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NOVÁ SAUNA KRÁSNĚ VONÍ DŘEVEM
Nová sauna v Aquaparku krásně voní
dřevem!
Rekonstrukce sauny v příbramském
Aquaparku začala v srpnu loňského roku
a v těchto dnech ji firma IDOS, která práce
prováděla, předala městu Příbram.
„Stavba stála asi 1,8 milionu korun.
Cena se oproti původnímu projektu navýšila, protože v průběhu stavby vyplynul
požadavek hygieniků na úpravnu vody. To
je investice navíc asi o půl milionu korun.
Ale zase dojde ke snížení spotřeby vody,
protože voda tady zůstává a stále se
čistí,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý,
který má na starosti ekonomiku města.
Původní termín dokončení musel být,
vzhledem ke známým událostem ve firmě
IDOS, prodloužen o jeden měsíc.
Provoz bude stejný jako před rekonstrukcí, tedy střídá se den vyhrazený
ženám a den vyhrazený mužům, středa je
společná. „Sauna je celá nová a myslím,

N EJLEPŠÍ

že firma práce udělala opravdu dobře. Je
tu nový bazének s protiskluzovým dnem,

celý v nerezu, rozšířené jsou sprchy,“
doplnil informace
vedoucí Aquaparku
Jaroslav Mašek.
Lůžka v příjemné
odpočívárně s krbovými kamny jsou

z truhlářské dílny Technických služeb
Příbram.
„Rádi bychom zahájili provoz ve čtvrtek
13. února. Ceny neměníme, vstup je stále
stejný,“ řekl Ladislav Michvocík, ředitel
Technických služeb, do jejichž správy
celé zařízení patří.
„Myslím, že sauna je opravdu moc
pěkná. Velice příjemný je i prostor k občerstvení a odpočinku. Nebudou se tady
podávat alkoholické nápoje s výjimkou
desetistupňového
piva. Vlastní zařízení sauny je z dovezeného dřeva,
které by nemělo
pouštět smolu, má
moc pěkný design
a krásně voní,“
shrnul své pocity
z prohlídky Ivan
Šedivý.

SPORTOVCI MĚSTA BYLI OCENĚNI
V sobotu 1. 2. byl v Kulturním domě 1. sportovní ples.
Tento ples byl trochu jiný. A víte proč? Protože právě zde
byli oceněni nejlepší příbramští sportovci roku 2002. Město
Příbram předalo organizátorům 66 tisíc korun na zajištění cen
pro vítěze. Slavnostní atmosféra vyzařovala ze všech přítomných a myslíme, že ji pěkně fotograf zachytil.
Na prvním snímku jsou všichni ocenění sportovci, na dalších snímcích je místostarosta Ivan Šedivý při předávání cen.
Ples se vydařil a zde jsou jména těch nejlepších:

Tomáš Pilík
Hana Charyparová
Zdeněk Houdek
Marek Matyaš
Tereza Fairaislová
Hynek Holan
Petr Šlemenda
Jan Hrubý
Michal Hvižď
Petra Novotná
Petra Palivcová
Martin Halmo
Tereza Šapovová
Ondřej Čermák
Tomáš Čermák
Aneta Procházková

KRÁTCE

Z TISKOVKY

Starosta Ivan Fuksa informoval o více než stoprocentním nárůstu korespondence. Došlo k němu přechodem některých kompetencí z okresního úřadu na městský úřad. Podatelna radnice byla posílena o jednoho
pracovníka a hledá se nejefektivnější způsob řešení.
Přechodem státní správy přešlo na Městský úřad Příbram 124 pracovníků okresního úřadu. Stát sice
převedl zaměstnance, ale neposkytl dostatek finančních prostředků na jejich mzdy. Městskému úřadu tak
nyní chybí 14 milionů korun.
Z městského rozpočtu nyní také půjdou další 4 milióny korun na provoz objektů, kde sídlí nové odbory.
Rada města odsouhlasila typ městského pečetidla, které se bude používat při korespondenci.
Osvobození od poplatků v městských jeslích odsouhlasila rada města devíti příbramským rodinám.
Návrh na zřízení Osadního výboru Kozičín požaduje rada města doplnit o zápis z valné hromady.
Fond oprav a modernizace při Městském úřadu Příbram je podle slov starosty stále málo využíván.
V tomto kole si požádalo 19 žadatelů o celkovou částku 1,5 miliónu korun. K dispozici je stále asi deset
milionů korun.
Město Příbram poskytlo 66 tisíc korun na Ples sportovců, kde byli vyhodnoceni nejlepší příbramští
sportovci v roce 2002. Ceny předal místostarosta Ivan Šedivý a člen zastupitelstva a předseda sportovní
komise Svatopluk Chrastina.
Rada města odsouhlasila vícepráce za 248 tisíc korun při rekonstrukci kanalizace v ulici Heyrovského
na Březových Horách. Znalecký posudek tuto částku potvrdil. K nárůstu došlo vlivem změny horninového
podloží.

Plavecký klub
Bruslařský klub
SK Spartak - fotbal
triatlon
Sportovní klub krasobruslení
FK Marila
HC
Volejbalový oddíl
THC Stiga - Game
Sportovně střelecký klub
Klub tanečního sportu
Klub tanečního sportu
Aerobic L+P
sajdkárkros
sajdkárkros
gymnastika

Provozní smlouva pro VaK Beroun v Příbrami
Na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze
byla v lednu letošního roku zrušena předběžná
opatření vydaná Městským soudem v Praze, která
se týkala podmínek provozování vodovodů a kanalizací ve městě Příbram. Tím došlo i k ukončení
provozování vodovodu a kanalizace ve městě
Příbram společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s., v režimu takzvané veřejné služby
a od nabytí právní moci začala tato společnost
provozovat vodohospodářskou infrastrukturu
města na základě uzavřené provozní smlouvy.
Důležitou informací pro zákazníky je fakt, že
VaK Beroun nehodlá v letošním roce zvyšovat
současnou cenu vodného a stočného. Podmínkou
je, že dodavatel vody předané AQUA Příbram
zachová v roce 2003 cenu na přibližně stejné
úrovni jak bylo prezentováno v minulosti na jednání
dokončení na straně 3

probíhá nábor strážníků
nejlepší sportovci oceněni
kam pro osobní doklady
z jednání rady našeho města
SLOVO

S TA R O S T Y

V lednu patřila k vůbec nejdůležitějším
pracím příprava našeho městského rozpočtu.
Několikrát jsme jej projednali na pracovních jednáních vedení.
Odhadovali jsme budoucí příjmy a k tomu
i odpovídající výdaje. I letos dodržujeme
politiku vyrovnaného rozpočtu. Největším
problémem je přísun informací v souvislosti
s financováním delimitace okresů. V každém
případě se rozpočet vyvíjí tak, že nám
k dnešnímu dni chybí zhruba deset milionů
korun právě na pokrytí této delimitace
(převod pracovníků bývalého okresního
úřadu na příbramskou radnici).
Rada města rozpočet odsouhlasila a doporučila jej zastupitelům ke schválení jako
vyrovnaný s tím, že není v uvedené kapitole
plně pokrytý. Odmítáme financovat z peněz
příbramských daňových poplatníků garantované služby státu. Tyto peníze mají jít
na silnice, stavby a domy v majetku města
a rozhodně nemají doplňovat deficit na chod
státního aparátu.
Tuto situaci neprožíváme pouze v Příbrami.
Byl jsem na konferenci starostů středočeského, jihočeského a západočeského kraje.
Všichni mají stejný problém a nikdo z nich
nejde cestou zastavení investic ve městech.
Očekávám, že na toto téma bude ještě hodně
velká diskuse.
K samotnému chodu úřadu. Je stabilizovaný, radnice funguje, úředníci jsou na svých
místech. Ještě nám na některých pracovištích chybí počítačová technika a především
nám chybí síťové propojení. Pak se chystáme
monitorovat, kde je pracovníků hodně a kde
bychom naopak potřebovali odbor posílit.
S tím samozřejmě souvisí i jejich pracovní
vytížení.
Do rozpočtu je zapracována i částka na vytvoření informačního centra radnice. Od něj
si opravdu hodně slibujeme. S podobnými
infocentry se můžeme setkávat na většině
západoevropských radnic. Zde občan dostane
základní informace, může si tu vyzvednout
příslušné formuláře. Cílem je, aby občan
vyřídil co nejvíce věcí na jednom místě
a nemusel pobíhat po kancelářích. S tím souvisí samozřejmě i bezbariérový přístup.
Prostě suterén hlavní budovy radnice by měl
být příjemným veřejným vestibulem.
Jednu cestu na radnici bychom občanovi
chtěli ušetřit i tím, že by na našich internetových stránkách našel i vzory formulářů,
které si pak stačí jen vytisknout. Na těchto
stránkách jsou již k dispozici zápisy z rady
města i zastupitelstva.
Prvním malým krokem k lepší informovanosti je nová úřední deska instalovaná
proti hlavnímu vchodu do radnice, kde bude
vše podstatné kdykoliv každému k dispozici.

