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Počasí je naruby, takže klidně
můžeme i nyní vyrazit na houby.

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.,
získala ocenění “Baby Friendly
Hospital”. Slavnostního předání
tohoto významného ocenění se
zúčastnil také starosta Josef Řihák.

Dne 29. 10. profesionální hasiči
a dobrovolní hasiči z Příbrami I.
a Březových Hor zasahovali
při požáru velké hromady klestí
u Vokačovské ulice na Drkolnově.

Žáci ze ZŠ Březové Hory prodá-
vali své výrobky v rámci akce
“Stonožka”.

Sv. Martin přijel 11. 11. na bílém
koni na náměstí T. G. Masaryka.

Starosta MVDr. Josef Řihák důsledně
sleduje, jak pokračují stavební práce
na rekonstrukci skautské klubovny
na Novém rybníku.

První skutečné jesličky sestavil někdy kolem dvanáctého
století chudý mnich František z Assisi, který po návštěvě
Betléma a následným zážitkem z tohoto místa chtěl všem
lidem zprostředkovat tuto událost a stanout před chudými
jesličkami s narozeným Spasitelem. Horskou jeskyni
nedaleko italské obce Dreccio přetvořil v jesličky, kam
přicházeli lidé z okolí. Od té doby byl Františkův čin
všude napodobován a zvyk stavění vánočních jeslí se šířil
po celé Evropě. 
Příbramské betlemářství je spjato především s horníky
a hornictvím. Některé betlémy tvořili havíři jako kolek-
tivní dílo, jiné zdobily chudé havířské příbytky. Jejich
provedení je velice různorodé, včetně použitého mate-
riálu. Již několik let je každoročně představuje v Galerii
Františka Drtikola Hornické muzeum Příbram. 
Realizaci této výstavy má na starosti etnoložka muzea
Mgr. Klára Posekaná.

Hornické muzeum pravidelně připravuje v závěru
roku výstavu betlémů. Každým rokem jsou tyto
výstavy na určité téma. Ještě stále máte z čeho čerpat?
„Současné betlémářství i jeho tradice na Příbramsku jsou
tak pestré, že se nebojím, že by nebylo co vystavovat.
Navíc, tematická je obvykle jen část výstavy, vždy ji
zároveň doplňují i klasické betlémy.“
Jaké je tedy téma letošní výstavy a který betlém Vy
osobně považujete právě letos za nejzajímavější a proč?
„Téma papírových betlémů jsme pojali hodně zeširoka.
Vystavujeme nejen vystřihovací archy a rozkládací
jesličky známých autorů, ale například také pohlednice
a tematicky související staré tisky. Velmi si vážím krásné
malované Svaté rodiny a andělů s římským vojákem
z přelomu 18. - 19. století, které nám zapůjčily Středočeské
muzeum v Roztokách a Městské muzeum v Březnici.“
Kolik odhadujete, že je na Příbramsku betlémů?
„I pouhý odhad je dost obtížný, V minulosti byly velké
betlémy často rozdělovány mezi dědice, takže z jednoho
krásného betlému byly rázem tři „trosky“. Mnoho se jich
odvezlo mimo Příbram a po otevření hranic byly další
prodány sběratelům v cizině. Z muzeí má největší sbírku
Hornické muzeum Příbram a Národopisné muzeum

v Praze. Historických betlémů je v současnosti několik
desítek, navíc mnoho domácností na Štědrý den staví nové
jesličky z obchodu.“
Je nějaký rozdíl mezi betlémem a jesličkami?
„Ano, rozdíl tu je. Dříve se používaly termíny jesličky
nebo jesle, betlém (popřípadě betlímek) je až pozdější.
Znalec betlémů Vladimír Vaclík se dále přiklání k tomu, že
jako jesličky by se měla označovat jen Svatá rodina
a několik nejbližších postav. Jako betlém pak celá scéna
včetně zástupů daráků a pozadí s domky. Při běžném
používání však tyto termíny většině lidí splývají a jejich
souběžné používání není určitě na závadu.“
Pokračuje tato tradice i v současnosti? Myslím tím,
jestli vznikají i nové jesličky a zda jsou i noví řezbáři?
„Spolek Příbramští betlémáři zastřešuje sběratele, zájemce
o historii i tvůrce nových betlémů. Někteří se tomu věnují
profesionálně, ale pro většinu z nich je to spíš koníček.
Působivou přehlídku rukopisů jednotlivých řezbářů je
možné vidět ve Spolkovém betlému, do kterého přispěla
většina členů jednou či více figurkami, případně nějakým
domkem. Můžeme s hrdostí říci, že Příbramsko je jedním
z míst s nejživější betlémářskou tradicí v celé České
republice.“
Čím jsou příbramské betlémy jiné oproti jiným
regionům?
„V první řadě přítomností horníků – v parádní uniformě
stojí s kahanci čestnou stráž u jesliček, mezi daráky
přináší Ježíškovi poklady vytěžené z hlubin a někdy je
dokonce najdeme přímo při práci v podzemí, jak dolují
rudu či tahají vozíky. V několika betlémech také hrají
na hudební nástroje. Zajímavostí příbramských jesliček
jsou dále „chlebáci“ – jednoduché figurky ze směsi
mouky, pilin a klihu, které se obtiskly do keramické formy
a po vytvrdnutí pomalovaly pestrými barvami. V minulosti
se jich prodávaly na trzích celé nůše, ale nyní jsou mezi
sběrateli velice ceněny. Stejně tak je raritou najít někde
„špulku“ - soustruženou figurku kašírovanou chlebovým
těstem. Dalším, pro Příbramsko typickým prvkem, jsou
pozadí tvořená z barvami pocákaného a pečlivě zpro-
hýbaného papíru, kterým se říká prostě skály.“
Který betlém se Vám osobně nejvíc líbí a kde jste se
s ním setkala?
„Když jsem v minulosti chodila na výstavy betlémů,
nevěděla jsem, kam dřív s očima, a vnímala jsem spíš
celky než jednotlivé figurky. Teprve tady v muzeu jsem
při stavění brala do ruky figurku za figurkou, prohlížela si
rysy v obličeji, detaily oděvu či dary, se kterými spěchá
k Ježíškovi. Mohla jsem zblízka vidět domky, všechna
ta důmyslně připevněná sklíčka v oknech, otvírací dveře
a zezadu nalepené útržky starých novin, dopisů a v jednom
případě dokonce i třídní knihy. 
Při stavění si člověk vytvoří vztah ke každému betlému,
který mu projde rukama. Pokud bych si měla vybrat jeden,
asi nijak nepřekvapí, že to bude velmi starý Bartošův
betlém, který vyniká jemně provedenou řezbou a nádher-
nými detaily. Stejně tak mi ale v mysli navždy zůstane
obraz obyčejného papírového betlémku, který jsme jako
děti mívali každé Vánoce vedle stromečku.“
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PŘÍBRAMSKÁ BETLÉMÁŘSKÁ TRADICE

P R O S I N C O V É V Á N O Č N Í T R H Y
13. prosince STŘÍBRNÁ NEDĚLE na náměstí TGM od 7 do 17 hodin
17. - 18. prosince Trhy v horní části náměstí TGM od 7 do 17 hodin
19. - 20. prosince STAROČESKÉ VÁNOČNÍ TRHY na Václavském náměstí 

Tradiční řemeslné výrobky (keramika, svíčky, dřevěné hračky, 
perník), atmosféru dokreslí koledy a spirituály, hraje skupina 
Salamandr, koupit si můžete i „svařák“, punč a grog.

20. prosince ZLATÁ  NEDĚLE na náměstí TGM od 7 do 17 hodin

Základní škola pod Svatou
Horou, Příbram zve

předškoláky a žáky školy
v sobotu 9. ledna 2010

od 14 hodin do školní jídelny
na „KARNEVAL“.

Knihovna Jana Drdy
Otevírací doba o Vánocích

Oddělení pro děti ve Školní ulici:
- zavřeno od 23. 12. do 3. 1. 
Oddělení pro děti - nám. T. G. M.  156:
- zavřeno 28., 29. a 31. 12.,
otevřeno 23. a 30. 12.
Informační centrum, nám. T. G. M.:
- 31. 12. otevřeno od 9 do 12 hod.
Ostatní oddělení beze změn.

Chystá se Vaše dítě do 1. třídy?
Znáte naši školu?

ZŠ Příbram - Březové Hory, 
pracoviště v ulici Bratří Čapků,

pořádá 3. 12. od 14.30 do 17.30 h.
Den otevřených dveří.

Zveme všechny rodiče a jejich
děti na odpoledne plné her,

zpívání a tvořivosti.

Vážení spoluob-
čané, tradičním
o h ň o s t r o j e m
jsme v Příbrami
zahájili období
adventu. 
Čas, který nám
zbývá do vánoč-
ních svátků, by-
chom měli každý
z nás využít
k zamyšlení nad
končícím rokem.
Měli bychom si
nyní zhodnotit,
co jsme v uply-

nulém období udělali dobře a naopak co je
třeba ještě napravit.
Když se vrátím zpět a zrekapituluji letošní
rok, pak se domnívám, že na radnici jsme
odvedli dobrou práci. Snad nejvíce si vážím
toho, že v čele příbramské radnice jsou nyní
lidé, kteří mají chuť pracovat, jsou zkušení,
důslední, rozhodní a že všichni dovedeme
táhnout za jeden provaz. 
V letošním roce se nám tak společným
úsilím podařilo dokončit celou řadu akcí.
Především máme v Příbrami novou pěší
zónu kolem rybníka Hořejší Obora. 
Rovněž jsme dokončili modernizaci
Základní školy Školní ulice a zateplení
a opravu v Základní škole 28. října. 
Od letošního roku mohou pěší a cyklisté
využívat železniční přechod u Junior klubu,
po jehož výstavbě řada obyvatel Příbrami
dlouhá léta marně volala. 
Do poloviny prosince bude stavebně
dokončena jedna z největších investičních
akcí v Příbrami za poslední roky – rekon-
strukce autobusového nádraží. Přes zimu
budeme vybavovat objekty a zprovozňovat
technické vybavení. Nové autobusové
nádraží bude kompletně dokončeno
a zprovozněno pro veřejnost příští rok
na jaře. Obyvatelé a návštěvníci Příbrami
dostanou v novém autobusovém nádraží
konkrétní příklad úspěšně realizované pod-
pory, které se nám dostává ze strukturálních
fondů Evropské unie.
Další „evropské“ peníze začneme v nej-
bližší době čerpat na Březohorském sídlišti.
Ještě letos se zde uskuteční první etapa
realizace projektu Integrovaného plánu
rozvoje měst. Jsem nesmírně rád, že se
o podporu se svými projekty do prvního
kola výběrového řízení přihlásilo hned pět
společenství vlastníků bytových jednotek.
Skutečně není jednoduché vypracovat
projekty tak, aby uspěly v náročném
výběrovém řízení a získaly podporu.
A všechna společenství vlastníků bytových
jednotek, která se přihlásila do prvního
kola, uspěla. Finanční podporu získali čtyři
z pěti žadatelů, s tím, že pátý uchazeč je
nyní náhradníkem a o dotaci se může znovu
ucházet v dalším kole.
Úspěchy v žádostech o dotace od Evropské
unie, státu, kraje a z dalších fondů jsou
v současné době o to významnější, že ani
městu  Příbrami se nevyhnuly nepříznivé
dopady celosvětové recese. Bohužel, hlavní
tíha všech problémů, které s sebou krize
přináší, na obce a města dopadne až v nad-
cházejícím roce. Jsem přesvědčen, že pokud
budeme i nadále takto úspěšní a budeme
v příštím roce pracovat se stejným úsilím
jako letos, nepříznivé období lépe
překonáme.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám v nadcházejícím období adventu
hodně klidu a pohody. Prožijte krásné
Vánoce ve společnosti svých bližních, které
máte rádi a se kterými je Vám dobře.

MVDr. Josef Řihák

Milí spoluobčané, 
přejeme Vám

příjemně strávený adventní čas.
Vánoční svátky prožijte

se svými blízkými v klidu,
pohodě a porozumění.

