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

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Vážení občané,
nejdůležitější událostí měsíce února byl poměrně
hladce schválený rozpočet města Příbram na rok
2003. Rád bych poděkoval zastupitelům, kteří se po-
díleli na jeho přípravě a zpracování, ale i velmi
dlouhém, ale kvalitním projednávání. 

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši
576,599 milionů korun. 

Diskuse, která se jak na jednání rady města, tak
na předjednání rozpočtu se zastupiteli, a také
na veřejném jednání zastupitelstva města vedla,
byla velmi rozumná a fundovaná a rozpočet
rozhodně nezpochybňovala. 

Hlavním tématem byla bezpečnost ve městě, spolu-
práce městské policie a Policie ČR a financování
městské policie. Druhá rovina této diskuse byla více
dramatická, ale potřebná a inspirující - týkala se
střetu dvou názorů, a to napříč všemi politickými
stranami. První skupina prosazovala více peněz
do kultury a méně do sportu, druhá právě naopak.

Krátce k prvnímu tématu. Zastupitelé schválili
navýšení počtu městských strážníků ze 40 na 50.
Zatím jde pouze o schválení tzv. tabulkových míst.
Vlastní navýšení je závislé na množství finančních
prostředků. Naším cílem je zavést v Příbrami tzv.
„Pomněnky“. Zahájili jsme také intenzivní spolu-
práci s Policií ČR. Strážníci a policisté si město roz-
dělí tak, aby především ve večerních hodinách byli
zastoupeni po celém městě. Zákon nyní také nově
upravil užší spolupráci v charakteru důvěrných
informací, které si mohou vzájemně předávat. 

V rámci rozpočtu připravujeme i pár drobných
opatření týkajících se zkvalitnění bezpečnosti
na komunikacích, tedy některé nové světelné prvky,
bezpečnostní pruhy City Lake. Na neukázněné
řidiče chystáme překvapení, které zcela běžně jinde
v Evropě již funguje.

Diskuse zástupců sportu a kultury byla potřebná.
V minulosti jsme zavedli, díky iniciativě předsedy
sportovní komise Svatopluka Chrastiny, grantový
systém na poskytování peněz amatérskému sportu. 

Peníze byly určeny nejprve na činnost, posléze
jsme to rozšířili i na nákup materiálu a dále jsme
přidali i investiční peníze do sportovních zařízení.
Diskuse ukázala potřebu přijmout podobné kon-
cepční řešení v přidělování finančních prostředků
profesionálním sportovním oddílům a na profesio-
nální sportovní akce. Totéž se týká i kulturních akcí
a kulturních zařízení ve městě. Měl by být vytvořen
model, který by ještě letos zastupitelé odsouhlasili
a při schvalování příštího rozpočtu by již měli k dis-
pozici jasný vzorec. Odpadl by problém, zda hokejisté
dostali málo, volejbalisté měli dostat méně a podobně.
Diskutovali bychom pouze o tom, zda balík na kulturu
či sport, odpovídá našim možnostem.

Jedním z důležitých aspektů, který by měl být
zohledněn, je bezesporu pozitivní dopad těchto
dotací na veřejnost, zvláště na děti a mládež.
Profesionální sport naše město dobře reprezentuje,
dává zábavu a koníčka tisícům diváků, nejlépe moti-
vuje dětské a mládežnické kluby. A to je nejúčinnější
způsob boje proti drogám a dalším nešvarům. 

Kultura ve městě také musí být podporována. Aby
město Příbram bylo skutečným městem, musí mít
knihovnu, galerii a divadlo. Je třeba diskutovat
o kvalitě a návštěvnosti ve vztahu k nákladům. Bude
to hodně složité, ale obě komise, sportovní i kulturní,
mají v čele odborníky, tak věřím, že připraví skutečně
kvalitní systém.

Na závěr připomínám, že každý, kdo něco chce,
pro to musí i něco udělat. Důležité je také si říct,
a to zaznělo i na posledním jednání zastupitelstva, že
finančně bohaté roky města po prodeji energetických
akcií skončily! Nejsme chudí, ale nejsme ani bohatí.
Peněz do obou těchto oblastí dáváme ve srovnání
s ostatními okresními městy středočeského kraje
snad nejvíc, ale je třeba to dělat s rozvahou a velmi
důležité je i využívání grantových možností krajské-
ho úřadu a ministerstev.

Zpravodaj Městského úřadu Příbram

reklama Dirtecho

úterý a pátek 18 - 20 hodin
sobota a neděle 14 - 16 hodin

POSLEDNÍ BRUSLENÍ 28. 3. OD 18 DO 20 HOD.

AKTUÁLNĚ Z VAK BEROUN

Společnost VaK Beroun zareagovala na zprávy zveřejněné
Ústředním krizovým štábem a od 18. 2. provádí zaměst-
nanci každodenní inspekce všech míst akumulace vody
ve správě VaK Beroun ve městě Příbram. Spolupracují též
se společností AQUA Příbram při udržování vzdálené
ostrahy jednotlivých objektů. Dále byla zvýšena frekvence
kontrolních odběrů vod na síti města Příbram. Výsledky již
provedených analýz potvrzují pitnost dodávané vody.

Stalo se to před pěti lety. Tehdy bylo mladému,
úspěšnému podnikateli Jiřímu Oktábcovi čtyřia-
dvacet let. Jel právě ze služební cesty z Karlových
Varů. Bylo mlhavé podzimní počasí, silnice místy
namrzlá.

„Dostal jsem smyk a bylo to. Měl jsem vlastně
veliké štěstí. Právě jeli kolem hasiči. Po nárazu jsem
se ještě probral. Viděl jsem záchranáře, rozmláce-
né auto, celou cestu v sanitce,“ vzpomíná Jirka. To
bylo asi to poslední, co viděl. 

Těžké poranění hlavy, zlomeniny lebečních kostí,
zlomená kyčel, zlomený kotník. Dnes po pěti
letech by neznalý člověk neřekl, co všechno má
tento mladý muž za sebou a že je zcela nevidomý.
„Na první pohled není vidět, že nevidím. Já mám
vlastně zrakové centrum v pořádku. Když bych svůj
problém laicky popsal, je to asi jako tenhle
elektrický panel. Topení je v pořádku, zásuvka také,
ale chybí mi kabel, který obě místa spojuje a tím
tedy topení nemůže fungovat.“

Náhle bylo všechno jinak. „Ano, život se mi
převrátil vzhůru nohama. Byl jsem dlouho ležící,
vymarodil jsem se, doktoři mě dali skvěle dohro-
mady, ale co dál? Chodila za mnou psycholožka.
Hodně mi pomohla, abych se ve svém problému
nebabral, abych zůstal pozitivně naladěný. I když
mi tvrdí, že jsem se se svým problémem popral
především sám, tak mi moje okolí opravdu hodně
pomohlo.“ 

Rekvalifikačních kursů pro nevidomé je hodně.

Jiří Oktábec si zvolil maséřinu. „To je pro mne
naprosto ideální. Věděl jsem, že se hodně nového
naučím a hrozně moc mě to baví.“

O tom ostatně nemusí nikoho moc přesvědčovat.
Když o své práci mluví, vyzařuje z něho skutečně
obrovské nadšení. I svůj soukromý život si tento
mladý muž přizpůsobil novým okolnostem.

„Přítelkyni teď nemám. Říkám si, že je možná
dobře, že jsme se rozešli, protože já jsem byl tak
opečovávaný, že bych se třeba nechtěl ani nic
nového naučit. Prostě bych lenošil. Dneska jsem
úplně soběstačný a umím si úplně všechno udělat
sám. Uklidím, umyji okna, vyluxuji, setřu schody,
prostě všechno.“

Masér Jiří Oktábec nyní působí na III. poliklinice
v Příbrami. Vyzkoušet si jeho masérské dovednosti
můžete tedy i Vy. Stačí jenom zavolat na číslo
318 642 156. Čeká Vás nejen dokonale odvedená
práce, ale hlavně vlídné jednání a dobrá nálada. 

„Viděl jsem okolo sebe hodně lidí, kteří se se svým
problémem uzavřeli před ostatním světem. Viděl
jsem i hodně tzv. zdravých lidí, kteří se opravdu
někdy babrají v „ptákovinách“. Chci být pro ně
příkladem, že i člověk, který byl osudem hodně
postižený, může žít plnohodnotný, kvalitní život.
I takový člověk má život rád.“

Z rozhovoru s Jiřím zcela jasně cítíte, že to nejsou
žádná prázdná slova. Pozitivní přístup k životu
v sobě prostě má. Přes svůj velky handicap nepatří
k těm, kteří čekají, že se o ně stát postará. 
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Od 1. 10. 2002 probíhá v České
republice jubilejní 15. ročník sou-
těže o titul Miss ČR. Do soutěže
se přihlásilo 1 535 dívek. 
Pořadatelem je opět agentura

Art Production K./2.
27. února 2003 se uskutečnila

v Grandhotelu Pupp v Karlových
Varech soutěž o Miss Západní
Čechy. Titul získala slečna
LUCIE VÁCHOVÁ Z PŘÍBRAMI.
Získání tohoto titulu jí zajistilo
postup do finále o titul Miss ČR
2003. Finále soutěže proběhne
12. 4. 2003 v Boby centru v Brně
a přímý přenos zajistí TV Nova.
V loňském roce měla velký

úspěch divácká anketa prostřed-
nictvím SMS zpráv. Pořadatel
proto letos diváckou anketu
rozšířil o partnerská periodika,
internet a rozhlas. Např. v těchto
dnech probíhá soutěž o titul Miss
sympatie. Titul získá dívka, která
obdrží nejvíce hlasů od čtenářů.
Fotografie všech soutěžících
dívek budou zveřejněny v někte-
rých časopisech společně s anket-
ními lístky.
Takže teď záleží i na nás, jestli

Lucie do Příbrami převeze další
titul. 

AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MĚÚ

spojovatelka 318 402 211
provolba euroISDN 318 402 xxx
informace 318 402 211
starosta 318 402 228
sekretariát starosty 318 402 229
1. místostarosta 318 402 246
místostarosta 318 402 248
sekretariát místostarostů 318 402 346
tajemnice 318 402 225
sekretariát tajemnice 318 402 222
odbor ochrany a obrany 318 402 247
civilní služba 318 402 378
vedoucí odboru investic 318 402 269
vedoucí stavebního úřadu 318 402 274
- stavební řízení 318 402 276
- územní plánování 318 402 273
- vodní hospodářství 318 402 201
spisovna SÚ 318 402 253
vedoucí odboru živ. prostředí 318 402 278
vedoucí odboru dopravy 318 402 202
ved. odb. org. a vnitř. věcí 318 402 220
- organizační a personální 318 402 223
vedoucí ekonomického odb. 318 402 213
- účtárna 318 402 263
- pokladna 318 402 216
- ekonomické 318 402 259
- mzdová účtárna 318 402 243
- evidence psů 318 402 241
ved. odb. byt. hospodářství 318 402 207
- hospodaření s byty 318 402 323
ved. odboru kultury, sportu a informačních
služeb 318 402 280
- kultura, sport 318 402 282
- informační služby 318 402 281
ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

318 402 249
- sociální dávky 318 402 233
- nezaměstnaní 318 402 236
- terénní práce 318 402 251
- záchytná stanice 318 626 137
vedoucí právního odboru 318 402 227
- přestupky 318 402 215
- majetkoprávní 318 402 218
vedoucí odboru koncepce a rozvoje města 

318 402 200
vedoucí odboru školství 318 402 231

GEN. TESAŘÍKA 19
spojovatelka 318 498 200
provolba euroISDN 318 498 xxx
vedoucí odboru správy budov 318 498 270
- údržba 318 498 269
- technické odd. 318 498 268
odbor dopravy
- silniční hospodářství 318 498 244
- registrace vozidel 318 498 225
- dopravněprávní agendy 318 498 224
odbor org. a vnitřních věcí:
- evidence obyvatel 318 498 212
- občanské průkazy 318 498 202
- cestovní doklady 318 498 209
- matrika 318 498 200
vedoucí živnostenského úřadu 318 498 254
- registrace 318 498 263
- kontrola 318 498 267

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 145
ved. odboru sociálních věcí 318 471 258
dávky státní soc. podpory 318 471 278
soc. právní ochrana dětí 318 471 367
Městská policie Příbram:
Mariánské údolí              156, 318 624 245
Březové Hory 318 625 136

Azylový dům 318 634 588

KK R Á T C E Z T I S K O V K Y 77 ..   BŘE Z N A
Město Příbram požádalo s. p. Diamo o převod  budovy bývalého ředitelství  Rudných dolů a chtělo ji

využít pro své potřeby. Odbory města nyní sídlí ve více objektech. Odpověď ředitele Diama SUL Příbram ale
byla jasná. Budova je plně využitá, a tak ji ani neprodají ani nepřevedou. 

