
STALO SE

V sobotu 6. října se v Příbrami již
počtrnácté běžel Běh města Příbrami.
Odměny vítězům jednotlivých kategorií
předal starosta MVDr. Josef Řihák.

S L O VO S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
právě před rokem jste
vy svými hlasy v ko-
munálních volbách
rozhodli o tom, že
ve vedení příbramské
radnice došlo ke změ-
ně. Protože vítězové
voleb nedokázali najít
koaličního spojence,
vznikla menšinová
koalice ČSSD s SNK-
ED. Dovolte mi,
abych krátce zhod-
notil to, co se nám
za rok na radnici
povedlo a co ne.
Za úspěch považuji

změnu systému ručního úklidu města. Naopak zatím se
nepovedlo snížit drobnou kriminalitu ve městě
a dokončit s ní související reformu činnosti městské
policie. Tento cíl zůstává mojí hlavní prioritou pro nad-
cházející období.
Pokud se týká investičních akcí, tak jsme se v uply-
nulém roce především soustředili na dokončení staveb
nastartovaných v předchozím období. Je to zejména
rekonstrukce čistírny odpadních vod. Na dokončení
této největší investiční akce v dějinách Příbrami nám
zbývají již jen necelé dva měsíce. Musíme nyní nap-
nout veškeré úsilí k tomu, aby se projekt podařilo
dokončit nejen stavebně, ale i administrativně tak, aby-
chom zdárně získali peníze vyčleněné z fondu Evrop-
ské unie. Druhou, neméně významnou akcí, která se
právě dokončuje, je komplexní rekonstrukce Zdabořské
ulice. Pokud to počasí dovolí, očekávám, že tuto důleži-
tou komunikaci zprovozníme přibližně za měsíc. 
Podařilo se nám také dokončit v Příbrami několik
nových chodníků a parkovišť. Nejnověji je to například
parkoviště v ulici Budovatelů, kde přibylo 40 nových
parkovacích stání. Minulý měsíc jsme také dobudovali
parkoviště u 8. základní školy. Toto parkoviště v době
vyučování bude sloužit zaměstnancům, návštěvníkům
školy a zdravotně postiženým, kteří v areálu mají
kancelář a klubovnu. Po pracovní době budou moci
parkoviště využívat občané, kteří bydlí v sousedství. 
Vrátím se ještě k rekonstrukci Zdabořské ulice. Tuto
akci realizovalo město Příbram ve spolupráci se Stře-
dočeským krajem. Velmi bych si přál, aby tato
spolupráce pokračovala i v dalším období. Například
v oblasti dopravy máme v Příbrami řadu nedořešených
problémů. Jedním z nich je například nebezpečná
křižovatka Evropské silnice s Jineckou u masokom-
binátu a dlouhodobě nevyhovující stav nadměrně
zatížené silnice Příbram – Jince. O nebezpečné silnici
z Příbrami do Jinců jsem hovořil i s novým velitelem
13. dělostřelecké brigády Jince plukovníkem generál-
ního štábu Jánem Kožiakem. Sídlo dělostřelecké
brigády v Jincích v současné době prochází náročnou
a nákladnou rekonstrukcí. V příštích letech by se sem
měli stěhovat dělostřelci z Pardubic. Část z příchozích
vojáků by měla bydlet v Příbrami a do Jinců bude
dojíždět. Velitel jinecké dělostřelecké brigády se v této
souvislosti ptal, jestli by bylo možné prosadit rekon-
strukci silnice Příbram – Jince. Věřím, že v následu-
jících letech podaří ve spolupráci se Středočeským
krajem problém vyřešit.
Dříve než rekonstrukce Jinecké silnice se dočkáme
výstavby nového hřiště v areálu Spartaku Příbram.
Město Příbram na tuto stavbu získalo šestimilionovou
dotaci ze státního rozpočtu. Zásluhu na přílivu peněz
do městského rozpočtu má poslankyně Parlamentu ČR
JUDr. Eva Dundáčková a členové příbramského
zastupitelstva Ing. Ivan Fuksa a Ing. Vladimír Králíček.
Všem třem děkuji za úsilí, které věnovali ve prospěch
našeho města.
Minulý měsíc jsem navštívil slavnostní imatrikulaci
studentek a studentů bratislavské Vysoké školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, která
v našem městě má od loňského roku svoji pobočku. Jde
již o druhou univerzitu, která působí v našem městě.
Nesmírně mne to těší. Mám radost z toho, že Příbram
se opět může pochlubit přezdívkou Podbrdské Athény.
Velkým potěšením pro mne také byla návštěva v Kovo-
hutích Příbram, kde jsem si prohlédl vznikající
muzeum zpracování nerostných surovin. Kovohutě
dlouhodobě patří k nejlepším firmám v našem městě
a já jsem jako starosta hrdý na to, že takovéto úspěšné
továrny s dlouhou a pestrou historií v Příbrami máme.
Velkou radost jsem prožíval i ve sváteční den 28. října.
Prezident České republiky Václav Klaus totiž udělil
vysoká státní vyznamenání dvěma významným osob-
nostem spjatým s Příbramí. František Zahrádka dostal
Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Páter Jan Zemánek,
který dlouhá léta působil na Svaté Hoře, obdržel
medaili Za zásluhy. Oběma vyznamenaným ze srdce
blahopřeji.
Vážení občané Příbrami, dovolte mi, abych vás
závěrem pozval na tradiční slavnostní zahájení adventu
v Příbrami. Letos se tato akce uskuteční 29. listopadu
jako obvykle na náměstí T. G. Masaryka. Přeji vám
do předvánočního období hodně klidu a pohody.

MVDr. Josef Řihák

PŘÍBRAMSKÝ HRDINA
D O S T A L Ř Á D T.  G .  M A S A R Y K A

Mezi čtyřiadvaceti osobnostmi, kterým letos předal
prezident republiky na Pražském hradě vysoká
státní vyznamenání, byl i příbramský občan, čerstvý
sedmasedmdesátník František Zahrádka.

Bývalý politický vězeň dnes spravuje Muzeum
třetího odboje, které sídlí v příbramském Zámečku -
Ernestinu. V den 89. výročí vzniku samostatného
Československa převzal František Zahrádka z rukou
prezidenta Václava Klause Řád T. G. Masaryka. 
„Beru toto ocenění jako uznání všem, kteří se
zúčastnili odboje proti totalitě,“ říká František
Zahrádka, který v příbramském muzeu shromaž-
ďuje materiály z dob totality a dokumentuje historii
československých lágrů, v nichž umírali odpůrci
minulého režimu. 
František Zahrádka se do boje proti nastupující
totalitě po únoru 1948 zapojil jako devatenáctiletý
mladík. Byl členem skautského oddílu v Českých
Budějovicích a spolu se svými druhy – junáky se
podílel na tištění a rozšiřování protikomunistických
letáků. A jako velký znalec Šumavy pomáhal také
převádět lidi, kteří to potřebovali, do Německa, přes
tehdy rodící se železnou oponu. „Čtyřikrát jsem
přešel hranici tam a zpět. Celkem jsem převedl

jedenáct lidí. Z nich dnes žije pouze jediný –
Miloslav Král z Brna,“ vzpomíná František Zahrádka.
Pátá cesta přes hranice se mu stala osudnou. Těsně
před ní byl zatčen a uvězněn. V následném procesu
byl označen za vůdce třiadvacetičlenné skupiny. Jen
díky nízkému věku dostal „jenom“ 20 let vězení.
„Jak nás chytili? Vždycky při cestě přes hranice
jsem měl dojem, že tehdejší Obranné zpravodajství
(OBZ) má o naší činnosti signály z Německa. Patrně
od některého ze sudetských Němců. Při naší posled-
ní cestě potkal můj kolega Silvestr Müller ve Strau-
bingu vojáka z Československa. Müller mi tehdy
řekl, že k tomuto setkání nemělo dojít. Na můj dotaz,
zda půjdeme zpátky, mi odpověděl: Samozřejmě,
jsme přece vojáci,“ vypráví František Zahrádka
o událostech, které se odehrály před téměř 60 roky.
Po zatčení následovaly kruté výslechy v Českých
Budějovicích a v Praze na Pankráci. Spolu s Fran-
tiškem Zahrádkou byl odsouzen i Silvestr Müller,
který dostal trest smrti, následně změněn na doži-
votí. Další členové skupiny dostali tresty od 8
měsíců do 20 let. Z dvacetiletého trestu strávil Fran-
tišek Zahrádka za mřížemi celkem 13 roků. Prošel
nejkrutějšími žaláři. Pracoval mimo jiné v uranovém
dole Eduard, lágru Nikolaj a v lágru Vykmanov II
na Jáchymovsku. Na Příbramsku byl vězněn
v táboře Vojna a na Bytízu. „Byl jsem propuštěn
3. září 1962 z Prahy - Pankráce. Oba rodiče mi
během té dlouhé doby zemřeli. Neměl jsem kam jít.
V propouštěcích dokumentech z vězení jsem měl

navíc zmínku, že trest v mém případě nesplnil
výchovný účel a že mohu být přidělen pouze na prá-
ci v dolech a v případě zhoršeného zdravotního
stavu v zemědělství. Takže jsem již po šestnácti

dnech po propuštění z vězení
nastoupil jako civilní zaměst-
nanec na Dole 4 v podniku Ura-
nové doly Příbram. Vrátil jsem
se zpátky mezi civilní zaměst-
nance dolů, kteří mi již ve vý-
konu trestu pomáhali. Po pro-
puštění jsem byl zván do rodin
na sváteční obědy. Děkuji těmto
dobrým lidem. Já i řada dalších
propuštěných vězňů jsem jim
vděčen za to, že jsme to celé
přežili,“ vzpomíná na svůj život
František Zahrádka.
V příbramských dolech pracoval
F. Zahrádka až do důchodu. 
„V roce 1966 jsem se oženil.
Manželka našla práci v Příbra-
mi. Žili jsme spolu šťastně 33 let.
Nyní jsem už bohužel osm let
vdovec,“ říká smutně František

Zahrádka. Spolu s Františkem Harlasem zakládal
František Zahrádka v roce 1968 v Příbrami první
organizaci sdružující politické vězně – K 231. Po in-
tervenci vojsk Varšavské smlouvy byl K 231
rozehnán. Další příležitost politicky se angažovat

dostal František Zahrádka až po listopadu 1989, kdy
v Příbrami založil pobočku Konfederace politických
vězňů (KPV). V Příbrami Františka Zahrádku
nejčastěji potkáte v Muzeu třetího odboje, které
vzniklo v roce 1992 z iniciativy historika PhDr.
Jiřího Majera s přispěním tehdejšího předsedy KPV
generála Rudolfa Pernického a ústředního tajemníka
KPV, příbramského rodáka Vladimíra Strusky.
„Muzeum třetího odboje pokládám za objekt, za je-
hož existenci se všichni členové příbramské pobočky
KPV cítíme plně odpovědní,“ vysvětluje František
Zahrádka. Při této příležitosti velmi oceňuje vstřícný
přístup města Příbrami, které muzeu za symbolickou
korunu pronajímá sídlo v Zámečku - Ernestinu. „Ať
na radnici vládli lidovci, pravice, nebo nyní levice,
vždy jsem byl se spoluprací s městem maximálně
spokojen. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jako
orgány místní samosprávy zúčastnili zřízení a exis-
tence muzea. Původně jsme sídlili v tzv. ruském
internátu. Tyto prostory nám zásluhou bývalého
politického vězně Dr. Ing. Františka Bárty poskytlo
Generální ředitelství podniku Uranové doly
Příbram, dnešního DIAMA,“ říká F. Zahrádka.
Kromě činnosti v muzeu nejznámější příbramský
politický vězeň dlouhé roky spolupracuje i s filmaři.
Podílel se například jako odborný poradce při natá-
čení celovečerních filmů z prostředí uranových
lágrů Bumerang, Uniforma a Kousek nebe. 
S režisérem Hynkem Bočanem spolupracoval
i na seriálu Zdivočelá země. Nyní s režisérkou
Hynkovou dokončuje dokument Z mého života,
ve kterém, jak název napovídá, bude hrát sám sebe.
„Plánů mám ještě mnoho. Budu se věnovat přede-
vším činnosti muzea. Chceme naplno pomáhat
pobočkám našeho muzea v Královské mincovně
v Jáchymově a v klášteře Teplá u Mariánských
Lázní. V Teplé jsme vloni dostali vhodnou místnost,
do které firma Žálek instalovala novou expozici.
Ta původní, věnovaná církevním záležitostem v době
totality, byla převezena do Památníku Vojna, kde
předpokládám, bude zpřístupněna veřejnosti,“ říká
František Zahrádka.
Zbývá popřát Františku Zahrádkovi vše dobré,
především dlouhé zdraví, aby se mu podařilo
dokončit všechny plány. K řadě gratulantů k vý-
znamnému státnímu ocenění se připojuje i redakční
rada Kahanu.