VÝKUP AUTOBATERIÍ V KOVOHUTÍCH
Informace: bezplatná linka 800 100 646

LYŽOVÁNÍ

NA

PADÁKU

Lyžařský oddíl Baníku Příbram zahájil lyžařskou
sezónu 2002 - 2003 již v listopadu. Na svahu
s umělou hmotou, vlekem a osvětlením, se lyžuje
v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin. Za drobného
deště, mlhy nebo námrazy. Sněhová pokrývka,
byť i minimální umožní rozšíření provozu i na odpolední hodiny v sobotu a v neděli. Informace
na info-tabuli přímo na místě: Areál „Na Padáku“
- za koupalištěm Nový rybník, nad klubem Junior.
Zveme i začátečníky, pro které je připravena
lyžařská škola.

KAM

PRO DOKLADY?

S reformou státní správy souvisí
i celá řada změn, které se bezprostředně dotýkají každého z nás.
Přinášíme Vám tedy informační
servis, který by Vám měl pomoci
usnadnit orientaci, kde nyní lze
získat běžně užívané doklady.
R ODNÝ ,

ODDACÍ NEBO ÚMRTNÍ LIST

Kdo: Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové
její rodiny, sourozenci a zplnomocnění zástupci.
Jak: Předkládá se občanský průkaz nebo pas, doklady
k prokázání, že se zápis týká žadatele nebo členů rodiny
(manžel, rodiče, děti, vnuci, prarodiče), ověřená plná moc,
vyřizuje-li žádost někdo jiný. Při vydání druhopisu požadovaného dokladu ústní nebo písemná žádost.
Poplatky: Vydání prvopisu matričního dokladu je zdarma,
za vydání druhopisu: 50,- Kč.

O BČANSKÝ

Kdo: Občan ČR starší 15 let s trvalým pobytem na území
ČR. Za občany mladší 15 let jejich zákonný zástupce.
Jak: Vyplněná žádost, fotografie. Při změně údaje v OP se
předkládá doklad o změně (např. oddací či rodný list) a dosavadní OP. Při vydávání nového OP jako náhrady za ztracený, ukradený nebo zničený žadatel předkládá rodný nebo křestní list, doklad o rodném čísle, potvrzení o OP.
Poplatky: Vydání OP na žádost občana v jeho osobním
zájmu: 100,- Kč, změna nebo doplnění jiných než základních údajů v OP: 25,- Kč, ostatní případy zdarma.
Kde: Obecní úřady s rozšířenou působností. V Příbrami:
Městský úřad Příbram, odbor organizační a vnitřních věcí,
bývalá budova Policie ČR, naproti Sokolovně.
TELEFON: 318 498 243

Ž IVNOSTENSKÝ

Kdo: Každý, kdo dosáhl plnoletosti, nespáchal úmyslný
trestný čin s trestem odnětí svobody na nejméně jeden rok
nebo nedbalostní čin související s předmětem podnikání
a nemá nedostatky na daních vůči finančnímu úřadu.
Jak: Živnostenskému úřadu předložit výpis z rejstříku trestů, doklad finančního úřadu, že žadatel nemá dluhy na daních, doklad o vlastnickém nebo jiném právu k nemovitosti, kde bude podnikat, pokud je jiné, než je bydliště.
Poplatky: Za vydání živnostenského listu: 1 000,- Kč,
za změnu živnostenského listu: 500,- Kč.
Kde: Živnostenský úřad v obcích s rozšířenou působností. V Příbrami: Městský úřad Příbram - odbor Živnostenský
úřad, bývalá budova Policie ČR, naproti Sokolovně.

TELEFON:318 402 226

TELEFON: 318 498 261

Z BROJNÍ

L OVECKÝ

Kdo: bezúhonná a spolehlivá osoba, která prošla odbornou zkouškou, má místo pobytu v ČR a je starší 21 let.
Jak: Předložením vyplněné žádosti, dokladu o zdravotní
a odborné způsobilosti, fotografie a čestného prohlášení,
že žadatel nebyl v posledních třech letech uznán vinným
z neoprávněného získání, přechovávání nebo použití
výbušniny nebo porušení obecně závazných právních
předpisů na úseku zbraní a střeliva.
Poplatky: Za každou skupinu oprávnění: 500,- Kč.
Prodloužení platnosti průkazu: 300,- Kč.
Kde: Podle místa pobytu na okresních (obvodních, městských) ředitelstvích Policie ČR, úsek zbraní a střeliva.
V Příbrami je to Okresní ředitelství Policie ČR na Zdaboři.
T E L E F O N : 3 1 8 6 5 8 111

M EZINÁRODNÍ

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Kdo: Držitel platného řidičského průkazu.
Jak: Předkládá se platný řidičský průkaz, doklad totožnosti, fotografie.
Poplatky: 50,- Kč
Kde: Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
V Příbrami: Městský úřad Příbram, odbor dopravy, bývalá
budova Policie ČR, naproti Sokolovně.
TELEFON: 318 498 222

Jak: Vyplněná žádost, platný OP, fotografie. Pokud jde
o vydání 2. či dalšího pasu, také odůvodnění žádosti.
Při podání žádosti rodičem o pas pro dítě rodič předkládá
svůj OP, ve kterém je dítě zapsáno, nebo rodný list dítěte.
Poplatky: Občané starší 15 let: 200,- Kč, občané mladší
15 let: 50,- Kč, + poplatek za vydání: 50,- Kč.
Kde: Na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.
V Příbrami: Městský úřad Příbram, odbor organizační
a vnitřních věcí, bývalá budova Policie ČR, naproti
Sokolovně.
TELEFON: 318 498 209 - 210

RYBÁŘSKÝ

Jak: Uchazeč předkládá OP a výpis z rejstříku trestů.
Poplatky: Za zkoušku z myslivosti se platí okolo 4 000,- Kč.
Kde: Žádá se u orgánu státní správy myslivosti, v jehož
obvodu má žadatel trvalý pobyt. V Příbrami je to Městský
úřad – Stavební úřad, odd. životního prostředí,
Na Příkopech 105. Ti, kteří trvalý pobyt v ČR nemají, se
obrátí na orgán, v jehož obvodu se zdržují přechodně.