Slavnost nazvanou Vítání jara chystá Městský úřad Příbram na sobotu 22. března. Původní myšlenku
pozvat sem všechny místní prodejce zahradnických výpěstků narazil na problém. Prodejci neměli zájem. Ten
projevily pouze velké obchodní řetězce a ty si zase kladly podmínku, že na trhu budou pouze ony. Slavnost
přes tyto komplikace ale bude. Je připraven kulturní program a na náměstí TGM bude probíhat klasický
sobotní trh se zaměřením na zahrádkářský sortiment. Každý začátek je prostě těžký. Podobná situace byla pod-
le slov starosty Ivana Fuksy, když město začínalo před lety se zahájením Adventu.

Další novinkou je i slavnostní vojenská přísaha nováčků jinecké posádky, která se tentokrát po dohodě
s velitelem posádky plk. Jaroslavem Váchou uskuteční na příbramském náměstí, a to v pátek 25. dubna.    
Připravený je hodinový slavnostní program. Na náměstí T. G. Masaryka bude hrát Armádní soubor.

Již 5 919 bytů prodalo město Příbram. Přes 1 100 jich je zcela vyloučeno z prodeje. To se týká hlavně
bytů, které jsou v domech s nebytovými prostory a tyto byty zůstanou ve vlastnictví města. Ke schválení
do prodeje ještě zastupitelům zbývá asi stovka bytů.

Kdo se bude v Příbrami zabývat odtahováním špatně zaparkovaných automobilů, o tom tentokrát rozho-
dovala rada města a volila mezi několika možnostmi. Buď odtahování zajistí Technické služby Příbram a pak
by bylo třeba zakoupit novou techniku asi za 1,5 milionu korun, nebo celou zakázku přenechá jiné firmě. Rada
se nakonec rozhodla pro kombinovaný způsob. Pověřená firma odveze vozy do areálu Technických služeb,
které zajistí uložení a vydání vozu.

Novým zástupcem města ve Svazu měst a obcí České republiky bude zastupitel Pavel Pikrt (ČSSD). 
V těchto dnech se připravuje výběrové řízení na místa “Pomněnek”. Městský úřad již registruje 28 žádostí.

LLuucciiee  VVáácchhoovváá  vvee  ffiinnáállee  ssoouuttěěžžee  MMiissss!!



Právě před sto dvaceti lety se v Příbrami narodil umělecký foto-
graf, malíř a překladatel duchovní literatury, jehož jméno a příjme-
ní skrývá dnešní písmenná křížovka se zvýrazněnou tajenkou.
Začal studovat na příbramském gymnáziu, ale pro konflikty s pe-

dagogy z gymnázia odešel a v 15 letech se stal učněm fotografa
A. Mattase. O tři roky později odešel do Mnichova, kde studoval
v Učebním a výzkumném ústavu pro fotografii a u profesora Spörla
a za další dva roky toto studium úspěšně dokončil.
Pak vystřídal mnohá zaměstnání, např. v německém Karlsruhe,

ve švýcarském Churu, aby se vrátil domů do Příbrami, kde si v ro-
ce 1907 otevřel vlastní ateliér v horní části dnešní Pražské ulice,
který však o tři roky později zkrachoval. Společně s A. Škardou pak
otevřel fotoateliér v Praze, v roce1921 se osamostatnil a po vzniku
samostatné ČSR měl oficiální zakázky od T. G. Masaryka, E. Beneše,
J. Čapka a dalších osobností. V roce 1924 začal pracovat v Turnově
u V. Gráfa a v Praze u J. Faixe. V této době byl již členem
Theosofické společnosti.
V roce 1935 definitivně zanechal fotografické činnosti, přestěhoval

se do Spořilova, kde se věnoval především meditacím, modlitbám,
malování a překla-
dům. Po roce 1945 se
stal externím pedago-
gem na Státní grafické
škole a v roce 1948 byl
přijat do Svazu čes-
kých výtvarných umělců.
Překládal budhistická
a hinduistická díla,
dokonce i z originálů.
Jeho fotografie se ob-

jevovaly v letech 1903
- 1939 v desítkách pe-
riodik celé Evropy
a svými díly byl zastou-
pen v desítkách muzeí
celého světa.
Zemřel 13. ledna
1961 v Praze a je po-
chován v jižní části
příbramského hřbito-
va. V červnu 2000 byla
v příbramském Zámeč-
ku - Ernestinu otevřena
stálá expozice nesoucí
jeho jméno.

VODOROVNĚ:
A. Chemický vzorec
sulfidu palladnatého. - B. Člověk postižený srdeční chorobou. - C.
Čínské ženské jméno; kalamita; zkratka naší první divadelní scény.
- D. Obraz nebo plastika obnaženého modelu; osten: francouzská
řeka; slovenská základní číslovka; zámořská supervelmoc. - E.
Začátek tajenky. - F. Dílo Fráni Šrámka; slovenská předložka; zvý-
šená nota „a“; černý pták - pěvec; slovensky „vřed!. - G. Záchrana
(zastarale); zkratka milimetru; římskými číslicemi „549“; slůvko
pravděpodobnosti; pták - dravec. - H. Tropická bodlákovitá rostli-
na, resp. dekorativní motiv na starořeckých sloupech; jméno

hudebního skladatele Nedbala; značka našich nejpopulárnějších
osobních automobilů. - I. Část básnické sloky; žlutohnědé barvivo;
tečka v telegramu, resp. nápis na jedné výstražné dopravní značce.
- J. Domácí pojmenování Alexandra; německý lékař - objevitel
původce tuberkulózy; sídlo a řeka v Polsku. - K. Kód Faerských
ostrovů; sídlo v USA ve státě Utah; základní SPZ okresu Havlíčkův
Brod. - K. Krásné, i když poněkud málo používané ženské jméno. -
L. Psovitá šelma.

SVISLE:
B. Kód Lichtenštejnska. - 2. Nepříjemná událost často nedozírného
dosahu. - 3. Hmyzožravec - škůdce zahradních záhonů a trávníků. -
4. Základní SPZ okresu Litoměřice; levý přítok řeky Svatava
na Sokolovsku. - 5. Jméno zesnulého spisovatele Pavla; stavební
prefabrikát. - 6. Zkratka „Kanceláře prezidenta republiky“; němec-
ky „chudý“; úspěšný zásah do cíle. - 7. Starořek; kapitán lodi
Nautilus z románu Julese Vernea; velký škopek.- 8. Léčivá bylina
arnika; opak k „pod“; podezdívka; iniciály herce Víznera. - 9.
Konec tajenky. - 10. Švýcarské město, resp. Biblická hora; kód

Islandu; biblické
Noemovo plavidlo;
iniciály spisovatel-
ky Krásnohorské. -
11. Německy „úřad“;
značka avivážního
přípravku; němec-
ky „syn“. - 12.
Pohřební hostina
(zastarale); cíp
slavnostního kabá-
tu; podtatranská
železniční stanice
se známou „zubač-
kou“ do stanice Štr-
bské Pleso. - 13.
Město nově  vytvo-
řeného soustátí
Srbsko a Černá
Hora; masová tělo-
výchovná organi-
zace s ponurou tra-
dicí z doby totalit-
ních režimů. - 14.
Německé osobní
zájmeno 2. osoby
jednotného čísla;
náš světadíl. - 15.
Slovenské město

jihovýchodně od Trnavy. - 16. Jméno vlka z Kiplingových „Knih
džunglí“. - 17. Iniciály bývalého československého krasobruslař-
ského reprezentanta Divína.

Pomůcka k luštění:
C. LO. - D. ARN. - G. RETA. - H. AKANT. - J. ORLA. - K. LOA.
- 1. FL. - 6. ARM. - 7. AON; NEMO. - 10. SION. - 11. AMT;
SOHN. - 12. KAR. - 13. NIŠ.

Milan Soukup

K ř í ž o v k a  p rK ř í ž o v k a  p r o  c h v í l i  p o h o d y  o  c h v í l i  p o h o d y  

» Se stížností na světelnou re-
klamu se hned první únorový
den obrátil na strážníky městské
policie V. K. z Příbrami III.
Uvedl, že reklama obchodu
Telecom, který má přes ulici,
mu celou noc svítí do oken a vadí
mu, že její žluté světlo do oken
bytu září i přes den.
» U kotelny za Uranem na ze-
mi ležel muž. 1. února v 17.20
h. to ohlásila paní N. z Příbrami
I. Strážníci na místě skutečně na-
šli silně podchlazeného M. D.
(1947) z Příbrami VII. V kritic-
kém stavu jej Rychlá záchranná
pomoc odvezla do nemocnice.
» Pěkně nakoupil D. S. (39)
z Chrástu 2. února v Kauflandu
Příbram. Nabral si adapter
za 399 Kč, holicí strojek za 259
Kč, rukavice za 199 Kč, kosme-
tiku, ponožky a ještě další věci
celkem za 1 204 Kč, pouze toto
všechno zapomněl zaplatit, a tak
skončil v rukách městských
strážníků.
» V Kauflandu zloději opravdu
řádí. 6. února kolem poledne
tady byla lapena D. R. (21)
z Litvy, která si bez zaplacení
vzala zboží za 284,40 Kč. Po
příjezdu strážníků šla na toalety,
kam ji doprovodila jedna
zaměstnankyně obchodního
domu. Po chvíli odtud strážníci
uslyšeli velký hluk a pak našli
zlodějku zakousnutou v ruce
své průvodkyně. Nezbylo než
povedenou dívčinu spoutat a od-
vézt na cizinecké oddělení
Policie ČR. 
» Ještě tentýž den kradl
v Kauflandu M. K. (17)
z Kladna. Bez zaplacení si vzal

zboží za 579 Kč a skončil v ru-
kách strážníků. O něco později
byla lapena ještě jedna straka,
tentokrát jí byla M. Š. z Vysoké
Pece (73), která ukrývala zboží
v hodnotě 371 Kč.
» Houkající alarm v pasáži
Horymír ohlásil 7. února kolem
půlnoci pan S. Hlídka tady pak
našla rozbitou skleněnou výplň
dveří do prodejny T-Mobil,
místo zabezpečila a předala
Policii ČR.
» O spolupráci při dopadení
pachatele loupežného přepadení
benzinové čerpací stanice Q-1
požádala Policie ČR 9. února
ve 3.50 hodin. Popis muže se
nápadně shodoval s chlapíkem,
který ten večer zaparkoval v zá-
kazu zastavení v Lázeňské ulici
a ve 21.45 hodin dostal botičku.
Dvě hodiny po půlnoci  požádal
řidič R. K. (36) z Prahy 10 o je-
jí sejmutí a hned dostal pokutu.
Na to prý reagoval výkřikem:
„Na to se můžu vy…, teď mi
nezbude ani na benzin!“ 
» Zloději v Kauflandu pokra-
čovali i v neděli 9. února.
Dopoledne byl strážníkům pře-
dán K. M. (34) z Příbrami V,
který ukrýval láhve alkoholu
za 995 korun. Odpoledne pak
v témže supermarketu si V. T.
(44) z Příbrami VIII kolem krku
uvázala šátek za 239 Kč a po-
kladnou prošla bez zaplacení. 
» Při pochůzce Dlouhou ulicí
viděla hlídka strážníků auto
Škoda 120 stojící v zákazu za-
stavení. O jejím řidiči strážníci
ví, že nemá řidičský průkaz
a tentokrát u sebe neměl ani ob-
čanský průkaz či jiný doklad, a