Jiří Kubík

Také v říjnu mohli lidé vyjádřit svůj
názor na stavbu radaru v Brdech.
Na náměstí T.G.M. přijel autobus,
tzv. nezákladňák.

V pondělí 22. 10. proběhla v Divadle
A. Dvořáka slavnostní imatrikulace
studentů I. ročníku bratislavské
Vysoké školy zdravotníctva a sociál-
nej práce sv. Alžbety. Tato škola totiž
od letošního školního roku vyučuje
také v Příbrami.  Vysoká škola působí
v duchu křesťanského humanismu
se zaměřením na základní principy
křesťanské zdravotnické etiky a šíří
odkaz sv. Alžběty, bratislavské
rodačky, sloužit nemocným a chudým
bez rozdílu rasy, národnosti a nábo-
ženské orientace. 

Do konce roku bude v Galerii F. Dr-
tikola otevřena výstava TINGATINGA.
http://www.galerie-drtikol.com

P R O D E J N Í V Ý S T A V A O B R A Z Ů

OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ OD 9 DO 17 HODIN (KROMĚ 25. A 26.12.2007)

Š k o l a  b r u s l e n í
HC Příbram pořádá na zimním stadionu
pro děti školu bruslení spojenou s ná-
borem mladých hokejistů. Zveme
všechny předškoláky i školáky. 
Co potřebujete? Do začátku pouze
brusle, obyčejné rukavice, přilbu
(stačí cyklistická) nebo pevného
kulicha. Co Vás to bude stát? Žádné
peníze, pouze čas, který budete věno-
vat svému dítěti. Co Vám nabízíme?
Využití volného času, zvýšení fyzické
kondice a obratnosti. Kdy můžete
přijít? Každou sobotu a neděli:
3. 11. (8,45 - 10 h.), 4. 11. (8,45 - 10 h.),
10. 11. (11 - 12,15 h.), 11. 11. (11 - 12,15 h.),
17. 11. (11 - 12,15 h.),  18. 11.  (11 - 12,15 h.),
25. 11. (11 - 12,15 h.).
Info: p. Procházka, č. 724 811 401

Zimní stadion Příbram přijme
nové zaměstnance se zařazením
pracovní činnosti - pořadatel
(veřejné bruslení, utkání, sportovní
akce) na dobu určitou, v rozsahu
maximálně 20 hod. týdně. Vhodné
pro důchodce.

Sběrný dvůr v Příbrami I, 
Gen. Tesaříka 125 rozšiřuje

provozní dobu:
pondělí až pátek: 10 - 17 hodin

sobota: 8 - 12 hodin
Nová služba pro občany města:

Odvoz odpadu z domácností
Po domluvě v provozovně 

nebo na telefonu č. 603 254 491.

foto: Marta Myšková

foto: Daniela Kaštánková



D ů l e ž i t é  i n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Na zastávkách přibyly nové čekárny
Město Příbram nechalo vybudovat na něko-
lika zastávkách městské hromadné dopravy
nové čekárny. Dřevěné čekárny byly nově
nainstalovány v zastávkách Orlov, Žežice,
v průmyslové zóně Balonka a u bývalého
areálu ZÚNZ. „Vyšli jsme vstříc požadav-
kům občanů, kteří nás upozornili, že ve špat-
ném počasí se při čekání na autobus
nemají kam schovat. Čekárny dodala firma
Wimmer – vše ze dřeva. V průmyslové zóně
Balonka jsme vyšli vstříc požadavkům
podnikatelů, kteří chtěli zlepšit podmínky
pro své zaměstnance,“ řekl starosta Josef
Řihák. Další novou čekárnu vybudovali
pracovníci Technických služeb Příbram
na zastávce Nová Hospoda. „Jde o aty-
picky řešenou čekárnu, která se musela
vejít do zúženého místa na chodníku.
Přístřešek nás vyšel asi na 30 tisíc korun,“
doplnil starosta.

Další chodníky byly opraveny
V Příbrami v těchto dnech přibyly další
nově opravené chodníky. Nákladem 240
tisíc korun byl kompletně zrekonstruován
chodník v ulicích Průběžná a Milínská.
Stavbu realizovala firma Opravy a údržba
komunikací Dobříš. „Jsou zde nové obruby
chodníku, odvodnění a asfaltový povrch,“
řekl starosta. Firma Strabag vybudovala
spojovací chodník mezi parkovištěm
v Sokolské ulici a bývalým areálem Tech-
nických služeb Příbram. Stavba stála při-
bližně 40 tisíc korun. „Až dosud zde
chodník chyběl. Lidé, kteří odcházeli
z parkoviště, se museli prodírat mezi
zaparkovanými auty, což bylo velmi
nebezpečné. Tato drobná stavba přispěje
ke zvýšení bezpečnosti chodců v našem
městě,“ vysvětlil starosta Josef Řihák.
Do třetice byl opraven chodník v Milínské
ulici v úseku od ulice Dlouhá do ulice
Alšova. Zakázku za 140 tisíc korun reali-
zovala firma BES Benešov. Také tento
chodník byl kompletně modernizován
a má nový asfaltový koberec.

Nové parkoviště v ulici Budovatelů
„Jedná se o rozšíření stávající komunikace
o oboustranné kolmé parkovací pruhy
a změnu dopravního režimu na jedno-
směrnou komunikaci. V ulici vznikne
celkem 44 parkovacích míst plus 2 parko-
vací místa pro invalidy. Stavba je součástí
realizace našeho plánu na zvýšení počtu
parkovacích míst v Příbrami. Tam, kde to
bude možné, počítáme s podobnými
úpravami, kdy zjednosměrněním ulice
zvýšíme počet parkovacích míst,“ řekl k té-

to stavbě starosta Josef Řihák. Finanční
náklady této akce jsou 1 140 834,50 Kč vč.
DPH, akci provádí firma OÚK Dobříš.

Cyklostezka Příbram - Bohutín
Rada města Příbrami schválila uzavření
smlouvy o dílo na projektové a inženýrské
práce v rámci přípravy akce „Chodník
a cyklostezka Bohutín – Příbram“ s firmou
Aspira Příbram. 
„Cílem smlouvy je připravit projekt stavby
cyklostezky a chodníku z Příbrami do Bo-
hutína, na základě kterého bychom mohli
požádat o dotaci z rozvojových projektů
Evropské unie. Chceme být připraveni
na okamžik, kdy se nám otevřou evropské
zdroje financování,“ vysvětlil starosta
Josef Řihák. „Špatné spojení pro pěší
a cyklisty z Příbrami do nedaleké obce
Bohutín je dlouhodobý a vážný problém.
Na silnici I/18 je velmi hustý provoz,
ve kterém se chodci a cyklisté ocitají
ve velkém nebezpečí. V minulosti na této
silnici došlo k několika tragickým ne-
hodám, při nichž bohužel umíraly i malé
děti. Chceme problém neexistujícího chod-
níku a cyklostezky z Příbrami do Bohutína
co nejdříve vyřešit,“ řekl starosta. Velký
zájem na společné stavbě má i obec Bo-
hutín. Nová cyklostezka po dokončení
umožní cykloturistům napojit se na mezi-
národní cyklotrasu Praha - Vídeň. Současně
se stane další částí prstence stezky kolem
města Příbrami, jehož výstavba probíhá.
Další částí výše zmíněného prstence bude
i cyklostezka z Červené na sídliště Drkol-
nov. Tato stavba bude dokončenaa ihned,
jak skončí rekonstrukce Zdabořské silnice.

Nadpoloviční účast nutná
Rada města Příbrami se na jednání 8. 10.
2007 seznámila s přehledem účasti členů
na jednání výborů zastupitelstva města
a komisí rady města. Radní schválili, že
kdo z členů komisí nebude mít alespoň
50 % účasti na jednáních, bude z členství
v komisi odvolán. Stranám, které
do komisí jmenují své reprezentanty, bude
navrženo, aby místo odvolaných zástupců
do komisí delegovaly jiné občany. „Nemá
cenu, aby v komisích zabírali místo lidé,  k-
teří nemohou, nebo nechtějí pracovat
naplno. Neúčast komplikuje jednání
komisí, které bývají usnášení neschopné.
Chceme dát prostor k práci lidem, kteří
mají čas se jednání komisí zúčastnit,“
vysvětlil J. Řihák. 

Převod koncertního křídla
Rada města schválila převod koncertního
křídla značky Foerster s pořizovací cenou

18 450 Kč z majetku Základní školy
Jiráskovy sady do správy Základní
umělecké školy Antonína Dvořáka
Příbram. Základní škola Jiráskovy sady
získala nové koncertní křídlo v rámci pro-
jektu modernizace školy z prostředků tak
zvaných Norských fondů. 

Na Hlinovkách bude hřiště
Rada města vybrala zhotovitele stavby
více-účelového sportovního hřiště v lokalitě
Hlinovky v Příbrami. Hřiště za 6 208 549 Kč
včetně DPH postaví firma J+E Služby,
spol. s r. o., Plzeň, která podala ve výbě-
rovém řízení nejlepší nabídku. Výběro-
vého řízení se zúčastnily celkem 3 firmy.
„Původní projekt musel být přizpůsoben
hygienickým předpisům a nově bude
součástí hřiště i protihluková stěna. Hřiště
na Hlinovkách bude po dokončení multi-
funkční, bude možné jej využívat na celou
řadu míčových kolektivních sportů.
Současně zde i postavíme dětské hřiště,“
řekl starosta Josef Řihák.

