
Vážení spoluobčané,
skončilo léto a spolu
s ním i jedna velká
investiční akce v Pří-
brami. Podařilo se
nám úspěšně dokončit
výstavbu pěší a odpo-
činkové zóny Ho-
řejší Obora. Velmi
mne potěšilo, že Vy,
Příbramští, jste si
toto místo rychle
oblíbili. Měl jsem
také radost z hojné
účasti na slavnost-
ním otevření nové
pěší zóny. Děkuji

všem, kteří se podíleli na přípravě programu
této slavnosti nebo zde účinkovali.
Pěkných zážitků jsem ale v uplynulém měsíci
měl mnohem více. Velmi se mi líbila Svato-
horská šalmaj. Myslím si, že podobná akce
v našem městě chyběla. Šalmaj za krátkou dobu
své existence získala pevné místo v kalendáři
příbramských kulturních a společenských akcí. 
Zdařilé byly také příbramské Podzimní trhy,
na které přišly na náměstí T. G. Masaryka
stovky návštěvníků. Tradičně velmi kvalitní byla
i výstava Nože, která patří k nejlepším přehlíd-
kám tohoto typu v celé České republice. Potěšil
mne také organizační tým Sevenoaks Rally
Příbram. Kolektiv pořadatelů této automobilové
soutěže prošel od minulého roku mírnou
„generační“ obměnou. Tým mladých vedený
Tomášem Fialou vše výborně zvládl a letošní
31. ročník příbramské rally tak s přehledem
navázal na předchozích třicet úspěšných let. 
Vydařený byl také letošní ročník Běhu hasičů
do Svatohorských schodů. Věhlas náročného
běhu již za dva roky překonal hranice našeho
okresu i kraje, o čemž svědčí účast závodníků
z Písecka, Rakovnicka i z okolí Prahy. V září si
také připomněli 115 let existence svého klubu
členové a příznivci SK Spartak Příbram. Oslav
jsem se bohužel nemohl zúčastnit. Přeji všem
„Spartakovcům“ do dalších let mnoho spor-
tovních úspěchů. V neposlední řadě mi dělají
radost naši fotbalisté z 1.FK Příbram, kteří se
stali štikou letošního ročníku nejvyšší fotbalové
soutěže. 
Vydařených akcí bylo v Příbrami letos v září
mnohem více – např. Den bez aut, olympiáda pří-
bramských škol ve třídění odpadů a další. Děkuji
všem, kdo se podíleli na jejich organizaci. 
Kromě Hořejší Obory jsme tento měsíc
dokončili i nový přechod pro pěší a cyklisty
u Junior klubu. Na tuto stavbu se nám podařilo
získat 1,5 milionu korun ze státního rozpočtu
z tzv. „poslaneckého medvěda“. Tento způsob
rozdělování peněz do regionů bývá často před-
mětem zdrcující kritiky. Domnívám se, že v pří-
padě přechodu přes trať u Junior klubu jde
o účelně vynaložené peníze. Nový přechod
výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti dětí
a mládeže. Jednání o stavbě se správci
železniční tratě nebyla jednoduchá a jsem rád,
že se vše podařilo dotáhnout ke zdárnému konci.
Přechodem přes trať u Junioru ale snaha vedení
města o příliv peněz z dotací do Příbrami určitě
nekončí. Naopak. Podali jsme žádost o dotaci
na rekonstrukci Březnické ulice a břehu
Příbramského potoka v úseku mezi Rynečkem
a Q-klubem. Žádáme také o pomoc na rekon-
strukci náměstí T. G. Masaryka. Na Státním
fondu životního prostředí se ucházíme o dotaci
na tři projekty Realizace energetických úspor,
a to ve dvou domech s pečovatelskou službou
a v Základní škole Březové Hory. Z Operačního
programu Životní prostředí žádáme také
o dotaci na rekultivaci bývalé skládky Květná.
V neposlední řadě připravujeme také žádost
o podporu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Věřím, že se nám
podaří pomoc od státu a Evropské unie získat.
Vážení občané Příbrami, před několika dny
začal podzim, příroda se pomalu ukládá k zim-
nímu spánku. Na radnici se rozhodně usnout
nechystáme. Pokračujeme v našem úsilí s cílem,
aby se nám v našem městě žilo lépe.

MVDr. Josef Řihák

S T A L O S E

Krásný záběr z přírody těchto dní.

Studenti ISŠ Hotelového provozu,
obchodu a služeb byli ve francouz-
ském městě Nancy a navštívili
spřátelenou školu Lycée Stanislas,
s níž spolupracují již 11 let.

Starosta města MVDr. Josef Řihák
a 1. místostarosta MUDr. Ivan
Šedivý převzali od generálního
ředitele firmy Moody’s Central
Europe diplom o získání ratin-
gového hodnocení Aa1.cz.

Psovod Jiří Haleš z Městské policie
Příbram a jeho služební pes Benk
získali 3. místo ve II. ročníku Velké
ceny Zvoleněvsi "O pohár ČBS
Grál". Blahopřejeme.

Snímkem se vracíme k prvnímu dni
ve školách. Tito prvňáčci zasedli
do lavic ve škole v ulici Bratří Čapků.

Dlouhá řada gratulantů stála v pátek 25. září
před společenskou místností v Domě s pečova-
telskou službou v Brodské ulici v Příbrami.

Vůbec nikdo by nehádal, že oslavenkyni, která
s úsměvem ve tváři i očích přijímala květiny,
dárky, pozdravy, je právě 100 let! V duchu jsem
si říkala: Tak takhle bych chtěla vypadat,
alespoň v sedmdesáti! Rozhovor s paní Fran-
tiškou Kassayovou přineseme v dalším čísle
Kahanu. Přes její elán a pohodu ji oslavy přece
jenom vyčerpaly natolik, že jsme dohodnuté
setkání nakonec museli k mé velké lítosti
odložit. Ale myslím, že povídání s ní bude
opravdu hodně zajímavé a že se máme na co
těšit. Takže tentokrát si dovolíme paní Františce
Kassayové jménem všech příbramských občanů
popřát zdraví, pohodu a ještě hodně příjemně
prožitých chvil.
Okrsková sestra Věra Kubíková, která má klienty
DPS Brodská na starosti, jenom v krátkosti
prozradila o své stoleté obyvatelce pár údajů:
„Paní Františka Kassayová se narodila
27. září 1909. Vím, že měla těžký život, dcera
jí zemřela v raném věku. Z rodiny se o ni stará

neteř a její dcera s rodinou. Naší klientkou je
od 15. září roku 1994. Vždycky byla a je sobě-
stačná a z našich služeb využívá pouze

pedikúru. Po celou
dobu, co zde bydlí,
zvládá, co může
sama, včetně vaření.
Rodina jí pomáhá
s úklidem a většími
nákupy. 
Paní Kassayová je
stále aktivní a při
pěkném počasí si
chodí s ostatními
obyvateli posedět
před dům. Má smysl
pro humor a vyprá-
vění na jakékoliv
téma je s ní vždy
hodně zajímavé. 
Zajímá se i o součas-
nou politiku, prostě

o veškeré dění. Máme s ní jen samé příjemné
zkušenosti.“

Oslavu narozenin zorganizovala Pečovatelská
služba Příbram a zúčastnila se jí celá řada
hostů, včetně vedení města Příbram a zástup-
kyně ministra práce a sociálních věcí.
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SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
PANÍ KASSAYOVÉ KE 100. NAROZENINÁM

Školní jídelna (Školní 75), která vaří
pro tři školy, děkuje svému zřizovateli
městu Příbram za rekonstrukci pod-
lahy v kuchyni a hlavního přívodu
vody do objektu. Výměna staré
a nevyhovující dlažby byla provedena
v termínu a k naší plné spokojenosti.
Jsme připraveni uspokojit chutě
našich malých i velkých strávníků.
Současně děkujeme za jejich přízeň.
Prvňáčkům, dětem starším i zaměst-
nancům přejeme úspěšné vykročení
do nového školního roku a zároveň
nabízíme obědy pro organizace,
pro seniory i maminky na mateřské
dovolené každý den i bez objednání,
výběr ze 2 druhů, možnost s polévkou
i bez polévky, káva a nápoj k obědu
zdarma, vaříme chutně a zdravě!

Otevřeno v pracovních dnech
od 11.30 h., pro stálé strávníky sleva.

Školní jídelna
Školní 75, Příbram VIII

telefon  318 623 316
e-mail: skol.jidel@volny.cz

Ředitel Střední průmyslové školy a VOŠ Příbram zve všechny zájemce a rodiče žáků, 
vycházejících ze základních škol, na Den otevřených dveří, který se uskuteční:

ve čtvrtek 5. 11. 2009 od 15,30 do 17,00 hodin, v sobotu 5. 12. 2009 od 10,00 do 13,00 hodin
v úterý 5. 1. 2010 od 15,30 do 17,00 hodin

Zájemci si budou moci prohlédnout učebny a zařízení školy, budou seznámeni se čtyřletými studijními
obory, které naše škola nabízí, s informacemi o přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011, 

ve kterém jako novinku otevíráme inovovaný čtyřletý studijní obor, 
ukončený maturitní zkouškou, 2142M/01 GEOTECHNIKA.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II
tel. 326 551 611, fax 326 551 617, e-mail: sekret@spspb.cz, www.spspb.cz

Odbor organizační a vnitřních věcí
MěÚ Příbram informuje občany, že
v termínu 9. a 10. 10. 2009 se volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky nebudou konat.
Nový termín pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR nebyl
stanoven. Důvodem zrušení voleb je
nález Ústavního soudu ze dne 10. září
2009, kterým se zrušuje ústavní zákon
č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého
volebního období Poslanecké sně-
movny, a pozbývá platnosti rozhod-
nutí prezidenta republiky č. 207/2009
Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se
měly konat ve dnech 9. a 10. 10. 2009.