tak byl předveden na Policii ČR.
» Rušení nočního klidu má
na krku D. Z. (27) z Příbrami
VII. 11. února ve 22.30 se chtěl
dostat do domu, což se mu
za hlasitého nadání moc nedařilo,
a tak nakonec vykopl dveře domu.
» Třináctý únorový den byl
černým dnem zlodějek v Kauf-
landu. Nejprve byla lapena
M. M. (54) z Příbrami III, která
tady ukradla semena za 120 Kč.
Po ní následovala mladistvá
N. M. (16) z Příbrami VII, která
si bez zaplacení pořídila vestu
za 169 Kč, parfém Tosca za 118
a Adidas spray za 99,90 Kč.
I další zlodějka P. M. (17),
kterou ostraha přistihla při zlo-
dějně, si také chtěla pořídit
vestu, tentokrát za 129 Kč.
» V Kauflandu by si strážníci
městské policie mohli otevřít
služebnu. 14. února kolem po-
ledne už zase pokutovali M. D.
(18) z Příbrami VII, která si
za pět prstů pořídila přehrávač
v hodnotě 799 Kč. O dvě hodiny
později byl lapen M. T. (23)
z Příbrami V, který ukradl dva
kusy Gillete Max za 518 korun.
» Zcela zamořený dům kouřem
měl 15. února P. Š. z Příbrami VI.
Upozornil městskou policii, že
kouř pochází od sousedů.
Ukázalo se, že synek sousedů se
pokoušel zatopit a moc mu to
nešlo. Strážníci mu vysvětlili
postup a doporučili suché dříví.
» Stížnost obyvatel z Příbrami IV
na neschůdnost lávky u vlako-
vého nádraží prověřovali stráž-
níci 15. 2. v 11 hodin. Na náledí
podle sdělení občanů již několik
lidí uklouzlo. Ukázalo se, že jde

o majetek Technických služeb.
Proto byl na toto nebezpečí pra-
covník TS upozorněn. Slíbil, že
hned zjedná nápravu.
» Velký hluk se ozýval a spous-
ta páry unikala z výměníku
teplovodu za objektem Plynárny
v Příbrami I. Hlídka městské
policie se s problémem obrátila
na technika CZT Příbram, který
potvrdil, že zřejmě jde o poru-
chu ventilu a slíbil zajistit opravu.
» Dvaatřicetiletý obyvatel domu
v Příbrami VII upozornil v pon-
dělí 24. 2. v noci strážníky
na bezdomovce, který přespává
ve sklepních prostorách. Na mís-
to se okamžitě vypravila hlídka.
Strážníci si nejprve všimli
vypáčeného zámku dveří
vedoucích ke sklepním kójím.
Za nimi pak našli dvaadvaceti-
letého bezdomovce. Ten má
zřejmě na svědomí i vypáčení
jedné z kójí, kde byla vytržená
petlice. Strážníci přivolali hlídku
Policie ČR, které případ předali.
» Vrátná z Nemocnice s poli-
klinikou Příbram požádala 22.  2.
městskou policii o pomoc
se dvěma bezdomovci, kteří se
rozhodli strávit noc na chodbě
dětského oddělení. Strážníci
oba muže ve věku 56 a 26 let
vykázali z areálu nemocnice.
» Pro 100 cédéček si přišel
do Kauflandu v podvečer 21. 2.
dvaadvacetiletý mladík z Žežic.
Domníval se, že ušetří a disky
za 888 Kč pronese pokladnou
bez placení. Ostraha obchodu
ale chytráka při pokusu o krádež
chytila a předala ho strážníkům,
kterým zaplatil pokutu.

-str-

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

FK MARILA PŘÍBRAM ROZLOSOVÁNÍ I. GAMBRINUS LIGA
16. kolo 16. 2. 16,30 1. FC Brno - FK Marila
17. kolo 23. 2. 16,30 FK Marila - FK Jablonec 97
18. kolo 3. 3. 16,40 SK Slavia Praha - FK Marila 
19. kolo 9. 3. 16,30 FK Marila - SK Hradec Králové
20. kolo 16. 3. 14,30 FK Chmel Blšany - FK Marila
21. kolo 23. 3. 16,30 FK Marila - FC Baník Ostrava
22. kolo 6. 4. 16,30 FK Tescoma Zlín - FK Marila
4. kolo 9. 4. 16,30 Prachatice - FK Marila
23. kolo 13. 4. 16,30 FK Marila - FK Viktoria Žižkov
24. kolo 20. 4. 16,30 FK Marila - AC Sparta Praha
25. kolo 26. 4. 16,30 SK Sigma Olomouc - FK Marila
26. kolo 4. 5. 16,30 FK Marila - FK Teplice
27. kolo 11. 5. 16,30 FC Bohemians Praha - FK Marila
28. kolo 18. 5. 16,30 FK Marila  - 1. FC Synot
29. kolo 24. 5. 14,25 SK Č. Budějovice - FK Marila
30. kolo 31. 5. 14,25 FK Marila - FC Slovan Liberec

FK MARILA PŘÍBRAM “B” ROZLOSOVÁNÍ
18. kolo 15. 3. 10,15 FK Marila - Tatran Prachatice
19. kolo 22. 3. 10,15 FC Slovan Liberec B - FK Marila
20. kolo 29. 3. 10,15 FK Marila - Admira Slavoj
21. kolo 5. 4. 10,15 SK Slavia Praha B - FK Marila
22. kolo 12. 4. 10,15 FK Marila - AFK Chrudim
23. kolo 20. 4. 10,15 SK Hr. Králové B - FK Marila
33. kolo 23. 4. 17,00 FK Teplice B - FK Marila
24. kolo 26. 4. 10,15 FK Marila - SK Sparta Krč
25. kolo 3. 5. 17,00 FK OEZ Letohrad - FK Marila
26. kolo 10. 5. 10,15 FK Marila - FK Mogul Kolín
27. kolo 17. 5. 10,30 SK Č. Budějovice B - FK Marila
28. kolo 24. 5. 10,15 FK Marila - FC Střížkov Praha 9
34. kolo 28. 5. 17,00 FK Marila - SK Semily
29. kolo 1. 6. 17,00 AFK Sokol Semice - FK Marila
30. kolo 7. 6. 10,15 FK Marila - SK Viktoria Sibřina
31. kolo 15. 6. 17,00 SK Slovan Varnsdorf - FK Marila
32. kolo 21. 6. 10,15 FK Marila - Milín

TE L E F O N N Í S E RV I S
POLICIEČR - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 158
MĚSTSKÁ POLICIE 156
HASIČI 150
LÉKAŘSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

318 494 901
LINKA DŮVĚRY 15- 6 HOD. 318 631 800

Poruchy
- když neteče voda (VaK Beroun) 318 626 006

bezplatná linka                800 100 648
- když nejde plyn (STP)           737 200 962   
- když nejde elektřina (STE) 317 721 555

bezplatná linka                    800 178 634
- když nejde veřejné osvětlení  318 626 414 
V případě poruchy v obecních bytech se obraťte
na příslušnou realitní kancelář nebo na firmy
zajišťující pro město Příbram havarijní služby:
- havárie na topení a teplé vodě
INCO: 318 626 431, 602 290 850, 736 480 310

- havárie na studené vodě
INTOZ 318 627 212, 602 265 872

- havárie elektrické sítě
ELEKTROMONT 318 627 212, 602 265 872

- havárie - zednické a pokrývačské práce
IZOP                  318 628 105, 602 478 500

- svoz TKO, čistota komunikací 318 624 191
(24 hod. denně) 318 625 259

- nesjízdnost komunikací        603 869 305  
318 624 191, 318 620 257

- když nejede MHD 318 620 257
(hlašte datum, čas, zastávku, č. linky a směr)

Bezplatné ohlašování závad TS     800 162 354

Výkup autobaterií                     800 100 646

DD O P R AO P R AVVAA V EV E MĚS TĚMĚS TĚ
Uzavírka

Z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu
byla 17. 2. uzavřena ulice Pod Kovárnami na Březových
Horách.

Světelné signalizační zařízení - přechody pro chodce
V letošním roce odbor dopravy Městského úřadu Příbram

zrekonstruuje světelné signalizační zařízení, a to v ulicích
Žižkova a kpt. Olesinského. Současně bude osazeno nové
světelné signalizační zařízení na přechod pro chodce na ulici
kpt. Olesinského u Lázeňské ulice.
K tomuto kroku město přistupuje především v zájmu bezpeč-

nosti dětí, které tento přechod pro chodce nejvíce využívají - je
to přirozená cesta ze školy (4. základní škola, Střední zdravot-
nická škola, Integrovaná střední škola) do obchodního centra
(Pražská ulice). 
Upozorňujeme občany, že na přechodech pro chodce se svě-

telnou signalizací jsou osazena „tlačítka pro chodce“, která
musí být používána. Jedná se o tzv. intervalový systém, kdy
každý účastník (chodec prostřednictvím tlačítka i řidič
prostřednictvím přejetí smyčky uložené v komunikaci) musí
do počítačem řízené světelné signalizace dát požadavek. 
Bez zmáčknutí chodeckého tlačítka (bez požadavku

chodce) nebude interval pro přecházení vůbec zaregistro-
ván, a tudíž se nebude objevovat zelená pro chodce - volno.

Zdeněk Škaloud

Městský úřad Příbram připravuje na II. pololetí roku 2003 a rok 2004 
“Kalendář sportovních, kulturních a společenských akcí v Příbrami a okolí”. 

Vyzýváme proto všechny spolky, organizace, školy, sdružení a kluby 
k předložení termínů a názvů akcí, které na toto období připravují (včetně kontaktů).

Termíny uzávěrky: - pro II. pololetí roku 2003 do 15. dubna 2003
- pro rok 2004 do 31. října 2003

Kontakt: osmkt@volny.cz, telefon: 318 402 380 - 381, 318 402 281

REHABILITAČNÍ CENTRUM
SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH

pondělí, středa, pátek 
od 13 do 16 hodin

Nemocnice Zdaboř, pavilon G
(vchod z boku od vrátnice)
Veškerý servis sluchadel 

a porady o kompenzačních
pomůckách.

INFORMAČNÍ CENTRUM
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

A VOZÍČKÁŘŮ
úterý, čtvrtek 

od 12 do 15 hodin
pondělí, středa, pátek 

od 12 do 13 hodin
V rehabilitačním centru je

bezbariérový přístup. 
Porady o kompenzačních
pomůckách, náhradách 

a protézách.

Rozkvetlé výlohy
potvrzují, že 

jaro se již opravdu blíží.



