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LET OD NAROZENÍ

Příbramská Svatohorská šalmaj byla
zahájena slavnostním průvodem, který
prošel historickou částí našeho města.
O veselé náladě svědčí tento snímek.

Základní škola 28. října, Příbram VII,
oslavila 50 let od svého založení.
Školní akademie se odehrála v Divadle
A. Dvořáka a měla velký úspěch.

V sobotu 27. 9. se uskutečnil 1. ročník
Běhu hasičů do Svatohorských schodů.
Soutěže se zúčastnilo několik družstev,
vyhráli hasiči Branžovský a Hanus
z SDH Třebsko. Na snímku starosta
Josef Řihák předává pohár třetím
v pořadí, březohorským hasičům
Vobejdovi a Daňkovi. Blahopřejeme!
Vyhlášení výsledků 12. ročníku
literární soutěže pro mládež
Příbram Hanuše Jelínka
Poezie 12 – 15 let
1. Karolína Solanská, Příbram
2. Radoslav Horák, Zábřeh na Moravě
3. neuděleno
Poezie 16 – 19 let
1. Lukáš Filip, Peruc
2. Hana Šustková, Radeč
3. Aneta Železníková, Třebíč
Poezie 20 - 23 let
1. Antonín Ferdan, Liberec
2. Barbora Štanclová, Praha
3. Dominik Melichar, Praha
Próza 12 – 15 let
1. Marie Černá, Praha
2. Radoslav Horák, Zábřeh na Moravě
3. neuděleno
Próza 16 – 19 let
1. Hana Šustková, Radeč
2. Lukáš Filip, Peruc
3. Jana Hozová, Benešov
Próza 20 – 23 let
1. Barbora Hanušová, Liberec
2. Petr Beťák, Karviná
3. neuděleno
Slavnostní vyhlášení vítězů bude
v sobotu 11. 10. 2008 od 13 hodin
ve společenském sále Knihovny Jana
Drdy.

Umělec, jehož dílo je snad nejvíc spjato s řemeslem
pro Příbram a hlavně Březové Hory nejtypičtějším hornictvím. S ním se také malý Kája setkával již
od kolébky. Tatínek horník, maminka dcera horníka,
děda Hojden, po kterém dostal jméno Karel, byl nejstarším havířem na tehdejším dole Lill, který byl zaražen v roce 1957. Láska k výtvarnictví provázela Karla
Hojdena od útlého dětství, a co jiného kreslit, než věci
a události kolem sebe: hornické parády, průvody,
kamarády. Z tatínkova vyprávění znal permoníky – duchy
podzemí. To vše se objevovalo v jeho kresbách i mnohem později, kdy už byl Karel Hojden zralým umělcem.
K tomuto tématu se také celý život stále vracel.
Po vystudování měšťanské školy v Příbrami odešel za svým
snem stát se malířem do Prahy. Nejdříve studoval
na uměleckoprůmyslové škole, později přešel
na Akademii výtvarných umění, kde studoval u profesora Maxe Švabinského. Švabinský byl tehdy prvním
profesorem na právě otevřené grafické speciálce.
Po skončení pražských studií odjel na stipendium
do Mekky malířů – do Paříže. Tady studoval u Františka Kupky, vynikajícího českého malíře, žijícího
ve Francii.
První světová válka vše přerušila a Hojden narukoval
jako jednoroční dobrovolník. Po válce studia u Maxe
Švabinského dokončil a již tehdy se z něj stal jeden
z nejlepších portrétistů. Dokonce za své grafické listy
vyhrál Hlávkovo cestovní stipendium. V tomto období
také procestoval Itálii, Slovensko i tehdejší Podkarpatskou Rus. Pak působil několik let jako profesor kreslení
na gymnáziích v Hlučíně, Třinci a Českém Těšíně.
V roce 1929 se trvale vrací zpět do svého rodiště.
Ve svých pětatřiceti letech se oženil s třiatřicetiletou
učitelkou z Českého Těšína Ludmilou Bendákovou.
Hojden krátce učí na gymnáziu v Jiráskových sadech,
ale od roku 1930 se již plně věnuje jen své tvorbě.
Z této doby pochází jeho grafické ztvárnění motivů
z hornických písní.
Hojdenův rukopis v Příbrami najdeme například
i v Prokopském kostelíku. Když se tady v roce 1937

prováděla celková oprava, nemohl u toho Karel Hojden
chybět. „Sochy svatých byly již tak sešlé, že hrozilo
nebezpečí úplné jejich zkázy … mistr Hojden ujal se
tohoto úkolu opravy se vší pílí a svědomitostí. Starý
nátěr soch smyl (někde bylo až pět nánosů), jejich rozpadlé kusy znovu přidělal a očištěné sochy potom
odborně polychromoval. Tak opravil 4 kusy, z nichž
zvlášť památná je socha svatého Prokopa ........
Konečně mistr polychromoval oltář, kazatelnu, dva lité
sloupy pod kůrem a na stropě kaseinovými barvami
vymaloval umělecký kříž,“ psal tehdy Horymír.
Na začátku šedesátých let 20. století spatřil světlo světa
jedinečný cyklus deseti vánočních motivů Lidové
tradice Příbramska. V době, kdy již bylo jisté, že
některé příbramské ulice budou nuceny ustoupit nové
výstavbě, zachytil Hojden starou Příbram, která
nenávratně zmizela. Ve starých uličkách ožily postavy
Mikuláše, anděla, čertů, tří králů, koledníků i lidí
spěchajících na půlnoční mši ke svatému Jakubovi.
V roce, kdy bylo Karlu Hojdenovi sedmasedmdesát let,
upořádal v Příbrami samostatnou výstavu. Hned v říjnu
následujícího roku vystavuje v galerii Hollar v Praze
výběr svého grafického díla. Jsou to opět práce s hornickými motivy a práce věnované Příbrami a rodnému
kraji.
V současné době se s dílem Karla Hojdena můžeme
setkat ve stálé expozici v šachetní věži dolu Vojtěch. Je
symbolické, že právě tady našlo jeho dílo své zázemí.
Materiál o Karlu Hojdenovi jsme čerpali především
z knihy Josefa Fryše Dvanáct osudů dvou staletí,
ze souboru kreseb Hornické písně – v předmluvě Ing.
J. Vandase z roku 1973 a z Velkého slovníku osobností

vědy a kultury příbramského regionu. Vzhledem
k vážným rodinným starostem se nemohl uskutečnit
rozhovor s panem Jindřichem Hojdenem, synem Karla
Hojdena. Snad někdy příště.
- str -

Novou knihu Dr. Josefa Velfla,
ředitele Hornického muzea, si
můžete koupit za 360,- Kč v Infocentru Městského úřadu Příbram
v Zámečku - Ernestinu a v Infocentru Knihovny Jana Drdy.
Dne 5. listopadu 2008 od 17 hod.
se v Galerii F. Drtikola uskuteční
tradiční Podzimní koncert
Základní umělecké školy
Příbram I, nám. T. G. M. 155.
Vystoupí sólisté hudebního oboru
i drobná komorní seskupení.
Srdečně Vás zveme.

V pondělí 22. září se Příbram připojila ke stovkám evropských měst slavících Den bez aut.
Na náměstí 17. listopadu se sešlo několik stovek lidí, kteří se přišli bavit, soutěžit, ale také
vyjádřit k dopravní problematice města.
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Vážení spoluobčané.
Nastal podzim a ten
je tradičně spojen
i s výlovy rybníků.
V letošním roce jeden
takový podzimní výlov rybníka zažijeme
i přímo v centru
Příbrami. Lovit se
bude Hořejší Obora.
Ptáte se, v čem bude
tento výlov výjimečný? Rybníky Hořejší
i Dolejší Obora
spravují rybáři z příbramské
místní
organizace Českého
rybářského svazu.
Obvykle se výlov obou nádrží koná střídavě vždycky
na jaře. Ryby slovené uprostřed Příbrami potom
rybáři vysazují do svých sportovních revírů. Letos to
ale bude jinak. Hořejší Obora se začíná vypouštět již
nyní. A z nádrže tentokrát nepůjdou pryč jen ryby,
ale i bahno a s ním i veškerý nepořádek. Začínáme
realizovat projekt revitalizace Hořejší Obory.
Kromě odbahnění a vyčištění rybníka Hořejší Obora
bude kolem celé nádrže postavena nová cesta
pro pěší a jezdce na in-line bruslích. Podél cesty
bude vyměněno, nebo nově vybudováno i veřejné
osvětlení.
Součástí díla jsou i změny v režimu dopravy. Tou
největší změnou, která nás čeká, je uzavírka
Dvořákova nábřeží. Po dokončení stavebních prací
na hrázi mezi oběma rybníky vznikne pěší zóna.
Pokud vše půjde hladce, nový areál odpočinku
a relaxace otevřeme do konce května příštího roku.
Současně s revitalizací Hořejší Obory začíná
v těchto dnech v údolí Příbramského potoka i další
významná stavba – modernizace příbramského
autobusového nádraží. Předpokládám, že během
několika dnů si firma, která zvítězila ve výběrovém
řízení na dodavatele stavby, převezme staveniště
a stavět se naplno začne již tento měsíc. Celkem má
modernizace našeho autobusového nádraží stát
59,5 milionu korun.
Ale pro spokojený život obyvatel Příbrami jsou
důležité nejen tyto nákladné projekty. Ke zlepšení
života nás všech přispějí i relativně menší stavby,
které financujeme z městského rozpočtu a s pomocí
dotací od státu, Evropské unie a Středočeského
kraje.
Tak například tento měsíc bude dokončena výstavba
nového skautského centra v areálu Nového rybníka.
Tato stavba nás přišla na 1,087 milionu korun.
Minulý měsíc byla dokončena výstavba hygienického zázemí v Mateřské škole Kličkova vila.
Náklady na tuto akci byly 1,25 milionu korun.
Během stavby se zjistilo, že je třeba dokončit vnější
drenážní systém a tím zabránit pronikání vlhkosti
do objektu. Podařilo se nám v rozpočtu najít rezervu
ve výši 415 tisíc korun, a je tudíž možné rekonstrukci objektu zmíněné školky kompletně dokončit.
Dětem už začalo sloužit i modernizované hřiště
Jarolímkovy sady na Březových Horách. Nové
atrakce, herní prvky a oplocení v celkové hodnotě
640 tisíc korun sem instalovali pracovníci Technických služeb Příbram.
Dokončen je i nový vstup do Snack baru v areálu
příbramského Aquaparku. Tato stavba stála město
téměř půl milionu korun a jejím smyslem je zabránit
šíření hluku a obtěžování obyvatel okolních domů.
Očekávám, že nový vchod pomůže vyřešit problémy,
ke kterým v této části Příbrami dochází.
Hospodaření města Příbrami se v letošním roce
vyvíjí velmi příznivě, a tak se v rozpočtu našly
peníze i na další stavby. Osobně mám velkou radost
z toho, že bude nově vyasfaltováno parkoviště
za druhou halou našeho zimního stadionu. Výstavba
nového povrchu bude stát asi 700 tisíc korun.
A z nového parkoviště se staví i nový nájezd
pro vozíčkáře a maminky s kočárky, po kterém se
i handicapovaní spoluobčané budou moci snadno
dostat k viaduktu u Junior klubu. Ještě letos na podzim se budou opravovat i další chodníky ve městě.
Celkem se na tyto stavby podařilo navíc proti plánovanému rozpočtu vyčlenit téměř 2 miliony korun.
Jsem rád, že se v městském zastupitelstvu začátkem
roku našla podpora napříč všemi politickými
stranami pro rozpočet, který klade důraz na tyto
drobné, ale pro občany významné stavby a projekty.
Je cílem mé práce na radnici i v dalším období
pokračovat v těchto prospěšných akcích. Myslím si,
že právě proto jsem byl před dvěma roky zvolen
do funkce starosty a já rozhodně nebudu opouštět
loď v polovině plavby. Jsem toho názoru, že
od rozdělané práce se neutíká.
MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Celní ředitelství chce zrušit pobočku v Příbrami