Jak: Rybářský lístek žadatel získá poté, co se stane
členem místní organizace svazu, složí zkoušky a zaplatí
nebo odpracuje brigády. Po splnění těchto podmínek
může získat tzv. povolenku k lovu.
Poplatky: Rybářský lístek stojí podle délky trvání od 15,do 100,- Kč. Povolenka od 550,- do 850,- Kč - dle revíru.
Kde: Rybářský lístek vydává obecní úřad v místě žadatelova bydliště. V Příbrami je to Městský úřad – Stavební
úřad, oddělení životního prostředí, Na Příkopech 105.
Povolenku k lovu lze získat u místní organizace svazu.
V Příbrami je to Místní organizace ČRS, Příbram III.
TELEFON: 318 402 270

Ř IDIČSKÝ

Kdo: Duplikát ztraceného nebo odcizeného průkazu,
právnická i fyzická osoba.
Jak: Překládá se vyplněná žádost, doklad totožnosti,
osvědčení o registraci vozidla a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Poplatky: 100,- Kč
Kde: Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
V Příbrami: Městský úřad Příbram, odbor dopravy, bývalá
budova Policie ČR, naproti Sokolovně.
TELEFON: 318 498 235

PRŮKAZ

Kdo: Každý, kdo dosáhl plnoletosti, byl lékařem shledán
schopným řídit, absolvoval výcvik a zkoušku v autoškole.
Jak: Podáním písemné žádosti, kterou žadatel doloží
dokladem totožnosti, fotografií, dokladem o vykonání
zkoušky v autoškole a posudkem od lékaře.
Poplatky: Při prvním udělení řidičského oprávnění:
50,- Kč, při rozšíření řidičského oprávnění: 20,- Kč
Kde: Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
V Příbrami: Městský úřad Příbram, odbor dopravy, bývalá
budova Policie ČR, naproti Sokolovně.

TELEFON: 318 402 255

TECHNICKÝ PRŮKAZ K MOTOROVÉMU VOZIDLU

LÍSTEK

Kdo: Žadatel musí být starší 8 let a musí být členem
Českého nebo Moravského rybářského svazu.

LÍSTEK

Kdo: Žadatel musí být starší 16 let, bezúhonný a pojištěný. Musí být členem Českomoravské myslivecké jednoty
a musí prokázat, že složil zkoušku z myslivosti.

PAS

Kdo: Žádost mohou podávat občané starší 15 let.
Za mladší občany nebo občany zbavené způsobilosti
k právním úkonům podávají žádost jejich zákonní zástupci.

LIST

Kde: Na matričních úřadech podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí. V Příbrami: Městský úřad
Příbram - matrika v přízemí v Zámečku - Ernestinu.

PRŮKAZ

C ESTOVNÍ

PRŮKAZ

TELEFON: 318 498 222

P RŮKAZ

VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA

Kdo: Žadatel musí být starší 18, resp. 15 let (podle typu
plavidla), mít dokončené základní vzdělání a musí prokázat odbornou způsobilost složením zkoušky.
Jak: Předkládá se vyplněná žádost, výpis z rejstříku trestů, lékařský posudek, dvě fotografie, u nezletilých souhlas
zákonného zástupce.
Poplatky: vydání průkazu stojí 150,- Kč.
Kde: Na pobočkách Státní plavební správy (podle místa
bydliště).

Křížovka pro chvíli pohody
Odhalení ztracených míst našeho města

Na předvánočním trhu se objevila knižní novinka, jejímž autorem
je významný příbramský občan a všestranný vypravěč, výtvarník
i příležitostný fotograf. Jméno autora znázorňuje obrazec dnešní
křížovky odborně zvané „Figurální polomozaikovka“. Název uvedené knižní novinky je pak čtyřdílnou tajenkou této křížovky.
Jak je uvedeno na vnitřní straně obalu knihy, autor nás zve k procházkám po ztracených místech Příbrami. Nechme se tedy vést a spolu
s autorem objevovat krásu zaniklých náměstí, uliček, domů a zákoutí.
Díky jeho snaze se můžeme podívat do míst, která se mnohým z nás
ještě vybaví v paměti. Vždyť to opravdu není tak dávno, co se ve městě často necitlivě bouralo a prázdná místa byla zastavěna ne příliš
vkusnými budovami. Zejména stará část města byla postižena nejvíce
a její celkový kolorit byl narušen. Lidská paměť je však nespolehlivá,
a tak buďme vděčni autorovi za jeho nápad zachytit vše mizející.

Zatímco dříve tak činil většinou kresbami, nyní pro změnu předvádí
fotografie. Ty společně se slovním doprovodem opět potvrzují
skutečnost, jak autor své město miluje.
VODOROVNĚ:
A. Západočeské město Karlovarského kraje; tečka v telegramu. - B.
První část tajenky; létající „talíř“ v kosmickém prostoru. - C.
Předpona u jmen skotského a irského původu; předložka (opak
k „pod“); lok po předchozím hladovění. - D. Osobní zájmeno ženského rodu; latinsky „lvice“; průnik vody do půdy; latinsky „umění“.
- E. Chemický vzorec kyanidu draselného; nízká mariášová karta;
iniciály našeho prvního prezidenta; název pražského plaveckého
bazénu; zkratka „Slovenské národní rady“; rusky „samopal“. - F.
Vzácný jehličnatý strom; třetí část tajenky; Jihoevropan; cizí mužské jméno; běloveská minerální voda. - G. Filipínská sopka na ostrově
Mindanao; lesklý nátěr; mezinárodní označení souhvězdí „Ursa maior“
(Velký medvěd
- Velký vůz);
mezinárodní
označení souhvězdí „Orion“;
žahavý hmyz
(množné číslo);
anglicky „inkoust“; biblická
postava. - H.
Ostrov v Irském
moři se zvláštním vztahem
k Velké Británii;
tvrdá hudební
stupnice; značka přípravku na
barvení vajec;
hluboké údolí;
soubor lidských
či zvířecích orgánů; nečistota
ve vodě; jméno
bývalého repre-

zentačního fotbalového brankáře a později i trenéra brankářů Viktora.
- I. Druh uměleckého kovorytce; slovenská otázka 1. pádu; desetina
tisíce; svatební květina; druhá část tajenky. - J. Část utkání v některých druzích sportu; Jiráskovo dílo; před nějakým časem; svazek
obilí při ruční sklizni; slovensky „nikdo“; mužské jméno francouzského původu; anglická spojka slučovací. - K. Řešeto; belgické
lázeňské město; umělecké dvojice; kambodžská mince.
SVISLE:
1. Zkratka „Chemických závodů“; velmi chutný nápoj; na onom místě;
chemická značka osmia. - 2. Zrovnoprávnění (např. žen, národnostních
skupin apod.). - 3. Náš nejslavnější fotbalista všech dob a nejlepší
světový střelec; znělka (básnické). - 4. Zkratka jedné z vedlejších
světových stran; chemická značka lutecia. - 5. Ukazovací zájmeno
mužského rodu; ruský veletok. - 6. Domácí pojmenování Olgy; ruský
válečný pokřik. - 7. Italská řeka (česky); druh výkresu. - 8. Norská
metropole; bývalý název strojírenské továrny v Žebráku u Berouna.
- 9. stavba - budova. - 10. Slovensky „mák“; kyselá pochutina. - 11.
Setina hektaru; chemická značka holmia. - 12. Francouzky „věž“
(resp. „obrat“ nebo „cesta“); název sedlčanského nožířského družstva.
- 13. Gumová tisková deska lisovaná ze stereomatrice. - 14.
Solmizační slabika; slovensky „jak“; kód S. Arábie. - 15. Náš bývalý
politik a novinář; korálový ostrov; zkratka slovenské divadelní scény
v Bratislavě. - 16. Čtvrtá část tajenky. - 17. Jméno zesnulého spisovatele Pavla; slitina železa a hliníku; SPZ okresu Opava (druhá série).
- 18. Stáří. - 19. Továrna v Neratovicích. - 20. Konzervovat solí. - 21.
Části úst; obraz nebo socha odhaleného modelu. - 22. Slůvko výstražného varování; zkratka „Kanceláře prezidenta republiky“. - 23.
Obec na Berounsku na západní straně Brd. - 24. Bývalý název pražské
Dukly; potřeba dřevorubce. - 25. Slepičí slabika; písmeno „b“ foneticky. - 26. Amisův přítel z knihy Julia Zeyera; latinsky „hněv“. - 27.
Jméno herce Lukavského. - 28. Základní SPZ okresu Strakonice;
a sice; římskými číslicemi „1500“.
Pomůcka k luštění:
B. - UFO - C. MAC - D. LEA: ARS - E. KCN: AXA: AVTOMAT G. APO: UMA: INK - H. MAN - J. NIK: AND - K. ATT - 8. TOS 12. TOUR - 13. GUMOTYP - 15. UHL - 17. ALIT - 23. SVINAŘE
- 26. IRA