R A D A MĚS TA 27.  1 .

s účinností od 1. 2. 2003 celkový počet
zaměstnanců zařazených na MěÚ Příbram
ve výši 244 s tím, že pracovní poměr pracovnice
v podatelně bude na dobu určitou tři měsíce

použití městského znaku na 2 typy pečetítek.
Pečetítka s názvem „Město Příbram“ na pode-
psané smlouvy a s názvem „Městský úřad
Příbram“ pro matriku na ověřované listiny

osvobození od placení měsíčních poplatků
v městských jeslích na základě žádostí pro pa-
ní Evu Dostálovou, Veroniku Matějkovou, Evu
Procházkovou, Kateřinu Řehkovou

pronájem pozemků p. č. 3981 o výměře 1860 m2,
p. č. 4029 o výměře 4703 m2, p. č. 4032 o vý-
měře 11 886 m2, p. č. 4039 o výměře 486 m2

a p. č. 4049 o výměře 198 m2 v PK, v k. ú.
Příbram, Zemědělskému družstvu se sídlem
v Dlouhé Lhotě za cenu 100,- Kč/ha/rok
s výpovědní lhůtou 2 roky

osvobození od placení měsíčních poplatků
v mateřské škole nebo školní družině na základě
žádosti pro paní Pavlu Veselou, Angeliku
Portelekiovou, Marcelu Rážovou, Marii Dobro-
vičovou, Marii Turčovou, Zdeňku Blažkovou,
Janu Pechanovou, Marcelu Hrdinovou, Hanu
Hrtanovou, Moniku Šimánkovou, Moniku
Novákovou, Drahomíru Sehnalovou a manžele
Prokešovy

úhradu víceprací vzniklých při investiční
akci „Rekonstrukce kanalizace v ul. Heyrov-
ského, Rytířská a Příční“

převzetí záštity starosty Ivana Fuksy nad vy-
hlášením nejlepších sportovců roku 2002
a uvolnění finančních prostředků ve výši 66 000,-
Kč na tuto akci

Inspekční zprávu z komplexní inspekce,
kterou provedla ČŠI - Středočeský inspektorát
- oblastní pracoviště, v 1. základní škole
ve dnech 6. - 11. 11. 2002

Inspekční zprávu z tematické inspekce,
kterou provedla ČŠI - Středočeský inspektorát
- oblastní pracoviště ve 2. základní škole
J. Strejce dne 10. 12. 2002

paní Romanu Plecitou do funkce ředitelky
14. mateřské školy s účinností od 1. 2. 2003

paní Jaroslavu Ševčíkovou do funkce ředitelky
6. mateřské školy s účinností od 1. 2. 2003

ve funkci ředitelky 9. mateřské školy paní
Růžení Duškovou, a to do doby jmenování
nové ředitelky této mateřské školy

RADA MĚSTA 3. 2.

informaci o rozpočtovaných výdajích na čin-
nost státní správy ve výši 51 709,65 tis. Kč
a o dotaci ze státního rozpočtu stanovené
ve výši 36 739 tis. Kč

informaci o vývoji řešení sporu s JUDr.
Tomášem Pelikánem, správcem konkurzní
podstaty Příbramské teplárenské, a. s.

informaci o vývoji a současném stavu správy
vodohospodářského majetku města Příbram

odročení soudního jednání na základě návrhu
správce konkurzní podstaty PT, a. s., JUDr. T.
Pelikána o smírné řešení sporu

vedoucímu odboru dopravy zajistit u provo-
zovatele MHD, aby platnost omezených čipo-
vých karet byla vždy k 31. 12. daného roku

RADA MĚSTA 10. 2.

pronájem pozemků v k. ú. Příbram a v k. ú.
Trhové Dušníky dle návrhu smlouvy Země-
dělskému družstvu Sádek za cenu 100,-
Kč/ha/rok s výpovědní lhůtou 2 roky s pod-
mínkou převzetí všech povinností majitele 

pronájem pozemku p. č. 1099/4 v k. ú.
Příbram o výměře 116 m2 MUDr. J. Řánkovi
za cenu 35,- Kč/m2/rok zpětně od 1. 1. 2002

prodloužení smlouvy o nájmu nebytových
prostor (garáže v Erbenově ul. 333) na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou
za cenu 250,- Kč/m2/rok Mgr. Luboši Hudcovi
a uložila vedoucí odboru bytového hospodář-
ství vyhlásit výběrové řízení obálkovou meto-
dou na tento nebytový prostor s právem opce
zájemců z řad majitelů bytů Společenství vlast-
níků čp. 333 - 334 v Příbrami VII

osvobození od placení měsíčních poplatků
v mateřské škole nebo školní družině na základě

žádosti pro pí Kláru Szabovou, Simonu Tom-
šíčkovou, Alenu Bachcevanidisovou, Jiřinu
Štegrovou, manžele Kubovy

uzavření 19. MŠ v době jarních prázdnin
pronájem nebytových prostor v objektu

na náměstí T. G. Masaryka 1:
- společnosti FINVEST Příbram, s. r. o., míst-
nosti č. 14 (17,60 m2) a č. 15 (30,5 m2) za úče-
lem rozšíření své činnosti jako regionálního
poradenského a informačního centra pro pod-
poru malého a středního podnikání za nájemné
1 000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou
- Zdravotní pojišťovně MV ČR místnosti č. 10
a 11 za účelem zřízení územního pracoviště
za nájemné 1 000,- Kč/m2/rok na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou

převod vozidla AC T - 815 do užívání Jednotky
SDH Příbram I

předložené projekty v oblasti sociální prevence
dle stanoveného pořadí:
1. Azylový dům pro matky s dětmi - město
Příbram - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
2. Kamerový systém - 2. etapa - město Příbram
- městská policie

snížení výše základního nájemného z neby-
tového prostoru v Milínské 16 (prodejna odě-
vů) z částky 2 340,- Kč/m2/rok na částku
1 340,- Kč/m2/rok pro pí Marii Špalovou
s účinností od března 2003

převod pronájmu nebytového prostoru v ul.
Legionářů 424 (denní bistro) z p. Milana
Herolda na p. Vladimíra Ježka a uložila vedoucí
odboru bytového hospodářství předložit radě
města informaci o dodržování smluvního
vztahu ze strany nájemce tohoto prostoru

další členy komisí:
komise dopravní a bezpečnostní: Václav Čer-
ný, Milan Růžička; komise pro realizaci majet-
ku města: Rudolf Smetana; komise pro výcho-
vu a vzdělávání: Mgr. Jaroslav Černý, Otakar
Bartoš; komise sportovní: Jaroslav Mašek,
Dáša Bartošová, Josef Holeček; komise FOM:
Rudolf Smetana; komise soc. věcí a zdravot-
nictví: MUDr. Luděk Chládeček, Jana
Ungariánová, Hana Kašubová; komise bytová:
Pavel Walczysko, Hana Kašubová; komise
pro zahraniční styky: MUDr. Jan Dundáček,
Tereza Smetanová; komise pro ŽP a ekologii:
Jiří Řehka; komise kulturní: Josef Mestl,
Zbyněk Mlčoch

přehled nájemníků nebytových prostor spra-
vovaných odborem správy budov, jejich nájmů
a výpočet nárůstu nájmu dle inflace

výsledky řádné inventarizace majetku a zá-
vazků města Příbram a jím zřízených organiza-
cí ke dni 31. 10. 2002

informaci o úhradách za úklid na tržních místech
nabídku Plavecké školy Bartoš, s. r. o.,

na provozování plavecké výuky a uložila ředi-
teli TS doložit radě města finanční výhodnost
nabídky při zajištění stávající kvality plavecké
výuky a údržby plaveckého areálu vč. návrhu
nájemní smlouvy

vyčlenění Aquaparku pro plavecké závody
ve dnech 15. - 16. 2., 15. 3., 24. - 25. 5., 4. 10.,
31. 10. a 1. 11. 2003 za cenu 1 600,- Kč/hod.

zprávu likvidátora o průběhu stavu likvidace
Městského bytového podniku Příbram

bezplatný pronájem auly 4. základní školy
souboru Chairé pro natáčení CD

vedoucí odboru bytového hospodářství
předložit vedení města materiál na vyhlášení
výběrového řízení na pronájem nebytového
prostoru v Příbrami VII/288 - nájemce AVE
STAR, s. r. o.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 22. 1.

rozpočtové provizorium pro období
do schválení rozpočtu na rok 2003 ve výši 1/12
měsíčně v objemu příjmů a výdajů schváleného
rozpočtu r. 2002

přijetí závazných pravidel pro vyřizování
žádostí o financování oprav v domech pro spo-
lečenství vlastníků v tomto znění:
- u prodávaných domů zajistí město odstranění
závad dle revizních zpráv platných v době
prodeje bytu pouze u plynu v maximální výši
5 tis. Kč za byt
- žádné další opravy (stoupačky studené a teplé
užitkové vody, opravy střešní krytiny a klem-
pířských prvků, fasády, balkony, atd.) v prodá-
vaných domech nebude město financovat a po-
žadavky na ně nebudou akceptovány, jelikož
jsou zohledněny v prodejní ceně bytu

prodej části pozemku p. č. 2604/9 v k. ú.
Příbram (výměra bude upřesněna po zaměření)
manželům Františku a Jiřině Duškovým za cenu
dle cenové mapy 340,-Kč/m2

- prodej pozemku p. č. 2422/5 o výměře 39 m2

(garáž) a části pozemku p. č. 2422/1 (plocha
před garáží - výměra bude upřesněna po zamě-
ření) paní Vlastě Blažkové za cenu 439,- Kč/m2

prodej části pozemku p. č. 2422/1 (přístupo-
vá cesta k čp. 97 a garáži - výměra bude upřes-
něna po zaměření) do podílového vlastnictví
Mgr. Václavu Marešovi a paní Vlastě Blažkové
za cenu 439,- Kč/m2

prodej pozemku p. č. 2583/3 v k. ú. Příbram
o výměře 351 m2 bratrům RSDr. Otakaru
Hodkovi, PhDr. Milanu Hodkovi, Jiřímu
Hodkovi za cenu 20,- Kč/m2

prodej pozemku p. č. 2687/1 v k. ú. Příbram
o výměře 231 m2 manželům MUDr. Michalu
a JUDr. Haně Peleščákovým za cenu dle cenové
mapy 340,- Kč/m2, tj. 78 540,- Kč

prodej pozemku p. č. 2687/5 v k. ú. Příbram
o výměře 75 m2 manželům Jiřímu a Jarmile
Milnerovým za cenu dle cenové mapy 340,-
Kč/m2, tj. 25 500,- Kč

prodej pozemku p. č. 2687/6 o výměře 18 m2

manželům Peleščákovým a Milnerovým do po-
dílového vlastnictví za cenu dle cenové mapy
340,- Kč/m2, tj. 6 120,- Kč

prodej pozemku p. č. 4515/22 v k. ú. Příbram
o výměře 21 m2 manželům Václavu a Jiřině
Štorkánovým za cenu dle cenové mapy 340,-
Kč/m2, tj. 7 140,-

prodej pozemku p. č. 173 v k. ú. Lazec pí
Zuzaně Smejkalové za cenu 100,- Kč/m2

(pod zahradou)
prodej pozemku p. č. 135/2 o výměře 12 m2,

p. č. 135/3 o výměře 5 m2, p. č. 136/2 o výměře
87 m2 a p. č. 136/4 o výměře 17 m2, všechny
pozemky v k. ú. Zavržice, p. Petru Pitlounovi
za cenu 100,- Kč/m2

prodej části pozemku p. č. 85/121 v k. ú.
Zdaboř (výměra bude upřesněna po zaměření)
manželům Ing. Stanislavu a Mgr. Marii
Trčkovým za cenu 350,- Kč/m2 vč. úhrady
nákladů na oddělení pozemků

prodej části pozemku p. č. PK 231/2 v k. ú.
Zdaboř (výměra bude upřesněna po zaměření)
manželům Petru a Dagmar Šrainovým za cenu
350,- Kč/m2 vč. úhrady nákladů na oddělení
pozemků

prodej pozemku p. č. 2333 v k. ú. Příbram
o výměře 329 m2 pod obytným domem čp. 116
v Příbrami III Bytovému družstvu občanů
za cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou zaměření
pozemku na náklady žadatele

prodej pozemků p. č. 69/67 o výměře 118 m2,
p. č. 69/68 o výměře 10 m2 a p. č. st. 288, díl b
o výměře 12 m2, všechny pozemky v k. ú.
Zdaboř, manželům Karlu a Aleně Bryndovým
za cenu 390,- Kč/m2

výkup částí pozemků p. č. 2838/1 v k. ú.
Příbram od p. Martina Knola a p. č. 2838 v k. ú.
Příbram od spoluvlastníků dle předložené
kopie výpisu KN za cenu dle cenové mapy
270,- Kč/m2. Výměry budou upřesněny po za-
měření.