První podzimní měsíc je Měsícem pro duši
Září bylo v Příbrami doslova nabito nejrůznějšími kultur-
ními, sportovními a společenskými pořady. S velkým
úspěchem se setkaly tradiční Podzimní trhy, tentokrát
spojené s Poutí Rádia Blaník. Tentýž víkend se konala
i vyhledávaná výstava Nože 2009, na kterou se klasicky
sjeli milovníci zbraní s celé republiky. Bez odezvy
nezůstala ani v tomto měsíci zahájená výstava v Galerii
Františka Drtikola – Evropský plakát. Dokončena
a slavnostně zahájena byla klidová zóna Hořejší Obora.
Sportovní akce v Příbrami byly zastoupeny především
klasickou akcí – Během Kovohutěmi, který má za sebou
již 39. ročník. Mezi vyhledávané a hodně atraktivní akce
patřil 13. ročník Acrobatshow a 9. ročník Memoriálu
Martina Stáhalíka na lhoteckém letišti. Slavnostní zahá-
jení tzv. Krasohledění nastartovalo celou řadu kulturních
a skutečně hodně zajímavých pořadů. Sem můžeme
zařadit např. besedu s herečkou Bárou Hrzánovou
a autorkou Hrdého Budžese Irenou Douskovou. Hudební
podzim začal také v Památníku Antonína Dvořáka kon-
certem Tomáše Víška. Milovníci rychlých kol přivítali
další ročník Sevenoaks Rally Příbram, která vstoupila
do svého 31. pokračování. Velký ohlas měla opět tzv.
Příbramská svatohorská šalmaj a měsíc uzavřel další
ročník Evropského dne bez aut. Po kulturně, společensky
i sportovně nabitém měsíci září nastal v Příbrami z tohoto
pohledu poměrně klid, a říjen proto nemohl začít lépe než
právě Měsícem pro duši, který je z „dílny“ Knihovny Jana
Drdy. Autorce pořadu Libuši Mlčochové jsme položili
několik otázek:
Jak vůbec vznikl pořad Měsíc pro duši a proč?
„Knihovna je nejen místem, kam si lidé chodí půjčovat
knihy, ale i místem setkávání lidí, místem kde by si lidé

měli odpočinout a získat nové informace a podněty
k zamyšlení. Z této filosofie vychází i záměr cyklu Měsíc
pro duši. Na cyklu každoročně spolupracujeme s Galerií
Františka Drtikola a příbramským Kiwanis klubem.“
Kolikátý ročník je ten letošní?
„Cyklus Měsíc pro duši pořádáme již po dvanácté.“
Jaké nejzajímavější hosty z Vašeho pohledu jste
v pořadu měli?
„Za dvanáct ročníků se vystřídalo opravdu hodně osob-
ností a je těžké rozhodnout, která byla nejzajímavější.
S velkým ohlasem se setkalo vystoupení herečky Květy
Fialové, botanika Václava Větvičky, známých bylinářů
Pavla Váni a Josefa Zentricha a mnoha dalších. Kaž-
doročně vystupuje se svým programem skupina Chairé.“
S jakým ohlasem se setkáváte ze strany příbramské
veřejnosti?
„Za tolik let si příbramská veřejnost na cyklus zvykla
a věříme, že se na cyklus těší. Mluví pro to i fakt, že
vstupenky na některé pořady jsou bleskově vyprodané.“ 
O který pořad v letošním ročníku je největší zájem?
„Letos je největší zájem o vystoupení herce a písničkáře
Jiřího Schmitzera s názvem V ruce sekyru maje. Jde o ne-
tradiční písně a jedinečný projev herce a písničkáře.“
Jak se Vám daří zvát zajímavé hosty?
„Sehnat zajímavé hosty není vždy jednoduché. Mnohdy je
problém získat kontakt a ani pak není vyhráno, protože
bývá i těžké získat v nabitém programu některých
vystupujících místo právě pro vystoupení u nás. A z pohledu
knihovny, jako komunitního centra, je důležité i to, že
vstupenky na všechny pořady můžeme prodávat za velmi
příznivé ceny a tím jsou dostupné všem. Daří se to díky
finanční podpoře Středočeského kraje, Ministerstva
kultury ČR a města Příbrami.“

as

S L O V O S T A R O S T Y



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
BURIAN Z GUTŠTEJNA

ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ

??  -  1462

V minulém díle jsme se seznámili s Matějem Smolařem,
po jehož popravě jej v držbě našeho města vystřídal Hanuš
z Kolovrat. Tohoto zástavního pána jsme si však představili
již dříve, a tak postoupíme k dalšímu v pořadí. Byl jím
Burian (I.) z Gutštejna a také on patřil mezi revoluční
zbohatlíky. Příslušel k nezámožnému západočeskému
rodu, který měl společné předky s blahoslaveným rytířem
Hroznatou. Po něm se celému rozrodu, který měl ve znaku
troje paroží, říká hroznatovci. 
Až do počátku husitských válek se jednalo o rod, který ani
nepatřil do panského stavu, ostatně v roce 1417 zdědili
bratři Burian a Jan po svém otci jako jediní představitelé
rodu pouhé tři vesnice a hrad Gutštejn. Až teprve oni dva
započali impozantní rozvoj rodu, který vytrval po zbytek
15. století, koncem kterého patřil jeho potomkům jeden
z nejrozsáhlejších pozemkových majetků v zemi. Tuto
expanzi pomohl nastartovat zábor některých západo-
českých klášterů a také setrvání na katolické straně. Burian
v přízni císaře Zikmunda postupně bohatl a získával vliv
na dění v severních a západních Čechách, postupně
vystupoval jako hejtman plzeňského, rakovnického i žatec-
kého kraje. Neštítil se ale ani obyčejné loupeže, je
zaznamenán v roce 1434 jako zloděj dobytka berounských
měšťanů.
Po bitvě u Lipan v roce 1434 se na domácí scéně vytvářely
různé vzájemně znesvářené skupiny české aristokracie.
Okolnosti Buriana přivedly ke sblížení s Poděbradskou
stranou, která se definitivně a nadlouho ujala moci
v Čechách dobytím Prahy 3. 9. 1448 Jiřím z Poděbrad.
Zřejmě krátce po tomto datu přišel Hanuš z Kolovrat
o Příbram a čerstvý pán Čech ji pravděpodobně udělil
svému politickému souputníkovi za účinnou pomoc, kterou
mu Burian v tomto kritickém roce poskytl. Je zde ovšem
ještě možnost, že Příbram získal Burian na základě
nějakých nám dnes neznámých transakcí, protože
v pozdějších letech vystupuje jako poručník nezletilých
dětí Hanuše z Kolovrat.
Pozice Buriana z Gutštejna byla v 50. letech 15. století
impozantní, patřila mu panství Nečtiny, Žebřík, Příbram,
Buben, Tachov a Stříbro, k tomu roztroušené části
bývalých klášterních dominií Plasy, Chotěšov a Pivoň.
Ve srovnání s oněmi třemi vesnicemi jistě úctyhodný
rozvoj. Anarchie 50. let přinášela velké možnosti na roz-
množení majetku, ale postupně se chýlilo ke změně
poměrů. Jiří z Poděbrad se v té době snažil obnovit
hospodářství rozvrácené země a zájmy velkých
pozemkových pánů mu v tom překážely. Trhliny tak dostalo
i dosavadní pevné spojenectví Gutštejnů s Poděbrady.
Přesto ještě při volbě panovníka v roce 1461 dal Burian
hlas Jiřímu z Poděbrad, který tak mohl usednout na český
trůn. V té době patřil rod Gutštejnů již mezi pány. O rok
později Burian zemřel a rozsáhlého majetku se ujal jeho
syn Burian II. Vládu Buriana v našem městě lze ohraničit
roky 1448/50-1454. V roce 1454 ho postoupil svému strýci
Janu Štěpánovi z Vrtby, ale později se Gutštejnové
do Příbrami jako majitelé opět vrátili. Burianova doba
nezanechala v Příbrami žádné dnes patrné stopy. Můžeme
se jen domnívat, že již tehdy docházelo k postupnému
zacelení škod, které napáchaly husitské války, a pomalu se
začala rozvíjet různá řemesla, zejména textilní, která pak
pomohla našemu městu nastartovat další rozvoj.

Daniel Doležal

1. 10. 1919
byla v Příbrami otevřena filiálka
obchodního družstva ODE
Plzeň, dnes Obchodní dům
Dvořáček.

6. 10. 1849
byly u Příbrami pořádány
manévry ozbrojeného hor-
nictva, na Nové Hospodě
pak byl zřízen tábor, v němž se
(jak praví kronika) “vařilo,
jedlo, pilo a veselilo”, přičemž
na každého horníka bylo
počítáno s librou (0,56 kg)
masa a třemi mázy (1 máz =
1,41 litru, tedy celkem téměř
4,5 l) piva.

7. 10. 1999
byl oznámen vznik Nadačního
fondu Svatohorské schody,
který úspěšně funguje dodnes.

10. 10. 1994
byl Ing. Jaromír Volný uveden
oficiálně do funkce přednosty
Okresního úřadu v Příbrami.

11. 10. 1779
byla z podnětu hormistra
J. A. Alise zaražena Vojtěšská
šachta.

12. 10. 1889
se usnesením zastupitelstva
stal starosta Karel Hail čestným
občanem města Příbramě.

20. 10. 1959
se konala výroční schůze
závodního výboru KSČ na Dole
Anna, kde v diskuzi padl
návrh zřídit na Svaté Hoře
park kultury a oddechu.

24. 10. 1799
císař František II. obnovil
Příbrami privilegia.

25. 10. 1909
se konaly (až do 30. 10.)
v Příbrami komunální volby,
ze kterých vzešel vítězně jako
starosta Max rytíř Alemannů.

29. 10. 1879
byl slavnostně vysvěcen
nový kostel sv. Prokopa
a okolní hřbitov na Bře-
zových Horách.

