník mezinárodního cvičení Rescue Patrol v České Kamenici
a vojenském prostoru Ralsko. Tohoto cvičení se již
potřetí zúčastnila i naše Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Příbram společně s dalšími 11 vybranými jednotkami z celé České republiky, Polska
a Německa. Cvičení začínalo příjezdem jednotek
na místo ubytování k místní tělocvičně, kde proběhla

kontrola materiálu a následně odpočinek. Ten však
netrval dlouho a první, přivítací, zásah byl vypískán
kolem 23. hodiny. Jednalo se o zrychlený přesun
všech jednotek s minimálním vybavením na nedaleký, zato dost prudký, svatý kopeček.
První zásahový den se odehrával podle již tradičních
pravidel, kdy v 6,45 hod. budíček, přesun na snídani
a po jídle do místního kina, kde probíhaly celé
dopoledne přednášky. Většina přednášek byla teorií
k odpoledním zásahům. Po přednáškách se nejprve
figuranti a posléze i zasahující naobědvali a mohli
se připravit či odpočívat v tělocvičně. První
odpolední zásah byl požár budovy ve výcvikovém
prostoru Rabštejn. Naše jednotka měla dvě družstva,
jedno jelo s cisternou a likvidovalo požár, druhá jednotka se aktivně zapojila do průzkumu a záchrany
zraněných osob z budovy a přilehlého okolí.
Navazující druhý zásah se konal na stejném místě
podél protékající řeky, kde scénářem zásahu bylo
vyhledání a záchrana pohřešovaných osob po povodních. Třetí zásah byl až dlouho po večeři, kdy
bylo potřeba vyprostit zraněné osoby z vodních
nádrží s velmi úzkým přístupem větrací šachtou.

Tento zásah byl pouze pro část zasahujících, ostatní
měli souběžný zásah na jiném místě a s jiným
scénářem. Pro naši jednotku společně s polskou
grupou byl připraven ještě jeden speciální noční
zásah, kdy byla spatřena osoba, padající z mostu
do chladné řeky. Naším úkolem bylo osobu najít,
vyprostit a ošetřit.
Druhý zásahový den byl dopoledním programem
obdobný tomu předchozímu s tím
rozdílem, že byl naplánovaný celodenní velký zásah ve vojenském prostoru
Ralsko, kam se po obědě přesunula
veškerá technika a záchranné složky.
Na místě pak probíhalo několik malých
zásahů, koordinovaných krizovým
štábem. Tento zásahový den trval až
do pozdních nočních hodin jen s
krátkým časem na odpočinek mezi
každým výjezdem. Po ukončení se
veškerá technika opět přesunula zpět
do České Kamenice.
Třetí zásahový den se skládal z několika zásahů, jako byla nehoda vlaku,
nebo pád dopravního letadla po střetu
s malým letadlem. Oba tyto zásahy byly specifické tím, že se zde nacházela
velká spousta vážně zraněných a u letadla i hledání zraněných v okolí
havárie. Ukončení zásahu na leteckém
neštěstí, které bylo dlouho po půlnoci, však nebylo
všechno, jelikož na zasahující čekal ještě poslední
zásah u skalního masivu, kam se muselo veškeré
potřebné vybavení z důvodu nedostupnosti terénu
dopravit po vlastních. Návrat jednotek na ubytování
se konal až v sobotu časně ráno.
Jelikož byla potřeba si po náročném dni trochu
odpočinout, posunul se budíček až na 10. hodinu,
snídaně probíhala na hale a po snídani se veškerá
technika a jednotky přesunuly do Rabštejna, kde si
všichni mohli vyzkoušet profese ostatních týmů.
Odpoledne proběhlo hromadné focení a ve čtyři
hodiny následoval přesun zpátky na halu, kde se vše
až na ležení poklidilo a odebrali jsme se do kina na
ukončení celého cvičení.
Oproti loňskému bylo toto cvičení opět o trochu
více náročnější na fyzické síly, ale systémem zásahů
o značnou část lepší. Především pak celodenní zásahový den v Ralsku.
Poděkování patří městu Příbram, které nám umožnilo se zúčastnit tohoto cvičení a prohloubit si tak
svoje znalosti ze záchrany osob.
Martin Poulíček, starosta SDH Příbram

Ing. Petr Kareš

1. místostarosta města
Česko - ruská společnost, o. s., a Divadlo A. Dvořáka
Příbram za podpory Min. zahraničních věcí ČR,
středočeského kraje a města Příbram
pořádají ve dnech 29. – 31. října 2007
IX. m ezi národní p ř ehl í dku
d ě t ských p ě veckých a t aneč ní ch
soubor ů
PŘEHLÍDKOVÉ KONCERTY
29. 10. od 10 h. Společ. centrum Rožmitál p. Tř.
♦ Dětský folklórní soubor Umělicy, Moskva, RF
♦ Folklórní soubor Praleska, Minsk, Běloruská rep.