prodej pozemku p. č. 122/6 v k. ú. Brod o vý-
měře 12 m2 (pod chatkou) za cenu 250,- Kč/m2

a pozemku p. č. 122/18 v k. ú. Brod (pod za-
hradou) za cenu 100,- Kč/m2 p. Josefu Žáčkovi

smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozem-
ku p. č. 17/25 v k. ú. Brod o výměře 2 m2 (pod
zahradou) za cenu 100,- Kč/m2 p. J. Žáčkovi

prodej pozemků p. č. 79/56 o výměře 347 m2,
p. č. 79/12 o výměře 67 m2, p. č. 79/2 o výměře
275 m2, p. č. 79/3 o výměře 29 m2, p. č. 79/4
o výměře 8 m2 a p. č. 79/5 o výměře 179 m2,
všechny pozemky v k. ú. Zdaboř, manželům
Michalu a Ivetě Zemkovým za cenu 800,-
Kč/m2

Jednací řád výborů ZM Příbram
zařazení akce „Rekonstrukce střechy a fasády

budovy v Příbrami I/108“ do rozpočtu města
na rok 2003 v odhadované částce 2 mil. Kč

koordinátorem finančního výboru vedoucí
ekonomického odboru MěÚ, koordinátorem
kontrolního výboru vedoucího právního odbo-
ru MěÚ

v souladu s § 84, odst. 2, písm 1: členy
finančního výboru: Ing. Petra Kareše, PaedDr.
Ladislava Nepožitka, Ing. Jaroslava Vandase,
Ing. Hanu Eisenreichovou, Miroslava Peterku,
Ing. Romana Smitku, RNDr. Tomáše
Studeného, Ing. Mariána Ivančáka, Václava
Vitouše, Ing. Jiřího Nováka, Otomara Soukala

předsedkyní finančního výboru Ing. Hanu
Eisenreichovou

členy kontrolního výboru: Mgr. Václava
Havlíčka, MUDr. Jaroslava Čermáka, Jiřího
Tesárka, Františka Lhotáka, Ing. Oldřicha
Nováka, Mgr. Václava Chvála, Petra Šefra,
Mgr. Jiřinu Humlovou, Ing. Antonína Bartoně,
Alenu Hlubučkovou, Martu Frýbertovou

předsedou kontrolního výboru Ing. Antonína
Bartoně

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva
města jsou zveřejněny na adrese:

WWW.pribram-city.cz

ODSOUHLASILA:

VZALA NA VĚDOMÍ:

JMENOVALO:

Nemohu nereagovat na některé mylné informace uvedené
na 1. straně únorového Kahanu v rubrice Krátce z tiskovky
týkající se chybějících 14 milionů korun na mzdy zaměstnan-
ců, kteří přešli na město Příbram přechodem státní správy,
a dalších 4 milionů korun nutných na provoz objektů, kde
sídlí nové odbory - dohromady tedy 18 milionů korun. 

Je sice pravdou, že město bude muset uvolnit určité finanční
prostředky na platy i na provoz budov. Rozhodně se ale nejedná
o 18 milionů korun, ale o částku podstatně nižší. Na jednání rady
jsem požadoval zpracování zprávy o vynaložených financích
týkajících se přechodu státní správy na město Příbram. 

Dle daných rozborů zpracovaných úředníky města by na platy
a činnost úředníků mělo chybět zhruba 11 milionů korun
a necelé 4 miliony by měly připadnout na správu budov - dohro-
mady skoro 15 milionů korun. Přesto i toto jsou jen předběžné
sumy, určitě by se dalo s financemi nakládat hospodárněji
a ušetřit. Například byla v předložené zprávě navýšena
finanční suma na telefony a to z jednoho milionu korun na dva
miliony. Domnívám se, že i když přešlo na město dalších
110 úředníků, neprotelefonuje se jednou tak více. Zhruba o sto
procent se kvůli novým zaměstnancům zvýšila i částka na kni-
hy, tisk a časopisy. I tady si myslím, že lze šetřit.  

Navíc město v budovách (objekt bývalého Okresního úřadu
a bývalého ředitelství Policie ČR) neplatí nájem, hradí se
pouze služby, úklid a údržba. V uplynulých týdnech jsem také
jednal s ministrem financí Bohumilem Sobotkou o tom, zda by
tu byla možnost převodu těchto budov na město. 

Co se týká poslanecké činnosti, od poloviny února začalo
zasedání poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Do programu
jednání se podařilo zařadit také návrh nového zákona, který se
týká bezúplatného převodu některého nepotřebného vojenské-
ho majetku z vlastnictví státu na územní samosprávné celky,
tedy obce a kraje. Celkem se tak jedná zhruba o 800 až 900
objektů v hodnotě cca 15 až 25 miliard korun, dále pak by se
mělo jednat také o bytové objekty a případně i jednotlivé byty,
pokud je stát samostatně vlastní. Jde tak zhruba o 1015 byto-
vých domů. Pokud by byl tento návrh schválen, pro Příbram by
to mohlo být zajímavé s ohledem na budovy bývalých kasáren
na Balonce, které by tak mohlo město získat. Pak bychom mohli
diskutovat o tom, jak objekty využít. Jedna z možností by mohla být
například výstavba nových bytových jednotek, možná by byla
i podpora podnikání v regionu a tím i výraznějšího ovlivnění
zaměstnanosti. O tomto návrhu zákona a jeho podpoře jsem
hovořil i s poslankyní JUDr. Evou Dundáčkovou (ODS).
Pokud dojde ke schválení, o výběru majetku rozhodne vláda
na návrh ministerstva obrany.

MVDr. Josef Řihák, ČSSD

RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘÍBRAM

Usnesení č. 28-05/2003/RK ze dne 3.3.2003
Rada kraje po projednání pověřuje hejtmana Ing. P. Bendla,
aby oficiálně vyhlásil zahájení jarního (doplňkového) kola
řízení o poskytnutí dotací z Fondu kultury a Fondu obnovy pa-
mátek na rok 2003 dle platných „Zásad“ níže uvedenou for-
mulací:
Na základě usnesení RK č. 28-05/2003/RK ze dne 3. 3. 2003
vyhlašuji zahájení jarního (doplňkového) kola řízení  o po-
skytnutí dotací z Fondu kultury a Fondu obnovy památek dle
platných Zásad na rok 2003. Účastníci řízení jsou povinni se-
známit se s těmito Zásadami a důsledně se jimi řídit.
Zájemcům jsou všechny dokumenty upravující řízení k dispo-
zici:
a) ke stažení na www stránkách Středočeského kraje 

(www.kr-stredocesky.cz)
b) na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 

(na vyžádání budou zaslány na adresu žadatele nebo předá
ny při osobní návštěvě)

Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce kraje. Při posuzování
žádostí o dotace z FOP budou upřednostněny ty, které budou
obsahovat projekty zaměřené buď na likvidaci následků
povodně ze srpna roku 2002, nebo na řešení havarijních stavů.

Mgr. Josef Vacek, člen Rady SČ kraje

SCHVÁLILA:

NESCHVÁLILA:

SCHVÁLILA:
SCHVÁLILO:

ULOŽILA:

ODSOUHLASILA:

VZALA NA VĚDOMÍ:

VZALA NA VĚDOMÍ:

ODSOUHLASILA:

JMENOVALA:

POTVRDILA:

JMENOVALA:

ULOŽILA:

SLOUPEK POSLANCŮ
Jednou ze zajímavostí v činnosti Mandátového a imunitního

výboru Poslanecké sněmovny bylo setkání s expertním týmem
GRECO. GRECO je orgánem ustaveným Radou Evropy. Rada
Evropy schválila přijetí Částečné a rozšířené dohody zakláda-
jící „Skupinu státu proti korupci „GRECO“ - rezoluci nepřija-
ly všechny země Rady Evropy. Hlavní činností GRECO je
monitorování implementace jednotlivých protikorupčních do-
kumentů Rady Evropy a tlak na nápravu nedostatků. Česká re-
publika přistoupila k dohodě Rady Evropy zakládající GRE-
CO v roce 2002.

Expertní tým GRECO při svém monitorování protikorupč-
ních postupů navštívil i výbory Parlamentu ČR a vypracoval
na závěr tzv. hodnotící zprávu, k níž jednotlivé subjekty vy-
slovují připomínk. Činnosti Mandátového a imunitního výbo-
ru se           dotkla doporučení týkající se ustanovení imunity
členů Parlamentu.

Podle české legislativy se imunita proti vyšetřování, stíhání
a soudnímu rozhodnutí vztahuje na tyto kategorie: prezident
republiky, členové Parlamentu, soudci Ústavního soudu,
soudci a přísedící, diplomaté. Prezident požívá plného hmotně
právního vynětí a je možné ho stíhat pouze za velezradu
před Ústavním soudem. U členů Parlamentu pak rozlišujeme
mezi hmotněprávním vynětím, které se týká hlasování a proje-
vu v Parlamentu, a procesněprávním, které se vztahuje
na ostatní jednání (např. na autonehody apod.). 

U procesněprávního vynětí je nutný souhlas příslušné komo-
ry Parlamentu a v případě odmítnutí je znemožněno stíhání
za stejná fakta i v období po vypršení mandátu. Této části i-
munity se týkala doporučení v hodnotící zprávě. Hodnotící
tým (GET) doporučil, aby nařízení týkající se imunity členů
Parlamentu bylo přeformulováno tak, aby jasně neplatilo v zá-
ležitostech, které se netýkají povinností poslance Parlamentu
(s důsledkem, že jakékoli zneužití stíhání zahájením zlovolné-
ho soudního stíhání by mělo být přísně potrestáno).

Připomínkami k hodnotící zprávě týmu GRECO se bude
zabývat Mandátový a imunitní výbor PS na svém nejbližším
jednání.