Celní ředitelství Praha chce zrušit pobočku v Příbrami, vedení
města a podnikatelé s tím ostře nesouhlasí.
Starosta Josef Řihák na radnici uspořádal setkání zástupců
podnikatelů, živnostníků, vedení Okresní hospodářské komory
Příbram a dalších odborníků s představiteli Celního ředitelství
Praha Celní správy České republiky. Předmětem jednání bylo
zamýšlené zrušení pobočky Celní správy v Příbrami.
Hned v úvodu ředitel Celního ředitelství Praha Celní správy
České republiky Ing. Radek Kurka informoval přítomné, že
pobočka celní správy v Příbrami bude od 1. 1. 2009 zrušena
a zaměstnanci budou převedeni na jiná pracoviště. Nejbližší
celnice po zrušení pobočky v Příbrami budou v Benešově
a v Berouně. „Toto rozhodnutí je konečné a již jej nelze změnit,“
prohlásil Ing. Kurka.
Proti záměru zrušit pobočku Celní správy v Příbrami ostře
protestoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák, přítomní
podnikatelé i vedení Okresní hospodářské komory Příbram.
Starosta řekl, že zrušením této pobočky berou našim podnikatelům možnost usnadnění práce. Z Příbrami postupně odchází
jedna instituce za druhou. Odešli plynaři, elektrorozvodné
závody, zrušeno má být i policejní ředitelství. Přitom Příbram má
jednu z nejnižších průměrných mezd a naopak nezaměstnanost
jednu z nejvyšších. Je to skandální. Místo, aby nám stát pomohl
zlepšit podmínky pro drobné podnikatele a živnostníky, neustále
nám ztrpčuje život.
Ředitel Kurka na setkání připustil, že podmínky celního
odbavení se pro malé podnikatele po zrušení pobočky v Příbrami
výrazně zkomplikují. Prý jsou ale připraveny programy, které
vše změní k lepšímu. Na tato slova velmi kriticky reagovali podnikatelé. „Vy jste služba a máte sloužit občanům. Pokud se této
službě vzdalujete, je to tragédie,“ řekl na adresu celního ředitelství Praha majitel jedné z největších továren na Příbramsku.
Starosta Příbrami požadoval, aby ředitel Kurka vyčíslil, kolik
celní ředitelství ušetří, pokud zruší příbramskou pobočku.
Příbramský starosta rovněž nabízel možnost jednat o kompenzaci ze strany města, pokud v Příbrami pobočka celního úřadu
zůstane. Až po urgencích ředitel Kurka uvedl, že úspora
po zrušení příbramské pobočky bude asi 1,3 milionu korun
ročně. O kompenzacích ze strany města hovořit nechtěl. Starosta
řekl, že zrušení pobočky celního úřadu v Příbrami považuje
za nehorázný nesmysl, kterým se téměř nic neušetří. Starosta
nabídl představitelům pražského celního ředitelství pomoc
ze strany města, nechtěli o tom ale ani slyšet. Starosta byl
rozhořčen z toho, jak se chová jeden z reprezentantů vlády,
a bude v Parlamentu interpelovat ministra financí Kalouska.
Bude po něm požadovat vysvětlení, jak je možné, že takto se
u nás zachází s těmi, kdo státu platí daně a dávají příležitost
občanům vydělávat peníze. A bude požadovat, aby pobočka
celního úřadu v Příbrami zůstala zachována.

Výpověď nájemci Letního kina

Rada města Příbrami schválila podání výpovědi z nájmu provozovateli letního kina. Nájemcem příbramského letního kina je
společnost M-SPO, spol. s r. o., Praha.
V letošním roce letní kino nebylo v provozu. Starosta sdělil, že
nájemce již v květnu letošního roku upozornil, aby plnil povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, kterou má s městem
Příbram uzavřenou. Prvořadým zájmem vedení města je, aby
letní kino fungovalo. Aby se zde v létě promítaly filmy, konaly
koncerty a obecně, aby lidé z Příbrami a okolí měli kam chodit
za zábavou. Letos bohužel letní kino zůstalo pro veřejnost
zavřené. V tisku a v nejrůznějších internetových diskusích se
uvádělo, že kino nebude promítat a ani se tady nebudou konat
koncerty. Přitom z nájemní smlouvy jasně vyplývá, že nájemce
je povinen především zajistit provoz letního kina. Pokud tuto
základní věc není schopen současný nájemce letního kina zajistit, musí město najít někoho jiného, kdo zaručí promítání
a konání koncertů. Výpovědní lhůta je podle smlouvy tři měsíce.
Pokud vše půjde hladce, pak by nový provozovatel mohl
příbramské letní kino spustit už příští rok na jaře.

Přestupky ve vojenském prostoru - kóta 718

V souvislosti s obsazením kóty 718 v Brdech členy a příznivci
Greenpeace letos v dubnu bylo městu Příbram vojenskou policií
oznámeno celkem 33 přestupků.
Jednotlivé přestupky řešili ve správním řízení úředníci odboru
obrany a ochrany Městského úřadu Příbram. Celkem bylo
vydáno 33 rozhodnutí o spáchání přestupku Neoprávněný vstup
a pobývání na území Vojenského výcvikového prostoru Jince.
Bylo uděleno celkem 30 napomenutí a 3 peněžní pokuty.
Doposud nebyla doručena 3 rozhodnutí. Nevyzvedli si je dva

adresáti z USA a jeden z ČR.
Pokuty ve výši 1 000,- Kč a 1 500,- Kč byly zaplaceny,
jedna pokuta ve výši 1 000,- Kč dosud nebyla zaplacena.
Pohledávky vymáhá ekonomický odbor Městského úřadu, pokud
pokuta nebude zaplacena, bude se postupovat obvyklými metodami – (upomínky, předání žaloby o zaplacení dlužné částky
soudu.

Rekonstrukce a odbahnění Hořejší Obory

Rada města Příbrami potvrdila výběr firmy na dodávku stavby
„Rekonstrukce a odbahnění rybníka Hořejší Obora.“ Výběrové
řízení pro město zorganizovala firma Gordion. O zakázku se
ucházely dvě firmy, dílo bude realizovat uchazeč, který nabídl
nižší cenu.
Rekonstrukce a odbahnění Hořejší Obory začne ještě letos
na podzim, jakmile bude s dodavatelem uzavřena smlouva
o dílo. Současně s odbahněním vybudujeme kolem rybníka
stezku pro pěší a in-line dráhu. Na Dvořákově nábřeží vznikne
pěší zóna. Nové odpočinkové a relaxační centrum Hořejší
Obora bude dokončeno příští rok na jaře.

Úprava střechy stravovacího pavilonu

Příbramští radní schválili uzavření smlouvy o dílo na zakázku
„Stavební úprava střechy stravovacího pavilonu“ v Základní
škole Pod Svatou Horou, Příbram. Poškozenou střechou zatéká
do budovy. Opravu za přibližně milion korun hradí město
Příbram ze svého rozpočtu. O zakázku se ve výběrovém řízení
ucházelo celkem pět firem.

Prodej hasičského vozidla

V letošním roce město Příbram pořídilo svým dobrovolným
hasičům za více než pět milionů korun novou hasičskou cisternovou automobilovou stříkačku značky CAS 15 – MAN. Tento
nový stroj nahradil ve výzbroji dobrovolných hasičů JSDHO
Příbram 1 dosud užívanou cisternu CAS – 32 T 148. Nadbytečné
hasičské vozidlo město Příbram nabídlo k odprodeji. V daném
termínu přihlášku do výběrového řízení poslali dva uchazeči –
obce Drásov a Kamýk nad Vltavou. Rada města Příbrami
schválila prodej cisterny vyšší nabídce, kterou dala obec Kamýk
nad Vltavou.

Změna kompetencí 1. místostarosty

Rada města Příbrami na svém zasedání dne 22. 9. změnila
kompetence prvního místostarosty. Stalo se tak poté, co 1. místostarosta Příbrami Ing. Petr Kareš na jednání ostatním radním
oznámil, že strana SNK-ED, kterou Ing. Kareš v příbramské
městské radě a zastupitelstvu reprezentuje, odchází z koalice
s ČSSD.
Radní schválili změnu v kompetencích 1. místostarosty tak, že
tajemnice Městského úřadu Příbram převezme metodické vedení
k odborům určeným prvnímu místostarostovi platným organizačním schématem v rozsahu platného organizačního řádu.
„Změna v kompetencích byla nutná vzhledem k tomu, že
Ing. Kareš po odchodu z koalice již nemá žádnou zodpovědnost
za vedení a hospodaření města. Za to, že se město Příbram bude
dál zdravě vyvíjet, že jednotlivé odbory a městské organizace
budou nadále pracovat ve prospěch obyvatel Příbrami, za to
vše nyní ručí již jen ČSSD,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr.
Josef Řihák. O rozpadu menšinové koalice v čele příbramské
radnice se v Příbrami hovořilo již déle, ovšem vlastní průběh
rozchodu příbramského starostu překvapil. „Rozumím tomu,
když někdo odejde z koalice, která mu již nevyhovuje. Ovšem
způsob, jakým mi pan místostarosta Kareš oznámil, že SNK-ED
odchází z koalice, byl zvláštní. Čtvrt hodiny před tím, než odešel
na předem plánovanou tiskovou konferenci, na které oznámil
rozpad koalice, mi nechal vzkaz v sekretariátu, že SNK-ED
se spojenectvím s ČSSD v Příbrami končí,“ řekl starosta Řihák.
Jak se bude dál vyvíjet situace v čele příbramské radnice
po odchodu SNK-ED z menšinové koalice s ČSSD nechce
starosta Příbrami předpovídat.
„Povedu jednání s členy zastupitelstva napříč všemi stranami,
které jsou v kolektivním vedení města zastoupeny. Věřím, že se
najdou konstruktivní zastupitelé, kteří budou mít zájem na tom,
aby se město Příbram zdravě vyvíjelo. Dokud mi bude stačit
zdraví a síla, jsem připraven dál pracovat ve prospěch svých
spoluobčanů. Domnívám se, že chodníky a ulice ve městě nejsou
ani pravé, ani levé, ale rozbité, nebo opravené. A na lidech
ve vedení města je, aby, obrazně řečeno, co nejvíce chodníků
bylo opravených,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
- jk -

Ohlédnutí za II. Příbramskou svatohorskou šalmají
20. září LP 2008 se podruhé rozezněly bubny tamborů a fanfáry trubačů
na příbramském rynku. Hlásné trouby na vědomost dávají, že se opět
po roce na poutním místě Svatá Hora koná historická slavnost ,,Příbramská
svatohorská šalmaj“. Z dalekých českých i cizích krajin k nám zavítali
řemeslníci, hudci, tanečníci, šermíři, komedianti, kteří celý tento den lid
nejen příbramský svým umem chtěli baviti.
Loňský ,,pilotní“ ročník, na kterém bylo bezmála 3000 návštěvníků,
určitě otevřel dveře pokračování této, v Příbrami neobvyklé, akci.
Každý pořadatel je vždy potěšen, pokud je návštěvník spokojený
a domů si odnese spousty hezkých dojmů. Letos nám bohužel tolik
nepřálo počasí, přesto se zimy nezaleklo 1863 platících návštěvníků.
Samozřejmě opět nemuseli platit padesátikorunové celodenní vstupné
invalidé, návštěvníci v dobových kostýmech a děti do 120 cm výšky.
Výtěžek ze vstupného činil 93 150,- Kč a bude rozdělen rovným dílem
mezi Dětskou odbornou léčebnu v Bukovanech a Nadaci za obnovu
svatohorských schodů.
Jmenovanou akci výrazně podpořilo město Příbram. Vzalo na svá bedra
úhradu technického zajištění a finančně přispělo prostřednictvím kulturního grantu. Záštitu nad akcí převzal starosta města příbramského
MVDr. Josef Řihák. Za pořadatele bychom chtěli tímto s úctou poděkovat za spolupráci různým odborům města Příbram spolu s Technickými
službami a vedením Svaté Hory. Pozadu nezůstal ani Středočeský kraj
se svou grantovou dotací a oslovené firmy z našeho regionu, které
buďto finančně nebo službou přispěly k velikosti této akce. O nic menší
poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali jak
při přípravách, tak i při samotné slavnosti a úklidu po ní. Z důvodu
dnešní nemalé kulturní nabídky jsme rádi, že se pro návštěvu naší akce
návštěvníci rozhodli a mohli si vybrat oproti loňskému roku z bohatšího

kulturního i doprovodného programu. A tak vůle dobrých lidí pomohla
k pokračování akce, která jak doufáme potěšila mnohé, kteří svou
návštěvou naplnili naši původní myšlenku: prožít hezký den, setkat se
s přáteli a zároveň pomoci druhým. Co dodat na závěr? Jedno velké
přání! Opět se ve zdraví za rok společně setkat.
Václav Plecitý, Romana Plecitá, hlavní organizátoři akce
Ginevra music, o. s., spolupořadatel akce
Výherní listina: Vylosovaná čísla vstupenek: 155, 892, 777, 1701, 2005,
639, 1533, 2008, 2044, 1600. Výhry budou vydány proti platné vstupence s uvedeným výherním číslem, a to do 30. 10. 2008. Kontakt
na předání výhry: tel.: 776 872 685, informace na www.ginevra.cz.
O nevyzvednutých výhrách rozhodne pořadatel.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
OLBRAM