Stavba hřiště na Spartaku
Rada města Příbrami schválila, že na do-
dávku stavby sportovního hřiště v areálu
Spartaku Příbram bude vypsáno zjedno-
dušené podlimitní výběrové řízení. V rámci
tohoto výběrového řízení bude záměr
vyvěšen na úřední desce. Kromě toho
město Příbram osloví pět firem, aby se
o zakázku na výstavbu hřiště ucházely.
Rada rovněž schválila hodnotící kritéria
nabídek a komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek. Kritéria pro hodno-
cení jsou následující – 90 procent cena
a 10 procent záruka za předané dílo. 

Nové zásady byly schváleny
Rada města schválila Zásady č. 1/2007,
kterými se stanoví závazný postup při pro-
najímání a prodeji volných (neobsaze-
ných) bytů ve vlastnictví města Příbram.
Nové zásady vycházejí z úpravy platné
od 29. 10. 2003. Zároveň radní schválil
zásady č. 2/2007 o prodeji bytů a neby-
tových prostor ve vlastnictví města Příbra-
mi. Se zásadami se mohou občané
seznámit na úřední desce, případně na in-
ternetových stránkách města.

Starosta přijal vojáky z Jinců
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák při-
jal na radnici nového velitele 13. dělostře-
lecké brigády Jince plk. gšt. Ing. Jána
Kožiaka, mjr. Ing. Marcela Křenka, náčel-
níka štábu 132. smíšeného dělostřeleckého
oddílu Jince, kterému příbramský starosta
symbolicky poděkoval za účast v zahra-
niční misi. Mjr. Křenek byl velitelem
2. kontingentu Armády ČR v Iráku. Jed-

notka pod jeho velením sloužila letos od dubna
do srpna čtyři měsíce v jihoirácké Basře. 
Náš kontingent sloužil pod britským ve-
lením v rámci mnohonárodních jednotek
MNF-I na území Iráku. Jeho hlavním
úkolem byla ostraha a obrana vstupních
stanovišť do prostoru spojenecké základny
v prostoru provincie Al Basrah. Naše jed-
notka měla sílu do 100 osob. Podle Náčel-
níka Generálního štábu Armády ČR se
počítá s opětovným nasazením vojáků
13. dělostřelecké brigády Jince k plnění
výše zmíněného úkolu. 

Veřejně prospěšná místa
Celkem pět pracovních míst na veřejně
prospěšné práce bude na základě rozhod-
nutí rady města Příbrami vytvořeno
v příspěvkové organizaci Sportovní za-
řízení města (SZM) Příbram. O souhlas
s vytvořením těchto míst radu města požá-
dal Úřad práce Příbram. „Dříve jsme ve Spor-
tovních zařízeních města vytvářeli deset
míst, nyní je to pět míst, protože finanční
úřad má na tuto podporu méně peněz.
Pracovníci, kteří byli v minulosti vybráni
a pracovali na veřejně prospěšných
pracech v SZM, byli pro město velkým
přínosem. Podílejí se na úklidu  a údržbě
vnějších a vnitřních prostor našich měst-
ských sportovních zařízeních, zejména
při údržbě a úklidu v areálu Nového ryb-
níka,“ řekl starosta MVDr. J. Řihák.

Nová hřiště a pískoviště
Rada města Příbrami schválila koncepci
výstavby a provozu dětských hřišť ve městě
Příbrami na období let 2008 – 2009. 
V příštím roce budou na základě této kon-
cepce vybudována hřiště v lokalitách:
Jarolímkovy sady, Komenského náměstí,
Drkolnov - ulice Družstevní, Školní ulice
(naproti hasičům), ulice 28. října (pod
restaurací Silvestr). Dále bude v Příbrami
v příštím roce vybudováno 10 ohrazených
pískovišť. „Za přípravu a vlastní výstavbu
výše zmíněných hřišť a pískovišť včetně
řešení dotací z fondů budou zodpovědní
Odbor investic Městského úřadu Příbram
a Technické služby města Příbrami. Uložili
jsme vedoucím těchto organizací, aby ná-
klady na vybudování hřišť a pískovišť
zahrnuli do rozpočtu na příští rok,“
vysvětlil starosta Josef Řihák.

Kanalizace v Žežicích
Zakázku na výstavbu projektu „Kanalizace
Žežice II. stavba, 3. část“ získala firma
Mercator spol. s r. o. Výše zmíněná
společnost zvítězila ve výběrovém řízení,
kterého se zúčastnilo celkem pět firem.
Mercator zmíněnou část kanalizace
postaví za 2 997 248 Kč včetně DPH.

Počátkem letošního září se v holandském Hoornu uskutečnily oslavy 15. výročí partnerství mezi našimi
městy. Nebylo to ale jen toto jubileum, pro které se město Hoorn obléklo do slavnostního – na rok 2007
připadá také 650. výročí získání městských práv. 
Pětidenní setkání, které u příležitosti oslav výročí partnerství připravila pod názvem Big Visit holandská
strana, bylo vskutku nabité nejrůznějšími kulturními a společenskými aktivitami. Návštěvy v Holandsku se
tentokrát nemohl zúčastnit starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák, který byl ve stejné době v dalším našem
partnerském městě - v ruském Čechovu. Za vedení našeho města se Big Visitu zúčastnil místostarosta
MVDr. Václav Beneš a člen Rady města JUDr. Vladimír Kyselák. Oficiální delegace dále sestávala z 10

členů komise pro zahraniční vztahy a dalších
Příbramáků, kteří jsou v partnerství našich měst
v současnosti zapojeni nebo k jeho rozvoji v minulosti
významně přispěli. 

Průběh setkání 
Den první (5. září 2007)
Po příjezdu do Hoornu v pozdních odpoledních
hodinách prvního dne nás v restauraci Nadorst přivítali
zástupci města a Stedenbandu, hoornské komise
pro partnerství s městem Příbram. Kromě výtečné
večeře, kterou pro nás hoornští připravili, zde došlo
i k bližšímu seznámení s hostitelskými rodinami.
V závěru večera si celou naší delegaci rozebraly hosti-
telské rodiny, které o nás pak pečovaly po celou dobu
pobytu v Hoornu.

Den druhý (6. září 2007)
Dopoledne druhého dne bylo věnováno práci v šesti
pracovních skupinách. Příbramská delegace byla podle
zaměření jednotlivých jejích členů rozdělena do pracov-
ních skupin: Školství, Životní prostředí, Cestovní ruch,
Sport, Kultura a Vedení města. Pracovní skupiny
poskytly dostatek prostoru pro výměnu zkušeností a in-
formací a pro diskusi o fungování našich a holandských

institucí, občanských spolků a společnosti vůbec. Delegace se poté zúčastnila zahájení expozice příbram-
ských umělců, kterou pod názvem “Příbram“ otevřel velvyslanec České republiky v Holandsku Petr Mareš.
V odpoledních hodinách se setkali zahraniční komise našich měst na společné schůzi věnované především
perspektivám další partnerské spolupráce, jejímu zaměření a zefektivnění. Činnost našich zahraničních
komisí v poslední době ovlivnily personální změny po loňských komunálních volbách v ČR a chystaná
generační obměna ve Stedenbandu. Personální obměny s sebou přinášejí určité problémy v kontinuitě práce
komisí. Komise se dohodly na potřebě častějšího osobního kontaktu jako nástroji pro zvýšení akceschop-
nosti a pružnosti práce na obou stranách. Po společném jednání následovala slavnostní večeře za účasti
velvyslance ČR v Holandsku  Petra Mareše. Večer nás dále čekal kulturní program v kostele de Oosterkerk,
kde Hoornský komorní sbor zazpíval vybrané české a holandské národní písně. Následoval koncert pořá-
daný agenturou Czech Dreams, která kulturní večer obohatila o skladby Brahmse, Surzynského a Dvořáka

v podání Romana Janala (baryton) a Waclawa Golonky (varhany).

Den třetí (7. září 2007)
Také dopoledne třetího dne bylo věnováno práci v šesti pracovních skupinách, respektive jejímu dokončení,
po němž následovala prohlídka historického centra Hoornu. Před obědem nás čekala ještě návštěva muzea
Westfries a výstava českého skla pod názvem Glasnost. V pozdně odpoledních hodinách byl v restauraci
Nadorst za účasti starosty Hoornu pana van Veldhuizena slavnostně zahájen společenský večer. Hned
v úvodní části večera přednesl Čecho-Holanďan profesor Hans Renner přednášku s názvem “O dvou
stranách zrcadla“. V ní velice originálním způsobem, navíc podpořeným vtipným podáním, porovnal
základní aspekty české a holandské národní povahy, okolnosti jejich utváření i vzájemnou úroveň obecného
povědomí o partnerské zemi jako takové. Přednáška profesora Rennera rozpoutala překvapivě živou diskusi,
jejíž aktéři hovořili nejen o rozdílnostech mezi námi, ale také o tom, co nás spojuje. Společenský večer byl
završen projevy představitelů obou delegací a vzájemným předáním darů partnerských měst. Dary holand-
ské strany byly vzhledem k tomu, že jsme do Hoornu přijeli autobusem, lehce šokující – jedním byl
čtyřsedadlový dětský kolotoč, druhým veliký model slavné historické budovy, která se v originále nachází
v Hoornu na náměstí de Rode Steen. Z příbramské strany byly kromě dárkového koše, coby hlavního daru
města Příbram, předány také drobné symbolické dárky hostitelským rodinám a členům Stedenbandu tradiční
láhev Becherovky. Po slavnostní večeři následoval společenský večer plný hudby a tance.

Den čtvrtý (8. září 2007)
V dopoledních hodinách jsme se zúčastnili slavnostního setkání symbolicky nazvaného “Přátelství“, které
se konalo v kostele de Oosterkerk. Naše delegace zde měla možnost poznat zástupce belgického Beerselu
a amerického Lewesu. Hned po zakončení této akce se přítomní přesunuli na druhý konec Hoornu, kde
bylo starostou města panem van Veldhuizenem slavnostně odhaleno jméno nové ulice – Vriendschaplaan
(Alej přátelství). Na sobotní odpoledne zorganizovala agentura Czech Dreams vystoupení české cimbálové
muziky, které proběhlo v útulné restauraci de Waag. Kromě tance a ochutnávky moravských vín s odborným
výkladem profesionálního vinaře bylo toto setkání příležitostí k přátelskému posezení s našimi hostiteli. 

Den pátý a dny následující (9. září 2007 – ???) 
Ráno autobus naší delegace zamířil zpět do České republiky. Skončily tak oslavy 15. výročí partnerství mezi
našimi městy. Přinesly jistě spoustu pozitivních zážitků, zlepšily vzájemné poznání a pochopení a napo-
mohly vytvoření řady osobních kontaktů. Oslavy byly ale také dobrým důvodem k bilancování a zamyšlení
se nad významem partnerství vůbec. Z tohoto pohledu můžeme konstatovat, že po 15 letech jsou vztahy
mezi městy Příbram a Hoorn na velmi dobré úrovni a že máme oboustranný zájem v naší spolupráci
pokračovat a dále ji rozvíjet. Výměna znalostí a zkušeností a kontakty mezi lidmi na různých úrovních
v rámci partnerské spolupráce našich měst jsou ty nejefektivnější nástroje k sebereflexi i k poznání sebe
sama. 
Zahraniční komise MěÚ Příbram by proto ráda oslovila další příbramské spolky, společnosti, školy
a další, kteří mají zájem o navázání spolupráce s hoornskými organizacemi. Budeme vám nápomoc-
ni při hledání vhodných protějšků v Hoornu a v prvních kontaktech, které mohou vést k navázání vaší
spolupráce. Informovat a přihlásit se můžete na Odboru kultury, sportu a informačních služeb MěÚ
Příbram, nebo prostřednictvím webových stránek města. 

