
S T A L O S E

Město Příbram zakoupilo dva
další externí defibrilátory a daro-
valo je Policii ČR a SDH Příbram.
Přístroje slavnostně předal starosta
MVDr. Josef Řihák.

Město Příbram obdrželo oficiální
zprávu o ratingovém hodnocení.
Starosta MVDr. Josef Řihák a místo-
starostové MUDr. Ivan Šedivý
a Václav Černý tuto zprávu
převzali v prostorách Galerie
Františka Drtikola Příbram. 
O ratingové analýze se více
dozvíte v Informacích z radnice.

Starosta města MVDr. Josef Řihák
podepsal smlouvu o programu
“Investice do rozvoje vzdělání”
s Mgr. Jiřím Holým, ředitelem
Vzdělávacího institutu Středo-
českého kraje.                   

Město Příbram se dočkalo v uplynulých letech mnoha
pozitivních změn.
Nová, moderní čistírna odpadních vod, nově zrekonstruo-
vané autobusové nádraží, pěší zóna na Hořejší Oboře –
to je jen malý výčet úspěšně realizovaných projektů
během uplynulých čtyř let v Příbrami. Změn, které se
v našem městě v posledních letech odehrály, je celá řada.
Připomeňme si je nyní během krátké procházky nedávnou
historií. 

V roce 2007 se město Příbram zapojilo poprvé v historii
do programu prevence kriminality Ministerstva vnitra
České republiky. „Zastupitelstvo města vzápětí schválilo
městský plán prevence kriminality až do roku 2011.
Hlavním smyslem našeho zapojení do programu bylo
zlepšení bezpečnostní situace v Příbrami. V rámci programu
boje s kriminalitou jsme vzápětí realizovali zásadní změny
v Městské policii Příbrami. Zvýšili jsme například počet
strážníků, zavedli jsme opět službu strážníků se psy
a strážníky – okrskáře, přestěhovali jsme sídlo městské
policie na náměstí T. G. Masaryka a v neposlední řadě
jsme městským policistům pořídili novou výzbroj a výstroj,“
vypočítává starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák
změny, kterými prošla v uplynulém období Městská
policie Příbram. A výsledky se nyní dostavují. 
V Příbrami došlo k výraznému snížení kriminality. Město
se v celostátním měřítku statistiky kriminality posunulo
z nelichotivého 1. místa v roce 2007 na 10. v roce 2009.
Navíc v roce 2009 byla podepsána smlouva o spolupráci
mezi městem Příbram a Policií ČR, na základě které
došlo mimo jiné i k vytvoření společných hlídek Městské
policie Příbram a Policie ČR. V současné době tak město
zaznamenává další pokles kriminality. To, co nás nyní
nejvíce trápí, je tak zvaná drobná kriminalita – drobné
krádeže, vykrádání aut, sklepů a podobně. Na boj s tímto
problémem je nutné se v příštích letech zaměřit.

V oblasti investiční výstavby se v Příbrami v uplynulých
letech realizovala celá řada významných akcí. V roce
2008 byla dokončena komplexní rekonstrukce příbramské
čistírny odpadních vod. „Součástí této stavby byla i rekon-
strukce kanalizace v oblasti Mariánského údolí,
Hrabákovy ulice a náměstí Dr. Theurera. Město Příbram
tato stavba stála celkem 6,950 milionu eur. Z toho 75 %
této částky jsme získali jako dotaci od Evropské unie
a ze Státního fondu životního prostředí ČR,“ řekl místo-
starosta Příbrami MUDr. Ivan Šedivý, který byl zároveň
manažerem této stavby.
Další akcí, kterou město Příbram za poslední čtyři roky
realizovalo, je rekonstrukce a modernizace autobusového
nádraží. Generální oprava stála asi 63 milionů korun
a město Příbram na stavbu získalo podporu z Regionálního
operačního programu Evropské unie ve výši 58 milionů
korun.

Ve městě v uplynulém období přibylo i několik
opravených ulic. Jednou z nich je Zdabořská ulice a město
Příbram její rekonstrukci realizovalo ve spolupráci
se Středočeským krajem. Rekonstrukce celkem stála

82 milionů korun, z toho město se podílelo 46 miliony
korun. Při opravě se našly peníze i na vybudování
cyklostezky ze Zdaboře na Drkolnov.
Další významná oprava ulice byla dokončena letos
na sídlišti. Kompletně byla opravena ulice Bratří Čapků.
„Tato rekonstrukce je součástí Integrovaného plánu
rozvoje města pro Březohorské sídliště, na který město
Příbram získalo dotaci ve výši 5,1 milionu eur z Integro-
vaného operačního programu Evropské unie. V rámci
tohoto programu město může čerpat peníze na regeneraci
veřejných prostranství a zeleně. Současně peníze získávají
i majitelé nemovitostí ve vymezeném území a mohou je
využít na opravy svých domů,“ uvedl starosta Josef Řihák. 
V letošním roce se rovněž uskutečnila rekonstrukce
Březnické ulice v Příbrami. Stavba asi za 5 milionů korun
byla plně hrazena z peněz města Příbrami.
Velkým úspěchem posledních let je dokončení pěší
a odpočinkové zóny Hořejší Obora. Tato stavba byla
dokončena v roce 2009. Součástí projektu bylo i odbah-
nění rybníka v centru města, které stálo 7 milionů korun
a na jehož realizaci dostalo město Příbram dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR. „Těší mne, že se pěší
zóna Hořejší Obora stala živou součástí našeho města.
Pořádá se zde spousta akcí a lidé sem rádi chodí. I proto
bych byl rád, kdyby se pás zeleně v centru města rozšířil
i k Dolejší Oboře a nahoru podél Příbramského potoka
kolem Q-klubu,“ doplnil starosta MVDr. Josef Řihák.

A jaké další pozitivní změny se v Příbrami v poslední
době uskutečnily? 
Tak například bylo osvětleno celkem čtyřicet přechodů
pro chodce na dvanácti křižovatkách. Na tuto akci město
Příbram získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury ve výši téměř 3,5 milionu korun. 
Z tzv. Norských fondů město opravilo a dovybavilo
Základní školu Jiráskovy sady a Základní školu ve Školní ulici.
Město Příbram pořídilo dobrovolným hasičům z Příbrami
zásahové vozidlo přibližně za 4,5 milionu korun a nafu-
kovací člun se závěsným motorem, který hasiči využívají
na záchranu osob a majetku při povodních. 
Komplexní rekonstrukcí celkem za 6 milionů korun prošlo
příbramské kino, které má nové sociální zařízení, novou
promítací kabinu, vzduchotechniku a digitální zvuk. Nové
je i promítací plátno.
Vedle 2. ledové plochy v areálu Zimního stadionu
v Příbrami byly vybudovány nákladem asi 7 milionů korun
nové šatny. 
Zahájena byla i oprava budovy bývalého ředitelství
Rudných dolů Příbram na náměstí T. G. Masaryka.
V objektu již sídlí strážníci Městské policie Příbram, nové
jsou tu i zasedací sály.
V areálu Nového rybníka v Příbrami bylo za více než
1 milion korun zrekonstruováno centrum skautských
kluboven. 
Byl realizován projekt energetických úspor v objektu
Základní školy, Příbram VII, 28. října 1. Na stavbu za 20,3
milionu korun město získalo dotaci z Operačního programu
Životní prostředí Evropské unie ve výši téměř 16 milionů
korun.
Naproti Uranu bylo vybudováno nové parkoviště s kapacitou
120 míst.
Od září 2009 začal v Příbrami jezdit školní autobus.
Každý den vyjíždějí na trase z Březových Hor a od Nové
Hospody dva autobusy, které pod dohledem strážníka
městské policie zdarma vozí děti do příbramských škol. 
Zastupitelstvo města Příbrami snížilo na 40 počet míst,
na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. 
Město Příbram uspělo se žádostí o dotaci na projekt
„Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka
v Příbrami“. 
Z Operačního programu Životní prostředí město Příbram
získalo dotaci na rekultivaci bývalé skládky Květná.  
Město Příbram získalo letos celkem přes 47 milionů korun
na realizaci čtyř projektů energetických úspor v domech
s pečovatelskou službou a ve školách.

jk

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané.
Skončilo léto, doba
dovolených a každý
z nás se opět naplno
dal do práce. Letošní
podzim je o to výji-
mečnější, neboť uza-
vírá čtyřleté funkční
období dnes již bý-
valého městského
zastupitelstva. 
Za několik dnů nás
čekají komunální vol-
by. O dvacet pět míst
v Zastupitelstvu města
Příbrami se uchází
celkem 338 kandidátů

zastoupených na kandidátkách celkem patnácti
stran, hnutí a politických uskupení. Komunální
volby se v celé České republice uskuteční ve dnech
15. a 16. října 2010. Seznam volebních místností
a další důležité údaje najdete mimo jiné i na úřední
desce města a na webových stránkách pribram.eu. 
Přál bych si, aby svého volebního práva využilo
co nejvíce občanů Příbrami. Svojí účastí ve volbách
může dát každý z nás najevo, jak rád žije ve svém
městě, a že mu záleží na tom, jakým směrem se
budou v příštích letech vyvíjet osudy nás všech.
Věřím, že ve volbách budete vybírat kandidáty
pečlivě a zodpovědně. Příštím zastupitelům přeji,
aby naše město vedli s rozvahou a pokorou, která
k tomuto důležitému postu také patří. 
Nyní mi dovolte krátké poohlédnutí za událostmi
uplynulých dnů v Příbrami. 
Začal nový školní rok a s ním se ulice města opět
zaplnily dětmi a studenty. Letos podruhé se konalo
vítání nového školního roku na pěší zóně Hořejší
Obora. Těší mne, že na tuto akci přišlo hodně dětí,
a to jak školního věku, tak i předškoláci z mateř-
ských škol. Po dvouměsíční přestávce opět začaly
děti do příbramských škol vozit školní autobusy.
Jsem moc rád, že o tuto službu, která je pro děti
zdarma, je velký zájem. Kéž by se podobných
služeb, které lidé vítají, podařilo v budoucnu
v našem městě pro občany realizovat co nejvíce.
Další užitečné a dětem prospěšné zařízení začalo
sloužit u Waldorfské školy Příbram. Zásluhou
rodičů zdejších školáků a Spolku přátel příbram-
ské waldorfské školy zde bylo vybudováno krásné
školní hřiště a zázemí pro výuku pod širým
nebem.
Důležitou zprávou pro občany je i udělení ratingu
městu Příbram za rok 2009. Nezávislá ratingová
agentura udělila městu Příbram výborné hodno-
cení, které je objektivním zhodnocením
skutečnosti, že město Příbram dobře hospodaří.
A věřte, že to v současné situaci, kdy se svět stále
jen zvolna zotavuje z ekonomické krize, není
nijak jednoduché. Povedlo se nám včas přijmout
restriktivní opatření, a předejít tak negativním
dopadům krize. A protože hospodaření města se
vyvíjí lépe, než jsme na začátku roku při přípravě
a schvalování rozpočtu očekávali, můžeme si
dovolit nyní i výdaje, se kterými jsme původně
nepočítali. A tak nyní můžete v Příbrami sledovat
průběh oprav nejrozbitějších ulic a chodníků.
Místa, která je třeba opravit, jsme stanovili na zá-
kladě požadavků občanů. Na naši výzvu, aby nám
lidé napsali, co by si přáli opravit, reagovalo
několik desítek občanů. Vážím si této aktivity
a občanům za ni děkuji.
Vedle oprav ulic a chodníků jsme mohli také více
peněz poskytnout sportovním organizacím, jejichž
hlavní činností je sportovní vyžití mládeže
a obdržely dotaci v rámci dotačního řízení města.
Nová schválená dotace činí 200 korun na jednoho
člena mládeže, a sportovní organizace si tak podle
počtu členů v žákovských a dorosteneckých
oddílech rozdělí navíc téměř 300 tisíc korun. 
Vážení občané,
děkuji Vám všem za podporu, které se mi v mnoha
směrech od Vás dostalo. Věřím, že nové zastupi-
telstvo, o jehož složení svými hlasy již za několik
dnů rozhodnete, bude pracovité, rozvážné a že jeho
členové budou naplno pracovat ve prospěch nás
všech a našeho města Příbrami. Přeji Vám všem
šťastnou volbu.