ZE

ŠKVORCE

ARCIBISKUP PRAŽSKÝ

* ? – 1402 (VLÁDL 1396–1402)
Dnešní díl budeme věnovat Olbramovi ze Škvorce, dalšímu
příbramskému pánu v pořadí a dalšímu v řadě pražských
arcibiskupů. Po matce patřil Olbram do rozvětvené rodiny
nižší šlechty, ze které pocházeli již jeho dva předchůdci.
Jan II. z Jenštejna byl totiž Olbramovým strýcem.
Olbramův otec stejného jména, původně pražský měšťan,
se vyšvihl v královských službách mezi šlechtu, působil
především jako vyšehradský purkrabí. Predikát ze Škvorce
pochází z názvu středočeské vesnice nedaleko Úval, která
rodu patřila. Příbuzenský vztah s arcibiskupem zřejmě předurčil Olbramovu kariéru, kterou zahájil jako člen pražské
a vyšehradské kapituly. Po studiích v Praze a Boloni se Olbram stal v roce 1389 proboštem kapituly sv. Apolináře na
Novém Městě a zároveň působil jako kancléř Jana Zhořeleckého, nejmladšího bratra krále Václava IV. Po rezignaci Jana z Jenštejna na arcibiskupský stolec byl v roce
1396 vybrán právě Olbram za jeho nástupce.
Olbramův nástup přinesl uklidnění do vzájemných vztahů
mezi králem a církví. Olbram si totiž počínal ve vztahu
k panovníkovi prozíravěji, zachovával mu věrnost a působil v královské diplomacii v nelehkých dobách sporů
Václava IV. s domácí šlechtou i bratrem Zikmundem,
pozdějším římským králem a císařem. V roce 1399 spoludojednával smír mezi králem a zemskou šlechtou, za další
z takovýchto krizí v roce 1401 jej král Václav dokonce
přizval ke správě země jako spoluvladaře. V roce 1400
Olbram korunoval Žofii Bavorskou, druhou ženu Václava IV.,
na českou královnu. Ve vnitřních záležitostech církve
naopak navázal na práci svého předchůdce Jana II.
Dochovalo se 65 listin, které vydal, přepracoval statuta
pražské kapituly u sv. Víta a svolal diecézní synodu. Těsně
před svou smrtí ustanovil M. Jana Husa správcem a kazatelem v Betlémské kapli. Bohužel však jemu vyměřený čas
trval příliš krátce na to, aby jeho stopa v českých dějinách
byla výraznější. Je pohřben v katedrále sv. Víta.
Krátké působení arcibiskupa Olbrama se do dějin Příbramě
nezapsalo, zprávy o našem městě z této doby v podstatě
chybí. Můžeme tak předpokládat, že pokračoval hospodářský rozvoj našeho města, které nebylo exponováno
v domácích sporech, a proto narozdíl od podobné situace
z konce 13. století zůstalo na konci 14. století ušetřeno
vyplenění.
Město tehdy tvořilo jádro, rozkládající se kolem dnešního
náměstí TGM, s dominantním kamenným kostelem sv.
Jakuba. Z tohoto centra pak třemi směry vycházely cesty,
pozdější ulice, nazvané podle směru – Dubenská (Pražská),
Milínská a Plzeňská. Svá jména si udržely dodnes. Z relativně kruhového půdorysu města excentricky vystupoval
opevněný hrádek majitelů města, dnešní Ernestinum.
Domy v Příbrami byly většinou dřevěné, jen menšina
z nich obsahovala kamenné zdivo. To vše bylo obehnáno
dřevěnou palisádou, občas doplněnou o další prvky
opevnění, zejména dřevěná vrata (brány). Vně pásu
dřevěných hradeb pak pokračovalo osídlení tzv. předměstím v oblasti Rynečku, kde stával i špitál Sv. Jana,
založený Arnoštem z Pardubic. Nad Příbramí již tehdy
stávala malá kaple, budoucí základ Svaté Hory, a v širokém
okolí, zejména na Březové hoře, se pak v neznámém počtu
rozkládala drobná horní díla a další pomocné dílny (hutě,
milíře, kolomazné pece). Podstatou obživy tehdejších
Příbramáků však zůstávalo zemědělství, běžná řemesla
a služby.
Daniel Doležal

Ř ÍJNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 10. 1854

žena Vojtěšská šachta.

Byla v Příbrami otevřena
nedělní průmyslová škola,
určena pro další vzdělání
tovaryšů a učedníků.

21. 10. 1278

1. 10. 1838
Byla v Příbrami zprovozněna listovní poštovní sběrna,
přímý předchůdce dnešní
pošty.

1. 10. 1900
Byla v Příbrami otevřena
první veřejná knihovna.

7. 10. 1923
Zemřel František Schulz,
příbramský rodák a stavitel železnic v Alpách.

8. 10. 1883
V Příbrami se konal první
civilní sňatek.

11.
10. 1779
Z podnětu hormistra Jana
Antonína Alise byla zara-

Zemřel biskup Jan III., pán
Příbrami v letech 1258 1278.

25. 10. 1958
Komunální služby města
Příbramě zrušily v holičských a kadeřnických
provozovnách pondělní
volno, což byl pozůstatek
tzv. modrých pondělků,
tradujících se od středověku.

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

31.
10. 1843
V Příbrami se uskutečnilo
první ochotnické představení.
Daniel Doležal

Výsledky dotazníkového šetření k bezpečnosti ve městě „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“
Více než 84 % respondentů zná starostu města, který řídí Městskou policii Příbram. Jedna třetina respondentů (33 %) zná svého strážníka – okrskáře, který
působí v přidělené lokalitě. Pouze 8 % zná „svého„ policistu, který chrání jeho
bezpečí. V 13 % odpovědí bylo uvedeno, že respondenti neznají nikoho z výše
uvedené trojice.

Cítíte se ve vaší ētvrti bezpeēnĢ
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Dotazníkové šetření k bezpečnosti ve městě zrealizovalo město Příbram na
vlastní náklady. Původně mělo na obdobné téma proběhnout v první polovině
roku 2008 v rámci programu prevence kriminality MV ČR pro 47 měst s více
než 25 tisíci obyvatel sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů hrazené ze státních prostředků. Výsledky šetření měly být určeny pro tvorbu městské
koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011. Bohužel na jaře letošního roku bylo městu oznámeno, že ve státním rozpočtu není pro rozsáhlou akci
dostatek financí. Na můj návrh, jakož to předsedy pracovní skupiny prevence
kriminality, a po projednání ve výše uvedené pracovní skupině, město Příbram
připravilo, zrealizovalo a vyhodnotilo svoje vlastní dotazníkové šetření.
Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit, jak občané vnímají bezpečnostní situaci ve městě, co považují za největší problém v oblasti bezpečnosti a proč,
jak jsou sami ochotni přispět ke změně stávající situace, která opatření zabraňující páchání trestné činnosti považují za nejúčinnější atd. V rámci dotazníkového šetření bylo vyplněno 764 dotazníků, z nich bylo 727 podrobně analyzováno,
37 dotazníků bylo z hodnocení vyřazeno, protože byli např. vyplněni osobou
bydlící mimo Příbram, dotazník byl vyplněn hromadně více osobami apod. Občané se mohli do dotazníkového šetření zapojit od 1. dubna 2008 vyplněním
elektronického dotazníku umístěného na webových stránkách města. Dotazník „Cítíte se v Příbrami bezpečně“ byl také v písemné podobě distribuován
v červnovém vydání zpravodaje Městského úřadu Příbram „Kahan“ do každé
domácnosti v Příbrami. Občané mohli vyplněné dotazníky od 7. června do 25.
července 2008 odevzdávat ve vrátnici hlavní budovy Městského úřadu Příbram
nebo v Infocentru MěU Příbram, případně na služebně Městské policii Příbram
nebo “ svému“ strážníkovi-okrskáři.
K výsledkům dotazníkového šetření bylo přihlédnuto při tvorbě strategických i
dílčích cílů města v oblasti prevence kriminality, které jsou uvedeny v Koncepci
prevence kriminality města Příbram na léta 2009 až 2011. Výsledky jsou dále
podkladem pro další činnost pracovní skupiny prevence kriminality. Na základě zjištěných výsledků se předpokládá přijetí potřebných opatření ke zlepšení
práce Městské policie Příbram, Obvodního oddělení Police ČR a všech dalších
subjektů působících ve městě v oblasti prevence trestné činnosti a sociálně patologických jevů.
Závěrem chci poděkovat všem občanům města, kteří se v nebývalém počtu
zapojili do dotazníkového šetření. Znalost vašich názorů je pro řešení složité
bezpečnostní situace ve městě velmi důležitá. Doufám, že se lidé žijící v Příbrami v budoucnu ještě ve větším počtu zapojí do obdobných akcí, kterými chce
vedení města přispět ke zlepšení bezpečnostní situace v Příbrami.
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Co je podle Vás nejvĢtší bezpeēnostní problém?

krádeže aut
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42%

problémy spojené s uživateli drog
vandalismus, sprejerství a drobná
pouliēní kriminalita

23%

Nejčastěji uvedená místa:
•
náměstí 17. listopadu a jeho okolí
•
autobusové a vlakové nádraží a jejich okolí
•
ulice Legionářů (okolí Kulturního domu a Snack Baru)
•
sídliště Drkolnov
•
Ryneček
•
podchody ve Školní ulici
•
Žežická ulice a okolí vinárny Družba
•
okolí Junior clubu
•
hřbitovy (na Příbrami I a na Drkolnově)
•
Jiráskovy sady
•
prostory v blízkosti heren a restaurací (především U Burdů
a Na Chmelnici)
•
Brodská ulice
•
okolí Hořejší Obory
•
ulice Pod Čertovým pahorkem a blízké okolí

dopravní bezpeēnost

20%

18%

jiné

2%

nevím

2%

dƽvody

Znáte lidi odpovĢdné za vaši bezpeēnost?

Další otázka byla položena následovně: „Kdy se necítíte bezpečně?“. Respondenti si mohli vybrat z této škály odpovědí: během dne – hlavně večer a v noci – ve
dne i v noci – nevím. Převážná část respondentů se necítí bezpečně především
v noci (65 % odpovědí), ve dne i v noci se necítí bezpečně necelá jedna třetina
respondentů (30 %). Během dne se necítí bezpečně 3 % respondentů.
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Možnosti zlepšení v práci mĢstské policie
66%

více strážníkƽ mĢstské policie na
pochƽzkách v ulicích

65%

zvýšit informovanost o práci policie a
bezpeēnostních problémech ve mĢstĢ
profesionálnĢjší pƎístup pƎi jednání s
obēanem
dƽsledná a pravidelná kontrola (osob,
objektƽ)
24%

více kontrol v dopravĢ

18%

17%
jiné
5%
nevím

0%

Opravdu nebezpeēné ēásti mĢsta dle respondentƽ

16%

místo a pƎíēina
nebezpeēí ve ētvrti
existuje

10%

ve ētvrti, kde žiji,
takové místo není
nevím
74%

Největší bezpečnostní problémy
Respondenti v této části dotazníku odpovídali na otázku:“ Co je podle vás ve vaší
čtvrti největší bezpečnostní problém?“ a z nabídky odpovědí mohli zaškrtnout
maximálně 3 možnosti (čehož převážná většina účastníků šetření využila).

Jaká opatƎení zapojující obēany do Ǝešení bezpeēnostní situace respondenti
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41%

zapojení dobrovolníkƽ (dopravní
asistenti u pƎechodƽ, domobrana apod.)

35%

pravidelná setkání zástupcƽ Policie R a
zástupcƽ samosprávy (starosta, mĢstská
policie) s obēany ke konkrétním
problémƽm v oblasti bezpeēnosti

procenta

29%

jednorázová setkání policie a zástupcƽ
samosprávy (starosta, mĢstská policie) s
obēany ke konkrétním problémƽm v
oblasti bezpeēnosti

23%
20%

19%

lepší pƎístup k informacím o práci Policie
R, mĢstské policie a o bezpeēnostní
situaci ve mĢstĢ
poradenství pƎi potížích (informace o
tom, jak se mám v urēité situaci chovat)

8%
jiné

2%
nevím

opatƎení

Na základě vyhodnocených odpovědí, které jsou uvedeny v grafu, lze konstatovat, že necelá polovina respondentů (41 %) požaduje odborné rady, jak se chovat v určitých krizových situacích, respektive jak svým chováním takovým to
situacím již v počátku předcházet. Je důležité, že respondenti jsou ochotni nést
část odpovědnosti za své bezpečí sami. Více než jedna třetina (35 %) by se ráda
účastnila pravidelných veřejných diskuzí ke konkrétním problémům v oblasti
bezpečnosti. Respondenti dále požadují v 29 % více informací o bezpečnostní
situaci ve městě (aby např. mohli osobně přijímat vhodná bezpečnostní opatření) a o práci Policie ČR a Městské policie Příbram. Zapojení dobrovolníků do
zlepšování bezpečnostní situace ve městě považuje za vhodné 23 % respondentů.
Jedna pětina účastníků šetření (20 %)se chce podílet se na tvorbě obecně závazných vyhlášek města.