Ing. Tomáš Dropa, předseda komise pro zahraniční vztahy
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J á  b y c h  s i  s d o v o l e n í m  v z a l . . .
V září minulého školního roku řada z nás přemýšlela, který ze záj-
mových kroužků na Gymnáziu pod Svatou Horou si vybrat
a zajímavě pak trávit volný čas po vyučování. Několik studentů –
exhibicionistů projevilo přání stoupnout si na prkna, co znamenají
svět, a tak jsme založili náš slavný dramatický kroužek.
Poprvé jsme se veřejnosti (tedy spolužákům a učitelům) představili
o Vánocích. Inspirovali jsme se jedním z našich největších
všeumělů Járou Cimrmanem a svým vystoupením jsme nejen přis-
pěli k příjemné vánoční atmosféře ve škole, ale také jsme ostatním
připomněli, že se blíží 15. výročí založení našeho gymnázia.
Ze své premiéry jsme měli dobrý pocit, a tak jsme se rozhodli,
že připravíme další představení. A to rovnou divadelní hru (také
od Mistra) – Dlouhý, Široký a Krátkozraký. 
Nebylo to jednoduché, protože pořádně zkoušet jsme začali
(a později už jen začaly) až na konci dubna. Do té doby jsme si
totiž vzhledem ke stálým změnám v souboru neustále rozdělovaly
a měnily role. Rolí se nakonec ujaly tyto věrné duše: Anna
Mlynářová jako Jasoň/Drsoň („dobří lidé, dobrá země, bude tu
radost kralovat“/„kolik dostane věnem?“), Veronika Šornová
jako Zlatovláska („princi, abychom si rozuměli, moje vousy ti
v zásadě nevadí?“), Aneta Hrubá jako Král („a mně se zdála
nějaká prožraná“), Alena Náprstková jako Krátkozraký („tak
jsem se věnoval cizím jazykům a zkazil jsem si oči“), paní učitelka
Gabriela Baumgartnerová jako Děd Vševěd („a nejhorší ze vše-
ho jsou ti trpaslíci“) a Eva Kroupová jako Pocestný („—“).
Naší motivací byl 28. červen, kdy začal na Gymnáziu pod Svatou
Horou projekt „Den divadla“. Zatímco my jsme se připravovaly
na vystoupení, naši spolužáci se věnovali divadlu prakticky i teo-
reticky. Přínosná jistě byla i spolupráce s profesionálním příbram-
ským hercem Lukášem Typltem, který náš školní projekt
podpořil a přislíbil spolupráci i do budoucna. Den divadla jsme
zakončily předvedením hry v 1. ZUŠ Antonína Dvořáka v Příbra-
mi a zahrály dokonce dvě představení (To první se podařilo lépe,
díky, skvělé publikum!). Každému herci se občas stane, že třeba
zapomene text, a tak ani my jsme nebyly výjimkou. Nakonec jsme
trošku improvizovaly a dopadlo to dobře. Po skončení druhého
představení si každá mohla říct: „Jsem na sebe hrdá a dala jsem
do toho vše!“
Moc chceme poděkovat paní učitelce, že nás nenechala „ve štychu“
a zapojila se s námi do hry. Děkujeme i klukům z letošní 3.A
za vynikající živé kulisy a zcela autentické ztvárnění lesních
dřevin. Doufáme, že se představení líbilo všem divákům stejně
jako nám. A my bychom si s dovolením daly (snad i dali) další hru
i v tomto školním roce. 

Aneta Hrubá, Veronika Šornová, 
studentky 4.A Gymnázia pod Svatou Horou

Informace pro rodiče 
Milí čtenáři, dovolte nám malé zamyšlení nad stavem naší dnešní
společnosti. Zejména pak dospívající mládeže. Vandalství, krádeže
autorádií, vykrádání sklepů i bytů se stalo součástí našich životů.
Říkáme si, kam ten svět spěje? Přemýšlíme někdy nad tím, co může
být jednou z příčin takto neutěšeného stavu? V jakém rozpoložení
a jaký důvod má ten, který páchá trestnou činnost? 
Jedním z důležitých faktorů, proč se plní nápravná zařízení a věznice,
je jistě nedostatečné vzdělání.
Je důležité sledovat vývoj dítěte již v raném věku. Zpočátku mohou být
příznaky zcela nevinné. Naše dítě začíná se školní docházkou, což je
pro ně velká změna, která často způsobí, že se v nových informacích
začíná ztrácet. Následkem toho se malý človíček uzavírá do sebe, je
podrážděný, nesoustředěný, nedůtklivý a my se nestačíme divit, jak se
nám dítě mění. Bývá to počátek nedůvěry v sebe. Když látku ve škole
nechápe a spolužáci ano, hledá příčinu v sobě. Pokud takové příznaky
přehlédneme, nebo je neřešíme, může se stát, že se dítě mentálně
začne oddělovat od školy a vyhledávat jiná uplatnění.
S přibývajícími roky, a tedy i přibývajícím učivem, na sebe prvotní
nepochopení začíná nabalovat další nepochopené informace. A tak
s narůstajícími problémy se často stává, že dítě chodí za školu a vy-
hledává si společnost kamarádů, mezi kterými vidí možnost seberea-
lizace. O party mladistvých, kteří si dokazují své  “kvality” nejprve
malými krádežemi, později rozsáhlou trestnou činností, jistě nouze
není. Alkoholem a drogami pak zastírají skutečnost, ve které se
nachází, zato si jimi zvyšují svou odvahu. To, že ničí své zdraví
a oslabují špatným chováním i zdravé jádro společnosti, si nejsou
schopni uvědomit. Nabízí se otázka, zda je možné z této tak neutěšené
situace najít cestu ven. Nejlepší obranou je prevence. Tak jako
u každého problému, kterému chceme předejít. Onu nabízenou pomoc
je možné najít u nás ve studijním centru Basic. 
Zabýváme se totiž pomocí dětem, které mají problémy se čtením
a psaním.Tedy úplný prvopočátek školní docházky. Individuální výu-
kou s osvědčenou technologií jsme schopni odstranit různá
nepochopení a vést tak děti k důvěře v sebe.
Samozřejmě toto speciální doučování pomáhá i dětem staršího věku,
kde na základě bezplatných vstupních pohovorů je odhalen problém
a následnou výukou odstraněn. V našich hodinách se také děti seznámí
se způsobem učení tak, aby látce plně porozuměly a mohly ji použít
v praxi.  Pokud se rozhodnete využít naší pomoci, nebo se blíže s touto
technologií seznámit, rádi Vás uvítáme v ulici Palackého 151,
Příbram II., mezi Pražskou a Dlouhou ulicí. Telefon: 602 176 711.

Studijní centrum Basic

SRPŠ při Mateřské škole v Kličkově vile 
Vás srdečně zve na

P Ř E D V Á N O Č N Í  J A R M A R K
do Kličkovy vily.

Zahájení jarmarku: středa 28. listopadu v 15 hodin.
Prodej výrobků : 28. 11. od 15 do 17 hodin

29. 11. od 10 do 16 hodin
Přijďte nakoupit výzdobu na Vánoce, 

adventní věnce, keramiku…. 
Peníze z prodeje budou použity na zakoupení

hraček pro děti z mateřské školy.

Přestože už je podzimní počasí, stále nás lákají nové
průlezky, které naše mateřská školka Perníková
chaloupka dostala ke svým 50. narozeninám.

Dětská porta aneb Zpívání s mlokem
Občanské sdružení Salamandr pořádá 

muzikantské setkání dětí a mládeže
24. 11. ve 14 hodin na Malé scéně Divadla A. Dvořáka.

Dětská porta:
- Jde o otevřenou postupovou hudební soutěž v žánrové oblasti
folk a country.
- Soutěž je určena mladým interpretům – jednotlivci, dua,
skupiny od nejútlejšího věku do 26 let.
- Každý soutěžící interpret si musí připravit tři písně a případně
se doprovázet na vlastní hudební nástroj. Doprovodný playback
není přípustný.
- Zařazení soutěžících do kategorií a čas vystoupení bude
upřesněn před začátkem soutěže.
Kvakoš: tradiční pěvecká soutěž o cenu diváků pro všechny,
bez rozdílu věku a žánru. Příhlásit se můžete podle chuti
a odvahy ještě před začátkem soutěže.
V době přestávek mezi pěveckými soutěžemi proběhnou hry
pro diváky.
V průběhu odpoledne vystoupí šermířská skupina Nezabuditzi.
Pozor: Na akci je možno dostat přihlášky na letní tábory Sala-
mandru v roce 2008, proběhne zde losování o poukaz na tábor
zdarma.
Přihlášku do soutěže si lze vyzvednout každé úterý a čtvrtek
odpoledne na adrese: Salamandr, o. s., Prokopská 334, Příbram
VI – Březové Hory, nebo na internetových stránkách .
Případně dotazy: Jaroslav Straka, 723 143 531

Pracovní stáž v Mainzu (Německo)
Když mi paní ředitelka nabídla pracovní stáž v Německu,
nebyla jsem si jistá, zda ji mám přijmout. Nakonec jsem se
rozhodla, že ano. V červenci jsem odjela na měsíční stáž
do Mainzu a nastoupila do Řemeslnické komory (HWK –
Handwerkskammer Rheinhessen). 
Mé počáteční obavy se rychle rozplynuly. Přivítal mě kolektiv
mladých pracovníků, kteří byli velmi přátelští a ochotně mi
vždy se vším rádi poradili. Pracovala jsem ve dvou odděleních
– životní prostředí a export. Zde jsem se opravdu přesvědčila,
jak důležitá je znalost cizích jazyků, které jsem se mnoho let
ve škole i soukromě učila. V práci jsem hovořila pouze
německy, ale pracovní úkoly často vyžadovaly i dobrou znalost
angličtiny (překlady z němčiny do angličtiny).
Spolupracovníci také velice oceňovali mé schopnosti práce
na PC v programech MS-Excel a MS-Access, které jsem se
naučila při studiu na Obchodní akademii.
Stáží v Mainzu jsem získala mnoho nových pracovních
zkušeností a každodenní konverzace v němčině pro mne byla
velkým přínosem. Jsem velice ráda, že jsem tuto stáž absolvo-
vala. Pokud se mi někdy v budoucnu naskytne podobná příleži-
tost, jsem si jistá, že ji bez váhání ráda přijmu.

Dana Černá

Vážení sportovní přátelé, jménem Tri klubu Příbram Vám
děkuji za pomoc při pořádání 14. ročníku Běhu města
Příbrami. Na start závodu se v žákovských kategoriích
postavilo 190 studentů a žáků příbramských škol,
a hlavního závodu se zúčastnilo 70 závodníků. Změna
místa, trasy a doprovodného programu byla oceněna
velice pozitivně. Spolupořadatelem této významné
sportovní akce bylo město Příbram a dovolujeme si
poděkovat panu starostovi MVDr. Josefu Řihákovi za osob-
ní účast při předávání cen nejlepším závodníkům,
kterého se zhostil spolu s panem Anatolem Pšeničkou,
ředitelem 1. SČV, hlavním partnerem Běhu města Příbrami.
Všem ostatním sponzorům (DISA, Cyklosport Sedláček,
Jednota COOP, Enervit, Reklama 99, Toyota Dolák)
děkujeme za podporu a těšíme se na spolupráci při pořá-
dání příštího – již 15. ročníku.