V novém roce hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

MVDr. Josef Řihák, starosta
MUDr. Ivan Šedivý, 1. místostarosta

Václav Černý, místostarosta
Ing. Jarmila Nováková, tajemnice MěÚ
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PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
VRACKA Z VELHARTIC

ZÁSTAVNÍ PANÍ PŘÍBRAMĚ

??  -  PO 1486

V dnešním díle se budeme věnovat první ženě, která naše
město vlastnila, byť pouze zástavním právem. Vracka
z Velhartic (též Vilhartic) byla manželkou Sezemy z Vrtby,
pána na Hořovicích a dalších místech v okolí Příbramě,
který byl mj. bratrem předchozího majitele našeho města
Jana Štěpánovce Hroznaty z Vrtby. Sezema, člen široce
rozvětveného rozrodu Hroznatovců, získal Hořovice již
v roce 1458. Manželství s Vrackou uzavřel nejpozději roku
1466. Měli spolu nejméně dvě dcery, a sice Magdalenu,
provdanou za pozdějšího majitele Hořovic Litvína
z Klinštejna, a Elišku, provdanou za Jaroslava Libštejn-
ského z Kolovrat. Vracka z Vilhartic již jako vdova koupila
příbramské panství nejpozději v roce 1472 od svého vyvda-
ného příbuzného Jana z Vrtby. Jaké byly její záměry s tímto
majetkem, nevíme. 
Koupě Příbramě však nebyla bez právního nebezpečí,
ve staré smlouvě mezi Burianem z Gutštejna a Janem
z Vrtby byly zaneseny určité podmínky, které platily
i nadále a které zachovávaly nárok na příbramský majetek
pro Burianovy potomky. Když se o tato práva přihlásil
Kryštof z Gutštejna, Burianův syn a dědic, rozhodla se
Vracka, která se mezitím znovu provdala, vyřešit celou věc
tak, že Příbram nechala v roce 1491přepsat Kryštofovi,
čímž se zřejmě vyhnula dlouholetým sporům s člověkem
nevyzpytatelné a prudké povahy.
Bohužel o Vracce nevíme nic dalšího. Poněkud zvláštní
jméno Vracka lze snad vysvětlit jako zdrobnělinu osobního
jména Vratislava nebo jiného podobně znějícího jména.
Zdá se, že rodem byla Vracka příslušná k pánům z Velhar-
tic (staročesky Vilhartic). Přestože jméno druhého manžela
bohužel zatím neznáme, pod predikátem z Vilhratic
vystupuje v pramenech ještě za manželství se Sezemou,
tedy jedná se o odkaz na původní rodinu. Sňatky mezi
Vrtby a Velhartici nebyly neobvyklé, oba rody měly k sobě
geograficky i politicky a koneckonců i majetkově poměrně
blízko. V této době bylo manželství především ekonomic-
kou jednotkou, která svým bezchybným chodem zajistila
dobré životní podmínky všem rodinným příslušníkům.
Proto bylo vhodné, aby obě strany v manželství byly
v rovnocenném postavení, jak majetkově, tak i urozeností.
Nejznámějším členem rodu z Velhratic byl Bušek mladší
z Velhartic, rádce a přítel otce vlasti Karla IV., kterého
zvěčnil Jan Neruda v jedné ze svých romancí. Podobného
věhlasu dosáhl v pozdějších dobách ještě doktor Václav
z Velhartic, který byl královským sekretářem na dvoře
krále Vladislava Jagellonského v Budíně. Jméno získal rod
po hradu Velhartice v západních Čechách, který je unikátní
kamenným mostem, 32 metrů dlouhým originálním spojo-
vacím článkem mezi jádrem hradu a předsunutou věží.
Po vzepětí pánů z Velhartic za obou Bušků (staršího
a mladšího) ve 14. století rod postupně majetkově upadal
a jednotlivé větve vymíraly. Poslední z nich, zvaná podle
hradu Nový Herštejn na Domažlicku, vymřela v 17. století.
Ve znaku měli páni z Velhartic stříbrný štít kosmo půlený
červenou routovou korunou.
Vyprávěním o Vracce z Velhartic uzavíráme temné období
dějin našeho města, o němž nemáme v podstatě žádné
přímé informace o zdejším dění. Barvitý příběh Kryštofa
z Gutštejna nám v příštím díle toto poněkud nudné mlčení
bohatě vynahradí.

Daniel Doležal

1. 12. 1959
byla otevřena 4. pošta
Příbram - Zdaboř v dnešní
Poštovní ulici.

3. 12. 1964
zemřel Bohumil Schweigstill,
příbramský spisovatel knih
pro mládež.

12. 12. 1909
byl na oslavu 50 let trvání
hotelu Buchar (dnes obchod
Panda) uspořádán slavnostní
koncert a banket.

13. 12. 1714
nejvyšší mincmistr odvolal
z funkce příbramského pri-
mase Lorence pro špatné
řízení města a osobní
prospěchářství.

13. 12. 1914
se konala v Příbrami třídenní
mohutná oslava 75. výročí
založení Báňské akademie -
Vysoké školy báňské.

17. 12. 1984
Příbramský Big Band odehrál
v příbramském divadle svůj
druhý vánoční koncert - se
zpěvačkou Hanou Křížkovou
a hosty Janou Koubkovou,
Pavlem Jurkovičem a Jose-
fem Vejvodou.

21. 12. 1999
byl otevřen první tobogan
v příbramském plaveckém
bazénu. Jako první ho vy-
zkoušela Tereza Čapková.

21. 12. 1829
se narodil v Petrovicích
u Nechanic Jan Evangelista
Brzák, romantický zpracova-
tel příbramské historie.

30. 12. 1989
zemřel v Praze Viktor Palivec,
podbrdský spisovatel a hi-
storik.

31. 12. 1869
bylo ve vsi Zdaboř napočítáno
16 domků a 145 obyvatel.

Daniel Doležal

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Dotace na zateplení  školy
V těchto dnech se dokončuje projekt „Realizace energe-
tických úspor objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1“. Jak
uvedl starosta MVDr. Josef Řihák, jedná se o výměnu
oken, zateplení fasády a střešního prostoru a regulaci otopné
soustavy. Celkové náklady na tento projekt jsou kolem
20 milionů korun, z toho dotační prostředky jsou cca
14 milionů korun. „Dá se říci, že tato stavba proběhla
prakticky bez větších problémů a dalších finančních
nároků. Slavnostní otevření proběhne 1. prosince za účasti
vedení radnice, zástupců ministerstva a zhotovitelů díla,“
doplnil MUDr. Ivan Šedivý.

Občanské sdružení  MARO Příbram
„Od 2. listopadu 2009 pracuje 6 zaměstnanců občanského
sdružení MARO Příbram v přidělených regionech.
S panem Růžičkou byly rozebrány úkoly - co mají zaměst-
nanci dělat (sběr papírů, plastů a jiných odpadků,
zametání nedopalků kolem laviček a odpadkových košů,
hrabání listí, sběr spadlých větví apod.), denní úklid WC
Hořejší Obora, úklid kolem odpadových nádob. Úkoly
byly prodiskutovány přímo v terénu,“ sdělil starosta
MVDr. Josef Řihák. 
Rajony:  1 dělník: nám. 17. listopadu, ul. B. Němcové,
K. H. Máchy, S. K. Neumanna, Bratří Čapků, Prof. Skupy,
nám. Fr. Kučery,
2 dělníci: nám. T. G. Masaryka, Pražská, Dlouhá, Jiráskovy
sady, Plzeňská, Hořejší Obora, Komenského nám.,
1 dělník: nám. J. A. Alise, nám. H. Kličky, Jarolímkovy
sady, 
1 dělník: hřbitov v Příbram I.,
1 dělník: hřbitov v Příbrami V.
V době spadu sněhu – až 10 dělníků MARO k posílení
bloků, které dělají zaměstnanci Technických služeb
Příbram. „Zkušenosti jsou zatím malé (pouze 6 pracovních
dnů), ukazuje se, že když se zapracují a budou kon-
trolováni, mohou plnohodnotně nahradit zaměstnance TS,
kteří byli přesunuti do jiných bloků,“ doplnil Josef Řihák.

Méně hracích automatů ve městě
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo na jednání dne
9. listopadu Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány
výherní hrací přístroje. Příloha nové vyhlášky stanovuje
celkem 40 míst na území města Příbrami, ve kterých smějí
být provozovány výherní hrací přístroje. To je o 19 míst
méně, než kolik povolovala minulá vyhláška. Nová
vyhláška začala platit okamžitě.
„Rozhodli jsme se omezit počet míst, ve kterých mohou být
provozovány výherní hrací přístroje především v historické
části města a v okolí nádraží. Právě v těchto místech
dochází ve zvýšené míře k trestné činnosti,“ vysvětlil
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Postup města pochválil i 1. náměstek ministra financí a člen
zastupitelstva města Příbrami Ing. Ivan Fuksa. „Vítám
skutečnost, že město Příbram se pustilo do regulace výher-
ních hracích přístrojů. Vážím si toho,“ řekl Ing. Fuksa.  

Nová mateřská škola
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo zakládací smlouvu
obecně prospěšné společnosti „Mateřská škola při příbram-
ské nemocnici, o. p. s.“
Na základě této smlouvy bude společnost „Mateřská škola
při příbramské nemocnici, o. p. s.“ poskytovat veřejně
prospěšné služby zejména pro zaměstnance zakladatelů
spočívající v provozování mateřské školy a v předškolním
vzdělávání pro děti od tří let věku v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění. 
„V současné době přibývá v našem městě čím dál více dětí
v předškolním věku. Současná kapacita našich školek se
pomalu naplňuje. Proto vřele vítám zřízení nové školky
v našem městě. Zatím jsme nemuseli nijak regulovat
přijímání nových dětí do mateřských škol. Školky v našem
městě tak mohou navštěvovat i děti z okolních měst a obcí.
Očekávám, že nová školka vytvoří v našem městě dostateč-
nou rezervu a že k regulaci přijímání dětí do školek
nebudeme muset přistoupit,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Dotace na měřiče rychlost i
Dva měřiče rychlosti se již brzy objeví v ulicích Příbrami.
Konkrétně budou umístěny v ulici Karla Kryla a v Bal-
bínově. „Na pořízení dvou měřičů rychlosti, tzv. radarů,
jsme získali od Středočeského kraje dotaci ve výši 284 tisíc
korun. Peníze jsou z krajského fondu dopravně – bezpeč-
nostních opatření,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
V současné době pokračuje výběrové řízení na dodavatele
měřičů rychlosti. „Měřiče rychlosti musí splňovat celou
řadu podmínek. Například musí zaznamenat příjezd auta
ze vzdálenosti nejméně 300 metrů. Dále musí umět vyhod-
notit rychlost vozidel v rozsahu od 5 do 200 kilometrů
za hodinu. Musí mít také elektronické vybavení schopné
zaznamenávat a uchovávat rychlosti projíždějících aut.
A v neposlední řadě musí mít také možnost nastavit si
na radaru světelný text,“ doplnil starosta.

Pěší  zóna V Brance
V průběhu listopadu bude vybudována nová pěší zóna.
„Pěší zónu jsme V Brance nechali zřídit na základě poža-
davků místních občanů. Dopravní situace v této úzké, slepé
ulici se stala neudržitelnou. Přes zaparkovaná auta nebylo
možné ani projít. Nebylo možné zásobovat a obsluhovat
objekty v této ulici. Po projednání žádosti místních občanů
a majitelů nemovitostí v této oblasti jsme přistoupili
k realizaci dopravního opatření – zřízení pěší zóny v této
ulici,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák.
Pěší zóna bude ve stejném režimu jako ulice Pražská -
pro zásobování bude otevřena od 18 do 10 hodin, v ostatní
dobu bude uzavřena. Klíče budou mít majitelé objektů
v ulici V Brance, popř. po dohodě s majiteli objektů i pod-
nájemníci. Tento režim byl projednán a schválen všemi
vlastníky objektů v ulici V Brance.