MVDr. Josef Řihák

M A L É O H L É D N U T Í
Z A U P L Y N U L Ý M V O L E B N Í M O B D O B Í M

Z utkání starších dorostenců SK
Spartak s Novo Kladno. Příbramští
zaslouženě vyhráli 2:1.

Sport pro malé školáky
Zveme všechny děti 2. a 3.
ročníků základních škol, které
mají chuť běhat, skákat a řádit
s míčem, do tělocvičny Základní
školy pod Svatou Horou. Kdy?
Každé úterý a čtvrtek od 15,30
do 16,45 hodin (začínáme v úterý
12. 10. 2010). Kontakt: 
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

tel. 318 401 151, 
602 154 292, 602 309 689, 

1zs@pbm.czn.cz; www.1zs-pb.cz



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VIKTORIN Z GUTŠTEJNA

ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ
1502 ? - 1554

Po smrti svého otce vykonával poručnickou správu nad ma-
jetkem dědiců Ludvíka z Gutštejna Viktorín, nejstarší Volfův
syn. Poměrně dlouhé období (trvalo deset let) přineslo Příbrami
mírné uklidnění vztahu mezi vrchností a měšťany. Snad to
bylo způsobeno tím, že zástavní pán v Příbrami trvale nesídlil
a zdejší panství spravoval skrze své hejtmany. Funkce hejt-
mana, vrchního správce panství a zástupce pána, se tak stala
rozhodující pro vztah mezi městem a vrchností. Hejtmanem
mohl být jak nižší šlechtic, tak i neurozený, bylo poměrně
častým jevem, že zemané a rytíři sloužili tímto způsobem
pánům. Tradiční spory o monopolní právo vařit pivo zřejmě
probíhaly dále, byť se zdá, že Viktorín nelpěl na tvrdosti svého
otce. Do archivních pramenů se ale dostaly dva případy osob-
ních sporů hejtmanů s měšťany.
První z nich vedl Jan Kekule ze Stradonic, příslušník rodu
drobné šlechty původem z Kladenska, jehož členové měli
ve znaku hříč (háky pro pouštění žilou koním). V roce 1548 se
dostal do sporu s příbramským rychtářem Václavem Lískou.
Co bylo příčinou sporu, nevíme, jisté však je, že v rámci sporu
byla násilím zabavena truhla jisté Doroty z Tetova, zemanky,
žijící v Příbrami, kterou si u rychtáře uschovala. Truhla byla
odnesena na Zámeček, vylomena a obsah zabaven. Celý pří-
pad musel řešit zemský soud, o jeho výsledku zatím nemáme
žádnou povědomost.
Druhý spor nastal v roce 1552. Tehdejší hejtman Pankrác si
zakoupil v Příbrami statek a nechtěl z něj platit městu obvyklé
poplatky, dávky za vodu a desátek, poněvadž se považoval
za osobu spadající pod vrchnost, tedy takovou, která poplatky
neplatí. Skutečnost podle tehdejšího práva byla ale jiná,
důležité bylo nikoliv to, jakého je kdo původu, ale jakým
právním režimem je daná nemovitost vedená v evidenci, tedy
např. pokud šlechtic koupil měšťanskou nemovitost, ta byla
i nadále zatížena povinnostmi měšťana, musel ji spravovat
podle městského práva. Šlechtic mohl dosáhnout (a často také
dosáhl) vyjmutí nemovitosti z městské jurisdikce a majetek se
tím stal svobodným, ale tato procedura nebyla vždy výhodná
a také, často z osobních důvodů, s ní původní vrchnost
nesouhlasila. Rovněž i v tomto případě Viktorín z Gutštejna
Pankráce napomenul, aby dodržoval stará pravidla a městu
dávky platil, tudíž osvobození Pankrácova majetku
znemožnil.
Co bylo příčinou této Viktorínovy vstřícnosti vůči příbram-
ským, nevíme. Snad to mohly být úvahy, kterými se tehdy
zabýval, a sice pokusy o oživení těžby stříbra, ke kterým se
čas od času ubíraly naděje pánů města i císaře. Na počátku
50. let 16. století totiž byla císařem vydána nová povolení
pro těžaře, kteří by v Příbrami chtěli investovat do dolování
a jedním z nich byl i náš Viktorín. Dokonce bylo zahájeno
jednání mezi císařem a Viktorínem o vykoupení města zpět
pod přímou královskou správu. Vážně se též uvažovalo
o zřízení mincovny ve městě, prý již byl pro tento účel vybrán
i konkrétní dům, kde by ražba mincí mohla probíhat. Žel,
ze všech těchto návrhů sešlo a pro mincovnu bylo nakonec
zvoleno místo v Praze (sic!). Viktorín se do dějin rodu Gutštejnů
zapsal zejména tím, že byl posledním vlastníkem a oby-
vatelem rodového hradu Gutštejn v západních Čechách.
V roce 1549 jej totiž prodal Hanuši Elpognarovi z Dolního
Šenfeldu, který jej nechal zpustnout. Tento prodej jakoby
symbolicky zahájil mocenský sestup rodu, který po více jak
sto let ovládal podstatnou část západních Čech.

Daniel Doležal

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

3. 10. 1670
dokončili štukatéři výzdobu
kaple Zvěstování P. Marie
(Šternberské) v ambitech
na Svaté Hoře.

5. 10. 1960
Rada města rozhodla o likvi-
daci příbramského pivovaru
(dnes komplex Tržnice).

16. 10. 1815
přenocoval v Příbrami ruský
car Alexandr I., a to v hostinci
U Zeleného stromu, který
stával na místě dnešní
Komerční banky.

18. 10. 1910
bylo usneseno Městskou
radou v Příbrami zavést tele-
fonní spojení na policejní
strážnici na Svaté Hoře.

20. 10. 1690
byli Pavel Uher a Kateřina
Sadílková odsouzeni k čištění
města od bláta a kamenů
od 8 ráno do pěti odpoledne

a měli dostat chleba za 1 krej-
car, aneb již před 320 lety
znali naši předci institut
trestu veřejných prací, osmi-
hodinovou pracovní dobu
a přestávku na oběd.

21. 10. 1855
se v Příbrami narodil Prokop
Lang, středoškolský profesor
a vynikající slovanský filolog.

23. 10. 1765
byla v Příbrami vykonána
poslední poprava. Byl
oběšen Jan Slavík, vůdce
zlodějské bandy.

28. 10. 1890
byla Příbram rozčleněna na 5
čtvrtí. Později byl počet
čtvrtí zvýšen na 10. Důsledky
tohoto neblahého kroku, který
město rozčlenil nelogicky
a nepřehledně, trvají dosud.

31. 10. 1875
si zřídil spolek Měšťanská
beseda spolkové místnosti
s knihovnou a čítárnou  v patře
objektu na rohu dnešního
Václavského náměstí a  Lázeň-
ské ulice - v přízemí byla
kavárna a restaurace.

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
Darování externích defibrilátorů
Starosta MVDr. Josef Řihák předal během 2. ročníku turnaje v malé
kopané v Příbrami automatizované externí defibrilátory HeartStart FRx
Philips velitelům příbramské policie a hasičů. O darování přístrojů
hasičům a policistům rozhodli zastupitelé města Příbrami. Každý
z přístrojů má hodnotu přibližně 50 tisíc korun. Za Policii ČR, územní
odbor Příbram, si přístroj převzal velitel plukovník René Peták, za dobro-
volné hasiče to byl velitel sboru Martin Poulíček. 
„Automatizovaný externí defibrilátor HeartStart FRx Philips jsme
nedávno pořídili pro Městskou policii Příbram. A strážníci hned vzápětí
při Prokopské pouti s ním poskytli první pomoc příbramskému
občanovi, a zachránili mu tak život. S přístrojem je schopen poskytnout
účinnou pomoc i naprostý laik. Tím, že zastupitelé rozhodli darovat
defibrilátory hasičům a policistům, máme nyní velkou naději, že lidé,
kteří budou pomoc v nouzi potřebovat, budou mít přístroj k dispozici.
Hasiči totiž asistují při mnoha kulturních, společenských a sportovních
akcích. Rovněž policisté jsou neustále v terénu. Je tak zajištěno opti-
mální využití záchranných přístrojů,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 

Nižší kriminalita ve městě
V rámci pracovní skupiny prevence kriminality, která se sešla v úterý
7. září, obdrželo město Příbram od zástupců Policie ČR aktuální statis-
tiku kriminality na území města. 
Od ledna do konce července 2010 bylo na území města zjištěno 900
trestných činů. „To je o 313 méně, než za stejné období v roce 2009.
Před rokem bylo spácháno 1 213 trestných činů. To znamená, že jsme
zaznamenali snížení počtu trestných činů o 25 procent,“ konstatoval
starosta MVDr. Josef Řihák, který před čtyřmi lety vyhlásil program
důsledné prevence a boje proti kriminalitě. 
I přes tyto nesporné úspěchy město Příbram stále nejvíce trápí
majetková trestná činnost, i když v této oblasti došlo také k výraznému
poklesu. V roce 2010 bylo zjištěno za prvních 7 měsíců 654 majetkových
trestných činů, což je o 241 trestných činů méně než v roce 2009
(před rokem bylo spácháno 895 trestných činů). Jde tedy o pokles o 27 %.
„Dlouhodobě jsou největším problémem krádeže věcí z vozidel, na jejichž
prevenci se cíleně zaměřujeme. I v této oblasti došlo k poklesu zazna-
menaných trestných činů, a to o celých 30 %. Jen pro srovnání, v roce
2009 bylo zaznamenáno za výše uvedené období 430 krádeží věcí
z vozidel, v letošním roce pouze 301,“ zdůraznil starosta. 
K poklesu dochází i u násilné trestné činnosti. V roce 2010 zaznamenala
policie 27 skutků z této oblasti, naproti tomu v roce 2009 64 skutků.
Došlo tedy k poklesu o 58 %. Dále byl zaznamenán mírný pokles
u mravnostní trestné činnosti, v loňském roce bylo zaznamenáno 7 pří-
padů, v roce 2010 pouze 5 případů.
„Jsem rád, že pokračuje trend poklesu zjištěné kriminality stejně nebo
ještě výrazněji než v předcházejících letech. Když se nám v roce 2008
podařilo po dlouhé době zvrátit stoupající křivku počtu trestných činů,
odborníci tvrdili, že bude úspěch, když kriminalita setrvá na této úrovni
a nebude v dalších letech znovu stoupat. Nám se však podařilo, že kriminalita
každoročně klesá o více jak 10 % a čísla za prvních 7 měsíců letošního roku
jsou nad očekávání příjemná,“ řekl k aktuální statistice předseda
pracovní skupiny prevence kriminality a starosta města MVDr. Řihák. 