Milan Soukup

USNESENÍ RADY MĚSTA 13. 1. 2003
RADA MĚSTA SCHVÁLILA:

bezplatné zapůjčení zasedací místnosti na Zámečku - Ernestinu
pro pořádání výborových schůzí Základní organizace zdravotně postižených TP Příbram I v roce 2003 dle předloženého plánu s podmínkou,
že zasedací místnost bude vždy po skončení akce uklizena a akce bude
ukončena před uzamčením v zavedeném režimu
navýšení počtu strážníků Městské policie Příbram na 50
Organizační a pracovní řád Městské policie Příbram
osvobození od placení měsíčních poplatků v mateřské škole nebo
ve školní družině pro paní Vladimíru Dudiovou, Danu Mičkovou, Šárku
Jelínkovou, Kláru Szabovou, Romanu Ježkovou, Ivanu Hradilovou,
Dagmar Hudečkovou, Irenu Muzikovou, Michaelu Kohákovou, Jiřinu Košťálovou, Václavu Volákovou, Evu Fialovou, manžele Prokešovy, Abrhámovy
zápočet nákladů Městských lesů Příbram, s. r. o., na provedené
opravy nemovitého majetku v r. 2002 ve výši 375 095,- Kč na úhradu
nájemného stanoveného ve smlouvě mezi městem a Městskými lesy
Příbram, s. r. o.
záměr na odkoupení pozemku p. č. st. 2625 o výměře 469 m2 v k. ú.
Příbram za cenu dle znaleckého posudku od MO ČR, VSUS Plzeň

RADA MĚSTA ODVOLALA:

členy, předsedy a koordinátory všech komisí
MVDr. V. Beneše z funkce člena Rady 3. ZŠ na základě žádosti
Ing. J. Hauptmana z funkce člena komise pro otevírání obálek u VŘ
všechny stávající členy komise pro posuzování a hodnocení nabídek
dle zák. č. 199/1994 Sb.

RADA MĚSTA JMENOVALA:

členy, předsedy a koordinátory jednotlivých komisí:
KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A DOPRAVNÍ: František Stoklasa - předseda,
JUDr. Marie Hronová, Jiří Tesárek, František Nekolný, Milan Duka,
Milan Šinágl, Ing. Marián Ivančák, Jaroslav Brůžek, Ing. Vladimír Matějka,
Mgr. Miroslav Kolín, Vladimír Srnka, Karel Kupec - koordinátor
KOMISE BYTOVÁ: Michaela Dzamková - předsedkyně, Martina
Sedlačková, Marie Soudková, Ing. Hana Eisenreichová, Petr Oktábec,
Věra Kroftová, Jiří Hájek, Iva Jaklovská, Tomáš Wilda, Miroslav
Peterka, Ladislav Truhlář, Ing. Venuše Štochlová - koordinátorka
KOMISE FONDU OPRAV A MODERNIZACE: Ing. Bohumil Kortus - předseda,
Vladimír Kačer, Antonín Krampera, Stanislav Růžička, Josef Novák,
Jiří Milec, Ing. Petr Bednařík, Václav Šlechta, Ing. Vladimír Matějka,
Ing. Špinar, Miloslav Hadač, Ing. Hana Odstrčilová - koordinátorka
KOMISE KULTURNÍ: Oldřich Suldovský - předseda, Ivana Čekanová,
Marie Kubová, Hana Řiháková, Mgr. Rostislav Riško, Kateřina
Duková, Stanislav Kofroň, Mikuláš Pešta, p. Herák, Alena Čáková,
Zdeňka Pecharová, Štěpánka Zákoucká, Libuše Mlčochová, Hana
Ročňáková, Chrudoš Fiala, Věra Albrechtová - koordinátorka
KOMISE LETOPISECKÁ A PAMÁTKOVÁ: Mgr. Daniel Doležal - předseda,
PaedDr. Josef Velfl, MUDr. Marie Převrátilová, Vladislav Veverka,
Ing. Josef Podlaha, Marek Dvořák, Mgr. Jiří Schmidt, Ivo Mayer,
Mgr. Jarmila Šárová, Josef Kostner, Ing. Milan Soukup, Ing. Šára,
Marie Čekanová, Věra Albrechtová - koordinátorka
KOMISE PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT: Svatopluk Chrastina
- předseda, Ing. Petr Kareš, Mgr. Lenka Ptáčková - Melicharová, Attila
Pethö, Miroslav Římovský, Jan Řánek, Jiří Dohnal, Jiří Milec, Pavel
Boháček, Pavel Boháč, pí Janouchová, Antonín Smolka, Věra
Albrechtová - koordinátorka
KOMISE PRO REALIZACI MAJETKU MĚSTA: Ing. Josef Novotný - předseda,
Ing. Milan Maňovský, Ing. Petr Kareš, Ing. Václav Pecha, Ing.
Bohumil Kortus, Stanislav Růžička, Miroslav Podzimek, Václav
Pětník, Ing. Zdeněk Holý, Ivan Šedivý ml., Zdeněk Švihla, Vladimír
Neumann, Zdeňka Pentková - koordinátorka
KOMISE SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: MUDr. Jaroslav Krček
- předseda, Klára Vandasová, Marie Kubová, Zdeněk Vondrouš,
Miloslava Baborová, MUDr. Lubomír Sládeček, MUDr. Josef Šorna,
Alena Zemková, Jiří Fungáč, Ing. Alena Šálová, Jaroslav Dupák, Libor
Michvocík, MUDr. Pavel Marček, pí Špinarová, Mgr. Jana Stránská,
Dana Pikrtová, JUDr. Antonín Hejduk - koordinátor
KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ: Mgr. Eva Číhalová - předsedkyně, Luboš Hudec, PaedDr. Ladislav Nepožitek, Miroslav Římovský,
Mgr. Rostislav Riško, Mgr. Vladimír Král, Mgr. Milan Lehocký,
Bohumír Bandas, Jaroslav Vachuta, PhDr. Václav Čekan, Mgr. Petr
Albrecht, PhDr. Luděk Fára, dr. Blažek ml., Romana Plecitá, Mgr. Jitka
Čechurová ml., Věra Albrechtová - koordinátorka
KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ STYKY: Vladimíra Kupcová - předsedkyně,
Ing. Milena Prokopová, Luboš Hudec, Michaela Dzamková, PaedDr.
Vladimír Kříž, Jaroslav Cibulka, Irena Karpíšková, Michal Gerčák, Jan
Čadek, Josef Kmenta, Mgr. Šárka Hájková, Ing. Ota Hauptmann, Hana
Ročňáková, Stanislava Walenková - koordinátorka
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EKOLOGII: RNDr. Blanka
Studničná - předsedkyně, Karel Mašek, Mgr. Ján Krištiak, Ing.
Miroslav Šťastný, Dana Ziovská, Pavel Mrkáček, Miloslava
Stoklasová, Jiří Chlumecký, Ing. Vladimír Kovalčík, Ing. Josef
Podlaha, Jaroslav Polák, p. Kantor, Ivo Majer, Josef Bican, Jakub Richtr,
Ing. Zdeňka Sučková - koordinátorka
MVDr. Václava Beneše členem Festivalového výboru Hudebního
festivalu A. Dvořáka
členkou komise pro otevírání obálek u výběrových řízení pí Ivanu
Makošovou
komisi pro posuzování a hodnocení nabídek dle zák. č. 199/94 Sb.
ve složení: MUDr. Ivan Šedivý - předseda, MVDr. Josef Řihák, Mgr.
Jiří Schmidt, Svatopluk Chrastina, Ing. Pavel Pikrt, Ing. Bohumil
Kortus, Ing. Josef Novotný, Ing. Petr Kareš, PaedDr. Vladimír Kříž,
zástupce OHK a SP ČR s hlasem poradním