Daniel Doležal

Ř Í J N O V É K A L E N D Á R I U M

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Nižší  místo v žebříčku kriminal i ty
V uplynulých dvou letech se město Příbram umístilo v nelichotivém
žebříčku kriminality měst České republiky na „medailových“ pozicích.
V roce 2006 byla Příbram statisticky třetí v ČR v počtu kriminálních
činů v poměru k počtu obyvatel. V roce 2007 se Příbram umístila
dokonce na prvním místě. Změny v práci Městské policie Příbram, úzká
spolupráce s Policií ČR a aktivní zapojení se do programu Prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR přináší Příbrami konečně zlepšení
bezpečnostní situace. Příbram už není nejnebezpečnějším městem v ČR.
Nejnovější zveřejněné statistiky kriminality řadí město Příbram z pohledu
nebezpečnosti v ČR až na desáté místo. Před Příbramí jsou vedle Prahy,
Ostravy, Brna či Plzně také Chomutov, Most a další města. Statistické
údaje o kriminalitě v ČR přinesl server tn.cz. 
„Samozřejmě není žádný velký důvod k jásotu, ale v naší situaci
považuji nové statistické údaje o kriminalitě v Příbrami za skvělý
výsledek. Myslím si, že začínáme nyní pomalými krůčky sklízet úspěchy
za aktivity v oblasti prevence kriminality. Za poslední dva roky jsme
ve městě realizovali více než 15 preventivních projektů. Ale především
došlo ke snížení kriminality v našem městě zásluhou velmi dobré
spolupráce mezi Městskou policií Příbram a Policií ČR. Zavedli jsme
např. společné hlídky, vzájemně koordinujeme práci při pochůzkové čin-
nosti, při bezpečnostních akcích a podobně. V boji s kriminalitou
budeme i nadále pokračovat a jsem přesvědčen, že v dalších letech
dosáhneme ještě lepších výsledků,“ komentoval současný stav kriminality
v Příbrami starosta MVDr. Josef Řihák.

Žádost  o  dotaci  na skládku Květná
Rada města Příbrami schválila předložení žádosti o dotaci na projekt
„Rekultivace skládky Květná“ do Operačního programu Životní
prostředí. Výzva k předkládání žádostí do Operačního programu Životní
prostředí na projekty v prioritní ose č. 4: Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory: 4.1 Rekul-
tivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek je otevřena
od 3. 8. 2009 do 30. 9. 2009. Do této výzvy se město Příbram hlásí se
žádostí na projekt “Rekultivace skládky Květná”.
„Skládka Květná je jedním ze starých restů města Příbrami. Velmi nás
tato stará ekologická zátěž trápí a chceme ji řešit tak, aby nemohlo
dojít k poškození životního prostředí. Sami ovšem na nákladnou rekulti-
vaci nemáme peníze, a tak žádáme o pomoc z prostředků od Evropské
unie,“ vysvětlil Josef Řihák.
Na skládce Květná ukládala odpady v 90. letech minulého století firma
IDOS. Poté, co zde přestala zmíněná firma hospodařit, došlo k částečné
rekultivaci stavby. Předmětem projektu, který koresponduje se závěry
a doporučeními zpracované analýzy rizika, je dotvarování skládkového
tělesa, vytvoření nepropustného pláště na ploše skládky, vytvoření
vegetačního krytu, provedení záchytných odvodňovacích příkopů
pro odvod srážkové vody mimo těleso skládky, revize zatrubnění
potoka pod tělesem skládky, revize a čištění jímky výluhových
skládkových vod. „Celkový rozpočet projektu je asi 55,6 milionu korun.
Výše dotace v případě přiznání podpory činí 90 procent způsobilých
výdajů,“ doplnil informace o podávaném projektu starosta J. Řihák.

Navýšení  rozpočtu některým organizacím
Rada města Příbrami se zabývala navýšením provozního příspěvku
městským organizacím: Divadlu A. Dvořáka Příbram, Sportovním
zařízením města Příbram a Knihovně Jana Drdy Příbram.
V prvním pololetí roku 2009 od 1. 4. a od 1. 6. došlo na základě Nařízení
vlády k navýšení tarifních platů zaměstnanců rozpočtových
a příspěvkových organizací. Některé z příspěvkových organizací
zřízených městem Příbram nemohou tyto zvýšené mzdové náklady
pokrýt ze svého stávajícího rozpočtu a žádají o navýšení provozního
příspěvku.
Městské jesle a rehabilitační stacionář, Pečovatelská služba města
Příbram a Galerie Františka Drtikola pokryjí zvýšené mzdové náklady
ze svého stávajícího rozpočtu.
„Rada města Příbrami schválila navýšení příspěvku pro Divadlo
A. Dvořáka Příbram o 1 039 050,- Kč, pro Sportovní zařízení města
Příbram o 600 000,- Kč a pro Knihovnu Jana Drdy o 200 000,- Kč.
Rezervy na pokrytí tohoto navýšení příspěvků budeme hledat v rozpočtu
města v kapitolách jednotlivých odborů,“ informoval starosta Josef
Řihák. Radní se též zabývali dopady výše zmíněného nařízení vlády
na hospodaření další příspěvkové organizace města – Technických
služeb Příbram. Rozpočet této organizaci nakonec radní nenavýšili.
„Ředitel Technických služeb Příbram Ing. Michvocík velmi správně
hledal a našel rezervy ve vlastní firmě. Současná krize začíná tvrdě
dopadat i na naše město, a tak jsem rád, že nemusíme dávat další peníze
Technickým službám,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Ratingové ohodnocení:  Aa1.cz
Město Příbram i letos obhájilo vynikající ratingové ohodnocení  Aa1.cz
udělené společností Moody’s  Central Europe. Diplom starostovi města
MVDr. Josefu Řihákovi na slavnostním shromáždění v Galerii Františka
Drtikola předal Ing. Petr Vinš, PhD., generální ředitel agentury Moody‘s
pro oblast střední Evropy.
„Jsem rád, že naše město obhájilo kvalitní ratingové ohodnocení.
Zároveň jsem si vědom, že nás nyní nečekají lehké časy. Ekonomická
krize teprve nyní naplno dopadne na město a budeme muset ještě více
šetřit, ještě lépe hospodařit. I proto jsem rád, že ve vedení města nyní
panuje dobrá atmosféra. V zastupitelstvu panuje shoda v důležitých
otázkách rozvoje města. To je vidět na tom, že pro rozpočet hlasovala
naprostá většina zastupitelů, a to napříč politickým spektrem,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.
„Udržujeme si stále ocenění Aa1.cz s výhledem stabilním. Samozřejmě,
že jsem ratingovou zprávu s firmou, která zprávu prováděla, velice
podrobně probíral. Projednávali jsme i rizika, která nás v budoucnu
čekají především v důsledku hospodářské krize. Byli jsme zároveň upo-
zorněni na některé jevy, které by se v našem městě mohly vyskytnout.
Dobře jsme byli hodnoceni i proto, že máme nízké zadlužení, čili se
nesnažíme situaci řešit dalšími a dalšími úvěry. Lehce zvednutý prst je
u daňových příjmů a investiční činnosti, která byla poměrně obsáhlá. Již
před závěry této zprávy jsme provedli opatření týkající se omezení
investiční výstavby ve městě,“ uvedl Ivan Šedivý, který má rozpočtovou
problematiku města na starosti. Zástupce firmy Moody´s a autor zprávy
Miroslav Kňažko udělený rating zdůvodnil těmito slovy: „Národní
rating na úrovni Aa1.cz udělený městu Příbram zohledňuje řadu
faktorů, jako například relativně nízký dluh (v porovnání s průměrem
českých měst) a mírně pozitivní výsledky provozního hospodaření.
Rovněž bere do úvahy relativně nízké finanční rezervy a možné zhoršení
provozního hospodaření v důsledku zhoršujícího se hospodářského
prostředí. Navíc, systém financování, dle kterého mají města a obce
v České republice velmi omezenou flexibilitu a možnost ovlivňovat své
provozní příjmy a výdaje, je rovněž důležitým omezujícím faktorem
ratingu. Dalším významným omezujícím faktorem ratingu je vysoká
volatilita provozních výsledků hospodaření a zadlužení.“
Rating Aa1.cz udělený městu Příbram znamená velmi dobré hodnocení,

které dokazuje, že město dokáže velmi dobře hospodařit se svými
prostředky a dostát také svým závazkům.

Rozbory hospodaření  za první  pololet í
V uplynulých dnech probíhala rozborová jednání, na kterých byly
kontrolovány jednotlivé městské organizace – školy a příspěvkové
organizace zřizované městem. „Z těchto rozborových jednání vyplynulo
několik malých úkonů, ale v zásadě nebyly nalezeny žádné podněty,
které by signalizovaly špatné hospodaření těchto subjektů. 
Po rozborových jednáních byl připraven materiál, který schválila rada
města a následně byl předložen zastupitelům. Bylo konstatováno, že
v současné době, i přes problémy finanční krize, město k 30. červnu
zatím hospodaří dobře a to se právě týká i příspěvkových organizací.
Pozitivní hospodářský výsledek k tomuto datu byl zhruba cca 24 milionů
korun. O tom, že finanční krize začíná dopadat i na nás, svědčí fakt, že
ke konci srpna byl přebytek ve výši 7,5 milionu korun. I proto jsme se
rozhodli, že budeme muset provést restriktivní opatření týkající se
investičních akcí. Takže některé akce vůbec nebudeme zahajovat. Které,
to je materiál pro jednání v radě města. Zprávu o hospodaření
zastupitelé schválili všemi hlasy a to pokládám za velice dobrý signál
nejen pro veřejnost, ale i pro ratingové firmy,“ informoval 1. místo-
starosta MUDr. Ivan Šedivý.

Další  žádost i  o  dotace z  ROP
Projekty na rekonstrukci náměstí TGM a rekonstrukci Březnické ulice
byly v těchto dnech odevzdány na ROP. „Čas, který nám byl vymezen
k předložení žádostí o dotace, byl velmi krátký, ale podařilo se oba
projekty dovést ke zdárnému konci“, informoval Ivan Šedivý,
a pokračoval: „Sice mají někteří Příbramáci rozdílné návrhy na dispo-
ziční řešení náměstí T. G. Masaryka, ale to považuji za naprosto
samozřejmé. Nemůžeme mít všichni stejný pohled. S těmito podněty
pracujeme a všem, kteří se k projektu vyjádřili, skutečně děkujeme.
Celkově jsme podávali žádosti zhruba ve výši kolem třiceti milionů
korun. V případě náměstí T. G. Masaryka jde o 1. stavební etapu.“

Lyžařský svah před zahájením sezóny
Ing. Kovalčík, zástupce firmy Novadus, která je provozovatelem
lyžařského svahu, informoval na schůzce s místostarostou Ivanem Šedi-
vým o provozu svahu za poslední dva roky. Nejen nepříznivé klimatické
podmínky jsou důvodem ztrátovosti provozu lyžařského svahu.
„Společně jsme hledali možnosti řešení a na některých návrzích jsme se
shodli. Za důležité považuji, že bude vytvořena společná komise, která
navrhne opatření ke zefektivnění provozu a navrhne, jak může město
v této situaci pomoci,“ uvedl Ivan Šedivý.