2%

1%

Častý výskyt problémových osob v okolí bydliště jako důvod nebezpečí uvedlo
38 % respondentů, kteří mohli slovně upřesnit, o jaké osoby se jedná. Respondenti nejčastěji uvedli:
•
party mladistvých
•
skupinky mladých Rómů
•
mladí lidé - tzv. kapucáři
•
opilci
•
bezdomovci
•
feťáci, narkomani
•
osoby rušící noční klid
•
cizinci (především z bývalého Sovětského svazu)
•
sprejeři
•
neonacisté
•
skini
•
gambleři
•
exhibicionisté

Vhodná opatření ke zlepšení bezpečnostní situace, na kterých se chce veřejnost
podílet
Otázka, jejímž cílem bylo zjistit, na jakých preventivních opatřeních zvyšující
bezpečnost ve městě jsou občané ochotni podílet, byla formulovaná takto: „Vedení města Příbrami, zastupitelé města Příbram, městské policie a Policie ČR chtějí
více zapojit obyvatele vaší čtvrti do řešení bezpečnostní situace v Příbrami. Jaké
z uvažovaných opatření se vám zdá vhodné a měl/a byste zájem se jich případně
účastnit?“ Respondenti mohli vybrat jednu nebo více nabídnutých odpovědí.

znám starostu mĢsta

33%

Cílem otázky: „Proč se necítíte bezpečně?“ u které mohli respondenti označit
i více odpovědí z nabídky bylo zjistit, jaké pociťují důvody ohrožení své bezpečnosti. Jak je patrno z grafu, občané spojují své pocity bezpečí či ohrožení
s prací bezpečnostních složek ve městě. Více než polovina respondentů (52 %)
se necítí bezpečně kvůli nedostatečné pochůzkové činnosti městské policie, 43
% se necítí bezpečně kvůli nedostatečné pochůzkové činnosti Policie ČR. Dalšími důvody jsou častý výskyt problémových osob v okolí bydliště (38 %) a obavy
o svůj majetek (32 %). Naopak na základě vyhodnocených odpovědí lze konstatovat, že na pocitu ohrožení se nijak významně nepodílí obavy z lidí žijících
v sousedství (15 %), výskyt rasové nesnášenlivosti a xenofobie ve městě (15 %) a
nebezpečný prostor v okolí bydliště (17 %).

Respondenti obecně považují za největší bezpečnostní problém drobnou pouliční kriminalitu zahrnující i vandalismus a sprejerství (69 %). Dalším význačným
bezpečnostním problémem dle odpovědí je vloupání do aut (57 %) a krádeže a
vloupání v domech, bytech a společných prostorech domů. Více než dvě pětiny
respondentů (42 %) považují za třetí největší bezpečnostní problém v Příbrami
násilné trestné činy (přepadení, ubližování na zdraví, popřípadě obtěžování).
Problémy s uživateli drog jako bezpečnostní riziko bylo uvedeno v 23 % odpovědí. Dopravní bezpečnost ve městě považuje za bezpečnostní problém 20 %
respondentů. Krádeže a odcizení aut považuje za bezpečnostní problém méně
než jedna pětina (18 %).
Osobní znalost osob odpovědných za bezpečnost ve městě
Jedna z otázek položených v dotazníku zněla takto: „Znáte policisty Policie ČR,
starostu města Příbram, který řídí městskou policii a strážníky městské policie,
kteří zodpovídají za bezpečnost ve vaší ulici?“ Respondenti si mohli vybrat ze
čtyř možností. Výsledky získané po vyhodnocení odpovědí jsou velmi zajímavé.

Odpověď na otázku: “Kterou část nebo místo považujete ve vaší čtvrti za opravdu
nebezpečnou?“ respondenti vyplňovali bez předchozích nabídnutých možností.
Skoro tři čtvrtiny respondentů (74 %), uvedlo, že takové místo existuje a místo
konkretizovali, 10 % respondentů si myslí, že takové místo v lokalitě, kde žijí,
není, v 6 % odpovědí bylo uvedeno, že respondent o takovém místě neví.

obavy o zdraví dĢtí

24%

starosta města Příbram

Zásadní otázka celého dotazníkového šetření „Cítíte se ve vaší čtvrti
bezpečně?“ přinesla následující výsledky. V okolí svého bydliště, v lokalitě kde
žije, se cítí určitě bezpečně pouze 4 % respondentů, a spíše bezpečně 26 % respondentů. Více než dvě pětiny osob (41 %) odpovědělo, že se ve čtvrti, kde
bydlí, spíše necítí bezpečně. Určitě se necítí bezpečně, v místě kde žije 26 %
respondentů. Pouze 3 % respondentů nedokáže toto hledisko posoudit.
V níže uvedeném grafu je jasně vidět, že pouze 30 % občanů odpovědělo, že se
cítí bezpečně v lokalitě, kde žijí, naopak, více než dvě třetiny (přesně 67 %) respondentů uvedlo, že se spíše nebo určitě necítí bezpečně v místě, kde žijí, což je
z pohledu subjektivního vnímání bezpečí občanů města Příbrami alarmující.

Názory respondentů na rezervy v činnosti Policie ČR a Městské policie Příbram
Další dvě otázky byly zaměřeny na zjištění, kde vidí občané města rezervy při
činnosti Policie ČR a Městské policie Příbram. První otázka byla položena následovně:“V čem by se podle vašeho názoru mohla zlepšit práce Policie ČR ve
vaší čtvrti?“
Druhá otázka zněla obdobně: V čem by se podle vašeho názoru mohla zlepšit
práce městské policie ve vaší čtvrti?“
Z odpovědí respondentů znázorněních na příslušných grafech je zcela
jasné, že obě složky (Policie ČR i Městská policie Příbram) by se měly zaměřit na
větší hlídkovou a pochůzkovou činnost spojenou s důslednými kontrolami osob
i majetku. Více policistů na pochůzkách požaduje 65 % respondentů a 62 % chce
důsledné a pravidelné kontroly. Po městské policii je vyžadováno více strážníků
na pochůzkách v ulicích u 66 % respondentů, pravidelné a důsledné kontroly
chce 65 % respondentů. Lidé jsou v celku spokojeni s profesionálním přístupem
obou složek (pouze 25 % u PČR a 24 % u městské policie požaduje profesionálnější přístup při jednání s občanem). Respondenti by přivítali v případě PČR v
25 % a u městské policie v 17 % více kontrol v dopravě. Nedostatek informací o
činnosti PČR má 17 % respondentů, o činnosti MP Příbram 18 % respondentů.

Dotazníkové šetření mělo největší ohlas u občanů města středního věku (36-55
let), jejichž odpovědi tvořili 41 % všech odpovědí. Naopak velmi malý zájem o
bezpečnost ve městě jeví mladí lidé (do 25 let), jejichž podíl na všech odpovědích tvořil 9 %, přestože měli možnost se k bezpečnostní ve městě situaci vyjádřit pomocí internetu.
Je velmi potěšující, že více než 55 % všech respondentů se vyjádřilo, že je ochotno strávit večer diskuzí se zástupci Policie ČR, vedením města Příbram, zastupiteli města Příbram a dalšími obyvateli své čtvrti o výsledcích tohoto průzkumu a
o bezpečnostní situaci v okolí svého bydliště a ve městě. Pouze 18 % respondentů
odpovědělo, že se není ochotno výše uvedené diskuze zúčastnit. Ochota zúčastnit se této diskuse mezi jednotlivými věkovými kategoriemi kolísá, nejnižší je u
lidí starších 76 let. Respondenti této věkové kategorie často uvedli, že by se rádi
takových to diskuzí účastnili, bohužel jejich zdravotní stav jim to nedovoluje.
Více než jedna čtvrtina respondentů odpověděla, že neví (27 %). Zde je v případě
pořádání diskuzí s občany možnost tyto takzvané nerozhodnuté získat pro účast
na diskuzi zvolením vhodného termínu konání, zdůrazněním potřeby zapojení
občanů do diskuze a dobré informovanosti o uspořádání akce.
Pozn. Kompletní vyhodnocení je k dispozici na webových stránkách města
v sekci Bezpečnost ve městě

Zpracoval:
JUDr. Milan Fára
manažer prevence kriminality

M Ě S T O P Ř Í B RA M

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ K
ONÁNÍ V
OLEB
KO
VO
do Zastupitelsva Středočeského kraje
do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Příbrami podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE:
1. Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu
České republiky se konají:
- v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 1
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE - Příbram I, Na Příkopech 104,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 85, 87, 89 až 115, 117 až 130, 132 až 136, 139 až 146, 152 až 157, 159, 162, 179,
182, 187, 189, 190, 196 až 200, 252 až 254, 256, 257, 331, 338, 343 až 347, Oblastní nemocnice Příbram a.s. - Příbram I,
U nemocnice 84
PŘÍBRAM IV - čp.: 23, 26 až 30, 143

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 2
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE - Příbram I, Na Příkopech 104,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163 až 178, 180, 181, 183 až 185, 191 až 195, 201 až 203, 205 až 251, 253, 255,
258 až 265, 268 až 274, 277 až 312, 314 až 322, 326 až 329, 330, 332 až 337, 339, 340
PŘÍBRAM IV - čp.: 12, 14 až 16, 20 až 22, 145, 146, 153, 154, 171 až 175

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 3
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Příbram II, Jiráskovy sady 273 (býv. 4. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II - čp.: 1 až 5, 7 až 56, 58 až 199, 202 až 212, 213, 215 až 221, 223 až 234, 240, 243, 244, 261 až 280, 282 až 289,
300 až 304, 320 až 325, 327 až 329, 346, 351 až 398, 422 až 424, 681, 682, 695

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM - Balbínova 328, Příbram II (býv. 1. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II - čp.: 57, 235 až 239, 241, 242, 245 až 260, 281, 290 až 299, 305 až 319, 326, 330 až 345, 347 až 350, 399 až 405,
407 až 415, 417 až 421, 425 až 616, 618 až 664, 666, 667, 670 až 672, 674 až 680, 683 až 688, 690 až 694
PŘÍBRAM II evidenční číslo: 1

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 5
je volební místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA - Příbram III, Jungmannova 91,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 124 až 130, 144, 148, 151, 161, 162, 164 až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210, 211, 214, 226 až 228,
230 až 236, 238 až 248, 253, 255, 257 až 261, 263 až 265, 268 až 270, 272, 274 až 286, 288, 290 až 293, 307, 308, 311 až
316, 329 až 339, 341 až 350, 352 až 357, 378, 381 až 383, 399 až 412, 414, 415, 419 až 424, 426 až 461,463 až 481, 483 až
536, 539 až 543, 545 až 547, 548, 549, 556

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 6
je volební místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA - Příbram III, Jungmannova 91,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85, 90 až 112, 131 až 134, 136, 138, 139, 163, 166, 167, 209, 212, 215 až 219, 221
až 225, 237, 249 až 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 až 306, 309, 310, 317, 318 až 328, 340, 351, 358 až 377,
379, 380, 384 až 398, 413, 415, 416, 417, 550 až 555

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 7
je volební místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRADĚ - Příbram III, Jungmannova 416,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 15 až 18
PŘÍBRAM III - čp.: 135, 140 až 143, 145 až 147, 149, 150, 152, 153, 156 až 158

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 8
je volební místnost: Q KLUB - Příbram III, Březnická 135,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 113 až 123
PŘÍBRAM IV - čp.: 24, 33 až 45, 47 až 95, 97 až 117, 120 až 122, 124 až 129, 132, 133, 135 až 142, 144, 151, 152, 155 až 158,
160, 177, 228 až 235, 355, 388, 390, 395

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 9
je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - Příbram IV, Pod šachtami 294,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

PŘÍBRAM IV - čp.: 1 až 3, 5, 6, 19, 118, 134, 148, 149, 159, 161 až 170, 178 až 189, 191 až 227, 236 až 354, 356 až 373, 377 až 389, 393,
394, 396, 397

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 10
je volební místnost: POŽÁRNÍ ZBROJNICE ČERVENÁ - Příbram V - Zdaboř,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 1 až 46, 48 až 107, 109 až 186, 188 až 225, 228 až 262, 264, 271 až 273, 310 až 362, 368 až 377,
384 až 388, 396, 397, 400 až 407, 431 až 434, 436 až 439, 443, 444, 465 až 475, 477 až 480, 482, 483, 488 až 491, 495 až
497, 499 až 511, 526, 546 až 555, 557 až 563, 565 až 575, 577 až 587, 593

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 11
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 21
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 59 až 66, 301 až 324

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 22
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv.6.ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 235, 243 až 252, 254, 260, 269 až 271, 279 až 286, 287, 288 až 300

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 23
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv.6.ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 236 až 242, 255 až 259, 263 až 268, 272 až 278, 325 až 337, 524, 525

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 24
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 193, 486 až 500, 528, 529

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 25
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 180, 188 až 192, 207, 261, 262, 465 až 470, 501 až 522, 526

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 26
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘIBRAM VII čp.: 134 až 137, 159 až 169, 181, 463, 464, 471 až 485

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 27
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 87, 114 až 133, 138 až 146, 154 až 158, 194 až 204, 210 až 213, 339, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Příbram V - Zdaboř, Podbrdská 269

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 28
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 30 až 40, 70 až 86, 124, 125

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 29
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 51, 64 až 69, 107 až 109, 126 až 131, 135 až 147, 148

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 30
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv.6.ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 52 až 63,110 až 117

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 31
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 87 až 92, 98, 99, 118 až 123

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 32
je volební místnost: DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (DPS) - Příbram VIII, Brodská 100,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 93 až 97, 100 až 106, 132, 133