Se sportovním pozdravem Radek Eliáš

Běh města Příbrami

Z dopisů našich čtenářů
NEDĚLNÍ POHÁDKA
Před dvěma týdny jsme se s dětmi rozhodli navštívit nedělní
odpolední pohádku v příbramském divadle. Protože máme
divadlo rádi, snažíme se nevynechávat představení. Z nějakého
důvodu jsme však už dlouho na žádném nebyli, a tak jsme se
všichni moc těšili. Protože nebydlíme daleko od kulturního
domu, dobíhali jsme na poslední chvíli. 
Jaké bylo naše překvapení, když jsme se po vstupu do budovy
Malé scény dozvěděli, že je potřeba lístky koupit v pokladně
divadla. Asi bych neměl být překvapen, ale při našich před-
chozích návštěvách představení amatérského souboru Zalezlíci
jsme platili vždy až na místě.
Dobrá. Tak tedy honem běžím na pokladnu, zanechávaje zbytek
rodiny před vstupem do šatny. Rychle vybíhám schodiště a ejhle,
na pokladně je již fronta asi pěti lidí a paní pokladní právě
oznamuje: “Na dnešní představení je vyprodáno, teď už nemám
lístky ani na židličky do uliček.“ Zklamaný spolu se zbytkem
nešťastných rodičů se vracím zpět k rodině. Snad se nám podaří
od někoho odkoupit aspoň dva lístky, abychom mohli děti vzít
na klín. Máme štěstí, na schodišti potkávám paní, která mi
ochotně prodává své lístky. No, snad se tam dnes ještě
dostaneme, pomyslím si. Vítězoslavně vstupujeme do sálu. Děti
usazujeme na židle a sami jdeme na stojáka pozorovat
zpovzdálí. Sympatická režisérka souboru vítá diváky a upo-
zorňuje, že představení je amatérské a navíc v něm budou vys-
tupovat děti, které se divadlu teprve učí, aby mohly v budoucnu
převzít otěže divadelní herky od svých rodičů. Těším se o to víc
na výkony  mladých herců, protože sám pracuji s dětmi a vím,
jak je těžké je motivovat k nějaké systematické práci a dotáh-
nout ji do konce. Pohádka začíná a sál utichá. Na scénu vychází
babička s dědečkem, kteří by si moc přáli děti, ale nějak jim je
život nenadělil, a tak si adoptují Míčka Flíčka. Ten se pak nechá
zlákat přes zákaz svých rodičů od zlého draka Mraka na cestu
po krajině. Celá pohádka pokračuje hledáním ztraceného Míčka,
kdy babička s dědečkem po cestě potkávají různé pocestné
a vyptávají se jich na svého milovaného Míčka.
V celé hře byli jen tři dospělí - babička, dědeček a vypravěč.
Zbytek obstarala skupinka asi pěti dětí, které hrály dvě až tři
role. Tedy nikterak jednoduchý úkol. Pohádka skončila dobře.
Míček se vrátil k babičce a dědečkovi a herci sklidili od dětí
i rodičů zasloužený potlesk. Byl jsem překvapen, že herci byli
odměněni květy podobně jako u profesionálního souboru. Moc
jsem jim to přál. Vždyť pro většinu těch dětí to bylo první
vystoupení na veřejnosti a kdo ví, jestli se nestanou v budoucnu
oporou souboru. Počkal jsem, až všichni opustí sál, a pomalu
jsem, sbíraje své děti, odcházel také směr domov. Mám rád dět-
ská představení a tohle mě opravdu dojalo.
Díky za krásné odpoledne, milí Zalezlíci. 
Díky, mé oblíbené Divadlo Příbram, že podporujete tyto
Bohulibé aktivity. Těším se na příště.

T.K.

Anketa Sportovec Středočeského kraje 2007
Středočeský kraj jako jeden z hlavních podporovatelů sportu
a mládeže vyhlašuje V. ročník ankety „Sportovec Stře-
dočeského roku 2007“. Záštitu nad V. ročníkem převzal
hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl a Jarmila
Kratochvílová, světová rekordmanka a úspěšná trenérka. 
Kandidáty navrhnou sportovní organizace s působností ve Stře-
dočeském kraji, kteří splňují kritéria podle Statutu „Sportovec
Středočeského kraje roku 2007“. Návrhy se předkládají
do 16. 11. 2007 na Odbor školství, mládeže a sportu Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje.

Vyhlašovanými kategoriemi jsou: jednotlivci, kolektivy/dvo-
jice, zdravotně postižení sportovci, objev roku do 18 let,
sportovci v zahraničních klubech, trenéři/cvičitelé. O pořadí
v jednotlivých kategoriích rozhodne do 23. 11. 2007 odborná
komise jmenovaná Radou Středočeského kraje. Veřejnost
a čtenáři Deníků Bohemia Středočeského kraje mají možnost
hlasovat pro své favority z kterékoli kategorie formou anketních
lístků, internet. hlasováním na adresu sportovecroku@kr-s.cz;
přímo na internetových stránkách Středočeského kraje nebo
zasláním SMS na číslo 724 816 886 ve formátu „Sportovec SK
jméno příjmení/název kolektivu, disciplína“.
Ze všech došlých hlasů bude vylosován výherce horského kola
a dalších 10 vylosovaných hlasujících obdrží výpravnou
publikaci 100 staveb s podtitulem Moderní architektura Stře-
dočeského kraje. 
Všichni vylosovaní získají také zdarma vstupenku na galavečer,
který se uskuteční v 10. prosince 2007 v Muzeu Škoda Auto
v Mladé Boleslavi za účasti představitelů kraje, význačných
kulturních a sportovních osobností a veřejnosti.



Vážení čtenáři,
říjnové představenstvo OHK bylo tentokrát doslova výjezdní. Na Moravě
v Kyjově se sešlo se zástupci představenstva OHK Hodonín a OHK Uherské
Hradiště. Tématem byla zvláště výměna zkušeností hospodářských komor
ve všech sférách její činnosti a námětů na činnost další.
V Kovohutích se v říjnu sešla část představenstva komory za účasti

starosty města Příbram MVDr. Řiháka na besedě s bývalým ministrem Urbanem. Téma besedy
bylo zaměřeno převážně na podnikatelské prostředí, krizovou situaci v oblasti odborného školství, pro-
blémy firem se sháněním pracovní síly aj.
Na Dobříši proběhla 30. října plánovaná neformální diskuse podnikatelů se starostou města Dobříš
Mgr. Melšou nejen k územního plánu, ale i k využití podnikatelských příležitostí v dobříšském regionu.
Na schůzku byli pozváni zástupci všech významnějších firem na Dobříši a v okolí, z toho je většina členů
OHK.
Koncem října se v Knihovně Jana Drdy uskutečnil seminář „INCOTERMS A PRAXE“, který byl za-
měřen na dodací doložky používané v mezinárodním obchodě. Účastníci si mohli zakoupit i publikace
JUDr. Šuberta jako Průvodce doložkami INCOTERMS 2000 a další. 
Na 20. listopadu již podruhé připravujeme seminář na téma „Pravidla pro volný pohyb služeb a svo-
bodu usazování v EU“ a 28. listopadu plánujeme s firmou EUROVISION prezentaci Dotačních
programů v oblasti podpory podnikání – OPPI, Programy v oblasti cestovního ruchu pro pod-
nikatele, a Programy na podporu lidských zdrojů (vzdělávání zaměstnanců). Zde se podnikatelé
mohou dozvědět více o čerpání peněz z evropských fondů v novém programovacím období 2007 - 2013.
Členové komory se 16. listopadu 2007 mohou těšit již na 4. ročník kuželkářského turnaje v Kovo-
hutích. Hlavním sponzorem akce bude opět Česká spořitelna, a. s., a bude se hrát o nejen o medaile, ale
zvláště o zlatou minci Ševčínského dolu a další pěkné ceny. Účelem sportovního setkání členů není jen
touha vyhrát, ale sejít se v neformálním prostředí s ostatními podnikateli, navázat nové vztahy nebo se
jen vidět s přáteli.  
Nyní bych chtěla informovat o zahraničních aktivitách, na kterých se ve spolupráci s Krajským úřadem
Středočeského kraje podílí Středočeská Krajská hospodářská komora. 
Já jsem se v říjnu zúčastnila setkání s velvyslancem Indie na Krajském úřadě Středočeského kraje
i s několika podnikateli z Příbramska. Dozvěděli jsme se velice zajímavé informace o hospodářství a eko-
nomice Indie, o možnosti investic v Indii a naopak, a zaujala mě informace o možnosti dovozu technicky
vyspělé pracovní síly z Indie, která by jistě zajímala mnoho firem. Další důležitou informací byla
možnost čerpání dotací při investování alespoň ve dvou asijských zemích.
Již avizovaná návštěva hejtmana a podnikatelů do Polska – Opolského vojvodstva má zřejmě i své
zájemce z řad našich členů.
Dne 15. listopadu 2007 má naše město navštívit maršálek Mazowetského vojvodství a OHK
zajišťuje jeho přijetí ve dvou místních firmách.
Novou informací je možnost firem vyrábějících drobné řemeslné výrobky, ozdoby a jiné vhodné vánoční
zboží zúčastnit se vánočních trhů v burgundském Dijonu. Tato prodejní výstava potrvá měsíc a pod-
nikatelé se jí nemusí zúčastnit osobně, ale mohou tam své výrobky zaslat. Bližší informace získáte též
u nás na OHK.
OHK Příbram dále spolupracuje s KHK Stč. na projektech EU:
„Systém permanentního mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu
kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Probíhá zpracování návrhu Databázového
informačního systému KHK StČ, do kterého pak vstoupí pilotní firmy s vyplňováním jejich požadavků
na zaměstnance, jejich vzdělání, odbornost, potřeby firmy v oblasti pracovního trhu.
OHK Příbram zapojena jako účastník projektu „Znalostmi k prosperitě“, který patří do priority Rozvoj
celoživotního učení. Jedná se o grantové schéma: Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
Modul III. projektu se konal v Příbrami a bude zde probíhat i V. modul v prosinci 2007. 
Střípky informací:
Startuje 2. kolo příjmu žádostí o dotace z programu rozvoje venkova –  příjem žádostí do 26. listopadu
2007.
Zastavení přijímání žádostí v programu PANEL. Informace k průběhu realizace programu PROGRES. 
Rubrika „Ze života našich členů“:
Společnost Pbtisk, s. r. o., v květnu začala stavět druhou výrobní halu pro oddělení tiskové přípravy
a tisku v průmyslové zóně Balonka, kterou dokončila na konci srpna a 10. září se sem přestěhovaly
i ostatní provozy. V listopadu bude dokončena administrativní část a celý komplex dostane architek-
tonicky podobu otevřené knihy. Současných 150 zaměstnanců PBtisku ročně vyrobí až 4000 knižních
titulů, z nichž polovina jde do zahraničí. Firma byla již dvakrát vyhlášena Hospodářskou komorou
„Nejlepší firmou okresu Příbram“.
Kovohutě Příbram uspořádaly již 11. ročník společensko-prezentační akce „….Opět o roce…“, jež
byla v letošním roce oslavou deseti let nové šachtové pece na ekologickou recyklaci olověných odpadů.
Systém BYZNYS Win® společnosti J.K.R., s. r. o., je finalistou soutěže IT produkt 2007. Dle hod-
nocení odborné poroty se systém může pochlubit funkcemi, které mu dávají zajímavou konkurenční
výhodu, a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost. Budeme držet palce při konečném vyhodnocení.
TV FONKA slavila 3. 11. 2007 deset let vysílání pro příbramské diváky. Přejeme jí ještě hodně
úspěšných natáčecích let a hodně příjemných témat k vysílání z našeho regionu. 