Každoroční  udělování  Krasohledu
I když bylo v září v Příbrami kulturních i sportovních akcí skutečně
hodně, patřilo Krasohledění k těm hodně zajímavým. Jde o akci, která
by měla v našem městě každoročně zahajovat kulturní sezónu.
Organizátory projektu byly příspěvkové organizace města Příbram:
Galerie Františka Drtikola, Divadlo A. Dvořáka, Knihovna Jana Drdy
a ZUŠ Příbram. Město tento projekt financovalo a zároveň bylo
i hlavním garantem. „Všichni organizátoři se projektu velice dobře
zhostili a všech, kteří se na něm podíleli, si velice cením. Jsem
přesvědčen, že jde o dobrou akci, která bude pokračovat i v příštích
letech. Jde o něco úplně nového a letošní ročník nastartoval velice
pěknou tradici spojenou s každoročním udělováním tzv. Krasohledu. Ten
získá zajímavá kulturní osobnost regionu. O jejím přidělení rozhoduje
komise, která v letošním prvním ročníku Krasohled udělila významnému
grafikovi, ilustrátorovi, spisovateli a historikovi v jedné osobě – Janu
Čákovi,“ přiblížil nový kulturní projekt místostarosta Václav Černý
a dodal, že už nyní je zvědavý, kdo získá Krasohled příští rok.

Výstavy v Galeri i  Františka Drtikola
V Galerii Františka Drtikola se v těchto dnech koná mimořádně zají-
mavá výstava Evropský plakát. „Na výstavě tohoto druhu jsem byl
poprvé. Vždycky jsem si myslel, že plakát je něco úplně obyčejného, kde
se dozvíme o konání nějaké akce – kde, kdy a co. Prostě informační
materiál. Na této výstavě jsem uviděl nádherná umělecká díla. Moc se
mi to líbilo. Velice rád konstatuji, že všechny výstavy pořádané naší
Galerií, ale i Divadlem a Knihovnou mají vysokou úroveň a jsou
mimořádně kvalitní. Setkávám se s názory, že v Příbrami je málo
kultury, ale právě tyto organizace jsou tvůrci spousty krásných
kulturních projektů, na kterých se podílejí skuteční profesionálové.
Stačí se o to jen zajímat,“ zakončil Václav Černý.

Evropský den bez aut  v  Příbrami
O pořádání Evropského dne bez aut rozhodla rada města již na jaře
tohoto roku. Zároveň odsouhlasila, že hlavním organizátorem akce bude
v letošním roce Ekocentrum Zelená pumpa společně s odborem kultury,
sportu a informačním služeb. „Den bez aut se pořádá po celé České
republice a já bych tento název spíše doplnil na Den bez aut, která nevy-
hovují ekologickým normám. V současné době se asi bez aut žít nedá
a zelenou by měla mít vozidla s ekologickými pohony. Místa, kde je
potřeba opravit chodník či vozovku, máme poměrně dobře zmapovaná,
ale vše je samozřejmě o finančních prostředcích. Máme připravenou
celou řadu projektů – příkladem může být Zelená páteř města, jejíž
součástí je třeba i právě dokončená klidová zóna Hořejší Obora.
V příštím roce se v rozpočtu chceme zaměřit právě na chodníky, případně
i budování cyklotras. K realizaci musíme ještě vykoupit celou řadu
pozemků. Pořádání Evropského dne bez aut by podle mého názoru
mělo být záležitostí neziskových organizací samozřejmě ve spolupráci
s městem. My jsme v letošním roce tuto cestu nastoupili, ale hlavním
spolupořadatelem by měl být odbor životního prostředí a odbor
školství,“ informoval místostarosta Václav Černý, který Evropský den
bez aut v Příbrami slavnostně zahájil.
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Příbramští občánci narození v září

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

Dne 1. září v 23.06 hod. zavolal na služebnu MP anonymní
oznamovatel a sdělil, že z baru v Dlouhé ulici se ozývá
značný hluk. Na místo neprodleně vyjela hlídka. Po příjezdu
kontaktovali strážníci 22letého provozního v baru. Toho
následně vyzvali k uzavření oken provozovny, aby nedo-
cházelo k rušení nočního klidu hlukem. Dále jmenovaného
upozornili, že pokud by se situace měla opakovat, budou
nuceni celou záležitost předat k řešení správnímu orgánu.
Dne 6. září v 12.25 hod. oznámila na tísňovou linku 156
žena, že u jejího bytu v Dlouhé ulici neustále zvoní na do-
movní zvonek muž, který zároveň jí i jejím dětem slovně
vyhrožuje. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP. Po pří-
jezdu kontaktovala oznamovatelku, která dále strážníkům
sdělila, že výše uvedený muž již v minulosti fyzicky napadl
její dceru a že k podobnému vyhrožování z jeho strany
nedošlo poprvé, a věc má v řešení Policie ČR. Strážníci
proto oznamovatelku poučili o možnosti opětovně podat
na jmenovaného trestní oznámení na Obvodní oddělení
Policie ČR, a protože v době jejich přítomnosti k žádnému
protiprávnímu jednání nedocházelo, místo opustili. 
Dne 7. září v 21.55 hod. kontaktovala telefonicky služebnu
vrátná z Oblastní nemocnice Příbram a oznámila, že v pro-
storu vrátnice leží na zemi opilý muž. Na místo ihned vyjela
hlídka MP, která po příjezdu do objektu nemocnice nalezla
uvedeného muže sedícího na zemi, zády opřeného o zeď
vrátnice a bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu. Protože
jmenovaný nekomunikoval a na dotazy nereagoval, zto-
tožnili strážníci jmenovaného prostřednictvím operačního
důstojníka Policie ČR, kdy tímto způsobem zjistili, že se
jedná o muže ve věku 26 let. Tento vzhledem ke značné
podnapilosti nebyl schopen chůze, a proto ho hlídka MP
odvedla do nemocnice na vyšetření. Lékař po provedené
prohlídce rozhodl o hospitalizaci dotyčného z důvodu
podezření na otřes mozku. Strážníci poskytli zřízenci
nemocnice pomoc při umístění muže na lůžkové oddělení
a poté místo opustili. 
Dne 12. září v 18.46 hod. oznámila telefonicky na služebnu
žena, že na náměstí 17. listopadu skupina opilých osob

rozdělala oheň. Strážníci zde zastihli pětici mužů, kteří
seděli okolo ohně, hořícího nedaleko laviček pod stromy.
Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti, avšak nikdo
z nich u sebe neměl žádný doklad, kterým by mohl svou
totožnost prokázat. Hlídka proto přivolala hlídku Policie
ČR, která následně zjistila, že se jedná o muže ve věku 27 -
33 let a celou věc si převzala za účelem dalšího šetření. 
Dne 13. září v 20.25 hod. při pravidelné kontrolní činnosti
v okolí Svaté Hory zahlédli strážníci muže, který se snažil
máváním upoutat jejich pozornost. Na dotaz hlídky posléze
uvedl, že cestou přes Svatou Horu nalezl na zemi ležícího
muže. Dále sdělil, že se jedná o jeho známého ve věku 45
let, o kterém ví, že od mládí trpí epilepsií a před chvílí prý
u něj zaznamenal epileptický záchvat. Na základě
zjištěných skutečností strážníci prostřednictvím operačního
MP přivolali záchrannou zdravotnickou službu a až do jejího
příjezdu udržovali postiženého ve stabilizované poloze.
Poté ho předali do péče lékaře a místo opustili. 
Dne 16. září v 22.31 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram muž, že v blízkosti nemocnice leží na zemi
podnapilá žena. Na uvedené místo neprodleně vyjela hlídka
a zastihla ženu, odpovídající danému popisu. Měla na hlavě
krvácející tržnou ránu. Strážníci proto přivolali záchrannou
zdravotnickou službu a ženu předali do péče zdravotníků,
kteří ji posléze převezli na ošetření do nemocnice.
Dne 17. září v 10.51 hod. oznámila telefonicky pracovnice
OD Albert v Příbrami VIII, že v prodejně zadrželi zlodějku.
Hlídka na místě ztotožnila zadrženou osobu a zjistila, že se
jedná o ženu ve věku 52 let. Dotyčná u sebe ukryla zboží
v hodnotě 588,- Kč a s tímto prošla přes prostor pokladen,
aniž by zaplatila. Jejího jednání si však všiml pracovník
ostrahy, který ji ještě před odchodem z prodejny zadržel.
S ohledem na výši škody a s přihlédnutím k tomu, že výše
uvedená osoba nebyla v posledních třech letech za obdobný
trestný čin odsouzena, vyřídili strážníci věc na místě
uložením blokové pokuty.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Jednání pracovní skupiny prevence kriminality dne 8. září 2009
Dne 8. září 2009 se uskutečnilo 18. jednání pracovní skupiny prevence kriminality.
Tohoto jednání se jako host zúčastnil i p. Petr Větrovský z 1.FK Příbram, který
přítomné informoval o zahájení projektu “Šance pro každého”, který město letos
realizuje ve spolupráci s 1.FK Příbram. Jedná se o projekt prevence kriminality
určený pro chlapce i dívky ve věku 10 - 16 let z Příbrami a blízkého okolí, kteří se
zajímají o sport, především o fotbal. Cílem projektu je umožnit všem dětem, tedy
i těm, které fotbal nikdy předtím nehrály, si dvakrát do měsíce na hřišti 1.FK
zatrénovat a zahrát fotbal pod vedením trenéra tohoto fotbalového oddílu a jednoho
z prvoligových hráčů. Velkou výhodou je i skutečnost, že účast na trénincích je
zcela zdarma (podrobnější informace o projektu a termínech tréninků jsou zájem-
cům k dispozici na webových stránkách města Příbram a 1.FK Příbram). 
Dalším bodem programu byla zpráva o úspěšně uskutečněném letním sociálně-
rehabilitačním pobytu v rekreačním zařízení Hrachov, který v rámci projektu
prevence kriminality “Provázení” proběhl od 1. do 11. července. Tábora v Hrachově
se zúčastnilo celkem 19 dětí, částečně klientů Střediska výchovné péče Příbram
a částečně dětí pocházejících ze sociálně slabších rodin, jejichž rodiče nemají
možnost zajistit svým dětem optimální formy trávení volného času. 
Členové pracovní skupiny byli dále seznámeni s tím, že od září do prosince bude
probíhat “Kurz bezpečného chování a sebeobrany pro rizikovou skupinu žen”, který
město Příbram pořádá ve spolupráci s občanským sdružením Tilius. Kurz má
za úkol seznámit účastnice s bezpečnostní situací ve městě a naučit je zvládat
některé sebeobranné techniky, aby se lépe dokázaly ubránit případnému útočníkovi.
Protidrogová koordinátorka pí Jaroslava Řehková představila projekt primární
prevence proti užívání návykových látek „Dokaž říci ne!“, zaměřený na děti
na I. stupni ZŠ (4. třída). Prostřednictvím tohoto projektu chce žáky základních škol
obeznámit se škodlivostí návykových látek, zejména alkoholu a cigaret, a zároveň
jim na příkladech ukázat, jakým způsobem nabízenou návykovou látku odmítnout. 
Na závěr jednání JUDr. Milan Fára podal informaci o tom, že v brzké době bude
v Areálu extrémních sportů na Novém rybníku zahájen provoz půjčovny
sportovního vybavení, která je určena především pro děti, jejichž sociální zázemí
není na takové úrovni, aby si mohly sportovní vybavení pořídit z vlastních
finančních prostředků.