JUDr. Eva Dundáčková
předsedkyně Mandátového a imunitního výboru PS PČR

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
KONTAKTNÍCH MÍST DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY:

PŘÍBRAM 318 625 746, 318 471 111
BŘEZNICE 318 684 190
DOBŘÍŠ 318 523 841
ROŽMITÁL P. TŘEMŠÍNEM 318 665 039
SEDLČANY 318 821 474

V sobotu 12. dubna se od sedmi
do čtrnácti hodin opět po půl roce
rozzáří všechny prostory příbram-
ského Kulturního domu třpytem
kamenů a leskem z nich vyrobe-
ných šperků a upomínkových
předmětů. Opět bude více než 260
výstavních ploch  k dispozici sbě-
ratelům, šperkařům a ostatním
vystavovatelům na již XXXI. me-
zinárodním setkání přátel nerostů,
kamenů, šperků a fosílií.
Od samých počátků burzy se kaž-

dým rokem sjíždějí do Příbrami
milovníci lesklých i matných
kamenů, podmanivých nerostů,
zkamenělin, a v neposlední řadě
krásných (a finančně stále velmi
přitažlivých) kamenných šperků,

ozdob a jiných upomínkových
předmětů. S přihlédnutím k zájmu
vystavovatelů a návštěvníků z do-
mova i z ciziny je v posledních
několika letech toto setkání orga-
nizováno 2x v roce: v dubnu
a v září. Pro rok 2003 známe již
i termín podzimní burzy nerostů -
sobota 20. září.
Všechny vystavované exponáty

bude možné i tentokrát nejenom
shlédnout nebo vzájemně vymě-
nit, ale také zakoupit za opravdu
přijatelný peníz, který v žádném
případě příliš nezatíží váš rodinný
finanční rozpočet. Čas od 7
do 8,30 bude vyhrazen pro vzá-
jemnou výměnu exponátů.
Od 8,30 do 14 hodin bude XXXI.

mezinárodní setkání přátel nerostů,
kamenů, šperků a fosílií přístupno
všem ostatním návštěvníkům.
Věřte, že zde každý najde dosta-

tek příležitostí k tomu, aby se
do sytosti pokochal krásou oněch
přírodních či upravených zkame-
nělých pamětníků dávných dob,
případně aby si odnesl nějakou tu
zkamenělou památku domů. 
A pánové, pamatujte, že drobný

šperk potěší každou ženu při kaž-
dé příležitosti.
Vám, kteří jste se ještě nezúčast-

nili, platí doporučení: „Zkuste si
udělat čas a přijďte se podívat.
Určitě nebudete zklamáni.“
Vstupné 20,-Kč, děti do 15 let
zdarma.

Co dodat? Snad jen připomenout
a zopakovat, že tato jarní a podzim-
ní „Mezinárodní setkání přátel
nerostů, kamenů, šperků a fosí-
lií“jsou doprovodnými akcemi
odborníky uznávaného  říjnového
sympozia „Hornická Příbram
ve vědě a technice“jehož letošní,
tentokráte již úctyhodný 42. roč-
ník, se uskuteční ve dnech 14. až
16. října. 
Jsme názoru, že i tyto akce, které

každoročně přilákají do Příbrami
stovky účastníků, pomáhají vytvá-
řet dobré jméno našeho města.        

Ing. Viktor Tejml
tajemník sympozia 

„Hornická Příbram ve vědě a technice“

PO Z V Á N Í N A T R A D IČN Í PŘ Í B R A M S K O U B U R Z U N E R O S TŮ



Milí spoluobčané, 
přejeme Vám do dalších let 

dobré zdraví a dny plné pohody.

Ú NN OO RR
80 L E T

Jiří Andrle
88 L E T

Marie Vltavská

BŘŘEE ZZ EE NN
80 L E T

Jiřina Jedličková
Růžena Kohoutová
Helena Koláčková
Jaroslava Majerová

Zdeňka Málková
Božena Samková

Jiří Hort
Josef Chlada

Emanuel Krejčí
85 L E T

Anna Dražková
Anna Lemáková
Jaroslav Růžička

Josef Řánek
Rudolf Toman

87 L E T
Marie Krupicová

88 L E T
Růžena Mrkvičková
Růžena Muzikářová

Václav Křesina
Ludvík Szubalky

89 L E T
Amalie Slámová
František Švejkar

90 L E T
Marie Krausová

Boažena Nosková
Jiřina Tuháčková
Marie Redlichová

Ludvík Hemala
91  L E T

Mgr. František Božovský
Antonie Soukupová

JJJJ UUUU BBBB IIII LLLL AAAA NNNN TTTT IIII 27. 3. - 2. 4.
KLUCI TO CHTĚJ TAKY

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

3. 4. - 9. 4.
ČERT VÍ PROČ

Jen od 17,30 hodin. Premiéra české po-
hádky režiséra Romana Vávry. V zemi
krále Dobromila se přestala cenit poctivá
práce, čestnost a úcta mezi lidmi
Do krajiny se postupně vkrádá moc
pekla. Když je v kraji nejhůř, přichází
do království nenápadný, veselý snílek
Filip. Hrají: Iva Janžurová, Josef Somr
Jiří Lábus a další.

3. 4. - 6. 4.
NA POKRAJI SMRTI

Jen od 20 hodin. Americký akční thril-
ler. Steven Seagal a banda hrdlořezů
musí ubránit Nový Alcatraz pře teroristy
kteří ho chtějí dobýt.

7. 4. - 9. 4.
BLBEC NA KRKU

Jen od 20 hodin. Francouzská bláznivá
komedie v českém znění. Mafiánský
boss utekl z vězení a navíc vyhrál v lo-
terii. Je v tom ale jeden háček - vítězný
los má žena jeho neschopného dozorce
a ta právě utekla.

10. 4. – 13. 4.
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
Jen od 17 hodin. Pokračování amerického
filmu režiséra Ch. Colombuse v českém
znění. Zlo se vrátilo do Bradavic. Harry
Potter s Ronem a Hermionou se po prázd-
ninách vrací do kouzelnické školy
v Bradavicích a nemá ani ponětí o tom
že mu hrozí smrtelné nebezpečí.

10. 4. - 13. 4.
HLADINA ADRENALINU

Jen od 20 hodin. Britsko-německo-
lucemburský sportovní kriminální thriller
Parta mladých snowboardistů musí
uprostřed velehor bojovat o přežití poté
co náhodou odhalí skrýš nebezpečných
zločinců. Vzrušující podívaná, plná
honiček na lyžích, snowboardech, v he-
likoptérách, s padáky, na raftech.

14. 4. - 16. 4.
KEN PARK

Americké drama v necenzurované verzi
režiséra Larryho Clarka a Eda
Lachmana. Film vypráví příběh čtyř
mladých přátel a jejich rodin žijících
na předměstí Los Angeles. Bez cíle se
potulují životem, pátrají po hlubším
naplnění životů a hledají lásku. Jediný
smysl nacházejí v sexu nebo v radikál-
ních řešeních. Pro odvahu, s jakou
režiséři vykreslili sexuální život mla-
dých lidí, byl film zakázán v americké
kinodistribuci.

17. 4. - 23. 4.
PUPENDO

Nová filmová komedie Jana Hřebejka
a Petra Jarkovského inspirovaná povíd-
kami Petra Šabacha. Bedřich Mára žije
se svojí rodinou v malém činžovním bytě
na periférii Prahy. Před lety musel z po-
litických důvodů opustit místo vedoucího
ateliéru na pražské Akademii. 
Antipolem Bedřichovy netypické rodiny
je rodina ředitele základní školy Míly
Břečky. Soudruh Míla a jeho ambiciózn
žena Magda, již dlouhou dobu plavou
s hlavním proudem. Vedle generace
rodičů, odsouzené ke každodennímu
pachtění za kusem žvance, je zde
i generace jejich dorůstajících dětí
Hrají: Bolek Polívka, Jaroslav Dušek
Eva Holubová, Vilma Cibulková, Jiří
Pecha a další.

24. 4. - 27. 4.
TĚLO NA TĚLO

Americký akční thriller. Dávní nepřátelé
na život a na smrt se musí spojit a vydá-
vají se do vražedně nebezpečné akce
aby našli svou minulost. V hlavních
rolích Antonio Banderas a Lucy Liu.

28. 4. - 3. 5.
KNIHA DŽUNGLÍ 2

Jen od 17,30 hodin. Americký rodinný
animovaný film v českém znění. Mauglí
nyní žije v lidské vesnici, ale postrádá
svého medvědího přítele Balúa, ale také
tygr Šér Chán netrpělivě očekává chvíli
kdy se Mauglímu bude moci pomstít.

28. 4. - 30. 4.
PAVOUK

Jen od 20 hodin. Dlouho očekávaný
thriller kultovního režiséra Davida
Cronenberga. Jeden z nejkontroverzněj-
ších režisérů současnosti rozplétá
pavučinu osudu bývalého chovance
psychiatrické léčebny, který po předčas-
ném propuštění z kliniky začne brutálně
mordovat obyvatele Londýna.

1. , 15. 4. OD 10 H. 
ČERTŮV ŠVAGR

2. ,9. 4. OD 10 H. 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

3. , 14. , 25. 4. OD 10 H. 
DOBRÝ VEČER, PANE WILDE ANEB ...

3. , 23. , 24. 4. OD 19 H. 
22. 4. OD 10 H.
HRDÝ BUDŽES

4. 4. OD 19 H., SK. B
TŘI SESTRY

Jako všechny hlavní Čechovovy hry,
i tato se odehrává na ruském venkově
a zobrazuje tamější monotónní a tím pá-
dem frustrující život. Autor velmi přes-
ně postihuje i humorné aspekty takové
existence. Příběh Olgy, Máši a Iriny
Prozorovových je sice naplněn smut-
kem, ale zároveň je ten jejich smutek
svým způsobem groteskní. Jednotlivé
postavy jsou izolovány a zápolí se svý-
mi úzkostmi v nepoznatelném světě
i vesmíru. Všechny postavy (sestry i lidé
z místní posádky, příslušníci tzv. provin-
ciální inteligence) jsou stvořeny z realis-
tické tkáně prostředí a dialogů, v nichž
povrchové jednání a řeči jsou pouhými
úhybnými manévry, neboť maskují
hlubší konflikty a nejistoty. Snaží se ob-
jasnit smysl života a najít v něm svůj
pevný bod, své pevné místo. Marnost
této snahy je dalším z groteskních rysů
Čechovova díla.

7. 4. OD 10 HOD.
KOCOUR MODROOČKO

8. , 16. , 29. 4. OD 10 HOD.
28. 4. OD 16 HOD.

DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES
Pohádková veselohra. Jedna z nejčastěji
uváděných her středočeského rodáka
a patriota J. 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 vystupuje Pavel Nový.

8. 4. OD 18 HOD., SK. K
TRIO PRAGENSE

V KOSTELE SV. JAKUBA
Koncert vážné hudby. Účinkují:
Miroslav Laštovka - vysoká trubka,
Jana Koucká - soprán, Josef Popelka -
varhany. Zakladatelem souboru je
M. Laštovka, který se specializuje na in-
terpretaci skladeb komponovaných
zvláště pro vysokou trubku. Kombinace
se zvukem varhan a vysokého sopránu
dává zajímavou příležitost k prezentaci
děl, jež zase tak často neslyšíme. Těžiště
je samozřejmě v interpretaci barokní
hudby jak české, tak i světové, ale sou-
bor se nevyhýbá ani dalším hudebním
stylům. Pro posluchače jsou koncerty
tohoto souboru příležitostí k velkolepé-
mu zážitku.

11. 4. OD 10 HOD.
POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH

24. 4. OD 19 HOD., SK. P, A, B, C
MAM’ZELLE NITOUCHE

Městské divadlo Ústí nad Labem. Patří
mezi nejhranější díla pařížské operety.
Pro příslušníky starší generace je dílo
spjato s představou vynikajícího před-
stavitele dvojrole šantánového skladatele
Floridora a klášterního varhaníka
Célestina Oldřicha Nového. Dvojí život
člověka pohybujícího se v klášteře
i v šantánu přináší řadu komických
situací postavených na kontrastu obou
prostředí. Režie Libor Žídek, dirigent
Pavel Baxa nebo Norbert Baxa.

24. 4. OD 20 HOD.
PŘÍBRAMSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

Jeroným Lešner a ROSA Band.

30. 4. OD 10 HOD.
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA
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V Ý S TV Ý S T AA V YV Y
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA

ZÁMEČEK - ERNESTINUM
STÁLÁ EXPOZICE: FOTOGRAF FRANTIŠEK DRTIKOL

úterý až neděle   9 - 17 hodin

ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO
pondělí až pátek: 9 - 17 hodin, sobota a neděle: 14 - 17 hodin

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

V rámci koncertního cyklu „Historie příb-
ramského hornictví a hudba“ pořádá
vystoupení vokálně instrumentálního
souboru historických nástrojů Chairé
s názvem Český rok v písni a poezii.
Místo konání: Vstupní objekt Hornického
muzea Příbram 20. 3. od 18 hodin. Akce
je dotována z fondu kultury Krajského
úřadu Středočeského kraje.