Nový člen: 
BŘEZOVSKÁ JANA – daňový poradce, vzdělávání dospělých, výroba pantoflí, suvenýrů, dárků,
zemědělská výroba
Všechny informace ohledně našich akcí  i výše uvedených informací najdete na našich webových
stránkách www.ohkpb.cz

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
S NÁMI SE V DŽUNGLI JAZYKŮ NEZTRATÍTE

Někdy může být v džungli mezinárodního byznysu pořádně horko každému. Mnozí z vás to již
pocítili na vlastní kůži. Nedomluvili jste se přátelsky s odměřeným německým odběratelem?
Luplo vám v kříži při přehnaně slušné pokloně japonskému obchodnímu partnerovi? Dopad-
la vaše firemní prezentace špatně jen proto, že jste její překlad do angličtiny zadali příliš se-
bevědomé au-pair nebo se vám dokonce začal motat jazyk při společensky náročné schůzce
s ruským  zprostředkovatelem?  Ale  nejde  jen  o  zcepenělý  jazyk,  důležitá je i znalost pří-
slušného teritoria a místních zvyklostí. 
Každý, kdo se v této globální džungli pohybuje, ví, že nestačí být jen dravcem s logem výz-
namné automobilky na kapotě, s hadí ohebností si všude najít cestu coby ostřílený právník
nebo prosazovat pravdu sloní silou energetického či ropného giganta.
Ani chameleon s mrštným jazykem v podobě makléře či pojišťováka si nemůže být jistý, zdali
si ho místní domorodci nedají k večeři. 
Sdružení překladatelů a tlumočníků pomáhá svým partnerům, aby se v tomto nelítostném
pralese nejen snadno aklimatizovali, ale měli šanci stát se opravdovou šelmou. Dokážeme
rozmotat kličky utopené v bažině právnické hantýrky a poradíme si i s gordickým uzlem ter-
minologie nejnovějších technologií. A co třeba takové mimikry? Ale jistě, pestré jazykové mu-
tace webových stránek z našeho pera jsou pro klienta tím nejlepším ochranným zbarvením.
Kvalifikovaní odborníci a rodilí mluvčí z naší celosvětové sítě překladatelů vám pomohou
vykročit bezpečně a s jistotou do velkého světa za české kopečky a dosáhnout svých cílů.
Profesionálové šetří váš čas a peníze. 

Kontakt :
Michal Gerčák
Sdružení překladatelů a tlumočníků
inter@inter.cz 

Příbramští občánci narození v říjnu

Gymnázium, Příbram VII,
Komenského 402

Vás srdečně zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘ Í

dne 28.  l istopadu 2007
Program:

8 – 11 h. prezentace ve třídách,
prohlídka školy, ukázky práce žáků
17 h. informace o studiu a o přijí-

macím řízení pro žáky a rodiče

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, 
Hrabákova 271, Příbram II

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

ve čtvrtek 8. listopadu 2007 od 15,30 do 17,00 hodin
v sobotu 8. prosince 2007 od 10,00 do 13,00 hodin

v úterý 8. ledna 2008 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, 

a s informacemi o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009.
tel. 318 625 209, fax 318 621 791, e-mail: sekret@spspb.cz 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
ve městě Příbram zajišťuje 1. Středočeská
vodárenská, a. s., podle zpracovaného plánu,
který je součástí krizového plánu města Příbram.
V případech živelní pohromy, při havárii vodovodu
či kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační
přípojky nebo při možném ohrožení zdraví nebo
majetku je provozovatel oprávněn přerušit nebo
omezit dodávky pitné vody. Přerušení nebo ome-
zení je povinen bezprostředně oznámit a současně
je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou
vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod
v mezích technických možností a místních pod-
mínek.
V krizových situacích probíhá nouzové zásobo-
vání pitnou vodou na základě § 21, hlavy V,
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích. Podmínky nouzového zásobování pitnou
vodou a nouzového odvádění odpadních vod
upravují zákony č. 239, 240, 241/2000 Sb.
Nouzové zásobování vodou je součástí krizových
a havarijních plánů a obsahuje opatření pro řešení
situací, vzniklých v důsledku:
- extrémního snížení nebo zvýšení hladiny vody
ve zdroji vody, extrémního zhoršení kvality vody
se zdroji či extrémního poškození vydatnosti zdroje,
- přerušení dodávky elektrického proudu,
- hrubého porušení vodovodních potrubí, vodo-
jemů, úpraven vod, čerpacích stanic a dalších
zařízení vodovodů či nedostatku provozních hmot,
- jiných hrubých zásahů do vodovodů.
Při nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou
se zabezpečuje nezbytné množství vody požado-
vané jakosti v rozsahu:
- pro první dva dny 5 litrů na osobu a den,
- pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den.
Nouzové zásobování vodou se zahajuje do 5 hodin
po vyhlášení krizového stavu.
Pro informaci občanů uvádím nejsložitější
variantu – řešení rozmístění náhradních zdrojů
při přerušení dodávky vody pro celé město
Příbram:
Příbram I, II a IX: cisternový vůz, 2 cisternové
vleky 
- vůz bude projíždět ulicemi Kpt. Olesinského,
Žižkova, Ke Kocábě 
- vleky budou umístěny v ulici Fibichova/Mánesova,
Riegrova

Příbram III – Ryneček: 2 cisternové nástavby
- nástavby budou umístěny na parkovišti u ob-
chodního domu Skalka a křižovatce ulic Smetanova
a Krátká
Příbram IV: 2 cisternové nástavby
- nástavby budou umístěny v ulicích Hornických
učňů, křižovatka ulic A. Jiráska a Gorkého
Příbram V – Zdaboř: cisternový vůz, cisternový
vlek
- vůz bude projíždět celou lokalitou Drkolnov
- vlek bude přistaven v ulici Zdabořská, Pod Čer-
venou
Příbram VI - Březové Hory: cisternový vůz, cis-
ternová nástavba
- vůz bude projíždět ulicemi Rožmitálská a částí
Husovy a přilehlé ulice
- nástavba bude umístěna v křižovatce ulic Hey-
rovského/Na Valdeku
Příbram VII: cisternový vůz, 2 cisternové vleky
- vůz bude projíždět lokalitou kolem náměstí
17. listopadu
- vleky budou přistaveny v ulici náměstí Fr.
Kučery a na křižovatce ulic Kladenská/Politických
Vězňů
Příbram VIII – křižáky: cisternový vůz, cister-
nový vlek
- vůz bude projíždět ulicí Čechovská kolem
sídliště
- vlek bude přistaven v ulici Budovatelů
Brod, Bytíz, JeruSalém, Lazec, Kozičín, Orlov,
Zavržice, Žežice
- cisternový vlek bude umístěn na návsi 
Další dvě cisternové nástavby budou umístěny
u Oblastní nemocnice v Příbrami I.
Dva cisternové vleky budou připraveny k opera-
tivnímu nasazení podle vzniklé situace. 
Doplňování a přemísťování vleků bude zajištěno
dalším cisternovým vozem LIAZ. Doplňování
a přemísťování cisternových nástaveb bude zajiš-
těno kontejnerovým vozem AVIA.
V případě dlouhodobého nouzového zásobování
bude dále využito prostředků správy státních
hmotných rezerv v rámci Středočeského kraje,
které obhospodařuje VIS Praha, a. s.

Ladislav Kubín
vedoucí odboru ochrany a obrany MěÚ Příbram

Nouzové zásobování pitnou vodou



F O T O K R O N I K A

Místostarosta Václav Beneš předal ocenění a dárky dobrovolným dárcům krve.

První místostarosta Petr Kareš zastupoval město Příbram na Mezinárodním sympoziu Příbram
ve vědě a technice. Jeho součástí byl i průvod fuksů, k tradici patří i jejich přijetí na radnici. Dne 2. 11. starosta osobně kontroloval práce na výstavbě nového parkoviště v ulici Budovatelů.

Základní škola Jiráskovy sady si z dotace z tzv. Norských fondů koupila také nové koncertní křídlo.

Město Příbram se zúčastnilo ve dnech 4. - 6. října 2007 veletrhu ITEP v Plzni Starosta Josef Řihák přijal na radnici velitele 2. kontingentu Armády ČR v Iráku mjr. Marcela Křenka
a další zástupce 13. dělostřelecké brigády Jince. 

V Památníku Vojna byla letos v říjnu slavnostně otevřena expozice “Český uran”.

TV Fonka oslavila 2. listopadu deset let svého vysílání. Během oslavy předal starosta Příbrami
kameru hasičům, kteří s TV Fonka v rámci integrovaného záchranného systému spolupracují.



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN III. (Z DRAŽIC?)

BISKUP PRAŽSKÝ
*?, +1278, VLÁDL 1258 - 1278

Po smrti Mikuláše z Újezda byl za poměrně klidných okol-
ností a relativně rychle zvolen nástupce Jan III. Tento
biskup pocházel z rozvětveného rodu nižší šlechty, která
měla svá sídla na sever od Prahy. Jan byl přímým
příbuzným svého předchůdce Jana II., který byl bratrem
jeho matky, a proto je ve starší literatuře uváděn také
s predikátem z Dražic. Protože však spojení s Dražici ved-
lo přes ženskou linii, nemůže být tento tvar jména
oprávněně užíván, leda by se jednalo o sňatek mezi
příbuznými. V pramenech bývá Jan III. charakterizován
jako člověk, který si dokázal vydobýt respekt a zároveň mu
nechybělo vzdělání, inteligence a výmluvnost.
Jan se stal významným politickým hráčem své doby, jako
loajální stoupenec krále Přemysla Otakar II. s ním snášel
všechny úspěchy i strasti. Čile se účastnil zahraničních jed-
nání, křížových výprav proti Prusům i evropského
církevního života, např. koncilu v Lyonu v roce 1275. Jan
byl zřejmě i biskupem se smyslem pro světský život, kro-
niky totiž vyprávějí o tom, že nemohl chybět na žádné
slavnosti ve svém okolí. Naproti tomu nezanedbával ani
své církevní povinnosti. Zaváděl novinky, provedl např.
reformu liturgického zpěvu ve své diecézi či nechal hro-
madně opisovat liturgické knihy pro farnosti. Za jeho vlády
se dostal do Čech řád augustiniánů – poustevníků, který mj.
získal klášter ve Svaté Dobrotivé nedaleko Příbrami
(na druhé straně Brd). Tehdy byl založen též větší počet
nových klášterů již etablovaných řádů, např. cisterciáků.
Šlechtický původ zaručoval biskupovi větší autoritu než
měl jeho předchůdce Mikuláš, a tak biskupská kancelář
v některých případech suplovala i státní moc a pouhé
biskupovy listiny konstituovaly právo nově budovaným in-
stitucím (např. se tak stalo při založení kláštera ve Vyšším
Brodě). Jan se také osobně angažoval při přestavbě
Pražského hradu a Svatovítského chrámu. 
Doba vlády biskupa Jana spadá do období vrcholící kolo-
nizace dosud neosídlených území v rámci Čech. Současní
historikové se domnívají, že právě biskupu Janovi patří
hlavní podíl na vybudování silné hospodářské základny
pražského biskupství, jehož součástí bylo i příbramské
panství. Snahou biskupa bylo zřejmě vybudování souvis-
lého pásu území v jižní části Čech, od Pelhřimova až
po Horšovský Týn, s roudnickou enklávou na sever
od Prahy. Pravděpodobně v této době byly zakládány nové
vesnice na příbramském panství, jejichž jména se však
dozvídáme až z pozdějších pramenů. Jan III. zemřel 21. říj-
na 1278, krátce po národní tragédii, kterou byla bitva na
Moravském poli (26. 8. 1278), po níž byly navždy ztrace-
ny naděje na hegemonii českého státu ve střední Evropě. 
Co z těchto událostí zasáhlo Příbram a jaký byl vztah
biskupa Jana k našemu městu, bohužel opět nevíme. Ani
z let 1258–1278 se totiž nedochovala žádná archiválie,
která by se o našem městě zmiňovala. A tak nezbývá než
předpokládat, že biskup nějaký přehled o svých panstvích
měl, a že snad tudy při svých cestách na západ projížděl. 