Boxeři navštívili v rámci projektu prevence Waldorfskou školu Příbram
Dne 2. září byl zahájen projekt prevence kriminality „Sportem proti drogám a krimi-
nalitě“, který realizuje město Příbram společně s KICK-BOXING, BOXING
CLUBem Příbram (dále jen KBC Příbram). Dvou besed na téma smysluplné
využívání volného času jako prevence sociálně - patologických jevů a kriminality
pro žáky druhého stupně Waldorfské školy Příbram se zúčastnili vedle trenérů
a sportovců z KBC Příbram (Viktor Vasilišin, Renata Vesecká, Ruslan Šachaldaev
a Tereza Loužilová) také zástupci města Příbram (protidrogová koordinátorka
města Jaroslava Řehková a Milan Fára z Městské policie Příbram). Děti velmi zaujal
osobní příběh současného příbramského 18letého boxera Ruslana Šachaldaeva,
který se prostřednictvím sportu dostal z „ulice“ až do české boxerské reprezentace.
S projektem, jehož hlavním cílem je přivést co nejvíce bezprizorních dětí z ulic
do sportovních oddílů a nabídnout jim prostřednictvím sportu vyplnění jejich
volného času, budou navštíveny i další příbramské základní a střední školy.
Přestože o účinnosti primární prevence a efektivnosti do nich vložených prostředků
se vedou diskuze (protože nelze výsledky přímo měřit), shodli jsme se ve vedení
města, že projekty primární prevence budeme nadále podporovat. Dle mého názoru
je pro společnost vždy výhodnější předcházet sociálně - patologickým jevům
a kriminalitě, než řešit následně vzniklé problémy spojené s těmito negativními jevy.

Městská policie a Tilius na adaptačním kurzu Obchodní akademie
Dne 2. 9. se uskutečnila v rekreačním zařízení Hrachov přednáška pro studenty
Obchodní akademie a VOŠ Příbram, které se zúčastnili zástupci občanského
sdružení TILIUS p. Vít Skalník a p. Ondřej Skalník a za Městskou policii Příbram
pí Martina Růžičková. Studenti byli v průběhu besedy seznámeni s tím, jaké úkoly
a záležitosti zabezpečuje městská policie na území města, byli informováni o pro-
jektech, které v rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2009
realizuje v letošním roce skupina prevence kriminality MP Příbram, a rovněž se
dozvěděli něco o tom, jakým způsobem je zajišťována bezpečnost občanů ve městě.
Přednáška obsahovala řadu informací o Městském kamerovém dohlížecím systému,
který výrazně přispívá ke snížení kriminality v rizikových lokalitách. Studenti si
také mohli osvěžit paměť a připomenout si důležitá telefonní čísla tísňového volání
a byli zároveň poučeni, co vše je třeba uvést, pokud na některou z těchto linek
budou volat. 
Zástupci o. s. Tilius poté na modelových situacích předvedli žákům, jak by měli
zareagovat, když se dostanou do konfliktní situace, či jak pomoci někomu, kdo se
ocitne v ohrožení zdraví nebo života, a upozornili i na několik možností, jak kon-
fliktům předcházet. Studenti byli dále seznámeni se zásadami bezpečného chování,
které jim přinesly některé důležité poznatky o jednání pachatelů přepadení či
například osob pod vlivem alkoholu a mohli si vyzkoušet různé reakce na dané
situace. Mimo jiné se také dozvěděli, jak se mají chovat, aby snížili riziko přepadení
své osoby, anebo se nestali obětí jiného protiprávního jednání nebo trestného činu.

Od prosince bude mít město tři nové kamery
Jedním z projektů, který je zařazen do Městského programu prevence kriminality
na rok 2009, je rozšíření stávajícího Městského kamerového dohlížecího systému
o další tři nové kamerové body. V červenci město vyhlásilo výběrové řízení
na dodavatele této zakázky. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem. Rada
města na svém srpnovém jednání vybrala na základě odborného zhodnocení
podaných nabídek jako vítěze veřejné soutěže firmu Perfected, s. r. o. Smlouva
o dílo byla uzavřena začátkem září a nejpozději do konce listopadu se stávající
MKDS rozšíří o další tři kamery, takže veřejná prostranství v Příbrami bude moni-
torovat již 13 kamer. Město na projekt obdrželo státní dotaci ve výši 600 000 Kč,
zbývajících 479 000 Kč je spoluúčast města. Nové kamerové body budou
instalovány v Příbrami III (Ryneček 148), Příbrami VIII (Brodská 106) a Příbrami VII
(Jana Drdy 489).
Tímto bych chtěl poděkovat vlastníkům výše uvedených domů, že umožnili městu
bezplatně umístit na jejich nemovitostech jednotlivé kamery, které budou přispívat
ke zvýšení bezpečnosti všech občanů a návštěvníků města.

MVDr. Josef Řihák, 
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Doporuční pro nákup přes internet (1.)

Nákup přes internet se stal běžnou věcí. Ceny, kvalita
i dostupnost zboží se neliší od toho, co nabízí „tradiční“
obchody. Nabídka na internetu je často dokonce lepší –
bohatší výběr a levnější ceny. I při největší nákupní horečce,
kdy se může zdát, že k získání vysněné věci stačí jen pár
kliknutí, je třeba postupovat rozvážně, abychom si do budou-
cnosti nezpůsobili nečekané problémy.

Nakupujte pouze u spolehlivých prodejců
Nezávisle na tom, jestli nákup provádíme na internetové
aukci nebo v internetovém obchodě, je vždy vhodné se infor-
movat o tom, jaké renomé má prodejce. Na internetových
aukcích lze najít u každého prodejce hodnocení, které mu
vystavují ti, kdo od něho něco koupili. Je možné se podívat,
jestli jsou u prodejce negativní komentáře, kolik jich je
v poměru k celkovému množství transakcí. Je taky možné se
před koupí zeptat několika zákazníků, kteří u daného obchod-
níka kupovali dříve, jestli jsou se zbožím spokojení či nikoli
a jestli bylo zboží shodné s podaným popisem.
Stejně jako jednotliví prodávající na internetových aukcích,
mají svá hodnocení i internetové obchody, a to buď přímo
na stránkách obchodu, nebo na speciálních fórech (např.
populárních srovnávačů cen).
Pouze na vlastním počítači
V podstatě byste se při nakupování na internetu měli řídit
pravidlem: kupovat pouze na vlastním počítači. Během
provádění transakce je nutno zadávat mnoho důvěrných
informací, které – v případě, že se dostanou do rukou cizích
osob – vám mohou způsobit mnoho problémů. Abyste mohli
něco koupit, musíte se zalogovat na vaše konto v obchodě
nebo na aukci, podáváte jméno, heslo, místo bydliště, telefon,
mail. Stále častěji se zboží hradí i elektronicky (buď kreditními
kartami nebo platebními kartami umožňujícími on-line
platby). Přitom se zadávají čísla karet, a také speciální ověřo-
vací kódy. Kdyby tyto citlivé informace získal někdo cizí,
mohlo by vaše konto být za chvíli prázdné, protože by na vaše
jméno mohl nakupovat někdo jiný.
Co by měla webová stránka internetového obchodu obsa-
hovat?
Každý tvůrce i provozovatel má svou představu, jak by měl
internetový obchod vypadat a fungovat, a vzhledově je každý

obchod naprosto odlišný. Důležité je proto vědět, co by
taková “správná” webová stránka internetového obchodu
neměla postrádat: 
- nákupní a reklamační podmínky, 
- kontakt na prodejce, 
- dodací lhůty, 
- způsob platby a dopravy zboží, 
- informace o provozovateli (kromě povinných údajů jako
DIČ, adresa provozovny nebo sídlo firmy, telefonní a emailové
kontakty na zodpovědné osoby, popř. jejich zástupce.)

Před samotným nákupem je nutné poznat pravidla
nákupu
Velmi důležité je seznámit se s procesem nakupování, tzn.,
jaké jsou zásady podání objednávky, termín realizace, náklady
a způsob dodání zboží, způsob platby. Tento popis se musí
nacházet na viditelném místě internetových stránek obchodu.
Předtím, než začnete nakupovat, byste tyto obchodní pod-
mínky měli bezpečně znát. Pravidla jsou podobná ve všech
obchodech, takže seznámíte-li se s nimi důkladně jednou,
budete „vybaveni“ i napříště.