Prodej  kasáren v Brodě
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo prodej areálu
bývalých kasáren v Brodě. Areál bývalých kasáren bude
prodán podnikateli z Týniště nad Orlicí za cenu celkem
13 001 001,- Kč. Kasárna Brod město Příbram získalo
bezúplatným převodem od státu v roce 2005. Od té doby se
je opakovaně pokusilo prodat. „Museli jsme jít dolů
s minimální cenou. Nyní se nám podařilo najít zájemce.
Věřím, že bývalá kasárna nový majitel vhodně využije a že
tato průmyslová zóna přinese užitek našemu regionu,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák. Prodej bývalých kasáren
v Brodě proběhl v souladu s územním plánem a nebude mít
vliv na chystanou výstavbu jihovýchodního obchvatu
města Příbrami. 

Revital izace Březohorského s ídl iště
Starosta Josef Řihák, místostarostové I. Šedivý, V. Černý
a tajemnice městského úřadu J. Nováková navštívili
některá místa, kterých se týká projekt Revitalizace Březo-
horského sídliště. „Podívali jsme se do ulice Bratří Čapků,
do dvora za Malým kotlem, ulic Profesora Skupy a Boženy
Němcové,“ informoval místostarosta Ivan Šedivý a dodal:
„Přímo na místě bylo dohodnuto definitivní zadání této
části projektu. Během návštěvy jsme získali i celou řadu
připomínek od místních občanů k plánované úpravě.
Týkaly se například změny v parkování ve zmíněném dvoře.
Většina připomínek od občanů bude akceptována. Současně
nám návštěva zájmového území pomohla vytvořit model
i pro další části revitalizovaného území.“

Změny ve zřizovacích l ist inách
Jednání za účasti ředitelů všech příspěvkových organizací
města Příbram a vedoucích odborů městského úřadu, týka-
jící se novelizace zákona o rozpočtových pravidlech,
proběhlo na začátku listopadu. „Novelizaci jsme projednali
především z důvodu nutnosti změn ve zřizovacích listinách
právě v reakci na tento zákon,“ uvedl místostarosta MUDr.
Ivan Šedivý a pokračoval: „Za účasti dalšího místostarosty
jsme se dohodli na změnách, které pravděpodobně projed-
nají ještě zastupitelé na svém příštím zasedání.“

Změny na náměstí  TGM
Zpracovávaný projekt revitalizace příbramského náměstí
T. G. Masaryka má za sebou další kolo jednání s projek-
tanty. „Do poslední verze projektu byly zapracovány různé
připomínky a návrhy. Jednání se zúčastnil architekt Vít
Kučera a také projektanti firmy, která celý projekt revita-
lizace zpracovává“, informoval Ivan Šedivý.

Rozpočet  na příšt í  rok
Tvorba rozpočtu města Příbram na rok 2010 právě probíhá.
Hlavním garantem rozpočtu je místostarosta Ivan Šedivý:
„Jednotlivé příspěvkové organizace města a odbory úřadu
nám nyní předkládají své návrhy. Vyhodnocujeme příj-
movou část letošního roku a začínáme určovat základní
rysy jak příjmové, tak i výdajové části příštího rozpočtu.
Ve spolupráci s ekonomickým odborem pokračujeme v kon-
cepci na získávání dotací z Evropské unie. S tím souvisí
i povinná tvorba finančních prostředků na finanční
spoluúčast města. Zároveň jsme veškeré ekonomické
podklady předali příbramskému PERMu pro spolupráci
při tvorbě našeho rozpočtu.“

Valná hromada Městských lesů
Valná hromada akciové společnosti Městské lesy proběhla
na zasedání Rady města 2. listopadu. Valná hromada byla
seznámena s hospodařením společnosti v letošním
krizovém roce a stavem městských lesů s pohledem na bu-
doucí vývoj. „Současné hospodaření společnosti nevyžaduje
finanční injekci do této organizace,“ uvedl místostarosta Šedivý.
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Zajímavé setkání
V pátek 23. října se u nás na Základní škole Březové Hory na pracovišti Bratří Čapků pořádala
akce pro žáky 4. a 5. ročníku, při níž nás zástupci Policie ČR, městské policie – pan Fára
a organizace Tilius – pan Skalník a pan Hajzler seznámili s tím, jak se chovat v krizových
situacích. Místem setkání byla tělocvična. Předváděli jsme, jak bychom jednali v různých
situacích, prohlédli si pomůcky, např. pouta, obušky, vesty a další, které jsme si mohli i
vyzkoušet. Dověděli jsme se o různých způsobech, jak předcházet nevhodnému chování
ze strany spolužáků nebo dospělých. Všem se tato akce líbila a určitě jsme pochopili, že je
důležité chovat se zodpovědně. Děkujeme za uspořádání tohoto setkání.

Marie Zajíčková, Dan Kučera a Jakub Winzig, žáci 4. a 5. ročníku

Jak je u nás ....
Už osmý týden školní docházky máme za sebou. O naší škole se hodně píše a my bychom celou
veřejnost také rádi informovali o tom, že něco umíme, že víme i známe. Jsme normální žáci
normální školy. 
Od začátku školního roku jsme se zúčastnili několika sportovních akcí. V „ Běhu Kovohutěmi“
jsme měli zastoupení ve všech žákovských kategoriích. Následoval „ Běh města Příbramě“, kde
naše škola měla opět své reprezentanty. Jako škola jsme se zúčastnili i „Přespolního běhu“
v areálu Nového rybníka a turnaje v minikopané. Ale největšího úspěchu dosáhlo naše družstvo
na „ Fotbalovém turnaji fair play“, kde jsme obsadili v konkurenci 12 mužstev krásné druhé
místo. A to nás čeká ještě turnaj ve florbalu, basketbalu a nesmíme zapomenout ani na královnu
sportu - atletiku.  
Sport ale není jedinou činností nás žáků. V týdnu od 19. do 23. 10. 2009 proběhl na naší škole
veřejnosti už určitě známý Stonožkový týden. Prodávali jsme předměty, které jsme sami vyro-
bili, i pohlednice s motivy stonožky. Snažíme se pomoci našim vrstevníkům, kteří si pomoc
zaslouží. Všechny peníze, které jsme prodejem získali (letos je to částka 29 240,- Kč), jako
každý rok zašleme na účet charitativního hnutí „Na vlastních nohou“. Toto hnutí existuje již
devatenáct let a bylo založeno Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. Informace o hnutí
„Na vlastních nohou“ i o tom, kde „Stonožka“ pomáhala, získáte na www.stonozka.org. 
Chtěli bychom také poděkovat městu za bezplatné zapůjčení stánku na náměstí T. G. Masaryka,
kde jsme své výrobky 21. 10. prodávali, a hlavně vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv
částkou a tím pomohli dětem.
Stonožka není jedinou aktivitou v této oblasti. Již pátým rokem podporujeme studium dívky
v Ugandě. Na školné pro tuto vzdálenou spolužačku získáváme opět prodejem našich výrobků
při jarmarcích.  
To je jen málo z toho, čím se mimo výuku ve škole také zabýváme. Jak už jsme psali, jsme
normální žáci normální školy. A proto si dovolíme vás i nadále informovat o dění u nás i o nás.

Jana Fedorová  a žáci ZŠ Březové Hory, pracoviště v ulici Bratří Čapků

BRUSLAŘSKÝ KLUB PŘÍBRAM
pořádá na Zimním stadionu kurzy bruslení pro dívky a chlapce od 3 let.

Kurzy vedou kvalifikovaní trenéři krasobruslení a hokeje.
Pondělí: 18 - 18.45 malá hala; Středa: 13.30 - 14.15 malá hala; Čtvrtek: 15.45 - 16.30 velká hala

Podrobné informace: www.bkpribram-tym.cz nebo na tel. 777 176 555, 608 738 734.

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

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

Zájemci si budou moci prohlédnout učebny a zařízení školy, budou seznámeni
se čtyřletými studijními obory, které naše škola nabízí, 

s informacemi o přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011, 
ve kterém jako novinku otevíráme inovovaný čtyřletý studijní obor, 

ukončený maturitní zkouškou, 2142M/01 GEOTECHNIKA.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

tel. 326 551 611, fax 326 551 617, e-mail: sekret@spspb.cz, www.spspb.cz

Hajný je lesa pán…
… zpívá se v jedné známé písničce. Na vlastní oči se o tom přesvědčily děti z MŠ Perníková chaloupka.
Za poctivý sběr kaštanů pro lesní zvířátka si pro ně pan Liška (ředitel Městských lesů Příbram) připravil
výlet do podzimního lesa. A protože objednal i krásné, slunečné počasí, les se nám ukázal v celé své
barevné nádheře. Děti cestou poznávaly a s pomocí paní učitelek určovaly stromy, keře, mech, šišky
a ostatní rostliny. Viděly též letokruhy na kmenech poražených stromů i práci těžké lesní techniky.
Za odborného výkladu pana Lišky sledovaly auto, které přiváželo nařezané kmeny a pomocí jeřábu je
skládalo podél cesty. Další stroj jakoby „ukusoval“ větve stromů určených k těžbě. 
Ale to už jsme se těšili na hlavní cíl naší cesty – divoká prasata. „A budou mít ty velký zuby zahnutý
nahoru?“ ozvala se věta známá z televizní reklamy. „Když vydržíte, budou i zuby,“ zažertovaly paní
učitelky a opravdu! Došli jsme k ohradě plné divočáků. A protože děti s sebou přinesly suché rohlíky
a chleby, k dalším zážitkům tak přibylo házení dobrůtek prasátkům přes ohradu. Jen jeden „rozumbrada“
odmítl s tím, že „nechce chytit prasečí chřipku“. Paní učitelky vše uvedly na pravou míru, a tak se nakonec
odvážil i on. 
A to už nás, rozesmáté, čekalo další překvapení od pana Lišky – ohýnek a opékání špekáčků. Během
chvilky nám děti předvedly, jak v přírodě na čerstvém vzduchu chutná!
Dlouhým pochodem a svěžím vzduchem unavení jsme se s panem Liškou rozloučili a nadšeně domluvili
na další spolupráci. Radostný zážitek z výletu ještě umocnila cesta luxusním autobusem. Jeho řidič pan
Michal Kubát s úsměvem přešel zablácené botičky dětí a cestu do MŠ nám zpříjemnil pouštěním dětských
hitů. Výlet se ve všech směrech vydařil! Všem, kdo mají rádi přírodu, podobný zážitek můžeme jen do-
poručit!
Jedinou připomínkou byla věta, zaslechnutá z šatny: „Paní učitelka nám slíbila výlet s liškou, ale byly tam
jenom prasata…“

Věra Šťastná, ředitelka školy

Kovohutě Příbram zvýšily od 12. 11. 2009 výkupní ceny
olověných baterií pro občany o rovných 25 %
Ekologický servis výkupu olověných baterií na vrátnici poskytuje podnik již od ledna 1998 nepřetržitě
24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Kovohutě tak chtějí motivovat občany z Příbrami a okolí, aby v rámci
úklidů a nejen nich, vyčistili své sklepy, garáže a sklady a dovezli staré autobaterie k řádnému ekologic-
kému zpracování. Za dobu fungování této služby se na vrátnici firmy vykoupilo přes 3 tisíce tun tohoto
odpadu, což představuje v přepočtu (15 kg/ks) asi 200 tisíc kusů baterií pro osobní automobily.
Ten, kdo by se chtěl dozvědět více, se může obrátit na bezplatnou informační linku 800 100 646.
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem
olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včet-
ně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato,
stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).
Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné
spoje. Podnik v rámci svých ekologických služeb má na své vrátnici také sběrné místo elektroodpadu
a odebírá baterie-suché články (tužkové baterie, „buřty“, apod. - zinko-uhlíkové, alkalické, atd.)
či polypropylen. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru
a třídění odpadů.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Příbram: 23. listopadu 2009

Projekt „Realizace energetických úspor
v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1“

Město Příbram ukončilo 16. listopadu 2009 projekt
„Realizace energetických úspor v objektu ZŠ
Příbram VII, 28. října 1“. Projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.   
Rozpočet projektu je cca 20,5 mil. Kč, dotace
z výše zmíněných fondů je cca 14 mil. Kč, tj. 90 %
z tzv. způsobilých výdajů, zbylé náklady hradí
město Příbram ze svého rozpočtu. Realizací
projektu došlo k zateplení obvodových stěn,
výměně oken a dveří, zateplení vybraných stropů

a střech, vyregulování otopné soustavy a změně
vnitřního osvětlení, a to v budově školy, tělocvičny
a jídelny. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení
emisí CO2 o cca 266t/rok a k úspoře energie cca
2 542 GJ/rok.

„Jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat projekt,
který znamená zlepšení prostředí pro výuku dětí.
Zateplením budov dojde rovněž ke značné úspoře
energie potřebné k vytápění a tím i ke zlepšení
životního prostředí“, sdělil starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák.

Kontaktní osoba: 
Ing. Jaroslava Poláková, samostatné oddělení dotací
MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
kontakt: jaroslava.polakova@pribram-city.cz
tel.: 318 402 282



72 roků aktivním
skautem

Připomeňme si
o s o b n o s t
Jaroslava Kresla
s p o j e n o u
s příbramským
s k a u t i n g e m ,

u příležitosti oslav výročí jeho 80. narozenin. 
Jaroslav Kresl se narodil 6. listopadu 1929,
v Příbrami žilo více vzdáleně či blízce
příbuzných rodin Kreslů. Jaroslavovi rodiče
bydleli v Dlouhé ulici na rohu Komenského
nám. v 1. patře barokního domu přístupného
z pavlače situované do dvora. Na místě to-
hoto domu dnes stojí panelový dům čp. 100,
s obchodem potravin v přízemí. V roce 1938
se osmiletý Jaroušek přihlásil do příbram-
ského Junáku. Jeho svobodné skautování
však trvalo jen do 15. března 1939. Další
roky, stejně jako skauti v celé republice,
přešli příbramští skauti do ilegality. Skautíci
se za okupace scházeli jako klukovské či
holčičí party. 
V májových dnech roku 1945 se znovu ak-
tivovali a pomáhali Revolučnímu národnímu
výboru, stejně jako sokolové. O měsíc
později na loučce majitele zahradnictví pana
Žůčka, skautského příznivce, postavili
stanový tábor. V místě loučky je dnes
parkoviště aut v Prokopské ulici před
mostem přes Příbramský potok. Loučka
končila dvěma stříbrnými smrky, ty ovšem
byly pokáceny pro vjezd do parkoviště, dnes
přístup do „Příbramské tržnice“. Dřevo
na podsady, krajiny a tyčovinu včetně
na táborovou bránu dodala protilehlá pila,
stanové kosočtvercové dílce „maskované
celty“ byly po wehrmachtu. O sobotních
večerech byly pořádány táborové ohně pří-
stupné široké veřejnosti, na jednom z nich,
kromě písniček a scének, byly vyhlašovány
přezdívky skautíků a Jaroslav Kresl dostal
skautské jméno Grizzly. 
Bratr Grizzly se vyučil na Březových
Horách horníkem – lamačem, ale všechen
volný čas věnoval bráškům skautíkům
a trochu také svému německému ovčáku.
Z funkce družinového rádce absolvoval
Školu lesní moudrosti. Stal se vůdcem

5. oddílu, který měl klubovny družin
Kamzíků, Jelenů a Vyder v bývalém staveb-
ním zařízení výstavby německé školy
na Hvězdičce, spolu se dvěma družinami
3. oddílu vedeného Josefem Frelichem –
Píčkem. 
Následovala základní vojenská služba
u tankového praporu v Lounech, na trofej-
ních „Cromwlech“.
Při zahájení hlubinných razících pracích ura-
nových dolů K-2 (kutací práce 2 oddělení
Příbram, K-1 Jáchymov) předaly jim Rudné
doly Příbram část svých kvalifikovaných
pracovníků, mezi nimi i Jaroslava Kresla –
Grizzlyho. Na UD pracoval až do odchodu
do důchodu. 
V roce 1951 byl Junák začleněn do ČSM -
Československého svazu mládeže, obdobně
Sokol do ČSTV – Československého svazu
tělesné výchovy. Grizzly založil dívčí
a chlapecký oddíl vedený ve skautském
duchu pod křídly turistů TJ Spartak.
Klubovnu měli v sokolovně v bývalé šatně.
Jeho činnost neušla pozornosti stranických
orgánů, které se snažily zamezit jeho vlivu
na výchovu mládeže. 
Po roce 1989 se Jaroslav Kresl s novým
elánem zapojil do budování obnovy skautské
organizace v Příbrami, do které zapojil i své
potomky. Do dnešních dnů je aktivním
činovníkem skautské organizace.

Schůzka oldskautů 4. listopadu.  Blahopřání
se dostalo i Charliemu – Karlu Wurmovi
k jeho jmeninám. Největším dárkem
k sváteční oslavě je zrekonstruovaný skaut-
ský areál na Novém rybníku péčí vedení
obce.

Ing. Josef Podlaha 

J A R O S L AV K R E S L -  G R I Z Z LY

Jaroslav Foglar před 20 lety v Kovohutích
Nedávno jsme si připomínali převratné události listopadové revoluce v roce 1989, která
obnovila po tolika letech u nás opět svobodu. V té souvislosti mne napadlo připomenout
epizodu z dějin Kovohutí, která se udála pět měsíců před sametovou revolucí.
Dne 13. června 1989 jsme uspořádali s Janou Kvapilovou a Zdeňkem Hejkrlíkem, jakožto
členové v té době zakázané skautské organizace Junák, besedu se spisovatelem Jaroslavem
Foglarem (6. 7. 1907 - 23. 1. 1999). Požádali jsme ředitele Kovohutí Ing. Matějku
o propůjčení podnikového přednáškového sálu. Ochotně nám vyhověl s tím, že Foglarovky
velmi rád četl.
O konání besedy jsme informovali staré skauty pouze „tichou poštou“ bez veřejné propa-
gace. Měli jsme obavy, že nám bezpečnostní orgány besedu zakážou. Ale i tak byl sál zcela
zaplněn skautskou veřejností, příznivci Jaroslava Foglara a kupou dětí. Návštěvníci nadšeně
přivítali spisovatele a duchovního otce Rychlých šípů a s velkým zájmem si prohlíželi
pravého „Ježka v kleci“. Na konci besedy měli na spisovatele řadu dotazů. Úspěch besedy
inspiroval příbramské divadlo k tomu, že 6. listopadu 1989, necelé dva týdny před same-
tovou revolucí, byla uspořádána velká beseda s Jaroslavem Foglarem přímo v divadle.
Komunisté již měli v té době jiné starosti, takže besedu nezakázali. Filmový záznam
z besedy v současné době převeden na DVD a Junáci jej předali panu starostovi MVDr.
Řihákovi za jeho snahu o vybudování skautské základny na Novém rybníku.
Připomeňme si, že Jaroslav Foglar byl ve své tvorbě několikrát umlčen. Nacisté si poradili
velmi snadno. Ideály z Foglarova díla byly pro ně nebezpečné. Na podzim roku 1940
zakázali skauting a za pár měsíců zastavili vydávání Mladého hlasatele, jehož byl Jaroslav
Foglar redaktorem a kde vycházely Rychlé šípy. Současně zakázali i jeho vydávání knih.
Poválečné odstavení Jaroslava Foglara bylo složitější. Bylo nutno vysvětlit, proč musí být
umlčen autor, jehož dětský časopis Vpřed se blížil dvousettisícovému nákladu a jeho Hoši
od Bobří řeky vycházejí v roce 1947 již v osmém vydání. Proto komunisté sáhli k demagogii
a vytýkali Foglarovi zesměšňování dělnické třídy a dokonce „fašizující tendence“. V době
krátkého uvolnění v letech 1968 – 1969 se opět objevují na pultech knihkupectví jeho díla.
V období normalizace je až do roku 1989 opět umlčen s tím, že „Foglarovi chlapci nemají
zájem o skutečnost, o svou práci, o všechno, co se děje kolem nich…. Utíkají k hloupým
snům o vymyšlených indiánech.
Po Listopadu se opět vydávají knihy Jaroslava Foglara a zájem o jeho dílo dokazují četné
vyprodané reprízy divadelní hry Rychlé šípy, kterou uvádí příbramské Divadlo A. Dvořáka
nejen v Příbrami, ale i na dalších scénách po celé republice. Současný názor kritiků
na Foglarovo dílo má akademický ráz: „Je zarážející, pokládáme – li důraz na čest, osobní
odvahu a zodpovědnost za nějaký únik z reálného světa“.
K stému výročí narození Jaroslava Foglara doporučila letopisecká a památková komise
Městského úřadu Příbram pojmenovat cestu, procházející malebným lesoparkem kolem
Litavky Foglarovou stezkou. Zastupitelstvo doporučení schválilo a po vyrobení příslušných
tabulek bude stezka slavnostně pojmenována. V budoucnu zde může vzniknout naučná
stezka připomínající historické události, které souvisejí s touto lokalitou.

Ing. Karel Vurm

Velké oslavy ve slovenském Kežmarku
Moje říjnová návštěva partnerského města Kežmarok se nesla prožitím zbytku babího léta, které
zde pod kulisou Vysokých Tater má svoje neopakovatelné kouzlo. Ale co hlavně, byl jsem
vtažen do děje oslav při příležitosti 800. výročí první písemné zprávy o kraji zvaném Spiš
a 740. výročí udělení městských práv Kežmarku. Městu je udělil panovník uherský král Béla IV.
v roce 1269.
Primátorem města je Igor Šajtlava, který požívá velikou důvěru občanů, neboť je ve funkci již
druhé volební období. Občané si zde, na rozdíl od nás, svého primátora volí v přímých volbách.
Pan primátor mi v rozhovoru sdělil, že rozsáhlý doprovodný program letošních oslav byl
koncipován tak, aby odpovídal současným rozpočtovým možnostem města.
Byl udělován i titul čestný občan města Kežmarok. Letos jej získal rodák, i nám známý
scénárista a herec Juraj Herz (1934). Připomeňme si jeho nejúspěšnější filmy: Spalovač mrtvol,
Petrolejové lampy, Morgiana, Den pro mou lásku. Oceněný v současnosti žije střídavě v SRN
a v Praze. Když hovoříme o čestném občanství města, je zajímavostí, že toto v minulosti obdržel
i současný prezident SR Ivan Gašparovič, ale i první dělnický prezident ČSR Klement Gottwald
(v roce 1948) a dosud mu nebylo zrušeno.
Město při svém výročí vydalo s podporou Ministerstva kultury SR obsáhlou, krásnou publikaci
s názvem: „Osobnosti Kežmarku 1206 – 2009.“ Sestavitelkou tohoto reprezentativního díla je
známá historička PhDr. Nora Baráthová, která byla při slavnosti právem oceněna Cenou města.
Ještě krátce k publikaci. Zajímavým způsobem je zpracován přehledný registr osobností, který
je členěn po staletích počínaje 13. stoletím. Z publikace se například můžeme dozvědět, že český
spisovatel Karel Čapek navštívil Kežmarok v roce 1927 jako novinář a s velikým zájmem si
prohlédl dřevěný artikulární kostel a další pamětihodnosti města.
Na přípravě tohoto obsáhlého díla pracovala řada autorů, mezi kterými nemohl chybět ani zaní-
cený historik, odborný učitel na Střední odborné škole - Garbiarská Mgr. Milan Choma. Ten
propaguje zejména vynikající osobnosti vědy a techniky Spiše. O jeho aktivitě svědčí knižní
vydání o osobnosti kežmarského lékaře Dr. Bélu Alexandra, který jako první v tehdejším Uher-
sku použil rentgenový přístroj v praktické medicíně. Další své dílo věnoval Jozefu Maxi-
miliánovi Petzvalovi, jednomu z největších aplikujících matematiků své doby a konstruktérovi
optických přístrojů. Milan Choma, jehož škola má navázány pracovní kontakty s příbramskou
Integrovanou střední školou hotelového provozu, obchodu a služeb, zasílá svoji báseň
o Vysokých Tatrách a zve čtenáře k jejich návštěvě.