Mimořádné dotace na kulturu a sport
Zastupitelstvo města na posledním veřejném zasedání v právě končícím
volebním období schválilo mimořádnou dotaci na činnost občanských
sdružení, jejichž hlavní činností je sportovní vyžití mládeže. Sdružení
obdržela dotaci v rámci dotačního řízení. Schválená dotace činí 200,- Kč
na jednoho člena mládeže. „Vzhledem k dobrému hospodaření města
zastupitelé vyšli vstříc iniciativě předsedy Komise pro mládež, tělový-
chovu a sport pana Svatopluka Chrastiny, který informoval vedení
města o omezení přidělování dotací ze státního rozpočtu, k němuž letos
došlo. Sportovní organizace město letos podpořilo ze sportovních
grantů částkou ve výši 1,9 milionu korun. Nyní si navíc sportovní orga-
nizace podle počtu členů v žákovských a dorosteneckých oddílech
rozdělí dalších téměř 300 tisíc korun,“ informoval starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák.
Zastupitelstvo města dále schválilo poskytnutí dalších dotací z rezervy
starosty na pořádání sportovních a kulturních akcí.
„Svaz důchodců ČR, občanské sdružení, Městská organizace Příbram,
dostane od města 15 tisíc korun na částečnou úhradu zájezdu do panora-
matického kina v Praze a dvě návštěvy divadelních představení v Praze.
Cech příbramských horníků a hutníků dostane 20 tisíc korun na úhradu
nákladů na dopravu na 13. setkání hornických a hutnických spolků
v Maďarsku. Klubu tanečního sportu Příbram zastupitelé schválili
dotaci ve výši 10 tisíc korun na uspořádání soutěže “Mezinárodní cena
Středočeského kraje a města Příbrami”. Rally Příbram Klub město
podpoří částkou 100 tisíc korun na uspořádání XXXII. ročníku Rally
Příbram. A v neposlední řadě město Příbram přispěje občanskému
sdružení SK SPARTAK Příbram dotací na činnost mládeže ve výši
63 027 korun a částkou 20 tisíc korun na zajištění II. ročníku turnaje
„O pohár starosty města Příbram“, řekl starosta MVDr. J. Řihák.

Zpoplatnění videoterminálů
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 24/2003 ze dne 19. listopadu
2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
„Ke změně vyhlášky jsme přistoupili poté, co byl zákonem č. 183/2010
Sb., ze dne 18. května 2010, novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích. Novela městům umožňuje zpoplatnit nejen provozovaný
výherní hrací přístroj, ale také jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu,“ informoval
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. 
Město Příbram má Obecně závaznou vyhlášku číslo 24/2003 ze dne
19. listopadu 2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj. Sazba poplatku činí 5 000,- Kč na tři měsíce. „Podle nově
schválené vyhlášky budou poplatek ve stejné výši za každý přístroj platit
i provozovatelé technického herního zařízení povoleného Ministerstvem
financí ČR,“ doplnil starosta Josef Řihák. Na území města Příbram je
v současné době asi 230 technických herních zařízení povolených Mini-
sterstvem financí u přibližně 70 provozovatelů.

Příspěvek na nové varhany
Zastupitelstvo města Příbrami podpořilo projekt „Stavba velkých varhan
na Svaté Hoře“ a schválilo finanční příspěvek města Příbrami občan-
skému sdružení Matice Svatohorská na realizaci zmíněné akce ve výši
200 tisíc korun v roce 2010. 
„Občanské sdružení Matice Svatohorská zahájilo stavbu velkých varhan
pro Svatou Horu dne 22. prosince 2008. V letošním roce sdružení požá-
dalo město Příbram o spolupráci na realizaci projektu. Vzhledem k výši
pořizovací ceny nástroje, která činí 15 milionů korun, žádá Matice Sva-
tohorská o spolupráci formou finančního příspěvku od města Příbram
ve výši 3 miliony korun během následujících tří let. V letošním roce jsme
vzhledem k celosvětové ekonomické krizi museli učinit v rozpočtu celou
řadu restriktivních opatření. V zastupitelstvu jsme se shodli, že na tak
významnou akci musíme přispět. Věřím, že v budoucnu se ekonomická
situace v ČR a tím i příjmy města Příbrami zlepší a že budeme moci při-
spět na pořízení nových varhan víc,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.  

Generel vody a kanalizační soustavy
Na začátku září proběhl další výrobní výbor k akci Generel vody
a kanalizační soustavy, který postoupil do své závěrečné fáze. Za město
Příbram se těchto jednání zúčastňuje místostarosta MUDr. Ivan Šedivý:
„Již jsou zaměřeny jednotlivé průtoky v síti města, objevují se první
výsledky, které dávají signál, co bude třeba řešit. Od toho se v příštím
roce budou odvíjet i investice v této oblasti – úprava odlehčovacích
komor v nátoku na ČOV. Je to velmi důležité pro budoucnost města
a jeho další rozvoj, protože mapujeme oblasti, kde třeba v tuto chvíli
není zástavba, ale v Územním plánu města se s touto oblastí počítá.
Dokončení generelu a jeho definitivní předání se plánuje na jaro r. 2011.“

Veřejné osvětlení v budoucnu
O možnostech veřejného osvětlení ve městě jednal místostarosta MUDr.
Ivan Šedivý se zástupci firmy Eltodor Citelum, která se specializuje
na rekonstrukce, opravy a provozování veřejného osvětlení ve městech.
Příkladem mohou být města Liberec, Ústí nad Labem, České Budě-
jovice a další. „Zatím jde o předběžné jednání o tom, zda v budoucnu
vyhlásíme výběrové řízení na kompletní servis - jak investice, tak
i provozování veřejného osvětlení. Zvažujeme klady i zápory této nabídky.
Firma nabízí za patnáctiletou provozovatelskou smlouvu investovat
do veřejného osvětlení velké finanční prostředky, které by byly spláceny
úsporou ve veřejném osvětlení, tedy úspora za energie i servis. Jde
samozřejmě o jednání, která nebudou dokončena v tomto volebním
období. Tuto strategickou možnost musí posoudit až nové vedení města,“
uvedl místostarosta Ivan Šedivý.

Hospodaření města Příbram
Slavnostní předání ratingového ohodnocení města Příbram provedené
firmou MOODYS Investor Service proběhlo 3. září 2010. Na tuto akci
byli pozváni všichni příbramští zastupitelé. „Spolupráce s touto firmou
si velmi ceníme, protože máme jasný přehled o tom, v jakém stavu je
ekonomika města. Považuji za velmi důležité, že rating pro rok 2009 je
na stejné úrovni, přestože již druhým rokem probíhá v České republice
krizové období,“ uvedl hlavní garant rozpočtu města Příbram místo-
starosta MUDr. Ivan Šedivý. Podle jeho slov jsou města, která rating
neudržela a poklesla o jeden hodnotící stupeň (např. sousední Beroun),
a doplnil: „Důležité také je, že máme stabilní výhled a mezi silné stránky
našeho ratingu patří i to, že máme nízké zadlužení,” doplnil starosta
MVDr. Josef Řihák. “K dalším pozitivním výsledkům patří hospodaření
města a silná politická podpora vedení města v zastupitelstvu. Je tedy
možné dělat strategická rozhodnutí bez toho, aby se opozice snažila
toto ohodnocení snížit. To bylo vidět např. při schvalování rozpočtu
města, který je nejdůležitějším dokumentem pro jednotlivé rozpočtové
roky. Naopak mezi slabé stránky, a to mají prakticky všechna města
v České republice, a je to ostatně dáno i zákonem, patří malá možnost
pracovat s provozními výsledky hospodaření. Zákon nám ukládá určitá
omezení. Dále pak s tím úzce souvisí složité ekonomické prostředí
způsobené finančním napětím v rozpočtu. V loňském roce třeba byly
vyčerpány finanční rezervy. Důvodem byl fakt, že jsme neobdrželi pláno-
vané finanční prostředky – doplatek za ČOV a autobusové nádraží.
To bylo kolem 50 milionů korun. Tyto peníze přišly až v letošním roce
a nízké finanční rezervy se navýšily a vše se daleko více stabilizuje.
Slabinou je i omezená flexibilita příjmů a rigidita na straně provozních
výdajů. Provozní výdaje jsou dané. Jsou dané rozpočtem, administra-
tivní potřebou města a prostředky, které získáváme, jsou buď ze státního
rozpočtu (daňová výtěžnost), nebo prodejem majetku a pronájmy neby-
tových prostor a podobně. Obecně lze tedy říci, že rating potvrdil, že
hospodaříme dobře a výsledek je stejný jako při hodnocení roku 2008,“
uzavřel informaci místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Lyžařský svah pro žáky škol
Sportovní lyžařský svah Na Padáku, který provozuje firma Novadus, je
již druhým rokem i přes příznivé sněhové podmínky ve ztrátě. „Je to
hlavně způsobeno tím, že návštěvnost je nižší, než jsme očekávali. Náš
původní předpoklad, že lyžařský svah budou především využívat
příbramské školy k lyžařským výcvikům svých žáků, a tak významně sníží
finanční náročnost klasických lyžařských výcviků v horských střediscích,
se zatím nenaplnil. Cílem bylo usnadnit finanční situaci rodinám a na to
školy zatím nepřistoupily. Vedoucí odboru školství Mgr. Kopecký znovu
tuto nabídku předloží všem ředitelům našich škol. Nabídku chceme ještě
více podpořit - uvažujeme o zakoupení permanentních vstupenek
do areálu a tím chceme ještě více zvýhodnit lyžařský výcvik pro školy,“
uvedl místostarosta Šedivý. Podobným způsobem, tedy permanentkami,
by město podpořilo i další sportovní zařízení – II. ledovou plochu
a plavecký bazén.

110 let od založení veřejné knihovny
Tyto oslavy byly spojené s kulturním projektem „Příbramské Kraso-
hledění“. V letošním roce probíhá již druhý ročník tohoto cyklu, který je
vlastně zahájením kulturní sezóny v Příbrami. „Součástí tedy letos byly
i oslavy 110. výročí založení knihovny. V pátek proběhl Den otevřených
dveří, v sobotu byl hlavní program. Dopoledne jsme vyhodnotili dětskou
výtvarnou soutěž „Namaluj pohádku“, odpoledne bylo slavnostní
setkání, na které přijeli knihovníci z celého regionu a současní i bývalí
zaměstnanci Knihovny. I když v Příbrami právě probíhaly další velké
kulturní akce, přišlo na tuto událost opravdu hodně lidí. Knihovna
získává na popularitě, to musím stále připomínat. Setkání ale bylo
v prostorách Galerie Františka Drtikola, protože Knihovna Jana Drdy
stále nemá žádné vhodné prostory. Jsem přesvědčen, že příští zastupi-
telstvo by mělo udělat vše pro to, abychom získali dotaci z evropských
fondů nejen na zřízení tohoto multifunkčního kulturního zařízení, ale
i na rekonstrukci knihovnických prostor. Osobně chci udělat vše pro to,
aby se Knihovna Jana Drdy dostala na lepší úroveň. A ještě jedna osobní
poznámka: Mrzí mě, že na tuto významnou oslavu nepřišel kromě
Mgr. Evy Číhalové žádný příbramský zastupitel. To bylo pro mě velkým
zklamáním,“ uvedl místostarosta Václav Černý.