VÝSTAVY:
7. 3 - 13. 4.

Turistické cíle Příbramska
115. výročí vzniku Klubu českých turistů
Místo konání: Galerie F. Drtikola
v  Zámečku - Ernestinu. Výstava se koná
při příležitosti 115. výročí vzniku Klubu
českých turistů, nabízí exkurzi po nejzají-
mavějších kulturních památkách a přírod-
ních lokalitách v regionu.

7. 3 - 13. 4.
Lebky - skryté umění přírody

Místo konání: Galerie F. Drtikola
v Zámečku - Ernestinu. Výstava unikátní
sbírky lebek našich i exotických druhů
živočichů zpracovaná Mgr. Pavlem
Zuberem.

14. 4. - 17. 4. 
Velikonoce v hornické chalupě

Místo konání: Hornický domek na Bře-
zových Horách. Předvádění velikonoč-
ních zvyků a obyčejů, prezentace
historických řemesel, velikonoční výstava
v interiéru hornického domku.

Ve dnech 22. - 23. 1. úspěšně
vykonala zkoušky na Pražs-
kou konzervatoř žákyně
2. ZUŠ Příbram Michaela
Káčerková. Je to již třetí
žákyně klavírní třídy paní
učitelky Kateřiny Dukové,
která obstála v náročné kon-
kurenci přijímacích zkoušek.
Přejeme oběma hodně úspě-
chů a děkujeme za hezkou
prezentaci školy.

Skladby A. Dvořáka 
a kantáta Bohuslava Martinů 

Otevírání  studánek
zazní 10. dubna od 19 hodin

v aule 4. ZŠ v provedení
Příbramského dětského sboru 
a Komorního smíšeného sboru

Vladimíra Vepřeka.
Recitace: Bořivoj Navrátil

Diriguje: Pavel Šmolík

Roverský kmen příbramských junáků připra-
vuje Velkou městskou hru pro všechny děti,
skauty i neskauty, ve věku od 9 do 14 let.
Velká dobrodružná hra s neobvyklými soutě-
žemi a úkoly na motivy středověké rytířské
legendy pro 5 - 7členné týmy. Nikdo nebude
poslední, každý vyhrává!
Začínáme 5. dubna ve 13 hod. na náměstí
T. G. M. ( za každého počasí ). Bližší infor-
mace o hře zveřejníme v březnu v regionálním
tisku (Periskop, Příbramský deník), v Českém
rozhlase - Regina, ale i ve školách a na jiných
místech po celé Příbrami.

RK Příbram

MMìss tt ss kký  œœłł aadd  PPłł íbbrr aamm  
vvyyhhll aašuujj ee  zzÆÆppii ss   ddìtt í  ddoo  mmaatt eełł sskkýcchh  škkooll ::

31. błezna 2003:
1. M Pł bram III, Jungmannova 416 

(roz łen  program pro d ti s oŁn  vadou)
4. M Pł bram VII, Okru n  200
5. M Pł bram VII, KutnohorskÆ 101
6. M  Pł bram VII, ul. 28. ł jna 55
8. M  Pł bram VII, bratł  ̈apkø 278 

10. M  Pł bram I, Hradebn  66
11. M  Pł bram VII, J. Drdy 496
18. M Pł bram VIII, koln  129 (alternativn )

1. dubna 2003:
12. M Pł bram III, Jungmannova 91
14. M Pł bram VIII, koln  131
19. M Pł bram II, Fibichova 272 (kłes anskÆ v chova)

2. dubna 2003:
3. M Pł bram II, OndrÆkova 280

15. M Pł bram II, nÆm st  dr. Theurera 262
(ozdravn  program)

3. dubna 2003:
9. M Pł bram VII, bratł  ̈apkø 235

13. M Pł bram VIII, koln  130 (KorÆlek - alternativn  
v chovn  vzd lÆvac  program ZaŁ t spolu )

10. dubna 2003:
SpeciÆln  M  Pł bram I, Hradebn  67

1. ZŠ a sportovní střelci
Vynikajících výsledků na naší škole dosahují členové střeleckého klubu. Žáky
trénuje pan J. Mikulášek. Zúčastňují se mnoha soutěží. Nejlepší členkou je Petra
Novotná. Na 1. sportovním plese patřila mezi oceněné sportovce okresu Příbram
za vynikající výsledky na závodech v krajských ligách, přeborech a účasti na mist-
rovství ČR. Stala se reprezentantkou Středočeského kraje pro rok 2003. 8. 2.
na Brandýské diabolce získala 1. místo, pohár a diplom. Spolu s Petrou reprezen-
tovali školu Radek Tydlačka a Adam Řehoř, který získal ve své kategorii 2. místo.
Všem úspěšným žákům blahopřejí pedagogičtí pracovníci 1. ZŠ.

CChhcceettee

iinnzzeerroovvaatt
vv   KK aa hh aa nn uu ??

Volejte  318  620  863

Na několika místech v Příbrami natáčela
kanadská televize film Jack Rozparovač.

Ve čtvrtek 13. 3. přijal starosta Ivan Fuksa na radnici nejlepší mládežnic-
ký tým volejbalistů Vavexu Příbram. 



V Husově ulici havarovala v pondělí
3. 3. v časných ranních hodinách šesta-
čtyřicetiletá řidička s osobním vozidlem
Opel Corsa. Plně se nevěnovala řízení
a po projetí levotočivé zatáčky narazila
přední částí vozu do betonových city
bloků uprostřed vozovky. Při nehodě
utrpěla tržnou ránu na hlavě a pohmoždě-
niny dolních končetin. Požití alkoholu
před jízdou bylo vyloučeno na místě pro-
vedenou orientační dechovou zkouškou.
Škoda byla vyčíslena na 60 000,- Kč.

K dopravní nehodě tří osobních vozi-
del došlo v pondělí 3. 3. v 11,45 hod.
v ulici kpt. Olesinského. Sedmatřicetiletý
řidič osobního automobilu Škoda Felicia
nedodržel bezpečnou vzdálenost a nara-
zil do zadní části vozidla Ford Transit.
Toto vozidlo bylo nárazem odhozeno
na další vůz Ford Escort. Nikdo z řidičů
nebyl zraněn, hmotná škoda na vozidlech

41 000,- Kč.
70letá žena přecházela 4. 3. ve 12,05

hod. silnici mimo přechod v Jinecké
ulici. Přehlédla zprava přijíždějící osobní
vozidlo Fiat Tipo a vstoupila do vozovky.
29letý řidič již nemohl střetu zabránit.
Paní utrpěla odřeniny a tržnou ránu
na hlavě a byla ošetřena v příbramské
nemocnici. 
Vloupání do vozidel:

V době mezi 2. a 3. 3. dosud neznámý
pachatel vyháčkoval přední dveře osob-
ního auta Škoda Felicia combi v Písecké
ulici. Odcizil autorádio, několik audiokazet
a autozapalovač. Majiteli způsobil škodu
13 000,- Kč.

Zatím neznámý pachatel v době mezi
l. a 3. 3. rozbil skleněnou výplň stahova-
cího okna předních dveří osobního vozu
Škoda Fabia combi v ulici Gen. Tesaříka.
Poté z vozu odcizil autorádio s CD pře-

hrávačem s odnímatelným panelem.
Poškozením vozidla způsobil 37letému
majiteli škodu za 15 000,- Kč. Hodnota
odcizených věcí činí 12 500,- Kč.

K vloupání do osobního vozidla Škoda
120 došlo v odpoledních hodinách
3. března v Nádražní ulici. Po rozbití sta-
hovacího okna vnikl neznámý pachatel
do vozu a odcizil z něj černou koženou
kabelku s osobními doklady, peněženkou
s finanční hotovostí, kreditními kartami,
mobilním telefonem a svazkem klíčů.
Na poškození vozu a odcizených věcech
způsobil jednapadesátiletému majiteli
škodu přesahující částku 11 tis. Kč.

Pravděpodobně v nočních hodinách
z pondělí na úterý 4. 3. se dosud neznámý
pachatel vloupal do osobního motorové-
ho vozidla Škoda Forman na parkovišti
Pod Čertovým pahorkem. Odcizil autorá-
dio s přehrávačem a instalatérské  nářadí-

za 421 000,- Kč. 
Policisté Obvodního oddělení Příbram

šetří případ vloupání do sklepní kóje,
ke kterému došlo pravděpodobně v odpo-
ledních hodinách  v neděli 2. 3. v ulici
bratří Čapků. Pachatel vypáčil zámek
u dveří sklepní kóje a odcizil dvě horská
kola a vrtačku za 11 600,- Kč.

Dosud neznámý pachatel se v pondělí
3. 3. vloupal do pivnice v Jungmannově
ulici. Po vylomení okna vnikl do herny,
poté do pivnice a odtud odcizil finanční
hotovost 3 500,- Kč, několik kartonů
cigaret různých značek a lahví tvrdého
alkoholu. 48letému majiteli tak způsobil
škodu v celkové výši  10 000,- Kč. 

Z trestného činu krádeže obvinil poli-
cejní rada služby kriminální policie a vy-
šetřování sedmnáctiletého mladíka
z Dobříšska.  V pondělí 3. března kolem
jedné hodiny odpoledne v prodejně

Mobil Market v ulici Palackého odcizil
firemní mobilní telefon Nokia v hodnotě
8 500,- Kč, ve kterém byla SIM karta
s kreditem 38 000,- Kč.  Trestní zákon
za tento trestný čin uvádí odnětí svobody
na šest měsíců až tři léta nebo peněžitý
trest. 

Dva muže cizí státní příslušnosti
ve věku 26 let v těchto dnech  obvinil
policejní rada SKPV z trestných činů
krádeže a poškozování cizí věci. V sobo-
tu 22. 2. se v časných ranních hodinách
vloupali do zlatnictví v Pražské ulici.
Odtud odcizili větší množství klenotů
a hodinek v celkové částce přesahující
360 000,- Kč.  Na poškození prodejny
způsobili škodu za nejméně 10 000,- Kč.
Oběma mužům hrozí podle trestního
zákona trest odnětí svobody od šesti mě-
síců do tří let nebo peněžitý trest.