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 33
je volební místnost: 1. SčV a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IX - čp.: 1, 6, 19 až 37, 39, 40, 42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65 až 67, 71 až 75, 80 až 98, 100, 103, 105 až 155
BYTÍZ - čp.: 101 až 114

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 34
je volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ŽEŽICE - čp.: 1 až 17,19 až 92, 94, 97 až 110, 112, 113, 114, 116, 118, 121 až 133,137, 138, 142 až 145,149 až 158, 160, 164, 166
až 180, 182 až 186
Žežice evidenční číslo: 4

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 35
je volební místnost: BROD - KLUBOVNA TJ

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 263, 265 až 268, 270, 274 až 295

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
BROD - čp.: 1 až 24, 25, 26 až 46
BROD evidenční číslo: 1

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 12
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 36
je volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 226, 227, 296 až 309, 390 až 393

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 13
je volební místnost: POŽÁRNÍ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ZAVRŽICE - čp.: 2 až 18, 20 až 22, 30, 33, 34, 36, 37

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 14
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM - BŘEZOVÉ HORY,
Příbram VI - Březové Hory, J. A. Alise 1 (býv. 3. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VI - BŘEZOVÉ HORY - čp.: 1, 3 až 5, 7 až 9, 12 až 14, 16, 18,19,21 až 26, 28, 29, 31, 33 až 42, 44 až 46, 48 až 84,
86, 87, 89 až 123, 126 až 139, 141 až 270, 274 až 294, 296, 297, 299, 300 až 340, 342 až 424, 426, 427, 429 až 435, 437 až
514, 518, 520 až 549, 551 až 566, 570, 573, 574, 576, 582, 585 až 593, 596, 597, 598, 600 až 616, 618, 619, 621 až 625, 628
až 635, 640, 641
LAZEC - čp.: 23 až 26, 31 až 33, 35, 39, 40

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 15
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 83 až 86, 88 až 101, 147 až 153, 205, 206, 208, 209, 214 až 233

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 16
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 75 až 82, 102 až 113, 182 až 187, 253, 338, 440 až 451, 454 až 462, 530

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 17
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 3 až 5, 12, 13, 170 až 173, 400 až 439, 523, 531

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 18
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 6 až 11, 28 až 55, 379 až 399

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 19
je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 340 až 378

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 20
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 1, 2, 14 až 27, 56 až 58, 67 až 74, 174 až 179, 452, 453

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

JERUSALÉM - čp.: 1 až 5, 7 až 37, 39, 41, 43
JESENICE - čp.: 1 až 7, 9 až 17

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 37
je volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN - č.p. 57
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
KOZIČÍN - čp.: 1 až 24, 27 až 58, 60 až 72
LAZEC čp.: 1 až 22, 27 až 30, 34, 36, 38, 41 až 70
LAZEC evidenční číslo: 1

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 38
je volební místnost: POŽÁRNÍ ZBROJNICE ORLOV
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ORLOV čp.: 1 až 13, 15 až 61, 63, 64, 66 až 68, 71 až 76, 78 až 87, 89 až 94

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na
žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4. Volby do zastupitelstva kraje:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
9. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

- dne 24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- dne 25. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Příbrami dne: 12. 9. 2008
MVDr. Josef Řihák, v. r.
starosta

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 1. září v 10.45 hod. přišla oznámit na služebnu Městské policie Příbram starší paní, že jí byla na hřbitově odcizena kabelka, ve které měla peníze, doklady a klíče od bytu.
Oznamovatelka sdělila, že jí kabelku z ruky vytrhli dva
mladíci a běželi s ní směrem do Jiráskových sadů. Pátrání
po mladících bylo bohužel neúspěšné. Strážníci o události
informovali Policii ČR, které následně celý případ předali.
Strážník-okrskář paní ještě pohlídal její byt, než byla
výměněna vložka zámku, protože hrozilo nebezpečí, že se
pachatelé pomocí odcizených klíčů pokusí dostat dovnitř.
Dne 3. září dvě hodiny po půlnoci telefonoval anonymně
občan, že vidí čtyři osoby, které na náměstí 17. listopadu
vypouští vzduch z pneumatik zaparkovaných vozidel.
Strážník obsluhující městský kamerový dohlížecí systém
zjistil, že dva ze čtveřice podezřelých mužů jsou sehnuti
u předních kol vozidla tovární značky Mazda 323, jeden je
skloněn u zadního kola vozidla, další obcházel vozidlo
a měl při tom po celou dobu ruku přiloženou ke karosérii
vozu. Na místo byly ihned vyslány dvě hlídky strážníků.
Hlídky obdržely při přesunu na náměstí informaci, že muži
již místo činu opustili a odešli směrem k ulici B. Němcové.
V této ulici byli všichni čtyři muži ve věku 19 - 24 let
zadrženi. Strážníci zavolali na místo události hlídku Policii
ČR, které celý případ předali. U vozidla Mazda 323 bylo
následně zjištěno, že má poškrábaný lak a vypuštěny všechny čtyři pneumatiky. Případ je v šetření Policie ČR.
Dne 4. září ve 23.00 hod. telefonoval strážníkům majitel
jedné dílny, že při sledování vnitřního kamerového systému
spatřil tři podezřelé osoby pohybující se na soukromém
pozemku. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka, která
v objektu zadržela tři muže ve věku 25 – 28 let. Protože
zadržení nebyli schopni prokázat totožnost a ani strážníkům
vysvětlit, co dělají na soukromém pozemku, byla přivolána
hlídka Policie ČR, které strážníci celý případ předali.
Následně byla u jednoho z trojice mužů nalezena
průmyslová kamera, která byla odcizena při jiné trestné
činností. V současnosti případ řeší Policie ČR.
Dne 5. září ve 23.05 hod. telefonovala na tísňovou linku
156 paní, že je na náměstí 17. listopadu společně se svými
kamarádkami ohrožována opilým mladíkem, který má
v ruce nůž. Mladík se po náměstí pohybuje ve společnosti
dalšího mladíka. Strážníci je oba objevili poblíž pošty.
Při příjezdu hlídky jeden z nich držel v ruce otevřený
vystřelovací nůž. Strážníci 20letému mladíkovi v souladu
se zákonem nůž odebrali. Druhý z nich, 18letý mladík,
strážníkům sdělil, že byl svědkem, jak jeho opilý kamarád
ženám na náměstí vyhrožoval a že s jeho jednáním nesouhlasí. Dále ještě uvedl, že jeho kamarád nožem ohrožoval
nějakou slečnu v ulici Bratří Čapků. Na žádost Policie ČR
mladíky převezli na Obvodní oddělení PČR Příbram.
Dne 7. září půl hodiny před půlnocí telefonovala
strážníkům paní, že v Seifertově ulici poblíž OD Penny dva

TEL.

318 624 245, 156

opilí muži se psy skáčou po střeše zaparkovaného osobního
automobilu. Strážníci po příjezdu na místo události zjistili,
že jedno z vozidel má na střeše šmouhy a stopy od krve.
Strážníci o celém případu informovali Policii ČR a zahájili
obhlídku okolí. Po chvíli se jim podařilo před pivnicí
Pod Čerťákem objevit dva muže se psy, kteří odpovídali
popisu oznamovatelky. Strážníci v souladu se zákonem
vyzvali muže k prokázání totožnosti. V tu chvíli se jeden
z nich, který měl ruce od krve, začal chovat velmi agresivně
a napadat policisty. Protože od svého protiprávního jednání
neupustil ani po opětovné výzvě, strážníci byli nuceni
nasadit 23letému muži pouta. Mezitím se na místo dostavila
hlídka Policie ČR, které městská policie celý případ
předala. Jelikož se zadržený muž choval stále agresivně,
strážníci na žádost policistů poskytli Policii ČR nezbytnou
součinnost při převozu obou mužů na odběr krve a poté
na Obvodní oddělení PČR Příbram.
Dne 11. září v 13.10 hod. telefonoval na tísňovou linku
občan, že na parkovišti za II. poliklinikou narazilo vozidlo
do budovy lékárny a poškodilo zde stojící vozidla. Strážníci
uviděli černý automobil, jak narazil do zaparkovaného
vozidla. Strážníci se snažili zastavit vozidlo pomocí zastavovacího terče, řidička nereagovala, a tak jí strážníci museli
zabránit při odjezdu z parkoviště zablokováním výjezdu
pomocí služebního vozidla. Následně strážníci požádali
řidičku o prokázání totožnosti. Při předkládání dokladů
bylo zřetelné, že 56letá řidička je pod vlivem alkoholu,
a tak strážníci ihned na místo zavolali Policii ČR, které celý
případ předali. Policisté provedli orientační dechovou
zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem (3,14 promile).
Dne 14. září v 19.10 hod. zadržel strážník u čerpací stanice
Agip 38letého řidiče, který byl zjevně pod vlivem alkoholu.
Orientační dechová zkouška byla pozitivní. Strážníci řidiči
naměřili 3,024 promile. Případ převzala Policie ČR.
Dne 17. září v 9.45 hod. telefonovala paní na linku 156, že
poblíž II. polikliniky našla ztraceného malého chlapce,
který je silně podchlazený a dezorientovaný. Strážníci
chlapce naložili do auta, aby se zahřál. Chlapec jim následně sdělil, že se již cítí dobře a do které školy chodí. Protože
chlapec byl v pořádku, strážníci ho odvezli do školy
a předali ho odpovědnému zástupci vedení školy.
Dne 19. září ve 12.45 hod. přistihli strážníci při pochůzkové činnosti v Plzeňské ulice 33letého občana Slovenské
republiky, jak nabízí k prodeji bez povolení zboží (holicí
strojky, dámské hodinky a dalekohled). Muž tímto svým
jednáním porušil ustanovení obecně závazné vyhlášky
a Tržního řádu města Příbram. Protože muž nebyl ochoten
věc vyřešit na místě a hrozilo, že se bude vyhýbat projednání přestupku, bylo mu zboží zabráno a celá věc předána
příslušnému odboru MěÚ Příbram k dalšímu řešení.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Zprávy z oblasti prevence kriminality
Od 2. do 5. září byla v Galerii F. Drtikola v Zámečku Ernestinu vystavena vybraná díla z výtvarné soutěže
pro žáky čtvrtých a osmých tříd příbramských základních
škol, která je součástí projektu prevence kriminality
„Umělecko-výtvarná soutěž pro ZŠ se zaměřením na sociálně
patologické jevy“. O výstavu byl velký zájem a ve čtyřech
dnech ji navštívilo více než 400 dětí v doprovodu pedagogů.
Výstava byla dále přemístěna do foyeru Divadla A. Dvořáka Příbram, kde ji mohli vidět návštěvníci divadla od 12. 9.
až do 5. 10. 2008. I zde se výstava setkala s velkým
ohlasem. Příchozí zde měli možnost se blíže seznámit s tím,
jak závažná společenská témata, jako jsou drogy, násilí,
krádeže apod., vnímají děti, a zároveň se zamyslet nad těmito
sociálně negativními jevy ve společnosti.
V průběhu měsíce září navštívili zástupci města Příbram
v rámci společného projektu prevence kriminality s FK
Příbram a Kovohutěmi „Fotbalem proti zločinu“ dvě
příbramské základní školy. V ZŠ Březové hory a ZŠ
Jiráskovy sady besedovali starosta MVDr. Řihák, manažer
prevence kriminality JUDr. Fára, marketingový ředitel FK
Příbram pan Větrovský, dva prvoligoví hráči a Ing. Jarolímek s dětmi o významu sportu a smysluplného trávení
volného času pro rozvoj zdravé a sebevědomé osobnosti.
Dalšími tématy diskuse byla kriminalita ve městě a aktivity
k jejímu předcházení, ekologie apod.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 15. září
2008 pracovní skupinou prevence kriminality zpracovanou
Koncepci prevence kriminality města na léta 2009 - 2011.
Tento zásadní dokument v oblasti prevence kriminality

na nejbližší období je veřejnosti k dispozici na webových
stránkách města v sekci Bezpečnost ve městě.
MVDr. Josef Řihák, starosta
SPORTEM PROTI KRIMINALITĚ
Dne 18. 9. 2008 se žáci devátých ročníků Základní školy
Jiráskovy sady v Příbrami zúčastnili besedy „Fotbalem
proti zločinu“. V aule školy se s nimi sešli MVDr. Josef
Řihák, JUDr. Milan Fára, za FK Příbram pan Petr Větrovský, hráči pan Marcel Mácha s Lukášem Nechvátalem
a za Kovohutě Ing. Jarolímek.
Zástupce marketingu FK Marila nám v úvodu vysvětlil
význam této akce. Nás však nejvíce zaujalo jeho vyprávění
o cestě za svým snem. Ukázal nám, že i přes různé překážky
lze vytčeného cíle alespoň částečně dosáhnout, že je třeba
vytrvat a nevzdávat se.
Dále jsme se pak zamýšleli, co je příčinou zvýšené kriminality v Příbrami a jak by ji šlo snížit. Zajímalo nás, co naše
město dělá, abychom měli více míst, kde trávit volný čas,
dotkli jsme se také problematiky existence různých skupin
obyvatelstva. Pánové Mácha a Nechvátal nám vyprávěli,
jaká byla jejich cesta ke sportu a názorně nám ukázali, že
sport je jednou z mnoha cest, jak se nenudit a jak volný čas
trávit. Do diskuse se aktivně zapojili i naši učitelé, kterým
stejně jako nám není osud našeho města lhostejný.
Jsme rádi, že i nám ještě nedospělým byla dána možnost
projevit své názory týkající se kriminality v našem městě
Příbrami a že jsme alespoň na chvíli mohli mít pocit, že
i my se můžeme podílet na řízení města.
Žáci 9.A Základní školy Jiráskovy sady Příbram