Olympiáda partnerských měst
Další kulturní akcí uplynulého měsíce byla návštěva zástupců holand-
ského partnerského města Hoorn. „Zároveň probíhala i sportovní
olympiáda partnerských měst, které se zúčastnili zástupci města Weil-
burg, Lešnice, Lanškroun, Kežmarok a již zmíněného Hoornu. Příbram
v této soutěži skončila na 2. místě. Všem se tato akce velmi líbila. Závěr
proběhl na Svaté Hoře, kde páter Verbovský informoval o historii
i současnosti tohoto mariánského poutního místa. Během akce byla opět
navázána mnohá přátelství,“ informoval Václav Černý. V příštím roce
bude olympiáda v partnerském městě Kežmarok.

Příbramská svatohorská šalmaj
Svatohorská šalmaj byla další kulturní akcí v našem městě. „Program
celé akce byl nabitý a bylo z čeho vybírat. Součástí byl i Běh hasičů
do Svatohorských schodů,“ uvedl místostarosta V. Černý, který se Běhu
osobně zúčastnil, a dodal: „Přálo i počasí, takže návštěvníků bylo
skutečně hodně. V té době probíhala na Hořejší Oboře Letní slavnost
Rádia Blaník. Myslím si, že se toho v jednom týdnu sešlo skutečně
hodně a že bychom v budoucnu měli akce více koordinovat a rozložit
do širšího časového období.“
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Bruslařský klub Příbram pořádá
Kurzy bruslení

pro dívky a chlapce od 3 let na Zimním stadionu Příbram. 

Kurzy začaly ve středu 22. 9. a budou vedeny kvalifikovanými trenéry
krasobruslení a hokeje. Cena: 600,- Kč/10 lekcí
Pondělí: 16.45 - 17.30 h velká hala
Úterý: 15.45 - 16.30 h velká hala
Čtvrtek: 15.00 - 15.45 h velká hala
Nově otvíráme kurzy pro dospělé: Středa:18.45 - 19.45 v malé hale
Informace: www.bkpribram-tym.cz nebo na č. 777 176 555, 608 738 734
Kurzy se nekonají o prázdninách a státních svátcích:  28. 9., 27. - 29. 10.,
17. 11., 23. 12. - 2. 1., 28. 2. - 4. 3.
Poslední týden na ledě: 28. - 31. 3. 2011

Vyjádření k BASIC
Se Studijním centrem BASIC jsem se setkala
před třemi lety, když k nám začaly chodit
letáčky do školy. Další moje setkání s BASIC
bylo prostřednictvím mého žáka, který do cen-
tra docházel.
To vzbudilo můj zájem a centrum jsem osobně
navštívila. Seznámila jsem se s prací v centru,
jeho programem a jeho dobrými výsledky

při doučování dětí, které mají problémy s učením. Já osobně
mám 23 let praxi ve školství, kde jsem působila jako učitelka
pro první stupeň. S takovými postupy, které používají
v BASIC, jsem se nikdy nesetkala, a tím jsem se o ně začala
více zajímat a uplatňovat je ve výuce. Ve srovnání s klasickou
výukou ve škole a prací v BASIC je ten rozdíl, že je tam možný
individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce s  rodiči. 
Ke každému dítěti se tu přistupuje jako k osobě, která má své
specifické problémy, na které je se potřeba zaměřit a vyřešit je.
Výuka v BASIC se hodně zaměřuje na budování sebevědomí
u dětí, na budování vztahu k učení a zvládnutí problémů
s učením. K tomu přispívá časté vysvětlování, používání
pomůcek a názorného materiálu a doplnění nutných základů,
na kterých se potom staví dál. Učitelé tu jsou vždy dobře
naladěni, mají maximální zájem o studenta, chtějí mu pomoci
a jsou speciálně vyškoleni. Odměnou potom je spokojený žák,
rodiče i učitel. Proto mohu z pohledu učitele toto centrum jen
doporučit - nejen rodičům, kterým ubude práce a trápení
s učením, ale i ve škole je pak takové dítě sebevědomější,
úspěšnější a spokojenější.
Pro učitele ve škole je takové dítě potom přínosem, protože
lépe zvládá školní učivo. Posláním Studijního centra BASIC je
zvládnou problémy ve čtení, psaní, pravopise, matematice
a v učení celkově, a tím dát šanci dítěti na lepší uplatnění
do budoucího života.                                  

Mgr. Lenka Pavlasová

Střední zdravotnická škola a VOŠ Příbram
pořádá Den otevřených dveří:

Sobota 6. 11. 2010
Pondělí 10. 1. 2011

Pondělí 6. 12. 2010 – Den zdraví

Střední průmyslová škola a VOŠ Příbram 
pro školní rok 2011/2012 otevírá tyto čtyřleté matu-
ritní obory: 
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – 

Počítačové technologie
21-42-M/01 GEOTECHNIKA – Ekologie
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – 

Pozemní stavitelství
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – 

Strojírenství počítačové
Zveme všechny zájemce a rodiče žáků, vycházejících
ze základních škol na Den otevřených dveří, který
se uskuteční: 
ve čtvrtek 11. 11. 2010 od 15,30 do 17,00 h
v sobotu 11. 12. 2010 od 10,00 do 13,00 h
v úterý 11. 1. 2011 od 15,30 do 17,00 h
Zde si budete moci prohlédnout učebny a zařízení
školy, budete seznámeni se čtyřletými studijními
obory, které naše škola nabízí, s informacemi o přijí-
macím řízení pro školní rok 2011/2012, ve kterém
jako novinku otevíráme inovovaný čtyřletý studijní
obor, ukončený maturitní zkouškou, 2142M/01
GEOTECHNIKA - Ekologie.

SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271, Příbram II, 
tel.: 326 551 611- 4, fax 326 551 617, 

e-mail: sekret@ spspb.cz, www.spspb.cz

Prázdniny v Bedně
Jsou mezi námi tací, kteří strávili celé prázdniny v Příbrami.
Ten, kdo zavítal do Bedny, se však mohl účastnit nejen pravidel-
ných výtvarných aktivit, ale i dalších akcí, které zpestřily dny
volna. 
Akce, které proběhly a z velké části vzešly z iniciativy uživatelů
služeb NZDM Bedna:
29. 6. předprázdninová diskotéka, 20. 7. výlet na zámek Blatná
+ šermířské vystoupení, 29. 7. Filmáč aneb promítání v Bedně,
19. 8. Turnaj v basketu, 25. 8. přespání v Bedně.
Během patnácti otvíracích dní nás navštívilo 81 různých
uživatelů služeb (dětí a mládeže od 11 do 20 let). Průměrná
návštěvnost za jeden otvírací den byla 21 uživatelů služeb.
Častá témata, kterým jsme se v Bedně věnovali, která jsme
řešili:
- otázky dospívání, tělesných změn, menstruace, otázky vztahů,
přitažlivosti pro druhé pohlaví, atd.,
- otázky ohledně užívání cigaret a marihuany, alkoholu, možná
rizika a nebezpečí, zásady „bezpečného“ užívání, protiprávní
jednání, atd.,
- problémy v rodině – rozvod rodičů, alkoholik v rodině, rodič
– gambler, rodiče pracující mimo ČR, problémy s penězi, časté

stěhování, atd.
V současné době plánujeme další prezentační akci určenou
pro širokou veřejnost s názvem „Colours of Křižák“. Touto akcí
se NZDM Bedna zapojuje do celorepublikového týdne nízko-
prahových klubů, který každoročně pořádá Česká asociace
streetwork a Nadace Vodafone ČR. Celá akce se uskuteční
za finanční i materiální podpory města Příbram a my tímto
děkujeme panu starostovi MVDr. Josefu Řihákovi za podporu.
Město Příbram je oficiálním partnerem této akce a vyjadřuje tak
svůj zájem a podporu aktivit naplňující prevenci kriminality, ale
i dalšího rizikového chování.
Zároveň děkujeme všem dalším, kteří nám pomáhají a pod-
porují nás. V poslední době zejména panu Ondřeji Sztachovi,
panu Aleši Baráškovi a paní Aleně Tupé. Velmi si Vaší přízně
vážíme.
NZDM Bedna je první nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Příbrami. Vzniklo na počátku roku 2010 za podpory města
Příbram, mimo jiné i jako jeden z nástrojů prevence kriminality.
Bedna nabízí bezpečný prostor pro realizaci volnočasových
aktivit a poskytuje sociální služby dětem a mládeži od 11
do 20 let, kteří tráví svůj volný čas na ulici.
Další informace na www.ponton.cz nebo na volfova@ponton.cz.

Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka NZDM Bedna

Judo Příbram
Oznamujeme všem příznivcům judo, že od října 2010 trénujeme každý
den od 16,45 hod. v tělocvičně ZŠ Jiráskovy sady.
Do klubu přijímáme děti všech věkových kategorií již od 5 let.
Díky rozvrhu tréninků jsou rozděleny do těchto věkových kategorií:
Přípravka I – děti 5 – 7 let, Přípravka II – děti 8 – 10 let, žáci 11 – 14 let.
Na své si přijde i starší mládež – dorostenci (15 – 16 let) a junioři
(17 – 179 let). Dorostenci a junioři již cvičí společně s dospělými.
Do jejich výcviku jsou zařazeny prvky sebeobrany. Zájemcům o cvi-
čení pouze sebeobrany sdělujeme, že pro ně jsou určeny hodiny každé
pondělí od 18,45 hodin.
Naši žáci se zúčastňují různých regionálních soutěží pořádaných
kluby po celé České republice. V současné době se všichni zájemci
o cvičení mohou přihlásit každé pondělí a středu od 16,45 hodin
v tělocvičně ZŠ Jiráskovy sady, vyzkoušet si s námi pár tréninků
a zjistit, zda ho cvičení judo zaujalo, popř. se přidat k širokému
společenství judistů. Zájemci o sebeobranu mají možnost využít
nabídky víkendových kurzů v měsíci říjnu, listopadu a prosinci.
Nabídku a veškeré informace najdou na internetových stránkách klubu
www.judopribram.cz.

Karel Kříž, Judo Příbram

OBCHODNÍ AKADEMIE

A VYŠŠÍ ODBORNÁ

ŠKOLA PŘÍBRAM

vás zve na
DEN 

OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ .

Přijďte do budovy školy 
ve čtvrtek 25. 11. 2010 od 14 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Týden knihoven 2010 – KNIHOVNA PRO VŠECHNY
PONDĚLÍ 4. 10. 
Ústřední knihovna, nám. TGM 156, Příbram I
9.00 -  18.00   Burza knih 

Ústřední půjčovna pro děti, nám. TGM 156, Příbram I  
14.00 – 16.00 hod.   Čteme z časopisů

ÚTERÝ 5. 10. 
Ústřední knihovna, nám. TGM 156, Pb. I
9.00 -  18.00   Burza knih 

Ústřední půjčovna pro dospělé, nám. TGM 156, Příbram I
17.00 hod.  Představení nové knihy básniček Dagmar Čápové Láska, 

páska, pohlednice

STŘEDA 6. 10.
Pobočka ŠKOLA – ZŠ Školní 75, Pb. VIII 
8.30 hod.   Loutkové divadlo pro maminky s dětmi

Ústřední knihovna, nám. TGM 156, Příbram I
9.00 -  18.00   Burza knih 

Ústřední půjčovna pro děti, nám. TGM 156, Příbram I  
14.00-16.00 hod.  Odpoledne her a soutěží

Pobočka BŘEZOVÉ HORY – Husova 257, Pb. VI
12.00   Vyhlášení soutěže pro děti : „Namaluj své zvířátko“

ČTVRTEK 7. 10.
Pobočka ŠKOLA – ZŠ Školní 75, Pb. VIII  
12.00 hod.   Non-stop čtení pro děti a rodiče z nové knížky 

Jiřího Holuba Vzpoura strašidel

Pobočka BŘEZOVÉ HORY – Husova 257, Pb. VI – Klub seniorů
13.00   Povídání o medu a perníkářství

PÁTEK 8. 10.
Ústřední půjčovna pro děti, TGM 156, Příbram I 
14.00-16.00 hod.   Sběratelská burza

Pobočka BŘEZOVÉ HORY – Husova 257, Pb. VI
12.00 – 16.00  Malování na zeď

SOBOTA 9. 10.
Společenský sál Knihovny Jana Drdy, nám. TGM 156, Příbram I 
13.00 hod.  Vyhlášení vítězů 14. ročníku literární soutěže 

Příbram Hanuše Jelínka 

PO CELÝ TÝDEN
Pobočka ŠKOLA – ZŠ Školní 75, Příbram VIII  
„Jak se pěkně houpat v síti“ aneb bezpečný internet
Nová rubrika na www.knihozrouti.estranky.cz a motivační hra 
v knihovně

Pobočka KŘIŽÁK - Čechovská 112, Příbram VIII
Zahájení vývěskové inzertní služby ve výkladní skříni knihovny

Frankofonní klub Příbram a Q-klub Příbram 
za podpory města Příbrami

vyhlašují
Kurzy francouzštiny ve školním roce 2010/2011

1. Kurz pro pokročilé 
2. Kurz pro mírně pokročilé (pokračování 

předchozího kurzu pro začátečníky)
3. Kurz pro začátečníky

Při naplnění kurzů (cca desetičlenné skupiny) bude cena
1 vyučovací hodiny 35,- Kč (+ členství ve Frankofonním
klubu dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč za 1 kalendářní rok

a členství v Q-klubu 60,- Kč)

Přihlášky do kurzů si zájemci mohou vyzvednout
i vyplněné odevzdat v Informačním centru, Knihovna

Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, 
a v Q-klubu AMAVET, Březnická 135.

První schůzka s lektorkou bude ve středu 18. 10. 2010
od 17 hodin v Q-klubu.

Bližší informace podá pí Lukianová, tel.: 739 034 285

DĚTSKÁ BURZA V MATYLDĚ
Prodej dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti.
PŘÍJEM ZBOŽÍ středa 13. 10.  8,30 - 12 h
PRODEJ čtvrtek 14. 10. 8,30 - 17 h
VÝDEJ ZBOŽÍ pátek 15. 10. 8,30 - 12 h
Přijímáme pouze čisté a kvalitní zboží v dobrém stavu.
Výtěžek z burzy bude použit na nákup nového vybavení
do příbramského mateřského centra.
Najdete nás v přízemí 2. pavilonu bývalé 8. ZŠ, vchod
terasou, Žežická 193, Příbram VII

Tel. 604 561 203, mc.matylda@seznam.cz
http://www.Matylda.mc.txt.cz 

Příbramská pobočka Zdravotního ústavu
Praha a město Příbram si Vás dovolují

pozvat na tradiční 

DNY ZDRAVÍ
ve dnech 11. – 15. 10. 2010
vždy 9 – 12, 13 – 17 hodin

Místo konání: Zdravotní ústav – pracoviště Příbram, Příbram I,
U Nemocnice 85 (budova bývalé Okresní hygienické stanice)
Zdarma Vám nabízíme:
Měření:
- hladiny cholesterolu a cukru z kapilární krve odebrané z prstu
- výšky a tělesné hmotnosti s výpočtem BMI (body mass indexu)
- výpočet procent tělesného tuku z celkové hmotnosti
- krevního tlaku

Poradenství:
- cestovní medicína a očkování, správná výživa, prevence HIV- AIDS
- k laboratorním službám (rozbory vod, potravin, měření hluku)
Mimořádně Vám výše uvedené služby nabízíme také
po skončení dnů zdraví. Navštívit nás můžete až do konce
listopadu 2010, každý čtvrtek od 13 do 16,30 hodin.
Akce se koná za finanční podpory města Příbram.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zpátky do… divadla
Dne 22. 6. proběhl v Divadle A. Dvořáka projekt „Den divadla
Gymnázia pod Svatou Horou 2010 – Z pověstí českých“.
Projekt byl realizován za podpory města Příbram. Na příbram-
ské velké scéně vystoupilo před zaplněným hledištěm přes 200
studentů s vlastním zpracováním osmi pověstí z pera A. Jiráska,
a tak ožil praotec Čech, Krok, Bivoj, kněžna Libuše nebo také
Bruncvík v krátkých jednoaktovkách. Na závěr zahrál dramatický
kroužek divadelní hru Noc na Karlštejně. První část projektu se
vydařila, a proto děkujeme sponzorům, městu Příbram i příbram-
skému divadlu za podporu.
Nyní nás v rámci projektu čekají ještě dvě vystoupení na velké
scéně, určené II. stupňům ZŠ okresu Příbram a široké veřejnosti.
To nejlepší ze dne divadla můžete spatřit 1. a 8. října 2010
od 9 h opět na velké scéně Divadla A. Dvořáka. Pro zájemce
o toto vystoupení připojujeme e-mail: gshpb@gshpb.cz a odkaz
na web. stránky s ukázkou: www.youtube.com/gymnaziumGSHPB.
A na co se můžou těšit ti, kteří představení viděli? Den divadla
2011 bude tentokrát nést podtitul „Pocta Shakespearovi“ a dra-
matický kroužek začíná pracovat na hře „Zkrocení zlé ženy“. 

Mgr. Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svatou Horou

Příbramské mateřské centrum MATYLDA hledá
rehabilitační sestru, která by měla zájem vést

kurzy cvičení pro děti do 18 měsíců.
tel. 604 561 203, mc.matylda@seznam.cz

Společnost přátel koček nabízí
k adopci několik
koček, např. dvojčátka
na snímku. 
Telefon 777 303 607.

MĚSÍC PRO DUŠI
7. 10. Jiří Dědeček - Prší nám do campari
Písničky z nejnovějšího CE známého písničkáře, který představí také
svoji novou knížku erotických veršů Slizské písně.
Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 h, vstupné 120,- Kč
13. 10. Milena Moudrá - Feng Shui - Barvy pro náš život
Jak nás prostředí ovlivňuje, jak výběrem barev, tvarů, materiálů
ovlivnit svůj život, jak vnést harmonii do svého domova a života.
Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 h, vstupné 70,- Kč
19. 10. Chairé a Alfred Strejček - Máchovské nokturno
Milostný příběh knížete české poezie K. H. Máchy v podání A. Strejčka
doplní vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé
Příbram lidovými písněmi českého klasicismu. Pořad k 200. výročí
narození K. H. Máchy.
Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 h, vstupné 70,- Kč
26. 10. Irena Fuchsová - Když se řekne..
Beseda s oblíbenou spisovatelkou fejetonů a příběhů ze života.
Knihovna Jana Drdy, začátek v 18 hodin, vstup volný



MĚSTO PŘÍBRAM

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

 Starosta města Příbrami podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

OZNAMUJE
1. Volby do Zastupitelstva města Příbram se uskuteční

v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hod. a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Příbram:
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 1
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ - 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 a VOŠ - 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 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 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, 696, 698 až 700, 702
PŘÍBRAM II – evidenční číslo: 1
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 5
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
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 549, 556, 558, 560
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 6
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
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 až 417, 550 až 555, 559
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 7
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
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 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: HASIČSKÁ 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 až 398, 400 až 407, 431 až 434, 436 až 440, 443, 444, 465 až
475, 477 až 480, 482, 483, 488 až 491, 495 až 497, 499 až 513, 515, 516, 518, 520, 526, 531 až 542,
546 až 555, 557 až 563, 565 až 587, 589, 593 až 595, 602, 605, 606, 611, 612, 616 až 619
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 11
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 263, 265 až 268, 270, 274 až 295
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 12
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 226, 227, 296 až 309, 390 až 393
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY - čp.: 644, 645
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 13
je volební místnost: HASIČSKÁ 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 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 až 598, 600 až 616, 618, 619, 621 až 625, 628 až 635, 640, 641, 647, 648, 650
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
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 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: 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: 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: 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: 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 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 156
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 114, 116, 118, 121 až 133,137, 138, 142 až 146, 148 až 158,
160, 164 až 180, 182 až 189, 191, 192
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:
BROD - čp.: 1 až 46
BROD – evidenční číslo: 1
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 36
je volební místnost: JERUSALÉM - bývalá klubovna mládeže
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, 19
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 37
je volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN – čp. 57
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
KOZIČÍN - čp.: 1 až 24, 27 až 58, 60 až 75
LAZEC – čp.: 1 až 22, 27 až 30, 34, 36, 38, 41 až 70
LAZEC – evidenční číslo: 1
KOZIČÍN – evidenční číslo: 14
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 38
je volební místnost: HASIČSKÁ 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 105

3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. 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.