RADA MĚSTA VZALA NA VĚDOMÍ:

předloženou „Stánkovou studii“ a uložila vedoucí odboru koncepce
a rozvoje města aktualizovat studii na základě předložených připomínek,
doplnit ji o seznam stánků s neplatnými povoleními státní správy
a zpracovat odhad nákladů na likvidaci stánků s uvedením terénu
do původního stavu včetně předložení časového horizontu v souvislosti
s příslušnými ustanoveními stavebního zákona

RADA MĚSTA ODSOUHLASILA:

aby město Příbram v souladu se zněním zákona č. 284/2002 Sb.
nehradilo jiným obcím neinvestiční náklady za žáky, kteří mají trvalý
pobyt v Příbrami a plní povinnou školní docházku v jiné obci, a aby
město nepožadovalo od jiných obcí úhradu neinvestičních nákladů
za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v příbramských základních školách a mají trvalý pobyt v jiné obci. Platit budou pouze obce,
které nemají ve svých základních školách všechny ročníky.
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku PK p. č. 632 v k. ú.
Příbram z vlastnictví státu do vlastnictví města Příbram
převzetí záštity starosty města nad prezentací Divadla Příbram
na 8. ročníku přehlídky „České divadlo 2002 - 2003“

RADA MĚSTA NESCHVÁLILA:

podnájem v nebytovém prostoru v Příbrami VIII/117 (Květinářství)
nájemci Ing. V. Shrbenému pro p. Č. Teiferta a rozšíření předmětu
činnosti o provozování zeleniny

RADA MĚSTA VZALA NA VĚDOMÍ:

přehled účasti města Příbram v obchodních společnostech a sdruženích, a zastoupení představitelů města v orgánech a sdružení
návrh na navázání kontaktů s oblastí Podujevo na severovýchodě Kosova

MĚSTSKÁ
M ARIÁNSKÉ
» Pro párátka se stal 15. 1. ve
14.45 hodin v drogerii DM
v Pražské ulici nezletilý J. H.
(10) z Kojetína zlodějem. Cestu
k tomuto řemeslu mu ukázal
zkušenější O. M. (11) z Bohutína,
který si v tomto obchodu bez
zaplacení vzal balzám za 29.90,
chalvu, stahovací stužku a model lesk. Strážníci oba výtečníky předali do rukou rodičů.
» Podruhé v tomto měsíci
oznámila paní M. H. (56)
z Příbrami VI fyzické napadení
manžela bývalým druhem své
dcery K. V. (47) z Horních
Měcholup. Hlídka strážníků
na místě zjistila, že k žádným
násilnostem již nedochází, jenom
se oba muži navzájem obviňovali.
Pan H. byl zjevně podnapilý
a na čele měl krvavé oděrky.
Strážníci mu nabídli odvoz
na lékařské ošetření, což muž
odmítl s tím, že nejdříve musí
vystřízlivět a pak si k lékaři dojde.
» Cizí chlapík přespával 16. 1.
na chodbě domu v Příbrami VIII.
V půl páté ráno to ohlásila jedna
z obyvatel a hlídka městských
strážníků tu skutečně našla spícího S. H. (25) z Příbrami VII.
Po probuzení řekl, že měl nocovat u kamaráda, ale neznal jeho
jméno.
» Spousta vody vytékala u kruhového objezdu v Příbrami 16.
ledna kolem sedmé hodiny večer. Strážníci na místo povolali
pracovníky VaK Beroun, kteří
se za pomoci těžké techniky
pustili do opravy vodovodního
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zařízení. Voda, která vytékala
na komunikaci, hned zamrzala
a vytvářela ledovou plochu nebezpečnou řidičům i chodcům.
Byli tedy povoláni i pracovníci
Technických služeb, kteří místo
zajistili posypem.
» Opilce u vchodu domu
v Příbrami III našla 16. ledna
kolem osmé hodiny večerní B.
V. (47) z Konětop. Klasický
nocležník záchytné stanice tady
opět skončil.
» Klíče od domku prý někdo
ukradl M. P. (84) z Příbrami I.
Se svým problémem přišla na
služebnu 16. 1. po desáté večer.
Strážníci hned zavolali zámečníka, který zámek u domu
vyměnil a problém byl vyřešen.
» Zas jeden opilec ležel v přízemí ubytovny Nemocnice
Zdaboř 17. ledna ve 22.45 hodin. Na místě hlídka našla starého
známého B. V. z Konětop (47),
který budovu odmítl opustit
a strážníky slovně napadal.
Protože se jeho agresivita stupňovala a hrozilo, že se začne
i prát, skončil i tuto noc na záchytné stanici.
» Neosvětleného vozidla si 18.
ledna kolem třetí hodiny ranní
všiml strážník městské policie.
Auto projíždělo křižovatkou
v Jiráskových sadech na červenou. Po jeho zastavení strážníci
zjistili, že řidič M. Č. (17) z Příbrami nemá samozřejmě řidičský
průkaz ani jiné doklady k autu.
Případ byl předán Policii ČR.

PŘÍBRAM
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» Zloděje zadrželi pracovníci
Kauflandu Příbram 18. ledna.
Nejprve předali strážníkům ženu
R. S. (41) z Příbrami V, která si
do kabelky schovala rostlinný
tuk, žárovku a prášek do pečiva,
to vše za 35.40 korun. Později
strážníci převzali chlapíka, který
si pod kabátem ukrýval Gillet
Venus, pařížskou šunku a dušenou šunku, to vše za 744.20 korun. I on dostal pokutu.
» Čokoládu si bez zaplacení
vzal 19. ledna v 16.30 hodin T.
K. (26) z Příbrami VII.
Prodavačka prodejny potravin
„Céčko“ zloděje při činu lapila
a protože zboží nechtěl zaplatit,
zavolala na pomoc strážníky.
Muž u sebe neměl žádné doklady
a strážníkům přiznal, že čokoládu sice ukradl, ale dobrovolně
ji zase vrátil.
» Ordinaci lékaře odmítala 22.
ledna kolem třetí hodiny odpoledne opustit L. K. (43) z Příbrami VII. Žena se i slovně do lékaře pustila, a tak byla na pomoc
pozvána městská policie. Strážníci ženu z ordinace vyvedli.
» Známý bezdomovec B. V.
(47) z Konětop se 22. ledna
rozhodl přespat v provozních
prostorách příbramského Divadla.
Přivolaní strážníci chlapíka probudili a z prostoru jej vykázali.
» Se zloději se přímo roztrhl
pytel 24. ledna. V 10 hodin byla
v obchodním domě Albert lapena
E. S. (46) z Konětop, která si
bez zaplacení vzala gel na nohy

za 39.50 korun a do kapsy přidala Masox za 15.90 korun.
Žádný troškař nebyl P. T. (24)
z Příbrami I, který si
v Kauflandu Příbram vzal 20
kusů CD za 798 korun a přibral
Nescafé za 89.90 Kč. V Kauflandu byl také lapen M. B. (18)
z Příbrami VII, který nezaplatil
Napoleona za 157.90 korun.
Již podruhé byla při krádeži
přistižena M. V. (23) z Chrástu,
která ukradla zboží za 758.80
korun. Strážníci hříšnici tentokrát předali Policii ČR.
» Horské kolo házel do komunikace P. S. (36) z Příbrami IX
26. ledna hodinu před půlnocí
v Riegrově ulici. Ukázalo se, že
muž hledal u tchyně svoji manželku a zjistil, že ta je zatím
s milencem v Praze. Dostal tedy
hrozný vztek a odneslo to právě
horské kolo. Hlídka strážníků
mu pak dál jet na kole nedovolila,
tak si ho odložil ke tchyni
a domů jej strážníci odvezli.
» Dvě podivné postavy uviděli
v neděli 26. ledna jednu hodinu
po půlnoci pochůzkáři městské
policie v Milínské ulici. Protože
je strážníci viděli asi půl hodiny
předtím v Příbrami IV, věnovali
jim víc pozornosti. Ukázalo se,
že třetí chlapík na ně čekal u domu čp. 112. Strážníci se nejprve
rozhlédli po okolí a našli na blízkém parkovišti dvě vyloupená
auta. Všechny tři výtečníky pak
našli a předali do rukou Policie
ČR.