Daniel Doležal

1. 11. 1857
Bylo z Příbrami do Prahy
přeloženo c. k. horní hejt-
manství, bývalý Vrchní
horní úřad.

5. 11. 1907
Navštívil Příbram P. Andrej
Hlinka, kněz, politik a poz-
dější vůdce slovenských
národovců, a pronesl zde
přednášku o poměrech
na Slovensku.

11. 11. 1855
Narodil se v Příbrami Martin
Wagner, novinář a činitel so-
ciálně demokratického hnutí,
který od roku 1894 působil
na Ostravsku.

11. 11. 1857
Napadl první sníh.

13. 11. 1851
Bylo úspěšně ve zdejších
hutích uzavřeno testování
nového způsobu pražení
rudy, tzv. v plamenné
peci.

13. 11. 1892
Byla vysvěcena a dána

do užívání nová budova
příbramského konviktu.
V letech 1921 - 45 budova
sloužila Vysoké škole
báňské jako sídlo rektorá-
tu a po druhé světové
válce jako sídlo Okres-
ního národního výboru.

16. 11. 1924
Zemřel v Příbrami peda-
gog, malíř a ilustrátor Jan
Kobrle, rodák z Lomnice
nad Popelkou.

20. 11. 1957
Zemřel Otakar Mrkvička
ml., příbramský rodák,
malíř, grafik a redaktor
Lidových novin.

25. 11. 1782
Náhlý silný proud vody
zatopil důl Vojtěch až
do 5. patra, při čemž
zahynulo 10 havířů.

27. 11. 1627
Do Příbrami byl uveden
první pobělohorský ka-
tolický farář P. Marek
Saller.

Daniel Doležal

LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM

SLOUPEK SENÁTORA
Dne 8. října 1984 jsem byl v Příbrami
zadržen příslušníky tehdejší Státní
bezpečnosti (StB), odvezen do Prahy,
a tam obviněn z trestného činu
„pobuřování“ podle § 100 tehdy plat-
ného trestního zákona. Z vězení jsem se
vrátil za půl roku se všemi z toho vyplý-
vajícími důsledky, mj. jsem musel opus-
tit své zaměstnání, čímž má pracovní
kariéra vystudovaného jaderného fyzika

se 14letou praxí v oboru definitivně skončila. Přitom nešlo
o to, že bych se byl nějakého „pobuřování“ skutečně
dopustil. Jak jsem zjistil po roce 1989, StB na mne jako
na tzv. „nepřítele zřízení“ vedla postupně od roku 1979
celkem pět svazků, z nichž se zachovaly dva o 360
stranách, další tři StB zničila, poslední pak až 5. prosince
1989. 
Uvádím tyto skutečnosti proto, abych vysvětlil, proč došlo
k velmi ostrému názorovému střetu mezi mnou a senátory
Martinem Mejstříkem a Jaromírem Štětinou na jednání
pléna Senátu dne 20. září 2007, který měl silnou odezvu
ve všech celostátních sdělovacích prostředcích.
Připomenu, že zmínění senátoři podali návrh na změnu
trestního zákona tak, aby podpora a propagace komuni-
stického hnutí byly trestným činem, stejně tak jako i pouhé
zobrazení jeho symbolů, mj. i pěticípé rudé hvězdy a srpu
a kladiva. Pikantní přitom na celé věci je, že senátor
Mejstřík byl před listopadem 1989 aktivním funkcionářem
Socialistického svazu mládeže (SSM) a ještě v září 1989
souhlasil se socialismem, když přijímal usnesení v tom
smyslu, že „změny ano, ale jen na bázi socialismu“, a sená-
tor Štětina byl pak rovnou členem Komunistické strany
Československa (KSČ). 
Obdobnou změnu trestního zákona však prohlásil již v roce
1992 Ústavní soud za protiústavní poté, co byla v roce
1991 v trestním zákoně provedena, jak jsem o tom ostatně
podrobně psal na tomto místě v zářijovém čísle „Kahanu“,
což bylo ještě před jednáním pléna Senátu. Protože jsem
byl organizačním výborem Senátu určen zpravodajem pro
1. čtení tohoto návrhu zákona, informoval jsem v rámci
svých zpravodajských povinností plénum Senátu o protiús-
tavnosti tohoto návrhu zákona a provedl jsem rozbor
tehdejšího nálezu Ústavního soudu, přičemž jsem odůvod-
nil, proč je situace u tohoto návrhu zákona i nyní stejná.
Za to jsem byl pak v rozpravě pány senátory Mejstříkem
a hlavně pak Štětinou hrubě napaden a obviněn div
ne z podpory a propagace komunismu prováděné přímo
v jednacím sále Senátu. Na to jsem reagoval nyní již velmi
známou větou, že „zatímco já jsem seděl v komunistickém
vězení, tak kolega Štětina byl členem Komunistické strany
Československa“. K této své větě chci dodat už jen toto: je
mi úplně jedno, jestli byl někdo před listopadem 1989
členem KSČ, SSM či jiných podobných organizací. Co mi
však vadí je to, že reakcí některých bývalých aktivních
svazáků a komunistů na společenské změny po roce 1989
je jejich rafinovaný obrat o 180 stupňů a vpravdě
kafkovská proměna v ještě aktivnější a ambicióznější
ultrakonzervativce a antikomunisty.

Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

MĚS T S K Á P O L I C I E PŘ Í B R A M
MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156

Dne 13. 10. se hlídka MP dostavi-
la na základě telefon. oznámení
do Čechovské ulice prověřit rušení
nočního klidu. Strážníci na  místě
zjistili, že je z jednoho bytu oprav-
du slyšet hlasitá hudba a hluk.
Kontaktovali majitele bytu a upo-
zornili ho na hluk. Majitel přislíbil
nápravu a také ji zjednal.
Dne 14. 10. bylo v nočních hodi-
nách na služebnu MP telefonicky
sděleno, že oznamovatel slyšel
řinčení skla u prodejny Obuvi v
Uranu. Hlídka MP na místě kon-
taktovala oznamovatele a zjistila,
že je rozbité spodní sklo vstupních
dveří. Na místo byla přivolána
Policie ČR. Když se pachatel
pokusil objekt opustit, byl zadržen
strážníky MP ve spolupráci s hlíd-
kou PČR. 
Dne 14. 10. bylo na služebnu MP
oznámeno, že v Kulturním domě
je slyšet rozbíjení skla. Hlídka
na místě zjistila, že ve vstupní hale
je na dvou sloupech rozbito pět

zrcadel. Na místo byla přivolána
Policie ČR a případ jí byl předán.
Dne 16. 10. byli strážníci MP
při své hlídkové činnosti upo-
zorněni, že na parkovišti před OD
Kaufland muž tmavší pleti nabízí
k prodeji zboží – hodinky. Hlídka
prodejce našla, uložila mu bloko-
vou pokutu a vykázala ho z místa
s poučením, že v těchto prostorách
není pouliční prodej dovolen. 
Dne 19. 10. bylo na služebnu MP
oznámeno, že se v Dlouhé ulici
někdo snaží vloupat do prodejny
zbraní a střeliva. Hlídka, která se
na místo dostavila, zjistila, že se
do obchodu opravdu pokusil něk-
do vloupat, protože na dveřích
chyběl zámek, který byl nalezen
před obchodem. Oznamovatelka
poskytla hlídce MP potřebné
informace a poté strážníci  předali
případ Policii ČR.
Dne 22. 10. bylo na služebnu MP
oznámeno, že před Březohorskou
pekárnou se strkají dva muži a je-

den z nich má v ruce nůž. Na místo
neprodleně vyjely dvě hlídky MP.
Strážníci MP po příjezdu na místo
události zjistili, že útočník z místa
činu utekl, zajistili svědky události
a předali případ Policii ČR, pro-
tože bylo podezření ze spáchání
trestného činu. 
Dne 24. 10. bylo v dopoledních
hodinách  telefonicky oznámeno,
že na střeše vodárny v blízkosti
průmyslové školy někdo strhává
plechy. Hlídka MP na místě spatřila
mladíky na střeše, kteří se dali
na útěk. Strážníkům se utíkající
mladíky nepodařilo dostihnout.
Následně strážníci prohledali místo
události a na nedaleké lavičce
nalezli dva školní batohy, v kte-
rých byly učňovské knížky. Hlídka
MP celý případ předala na místo
přivolané hlídce Policie ČR, pro-
tože zde bylo podezření na spá-
chání trestného činu. 
Dne 28. 10. na služebnu MP
oznámil taxikář, že zadržel na pří-

jezdové komunikaci k Junior
klubu mladíka, který zřejmě
ulomil zde umístěnou dopravní
značku. Přivolaná hlídka MP
na místě společně s hlídkou Poli-
cie ČR zjistila, že mladík výše
uvedenou dopravní značku údajně
našel odhozenou na parkovišti
před Junior klubem a chtěl si ji
odnést domu. Mladíkovi bylo
sděleno, že si neoprávněně přisvo-
jil cizí věc a byla mu udělena
bloková pokuta za spáchání pře-
stupku proti majetku.
Dne 29. 10. bylo na služebnu MP
oznámeno, že před supermar-
ketem leží opilá žena. Vyslaná
hlídka MP nalezla uprostřed
parkoviště na zemi sedící ženu,
která byla zjevně pod vlivem
návykové látky a nadávala kolem-
jdoucím. Strážníci zjistili její
totožnost a přivolali hlídku Policie
ČR, které celý případ předali.
Žena byla následně umístěna
na záchytné stanici. 

Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., Příbram
ve spolupráci s OV SPCCH Příbram pořádá na Komunitním centru

v areálu bývalé 8. ZŠ na Zdaboři, Žežická 193,
„DEN ZDRAVÍ“  dne 20. 11. 2007 od 10 do 14 hodin.