Tvár Tatry
Cez bradu Kežmarského štítu s nádychom Lomnického nosa do tváre Tatry sa stále dívaj!
Vidlové veže Ti nežné slova zašepcú, deň čo deň vždy novú krásu vnímaj! 
Čo Ti jej vlasy rozpletú! Padajú jej priamo z čela Ĺadového štítu, zvlní ich snáď Gerlach či
Slavkovský štít? Tajomne před Tebou Tatra oči skrýva, veď túžbu Ti teraz odhalí.
Skalnaté pleso samo sa na Teba díva, to ani nevieš, čo pre Teba Tatra má!
Oslavy 740. výročí udělení městských práv městu Kežmarok ještě zdaleka nekončí. Ve výstavní
síni Barónka pokračuje výstava „Kežmarok vo vývině storočí“.

Ing. Juraj Stenczel, CSc

Česko-německý „Winter Festival Bodenmais 2010“ měst Příbram a Bodenmais
Ve dnech 2. - 4. ledna 2010 se uskuteční v bavorském Bodenmaisu jedinečná událost: Winter
Festival Bodenmais 2010, kterého se zúčastní 50 mladých amatérských sportovců reprezentu-
jících města Příbram a Bodenmais, s cílem napomoci “česko-německému porozumění” v roce,
kdy budou probíhat zimní olympijské hry. A právě na olympijských ideálech, tedy nejen
na výkonech, soutěživosti, ale také na porozumění, toleranci a fair-play bude založeno společné
sportovní zápolení v lyžařských disciplínách. 
Záštitu nad tímto festivalem převzal také starosta města Příbram MVDr. Josef Řihák. 
Již od 17. století putovali obyvatelé města Bodenmais do Příbrami na Svatou Horu, a tak se
tomu děje i dnes. Winter Festival rozvíjí tuto tradici setkávání lidí z různých míst. Součástí
Winter Festivalu Bodenmais 2010 je bohatý doprovodný kulturní program, na kterém předvede
varhanní variace absolventka konzervatoře Miloslava Šmolíková. Návštěvníci budou moci
ochutnat ve stánku Festivalu také příbramské speciality nebo pravé bavorské preclíky.
Město Bodenmais, které leží nedaleko českých hranic, má mnoho společného s Příbramí.
V obou městech probíhala těžba stříbra, nachází se zde významná poutní místa a v současnosti
se rozvíjí v oblasti turismu. Bodenmais bývá také nazýván jako “Perla Bavorského lesa”,
v jehož blízkosti se nacházejí výborně upravené areály pro běžecké a sjezdové lyžování,
ve kterých se konají i závody FIS (Mezinárodní lyžařské federace). 
Oficiální program Winter Festivalu Bodenmais 2010 bude k dispozici od 10. prosince 2009
v Infocentru Městského úřadu Příbram v Zámečku - Ernestinu.

Bc. Josef Hovorka

Anketa k Městskému kamerovému dohlížecímu systému
Vážení spoluobčané, jednou z možností, jak dále zvyšovat bezpečnost ve městě, je rozšíření
Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS). Za poslední 2 roky jsme rozšířili
MKDS o 5 kamerových bodů za pomoci státní dotace. Abychom případně mohli žádat o další
dotace na rozšiřování, je nutné provést anketní šetření s cílem zjistit názor občanů na MKDS.
Níže uvedený anketní lístek je možno vyplnit již od 1. prosince 2009 elektronicky na webových
stránkách města. Jsme si vědomi, že všichni z Vás nemají možnost se vyjádřit k problematice
elektronickou formou, a proto jsme zvolili i tento způsob distribuce anketních lístků. Vystřižené
a vyplněné anketní lístky prosím odevzdejte ve vrátnici hlavní budovy Městského úřadu Příbram
nebo v Infocentru MěÚ Příbram v Zámečku - Ernestinu, případně na služebně Městské policie
Příbram nebo “svému“ strážníku-okrskáři. Anketa bude ukončena dne 10. ledna 2010.
Pevně věřím, že se do této ankety zapojí co největší počet z Vás.

MVDr. Josef Řihák, starosta

U každé otázky označte (zaškrtněte nebo zakroužkujte) jednu odpověď

1. Jste dostatečně informován(a) o Městském kamerovém dohlížecím systému (dále jen
MKDS) a jednotlivých monitorovaných prostranstvích?
Ano                              Ne                                 Nevím

2. Podporujete záměr města rozšířit MKDS a vybudovat další kamerové body?
Ano                              Ne                                 Nevím

3. Myslíte si, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti ve městě?
Ano                              Ne                                 Nevím

4. Přál(a) byste si rozšíření MKDS do okolí svého bydliště?
Ano                              Ne                                                             Nevím

5. Cítíte se na veřejných prostranstvích, která jsou monitorována MKDS,  bezpečněji? 
Ano                              Ne                                 Nevím 

6. Cítíte se v Příbrami bezpečně? 
Ano                              Ne                                 Nevím 

Děkuji za spolupráci!

Spolek Prokop Příbram
nádv. Msgr. Korejse 155, Příbram VI - Březové Hory, tel./fax. 318 620 253

www: spolek-prokop-pribram.cz
Mikulášská nadílka – 18. 11. až 6. 12. 
V atraktivním podzemním prostředí Mariánské štoly návštěva Pekla s čerty a poté Hor-
nického nebe v šachetní budově v areálu Dolu Marie v Příbrami VI – Březových Horách.
Představení pro rodiče s dětmi: 28. 11., 29. 11., 3. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12. (náhradní
termín 1. 12. a 2. 12.). Předprodej vstupenek každé pondělí a středa 11 - 16 hod.

Setkání sběratelů - 19. 12. 

Štědrovečerní vytrubování - 24. prosince v 17.30 hod. před kostelem sv. Prokopa

Silvestrovský pochod - 2. ledna 2010 - turistický pochod cca 12 km. Sraz u dolu Marie
v 9 hodin.

Jaroslav Korbel Podbrdský

ADVENT NA ZÁMKU VE VYSOKÉ U PŘÍBRAMĚ
pátek 11. prosince v 19 hodin: Japonské a české Vánoce, účinkují: Michiyo Keiko – soprán, 

Jaroslav Šaroun - klavír, koncertní sál zámku, vstupné: 100,- Kč
program: Japonské a české ukolébavky, vánoční písně z různých zemí světa a české koledy

sobota 19. prosince 2009 v 16 hodin: „Vánoční hra o narození Krista Pána“
účinkují členové Březnického a rožmitálského divadelního spolku v parku před zámečkem ve Vysoké

Vstupné ve prospěch divadelního spolku: 30,- Kč, děti zdarma 
Pro zahřátí bude zajištěn prodej teplých voňavých nápojů.

Prosincová otevírací doba: út - pá 10 – 15 hodin, 23. - 31. 12. 2009 a 1. 1. 2010 zavřeno



Příbramští občánci narození v listopadu

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 29. 10. v 00.20 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP Příbram žena, že v Příbrami VIII, ulici Školní, její
43letý soused ruší noční klid, a to tím způsobem, že
neustále nahlas zpívá a mluví, anebo si pouští rádio, jehož
zvuk se v nočních hodinách rozléhá po domě. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Po příjezdu kontaktovala
67letou matku výše uvedeného muže, která uvedla, že její
syn je mentálně postižený. I během přítomnosti strážníků
dotyčný neustále mluvil a na výzvy k utišení nijak nereago-
val. Proto hlídka MP upozornila oznamovatelku na možnost
řešit celou věc prostřednictvím přestupkové komise a poté
místo opustila. 

Dne 29. 10. ve 21.57 hod. oznámila na tísňovou linku č. 156
žena, že cestou po Dvořákově nábřeží zahlédla upadnout
staršího pána a neví, jak mu má pomoci. Na místo proto
neprodleně vyjela hlídka MP a bezprostředně po příjezdu
přivolala také záchrannou zdravotnickou službu. Následně
strážníci ztotožnili postiženou osobu a zjistili, že se jedná
o muže ve věku 67 let. Hlídka poskytla jmenovanému
nezbytnou první pomoc a setrvala u něj až do příjezdu
ambulance. Poté muže předala do péče lékařů a ti ho
odvezli k dalšímu ošetření do nemocnice. 

Dne 30. 10. v 22.05 hod. přijala hlídka při pravidelné kon-
trolní činnosti oznámení od operačního MP, že někdo
poškozuje okna na budově Základní školy pod Svatou
Horou. Na uvedeném místě se však již žádný výtržník
nenacházel, a proto se hlídka vydala dotyčného hledat.
Strážníci postupovali směrem do ulice Partyzánská a zde
uviděli nějakého muže. Jakmile je zahlédl, začal utíkat
k Alšovu náměstí. Zde ho jeden ze strážníků po několika
krocích dostihl a zadržel. Následným ztotožněním výše
jmenovaného vyšlo najevo, že se jedná o mladíka ve věku
16 let. Protože byl mladík podezřelý ze spáchání trestného
činu, byl následně předán Policii ČR.

Dne 31. 10. v 00.56 hod. zaregistrovala stálá hlídka MP
prostřednictvím jedné z kamer Městského kamerového
dohlížecího systému potyčku před discoklubem Aréna
v Příbrami I. Na místo byla ihned vyslána hlídka psovodů
MP, která zde po příjezdu zastihla dva mladíky. Jeden z nich
ležel se zraněním hlavy na silnici. Následným ztotožněním
bylo zjištěno, že se jedná o muže ve věku 22 let. Druhý
z mužů se dal po spatření hlídky MP na útěk, ale byl
po několika minutách zadržen. Jelikož i tento muž byl
zraněn, poskytli mu nejprve strážníci nezbytnou první
pomoc a zavolali k oběma případům ZZS. Po ztotožnění
zjistili, že se jedná o osobu ve věku 17 let. Na dotaz
strážníků starší z mužů uvedl, že byl druhým mužem
napaden a že se jen bránil, což bylo patrné i ze záznamu
kamerového systému. Hlídka MP poté na místo incidentu
přivolala hlídku Policie ČR, které celou událost předala

ke konání dalších vyšetřovacích úkonů. 

Dne 7. 11. v 09.30 hod. oznámil na tísňovou linku výpravčí
Českých drah, že v nádražní budově leží nějaký muž
a krvácí z rány na hlavě. Na místo byla ihned vyslána
hlídka MP a rovněž pěší hlídka, která se v té době nacházela
poblíž nádraží na pěší zóně “Hořejší Obora”. Po příjezdu
strážníci zjistili, že dotyčný muž leží v čekárně na zemi
na břiše. Oznamovatel na dotaz strážníků uvedl, že si všiml,
jak shora jmenovaný spadl z lavičky a už se nezvedl.
Ztotožněním postiženého hlídka zjistila, že se jedná o muže
ve věku 40 let. Jelikož muž na žádné podněty nereagoval,
přivolali strážníci záchrannou zdravotnickou službu a až
do jejího příjezdu u muže zajišťovali základní životní
funkce. Poté ho předali do péče lékařů a ti ho převezli
do nemocnice za účelem dalšího ošetření. 

Dne 12. 11. v 13.25 hod. oznámila na tísňovou linku č. 156
žena, že v ulici Jana Drdy rozbili dva neznámí muži
vchodové dveře. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP,
kterou po příjezdu kontaktovala 33letá svědkyně celé
události. Jmenovaná uvedla, že na ni někdo zvonil a ona se
šla k hlavnímu vchodu podívat, o koho se jedná. Zde
zastihla dva neznámé muže ve věku kolem 30 let, kteří se
dožadovali vstupu do domu. Protože žena ani jednoho
z nich neznala, odmítla jim otevřít. Na to uvedené osoby
reagovaly tím, že rozbily skleněnou výplň vchodových
dveří a následně z místa utekly. Na dotaz hlídky MP žena
dále uvedla, že není zraněná a nepožaduje lékařské ošetření.
Strážníci poté přivolali hlídku Policie ČR.

Dne 12. 11. ve 20.00 hod. oznámila telefonicky na služebnu
žena, že ze Second handu u Fitness centra v Příbrami VIII
se někdo pokusil odcizit skrz drátěnku nějaké svetry.
Na místo ihned vyjela hlídka MP a následně kontaktovala
25letou oznamovatelku. Ta strážníkům sdělila, že viděla
od Second handu odcházet podezřelou ženu a uvedla i její
popis. Hlídka MP prohledala budovu a přilehlé okolí, ale
osobu odpovídající danému popisu nikde nenalezla. Poté
strážníci místo opustili a vrátili se k plnění dalších pracov-
ních povinností.