SLOUPEK POSLANCE
Od počátku nového roku žila poslanecká sněmovna zejména přípravou
a poté volbou prezidenta České republiky.
Za sociální demokracii musím s trochou lítosti konstatovat, že kandidáti
za ČSSD - v první volbě Jaroslav Bureš
a v druhé volbě Miloš Zeman - neuspěli.
Nyní se hledají další možnosti a ukáže
čas, jak se vše vyvine dále, variant je
několik. Ovšem i přes tyto nepříliš tradiční záležitosti v Parlamentu nepřestávají jednat výbory a také nekončí rozpravy nad návrhy zákonů. Jako člen
Zemědělského výboru a Podvýboru
pro potravinářství a veterinární činnost
pracuji zejména na zákoně veterinárním, což koneckonců vychází i z mé
původní profese veterinárního lékaře.
I s dotazy a připomínkami na tento
zákon se na mne v regionální kanceláři
v Dlouhé ulici 168 obrací občané, což

považuji za dobré ve vzájemné komunikaci.
Jako krajský zastupitel bych rád čtenáře informoval o tom, že počátkem
února se do Středočeského kraje rozdělovaly granty z Fondu sportu a volného
času. Do příbramského okresu Výbor
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
přidělil téměř sedm set tisíc korun.
Celkem se mezi žadatele z fondu přerozdělilo 24 milionů korun. Žádostí
o grant z Fondu sportu a volného času
přišlo z našeho okresu třicet devět,
bohužel více jak polovina z nich nesplňovala stanovené požadavky, proto už
před rozhodováním mnozí ztratili šanci
na přidělení nějaké finanční sumy a dotaci nakonec dostalo z Příbramska pouze
šest žadatelů. Jelikož mi záleží na tom,
aby v budoucnu nemuseli být žadatelé
takto vyřazováni, v současné době zjiš-

ťuji, jakých chyb se dopustili.
Z Příbrami se vyhovělo třem žadatelům - příbramský Atolklub dostane patnáct tisíc korun na letní soustředění
potápěčské mládeže Středočeského kraje,
finance ve výši 62 500 korun přiřkl
výbor Aikido klubu Příbram a projekt
na vyhledávání a podporu talentů
Q-klubu Amavet Příbram členové podpořili částkou 60 tisíc korun.
Jednou z investic na rok 2003, které
výbor také odsouhlasil, by měl být
příspěvek na nákup CNC soustruhu
na Střední průmyslovou školu v Příbrami. Na ten bude z kraje uvolněno
798 tisíc korun, což není zanedbatelná
suma. O přidělených grantech následně
rozhodne Rada kraje a nakonec se
vyjádří i zastupitelstvo Středočeského
kraje.

MVDr. Josef Řihák, ČSSD

Te c hni c ké s l už by s e pus t í d o k á cen í a p ro ř ezá v á n í st ro mů
Každým rokem v době vegetačního klidu stromů, tedy od 1. listopadu do 31. března, probíhají po celém městě prořezávky,
kácení stromů a keřů. O tom, že tyto práce probíhají uvážlivě a pod odborným dohledem, svědčí fakt, že bez rozhodnutí
vydaného Městským úřadem Příbram, oddělením životního prostředí, není žádný strom pokácen. Přesto jsou tyto práce
mnohdy provázeny nesouhlasem a tvrdou kritikou některých občanů. Z pohledu laika může strom působit jako živý, ale
zásah pracovníků Technických služeb má samozřejmě své důvody. Podle informace Václava Polívky, vedoucího střediska
městské zeleně Technických služeb Příbram, lze stromy určené ke kácení rozdělit do čtyř skupin.
l. Stromy suché a odumírající
2. Stromy, které jsou v havarijním stavu. U těchto stromů, i když působí jako živé, jsou
jejich kořeny napadeny dřevokaznou houbou, která je zcela naruší, a stromy ztrácejí svoji
stabilitu. Pokud se na tento případ přijde, je třeba je ihned pokácet. Do této kategorie
patří například lokalita Střelovna.
3. Stromy, které si občané před lety zasadili v těsné blízkosti domů, nyní narostly,
narušují základy domu, jejich zdivo a stíní okna.
4. Výchovný řez stromů. To je případ husté výsadby nebo náletových stromů. Průřezem
se zachovají pouze silné a zdravé stromy. Sem patří například svah pod parkovištěm
v Průběžné a Čechovské ulici a na Svaté Hoře.
„Chci apelovat na příbramské občany, kteří se snaží vylepšit si okolí svého bydliště
výsadbou stromů a keřů, aby je sázeli po domluvě s Technickými službami, protože za dvacet let by mohl nastat tentýž problém, se kterým se nyní potýkáme. Jsme schopni a samozřejmě ochotni jim pomoci nejen radou, ale můžeme i dodat dřeviny. Jde většinou
o veřejné prostory, takže by to neměl být žádný problém,“ říká Václav Polívka. Na problémy stromů a keřů pracovníky Technických služeb upozorňují i občané.
„Každé žádosti se věnujeme. Je možné, že do konce března nestihneme vše vyřídit, ale žádost rozhodně neleží v šuplíku, ale
dostane se na ni příště. U společenství vlastníků je dobré, když se pod žádost podepíší všichni. Stane se, že si jeden myslí,
že strom překáží, ale ostatním nevadí”, doplnil V. Polívka.
Technické služby Příbram se nevěnují jenom kácení, ale také výsadbě nových stromů a keřů. Dostatečná zatím například
není výsadba na Drkolnově a v okolí Brodské ulice. „To jsou místa, kde potřebujeme sázet,“ uzavřel Václav Polívka.
Až v příštích dnech uvidíte po Příbrami pracovníky Technických služeb s pilou v ruce, pustili se do kácení, které má
veřejné zeleni ve městě především prospět.
pokračování ze strany 1: zastupitelstva města Příbram. V případě, že by společnost AQUA Příbram, s. r. o., dokázala
razantně zvýšit cenu vody předané, mohlo by to mít negativní dopad na cenu vodného ve městě Příbram.
Většiny zákazníků se změna ve způsobu provozování nedotkne. Pouze na fakturách a složenkách budou od února t. r.
v políčku dodavatel a majitel účtu identifikační údaje VaK Beroun. Pro platby vodného a stočného bankovním převodem je
nové číslo bankovního účtu 51-4864310207/0100, KB Beroun. Již uzavřené smlouvy na dodávku a odkanalizování vody
zůstávají v platnosti a budou doplněny pouze krátkým dodatkem. Společnost VaK Beroun děkuje všem odběratelům pitné
vody ve městě Příbram za pochopení. Naši pracovníci jsou připraveni zodpovědět případné dotazy na bezplatné zákaznické
lince 800 100 648, či při osobní návštěvě v zákaznickém centru v ulici Milínská 15, Příbram III.

DIVADLO

JUBILANTI

3. 3., 17. 3. OD 10 HOD .
S NĚHOVÁ KRÁLOVNA

Milí spoluobčané,
přejeme Vám do dalších let
dobré zdraví a dny plné pohody.