Postup při nákupu
1. Zorientujte se v nabídce
Pokud nechcete konkrétní zboží, anebo když se na trhu
nevyznáte, ze všeho nejdříve se snažte získat co nejvíce
informací. Základní přehled o nabídce i cenách můžete získat
z nabídkových letáků obchodů a z recenzí ve specializo-
vaných časopisech, napovědět vám mohou také diskuse nebo
hodnocení zákazníků přímo na stránkách některých obchodů.
2. Srovnejte ceny s konkurencí
Pokud už jste našli svoje zboží, zjistěte, kde ho koupíte
nejlevněji. Využijte služby na srovnání cen. Ve vyhledávacím
okně služeb stačí zadat jméno výrobku, nebo alespoň jeho
část, a hned vidíte, kde je vaše zboží k mání a za kolik. Pozor
však, uvedená cena je sice s DPH, ale neobsahuje dopravu
a poštovné. Zde by však už neměly být rozdíly řádové,
nicméně, zvolíte-li obchod na druhém konci republiky,
pravděpodobně vám zboží nedoveze zdarma a přijdete
i o možnost ušetřit osobním odběrem.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality
(pokračování v příštím čísle)

„Ztráta“ třídní knihy na Gymnáziu pod Svatou Horou
Ne, nelekejte se. Nechci vás strašit historkami o nezbedných studentech, kteří
v okamžiku, kdy vycítí problém (nejčastěji s absencemi, s jejichž omluvením to vypadá
bledě), nenápadně uzmou třídnici, rafinovaně pronesou mimo školní areál a tam ji
a) spálí, b) roztrhají, c) potřísní kyselinou … prostě sprovodí ze světa. Těmto ničitelům
třídních knih odzvonilo – alespoň na Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami.
V této škole – jako jedné z mála v České republice – se od září 2009 zapisuje online.
Třídní knihy jsou v elektronické podobě! Novinka má své nesporné výhody, mimo jiné
značně šetří čas učitelům, při dělených hodinách odpadají problémy s přenášením
třídních knih do ostatních skupin. Tato administrativa je vedena v systému Bakaláři,
v němž funguje i projekt průběžné klasifikace. Pro rodiče studentů je celý systém
mimořádně cenný – mohou si z domova zjišťovat aktuální studijní výsledky svého
potomka a zároveň dostanou informace o jeho absenci. Odpadají tak nemilá překvapení
při rodičovských schůzkách, každý rodič se může informovat denně – stačí se přihlásit
a kliknout.
Online třídní kniha je jedním z kroků postupné modernizace Gymnázia pod Svatou
Horou. Kromě snahy zlepšovat zázemí školy (př. vybudování nového sociálního zařízení
minulý školní rok) od ledna tohoto roku funguje i docházkový systém, kdy se studenti
při vstupu do školy přihlašují čipy – je tak monitorován pohyb studentů, jejich skutečná
přítomnost.
Je možné, že nás někdy v budoucnu počítače zahltí, avšak výše zmíněný projekt práci
usnadňuje a je nesporným přínosem pro učitele i rodiče.



F O T O K R O N I K A

První místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se v první zářijový den přišel podíval do Základní školy
pod Svatou Horou, Příbram. Snímek přibližuje atmosféru v první třídě.

Příbramský herec Pavel Nový provedl Galerií Františka Drtikola účastníky vernisáže výstavy
uspořádané k 50. výročí založení Divadla Příbram.

V těchto dnech je již v provozu nový přechod přes železniční trať u Junior klubu. V průběhu
stavby testovali jeho sjízdnost občané s handicapem, děti na koloběžce apod.

Součástí akce “Příbramská svatohorská šalmaj” byl i průvod v historických kostýmech. V průvodu
šel také starosta MVDr. Josef Řihák s “Arnoštem z Pardubic”. Starosta MVDr. Josef Řihák předal ceny vítězům Volejbalového turnaje “O pohár starosty města”.

V sobotu 19. září se uskutečnil další ročník Běhu hasičů do Svatohorských schodů. Ceny vítězům
předal starosta MVDr. Josef Řihák.

Letošní ročník Sevenoaks Rally Příbram je za námi, snímkem připomínáme start, který stejně jako
vloni provedl starosta MVDr. Josef Řihák.

V úterý 22. září byl také v Příbrami na náměstí 17. listopadu Den bez aut. Akce se zúčastnil
místostarosta Václav Černý a zastupitel Jiří Řehka.



Vážení čtenáři,
léto nám definitivně skončilo
a nastává období plné pracovního
nasazení. Do Vánoc musíme
dohnat vše, co jsme v tomto roce

plánovali. OHK Příbram ukončila sběr dat do Regionálního adresáře firem na
rok 2010 a nyní probíhají přípravné práce pro tisk tak, aby katalog mohl být
dokončen do letošních Vánoc a podnikatelům se dostal do rukou do konce

prosince 2009. Současně pořádáme řadu zajímavých akcí, které Vám postupně přiblížím.
Dne 1. října pořádáme seminář k programu „Zelená úsporám“ v zasedací místnosti ČS, a. s.
Specialisté ze Státního fondu životního prostředí přednesou aktuální otázky a vývoj programu
„Zelená úsporám“. V další části bude zástupcem ČS, a. s., představena účast bank v tomto
projektu a samozřejmě proběhne diskuse a konzultace k programu. Přihlásit se mohou též
firmy, které jsou zapsány na seznamu dodavatelů a výrobců. Ty mohou semináře využít
k propagaci svých materiálů nebo i účasti svého zástupce u stánku s nabídkou dodavatelů
nebo výrobců zapsaných na seznamu dodavatelů a popř. i poradenských firem. Očekávala
jsem daleko větší zájem o toto téma, ale zhruba týden před konáním semináře máme cca
20 přihlášek, což svědčí o tom, že program je pro běžného uživatele natolik složitý a málo
přístupný, že lidé raději budou své domy zateplovat bez tohoto programu a s méně starostmi.
Je velká škoda, pokud se v našem státě vyhlásí podobný program, že podmínky jsou tak
nepřijatelné, že se mine zamýšleným účinkem.
Další akcí, na kterou se vyloženě těším, je exkluzivní přednáška s makroanalytickým
analytikem ČSOB a autorem knihy „Ekonomie dobra a zla“ panem Tomášem Sedláčkem
na téma „Dopady ekonomické krize v širších souvislostech“. OHK Příbram pořádá tuto před-
nášku společně s pobočkou ČSOB Příbram dne 15. října na malé scéně Divadla A. Dvořáka
v Příbrami a je o ni obrovský zájem. V současné době již máme téměř 120 přihlášek zvláště
z podnikatelské sféry, takže počítáme, že malá scéna bude zcela zaplněna. Není divu, vždyť
současná ekonomická situace se dotýká přímo nás všech a podnikatelů zvláště.
Naše OHK uspořádala již tři semináře k datovým schránkám, které mají povinnost zprovoznit
všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci, a to
do 31. 10. 2009. Na těchto seminářích jsme proškolili 150 firem. Poslední možnost dozvědět
se více budou mít podnikatelé ještě 27. října 2010 od 8,30 hodin v Domově mládeže
v Jiráskových sadech 240 v Příbrami. OHK Příbram zde zprostředkovává tuto akci
pro Hospodářskou komoru České republiky a KHK Střední Čechy. 
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách i webu HK ČR www.komora.cz,
kde se můžete zaregistrovat. Tyto semináře pořádá HK ČR po celém území ČR. 
Připomínám, že podnikatelé mohou zasílat své podnikatelské dotazy na Informační místo
pro podnikatele, které funguje při OHK Příbram i nadále a též mohou využít (podnikatelé
i občané) naše kontaktní místo Czech Pointu v zadním traktu Zámečku - Ernestina. Kromě
všech výpisů z registrů státní správy ověřujeme od 1. 7. též  listiny (vidimace) a  pravost pod-
pisů (legalizace). Od tohoto data se nám značně zvýšila návštěvnost našeho Czech Pointu. 

Komora blahopřeje:
Střednímu odbornému učilišti Hluboš k jeho 50. výročí, kde se zvláště v zemědělských
a truhlářských oborech vyučilo za půl století až pět tisíc řemeslníků. V dnešní době je zvláště
důležité zachovávat řemesla pro budoucí generace, a tak škole přejeme hodně zájemců
o obory, které škola nabízí.
Dále blahopřejeme SK SPARTAKU PŘÍBRAM, který je 5. nejstarším klubem v Čechách,
k jeho 115. výročí existence, která má od roku 1894 bohatou historii. Členové klubu oslaví
své výročí dne 28. 9. bohatým programem zakončeným ve večerních hodinách ohňostrojem.
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., dne 21. října v areálu hutě pořádají již 13. ročník
společensko-prezentační akce „Opět po roce…“ Pozvaní hosté se mohou těšit na projekty
a novinky, pokračování realizace hutnického muzea, prohlídku areálu, střílení vzduchovkou
a kuší, lití olova či ražbu medailí. 

Noví členové schválení představenstvem dne 14. září 2009:
AMCO spol. s r. o. – chemická výroba čistících a odmašťovacích látek včetně polotovarů
a koncentrátů a poradenská činnost v projektech „Zelená úsporám“, „Panel“ a „IPRM“
ABRAMO cars, s. r. o. – nákup a prodej motorových vozidel, finančnictví a pojišťovnictví
MILAN KLIMEŠ – Restaurant ŠATLAVA – hostinská činnost
PROMISE BROKER, s. r. o. – poradenství v oblasti financí (od 1. 1. 2010)

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

tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

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

V dnešní době není problém najít nový byt či rodinný
domek. Kdo se však dokáže orientovat v nepře-
berném množství inzerátů? Jak najít a rozpoznat
seriózní nabídku, která by vyhovovala všem před-
stavám? Starosti týkající se nemovitostí vyžadují
nejen znalost právního prostředí, ale také pevné
nervy a mnoho času. V takových chvílích je
nejlepším řešením spolehnout se na důvěryhodného
a profesionálního partnera – realitní společnost, která
dokáže odpovědět nejen na tyto otázky. 
Nápad o založení právě takovéto společnosti vznikl
v roce 2002 za účasti jeho zakladatele pana Radka
Vystyda. 
Společnost SNARK si svým odborným a seriozním
přístupem vybudovala dominantní a stabilní pozici
na trhu nemovitostí, a to díky osobnímu přístupu
k řešení problémů svých klientů. Společnost SNARK
dbá na to, aby i u nás stejně jako ve světě byla čin-
nost realitního makléře vysoce ceněna a požívala
vysoké společenské prestiže. Vzhledem k tomu, že se
zpravidla jedná o hodnoty či úspory mnoha generací,
je tato společnost zárukou diskrétnosti a maximální
solidnosti. 
Aby byla potřebám svých klientů blíže, má tato
společnost dvě pobočky. Jedna se nachází na adrese
Praha 4, Budějovická 601/128. Druhá pobočka byla
vybudována v Dobříši na Komenského náměstí hned
naproti poště.   