Dne 13. 11. ve 21.20 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena, že při projíždění ulicí Školní zahlédla u Poli-
kliniky Ravak potácející se ženu s malým dítětem. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP, která po příjezdu zjistila, že
žena je ve značně podnapilém stavu. Ztotožněním osoby
strážníci zjistili, že se jedná o ženu ve věku 35 let.
Na základě zjištěných skutečností odvezli ženu i s jejím
dítětem do bytu její pětapadesátileté matky, která slíbila, že
se o svou dceru a šestiletou vnučku postará.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Město Příbram má další tři nové kamery
Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) slouží k vytváření bezpečných zón
v určitých částech města, zejména v lokalitách se zvýšenou kriminalitou. Základní charakte-
ristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření
bezpečných zón v exponovaných lokalitách. MKDS jsou instalovány v místech, kde se
nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční
a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst (např. náměstí, pěší a obchodní zóny,
parkoviště, autobusové či vlakové nádraží, sídliště). MKDS slouží k dohledu nad do-
držováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, k podílení se na dodržování právních
předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku či
odhalování přestupků a jiných správních deliktů. Dále k dohledu nad dodržováním čistoty
na veřejných prostranstvích a k dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
MKDS slouží také k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů. Provozování
MKDS musí být v souladu se zákonem ČNR č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat,
ve znění pozdějších předpisů. MKDS musí monitorovat pouze veřejné prostranství.
V listopadu letošního roku byly nově nainstalovány 3 kamery, a to v Příbrami III (Ryneček
č. 148), v Příbrami VIII (Brodská č. 106) a v Příbrami VII (Jana Drdy č. 489). 
Město na tento projekt obdrželo státní dotaci ve výši 600 000,- Kč, zbývajících 479 000,- Kč
je hrazeno z rozpočtu města. 
Příbram má tedy nyní 13 kamerových bodů, vedle již výše uvedených tří nových kamer jsou
kamery dále umístěny na těchto místech:
Příbram II, Václavské náměstí 104; Příbram I, náměstí T. G. Masaryka 145; Příbram I,
náměstí T. G. Masaryka 1; Příbram I, Generála Tesaříka 117; Příbram I, Generála Tesaříka 114;
Příbram VII, náměstí 17. listopadu 288; Příbram VII, náměstí 17. listopadu 305; Příbram VII,
Legionářů 400; Příbram II, Dlouhá 106; Příbram VIII, Čechovská 111.
Monitoring MKDS je od jeho vybudování v Příbrami, tj. od roku 1999, prováděn nepřetržitě
24 hodin denně po 365 dní v roce strážníky městské policie (dále jen MP). Obsluha MKDS
je povinna sledovat veřejná prostranství a v případě zjištění protiprávního jednání ihned
vyrozumět strážníky MP Příbram. V případě, že se jedná o trestnou činnost, uvědomí obsluha
MKDS zároveň i Policii ČR. V roce 2008 došlo k propojení výstupu z MKDS i na Obvodní
oddělení Policie ČR v Příbrami a zde je, obdobně jako u MP Příbram, tento systém nepřetržitě
policisty monitorován. 

Městská policie se zapojí do projektu primární prevence EU-DAP
Projekt EU-DAP (EUROPEAN DRUG ABUSE PREVENTION) je celoroční školní program
prevence užívání návykových látek pro dospívající ve věku cca 12 let, protože právě v tomto
věku začínají žáci experimentovat s drogami a návykovými látkami (především s tabákem,
alkoholem a konopím). Do první fáze projektu se zapojilo celkem sedm evropských států -
Itálie, Švédsko, Řecko, Belgie, Rakousko, Německo a Španělsko, ve druhé fázi byl projekt
rozšířen o Polsko a Českou republiku.
Na základě již získaných výsledků se evropští odborníci v oblasti prevence užívání
návykových látek shodli na seznamu charakteristik, které určují, zda a jak jsou školní
preventivní programy efektivní. Programy musí vycházet z komplexního modelu založeného
na vlivu sociálního prostředí a zahrnovat trénink sociálních dovedností, práci s normativními
očekáváními, závazek žáků neužívat drogy a případně doplňující intervence s rodinami. 
Toto všechno program EU-DAP splňuje. Program se skládá z dvanácti hodin, které jsou
připraveny tak, aby bylo možno provést každou z nich v rámci jedné vyučovací hodiny,
a vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí, interaktivity a zapojení témat
osobních dovedností a normativních přesvědčení. Lekce jsou zaměřeny na konopí a další
nelegální drogy, ale také na tabák a alkohol. Náplň programu se zaměřuje na snižování
počtu dětí začínajících užívat návykové látky anebo na oddalování přechodu od experimen-
tování s drogami k pravidelnému užívání.
Prvním strážníkem Městské policie Příbram, který byl v této oblasti proškolen a může již
samostatně projekt EU-DAP v příbramských školách zdarma realizovat, je manažer prevence
kriminalityJUDr. Milan Fára. Pilotní projekt se ještě v letošním školním roce uskuteční
v jedné ze šestých tříd na ZŠ, 28. října 1.
Školy jsou vhodným prostředím pro prevenci užívání alkoholu, tabáku i nelegálních drog,
a to především díky tomu, že se lektoři mohou zaměřit na žáky ve věku, kdy ještě nemají
pevný názor na kouření a užívání jiných návykových látek. Proto jsem velice rád, že se
do tohoto projektu specifické primární prevence zapojila i městská policie. 

Projekt „Sportem proti drogám a kriminalitě“ je úspěšný
Také v listopadu probíhají další besedy v rámci projektu prevence kriminality „Sportem proti
drogám a kriminalitě“, který realizuje město Příbram a Městská policie Příbram společně
s KICK-BOXING, BOXING CLUBem Příbram (dále jen KBC Příbram). Hlavním cílem
projektu, který je zaměřen na prevenci sociálně-patologických jevů, je přivést co nejvíce
bezprizorních dětí z ulic do sportovních oddílů a nabídnout jim prostřednictvím sportu
vyplnění jejich volného času. Dvou besed pro žáky 9. tříd ZŠ Březové Hory, pracoviště Bratří
Čapků, se 5. listopadu zúčastnil společně s trenéry a sportovci z KBC Příbram (Renata
Vesecká, Viktor Vasilišin, Michal Biben a Michal Bartůněk) také zástupce Městské policie
Příbram. Děti byly seznámeny s bezpečnostní situací ve městě a s jednotlivými projekty
prevence kriminality, které jsou realizovány nejen pro děti a mládež. Velkou pozornost účast-
níci besed věnovali praktickým ukázkám, které jim předvedli dva mladí a nadějní členové
boxerského klubu, kteří jsou mistry republiky ve svých žákovských kategoriích (Michal
Biben a Michal Bartůněk).  
Více než 20 dětí (účastníků již zrealizovaných besed) se přišlo podívat na tréninky do boxerny
a vyzkoušely si základní techniky. Jedenáct z nich začalo chodit na tréninky pravidelně. Jsem
opravdu potěšen, jak velký ohlas má tento projekt mezi dětmi z příbramských škol. Je to
důkaz, že práce s dětmi a mládeží se vyplatí. Jen bych chtěl ještě zmínit, že v rámci projektu
mají děti a mladiství ze sociálně slabších rodin možnost požádat o 50% snížení měsíčních
členských klubových poplatků a že účast na prvním tréninku je zcela zdarma.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality
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Pro návštěvníky akce je připraven zajímavý program určený pro rodiny s dětmi:
soutěže, hry, písničky a dárky v době od 15 do 18 hodin.

Výtěžek z této akce věnuje firma Coca Cola Městským jeslím a 3. mateřské škole
Příbram. Projekt Vánoční kamion Coca Cola je atraktivní akce s dlouholetou

tradicí. V České republice kamion navštíví 22 měst, mezi nimi i město Příbram. 

Jak přežít Vánoce bez nehod?
Měsíc prosinec již tradičně patří díky vánočním svátkům
mezi nejkrásnější období roku. Je to však také měsíc,
kdy se většina lidí vypraví nakupovat pro své blízké
dárky pod stromeček. Přinášíme vám zde několik
doporučení, jak si počínat, abyste neměli Vánoce
zkalené vědomím, že jste během předvánočního shonu
přišli o své úspory, které vám někdo ukradl, nebo o již
nakoupené dárky, které byly odcizeny z vozidla zapar-
kovaného před supermarketem. 
Spěchu a shonu v nákupních střediscích využívají
nepoctiví lidé zvaní kapsáři. Kapsáři si ke své “práci”
vybírají místa, kde se soustřeďuje větší počet lidí,
to znamená na trzích, v nákupních centrech, v prostřed-
cích veřejné hromadné dopravy, v metru, na nádražích
apod. Zloději jsou často výborně organizovaní a průběh
“akce” mají velmi dobře promyšlený a nacvičený. Mají
připraveny i různé triky, jak odvést pozornost, takže
okradený člověk přijde na zmizení svých věcí či finanční
částky až dlouho poté, co je kapsář již dávno pryč.
Zpravidla tedy vůbec neví, jak pachatel vypadal, což
prakticky vyloučí možnost jeho dopadení. Peníze nejsou
zdaleka jediná věc, na kterou se zloději při svých
výpadech zaměřují. Mnohdy vás oloupí i o kreditní
karty, doklady, klíče od bytu či vozu. V případě odcizení
platební karty proto ihned proveďte její zablokování
a ztrátu či krádež dokladů neprodleně oznamte
na policii. Zloděj vás totiž může neoprávněným výběrem
prostřednictvím karty připravit o veškeré úspory na účtu
a doklady použít při páchání další trestné činnosti.
Každý z vás však může výše jmenovaná rizika podstat-

ně snížit zodpovědným chováním a zvýšenou opatrností.

Pomoci vám mohou i následující doporučení:
- Máte-li s sebou větší obnos peněz, nenoste celou sumu
na jednom místě, rozdělte ji a uložte na oddělených
místech, měly by to být uzavíratelné kapsy v přední části
oblečení. Kabelku, ve které peníze nosíte, rovněž neza-
pomínejte pečlivě uzavřít. 
- Nenoste doklady v peněženkách společně s penězi.
- PIN kód nikdy neukládejte k platební kartě, snažte se
jej naučit nazpaměť, pokud ho přece jen máte napsaný
na lístečku, noste ho schovaný na jiném místě, než máte
platební kartu.
- Před nástupem do prostředků veřejné hromadné
dopravy a na zastávkách zkontrolujte, zda máte tašky či
kabelky zapnuté. Cennější věci rozhodně nenoste po kapsách.
- Batoh si v autobuse nikdy nenechávejte na zádech, kde
na něj nevidíte. Sundejte ho a během jízdy držte v ruce
před tělem a mějte ho stále na očích. 
- Jedete-li na nákup autem, nenechávejte v něm po zapar-
kování na sedačkách žádné věci, odložená bunda nebo
taška může přilákat pozornost zloděje. 
- Svoje osobní věci neodkládejte do nákupních vozíků,
stačí chvilka nepozornosti a váš košík je prázdný.
- Peněženky nenechávejte v kabelce navrch a vždy mějte
tašku uzavřenou, pojistit se můžete také tím, že rukou
držíte kabelku u těla a zakrýváte zapínání, čímž podstatně
ztížíte zloději práci nebo ho od jeho úmyslu zcela
odradíte.
- Při ukládání nákupu do vozidla buďte ostražití. Zloději
využijí vaší chvilkové nepozornosti a vniknou do přední
části vozidla, pokud necháte odemčeno a odložili jste si

tam např. tašku, kabelku nebo bundu. Mohou se také
pokusit odvést vaši pozornost tak, že jeden se vás přijde
na něco zeptat nebo něco nabízí a druhý vám mezitím
prohledá vnitřek vozu.
- Věci do zavazadlového prostoru si uložte předem a ne
na parkovišti těsně před odchodem do obchodu. Zloděj
vás může odněkud pozorovat a než nakoupíte, stihne
vám věci z vozidla odcizit.