LEDEN

88 L E T
Miroslav Horáček
89 L E T
Růžena Brabcová
Růžena Píblová
90 L E T
Anna Svěcená
94 L E T
František Volf

ÚNOR

80 L E T
Marie Boříková
Marie Fröhlichová
Marta Hošková
Emilie Lédlová
Miloslava Lojková
PhDr. Marie Pokorná
Vlasta Švejkarová
Josef Černohorský
Jan Droždiak
Miloslav Moravec
Václav Moravec
Jan Palivec
85 L E T
Irena Kohutová
Blažena Kubásková
Růžena Vonaká
Bohumil Charvát
86 L E T
František Arbes
87 L E T
Anežka Procházková
88 L E T
Julie Hadererová
Marie Peciválová
Marie Romanuttiová
89 L E T
Jarmila Levá
Františka Šturmová
Karel Šrámek
90 L E T
Helena Stawarzová
Milada Suková
91 LET
Růžena Fišerová
Josef Mrkáček
93 L E T
Marie Květoňová
Marie Milcová
94 L E T
Růžena Hrudková

VE

N EJLEPŠÍ

PŘÍBRAMŠTÍ
CYKLISTÉ U STAROSTY
Malou slavnost připravila příbramská radnice zástupcům
cyklistického sportu.
Ve čtvrtek 23. ledna starosta Ivan Fuksa společně se sportovním ředitelem Cyklistického klubu předali nejlepším
cyklistům loňské sezóny celou řadu pohárů.
Dárek od příbramské radnice dostala držitelka poháru
v kategorii veteráni Bohumila Lomová, mistryně světa
kategorie Masters. K ostatním oceněným patřili:
Jakub Hušek, v kategorii starší žáci, vedoucí závodník
Českého poháru žáků na dráze, člen vítězného družstva
Budwar Cup v cyklokrosu,
Pavel Vopička, v kategorii kadet, 4. na Mistrovství ČR
na dráze ve sprintu,
Pavel Foršt, v kategorii junior, 4. na Mistrovství ČR
na dráze v OH sprintu. V současné době je třetím mužem
Českého poháru dráhařů. Je členem širšího reprezentačního
družstva na dráze dospělých.
Celkovým vítězem oddílové soutěže se stal Jakub Hušek.
Starosta Ivan Fuksa poděkoval za skvělou reprezentaci
města Příbram. Velkým snem příbramských cyklistů je
stavba haly s dráhou. „Byla by to jediná dráha tohoto
druhu ve střední Evropě,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jiří
Wimmer. Největších úspěchů dosahují příbramští cyklisté
právě v halových soutěžích. V současné době je nejbližší
tréninková hala v Praze. Myšlenku zcela nové haly, která by
splňovala parametry pro uspořádání Mistrovství Evropy
i světa, starosta Ivan Fuksa na tomto setkání podpořil.

V Ý S TAV Y

G ALERIE F RANTIŠKA D RTIKOLA
Z ÁMEČEK - E RNESTINUM

STÁLÁ EXPOZICE: F OTOGRAF F RANTIŠEK D RTIKOL
úterý až neděle 9 - 17 hodin

V ÝSTAVA

PŘÍBRAMSKÝCH FOTOGRAFŮ

Martin Andrle, František Benda, Roman Dietrich, František
Gahler, Petr Havlina, Stanislav Mlčoch, Štěpánka Prágrová,
Anatol Pšenička, Michal Pšenička, Daniel Sklenář, František
Slezák, Zdeněk Šedivý, Hedvika Šimková, Stanislava Šimková,
Martin Tichý, Emil Trokšiar, František Vais, Martin Zoubek
Výstava je věnována 120. výročí narození světoznámého
fotografa Františka Drtikola, příbramského rodáka.
pondělí až pátek: 9 - 17 hodin, sobota a neděle: 14 - 17 hodin

MĚSTĚ BUDE DESET POMNĚNEK

Počet strážníků naší městské policie by se měl v nejbližší době zvýšit o 10 lidí. Na pořádek ve městě by
mělo dohlížet deset žen. Rozhodla o tom Rada města
Příbram na svém jednání 13. ledna.
Proč, na to jsme se zeptali velitele Městské policie
Příbram Karla Kupce.
„Toto číslo jsou odsouhlasená tabulková místa, nikoliv
přijetí strážníků. V současné době máme mírný podstav.
Je nás 36, takže podle původního stavu 40 osob nám
ještě čtyři místa zbývají. Zvýšení na 50 strážníků souvisí s novou koncepcí města. U každé příbramské školy by
na bezpečnost dětí měl dohlížet jeden strážník. K tomu
bychom chtěli vytvořit jednotku žen, která by sídlila
ve služebně na Březových Horách, kde mají i odpovídající sociální zázemí. Ženy by sloužily pouze ranní směny
od pondělka do pátku. Na Březových Horách by byla
i stálá denní služba od 7 do 15.30 hodin.“
Co všechno budou mít tyto „pomněnky“ na starosti?
„Musíme si uvědomit, že to bude plnohodnotný strážník.
Bude mít stejné pravomoci jako kterýkoliv náš strážník.
Rozdíl bude snad pouze v tom, že nebudou mít noční
služby a pravděpodobně nebudou mít ani zbraň.
Strážník má sice ze zákona možnost zbraň použít, ale
nemá povinnost ji nosit. Takže strážníci se vším všudy.
Chceme je nasměrovat hlavně ke všem školám a od nich
by se měly odvíjet i jejich rajóny - a za ten budou také
odpovídat. Jejich hlavním úkolem bude dohlížet

na veřejný pořádek.“
Co si občan má představit pod pojmem veřejný
pořádek?
„To je všechno dění ve městě, znečišťování komunikací,
stavební úpravy, pohyb vozidel, nepovolené reklamy,
zábory veřejného prostranství, vraky vozidel, prostě je
toho opravdu hodně. Aby snad nevznikl dojem, že jde
jen o jakési informátory, je třeba říct, že mohou také
pokutovat.“
A podmínky pro přijetí „pomněnek“?
„Jsou stejné jako u strážníků. Ze zákona je jasně daný
minimální věk 21 let a absolutní bezúhonnost.
Samozřejmě si každé město může stanovit svá další
kritéria. Pak už nastupuje stupeň vzdělání, projev
uchazeče při pohovorech, jeho předpoklady pro práci
s lidmi.“
Kdo uchazeče vybírá a kdy?
„Zatím shromažďujeme žádosti jak zájemců, tak i zájemkyň. Jakmile bude stanovena komise (samozřejmě
záleží i na rozpočtu a jeho schválení), bude určen
termín. Čím kvalitnější a kvalifikovanější uchazeč se
přihlásí, tím lépe se pak vybírá. Můžeme vybrat jednoho, nebo třeba i deset. Za posledních jedenáct let se
nám vyplatilo vybírat uvážlivě a ne za každou cenu
naplnit stav.“

Zimní pohádka o vřelých citech.
Dánský pohádkář H. Ch. Andersen
napsal kdysi o tom, jak se jednou zlí
duchové tak dlouho prali o své kouzelné
zrcadlo, až jim upadlo a rozbilo se na tisíce kousků. Střípky posbírala Sněhová
královna a když rozhazovala při jízdě na
saních sníh, utrousila vždy jeden střípek. Jestliže někomu padl do srdce,
hned se půlka jeho srdíčka změnila v led.
Takovému člověku se najednou zdálo
všechno ošklivé a přestal mít rád lidi.
Se Sněhovou královnou odešel do její
říše a už mu nebylo pomoci. Opravdu ne?
A přece je na světě moc, která dovede
všechno překonat. Je to lidská láska.
O tomhle všem vypráví jedné zimní noci
Pohádkář a jeho žena příběh dvou
malých kamarádů - Kaye a Gerdy.

5. 3. OD 10 HOD .
K OCOUR M ODROOČKO
6. 3., 27. 3. OD 10 HOD .
Č ERTŮV ŠVAGR
7. 3. OD 10 HOD .
H RDÝ B UDŽES

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy
spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka
příběhu, žákyně 2. třídy ZDŠ Helenka
Součková nás zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně
provází tragikomickými roky husákovské normalizace - tak, jak se na počátku
70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla
v jednom “nejmenovaném” okresním
městě se odvíjí sled komických příhod,
trapných zážitků, drobných i větších
neštěstí, která malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností
svému věku vlastní hodnotí a komentuje. Hra je určena nejen pamětníkům
doby, ale především všem, které ještě
neopustil dar dívat se na svět dětskýma
očima, kteří se nebojí a nestydí se zasmát i sami sobě. V hlavní roli Bára
Hrzánová j. h., dále hrají L. Jeník,
J. Vlčková. Inscenace vznikla za podpory
Literárního fondu ČR, Ministerstva
kultury ČR a KÚ Středočeského kraje.