Společnost SNARK v současné době spolehlivě
kontroluje trh s nemovitostmi v okruhu Prahy
směrem na jih. Ve své oblasti zahrnuje takové atrak-
tivní regiony, kterými jsou Praha, Praha - západ, Mníšek
pod Brdy, Dobříšsko, Příbramsko a mnoho dalších.
K prezentaci nemovitostí využívá moderní informační
technologie, které zajistí maximální informovanost
a dostupnost. 
Společnost má k dispozici vlastní obsáhlou databázi
klientů poptávajících či nakupujících nemovitosti
v regionu, kde působí. Její veškerou snahou je
zajištění spokojenosti při poskytování kompletních
služeb spojených s prodejem a pronájmem nemovi-
tostí s garancí, že v případě, že nedojde k uzavření
obchodního případu, má klient všechny již prove-
dené služby zdarma.
Veškeré právní úkony zabezpečuje společnost
prostřednictvím renomované advokátní kanceláře,
která se nachází přímo v prostorách společnosti.
Klientům, kteří se rozhodnou využít jejich služeb,
poskytuje společnost úschovu finančních prostředků,
a to až do zdárného ukončení celého obchodního
případu. Tyto služby jsou pro klienty zcela zdarma.
Společnost je v případě potřeby nápomocna
při řešení financování koupě nemovitosti prostřed-
nictvím vlastního finančního poradce.
Dnes se společnost těší z klientů, kteří se na ni
opakovaně obracejí se svými přáními, potřebami, ale
i starostmi. V oblasti nemovitostí se stala jejich
spolehlivým partnerem. 
V neposlední řadě je třeba zmínit, že s ohledem
na vlastní kapitál společnosti SNARK, tato v dnešní
době vykupuje nemovitosti (a to i v exekuci)
s garancí platby do 48 hodin a v budoucnu má za cíl
tuto službu výkupu nemovitostí několikanásobně
navýšit.

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
B u d e m e  m í t  n a  d ů c h o d y ?
Dovolím si otevřít diskusi nad problémem, který netrápí jen Příbramáky,
ale celou naši republiku. Ta se nachází uprostřed politické nestability, což
dokládá i atmosféra kolem projednávání návrhu státního rozpočtu. Na některé
problémy spojené s dlouhodobou udržitelností veřejných financí se nyní poněkud
zapomnělo. Hovořím o důchodové reformě, která musí být schválena napříč
politickým spektrem, neboť ji není možné měnit každých pár let. Diskuse
nad touto problematikou tak bude pokračovat až po volbách, i když nevíme
po kterých a kdy vůbec budou. Voliči by však měli znát recepty, jaké jednotlivé
strany nabízejí.  
Zodpovědní politici se od těch nezodpovědných liší horizontem uvažování.
Ta druhá skupina většinou nedohlédne dále, než na konec svého volebního
období. Ta první si naopak jasně uvědomuje, že nemohou přesouvat problémy
na budoucí generace, ale musí nabídnout jejich řešení. Nic nedemonstruje tento
rozdíl tak výrazně, jako přístup k důchodové reformě. Levicoví politici totiž
předstírají, že žádný problém nehrozí a důchodový systém je stabilizován na roky
dopředu. Není potřeba nic výrazného měnit. Tento přístup mi připomíná myšlení
člověka, který padá z desátého patra a v pátém patře si stále říká, že se nic
neděje.
Osobně mám jiný názor, podložený několika demografickými studiemi a doku-
menty tzv. Bezděkovy komise, která pojmenovala rizika současného penzijního

systému. Problém skutečně nevznikne ihned, a to do určité míry i zásluhou Topolánkovy vlády, která protlačila některé
nepopulární úpravy dnešního průběžného pilíře. Problém vznikne v době, kdy současná početná generace
tzv. Husákových dětí začne odcházet do důchodu. Z tohoto pohledu připomíná náš penzijní systém pyramidovou hru,
tzv. letadlo. Každoroční deficit důchodového účtu by mohl dosahovat řádu procent HDP, tedy desítek miliard korun
ročně v současných cenách. To by mohlo vést až k úplnému kolapsu hospodaření státu, kdy by již nebyly prostředky ani
na důchody, ani na sociální dávky. 
Před tímto problémem nemůžeme zavírat oči. Jaké jsou možnosti řešení? První dvě jsou pouze teoretické. Nemusíme dělat
nic a připustit, že průměrný důchod nebude za nějakou dobu dosahovat ani životního minima. Nebo budeme držet
současnou výši důchodu, v tom případě ale budeme muset drasticky zvýšit sociální pojištění, tj. osobní důchodovou daň.
To ale výrazně zvýší zatížení práce se všemi negativní důsledky – práce bude příliš drahá, firmy budou odcházet
do zahraničí, poroste nezaměstnanost a daňové úniky. Vidíme, že obě možnosti nepatří k příliš šťastným způsobům řešení.
Za mého působení na ministerstvu financí jsme připravili návrhy zákonů, které by podpořily individuální spoření a zod-
povědnost za zajištění se na své stáří. Chceme, aby byl majetek penzijních fondů přísně oddělen od majetku jejich klien-
tů. Dále navrhujeme, aby si lidé mohli část peněz přesunout ze současného průběžného pilíře na svůj vlastní účet. Tím
posílíme osobní motivaci. V současnosti totiž lidé nevidí přímý vztah mezi odvedeným sociálním pojištěním a svou výši
důchodů. Musíme si uvědomit, že výše důchodu u nás je jedna z nejvíce rovnostářských ve vyspělých zemích. Zároveň
by bylo vhodné, aby bezdětní odváděli vyšší sociální pojištění, než rodiče vychovávající děti. To samozřejmě nepřiměje
mladou generaci, aby okamžitě začala plodit děti. Opatření má za úkol zdůraznit, že dítě je také určitou investicí, které
však přispívá na důchody i těm bezdětným, kteří se tak stávají jakýmisi „černými pasažéry“ v důchodovém systému. 
Volič už musí posoudit sám, kdo pravdivě pojmenovává problémy a navrhuje řešení. Leckdy je to úloha nepopulární, ale
o to více potřebná. Já osobně se jí nebojím. 

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

Junáci v létě
Léto již je za námi a s ním i tábory příbramských Junáků. Podívali jsme se alespoň do některých z nich:
1. oddíl „Brdská smečka“ tábořil letos v Terčině údolí u Nových Hradů, v základně českobudějovických
junáků – v tzv. Švýcaráku. I když se tábora zúčastnily obě části oddílu – tedy Vlčata a Junáci – současně,
každá část měla vlastní program a vlastně i svůj vlastní styl tábora. Pro vlčata to byl tedy tábor stálý,
jehož motivem byly starořecké báje. Kluci s nimi začali v průběhu školního roku, už během roku získá-
vali kartičky s přízněmi bohů a bohyň. Dalším ziskem – k němuž byla právě ona přízeň bohů důležitá –
byly Benáry a Brachmy, za které si bojovníci pořizovali Kopis, Řecký meč, Hoplítské kopí, Brnění,
Přilba, Štít. To vše bylo podmalováno každovečerním čtením řeckých bájí.Mezi perličky patřil výrok
kohosi z vlčat, že na to, aby Artemis s Apollónem zlikvidovali 297 potomků Niobé, měli použít brokovnici
(dva rotačáky a bazuku) a od té doby byl termín Artemis s brokovnicí naprosto jasným hitem tábora. To
se promítlo i v jednom deštivém dni, kdy Vašek vytvořil Artemis (Nebo ArTerminatoris) ve dvou verzích
– s lukem i s brokovnicí).
Zajímavou zkouškou pak byla Pandořina skříňka: kluci dostali obálky s tím, že se nesmí otevřít a příští
večer je šestník spálí. Obě družiny odběhly s křikem „Vánoce jsou tady... (Reklama na Coca colu“,  pak
nastalo na 10 minut ticho, načež všichni začali křičíce a ječíce pobíhat (inu, otevřeli a postihla je nemoc
šílených vlčat)... Byl to pohled pro Bohy, kteří nevydrželi a asi při čtvrté vlně začali ječet taky. V samém
závěru se v Delfské věštírně řečtí hrdinové dozvěděli, že Prométhea neosvobodil Hérakles, ale zbylo to
na ně. Nebylo to ale jednoduché: nejprve si naklonit Háda, pak Poseidona (aby přesvědčili Dia, že trest
skončí) a pak už jen zabít orla a rozvázat Prométhea, pak za Héfaistem s kamenem, aby jej zakoval
v prsten a pak do chrámu pro odměnu od bohů. Ta se – kromě patřičných sladkostí skládala i z DVD
o řeckých bájích. K táboření patřily ale samozřejmě i toulky po okolí: hrad i divadelní představení
v Nových Hradech, Cuknštejn, Hraniční kámen, Monte Bú  a Červené blato. Samotný závěr pak patřil
slavnostnímu převedení čtyř nejstarších Vlčat do junáckého oddílu. 
Junáci pojali tábor jako hvězdicový putovní se základnou na Švýcaráku, takže vlčata opouštěli na jedno-
i vícedenní výpravy. Při nich kluci prozkoumali např. údolí říčky Černé, Žofínský prales a další části
Novohradských hor, kam se před dvěma lety kvůli obrovským polomům nedostali. Táborem procházela
hra motivovaná příběhem legendárních tzv. Tří králů – tedy partyzánským odbojem z doby 2. světové
války. A tak kluci absolvovali nejprve výcvik pro výsadkové jednotky, aby se pak dokázali skrytě pohy-
bovat v území obsazeném nepřítelem, zjišťovat potřebné informace, najít potřebné lidi, nebo vykonat
určené akce. Scénář hry mnohdy dokázalo podmalovat i počasí, a tak třeba setkání s neznámou kontaktní
osobou v rozpadlé stodole jedné vesničky na Třeboňsku proběhlo v noci, ve svitu blesků. Závěrečná
etapa pak kluky zavedla do skalního města na Kraví hoře v Novohradských horách. I když na dosah cíle
doslova přilétla jako první družina Orlů, byli nakonec Delfíni úspěšnější při luštění a hledání. Na nejpo-
malejší Bobry pak zbylo místo třetí.
1. dívčí oddíl Brdské čarodějnice „Řimbabki“ a 9. chlapecký oddíl tábořil na Libohošti. I tímto
táborem procházela dlouhodobá hra, která začala už v listopadu. Kvůli nižšímu věkovému průměru členů
a členek oddílu sáhli vedoucí do pohádkové říše a vzali si inspiraci z příběhů kdysi populárních méďů
Gumídků, kteří neustále musejí zdolávat nástrahy Tupounů  (ty představovalo vedení oddílu) a dokazo-
vat, že jsou lepší než kníže Ignor. Za každý zdařený pokus získali od některého z Tupounů kousek mapy.
Ta ukazovala, kam kníže Ignor ukryl gumídkovský kouzelný amulet. Ten se – společně s královským
pokladem – nakonec podařilo najít a království Medunie zachránit.
Cesta k vítězství ale nebyla jednoduchá. Jednou ptáci Krhouni ukradli Gumídkům ešusy, aby do nich
mohli naklást svá vajíčka. Aby je méďové získali zpět, museli si pro ně doskákat – naštěstí za pomoci
hopsínkové šťávy. Ta se ostatně uplatnila mnohokrát. Jestli fungovala, můžete se zeptat dětí samotných.
Ale recept se zřejmě nedozvíte – ten zná jen Babča. Oblíbenou atrakcí byl turnaj mezi Tupouny a Gumídky.
Ten spočíval v indiánském tenisu, v gumídkovském pexesu, v uzlování a v hodu na cíl – a dlužno podot-
knout, že výsledky byly velmi těsné. Jednou z oblíbených bojovek bylo pronikání lesem nedaleko Gum-
dolí zamořeným Tupouny. Pro mnohé ale bylo složitější vysvětlit Tupounům některé životní pravdy –
např. že je země hranatá, listí opadává v létě, Slunce svítí i v noci, voda teče nahoru apod. Nejeden
Gumídek se při hledání logických argumentů zapotil víc než před tím v lese. V samém závěru tábora je
najednou objevil Tupoun, kterého prý kníže Ignor zmlátil, takže se rozhodl pomáhat Gumídkům – ale to
víte, byl to Tupoun, takže jeho rady nebyly zase tak dokonalé. Přesto se méďům nakonec podařilo najít
ukořistěný amulet a s ním i další poklady – mimo jiné i nůž pro každého člena oddílu. Závěrem doplňme,
že jako správní skauti si děti vařily samy – a byla to i taková jídla, jako je svíčková, ale kupodivu nezbý-
vala ani čočka, ani špenát, ani vydařené vločkové karbanátky. 
2. oddíl „Dvojka“ letos tábořil nedaleko Sedlčan na Štilečku, na tábořišti votických skautů. Zúčastnilo
se 21 členů včetně 5 holek, vlčat a junáků. Motivem tábora byli tentokrát Vikingové. Mnohem více napětí
ale přinesl poněkud nechtěně sám život: každou noc se totiž někdo kolem tábora ochomýtal – díky
bdělým hlídkám noční návštěvníci maximálně prošli kolem kuchyně a povedlo se jim odháčkovat
několik stanů, ale na víc se nevzmohli. A pak tu byl jeden regulérní přepad ze strany votických roverů.
Ten byl ale veden v tak gentlemanském duchu, že se všechny nájezdníky podařilo pochytat a úspěch
zaznamenala dokonce i vlčata! Vyvrcholením vikingského tábora byla etapa, která vycházela přísně
z mytologie: v závěrečném boji (Vikingové putovali do Ameriky) byli všichni bojovníci pobiti. To ale
pro ně bylo vlastně vítězstvím, protože jen tak se mohou dostat do Valhaly a tam bojovat za lepší svět.
V duchu mytologie je do Valhaly odvedly krásné Valkýry a tam následovala hostina, při níž doslova
jídlo padalo se stolů. 
Aby ale bylo zřejmé, že ani Junákům není cizí moderní technika, v programu se objevilo i hledání
„kešky“ –tzv. geosaching – tedy práce s GPS, a oblíbenou atrakcí byla i nízká a vysoká lana přímo
na táboře. Závěrem doplňme, že veškeré nástrahy, ale především radosti táborového života zvládli i pěti-
a šestiletí členové naprosto bez problémů.