Další nepříjemností, která vás v době kolem Vánoc
může postihnout, je problém v podobě dluhu. Z reklam-
ních kampaní bank a splátkových společností může
někdo lehce nabýt dojmu, že pokud nemá na dárky
dostatek financí, není nic snazšího než si na jejich nákup
půjčit. Než se však kvůli dárkům zadlužíte, dobře si
promyslete, zda budete schopni půjčku splácet. Nejvíce
peněz se totiž vždy utratí placením dluhů. Pokud však
přece váháte, zda si půjčku na vánoční dárky vzít anebo
ne, pročtěte si pozorně následující řádky. Níže uvedené
informace vám mohou vaše rozhodování usnadnit. 

Chybí na smlouvě RPSN? Budete mít nižší úrok.
Abyste mohli jednotlivé úvěry mezi sebou porovnat
a zjistit, který vás vyjde nejlevněji, zajímejte se hlavně
o RPSN – to je tzv. roční procentní sazba nákladů. Tedy
údaj, který vyjadřuje celkové náklady na půjčku – v pro-
centech vyjadřuje nejen úrokovou sazbu, ale i poplatky
spojené s vyřízením úvěru. Čím je RPSN vyšší, tím je
úvěr dražší. Když najdete dvě půjčky se stejnou
úrokovou sazbou, ale odlišným RPSN, výhodnější je ta
s nižším.
Tento údaj je také povinnou součástí smluv, když chybí,
platíte věřiteli pouze úroky ve výši diskontní sazby

ČNB. Počítejte však s tím, že svůj nárok budete muset
uplatnit soudní cestou.
Jak poznat nejvýhodnější půjčku?
Neberte si zbytečně úvěr na delší dobu. Akční nabídka
nižších měsíčních splátek a delší doby splatnosti sice
může na první pohled vypadat lákavě, ale čím déle úvěr
splácíte, tím víc zaplatíte – nejen na úrocích, ale také
na poplatku za vedení účtu i případném pojištění. Nižší
splátky také mohou svádět k tomu, že si půjčíte víc
peněz, což po čase vede k tomu, že dlouhodobým
splácením se dostanete ještě do větší finanční tísně. 
Jste-li na tom finančně špatně, půjčka vaši situaci
rozhodně nezlepší.
Než se kvůli dárkům zadlužíte, zamyslete se nad tím,
z čeho budete následně půjčku splácet. Jestliže už teď
máte nedostatek finančních prostředků, budou vám
peníze, které vynaložíte měsíčně na splácení úvěru,
rozhodně citelně chybět. Uvědomte si, že úvěr můžete
splácet i tři roky a za tu dobu spotřebič ztratí svoji hod-
notu nebo přestane fungovat ještě předtím, než ho vůbec
zaplatíte. Jestliže už teď čekáte každý měsíc nedočkavě
na výplatu, není pro vás vánoční půjčka právě tím nej-
lepším řešením. 
Dohodněte se na splátkovém kalendáři.
Pokud se dostanete do situace, že na splátky nemáte,
neváhejte a neprodleně to věřiteli oznamte. Vždy je ještě
možnost dohodnout se na splátkovém kalendáři, tedy
rozložení dluhu do delšího období. Pokud se totiž se splá-
cením opozdíte, začne vám naskakovat penále a dlužná
částka se tím ještě navýší. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality



F O T O K R O N I K A

Místostarosta Václav Černý jednal se zástupci HC Příbram o budoucnosti příbramského hokeje.

Stav prací v Základní škole, 28. října 1, si prohlédl také místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. Poslankyně JUDr. Eva Dundáčková, starosta MVDr. Josef Řihák, místostarosta Václav Černý
a další hosté se zúčastnili slavnostního pokládání věnců u příležitosti oslav 28. října.

Při pravidelné prohlídce investičních akcí se starosta MVDr. Josef Řihák zastavil také v Základní
škole, 28. října 1, v Příbram VII a prohlédl si dokončované dílo. Další stavbou, kterou starosta Josef Řihák zkontroloval, bylo skautské centrum na Novém rybníku.

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý se zúčastnili
slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor v Základní škole ve Školní ulici.

Další studenti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice, zahájili
imatrikulací svá studia na příbramské pobočce. Slavnosti se zúčastnil starosta MVDr. Josef Řihák.

Ředitel Pečovatelské služby Příbram a 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý kontroluje postup prací
při výměně oken na budově Domu s pečovatelskou službou na Březových Horách.



Vážení čtenáři,
je konec listopadu a pomalu a jistě
začneme prožívat předvánoční čas.
Na mě zatím vánoční pocit vůbec
nedoléhá, jelikož doma probíhá

částečná rekonstrukce bytu, a tak bych raději chtěla Vánoce posunout  nejméně
o měsíc. Ale čas je asi jediné, co člověk nemůže ovlivnit, a je to dobře. 
Do Vánoc bychom měli vydat a směrem k podnikatelům rozdistribuovat již

17. ročník Regionálního adresáře firem a institucí pro rok 2010.
Dne 26. 11. organizujeme pro KHK Střední Čechy seminář na téma„Připravované podpory
Středočeského kraje od roku 2010 a systém zveřejňování veřejných zakázek“. Tento seminář
se koná pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA, náměstka hejtmana Středočeského kraje
pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace. Zájem o tento seminář mají hlavně
představitelé obcí.
Dne 2. 12. pořádá HK ČR v Příbrami v ČS, a. s., celorepublikový cyklus vzdělávacích
seminářů pro podnikatele na téma „Financování podnikání: příležitosti, překážky, úspory
aneb cesty vedoucí k překonání finanční krize a úspěšné realizaci podnikatelských záměrů“.
Oba semináře jsou pro účastníky zdarma.
Od 1. 1. 2010 začne platit opět spousta zákonných změn, které se dotknou podnikatelů,
proto jsme připraveni nabídnout následující témata:
7. ledna 2010 – „Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v praxi zaměstna-
vatelů včetně změn účinných od 1. 1. 2010“ – přednáší Jaroslava Kodrová z MPSV ČR,
spoluautorka přednášeného zákona.
14. ledna 2010 – „ Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU v roce 2010“
– přednáší JUDr. Otakar Krátký, metodik Intrastatu ČSÚ, spoluautor vyhlášek o Intrastatu
i prováděcích příruček.
27. ledna 2010 – „Novela zákona o DPH od 1. 1. 2010“ – přednáší Jana Bakovská, metodik
DPH – Finanční ředitelství Praha.
11. února 2010 – „Daň z příjmů a další zákony 2010“ – přednáší Ing. Václav Dvořák – daňový
poradce a certifikovaný účetní.

Dne 19. 10. se konala druhá schůzka Příbramské ekonomické rady města Příbram (PERM),
jejímž úkolem bude názorově se podílet na tvorbě rozpočtu města Příbram na rok 2010.
Tento bod projednalo i představenstvo OHK Příbram, jelikož předsedou PERM byl ustanoven
předseda představenstva OHK Příbram Ing. Vladimír Kovalčík a v radě je zastoupen i další
člen představenstva OHK Alois Dvořáček. Chtěli bychom, aby příbramští podnikatelé, členové
OHK, měli možnost zaslat své případné náměty a návrhy na řešení hospodářského oživení
ve městě. Tyto návrhy pak budou dle možností projednávány v PERM, kde máme své výše
uvedené zástupce. Své náměty můžete zasílat na OHK Příbram. 
Dále jsme byli osloveni Manažerským svazovým fondem o spolupráci při výběru kandidátů
do soutěže „Manažer roku 2009“. Podmínky soutěže jsou na http://www.manazerroku.cz/ma-
terialy.php. Případné nominace můžete opět zasílat i na OHK Příbram k projednání v před-
stavenstvu OHK dne 9. 12. 2009.

Ze života členské základny:
V polovině listopadu jsem již poněkolikáté měla možnost být přítomna na akci pořádané
Obchodní akademií a VOŠ Příbram, a to na 12. ročníku Veletrhu fiktivních firem „Podzimní
Příbram 2009“ 
Letos se ho zúčastnilo celkem 18 firem z Plzně, Sokolova, Písku, Prahy, Sedlčan a Příbrami.
Dne 11. 11. odpoledne přednesli zástupci firem své prezentace v češtině a angličtině.
Posluchače seznámili s činností své firmy a sortimentem služeb a zboží, které nabízí. Násle-
dující den dopoledne probíhalo vlastní obchodování, na které byla pozvána i veřejnost.
Současně hodnotící komise vybírala nejhezčí stánek a katalog zboží. V pravé poledne se
stánky uzavřely a byli vyhlášeni vítězové. Letos vyhrála v obou kategoriích (nejlepší prezen-
tace a nejhezčí stánek a katalog) s naprostým přehledem firma Café no Wara z Písku.
Z pohledu nezávislého porotce je pro mě hodnocení firem vždy velice zajímavé. Oceňuji
zvláště osobní prezentaci zástupců firem, která se někomu daří výborně, jinému hůře. Jde
o to nebát se prodat to, co se studenti naučili, a mít oproti konkurenci vždy „něco navíc“.
A to se letos podařilo vítězné firmě beze zbytku. 
Letošního veletrhu se zúčastnili také studenti a pedagogové z partnerských škol z Les
Mureaux (Francie), Sosnowiec (Polsko) a Idar-Obersteinu (Německo). Kromě „fiktivního
obchodování“ si připravili přehlídku vlastní tvorby a podíleli se také na hodnocení stánků.
Projekt Informační místo pro podnikatele funguje při OHK Příbram beze změn do konce roku
2009 a trvale jsme kontaktním místem Czech Pointu  (v zadním traktu Zámečku) se všemi
dostupnými službami. 

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

„Se dřevem pracuji od mládí. Po studiu na lesnické
a dřevařské škole jsem začal pracovat v lesích na Šu-
mavě, možná i proto se na Šumavu rád vracím,
pracovně i za odpočinkem,” říká s úsměvem pan
Vladimír Wimmer. Později nastoupil k uranovému
průmyslu, kde pracoval jako mistr na pile a vypraco-
val se na vedoucího pilařského úseku v Milíně. 
Pan Wimmer rád odpovídal i na další naše otázky:
Po roce 1989 se u Vás hodně změnilo, v čem tyto
změny spočívaly?
„Po politických změnách se změnila celá situace
na tuzemském trhu. V roce 1992 jsem se rozhodl
opustit pracoviště, které mi dávalo léta jistotu,
a začal podnikat s několika spolupracovníky. V roce
1994 jsem se osamostatnil, koupil halu v Solenicích
a zrekonstruoval ji na truhlárnu. Další roky jsem se
věnoval rozvoji živnosti. Po hrozícím zániku dřevař-
ského provozu ve firmě Ligmet a. s. – dříve Uranový
průmysl, kde jsem léta působil, mně byla nabídnuta
možnost pronájmu. Zareagoval jsem pozitivně a v roce
1996 se vrátil na své bývalé působiště jako nájemce.
Díky výhodným zakázkám došlo k dalšímu rozvoji
mého podnikání. V roce 2005 jsem celý provoz
odkoupil, v roce 2006 jsem se rozhodl k transformaci
na s. r. o. DŘEVOVÝROBA WIMMER.“
Dříve než se vrátíme k Vaší firmě, jak dnes vnímá
veřejnost společnost DŘEVOVÝROBA WIMMER?
„Veřejnost nás vnímá jako dodavatele montovaných
dřevostaveb, tedy zahradních domků, altánů, pergol,
saun, garážových stání, čekáren, mostů, posedů,