V Příbrami dne 21. 9. 2010 MVDr. Josef Řihák v. r.
starosta



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 6. 9. v 19 hodin se na služebnu MP Příbram dostavila
43letá žena, která uvedla, že byla u zimního stadiónu
napadena neznámými osobami a chce podat trestní oznámení.
Dále sdělila, že věc chtěla nahlásit na Obvodním oddělení
Policie ČR, ale tam s ní údajně odmítli oznámení sepsat.
Na dotaz strážníků uvedla, že nepožaduje lékařské ošetření.
Poté byla převezena na Obvodní oddělení Policie ČR, kde
hlídka MP zjistila dotazem u policisty ve službě, že výše
jmenovaná na oddělení skutečně byla, ale po upozornění
policisty, že bude muset chvíli čekat, služebnu opustila.
Protože dotyčná i po opakované výzvě, aby počkala, až
na ni přijde řada, z obvodního oddělení odešla, strážníci
rovněž místo opustili a pokračovali v další činnosti.
Ve 21.15 h oznámila telefonicky na služebnu MP 21letá
dcera této ženy, že jí do bytu prý vtrhla její matka, slovně ji
napadá, vyhrožují jí a odmítá byt opustit. Hlídka MP
na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a pro-
tože pojala podezření, že se v uvedené věci jedná o spáchání
trestného činu, přivolala hlídku Policie ČR. Jelikož 43letá
matka oznamovatelky byla značně rozrušená a agresivní,
neovládala své chování a ohrožovala své zdraví, přivolaliz
policisté záchrannou zdravotnickou službu, která ženu
převezla do Oblastní nemocnice Příbram. Strážníci poskytli
osádce pomoc při transportu ženy na ošetření a ve 23 h
na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře poskytli doprovod
při převozu ženy do Psychiatrické léčebny v Dobřanech.
Dne 12. 9. v 16.39 hodin kontaktoval služebnu operační
důstojník Policie ČR a žádal o součinnost při zásahu v hyper-
marketu Albert v Příbrami VIII. Uvedl, že jedné ze zákaznic
uvedeného obchodu byla neznámým pachatelem odcizena
kabelka a dále žádal o dočasný dohled u bytu výše jmeno-
vané. Na místo ihned vyjela hlídka MP, kterou po příjezdu
do prodejny kontaktovala 29letá poškozená a sdělila, že ka-
belku následně našla v prodejně odhozenou v regálu s nápoji.
Na dotaz strážníků uvedla, že z kabelky jí pachatel odcizil
peněženku s hotovostí ve výši 400,- Kč a osobními doklady.
Poté se do supermarketu dostavila rovněž hlídka Policie ČR
a převzala si případ za účelem konání dalšího vyšetřování.
Dne 16. 9. v 16.23 hodin oznámil telefonicky na služebnu
muž, že zahlédl tři mladíky, kteří se oknem vloupali do uby-
tovny stavební firmy Stavus v Příbrami V. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Krátce po příjezdu hlídky se
k ubytovně dostavila i hlídka Policie ČR. Policisté společně
se strážníky zajistili v objektu tři osoby. Jejich ztotožněním
bylo následně zjištěno, že se jedná o mladíky ve věku
15 – 16 let. Hlídka MP předala zadržené osoby policistům. 
Dne 20. 9. v 13.55 hodin kontaktoval telefonicky služebnu
příslušník Policie ČR a žádal o pomoc při odchytu psa

na místě dopravní nehody. Hlídku MP po příjezdu požádal
přítomný policista o odchyt psa, který se nacházel
v havarovaném vozidle. Protože majitelé psa byli ještě před
příjezdem hlídky MP převezeni do nemocnice na ošetření,
umístili strážníci psa do útulku v Lazci a zároveň sdělili
zaměstnanci útulku telefonní číslo na majitele psa. 
Dne 21. 9. v 19.53 hodin oznámil muž z Příbrami VIII, že
při příchodu domů si všiml, že vstupní dveře sousedního
bytu jsou pootevřené. Na místo ihned vyjela hlídka.
Ta na místě nezjistila stopy násilného vniknutí do uve-
deného bytu. Bližším ohledáním strážníci zjistili, že zámek
dveří je v zamčené poloze, avšak nachází se mimo zárubeň.
Strážníci v přítomnosti oznamovatele zkontrolovali vnitřní
prostory bytu, aby zjistili, zda není ohroženo zdraví nebo
život jeho obyvatelů. Prohlídkou hlídka zjistila, že uvedený
byt je prázdný a nebyly ani nalezeny žádné viditelné stopy
po vloupání. Dotazem u nájemníků domu zjistili strážníci
kontakt na 63letou majitelku uvedeného bytu. Ta se na místo
dostavila v 21.10 hodin a po prohlídce bytu uvedla, že jí
nebylo nic odcizeno a že byt zřejmě špatně uzamkla. 
Dne 22. 9. v 12.34 hodin oznámil na tísňovou linku MP
muž, že v domě v Příbrami I, kde bydlí, do jeho bytu
prosakuje voda od souseda bydlícího o patro nad ním. Dále
uvedl, že na souseda zvonil, avšak na jeho zvonění nikdo
nereagoval. Na místo proto neprodleně vyjela hlídka MP.
Strážníkům na opětovné zvonění u shora zmíněného bytu
přišla otevřít 38letá žena, která na dotaz uvedla, že o závadě
ví a vše již ohlásila pojišťovně. Rovněž sdělila, že v jejím
bytě nedávno došlo k opravě odpadů a firma provádějící
tuto opravu pravděpodobně odvedla nekvalitní práci.
Oznamovatel však strážníkům řekl, že tento problém s jeho
sousedy se opakuje už téměř celý rok, avšak není možné se
s nimi domluvit na jeho vyřešení. Dále hlídce sdělil, že
vzhledem ke skutečnostem se rozhodl záležitost řešit u pře-
stupkové komise na městském úřadu. 
Dne 22. 9. v 15.57 hodin oznámila telefonicky na služebnu
žena, že byla na dvoře svého domu napadena psem. Na místo
ihned vyjela hlídka MP a bezprostředně po příjezdu
odchytila psa, který 74letou ženu napadl. Napadenou ženu
převezli strážníci neprodleně na ošetření do Oblastní
nemocnice Příbram. Poté umístili shora uvedeného psa
do útulku. Po ošetření odvezli poškozenou zpět do jejího
bydliště a poučili ji o postupu při uplatnění náhrady škody.
Dále strážníci zjistili, že majitelem psa je 46letý muž.
Dotyčného vyrozuměli o celé události a poučili ho, jak má
při řešení vzniklé situace postupovat. Poté se vrátili k plnění
dalších pracovních povinností. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010 
Informace z oblasti prevence kriminality - září 
Příbram má další bezpečnostní kameru
Od středy 22. září se Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) rozrostl
o další kameru, v pořadí již čtrnáctou. Kamera je umístěna na rohu malé haly
Zimního stadionu a je ve 14denním zkušebním provozu. Kamera monitoruje
parkoviště mezi halou a přilehlým kruhovým objezdem včetně tohoto
dopravního uzlu. Dále kamera snímá parkoviště před Státním okresním
archivem a OD Albert, a parkovací plochy v ulici Legionářů (od čp. 340 po čp.
346 a před velkou halou Zimního stadionu). 
Kamerový systém přispívá k bezpečnosti ve městě a slouží k dohledu nad do-
držováním veřejného pořádku ve sledovaných lokalitách a k předcházení
páchání pouliční trestné činnosti, přestupků apod. Výstup z kamerového systému
nepřetržitě sledují strážníci Městské policie Příbram na své služebně.
Vybudování dalšího kamerového bodu je součástí Městského programu pre-
vence kriminality na rok 2010. Rozpočet projektu činil 479 000,- Kč, přičemž
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo na uvedený projekt dotaci ve výši 349 000,- Kč
a zbytek byl uhrazen z rozpočtu města. 

Pilotní projekt odborné profesní přípravy strážníků 
Na slavnostní zahájení tohoto projektu dne 14. 9. přijala pozvání i řada
významných hostů, v čele s ředitelkou Odboru prevence kriminality MV ČR
Mgr. Jitkou Gjuričovou. Zahájení se zúčastnili také zástupci Policie ČR, jejichž
řadoví policisté se projektu zúčastní v rámci dobré spolupráce a Community
policing. Policii ČR zastupoval mimo jiné také plk. JUDr. Václav Kučera,
ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. 
V dopolední části semináře byli posluchači seznámeni Mgr. Jitkou Gjuričovou
s obecnými informacemi o systému prevence kriminality v ČR. Poté násle-
dovaly tři hodiny věnované právnímu minimu a rizikům profesního selhání
u strážníků a policistů, které odprezentoval PhDr. Zdeněk Pankrác. 
V následujících čtyřech přednáškových blocích bude 19 strážníků a 5 policistů
dále seznámeno s podmínkami a příčinami kriminality mladých lidí, s některými
aspekty kriminality v Příbrami, se strukturou sociálně-patologických jevů
apod. (PhDr. Večerka a Mgr. Holas z Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci). Dalšími tématy bude sociální prevence (Mgr. Jiránek z MV ČR)
a situační prevence (JUDr. Koníček z MV ČR). Poslední dva dny budou
věnovány komunikaci a umění řešení konfliktních situací včetně nácviku
praktických modelových případů pod vedením PhDr. Pankráce. 
Cílem tohoto projektu je vedle zopakování právních předpisů zvýšení doved-
ností v oblasti komunikace, empatie, asertivity apod., které budou zárukou
profesního a korektního jednání účastníků s občany v ulicích města. Výše
zmiňovaný projekt je součástí Městského programu prevence kriminality
na rok 2010 a na jeho realizaci jsme obdrželi od MV ČR dotaci ve výši 60 000,- Kč. 

Fotbalisté besedovali se šesťáky na ZŠ v Jiráskových sadech
Již třetím rokem navštěvují zástupci města Příbram společně s fotbalisty
z 1.FK Příbram příbramské školy v rámci projektu prevence kriminality
„Fotbal proti zločinu“.
Tentokrát se uskutečnila beseda na ZŠ v Jiráskových sadech, a to s žáky dvou
šestých tříd. Besedy se zúčastnil marketingový ředitel 1.FK Příbram Petr
Větrovský a trojice prvoligových hráčů: Tomáš Wágner, Milan Jurdík a Josef
Divíšek. Město Příbram a Městskou policii Příbram zastupoval manažer
prevence kriminality JUDr. Milan Fára. 
Cílem projektu „Fotbal proti zločinu“ je seznámit účastníky jednotlivých besed
s bezpečnostní situací ve městě, kriminalitou dětí a mládeže, preventivními
aktivitami pro děti a mládež podporujícími smysluplné využívání volného
času a významem sportu pro formování kladných charakterových vlastností
jedince. V tomto duchu se nesla i tato beseda. Hodně se diskutovalo především
o diváckém násilí na stadionech a v jejich okolí a možnostech řešení tohoto
problému. Jsem rád, že tento projekt úspěšně pokračuje i v tomto školním roce
a že je o tyto besedy v příbramských školách stále zájem. 

Učitelé se zdarma vzdělávali v oblasti návykových látek
Ve středu 22. září se uskutečnil v prostorách Centra adiktologických služeb
v Příbrami VII odborný seminář pro pedagogy s názvem „Problematika
návykových látek ve školách a školských zařízeních“. Celodenní seminář byl
primárně určen pro pedagogy z příbramských základních a středních škol, ale
zúčastnili se ho pro nedostatek zájmu původní cílové skupiny i učitelé ze škol
mimo Příbram. 
Cílem semináře bylo, jak již sám název napovídá, předat účastníkům základní
informace o nelegálních návykových látkách, vytvořit společné řešení
nejobvyklejších případů výskytu návykových látek ve školách, začlenění
problematiky návykových látek do školních řádů. Součástí semináře byly také
informace o způsobech efektivní primární prevence na školách včetně možností,
kde získat finance na realizaci těchto preventivních aktivit a vzdělávání peda-
gogů v této oblasti.
Náklady na realizaci semináře hradilo město Příbram z finančních prostředků
určených na prevenci kriminality a odborný seminář byl pro účastníky zcela
zdarma. Hodláme v obdobných aktivitách pokračovat i v budoucnu, protože
problematika užívání návykových látek u dětí a mládeže je stále aktuální.  