Jiří Hejkrlík

Ještě jednou k sekání trávy ve městě
Technické služby města Příbrami mimo jiné zabezpečují
údržbu veřejné zeleně na pozemcích města. Nejedná se pouze
o sekání, hrabání, nakládání a odvoz trávy. Tato služba před-
stavuje rovněž výsadbu stromů a keřů, ořezávání stromů
a často i jejich kácení. Ve městě je 85 ha zeleně. Posekat tuto
plochu 3x za rok představuje celkem kolem 250 hektarů.
Na první pohled se toto množství nemusí zdát jako zvlášť
velké. Třeba si však připomenout, že na zelených plochách
ve městě jsou stromy, keře, obrubníky, prvky dětských hřišť,
klepače koberců, značné nečistoty a kolem zaparkované
stovky automobilů. Sekání stroji je tak značně zpomalováno
a poměrně velké plochy je nutné sekat strunovými sekačkami.
V minulosti městská rada odsouhlasila systém sekání. Město
je rozděleno do deseti bloků. Pořadí sekání v jednotlivých
blocích se zpravidla každý rok částečně mění. Vždy však bude
situace, že jeden blok je první a jiný poslední.
Mimo pořadí jsou sekané plochy náměstí, dětských hřišť,
pruhy kolem silnic a příkopy kolem komunikací patřící měs-
tu. Samostatný 11. blok patřící k městu Příbram. Po posekání
všech deseti bloků ve městě se ihned zahajuje sekání v obcích.
Je tomu tak hlavně proto, že frekvence a množství občanů,
kteří se pohybují po veřejném prostranství těchto obcích, je
výrazně menší, než v samotném městě Příbram – zejména
na sídlištích. V roce 2009 bylo sekání trávy zahájeno již
22. dubna. Do konce května byla tráva ve městě poprvé
posekaná. Ve dnech 4. 6. a 5. 6. byla posekaná tráva v obcích.
V minulosti bylo první sekání ve městě zpravidla ukončeno
k 30. 6. a ve vesnicích v prvním týdnu července. Nákup tří
nových samosběrných sekaček a lepší organizace práce
umožnily urychlit první sekání o celý měsíc. Bez přestávky
bylo přistoupeno k druhému sekání a k 20. 7. byla tráva
ve městě a v obcích opětovně posekána. Rovněž třetí sekání
bylo zahájeno bez přestávky. Předpokládané termíny sekání
v jednotlivých blocích (i vesnicích) jsou vždy včas zveřejněny
na adrese www.ts-pb.cz, v Příbramském deníku, Kahanu

a Periskopu. Třetí sekání bylo plánováno ukončit do 15. - 18. 9.
jak již bylo uvedeno, sekání je prováděno každý den (často
i v sobotu) od 22. dubna. Po celou dobu tento proces provádějí
stejní zaměstnanci Technických služeb města Příbrami.
Využívá se veškerá technika, kterou mají Technické služby
k dispozici.
Nebráníme se připomínkám k práci našich zaměstnanců
a pokud jsou oprávněné, snažíme se je řešit. Jsem názoru,
který vychází z možností zaměstnanců, strojů a techniky, že se
současným počtem těchto subjektů nelze urychlit sekání
trávy. 
Zvýšení počtu sekání ze dvou na tři za rok se mi jeví jako
dostatečné. V tomto roce bylo také kritiky na dobu sekání
výrazně méně než v minulosti. Překvapila mne reakce obyva-
tel Kozičína. Podle vyjádření předsedkyně osadního výboru
starostovi města, část obyvatel ostře a nevybíravě kritizuje
paní předsedkyni za to, že tráva na návsi před hospodou
a kolem místních komunikací není úplně včas posekaná. Tato
kritika se týkala termínu prvního a třetího sekání. Při dalším
sekání v Kozičíně prosím, aby si osadní výbor práci od Tech-
nických služeb města Příbrami převzal. Paní předsedkyně
samozřejmě neodpovídá za sekání trávy v Kozičíně. Tuto
odpovědnost mám jako ředitel TS já a v žádném případě se jí
nevyhýbám. V tomto článku jsem jenom chtěl poukázat, že
rovněž sekání trávy je prováděno podle schválených pravidel,
podle možností strojů a zaměstnanců a v neposlední řadě i po-
dle povětrnostních podmínek. V úvahu je brána skutečnost,
jak je lokalita využívána obyvateli města. Jsem proto toho ná-
zoru, že třikrát posekaná tráva ve vesnicích, které jsou
součástí města Příbram, je dostatečné. Obracím se proto na
občany města o určitou míru respektování skutečností, které
sekání trávy ve městě objektivně ovlivňují. Pokud máte
jakékoliv připomínky k práci Technických služeb města
Příbrami, sdělujte je prosím na tel.: bezplatná linka
800 162 354, nebo mobil 777 705 601.

Ing. Ladislav Michvocík, ředitel TS Příbram
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DUŠAN ČERNÝ
kra jiny, figury

16.10.-26.11 .2009

Galerie Františka Drtikola Příbram pořádá výstavu

Galerie Františka Drtikola
Zámeček - Ernestinum Příbram

otevřeno denně kromě pondělí 9-17 hodin

BRUSLAŘSKÝ KLUB PŘÍBRAM
pořádá na Zimním stadionu kurzy bruslení 

pro dívky a chlapce od 3 let.
Kurzy vedou kvalifikovaní trenéři 

krasobruslení a hokeje.
Pondělí: 18.00 – 18.45 malá hala
Středa: 13.30 – 14.15 malá hala

Čtvrtek: 15.45 – 16.30 velká hala
Podrobné informace: www.bkpribram-tym.cz

nebo na tel. 777 176 555, 608 738 734

V minulém čísle jsem oznámila, že pro Vás připravu-
jeme taneční hodiny s tanečním mistrem p.Dohnalem.
Nyní upřesňuji termín konání. Začínáme 7. 10. 2009
od 15 do 17 hod a každou následující středu. Jedná se
o 10 lekcí po 2 hodinách. Zájemci o tento kurz, hlaste
se v našem Komunitním centru, Žežická č. 193 buď
osobně - pondělí až čtvrtek 9 - 14 hod., a nebo na tel.
č. 318 637 531,775 073 499.

A. Kasíková, SPCCH, Komunitní centrum Příbram