Nejhezčí týden v mém životě
Těmito slovy označila řada studentů ISŠ
HPOS Příbram týden strávený v Nancy a okolí.
Na cestu do tohoto krásného historického města se vydalo celkem 25 žáků naší školy spolu
s pěti pedagogickými pracovníky a výborným
šoférem. Jednalo se o žáky maturitního oboru
hotelnictví a turismus, a učebních oborů kuchař
a cukrář. Jako tradičně, jeli jsme do Francie
prezentovat chlouby české kuchyně. Letošní
slavnostní galavečeře však byla něčím
výjimečná. Tentokrát bylo jejím cílem zviditelnit město Příbram a jeho okolí, a to nejen
z hlediska gastronomického. Během večera se
hosté mohli zaposlouchat do skladeb významných hudebních osobností našeho regionu (A. Dvořák, J. J. Ryba), prohlédnout si slavnostní
hornické uniformy zapůjčené příbramským
muzeem, poslechnout si ve francouzštině
projev jedné z našich žákyň věnovaný nejvýznamnějším kulturním památkám Příbrami
a okolí a především – pochutnat si na příbramských specialitách. Ten správný „rozruch“
mezi francouzskými gurmány vzbudila např.
„hornická bašta“ (do francouzštiny přeloženo
jako „hornická bomba“). Za svou velmi dobře
odvedenou práci byli naši kuchaři i žáci zajišťující obsluhu odměněni velkou pochvalou
francouzských mistrů svého oboru, bohatým
a zajímavým programem, mnohými dárečky
a krásnými zážitky. Všichni se už těšíme
na příští Dny francouzské kuchyně tady u nás
v Příbrami, protože při nich oslavíme již 10.
výročí této úspěšné, více než jen gastronomické spolupráce.
Mgr. Michaela Bašná, ISŠ HPOS Příbram

Příbramská svatohorská šalmaj (několik dnů poté)

…psal se den 22. září LP 2007. Plul oblohou ve slunečném hávu
a k potěšení všech vedl ranní průvod ze starého rynku od kostela
sv. Jakuba. Na rynku, vedle sobotního tržiště lidu ze země východní
a startovací rampy novodobých kočárů, které místo sena benzín
polykají, se scházejí měšťané, zbrojnoši, tuláci, urození páni a dámy,
poutníci, řádové sestry, konšelé i urozenost na koních……
Bubny tamborů a fanfáry trubačů je slyšet po celém rynku. Hlásné
trouby všem na vědomost dávají, že na poutním místě Svatá Hora se
slavnost koná. Sem přijeli z dalekých českých krajin řemeslníci, hudci,
tanečníci, šermíři, komedianti, kteří chtějí celý tento den lid nejen
příbramský svým umem baviti.
Ulicí Pražskou se odebírá průvod ku svatému kopečku, aby zde purkmistr příbramský MVDr. Josef Řihák spolu s páterem Jiřím Ondovčákem, farním vikářem Svaté Hory, a váženým arcibiskupem Arnoštem
z Pardubic společně zahájili a přivítali těšící se lid na první slavnosti
nesoucí název ,,Příbramská svatohorská šalmaj“.
…je čas se lide milý veselit a zapomenout na všechny strasti.
… rád bych se tímto maličko ohlédl do zákulisí a příprav výše jmenované akce. Začalo to tím, že na základě grantových žádostí v r. 2006 jsem
získal od Středočeského kraje 15 000,- Kč a od města Příbram 20 000,Kč finanční podpory. Výše této dotace ale nedosahovala částky, potřebné k uskutečnění projektu. Z tohoto důvodu jsem navštívil starostu
našeho města pana MVDr. J. Řiháka, kterého jsem s projektem blíže
seznámil a jemuž se zalíbil. Přislíbil mi pomoc, nabídl svou záštitu
nad akcí a předložil k projednání Radě města schválení zajištění
a úhrady velice potřebných služeb při akci. Ta je k mé radosti schválila
bez výjimky. Konkrétně se jednalo o velkoplošné pódium, zapůjčení
tržních stánků, lavic, hasičský dozor, asistenci městské policie, mobilní záchody, svozové linky, propagaci v médiích a městské poutače.
Tato schůzka vlastně rozhodla o mé další chuti do organizace. Chci
poděkovat nejen Radě města Příbram, ale i zaměstnancům různých
odborů města i Technických služeb, kteří se mnou na této věci
spolupracovali. Děkuji i Galerii Fr. Drtikola za zapůjčení židlí pro celo-