oplocení… Toto je pohled správný, ale zjednodušu-
jící. Náš výrobní sortiment je širší.“
Co tedy přináší firmě rozhodující obrat?
„Přibližně 60 % výroby uplatníme v zemích EU, kam
dodáváme stavební prvky ze dřeva, 20 % produkce
soustředíme na tuzemský trh včetně drobných odbě-
ratelů. Zbytek produkce připadá na státní zakázky.“
Jakým způsobem je výroba rozdělena mezi Vaše
dvě provozovny?
„V provozovně Milín máme pilařskou výrobu
pro výrobu krovů, stavebního a truhlářského řeziva.
Součástí provozovny je sušárna řeziva a tlaková
impregnační stanice. V Solenicích je soustředěna
výroba zmiňovaných dřevostaveb.“
Na jaké úkoly se společnost soustřeďuje v současné
době a do budoucna?
„Heslem dne je modernizace. Zajistili jsme pro firmu
rychlejší a výkonnější stroje. Modernizovali jsme
linku na lepené hranoly. Vybudovali jsme vlastní
výtopnu a sušárnu řeziva. Prodloužili jsme tlakovou
nádobu impregnace a podzemní zásobník impreg-
načního roztoku. To nám umožňuje impregnovat
nejdelší stavební prvky, třeba krovy. Příští rok
proběhne klíčový krok – generální rekonstrukce
a modernizace pilnice z hlediska technologického
i stavebního. Akce si vyžádá investici v řádu milionů
korun. Tentokrát jsme využili možnosti zažádání
o dotaci z EU. Jinak se při modernizaci firma spoléhá
na investiční prostředky z vlastních zdrojů. Ohledně
zajištění kvality výroby v organizaci byla firma v roce
2007 certifikována dle ISO 9001:2000 a připravu-
jeme se na certifikaci řízení vztahů firmy k životnímu
prostředí dle ISO 14001:1997.“
Co všechno modernizace firmě přinese?
„Lepší stroje znamenají kvalitnější výrobky a současně
ušetří síly našich zaměstnanců. Dojde ke zefektivnění
výroby. Certifikát ISO nám pomohl zlepšit procesy
uvnitř společnosti a je potvrzením jakosti námi
dodávaných výrobků a profesionálního přístupu
k obchodním partnerům. Žádné podnikání se neobejde
bez hledání nových příležitostí. Například firma
získala licenci na stavbu obytných dřevostaveb,
rodinných domků. Když se nám je podaří doplnit
tepelným čerpadlem a rekuperací, dokážeme nabíd-
nout špičkové ekologické bydlení. Vstoupit na tento
trh však není snadné. Na druhou stranu musíme
nadále věnovat úsilí v již zaběhnutých obchodních
směrech. Zde platí přísloví, „proč měnit něco, co
funguje…
Děkujeme všem našim obchodním přátelům za pro-
jevenou důvěru a přejeme jim krásné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce
2010.“

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
O d p o v ě d n o s t  s a m o s p r á v  a  d a ň  z  n e m o v i t o s t i
Dopady hospodářské krize se dotýkají všech – zaměstnanců, pod-
nikatelů, firem i státu. Obecní rozpočty nepředstavují žádnou výjimku,
patří do systému veřejných financí a se státním rozpočtem mají vztah
jako spojité nádoby. Proč o tom hovořím? Spousta starostů se obrací
na stát, resp. ministerstvo financí, a žádá, aby jim finančně pomohl.
Nicméně i státu klesají daňové příjmy. Připomínám, že krizovou situaci
v České republice nikdo nezavinil, ani stát, ani obce, ani nikdo jiný.
Jedná se o důsledky poklesu zahraniční poptávky, příčina krize leží
mimo naši zemi. Krize k nám byla importována.
Na tomto místě je potřeba vysvětlit, jak se daňové příjmy přidělují
do obecních rozpočtů. Velká část veřejnosti i zástupců obcí má mylnou
představu, že stát obcím tyto prostředky dává. Ve skutečnosti se daně
vybírají jako tzv. celostátní hrubý výnos. Na základě zákona o rozpoč-
tovém určení daní se tento výnos podle daného procenta rozdělí mezi
státní, obecní a krajské rozpočty. Mezi takto sdílené daně patří daň
z příjmů fyzických osob, právnických osob a z přidané hodnoty. S tím,
jak klesají zisky podniků, roste nezaměstnanost a snižuje se spotřeba,
klesá inkaso výše uvedených daní. Mezi konkrétní obce se výnos daně

přerozděluje podle počtu obyvatel a částečně podle rozlohy obce a počtu zaměstnanců. Hospodářská aktivita
na území obce, s výjimkou části daně z příjmu živnostníků, bohužel už roli nehraje. Starostové tak v podstatě
nemají možnost výši svých daňových příjmů ovlivnit. Ty ale představují většinu celkových příjmů obcí.
Pokud tedy starostové chtějí, aby jim stát pomohl, může tak učinit pouze cestou snížení jiných výdajů,
zvýšením daní nebo zadlužením (tj. zvýšením daní v budoucnosti). Existuje ale ještě jedno východisko – daň
z nemovitosti. Příjem z této daně totiž směřuje 100% do rozpočtu té obce, kde se daná nemovitost nachází.
Kromě toho, její výnos na HDP je v ČR nejmenší ze všech vyspělých zemí, existuje tak prostor pro její
zvyšování. S tímto vědomím jsme obcím pro rok 2009 umožnili, aby si stanovením místního koeficientu
mohly zvýšit své vlastní příjmy. Můžete hádat, kolik obcí této možnosti využilo. Pouhých šest procent! Mezi
zbylými 94 % obcí se nachází třeba i Příbram.
Aby nedošlo k mýlce, v žádném případě nehoruji pro zvyšování daně z nemovitosti. Jako pravicově smýšle-
jící politik podporuji co nejnižší daňové zatížení. Pouze chci poukázat, že řada starostů se chová alibisticky.
Dříve, než natáhnou otevřenou dlaň ke státnímu rozpočtu, měli by zvážit všechny alternativy, které jim
zákony nabízí. Nicméně, blíží se komunální volby a někteří starostové si nechtějí rozzlobit voliče. To radši
nechme stát, aby daň z nemovitosti plošně dvojnásobně zvýšil. Lidé budou nadávat na ministra financí
a starostové, ačkoli se jejich obcím zvýší příjmy, z toho vyjdou s čistým štítem. I pro toto jako bývalý
starosta mám pochopení.
Nicméně, je třeba si klást otázku, proč v jiných zemích obecní daně fungují, tvoří velkou část rozpočtu
a u nás nikoli. Že by se někteří komunální politici báli odpovědnosti?

F e s t i v a l  š a n s o n u  v  P ř í b r a m i
Abych stále nepsal jen o politice, rád bych na tomto místě poděkoval organizátorům Mezinárodního festivalu
šansonu, který se konal v Příbrami ve dnech 5. – 7. 11. O výjimečnosti této akce svědčí skutečnost, že před-
chozí dva ročníky hostila Praha. Jak jsem se osobně přesvědčil, návštěvnost všech tří koncertů byla dobrou
reprezentací kulturní obce našeho města, nejvíce aplausu však sklidil ostravský bard Jarek Nohavica.
Poděkování patří i Nadaci ČEZ, která se stala generálním partnerem festivalu.

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

Bedna má své první příznivce
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( NZDM) Bedna, které v Příbrami zakládá
Ponton, občanské sdružení, se má otevírat již v lednu 2010.
Nedávno byly celé prostory za podpory města vymalovány a nyní se snažíme
Bednu vybavit a připravit na otevření. Velikou a neocenitelnou pomoc nám poskytla
již řada lidí. Ke konci října obdržela Bedna vskutku šlechetný dar od paní Jaroslavy
Malkovské. Díky ní bude v zařízení k dispozici stolní fotbálek, který budou moci
děti využívat – samozřejmě zdarma.
K dalším dárcům, kteří přispěli k vybavení Bedny nábytkem, se přidali i Jana
Kočendová, Vladimír Havel a Petr Vyšata.
Paní Marcele Svobodové se díky městu Příbram naskytla příležitost přestěhovat se
do domu s pečovatelskou službou, čehož si velmi váží. V souvislosti s tím se na nás
obrátila s nabídkou materiálního daru. Koberec, stolky, křeslo a záclony jsme
s radostí přijali. Děkujeme tímto všem, kteří nám vyjadřují svou podporu a drží nám
palce. 

NZDM Bedna by mělo být příjemným místem určeným pro mladé lidi ve věku
11 - 20 let. Mělo by nabízet pestrou škálu volnočasových aktivit a bezpečný prostor
pro jejich realizaci, jakožto i pomoc při řešení obtížných životních situací či
složitého období v životě mladých lidí.
Pokud i Vy cítíte, že byste rádi podpořili náš projekt, ať již materiálně, finančně či
jakkoli jinak, kontaktujte nás na pribram@ponton.cz.
Další aktuality můžete sledovat na www.ponton.cz/pribram.

Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka projektu

Záchytná stanice v Příbrami
Záchytná stanice v Příbrami je zařízení, které zajišťuje služby pro osoby pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek, které mohou přímo i nepřímo ohrožovat sebe
nebo ostatní spoluobčany.
Provoz tohoto zařízení je zajišťován čtyřmi stálými zaměstnanci a dle potřeby dalšími
třemi pracovníky, se kterými je uzavřena dohoda o pracovní činnosti (jde zejména
o zajišťování provozu v době konání fotbalových utkání).
Za umístění na záchytné stanici je účtován poplatek ve výši 1500,- Kč. Tento
poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo na záchytné stanici, pokud občan nemá
potřebnou hotovost, je mu předána složenka na úhradu příslušné částky nebo má
možnost složit tuto částku v pokladně Městského úřadu Příbram. Poplatek lze po dohodě
uhradit i ve splátkách.
Náklady na roční provoz tohoto zařízení jsou cca 1 830 000,- Kč. V roce 2009 byla
na provoz Krajským úřadem Středočeského kraje poskytnuta dotace ve výši
1 300 000,- Kč, která je následně vyúčtována.
K dnešnímu dni bylo zachyceno 177 osob, z toho některé i opakovaně. Záchytná
stanice v Příbrami slouží pro potřeby nejen města Příbram (jde o 54 % z celkového
počtu osob umístěných v tomto zařízení), ale i pro potřeby dalších měst, zejména
ze Středočeského kraje, kde typ tohoto zařízení chybí. Na provoz záchytné stanice
finančně přispěla města Kladno, Beroun, Dobříš, Benešov, Neratovice a Votice.

Bc. Ivana Novotná - Kuzmová, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví

Město Příbram bylo v letošním roce mimořádně úspěšné v čerpání
dotačních prostředků z fondů Středočeského kraje. V současné době
probíhá rekonstrukce dětského hřiště ve Školní ulici a v nejbližší době
proběhne instalace dvou radarových měřičů rychlosti v ulicích Balbínova
a Karla Kryla. 



Kahan - Zpravodaj MěÚ Příbram, vychází měsíčně, slouží k informování občanů města Příbram. � Vydává: MěÚ Příbram, Tyršova 108 (IČO: 00243132) pod reg. č. Ministerstva kultury ČR E 11726 v nákladu 15 500 výtisků. Do každé domácnos-
ti v Příbrami je doručen jeden výtisk zdarma. � Místo vydání: Městský úřad - odbor kultury, sportu a informačních služeb, Příbram I, Tyršova 108, tel. 318 402 281, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz � Grafická úprava, sazba:
MěÚ Příbram, OKSIS � Foto: archiv redakce, Jiří Kubík, František Gahler � Předtisková příprava: Petr Šefr, ALFA reklama, Příbram � Tisk: Vltava - Labe - Press, divize Mír, Praha 10 - Uhříněves � Distribuce: Česká pošta, s. p., obvod  Příbram
� Za věcnou správnost článků odpovídají autoři �Redakční uzávěrka je 20. den předchozího měsíce  � Toto číslo vychází dne 27. 11. 2009. 

Šp
er

ky
O

br
az

y
Vi

tr
áž

e
O

ri
gi

ná
ln

í o
dě

vy
Te

xt
iln

í d
op

lň
ky

By
to

vá
 d

ek
or

ac
e

K
er

am
ik

a

Vá
no
čn

í
um

ěl
ec

ký
ch

ře
m

es
el

G
al

er
ie

 F
ra

nt
išk

a 
D

rt
ik

ol
a 

Zá
m

eč
ek

 –
 E

rn
es

tin
um

 P
říb

ra
m

28
. l

ist
op

ad
u 

20
09

 –
 6

. l
ed

na
 2

01
0

pr
od

ej
ní

 v
ýs

ta
va

O
te

vř
en

o 
de

nn
ě 

od
 9

 d
o 

17
 h

od
in

 
( 2

4.
12

., 
25

.12
., 

31
.12

. 
a 

1.
1.

vý
st

av
a 

uz
av
ře

na
)