K dispozici jsou pro všechny  zdravotně postižené a seniory tyto 
aktivity: měření hladiny cholesterolu, tuků a cukrů za účasti Zdravot-

ního ústavu, pobočky v Příbrami. Pro majitele průkazů TP, ZTP
a ZTP/P zdarma, ostatní mírný poplatek. Dále jsou připraveny nabídky

kompenzačních i ortopedických pomůcek, ortéz, zdravé výživy, 
kosmetiky, bylinných čajů, multivitamínů, včetně možnosti poradenství,

konzultace i nákupu. Kontakt: Burianová Magda, tel: 606 650 114, 
e-mail: ovstppribram@volny.cz

Pomozme kaštanům
Jistě víte, že stromům druhu jírovec maďal, lidově zvaným kaštany, již
v průběhu léta žloutnou a zasychají listy. Tento jev způsobuje motýlek
zvaný klíněnka jírovcová, jehož larvy se prokoušou do vnitřního pletiva
listů, kde listy vyžíráním decimují (minují). V jednom roce vzniká něko-
lik generací larev, poslední generace zůstane po zakuklení ve spadaném
listí a přezimuje do příštího roku.
Nejlepším způsobem pomoci jírovcům je tedy shrabání spadlého listí
na podzim a jeho likvidace (spálením, případně kompostací pod asi
10 cm vysokou vrstvou zeminy). 
V průběhu letošního podzimu město Příbram zajistí přednostní likvidaci
jírovcového listí v  Žižkově ulici, Jiráskových sadech a v parku Střelov-
na, Anenské, Mariánské a Milínské ulici.
Dále nabízíme dobrovolníkům, kteří chtějí pomoci jednotlivým jírovcům
mimo výše uvedené lokality, možnost vyzvednout si na Odboru život-
ního prostředí v ulici U Nemocnice (naproti Krajské hygienické stanici)
igelitové pytle a domluvit si odvoz shrabaného jírovcového listí. Pytle je
možno vyzvednou v pondělí nebo ve středu od 8 do12 a od 13 do17 hod.
Protože se jedná o zkušební projekt, předem se omlouváme všem zájem-
cům, které bychom případně nemohli uspokojit. 

B l i ž š í  i n f o r m a c e  o z p @ p r i b r a m - c i t y. c z

Ošetření Dubu sv. Václava na Svaté Hoře
V polovině října letošního roku byla realizována druhá etapa ošetření
čtyřsetletého  památného Dubu sv. Václava na Svaté Hoře. Odborná
arboristická firma Arbosana sejmula stávající stříšky nad hlavní dutinou
kmene a provedla vyčištění dutin od odpadků a základní odstranění
hnilobou infikované a částečně rozložené dřevní hmoty na stěnách
kmene. Cílem tohoto zásahu bylo zajištění odvětrávání vnitřních prostor
kmene tak, aby nedocházelo k dalšímu rozvoji dřevokazných hub (např.
sírovce žlutooranžového). Po vyčištění dutin byly znovu nainstalovány
ochranné stříšky, které zabraňují zatékání srážkové vody do dutiny.
Stříšky svou konstrukcí umožňují využití dutin např. pro hnízdění ptáků
a netopýrů. Zároveň byly mírně povoleny pásové obruče, aby neza-
růstaly do kmene a dál mohly chránit strom proti rozlomení. 
Na ošetření získal MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, finanční
prostředky z Programu péče o krajinu MŽP. Dále odbor životního
prostředí zajistil ošetření památné lípy ve Zduchovicích, památného
jírovce v Dolních Hbitech a památných lip v Bohutíně.
V současné době připravujeme informační tabuli, která bude umís-
těna nedaleko Dubu sv. Václava.

Změna čísla Zákaznické linky 1. SčV, a. s.
Informace o službách 1. SčV, a. s., jsou
od 4. října dostupné na novém čísle. 
Společnost si od této změny slibuje lepší dosažitelnost a profesionál-
nější přístup ke klientům. Od tohoto data proto své dotazy
a připomínky volejte na zákaznické telefonní číslo 800 454 545.

Číslo 800 454 545, na kterém původně dostávali informace pouze
zákazníci z oblasti Říčanska, patří od 4. října zákaznické lince
celé společnosti 1. SčV, a. s. „Na dosavadním čísle pro Příbram
800 183 157 bude do konce roku nastavena služba, která bude oznamo-
vat zákazníkům změnu čísla zákaznické linky. Poté bude číslo úplně
zrušeno“, upřesnila tisková mluvčí 1.SčV, a. s., Kristina Blaszczyková. 
Služba je nepřetržitá s tím, že pro běžné dotazy a požadavky je možné
volat v pracovní dny od 7 do 19 hodin. „Po devatenácté hodině a o ví-
kendech či o svátcích slouží služba pro ohlašování poruch a pro dotazy
týkající se provozu,“ dodala ještě Blaszczyková. Důvodem této změny
je podle jejích slov profesionálnější přístup k zákazníkovi. Nemělo by se
stát, že se zákazník nedovolá z důvodu přetížení linky. Už z předčíslí
„800“ je zřejmé, že se stále jedná o linku bezplatnou.
Vaše dotazy zodpoví: Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV,
a. s., tel. 318 622 631.

Výměna řidičských průkazů – proč, kdy a kde?
Proč:
V souladu s platným stavem legislativní úpravy řešící
výměnu řidičských průkazů je každý držitel řidičského
průkazu vydaného od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 povi-
nen vyměnit tento průkaz do 31. 12. 2007. 
Pakliže držitel uvedeného řidičského průkazu tak
neučiní, stává se dnem 1. 1. 2008 držitelem neplatného
řidičského průkazu. Usedne-li pak s takovým
průkazem za řízení motorového vozidla, porušuje
zákon a zároveň se vystavuje nebezpečí postihu
v blokovém, resp. správním řízení.

Kdy a kde:
O výměnu řidičského průkazu držitel žádá na Doprav-
ním úřadu MěÚ Příbram (platí pouze pro žadatele
trvalým bydlištěm spadající do jeho působnosti) v bu-
dově č.p. 19 v ulici Gen. R. Tesaříka v Příbrami I
(oranžová budova proti Sokolovně), a to v následu-
jících úředních hodinách:

pondě l í  a  středa od 8 do 17 hodin
úterý a č tvrtek od 8 do 12 hodin

(uvedené úřední hodiny jsou platné i pro oddělení
registru vozidel).
K žádosti o výměnu je nutno předložit platný doklad
totožnosti (občanský průkaz nebo pas), jednu foto-
grafii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
jemuž končí platnost. Výměna je prováděna bezplatně.
Zároveň apeluji na řidiče, aby výměnu svých
řidičských průkazů neodkládali na konec roku.
Vyhnete se tak mohutnému náporu žadatelů a případ-
ným frontám.

Mgr. Jan Novák, vedoucí Dopravního úřadu
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Spolek Prokop, Knihovna Jana Drdy, Galerie
Františka Drtikola za podpory města Příbrami

vás zvou na cyklus besed Cestujeme s krajany
aneb Z Příbrami až na konec světa

13. 11.   Martin Knížek: Krym jak jej neznáte
15. 11.   Svatopluk Chrastina: Austrálie
20. 11.   Zdeněk Urbanec: Vietnam
22. 11.   Romana Hlavová: Bali
27. 11.   Lucie Hlavová: Francie
29. 11.   Ondřej Jeřábek: Bolívie
Všechny besedy budou od 18 hod. v Galerii Fran-
tiška Drtikola, vstupné 20,- Kč

Další úspěch příbramských včelařů
Václava Hocha, který v loňském roce získal Zlatou medaili v soutěži Český
med 2006 za med květový pastovaný, jsme se zeptali, co se od loňska změnilo.

„Hodně jsem pra-
coval na tom,
abych se zlepšil
v kvalitě a získal
jsem ve druhé kate-
gorii soutěže Český
med Zlatou medaili
za med medovi-
cový. Tu jsem
získal vůbec poprvé.
Zlatou medaili
za med pastovaný
mám již potřetí.“
To je jistě velký
úspěch mezi vče-
laři. „Já si to
opravdu hodně po-
važuji. Zařadím se
tím mezi nejlepší
výrobce medu.“ 

Na otázku, čím se stalo, že se tolik zlepšil, Václav Hoch říká: „ Nevím.
Včely vždycky vyrobí stoprocentní med, dál už pak je to jenom na včelaři.
Nejdůležitější je kvalita prostředí. Takže zbytek skutečně záleží jen a jen
na včelaři. Med se dá zkazit jenom včelařem, rozhodně ne včelami.“
Jaká je účast v této soutěži?
„Jedná se o celorepublikovou soutěž, kterou pořádá Český svaz včelařů –
ústřední výbor. Soutěž pomáhá vyhodnocovat Výzkumný ústav včelařský.
Výsledky této soutěže byly vyhlášeny na národní výstavě Zemědělec 2007
v Lysé nad Labem.“
Můžeme znovu připomenout, kde se s Vaším medem mohou Příbramáci
setkat?
„Především v prodejnách Zdravé výživy v Pražské ulici a v Poliklinice Ravak,
případně se mohou obrátit přímo na mne. Med je součástí přirozené stravy
člověka a je důležité konzumovat med z oblasti, ve které žijete. A tak jako má
každý člověk svého lékaře, měl by mít i svého včelaře.“
Co Vás nyní čeká?
„Nyní už se včely připravují na přezimování v tzv. zimním chomáči. Tím se
jejich život přenese do dalšího roku. Tato část jejich života je spojena hlavně
s léčením. Včely musíme chránit před roztoči a dalšími virózami. Včely se
bez včelaře prostě neobejdou. Jde o vzájemnou symbiózu.“

Alena Straková

M í č e k  F l í č e k  p o  4 5  l e t e c h
Míček Flíček je pohádka, která stála u zrodu loutkářské scény
v Příbrami. V roce 1962 byl založen loutkářský soubor, tehdy ještě
pod ZK UD a jako první pohádku zrealizoval právě Míčka Flíčka. 
Tak praví záznamy v kronice loutkohereckého soubotu. 
Dnešní členové souboru se v této době  narodili a první představení
této pohádky nezažili. Ale nová premiéra po 45 letech již v podání
pokračovatelů tehdejšího loutkářského souboru, dnes loutkářského
spolku „Zalezlíci“, ukázala, že je o tuto pohádku stále zájem a má
svého diváka, neboť dokázala do posledního místečka zaplnit Malou
scénu Divadla A. Dvořáka Příbram. Představení bylo nastudováno
za podpory města Příbram. Pro zájemce o příští představení můžeme
oznámit, že se bude hrát opět na Malé scéně dne 20. ledna 2008. 
Srdečně Vás také zveme na Vánoční hru v kostele sv. Prokopa
na Březových Horách dne 16. prosince v 15 hodin. Je to vánoční
příběh, při kterém dojde k postavení tradičního Betléma formou
plochých loutek, příběh provází koledy a vyprávění. Představení je
zajímavé pro malé i velké, tudíž rodinné.

Marcela Puškárová, LS Zalezlíci

OBCHODNÍ
AKADEMIE

A VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA

PŘÍBRAM
vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ,
který se koná v budově školy

ve čtvrtek 22. 11. 2007 od 14 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.