11. 3. OD 10 HOD .
P OHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
12. 3., 24. 3. OD 10 HOD .
T ŘI SESTRY
13. 3., 24. 3. OD 19 HOD .
H RDÝ B UDŽES
14. 3. OD 10 HOD .
DOBRÝ VEČER, PANE WILDE ANEB..
21. 3. OD 19 HOD ., P
D ALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES

KINO
C HYŤ

Americký film režiséra S. Spielberga.
Akční příběh Franka Abagnalea, který
byl nejmladším mužem pronásledovaným FBI za padělání. Vydával se
za kdekoho: za lékaře, právníka, pilota
a dokonce i za agenta FBI. Během svého
života utratil spousty peněz, pochopitelně prostřednictvím falešných šeků.
Hlavní role: L. DiCaprio a T. Hanks.

5. - 6. 3. JEN OD 20 HODIN
XXX

Vin Diesel je tajný agent XXX.

5. - 9. 3.
F IMFÁRUM J ANA W ERICHA

České loutkové pásmo. Jan Werich:
„Pohádky jsou jako řetěz ... obepínají
svět a spojují lidi odevšad“. Pět poučných příběhů ze života, na jejichž konci
zpravidla nedojde k pohádkové nápravě.

7. - 9. 3. JEN OD 20 HODIN
C UCÁK

Americká komedie, režie G. Winick.
Šestnáctiletý student se zamiluje do půvabné nevlastní matky, ale svede ho její
nejlepší přítelkyně. Hl. role: S. Weaverová
a Aaron Stanford.

10. - 12. 3.
H OLKA NA ROZTRHÁNÍ

Americko-německá romantická komedie
A. Tennata. Melanie se vlastní pílí
vypracovala z děvčete z alabamského
zapadákova v uznávanou newyorskou
módní návrhářku. Má však tajnou minulost, do níž se musí vrátit, když ji její
bohatý přítel Andrew požádá o ruku.
V hlavní roli Reese Witherspoonová.

13. - 14. 3.
Ú TĚK DO B UDÍNA

Česko-slovensko-maďarský film natočený podle románu V. Vančury. Touha
jim dala křídla, vášeň je srazila na zem.
Slovák Tomáš se seznámí v Praze na
studiích s Janou. Ta se po jedné hádce
s hysterickou matkou rozhodne odjet
s ním na den do Budapešti. Nečekaná
láska, založená hlavně na erotickém
vztahu, však změní celý její život. Hrají:
L. Vlasáková, O. Sokol, B. Polívka,
M. Donutil a další.

M OJE

24. 3. OD 19 HOD ., K
H ARFOVÉ DUO

Tento komorní soubor je tvořen špičkovými interpretkami harfové hry - Janou
Bouškovou a Libuší Váchalovou. Obě
dámy jsou v harfovém světě skutečně
osobnostmi světového významu. Jana
Boušková byla dokonce organizátorkou
a uměleckou záštitou harfového kongresu, který se nedávno konal v Praze.
Repertoár je tvořen jak původní tvorbou, tak i vynikajícími transkripcemi
pro toto nástrojové obsazení.

27. 3. OD 20 HOD .
P ŘÍBRAMSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

Soubor svatohorských trubačů a Chairé.

28. 3., 31. 3. OD 10 HOD .
D ALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES
28. 3. OD 19 HOD ., B
D ALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES
Město Příbram se představí na 12. ročníku
Středoevropského veletrhu cestovního
ruchu Holiday World, který se bude
tradičně konat na pražském Výstavišti
ve dnech 13. až 16. 2. 2003. Budeme
vystavovat v rámci akce Region World,
kde se budou prezentovat tuzemské regiony. Tímto Vás zveme k návštěvě našeho
stánku VH 401, který bude umístěn
v expozici Střední Čechy (13. a 14. 2.
od 10 do 18 h. pro odborníky, 15. a 16. 2.
od 9 do 18 h. pro veřejnost).

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
A SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
POŘÁDAJÍ 28. 2. OD 14 HODIN
U POMNÍKU PADLÝCH NA HVĚZDIČCE
PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ PAMÁTKY
16 PŘÍBRAMSKÝCH OBČANŮ, KTEŘÍ
BYLI POPRAVENI V BRANDENBURGU.

15. - 18. 3.
TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA

Americko-kanadská romantická komedie režiséra J. Zwicka, která má
v Americe fenomenální úspěch. Do jeho
života vstoupila láska a její rodina.
Když se mladý Američan-vegetarián zamiluje do Kanaďanky řeckého původu,
ještě netuší, co ho čeká. Její rodina je totiž
přesvědčena, že budoucí zeť se musí stát
stoprocentním členem rodiny.

PREMIÉRA

Jedna z nejčastěji uváděných her středočeského rodáka a patriota Jana Drdy je
určena nejširší divácké veřejnosti.
Příběh uprchlého čerta Trepifajksla,
nebojácné vdovy Plajznerové, podivného
faráře Ignáce Louly, zamilovaného kováře Ondry, bohaté mlynářky Pučálkové
a dalších vykutálených postaviček z Dalskabát není snad ani třeba blíže představovat. Režie Zdeněk Dušek j. h., hudba
Karel Holas j. h. (Čechomor). V roli
kováře Tyburce uvidíme Pavla Nového.

1. - 4. 3.

MĚ , JESTLI TO DOKÁŽEŠ

19. 3.
I NTACTO

Americký thriller, režie J. C.
Fresnadillo. Tomas přežil leteckou katastrofu, Federico zemětřesení, Sam válku a Monica automobilovou nehodu.
Sam pátrá po lidech se stejným osudem
a darem, jaký má on: mají štěstí.
Pokouší osud a hraje s nimi hru na život
a na smrt. Hl. role Max von Sydow.

20. - 23. 3.
J SEM AGENT

Americká bláznivá akční komedie režiséra B. Thomase. Ze speciálního
agenta a světového šampióna střední
váhy je k jejich velkému nadšení vytvořeno duo, které má za úkol získat zpět
nejnovější a nejmodernější americké
průzkumné letadlo. Hl. role: E. Murphy,
O. Wilson a M. McDowell.

24. - 26. 3. JEN OD 17:30 HODIN
D OBA LEDOVÁ

Americký rodinný animovaný film
v českém znění. Přišli. Rozehřáli.
Zvítězili. Mamut Manfred se rozhodne
lidem vrátit osiřelé dítě. Doprovází ho
záletnický a mlsný lenochod Sid, ale
také šavlozubý tygr Diego.

TAK

24. - 26. 3. JEN OD 20 HODIN
DALEKO, KAM MĚ NOHY DONESOU

Německý film, při kterém musel štáb
překonat teplotní rozdíly od -32 do 52
stupňů. Sibiřskou zimu zahnal 14 306
lahvemi vodky a k dispozici měl 29 helikoptér. Německý voják wehrmachtu
Clemens Forells je během II. světové
války zavlečen na Sibiř do jednoho z nechvalně proslulých sovětských lágrů.
Zde spolu s dalšími tisícovkami vězňů
zakouší ten nejkrutější osud zapomenutých duší, a to až do roku 1949, kdy se
mu jako jednomu z mála podaří uprchnout. Stačí jediná chyba a poputuje
zpátky.

27. 3. - 2. 4.
K LUCI TO CHTĚJ

TAKY

Německá komedie o tom, jak to vidí ten
v kalhotách! Variace úspěšné komedie
„Holky to chtěj taky“ s jiným úhlem
pohledu. Středoškolák Flo přestál
pohnutou pubertu a pomalu začíná tušit,
že ani v další části sexuálního života
nebude mít na ňadrech ustláno.
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