V kurzu sebeobrany se ženy naučí používat slzotvorné prostředky
Dne 24. září se uskutečnila první lekce Kurzu sebeobrany pro ženy, jehož
úkolem je seznámit ženy se zásadami bezpečného chování. Ženy se také budou
v kurzu věnovat používání slzotvorných prostředků v rámci nutné obrany. 
Kurz pořádá občanské sdružení TILIUS za finanční spoluúčasti města Příbram.
Náklady na účast v kurzu činí 1 800,- Kč na jednu osobu. Z této částky si každá
účastnice kurzu hradí sama 800,- Kč a 1 000,- Kč činí finanční příspěvek města.
Město Příbram celkem uvolnilo na realizaci tohoto projektu 25 000,- Kč
z peněz určených na prevenci kriminality a Rada města poskytla pronájem
prostor za symbolickou částku 1,- Kč. V kurzu bude také využit celoúderový
ochranný oblek RED MAN, který Městská policie Příbram v loňském roce
zakoupila z dotace MV ČR určené na prevenci kriminality.
„O kurzy sebeobrany je mezi příbramskými ženami stále velký zájem. Město
v loňském roce dva kurzy pořádalo. Bohužel, ne všechny zájemkyně se
z kapacitních důvodů mohly zúčastnit. V letošním roce jsme se zaměřili
v oblasti prevence kriminality na jiné projekty, a tak jsme se rozhodli, že
alespoň finančně přispějeme na kurz pořádaný Tiliusem,“ řekl ke kurzu
starosta MVDr. Řihák.
Účastnice kurzu při zahájení obdržely od města Příbram malý dárek, a to osobní
alarm Bodyguard2. Jedná se o praktický bezpečnostní přívěsek pro ochranu
před útočníky nebo zloději. Osobní alarm má vestavěnou hlasitou sirénu. Lze
jej použít jako akustickou obranu před útočníkem nebo při napadení psem,
k přivolání pomoci při zdravotních potížích nebo upozornění okolí
na nebezpečí a tím vytváření svědků případné události.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští občánci narození v srpnu a září

Studenti v Evropském parlamentu
Ve dnech 7. – 9. září se vybraní studenti Gymnázia pod Svatou Horou zúčastnili výjezdu do Evropského parlamentu (EP)
ve Štrasburku, pořádaného europoslancem RNDr. Pavlem Pocem. Výjezdu se kromě nich zúčastnili také studenti ze všech
koutů České republiky.
Cestou do hotelu v městečku Oberharmersbach se náš autobus zastavil v technickém muzeu ve městě Sinsheim. Zde byla
k vidění celá řada aut, vojenské techniky, formulí a letadel, jako například legendární nadzvukový Concorde a jeho ruský
předchůdce Tupolev Tu – 144. Z aut stojí za zmínku například Mercedes - Benz A. Hitlera nebo automobil popové hvězdy
Elvise Presleyho. Po zhlédnutí expozice jsme pokračovali dál. Po příjezdu a ubytování jsme se všichni sešli na zahajovací
večeři, kde nás přivítal sám pan europoslanec. Dostali jsme instrukce ohledně dalšího dne. Druhý den po snídani jsme
vyrazili do Štrasburku. Naše první kroky na francouzském území směřovaly přímo do EP. Po úspěšném projití bezpeč-
nostní kontrolou jsme měli čas se vyfotografovat u vlajek všech členských zemí EU. Poté jsme se přesunuli do před-
náškového sálu. Zhlédli jsme prezentaci o EP, která volně přešla v diskuzi s RNDr. P. Pocem, L. Roučkem a R. Falbrem.
Řekli nám něco o své práci a několik zajímavostí z fungování EP. Po uběhnutí času vymezeného pro diskuzi jsme udělali
několik společných fotografií a vydali jsme se pozorovat plenární zasedání celého Evropského parlamentu. Přišli jsme

právě ve chvíli, kdy europoslanci z jednotlivých členských
zemí hlasovali. Bylo zajímavé sledovat celý hlasovací
systém a jednotlivé poznámky a připomínky k hlasování.
Hlasování bylo však po dvaceti minutách přerušeno
a všichni europoslanci odešli. Tak jsme šli také. A rovnou
do poslanecké jídelny. Po vydatném obědě jsme se pře-
sunuli do historického centra Štrasburku. Prohlédli jsme si
místní katedrálu a její přilehlé okolí. Následovala projížďka
vyhlídkovou lodí kolem celého historického centra.
Po proplutí snad všemi historickými kanály města jsme
nastoupili do autobusu a směřovali zpět do hotelu. 
Ráno dalšího dne jsme si zabalili a po snídani vyrazili zpět
do České republiky. Cestou jsme se ještě zastavili
v Europaparku, což je největší zábavní park v Německu.
Zde jsme strávili čtyři příjemné hodiny a po malé
bouřkové přeháňce jsme se plni adrenalinu a nadšení
vraceli zpět domů. Byly to velice příjemně strávené tři dny
plné ponaučení, zajímavostí a také zábavy. Naše školní
televize také přinesla z celé akce reportáž, kterou je možno
zhlédnout na internetové adrese: 

www.youtube.com/user/GymnaziumGSHPB. Martin Lang, 4. A GSHPB TV



F O T O K R O N I K A

V Galerii Františka Drtikola je velice pěkná výstava obrazů a kreseb Boženy Jelínkové-Jiráskové,
dcery spisovatele Aloise Jiráska. Vernisáže se zúčastnil také místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Místostarosta Václav Černý zahájil kurz vzdělávání pro učitele v rámci programu “Investice
do rozvoje vzdělání”. Na tento program získalo město Příbram dotaci z EU.

Ve Waldorfské škole Příbram byla vybudována Oáza klidu a pohybu. Slavnostního otevření se
zúčastnil starosta MVDr. Josef Řihák a 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Letos se konal na hřišti Na Litavce 2. ročník fotbalového turnaje v malé kopané “O pohár starosty”.
Na snímku je starosta MVDr. Josef Řihák s družstvem 1.FK Příbram.

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý převzali
v Galerii Františka Drtikola ratingovou analýzu za rok 2009. Z výsledků je patrné dobré hospodaření
města. Více informací naleznete v tiskových zprávách z radnice.

V Domově seniorů na Březových Horách pravidelně pořádají zajímavé akce pro místní obyvatele.
Nedávno to bylo např. vystoupení břišních tanečnic. Domov seniorů spravuje Pečovatelská služba
města Příbram, v jejímž čele je MUDr. Ivan Šedivý.

V pátek 17. 9. bylo slavnostně zahájeno Krasohledění. V rámci této akce dostává významná
příbramská osobnost působící v kultuře cenu - Krasohled. Letos ho starosta MVDr. Josef Řihák
předal Ing. Chrudoši Fialovi za jeho velký podíl na udržování hornických tradic v Příbrami.

Koncem září byl zahájen pilotní projekt odborné profesní přípravy strážníků, kterého se zúčastní
19 strážníků a 5 policistů. První přednášky se zúčastnila ředitelka Odboru prevence kriminality
MV ČR Mgr. Jitka Gjuričová a starosta města MVDr. Josef Řihák.



Vážení čtenáři,
na OHK jsme dokončili aktualizaci
Regionálního adresáře firem a insti-
tucí pro rok 2011 a v současné době
probíhá grafická příprava tisku.

Katalog by podnikatelé měli dostat koncem letošního roku.
Po prázdninové odmlce se v polovině září sešlo představenstvo Okresní
hospodářské komory v Příbrami na Úřadu práce v Příbrami. Tam se připravo-

vala koncepce komory do konce tohoto kalendářního roku.
Jedním z hlavních bodů programu byla příprava předvolební besedy s lídry politických stran
v Příbrami. Politických stran a uskupení je v Příbrami zaregistrováno do letošních komunálních
voleb patnáct. Účast zatím přislíbilo asi 10 stran, ale podrobněji Vás můžeme informovat až
po uskutečnění této akce. Beseda se koná 22. září v zasedacím sále Domova mládeže
v Jiráskových sadech od 15 hodin a je pozvána podnikatelská veřejnost, ale i občané, kteří se
zajímají o komunální politiku.  
Dne 26. října zveme podnikatele na zajímavý seminář na téma „Daňová kontrola a vytýkací
řízení aneb nebojme se daňové kontroly, i zde máme svá nezpochybnitelná práva“. Z úst
daňového poradce Ing. Romana Landgráfa se můžete dozvědět, jak se na daňovou kontrolu
připravit, jaké hrozí sankce, zda a kdy podat dodatečné přiznání, jak se bránit nezákonné kon-
trole, praktické příklady námitek proti postupu FÚ a mnoho dalších důležitých praktických
rad a návodů.
Dne 12. listopadu se naši členové mohou těšit na 7. VIP kuželkový turnaj v příbramských
Kovohutích. Je to jedna z příjemných sportovně - společenských akcí komory, kde se mohou
sejít členové komory a naši další hosté.

Ze života členské základny:
Společnost Kovohutě Příbram letos 14. října pořádá společensko – prezentační akci „Opět
po roce“, kde budou jako každoročně představeny nové projekty a novinky, pokračování
realizace hutnického muzea, prohlídka areálu a další zajímavé aktivity.
Dne 15. října má významný den i společnost Halex Schauenberg, ocelové konstrukce, s. r. o.,
která slavnostně zahajuje provoz v nově vybudované hale č. 6. Tento rozvoj firmy je chvály-
hodný zvláště v době, kdy se řada firem vzpamatovává z následků ekonomické recese.
SOŠ a SOU Dubno slaví 24. září 30 let od svého založení. Škola se zaměřuje na výuku žáků
v učebních i maturitních oborech zaměřených na oblast strojírenství, elektrotechniky a elek-
troniky. V příštím listopadovém čísle bude mít škola prostor v rubrice „OHK představuje své
členy“.
Ještě bych se chtěla vrátit na konec léta, kdy probíhal na českobudějovickém výstavišti

37. ročník mezinárodní výstavy
Země živitelka. Brány letošní
výstavy slavnostně otevřely dvě
osobnosti, a to prezident re-
publiky profesor Václav Klaus
a ministr zemědělství ČR Ing.
Ivan Fuksa. Na pozvání členské
firmy OHK Příbram Dřevovýroba
Wimmer, s. r. o., která na Zemi
živitelce po několika letech
vystavovala své výrobky z oblasti
zpracování dřeva, se za hospo-
dářskou komoru zúčastnila
i ředitelka Irena Karpíšková.
U zmíněného stánku firmy se za-
stavil i pan ministr zemědělství
Ing. Ivan Fuksa, bývalý příbram-
ský starosta a současně poslanec

Parlamentu ČR za okres Příbram, čehož si majitelé firmy velmi váží.
Dále jsem na výstavě zachytila stánek firmy Masna, s. r. o., se svými vynikajícími masnými
výrobky a RAVAK - strojírny Rožmitál.
Oznamujeme veřejnosti, že v Příbrami bude od 1. října 2010 nově otevřeno kontaktní místo
ČEZ. Provozuje jej firma Energon Dobříš. Kancelář se nachází v 1. patře OD Skalka, Milín-
ská 134, Příbram III a kontakty jsou následující: tel.: 326 55 070, mobil: 775 552 983, email:
kontaktcez@energon.cz

Noví členové schválení 14. 9. 2010:
František Vácha – provoz venkovského muzea Váchův špejchar
Petr Kružliak – hostinská činnost (provoz restaurantu Šatlava), zprostředkovatelská činnost,
příprava nákladů, skladování, balení
Emil Kuchař – FORMICA SERVIS – stavebnictví – kompletní stavební práce a údržba,
pronájem lešení (členství od 1. 1. 2011)  
CK IRÍNY TOURS spol. s r. o. – podnikání v cestovním ruchu
JOHNNY SERVIS, s. r. o. – mobilní toalety a sanitární technika, mobilní kanceláře, stavební
buňky a kontejnery, VIP stany a pavilony