poskytnutí půjček jednotlivým žadatelům.
A zjara roku 2008 budou uzavírány nové
smlouvy o půjčce z fondu FOM. Čerpání
takto poskytnutých prostředků bude
možné do konce kalendářního roku 2008.
Všem zájemcům o půjčku doporučujeme
ucházet se již v 1.výběrovém řízení. Je
velice nemilé, když žadatelé zmeškají
dobu pro podání žádosti. Ze zkušenosti
víme, že takových zájemců bývá docela
hodně. Pro ně a samozřejmě i další
stavebníky bývá organizováno ještě jedno
výběrové řízení v roce. V současné době
se na fondu FOM nachází dostatečné
množství finančních prostředků, které
jistě uspokojí všechny, kteří mají zájem
zlepšit úroveň svého vlastního bydlení.
Další informace lze získat na telefonním čísle 318 402 242, popř. osobně
na ekonomickém odboru Městského
úřadu Příbram u paní Jany Rychlé,
koordinátora komise RM – FOM a na internetových stánkách města Příbram:
www.pribram.eu.

denní pohodlí návštěvníků.
Oslovením firem a společností jsem získal další finanční podporu, a to
celkem ve výši 20 500,- Kč od společností: ZAT, a. s., (poděkování
patří navíc za zajištění dopravních služeb), Disa Industries, s. r. o.,
TEN ART, s. r. o., CK AŠA. Velký dík patří i firmám, které neméně pomohly svými službami. Firma ELM pana Pilouska se zdarma postarala
o opravdu bezchybné zajištění, rozvod a připojení el. energie pro celou
akci a té nebylo věru málo. Velký dík patří vedení Svaté Hory za bezplatný pronájem užívaných prostor, bezproblémovou spolupráci
při přípravách a přízni k akci samotné. Velkou měrou pomohla firma
Dirtecho, jejíž poutavé návrhy veškerých tiskovin a poutačů propagovaly akci.
Dalším partnerem akce bylo Divadlo A. Dvořáka, které zajistilo na své

♦
♦
♦

30. 10. od 10 h. Divadlo A. Dvořáka Příbram
Taneční klub Vojaž Moskva, RF
Folklórní soubor Praleska, Minsk, Běloruská rep.
Pěvecký sbor 2. ZUŠ Příbram

♦
♦
♦
♦
♦

GALAKONCERT
31. 10. od 16 h. Divadlo A. Dvořáka
Dětský folklórní soubor Umělicy, Moskva, RF
Folklórní soubor Praleska, Minsk, Běloruská rep.
Pěvecký sbor 2. ZUŠ Příbram
Taneční klub Vojaž, Moskva, RF
Taneční studio Soni Soukupové, Příbram

Dětství bez úrazů

Dne 11. 9. v dopoledních hodinách proběhl na Základní škole, Příbram VIII, Školní 75, prezentační
seminář obecně prospěšné společnosti Dětství bez
úrazů pro výchovné poradce, metodiky prevence
či učitele příbramských mateřských a základních
škol. Po úvodní tiskové konferenci, které se zúčastnili zástupci regionálního tisku i televize, si vzal slovo zakladatel společnosti p. Jiří Kostner, který všem
zúčastněným vysvětlil smysl a poslání společnosti
Dětství bez úrazů. Po jeho úvodních slovech začala
samotná prezentace projektu, kde účastníci semináře
měli možnost nejen zhlédnout alarmující dokument,
který se přímo týkal dětské úrazovosti, zároveň doplněný varujícími statistikami počtu úrazů dětí, ale i
nejrůznější návody a nástroje prevence, kterými lze
dětskou úrazovost eliminovat. Na závěr celé akce potom všichni zúčastnění byli odměněni výukovým
materiálem pro své školy, který by měl přispět ke
snížení dětských úrazů nejen na školách, ale i mimo
ně. Současně se seminářem byly v prostorách školy
nainstalovány i tři informační stánky pro žáky Základní školy v Příbrami VIII, kde hostesky zábavnou
a soutěživou formou prezentovaly projekt i dětem.
Celá akce měla jistě jak mezi dospělými, tak mezi
dětmi úspěch a určitě toto společné úsilí přispělo
k bezpečnějšímu a šťastnějšímu životu našich dětí.
Václav Havlíček