Příbramští občánci narození v srpnu a září

SOCIÁLNÍ

SLUŽBY V PŘÍBRAMI

Měsíčník KAHAN pravidelně zveřejňuje informace z oblasti činnosti odboru sociálních
služeb a zdravotnictví Městského úřadu Příbram, jeho organizací, které poskytují sociální
služby v našem městě.
Celkově lze říci, že si počínají velmi kvalitně, ale lidé o jejich činnosti nic nevědí a ani se
o tuto pomoc nezajímají, i když ji většina z nich potřebuje. Tento článek má tedy pomoci
nasměrovat naše občany tam, kde by se o této vymoženosti mohli informovat. Tuto práci
zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram. Rovněž připravujeme aktualizaci webových stránek města Příbram - www.pribram-eu - odkaz Komunitní
plánovaní. Zde se čtenář dozví, kterou službu by on či jeho blízcí (manželé, rodiče, děti,
příbuzní, známí) potřebovali. Lze tak prodloužit v dobré kvalitě pobyt člověka v jeho
domácím prostředí. Nemusí být proto předčasně umístěn v Domově důchodců, Pečovatelské službě nebo podobných zařízeních.
Existují také občanská sdružení, jež poskytují lidem s různým zdravotním postižením
rekondiční pobyty pod odborným vedením, včetně rehabilitace různého druhu a jiných
léčebných procedur, které nehradí zdravotní pojišťovny (desetidenní pobyty stojí komplet
včetně dopravy cca 3 až 5 tisíc). Každý rok na tento účel přispívá město okolo 1 mil. Kč.
Do tohoto bloku jsou organizačně včleněny i organizace Svazu důchodců, kterým město
Příbram přispívá na různé poznávací zájezdy nebo kulturní či jiné akce. Máme také organizace se speciálním zaměřením (Tyflocentrum, Sanco, Areion - tísňová péče, osobní
asistence, denní stacionář apod.). Plnění komunitního plánu je svěřeno čtyřem pracovním
skupinám: Senioři, Lidé se zdravotním postižením, Rodiny s dětmi v nouzi a Lidé v krizovém ohrožení. Do komunitního plánu jsou zařazeny různé aktivity, na něž je možno
získat granty z účelových fondů Evropské unie a postupně je v následujících letech
realizovat.
Poskytovateli se staly dle zákona č. 108/2006 Sb. níže uvedené organizace:
Azylový dům města Příbram - zařízení je určeno pro přechodné ubytování matek
s nezletilými dětmi, které se ocitly v krizové sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo
ohrožení života. Maminkám jsou vytvořeny základní životní podmínky k bydlení a jsou jim
zprostředkovány další služby. Vedoucí: Jana Klímová, tel. 318 634 588.
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje - zajišťuje základní sociální,
odborné a terénní poradenství, informace o organizacích poskytujících tyto služby pro osoby
ZP, ZTP, ZTP/P a jiné údaje tohoto druhu. Vedoucí: Radka Jarolímová, tel. 318 624 834.
Farní charita Příbram - zařízení katolické církve se zaměřuje na nejnutnější sociální,
materiální a jinou pomoc nemocným lidem či postiženým přírodní katastrofou apod., dále
osobní asistencí, odlehčovacími službami, humanitárními sbírkami, ošetřovatelskou činností, organizací Tříkrálové sbírky, pomoc osobám žijícím v domácím prostředí a už na jeho
provoz sami nestačí. Vedoucí: Lenka Novotná, DiS., tel. 318 635 050, 777 942 520.
K-centrum Příbram - nízkoprahové zařízení Arcibiskupství pražského poskytující ambulantní i terénní služby osobám užívajícím návykové látky, které je v přímém kontaktu s uživatelem služeb. Odborní poradci provádějí také osvětovou činnost zaměřenou hlavně
na prevenci, poradenství s poukazováním na rizika, poskytují návaznou péči a pomoc
při odstraňování závislosti. Vedoucí: Josef Šmíd, DiS, tel. 318 622 010.
SANCO, o. p. s. - zaměřuje se především na odbornou ošetřovatelskou péči v terénu, mají
vlastní denní stacionář pro ANDa se speciální terapií, pečují o pacienty s Alzheimerovou
chorobou, kteří již nemohou využívat domácího ošetřování, ošetřují též lidi závislé na odlehčovacích službách. Vedoucí: Marie Blatoňová, tel. 318 427 424, 736 611 680.
Pečovatelská služba Příbram - poskytuje služby občanům se zdravotním postižením
v domácím prostředí, lidem umístěným v Domově důchodců, občanům žijícím v bytech
DPS, stravu dle individuálního objednání i mimo DD a pěti DPS s 335 bytovými jednotkami. Služba se skládá z různých pochůzek, dávkování léků, úklidu apod.
Ředitel: MUDr. Ivan Šedivý, tel. 318 627 281.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Komunitní centrum v Příbrami sdružuje občany postižené vnitřním onemocněním (kardiaci, respirici, diabetici, pacienti
s onkologickým onemocněním, apod.) včetně jejich rodinných příslušníků, zaměřuje se
hlavně na prevenci, ozdravné pobyty spojené s léčbou či lázeňskou péčí, sociálně právním
poradenstvím. Vedoucí: Alena Kasíková, tel. 318 637 531.
Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., Příbram - se změřuje na rehabilitaci a prevenci pro tělesně postižené, seniory, pořádá osvětovou činnost formou besed
s odborníky, právní poradenství v sociální oblasti, výuku na počítačích, návštěvy Aquaparku,
Solné jeskyně a hlavně uskutečňují ozdravné pobyty. Vedoucí: Magda Burianová, tel.
326 531 930 a 606 650 114.
Tísňová péče AREÍON Život 90 - jejím prostřednictvím je 24 hodin denně poskytována
zdravotní péče v domácím prostředí pomocí terminální telefonické ústředny. Pacient obdrží
malé tlačítko, které nosí při sobě (nejčastěji zavěšené na krku). V případě, že se mu udělá
špatně nebo upadne kdekoliv v bytě, po zmáčknutí tlačítka se ozve zdravotní sestra, která
z dispečinku zajistí okamžitou pomoc bez zvednutí telefonu. Oba spolu hovoří přes mikrofon, umístěný v telefonním přístroji. Účastníka lze připojit na pevnou linku nebo mobilního
operátora. Vedoucí: Ing. Libor Špinar, tel. 318 402 404, 739 469 535.
Tyflocentrum - poskytuje služby nevidomým či občanům s těžkým zrakovým postižením.
Pomoc zahrnuje opatřování kompenzačních pomůcek, časopisů pro tyto pacienty, jejich
předčítání, návštěvy přednášek a kulturních akcí, osvětovou činnost, doprovod k lékaři,
na úřad a jiné činnosti, rozvoz jídel apod. Rovněž zajišťuje základní i odborné psychologické,
zdravotní, sociálně-právní poradenství, volnočasové aktivity dle dobrovolnických programů
a sociální rehabilitaci. Vedoucí: Kateřina Slavíčková, DiS, tel. 318 581 427, 774 068 330.
ALKA, ARCHA, o. p. s. - slouží k zajištění pracovních programů pro mladé lidi
se zdravotním handicapem v chráněných dílnách, provádění ručních prací, činnost v denním centru, asistenci pro žáky speciálních škol a učilišť. Spolupracuje i s Waldorfskou
školou vč. jejího gymnázia. Mladí se zde naučí různým dovednostem, které uplatňují v životě.
Vedoucí: Mgr. Vlastimil Kubala, tel. 608 237 247, a Radim Pospíšil, tel. 605 258 024.
Klub DEMKA, společnost postižených DMO - cílem společnosti je sdružovat osoby
postižené DMO či jiným neurologickým tělesným postižením, jejich rodiče i odborníky. Sdružení vytváří optimální podmínky pro jejich rozvoj (terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Vedoucí: Dana Pikrtová, tel. 326 531 943,
724 317 393.
MATYLDA, mateřské centrum - nabízí maminkám různé programy, např. výuku jazyků
pro předškolní děti s rodiči, činnosti v herně, poradna pro kojící matky, pohybové aktivity
pro děti, aktivity pro maminky s možností hlídání dětí, nepravidelné akce (návštěvy
kulturních zařízení, výlety, mikulášské, vánoční a velikonoční posezení, masopust atd.
Vedoucí: Ing. Danuta Krutílková, tel. 737 488 196.
PESSOS, o. s. - provádění canisterapie u nemocných lidí (dětí, dospělých, seniorů) pomocí
psů, zajišťování osvěty, přednášky o chování psů a lidí vůči sobě, návštěvy škol se psy
pod odborným vedením, ukázky prevence proti pokousání psem (agrese psa). Zajišťuje
pomoc při narození štěňat pro nevidomé nebo tělesně postižené osoby. Lektoři využívají
pozitivního působení psa na zdraví člověka. Vedoucí: David Havel, tel. 777 180 788.
J CLUB F - obdobná organizace zajišťuje pod odborným a lékařským dozorem terapii
a rehabilitaci pomocí koní.
Vedoucí: MUDr. Martina Broumová (roz. Kasperová), tel. 219 588 742.
Městské jesle a rehabilitační stacionář - poskytuje komplexní péči rehabilitační,
výchovnou, speciální a pedagogickou dětem se zdravotním postižením. Ambulantní a denní
péče je poskytována na třech odděleních - klasické jesle pro děti do věku 4 let jsou
zaměřeny formou individuální a skupinovou pro všestranný rozvoj; první rehabilitační
oddělení zajišťuje individuální rehabilitaci výchovnou, speciální a pedagogickou do doby
ukončení předškolní docházky; druhé oddělení poskytuje všechnu péči pro děti do věku
15 let. Jsou k dispozici herny, sociální zázemí, relaxační místnost (funguje i jako tělocvična),
ložnice a provozní prostory se stravovnou. Ředitelka: Mgr. Jitka Šnypsová, tel. 318 626 114.
Pomáhajícími organizacemi jsou:
Klub stomiků ILCO Příbram, tel. 605 540 622, Občanské sdružení zdravotně postižených
Příbram – Březové Hory, tel. 776 348 614, Oblastní spolek ČSČK, tel. 318 623 239,
Poradenské centrum Svazu nedoslýchavých a neslyšících, tel. 739 234 834, Pedagogicko –
psychologická poradna Příbram, tel. 318 624 085, Sdružení pro pomoc mentálně
postižených Příbram, tel. 318 624 472, Sjednocená organizace slabozrakých Příbram, tel.
728 045 679, Středisko výchovné péče Příbram, tel. 318 632 266, Svaz diabetiků ČR MO
Příbram, tel. 318 624 166, Svaz důchodců ČR, MO Příbram, tel. 720 265 258, Svaz důchodců ZAT a ORTAS Kamenná, tel. 732 509 501, Svaz tělesně postižených a vozíčkářů
v ČR, MO Příbram, tel. 606 885 109, Centrum Klaun při Oblastní nemocnici Příbram, tel.
318 641 111, Rehabilitační a rekondiční centrum MUDr. Valáškové, tel. 318 620 427,
Zdravotní ústav Kolín, pracoviště Příbram, tel. 318 629 324, Ústřední Automotoklub ČR
zdravotně postižených motoristů – oblastní pracoviště Příbram – Beroun, tel. 603 155 390.
Ing. Libor Špinar, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram
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Snímkem ze startu se vracíme k příbramské Fuchs Oil Rally 2008.

Druhý ročník Příbramské svatohorské šalmaje se uskutečnil v sobotu 20. září a byl opět úspěšný.

Starosta Josef Řihák přjal na radnici úspěšné cyklisty z CK Windoor´s Příbram, o. s.

V Mateřské škole pod Svatou Horou město zrekonstruovalo sociální zařízení.

U bývalé 8. ZŠ byla vybudována nová nájezdová rampa pro občany se zdravotním postižením.

Ve středu 17. 9. byla autogramiáda nové knihy Dr. Josefa Velfla. Akci uvedl starosta Josef Řihák.

Starosta Josef Řihák se sešel s příbramskými podnikateli, aby společně vystoupili proti plánovanému zrušení Celní pobočky v Příbrami.