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

Společnost AUTO - POLY s.r.o. vznikla v roce
1992, nejprve jako autorizovaný prodejce vozů Škoda,
v letech 1994 - 1999 také jako autorizovaný prodejce
vozů VW. Od roku 2005 jsme opět získali autorizaci
pro prodej a servis užitkových vozů VW, od roku
2009 jsme získali autorizaci pro servis i osobních
vozů VW. V posledních letech patří společnost
AUTO - POLY s.r.o mezi největší prodejce osobních
a užitkových vozů v našem regionu.
Společnost AUTO - POLY s.r.o. navázala od počátku
své existence na dlouholetou tradici prodeje a servisu
osobních motorových vozidel, od samého počátku
své činnosti uplatňuje nabídku komplexních služeb
zákazníkům.
Vozidla nejen prodáváme, ale zajišťujeme i záruční
a pozáruční servis, prodej originálních náhradních
dílů, příslušenství a doplňků, provádíme opravy
a lakování karosérií, nákup a prodej ojetých vozidel
a zprostředkováváme i další doplňkové služby -
pojištění vozidel, přihlašování vozů do evidence,
odtahovou službu, půjčování náhradních vozidel,
apod. Disponujeme nejmodernější diagnostickou
technologií potřebnou pro rychlé a správné opravy
Vašich vozů, pro naše zákazníky je připravena řada
akcí pro zvýhodnění oprav starších vozů včetně
výhodných cen náhradních dílů.
Společnost za své působení prodala více než 5 000 ks
vozidel značek Škoda a VW, je trvale dobře hodno-
cena za zlepšování služeb zákazníkům ve smyslu
filozofie značek VW a Škoda. Rovněž servis získal
za dobu existence společnosti AUTO - POLY s.r.o.
řadu spokojených zákazníků, kteří se s důvěrou
obrací na nás při řešení svých požadavků.
Na všech klíčových pozicích pracují vysoce kvalifiko-
vaní zaměstnanci, kteří splňují všechny certifikační
předpoklady, včetně Mezinárodních certifikačních

zkoušek pro pracovníky značek Škoda a Volkswagen
jak v oblasti servisu, tak také v oblasti prodeje.
V nabídce nových vozů máme k dispozici řadu
novinek, za zmínku stojí např. vozy ŠKODA s motory
TSI za zvýhodněné ceny, ze značky VW pak model
Caddy GP, což je horká novinka letošního podzimu.
Společnost AUTO - POLY s.r.o. je dlouholetým
držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2002, vlastní

i certifikáty ekologického nakládání s odpady, nakládání
s nebezpečnými látkami a ropnými produkty, apod.
Z oblasti hodnocení kvality naší činnosti z pohledu
zákazníka nezávislými agenturami patří naše
společnost nad průměr České republiky.
O činnosti, úspěších i nabídce společnosti AUTO-
POLY s.r.o. je možné hovořit dlouho, nejlepší je ale
osobní zkušenost. Proto Vás srdečně zveme na návš-
těvu naší společnosti v Příbrami na Nové Hospodě.
Na Vaši návštěvu se upřímně těší kolektiv pracov-
níků společnosti AUTO - POLY s.r.o.

PŘIJĎTE SE K NÁM SAMI PŘESVĚDČIT
O VÝHODNOSTI NAŠÍ NABÍDKY A KVALITĚ
NAŠÍ PRÁCE

Antonín  Souček, vedoucí prodeje

Koncert pro čtvery varhany a regál
Matice Svatohorská Vás za podpory města Příbram
zve na další z cyklu koncertů „Hudba v nezvyklých
souvislostech“. Tentokrát jde o koncert pro jedny až
čtvery varhany a regál ve svatohorské bazilice
v neděli 10. října v 17 hodin. Na svatohorské chórové
varhany, přenosné varhanní positivy a regál zahrají
Jaroslav Tůma, Eva Bublová, Miloslava Šmolíková,
Pavel Šmolík a bývalý svatohorský farář, nyní gene-
rální vikář litoměřické diecéze, P. Stanislav Přibyl,
CSsR. Hlavním podnětem koncertování na dvoje
varhany byla stavba nových chórových varhan, jež
lze použít i jako dva samostatné nástroje. 
Při letošním unikátním koncertu budou tyto varhany
navíc doplněny dalšími třemi positivy a regálem
z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha. Všechny nástroje
pod rukama zručných interpretů v průběhu koncertu
pochopitelně zazní nejen jednotlivě, ale několikrát
rovněž společně. Vstupenky lze zakoupit v před-
prodeji ve Svatohorském poutním muzeu, mailem
na matice@svata-hora.cz nebo 30 minut před začát-
kem koncertu v předsíni svatohorské baziliky.

Mozartovo Requiem
Blíží se měsíc listopad a s ním i dušičková zamyšlení.
Na památku všech věrných zemřelých, tedy v úterý
dne 2. listopadu od 17 hodin, bude ve svatohorské
basilice minor sloužena zádušní mše za všechny
věrné zemřelé. Při této vzpomínce zazní Requiem
Wolfganga Amadea Mozarta pro orchestr, sbor
a sólisty v podání Svatohorského chrámového sboru
a komorního orchestru pod taktovkou svatohorského
regenschoriho Pavla Šmolíka. Requiem, tedy zádušní
mše, vznikla shodou nešťastných okolností jako
poslední dílo rakouského klasicistního génia v době
jeho posledních hodin na tomto světě a zůstalo
nedokončeno. Po Mozartově smrti se však toto dílo

stalo jedním z jeho nejhranějších děl. Dramatičnost
a melodika této velkolepé skladby jistě může umocnit
prožitek dušičkových svátků a přispět k tomu, aby-
chom se zvláště v této uspěchané době zamyslili nad
smyslem života a smrti. 

Ve dnech 17. – 19. 9. 2010 pořádalo město Příbram sportovní
olympiádu partnerských měst. Zúčastnila se jí tato města:
Weilburg (Německo), Lešnica (Polsko), Kežmarok (Sloven-
sko), Lanškroun (Česká republika) a Hoorn (Nizozemí). 
Cílem této olympiády bylo nejenom poměření sportovních

výkonů, ale i přátelské setkání a prohloubení partnerských vztahů. Sportovní utkání
se odehrávala v sobotu 18. září od 8 do 15 hodin v areálu Základní školy, Školní 75
v Příbrami VIII. Olympiádu slavnostně zahájil starosta MVDr. Josef Řihák. 
Vítězem se stalo družstvo ze slovenského Kežmarku, příbramské družstvo
(na snímku) obsadilo 2. místo. Příští rok se družstva sejdou v Kežmarku. Sportovní
olympiáda se konala za finanční podpory Mezinárodního Visegrádského fondu.

Holanďané na týden hosty gymnazistů
Už šestým rokem probíhá na Gymnáziu Příbram výměnný projekt Tourism Leeuwarden-Příbram. Studenti,
kteří jsou v něm zapojeni, se každý rok vydávají do Holandska a následně jejich partneři navštíví Českou
republiku. Tuzemská část projektu proběhla od 12. do 19. září v Příbrami. Čeští studenti si pro své holandské
vrstevníky pod vedením Mgr. Marcely Haškové a Mgr. Adély Zbíral připravili program, který hosty prověřil
po všech stránkách. Hned v pondělí se utkali v košíkové a softbalu, aby poté obdivovali krásy barokní perly
Čech, Svaté Hory. Další den dostali možnost poznat výrobu piva v březnickém pivovaru, kde je nejvíce
zaujala - jak jinak - ochutnávka. Odpolední prohlídka hornického muzea byla předzvěstí středečního nároč-

ného programu – pěší túry k památníku
Vojna. Ve čtvrtek pak Holanďané
poznali krásy hlavního města Prahy.
Všechny dojmy z bohatého a náročného
programu zúročili v páteční prezentaci,
kdy pod vedením Mgr. Adély Zbíral
výtvarně zpracovali uplynulých šest
dnů v České republice. Přínosem
projektu bylo nejen poznání země
hostitelů, ale také atmosféry v rodinách,
kde byli studenti ubytováni, porovnání
způsobu a úrovně výuky ve školách
a především zdokonalování se v anglic-
kém, případně německém jazyce. 
Největší uznání a dík za bezproblémový
průběh projektu a jeho pečlivou
přípravu patří Mgr. Marcele Haškové,
která společně s Mgr. Adélou Zbíral
celou akci zorganizovala.

PhDr. Josef Fryš

Záchytná stanice v Příbrami
Protialkoholní záchytná stanice (dále jen ZS) v Příbrami plní funkci ochrany občanů a ma-
jetku před lidmi, kteří požili alkohol nebo jiné návykové látky a projevují agresivní sklony
vůči sobě a okolí.
Provoz zařízení je celoroční od 20 do 8 hodin (ve všední dny i o svátcích). Je zajištěn čtyřmi
stálými pracovníky. Za pobyt na ZS je zachyceným lidem účtován poplatek ve výši 1500,- Kč.
Tento poplatek je možné uhradit v hotovosti na ZS nebo v pokladně Městského úřadu
Příbram.
Celkové náklady na provoz záchytné stanice na letošní rok jsou odhadnuty na cca 1 800 000,- Kč.
Krajský úřad Středočeského kraje poskytl na provoz dotaci ve výši 1 000 000,- Kč. Zbývající
finanční prostředky poskytuje město Příbram ze svého rozpočtu. Dále v roce 2010 na provoz
ZS finančně přispěla města Beroun, Votice a Řevnice.
K dnešnímu dni bylo zachyceno 188 osob, z toho některé i opakovaně. Protialkoholní záchytná
stanice v Příbrami neslouží jen pro potřeby města Příbram, ale poskytuje služby i pro občany
z jiných regionů, převážně ze Středočeského kraje, vzhledem ke skutečnosti, že v tomto
regionu tyto služby poskytují pouze další 2 záchytné stanice.

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví
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9:00 OTEV ENÍ HLAVNÍHO VSTUPU PRO 
NÁVŠT VNÍKY AKCE 

9:30 {9:45} ZAHÁJENÍ AKCE A P EDSTAVENÍ 
SPONZOR  

10:00 – 11:00 1. HOD. W RMUP 
VERONIKA HÁJKOVÁ 

11:15 1. EXHIBICE „BENJAMÍNK “  
STUDIO BÁRA 

11:30 – 12:30  2. HOD. FREESTYLER
 ELIŠKA GLANCOVÁ 

12:45 2  EXHIBICE „D TI + JUNIORKY“ 
 STUDIO BÁRA 

13:00-14:00 3. HOD. STEP EROBIK
JANA HAVRDOVÁ 

14:15 3. EXHIBICE „FITNESS TÝMY KLÁRY NDOVÉ“ 

AEROBIK STUDIO OREL DOB ÍŠ 

14:30-15:30 4. HOD. ZUMB P RTY
EVA K. & HANKA K.    

15:45-16:00 
VYHLÁŠENÍ TOMBOLY, ROZDÁNÍ CEN, 

POD KOVÁNÍ SPONZOR M A 
SLAVNOSTNÍ UKON ENÍ  

 Vstupenky lze zakoupit od 1. 10. 2010 ve Studiu Bára, i na místě konání akce.
Cena vstupenky: 250,- Kč

Vstup pro diváky je dobrovolný. Případný větěžek přijde na sportovní oddíly. 