náklady velkoplošný stan pro občerstvení a návštěvníky. K tomu navíc
zahrálo dětem i dospělým pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký
a nezištně zapůjčilo některé potřebné technické vybavení.
Dětská odborná léčebna Bukovany bezplatně zajišťovala sanitním
vozem zdravotní asistenci při akci a jsem moc rád, že tento den
zdravotnice neměly žádnou práci.
O pitný režim některých dětských vystupujících se postarala firma
Leko, s. r. o., dobrou kávu od Jihlavanky všem vystupujícím podávala
zdarma půjčovna vodáckých potřeb firma Dronte z Prahy.
Poděkování patří i za shovívavý přístup všech účinkujících, kteří
podpořili akci nižšími honoráři, a nebo se jich i vzdali. Tak k tomu
přistoupili i moderátoři akce, kteří svým slovem i impozantním zjevem
odvedli kus kumštýřské práce. Hudební skupina Ginevra při oslavě
svého výročí také nezůstala pozadu a finančně přispěla k dorovnání
vzniklých výdajů.
Důležitým článkem je vždy tým lidiček při přípravách akce, při akci
samotné a nakonec při úklidu. V tomto případě jsem se obklopil vedle své
manželky i několika svými přáteli a kamarády. Bez ohledu na odměnu
přišli přiložit ruku k dílu. A že příprav bylo opravdu požehnaně
(od stavby technického zázemí, celodenní účasti u pokladen až
po sbírání kelímků a nedopalků po nepořádných návštěvnících), není
třeba dodávat. Moc jim všem z celého srdce děkuji.
Vůle dobrých lidí pomohla ke vzniku akce, která jak doufám potěšila
mnohé. Mě jako organizátora velice hřeje u srdíčka její návštěvnost,
v počtu 2 397 platících návštěvníků (vyjma dětí a invalidů), a tak
mohu napsat, že z celkového výtěžku 71 910,- Kč půjde polovina
na obnovu svatohorských varhan a druhá polovina poputuje do Dětské
léčebny v Bukovanech. Dalším vedlejším příspěvkem do kasiček
léčebny a Svaté Hory byla celková částka 6 666,- Kč od poutníka
Petra ,,Hrocha“ Bindera, jeho průvodce Soron (lukostřelec) rozdělil
svůj výtěžek 600,- Kč též rovným dílem a na stejné místo putoval i
výtěžek stáje Háhýdu Orlov Kateřiny Šrámkové ve výši 600,- Kč.
Co dodat na závěr? Bylo mi ctí spolu s Ginevrou oslavit naše desáté
výročí při nezapomenutelné atmosféře, kterou jste nám pomohli
vytvořit právě vy.
Václav Plecitý, organizátor akce

F

O T O K R O N I K A

Příbramská výstava “Nože 2007” si získala již velkou řadu pravidelných návštěvníků. Také letošní
ročník byl velmi úspěšný a náš dík patří organizátorovi - panu Pavlu Formánkovi z Příbrami.

Příbramští plavci z Plaveckého klubu jsou stále úspěšnější, a proto si jistě zasloužili poděkování,
které jim vyslovil starosta J. Řihák při slavnostním setkání na radnici.

Ve dnech 21. a 22. září se jel již 29. ročník známé automobilové soutěže Fuchs Oil Rally Příbram.
Na snímku starosta města Josef Řihák posílá na trať posádku Karel Trojan, Petr Řihák.

Příbramská svatohorská šalmaj se opravdu vydařila a přejme si, aby se z ní stala nová tradice.
Dík patří především panu Václavu Plecitému, který byl hlavním organizátorem.

S ústředním hrdinou filmu Ropáci, kresbami, loutkami, animovaným filmem, stovkami ilustrací
a množstvím barevných grafik se mohou návštěvníci Galerie Františka Drtikola do 14. října 2007
setkat na prodejní výstavě Evy Natus Šalamounové a Barbary Šalamounové. Výstavu 8. září
slavnostně zahájil ředitel ZOO Praha Dr. Petr Fejk.

Předsedkyně příbramského okresního soudu zorganizovala společné setkání starosty J. Řiháka
a 1. místostarosty P. Kareše s německými soudci, kteří pobývali v Příbrami.

Jednotka SDH Příbram se zúčastnila další náročné soutěže v České Kamenici. Před odjezdem byli
její členové přijati starostou, velitelkou MP a vedoucím odboru ochrany a obrany.

V sobotu 29. září byl v Příbrami uspořádán poprvé Běh hasičů do Svatohorských schodů.
Na společné fotografii jsou hasiči se starostou města Josefem Řihákem.