Běh hasičů do Svatohorských schodů o pohár starosty města se běžel v sobotu 27. 9. 2008.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Společnost CVP Galvanika, s. r. o., se sídlem v Příbrami,
jak jsme již o sobě psali, je přední dodavatel povrchových
úprav galvanického zinkování a zinkování legovaného
niklem pro automobilový průmysl. Toto postavení
společnosti s sebou přináší i trvalý vývoj společnosti především v technologických modernizacích a navyšování
celkových kapacit společnosti a s tím spojených i doprovodných aktivit. Na příbramském provoze jsme za poslední
tři roky zmodernizovali postupně všechna naše výrobní
zařízení, čímž se nám podařilo přesvědčit největší dodavatele automobilového průmyslu, abychom byli jejich
dodavateli, a tím se napevno zařadit jako stabilní
a prověřený dodavatel do nejvíce rozvíjejícího se segmentu
v ČR. Naše výrobky, potažmo povrchová úprava, je určena
nejen pro Evropu, ale expedujeme i do Brazílie, Mexika
a jiných států po celém světě. Díly jsou montovány do brzdových systémů, motorového prostoru, na řízení a upevňovací prvky spodku karoserie. Pro uspokojení potřeb našich
dodavatelů nestačí jen modernizovat a navyšovat výrobní
kapacity, ale i zvyšovat kvalitu a všeobecnou péči jak o životní prostředí, tak péči o samotného klienta. Díky těmto
aspektům jsme zainvestovali i do těchto segmentů podnikání. Pro příklad uvádíme nákup již tří kusů vakuových
odparek, které čistí odpadní vodu, která je dále použita
do procesu. Podíl takto vyčištěných vod činí cca 25 %. Dále
jsme zakoupili tzv. solnou komoru, kterou se provádí test
protikorozní odolnosti našich povrchových úprav.
V roce 2007 jsme se společně s dvěma partnery zúčastnili
dražby strojírenského areálu ORTAS, který se nám podařilo
také vydražit. Areál spravuje P.P.P. (Příbramský průmyslový
park). V areálu je dostatek možností pro podnikatele hledající vhodné prostory pro podnikání. Také jsme v polovině
letošního roku převzali společnost KOMAS Slavičín
na Zlínsku, čímž jsme navýšili naše kapacitní možnosti
nejen o galvanický provoz, ale i o práškovou lakovnu.
Před šestnácti lety jsme začínali se 17 spolupracovníky,
dnes je nás na čtyřech provozech v Čechách a na Moravě
217, kteří se snaží naplňovat naše firemní heslo:

OHK
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Vážení čtenáři,
na úvodníku tohoto sloupku si velice
uvědomuji, jak čas letí a roční období
se střídá téměř tryskově. Za létem
jsme udělali tlustou čáru a už zde
máme téměř vánoční kampaně. Tentokrát začnu první poprázdninovou oficiální
akcí komory, kdy se sešlo 23. září představenstvo a dozorčí rada v salonku SK
Spartak na pozvání prezidenta klubu Ing. Vladimíra Králíčka, který nás seznámil
s rekonstrukcí areálu a úspěchem fotbalového klubu, jehož cílem je věnovat se
hlavně mládeži. SK SPARTAK je 5. nejstarším klubem v republice a příští rok bude slavit
115. výročí svého založení. Mnozí z nás pamětníků jsme museli smeknut klobouk a poděkovat
za obrovský kus práce, který byl na Spartaku učiněn, samozřejmě i za podpory města Příbram.
Totéž představenstvo však vyjádřilo hlubokou nespokojenost a obavu z připravovaného
zrušení, čili tzv. transformace Celní pobočky Příbram do Benešova. K tomuto tématu jsme
svolávali již dvě jednání a podpořili jsme i petici, kterou v Příbrami podepsalo více než 80 firem.
Nebudu líčit celou situaci, bylo už v tisku i Fonce řečeno mnoho. Stanovisko Celního ředitelství
Praha je však neměnné – transformace Celní pobočky Příbram do Benešova je rozhodnuta státním
úředníkem. Proč opět do Benešova, kam se v poslední době v tichosti ztrácí téměř všechny důležité
instituce z Příbrami? Není za tím nějaký záměr? Proč se z třetího největšího města Středočeského
kraje stahuje většina úřadů a institucí právě do Benešova? Kam se vytrácí podpora malého a středního podnikání, o kterém slyšíme mluvit naše i evropské představitele téměř denně? Na to budeme
hledat odpovědi u čelních představitelů našich ministerstev a zástupců za náš region v Poslanecké
sněmovně ČR i Senátu. Představenstvo OHK připravilo nesouhlasný dopis ohledně situace
s celní pobočkou včetně petice a novinových článků právě těmto významným politickým
činitelům se žádostí o přehodnocení celé situace a zachování pobočky v Příbrami.
Připravované akce OHK Příbram: 23. 10. „Aktuální právní předpisy v oblasti BOZP a požární
ochrany“, 11. 11. seminář „Podnikáme bez pohledávek“, 14. 11. pouze pro členy OHK „Kuželkový
turnaj“ v Kovohutích, 27. 11. seminář „Účetní závěrka“, 17. 12. seminář „Připravované změny
v INTRASTATU v r. 2009“ a představení Uni Credit Bank. Dále se partnersky podílíme i na dalších
akcích, které jsem představila již v minulém čísle.
OHK Příbram nabízí kompletní služby ověřovatelské kanceláře CZECH POINT - výpisy z trestního rejstříku a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnost. zákona, vydává
ověřené výpisy z registrů státu jako jsou obchodní a živnostenské rejstříky a výpisy z katastru
nemovitostí. Cena za první stránku výpisu je 70 Kč a za každou další stránku 50 Kč. Úřední hodiny
pro tuto službu jsou pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 15 hodin a úterý od 8 do 12 hodin.
Ze života členské základny:
Firma POGRR, s. r. o., pořádala 25. září 2008 již tradiční a letos jubilejní 15. ročník Potravinářského veletrhu v estrádním sále Kulturního domu v Příbrami, kde se letos sešlo rekordních
85 dodavatelských firem. I ze strany odběratelů byl o veletrh nebývalý zájem, zúčastnilo cca 200
zákazníků.
Komora blahopřeje p. Jaroslavu Říhovi – Železářství k pozvání na Norskou ambasádu z titulu
úspěšného prodeje norských kamen a krbových vložek JŘtul jako jednomu z nejvýznamnějších
prodejců v ČR.
Velké poděkování patří našemu členovi p. Antonínu Bergerovi, který se jako ředitel podílel
na dvaceti ročnících úspěšné automobilové soutěže Rally Příbram, čímž se zapsal do její
historie. Poděkování přišlo i od celého realizačního týmu. Po úspěšném ukončení letošního
30. ročníku se p. Berger vzdal funkce pořadatele a předává ji svým nástupcům na vysoké úrovni.
Touto automobilovou soutěží je výrazně zviditelněn náš příbramský region a za tím se skrývá
veliká spousta práce celého pořadatelského týmu.
Noví členové OHK Příbram schválení představenstvem 23. 9. 2008:
Dřevovýroba Wimmer, s. r. o. – pilařská výroba, truhlářství, impregnace dřeva, prodej řeziva
a truhlářských výrobků
Ing. Jaroslav Cikán – projektová dokumentace, statika
Současný stav členské základny je 205 členů.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

VÁŠ VÝROBEK + NAŠE POVRCHOVÁ ÚPRAVA = SPOLEČNÝ ÚSPĚCH
andy asistent
S L O U P E K S E N Á T O R A SLOUPEK POSLANKYNĚ H
Při Regionálním centru pomoci a mobility byla

Na programu zářijové schůze Senátu byl
také senátní návrh zákona senátorky Aleny
Gajdůškové, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád).
Cílem tohoto návrhu má být posílení
právních nástrojů při řešení případů tzv.
„domácího násilí“, tj. týrání osoby žijící
ve společně obývaném bytě nebo domě.
Návrh vychází z poznatků, že některé oběti
domácího násilí v první fázi policejního
šetření vypovídají, že na nich bylo domácí násilí pácháno, ale
v dalších fázích trestního procesu (po zahájení trestního stíhání
pachatele a před soudem) svoji původní výpověď zpochybňují.
Činí tak buď proto, že mají toho, kdo je týral, přes tuto
skutečnost ještě pořád rády, a nebo naopak podlehnou jeho
výhrůžkám a nátlaku, aby svoji výpověď změnily.
Proto senátorka Gajdůšková navrhuje, aby prvotní výpověď
oběti probíhala vždy v režimu tzv. „neodkladného úkonu“,
tj. takového úkonu, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření či
zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního
řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání
pachatele. Tím takováto výpověď získá ze zákona důkazně
velmi silnou pozici a její vlastností je mj. i to, že ji lze před
soudem jako právoplatnou výpověď přečíst ze spisu i bez přímého svědectví oběti, a nesnadno se tedy dodatečně zpochybňuje
nebo odvolává.
Přes ušlechtilé důvody, které paní senátorku Gajdůškovou
k takovémuto návrhu vedly, je nutno říci, že z hlediska principů
trestního práva to není dobrá myšlenka, a to hned z několika
důvodů. Za prvé proto, že nesplňuje definici neodkladného
úkonu tak, jak jsem ji výše ze zákona citoval. Za druhé proto, že
odporuje velmi významné právní zásadě bezprostřednosti,
ústnosti a veřejnosti procesu, která vyžaduje provedení důkazů
před soudem. Za třetí proto, že i u jiných trestných činů dochází
z nejrůznějších důvodů ke změně výpovědí obětí trestných činů
a úkolem orgánů činných v trestním řízení je vždy zjistit, která
z nich je pravdivá, a tak by to mělo zůstat i u případů domácího
násilí. Za čtvrté proto, že k domácímu násilí dochází často během
emočně vypjatých situací, jako jsou například domácí hádky
apod., kdy bezprostředně po nich má oběť skoro vždy tendenci
zveličit to, co se stalo, a někdy dokonce vypovídá vysloveně
nepravdivě o tom, že k nějakému násilí vůbec došlo. V takovýchto
případech je pak na místě obava, že by bezprostřední výslech
oběti provedený v režimu „neodkladného úkonu“ při splnění
všech nezbytných náležitostí s tímto úkolem spojených (např.
přítomnost soudce apod.) vedl ve svých důsledcích k tomu, že by
se oběti prakticky znemožnilo poté, kdy ji největší rozčilení již
přejde, vypovídat skutečně pravdivě o tom, co se stalo.
Vždy, když má dojít k prolomení obecných zásad trestního
řízení, je třeba mimořádně obezřetně posuzovat důvody
takového prolomení. Přijetím návrhu paní senátorky Gajdůškové
by se oslabila zásada veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti soudního řízení. Zachování této zásady naopak garantuje základní
úroveň objektivity výkonu spravedlnosti a kontroly tohoto
výkonu. Proto by Senát, který projednávání tohoto bodu na své
zářijové schůzi zatím nedokončil, měl tento návrh zákona zamítnout.
Ing. Jaromír Volný, senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

Novináři a oběti trestných činů
V Pákistánu se stal obětí atentátníka Ivo Žďárek, český velvyslanec, odvážný diplomat, který se nebál hájit zájmy České
republiky v doslova válečné zóně. Jemu i jeho rodině patří náš
obdiv a poděkování, o státních poctách nemluvě.
Způsob, jakým příběh jeho posledních dnů, hodin, minut,
popisovaly den po atentátu české deníky, mě rozesmutnil.
Bezděky mi padla do ruky útlá knížečka s názvem „Novináři
a oběti trestných činů“, do níž prezidentka Bílého kruhu bezpečí
Petra Vitoušová napsala:
„Kriminalita je téma fascinující, přitahuje pozornost čtenářů
a diváků, rozehrává jejich emoce. Možná i zvyšuje prodejnost
a sledovanost. Nenápadně mění úvodní část zpravodajství
některých médií v černou kroniku. Kolik toho víme o reakcích
lidí, jež jsou vyvolány právě tímto druhem informací? Kolik
toho víme o šrámech na duši, které můžeme necitlivým přístupem obětem kriminality způsobit?“
Česká republika neupravuje pravidla informování o kriminalitě
v právních předpisech ani etických kodexech. Zatím. Proto
neuškodí si připomenout, že oběti i pozůstalí mají právo
na ochranu soukromí, že uveřejnění citlivých informací a fotografií podléhá jejich souhlasu a z 19 Doporučení Komise OSN
pro prevenci kriminality citovat alespoň 3:
1. Uvádět podrobnosti o trestném činu přiměřeným, objektivním
a vyváženým způsobem, který se vyvaruje přehnané dramatizace.
14. Nepřipustit fotografování nebo publikování záběrů oběti,
které zachycují smutek nebo šok způsobený trestným činem.
19. Přistupovat k informování o všech případech se vztahem
ke kriminalitě a viktimizaci způsobem, který není odpudivý,
senzacechtivý nebo zasahující do života obětí a jejich rodin.
JUDr. Eva Dundáčková, poslankyně PS PČR

zřízena od srpna 2008 služba Handy asistent.
Zajišťuje individuální přepravu osob s omezenou
pohyblivostí. Dopravuje klienty do zdravotních
zařízení, škol, na úřady, za kulturou a sportem.
Dále zajišťuje dopravu sociálních služeb ke klientovi (např. zdravotní sestry, osobní asistentky,
úklid domácnosti apod.). Tuto službu je možné si
objednat na telefonním čísle 731 637 838 u pana
Weikerta. Auto je v provozu od 8 do 16 hodin,
po dohodě i jindy. Cena: 9,- Kč/km.
Služba je poskytována v Příbrami a okolí.
Waldorfská škola Příbram, Základní škola,
Gymnázium a Střední odborné učiliště
pořádá pro všechny zájemce
21. října 2008 od 14 do 17 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Všechny účastníky chceme blíže seznámit s naší
školou, se vzdělávacími programy jednotlivých
oborů, s požadavky a organizací přijímacího
řízení. Bude možné si prohlédnout práce
studentů či hovořit se zástupci školy
z řad pedagogů i studentů.
Gymnázium – esteticko umělecké zaměření
Krejčí
Umělecký kovář a zámečník
Umělecký truhlář
adresa: Hornická 327, 261 01 Příbram II,
tel.: 318 623 306, fax: 318 629 253

Festival příbramských sborů letos popáté
Pokud máte rádi hudbu a zpěv, pak si určitě zaškrtněte v kalendáři sobotní datum 25. října 2008.
Již popáté totiž pořádá Komorní pěvecký sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra Příbram akci nazvanou Festival pěveckých sborů Příbram. Chystá se právě na říjnovou sobotu v Divadle A. Dvořáka v Příbrami.
Začátek festivalu je stanoven na 14. hodinu a program bude opět napěchovaný příbramskými pěveckými
tělesy:
Zahajovat bude Soubor svatohorských trubačů pod uměleckým vedením Josefa Mestla. V programu
nebudou chybět kromě pořádajícího sboru ani Komorní smíšený sbor Dr. Vl. Vepřeka Příbram (sbormistr
Pavel Šmolík), Svatohorský chrámový sbor (sbormistr Pavel Šmolík), Pěvecký sbor žáků 7. a 8. třídy ZŠ
28. října Příbram (sbormistryně Dr. Eva Káčerková), Příbramský smíšený sbor (sbormistr Zdeněk Fous),
Codex Temporis Příbram (sbormistr Ing. Jan Cikler), Pěvecký sbor Základní umělecké školy Příbram I.,
nám. T.G.Masaryka 155 a Sboreček (vede Mgr. Jaroslava Kunická Halamová - v současné době
na mateřské dovolené - zastupuje Dana Sauerová). Jako host se představí Taneční oddělení ZUŠ Dobříš
pod vedením Mgr. Jany Kundrátové. Připravena jsou ale i další překvapení. Jedním z nich je letos nový
moderátor, herec a zpěvák skupiny Happy Day Quintet Filip Sychra a také hudební workshopy vedené
lektory ze ZUŠ Harmonie Praha. Vstupné bude jako již tradičně dobrovolné.
Komorní pěvecký sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra Příbram pod vedením Mgr. Hany Tonzarové se
pořádáním festivalu již popáté aktivně zapojuje do kulturního dění na Příbramsku. Festival by se ale
nemohl uskutečnit bez finanční podpory města Příbram a také Krajského úřadu Středočeského kraje.
za pořádající sbor Jiřina Dzamková

ŘÍJEN 2008
Středa 1. října 2008
MS: Dvacet tisíc mil pod mořem

ŘÍJEN 2008
Úterý 30. 9. a
Středa 1. 10.

Čas

SK

PDP/min

vstupné Kč

17:00

M

120

50

vstupné 80 Kč

30

Čtvrtek 2. 10. až
Neděle 5. 10.

20:00

Čtvrtek 2. října 2008
MS:Strašidýlko z Metrwillu
ES:Pogrr – potravinářský veletrh (pronájem)

10:00
8:00 -15:00

*)

Pátek 3. října 2008
VS:Dvouplošník v hotelu Westminster
ES:Taneční – František Mochán (pronájem)

19:00
19:00

140

20:00
vstupné 90 Kč

Sobota 4. října 2008
MS:Balkon – Březnický a rožmitálský divadelní spolek (pronájem)
ES:Country bál – „PĚT KLOBOUKŮ“

19:00
20:00

Neděle 5. října 2008
VS:Jak pan Spejbl prášil – Divadlo Spejbla a Hurvínka
VS:Jak pan Spejbl prášil – Divadlo Spejbla a Hurvínka

14:00
16:30

Pondělí 6. října 2008
VS:Jezinky bezinky
MS:Strašidýlko z Metrwillu

19:00
10:00

Úterý 7. října 2008
VS:Katapult – „Poslední turné 2008. Na rozloučenou!“
ES:Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)

19:00
19:00

Středa 8. října 2008
VS:Richard III. – Divadelní spolek Kašpar – Divadlo v Celetné
ES:Posezení u hudby – Občanské sdružení zdravotně postižených (pronájem)

19:00
15:30

Čtvrtek 9. října 2008
MS:Klubový večer Ginevry

19:00

120

D

B+C

60
60

130

Premiéra čekého válečného dramatu Václava Marhoula
15

Tobruk
Film je věnován všem českým a slovenským veteránům, jakož i domácímu odboji, ale i příslušníkům Československého pěšího
praporu 11 - Východního, kteří po boku Britů, Australanů, Poláků a Jihoafričanů na podzim roku 1941 bránili Spojenci ovládaný
strategický přístav na severu Libye – TOBRUK.
Hrají: J. Meduna, P. Vaněk, R. Nebřenský, M. Hádek, A. Polák, K. Rímský.
Premiéra akční komedie

60
110

20:00

Superhrdina Will Smith v akční komedii chlastá jako duha a vyžívá se v demolicích všeho druhu.

90
90

Čtvrtek 9. 10.

135
*)

130
30

120

230

160

Neuvěřitelný Hulk
Edward Norton se mění v naštvaného zeleného obra. Je to superhrdinský dar nebo prokletí?

Úterý 7. 10. a
Středa 8. 10.
vstupné 80 Kč

20:00

270

80

80

170

Filmový klub Příbram uvádí

12

Funny games USA
Rakouský režisér Pianistky natočil remake vlastního ﬁlmu a opět přivedl na scénu spokojenou rodinku, kterou
v přepychovém letním sídle navštíví zlo. To má podobu dvou vymydlených mladíčků, kteří si přišli zahrát pár hodně ošklivých
her.

Pátek 10. 10. až
Neděle 12. 10.

Třetí díl známé série

20:00

Mumie: Hrob Dračího císaře
Velké nesnáze v malé Číně aneb Brendan Fraser se už potřetí pouští do křížku s oživlou mumií.

Úterý 14. 10. a
Středa 15. 10.

Premiéra životopisného dramatu

20:00

Osudy německého pilota (Manfred von Richthofen), který byl vůbec nejúspěšnějším střelcem celého válečného konﬂiktu,
sleduje toto výpravné životopisné drama.

vstupné 80 Kč

150

12

Hancock

vstupné 65 Kč
členové FK 45 Kč

vstupné 90 Kč

C

15

Zelený zuřivec je zpátky“

12

Rudý baron

Filmový klub Příbram uvádí

Pátek 10. října 2008
VS:Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně – HaDivadlo Brno
(náhradní představení za Renata Kalenská, lidové noviny)
ES: Taneční – František Mochán (pronájem)
Neděle 12. října 2008
VS:Drobečky z perníku
ES:Tuzeksový veletrh

Čtvrtek 16. 10.

19:00
19:00

17:00
8:30 -13:00

Úterý 14. října 2008
ES:Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)
PS:Hornická Příbram ve vědě a technice (pronájem)

19:00
14:00 -17:00

Středa 15. října 2008
VS:Amadeus – veřejná generálka
PS:Hornická Příbram ve vědě a technice (pronájem)

10:00
9:00 – 17:00

Čtvrtek 16. října 2008
VS:Amadeus – premiéra
PS:RS-TEX – prodej konfekce (pronájem)

19:00
9:00 – 17:00

Pátek 17. října 2008
VS:Hrdý Budžes
ES:Taneční – František Mochán (pronájem)
PS:RS-TEX – prodej konfekce (pronájem)

F

R

*)

P

19:00
19:00
9:00 – 17:00

Neděle 19. října 2008
ES:Good Way – prodejní trhy (pronájem)

9:00 – 17:00

Pondělí 20. října 2008
VS:Amadeus
VS:Setkání – Pavla Břínková, Jan Ježek, prof. Jiří Pazour
ES:Good Way – prodejní trhy (pronájem)
PS:Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

10:00
19:00
9:00 – 17:00
13:00 – 18:00

Úterý 21. října 2008
ES:Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)
PS:Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

19:00
13:00 – 18:00

150

*)

165

130

50

130

20:00

Pátek 17. 10. až
Neděle 19. 10.

Premiéra českého ﬁlmu F. A. Brabce

20:00

Film na motivy básně Karla Hynka Máchy.
Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnický, Vladimír Javorský, Nina Divíšková, Kryštof Hádek.

Úterý 21. 10. a
Středa 22. 10.

Premiéra nového ﬁlmu M. Night Shyamalana

20:00
vstupné 80 Kč

Režisér Šestého smyslu už zase vidí mrtvé lidi: Američané totiž páchají
hromadné sebevraždy!

Čtvrtek 23. 10.

Filmový klub Příbram uvádí

20:00

Slepé lásky

vstupné 70 Kč
členové FK 45 Kč

Dokumentární pohled slovenského režiséra do světa, ve kterém lidé sice nevidí, ale sní a milují úplně stejně
jako ostatní.

Pátek 24. 10. až
Neděle 26. 10.

Premiéra romantické komedie

20:00

Zlaté hollywoodské dítě Judd Apatow se už dokázalo vtipně vypořádat s panictvím (40 let panic), nechtěným těhotenstvím
(Zbouchnutá) a teď se stejnou vervou (byť jen jako producent) pitvá další vztahovou noční můru – rozchod.

15:00

Na pusté planetě (dříve známé jako Země), kde už nežijí lidé, jako zázrakem přežil jeden uklízecí robot, plnící jednoduché
poslání: lisovat odpadky a dělat z nich pyramidy. Nová animovaná Pixarovka.

Úterý 28. 10. a
Středa 29. 10.
vstupné 90 Kč

Čtvrtek 23. října 2008
MS: Rychlé šípy
VS:Klíče na neděli – Divadelní společnost Háta
PS:Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

10:00
19:00
13:00 – 18:00

Pátek 24. října 2008
ES:Taneční – František Mochán (pronájem)
PS:Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

19:00
13:00 – 18:00

Sobota 25. října 2008
VS:Festival pěveckých sborů – 5. ročník (pronájem)
MS:Penzion pro svobodné pány

100

Neděle 26. října 2008
ES:Malicher – prodejní trhy (pronájem)

9:00 – 17:00

Pondělí 27. října 2008
VS:Příběhy obyčejného šílenství – Dejvické divadlo
ES:Malicher – prodejní trhy (pronájem)

19:00
9:00 – 17:00

CZ

Premiéra americké komedie

Seznamte se s Davem
Recept na rodinnou zábavu se sci-ﬁ prvky à la Eddie Murphy.

Čtvrtek 30. 10. až
Středa 5. 11.

Premiéra nového českého ﬁlmu Jana Hřebejka

Scénář k ﬁlmu Nestyda vychází z úspěšné knihy Michala Viewegha - Povídky o manželství a o sexu.

40
240

20:00

240
110

120

VS: Velká scéna
MS: malá scéna

A

180

270

14:00
19:00

Vall-I

100, 120

110
140

E

15

Kopačky

Filmový klub Příbram uvádí Dětský bijásek

vstupné 80 Kč

19:00
13:00 – 18:00

15

Stalo se

Sobota 25. 10. a
Neděle 26. 10.

20:00
Středa 22. října 2008
VS: Slavnostní večer k 100. výročí Příbramské ﬁlharmonie
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

Máj

vstupné 90 Kč

190

40
160

12

Nejnovější ﬁlm Nulita Michalkova. Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu
čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma. Porotci: rasistický taxikář, nedůvěřivý lékař, nerozhodný
televizní producent, který přežil holocaust, vášnivý muzikant, ředitelhřbitova a další reprezentují rozpolcenou společnost
současného Ruska.

vstupné 80 Kč

*)
90

12

vstupné 65 Kč
členové FK 45 Kč

Středa 29. října 2008
MS:Strašidýlko z Metrwillu
VS:Amadeus
ES:Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)

10:00
19:00
19:00

B+C

*)
*)

30
130

Čtvrtek 30. října 2008
VS:Koncert Báry Basikové za doprovodu Michala Pavlíčka a jeho skupiny

19:00

H

80

270

Pátek 31. října 2008
ES: Eva a Vašek – koncert

19:00

120

120, 170

vstupné 90 Kč

15

Nestyda
Hrají: Jiří Macháček, Emília Vášáryová, Simona Babčáková, Pavel Liška,
Pavel Landovský, Nina Divíšková…

ES: estrádní sál
PS: přednáškový sál

KI: kino
SK: předplatitelská skupina

PDP: předpokládaná délka představení
FO: foyer velké scény
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