Z   d e n í k u   P o l i c i e   ČR

PŘÍJMY TIS. KČ
Kapitola 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí 12 039,00
Svoz komunálního odpadu 12 039,00 
Kapitola 709 - Městské lesy 700,00
Kapitola 714 - Školství - předškol. zařízení, základní školy, školní jídelny 250,00
Příspěvky rodičů na školní družiny 250,00 
Kapitola 715 - Zdravotnictví 200,00
Městské jesle 200,00 
Kapitola 716 - Ostatní kulturní činnost 300,00
Prodej publikací 160,00 
Reklamní služby 60,00 
Ostatní nedaňové příjmy (vstupné) 80,00 
Kapitola 720 - Správa majetku města 7 922,00
Příjmy z pronájmu ostatních nebytových prostor 7 922,00 
Kapitola 728 - Sociální věci 600,00
Azylový dům 600,00
Kapitola 738 - Galerie Františka Drtikola 50,00
Vstupné 30,00
Tržba z komisního prodeje 10,00 
Pronájmy 10,00 
Kapitola 739 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 42 334,00
Odvod 70 % nájemného z bytu 26 022,00 
Odvod 100 % z nebytů 11 402,00 
Ostatní 4 910,00 
Kapitola 740 - Investice 11 619,00
Nájem pozemku 119,00 
Nájem VaK 11 500,00 
Kapitola 741 - Všeobecná pokladní správa 500 585,00
Úroky z účtu 1 600,00 
Výnosy z akcií 100,00 
Pokuty 800,00 
Dary 100,00 
Ostatní nedaňové příjmy 8 000,00 
Příjmy kapitálové 68 000,00
Prodej nemovitostí 5 000,00
Prodej bytů (včetně prodeje obálkovou metodou 3 000 tis. Kč) 63 000,00 
Příjmy daňové 283 910,00
Daně z příjmu 252 550,00 
Daně z nemovitostí 8 000,00 
Správní poplatky - hrací automaty 4 800,00
Správní poplatky ostatní 6 200,00 
Popl. za odnětí zemědělské půdy 600,00 
Sankční poplatky 50,00 
Poplatky ze psů 1 000,00 
Poplatky za užívání veřejného prostranství 2 600,00 
Poplatky za provoz VHP 6 000,00 
Poplatky za užívání veřejného prostranství - parkovací automaty 1 900,00 
Příjmy ze vstupného 200,00 
Příjmy za vjezd 10,00 
Dotace 132 575,00
neinvestiční dotace - sociální dávky kapitoly 728 s ÚZ 52 678,00 
neinvestiční dotace - sociální dávky kapitoly 729 s ÚZ 16 920,00 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na školství 4 777,00 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na státní správu 11 511,00 
dotace od obcí - doprava 950,00 
Financování 5 500,00
Fond FRR 5 500,00 
PLÁNOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 576 599,00

VÝDAJE TIS. KČ
Kapitola 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí 12 224,00
Svoz komunálního odpadu 12 039,00
Nákup služeb 180,00
Materiál 5,00
Dotace ČSAD, s. r. o., Příbram 15 500,00
Plánované investice, rekonstrukce, ostatní 21 400,00

Kapitola 714 - Školství - předškolní zařízení, základní školy, školní jídelny 27 657,59
Mateřské školy 6 868,59
Základní školy vč. příspěvku rodičů na školní družiny 19 000,00
Ostatní školství 279,00
Školní jídelny 1 000,00
ZUŠ 510,00
Kapitola 715 - Zdravotnictví 6 040,00
Městské jesle 4 180,00
Záchytná stanice 1 360,00
Příspěvky organizacím 500,00
Kapitola 716 - Kultura 36 855,00
Divadlo Příbram 11 000,00
Kino Mír 200,00
Knihovna J. Drdy 8 500,00
Ostatní kultura 2 600,00
Zahraniční styky 900,00
Kulturní spolky, sportovní organizace (granty) 13 485,00
Matrika 170,00
Kapitola 717 - Městská policie 14 000,00
Kapitola 718 - Požární ochrana 1 342,50
Kapitola 719 - Vnitřní správa 90 047,01
odbor organizační a vnitřních věcí 84 965,01
Místní zastupitelské orgány 2 581,50
Ostatní činnost pro město 2 500,50
Kapitola 720 - Správa majetku města 21 810,30
Mateřské školy 1 951,00
Základní školy 4 100,00
Školní jídelny 500,00
Ostatní školství 350,00
Záchytná stanice 120,00
Činnost místní správy 2 010,60
Ostatní činnost pro město 35,00
Požární ochrana 87,00
Městské jesle 477,00
Azylový dům 1 780,00
Bezdomovci 107,00
Kulturní dům 376,40
Oprava a údržba školských zař
ízení 4 100,00
Ostatní 5 816,30
Kapitola 722 - Živnostenský úřad 1 054,00
Kapitola 728 - Sociální věci 65 000,00
Bezdomovci 20,00
Pečovatelská služba 9 987,00
Sociální péče bez ÚZ 495,50
Sociální dávky s ÚZ 52 678,00
Azylový dům 1 469,50
Příspěvky sdružením (granty) 350,00
Kapitola 729 - Sociální věci 17 550,00
Sociální dávky s ÚZ 16 920,00
Sociální péče bez ÚZ 630,00
Kapitola 734 - Právní odbor 8 000,00
Kapitola 735 - OKRM 2 060,00
Kapitola 736 - Stavební úřad 40,00
Kapitola 738 - Galerie Františka Drtikola 1 230,00
Kapitola 739 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 86 229,00
Technické služby 43 895,00
Bytové hospodářství 42 334,00
Kapitola 740 - Investice 96 816,62
Odbor investic 83 016,62
VaK 13 800,00
Kapitola 741 - Všeobecná pokladní správa 51 742,98
Úhrada úroku 2 000,00
Splátky úvěru 31 721,98
Pohřby bez pozůstalých 50,00
Ostatní 17 971,00

PLÁNOVANÉ VÝDAJE CELKEM 576 599,00

ROZPOČET MĚSTA PŘÍBRAM NA ROK 2003
Ekonomický odbor Městského úřadu

Příbram má na starosti místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý. Tvorba letošního
rozpočtu tedy ležela především na něm
a rozhodně to nebyla práce lehká. Bylo
třeba srovnat potřeby s reálnými mož-
nostmi. Největší komplikace ale nejspíš
způsobil přechod státní správy pod samo-
správu, to je situace zcela nová a velice
těžko odhadnutelná. 

„Letošní rozpočet byl koncipován jako
vyrovnaný. V příjmové části jsme vychá-
zeli z předpokládaného navýšení
v oblasti daní. Ve výdajové části jsme
se snažili zachovat i určitou část
pro investice jak do oblasti kultury,

sportu ale i do oblasti sociálních služeb.
Co se týče vyrovnanosti rozpočtu, tak
nás dost ohrožuje neznalost nákladů
na přechod státní správy pod městský
úřad. Tady je velký problém s nárůstem
mezd a nejsem si zcela jistý, zda podpo-
ra na jednoho úředníka, který k nám
přecházel v rámci reorganizace státní
správy, je dostatečná. 

To se ukáže až v průběhu roku. Budeme
situaci pravidelně sledovat, vyhodnoco-
vat a v krajním případě provádět rozpo-
čtové změny. Nejvýraznějšími akcemi
v našich investičních plánech jsou úpra-
vy silnic a chodníků. 

Dále pak jsme rozhodli, že veškeré

finanční prostředky, které budou vybrá-
ny v příjmové složce z pronájmu bytů,
vrátíme opět do bytového fondu. Budeme
pokračovat ve výstavbě nových bytů
na dole Anna, dokončovat se bude
Domov seniorů na Březových Horách.
V oblasti sportu plánujeme poměrně roz-
sáhlou akci a tou je rozšíření sportovní
haly v plaveckém bazénu tak, aby hala
odpovídala parametrům pro ligové
a mezinárodní zápasy”, uvedl Ivan Šedivý.

Investiční prostředky věnuje město
např. i na vylepšení stadionu Marily
Příbram a Spartaku Příbram.



O patnáct psů se nyní starají  pracovníci
psího útulku Maják v Lazci.  „To je oproti
jiným měsícům docela málo. Naše kapacita
je až 25 psů a někdy se i stává, že musíme
útulek  uzavřít, protože psíky už nemáme
kam dát,“ říká vedoucí útulku František
Limberk. Náklady spojené s provozem
tohoto zařízení plně hradí město, konkrétně
Technické služby Příbram. 

Do útulku jsou přijímáni pouze psi, které
sem dopraví strážníci městské policie.
„Bereme psy i od obcí, se kterými máme
uzavřenou smlouvu,“ vysvětlil F. Limberk.
To jsou podle jeho slov Jince, Milín,
Obecnice a Březnice. „Stává se nám, že
najdeme odložené psí miláčky uvázané
u naše plotu. Také jsme měli před dveřmi
krabici plnou štěňátek,“ vzpomíná. 

V loňském roce prošlo tímto zařízením
237 psů, do adopce se jich podařilo umís-
tit 140 a dalších 65 bylo vráceno majitelům.

„Pejsci k nám někdy přijdou v opravdu
zuboženém stavu a trvá celé týdny, než se
nám podaří je dát opět do pořádku a pře-
stanou se bát,“ doplnil dále František
Limberk, který se o své svěřence stará již
šestým rokem. Útulek město zřídilo na po-
čátku devadesátých let a za tu dobu již
prošel celou řadou změn. Přesto by si zcela
určitě zasloužil zásadní rekonstrukci.
K tomu vedoucí Limberk řekl: „Letos nás
čekají alespoň nové chodníky v areálu.
Líbilo by se nám v budoucnu tady zřídit
i psí penzion, kam by si majitelé mohli psa
odložit, třeba v době své nemoci či dovole-
né. Takové zařízení v našem regionu

opravdu hodně chybí..“
V našem zpravodaji budeme pravidelně

představovat pejsky, které je v útulku možné
získat. Za odebraného psa se neplatí, pouze
je nutné zaplatit poplatek 250 korun,
ve kterém je zahrnuto veterinární ošetření,
očkování psa a jeho odčervení.  Pokud jde
o psy zaběhlé, které tady najdou jejich ma-
jitelé, odvíjí se poplatek podle počtu dnů,
které tady pes pobude. V loňském roce
tady měli asi šedesát takových případů.

PSÍ ÚTULEK MAJÁK MŮŽETE NAVŠTÍ-
VIT DENNĚ OD 7 DO 17 HODIN, 

NEBO ZAVOLAT A INFORMOVAT:
318 629 531
777 705 616

PSÍ ÚTULEK MAJÁK V LAZCI A JEHO OBYVATELÉ

A kteří pejsci  tady jsou nyní ?
Šmudla je velice přítulný kříženec,
který do útulku přišel v hodně zubože-
ném stavu.  Teď již má veselá očička
a je z něj vykrmený, velmi energický
a čistotný pejsek, vděčný za každé
pohlazení. 
Riki je dlouhosrstý asi 2,5 roku starý,
hnědý, černě melírovaný. Je to velice
přítulný a hodný pejsek, a proto je
vhodný i k dětem.

Fero je kříženec jezevčíka zlaté barvy,
stáří  tři roky. Bohužel má jenom jedno
oko, a je tedy i náladový. Je to dobrý
hlídač, hodí se k rodinnému domku.
Kazan je německý ovčák, černý se
světlými znaky na nohou a na hlavě.
Do útulku se dostal, protože mu zem-
řela panička a zůstal sám. Je hodně
bázlivé povahy a cizích lidí se bojí.
Brit je šestiletý, krásný malamut,
černý s bílými znaky. Hodí se všude,

jen ne tam, kde mají domácí zvířata.
Ta okolo sebe nesnese, ale jinak je
hravý a s lidmi vychází naprosto skvěle.
Damián je krásný hussky, asi tříletý,
šedobílý, hodný, ale velký tulák. Kvůli
němu museli v útulku zvyšovat plot.
Kříženec pittbulla Rocky je 1 až 1,5
roku starý, hnědé barvy s bílými znaky
na hlavě. S lidmi nemá problémy, ale
ostatní psy nesnese, napadá je a prostě
si kolem sebe dělá prostor.

Šmudla

Brit

Fero Damián Rocky

Na základě připomínek občanů podáváme
vysvětlení k provozu parkoviště pod Svatou
Horou.

Parkoviště provozují Technické služby města
Příbram od 1. dubna do 31 října. V ostatních mě-
sících není parkoviště v provozu. Ve spodní části
parkoviště je stavební buňka, ve které pracuje
zaměstnanec Technických služeb. Na této buňce je
velkým písmem uvedena cena parkovného
(20,- Kč za osobní automobil, 100,- Kč za auto-
bus a den). Zaměstnanec je povinen vydat řidiči
doklad o zaplacení, tzv. „Parkovací lístek“, na kte-
rém je uvedená cena. Parkovací lístky jsou evido-
vány a kontrolovány podle útržků. Dále je na
stavební buňce zřetelně uveden provozovatel
parkoviště (Technické služby města Příbram),
vedoucí zaměstnanců a jména zaměstnanců.
Uvedeno je i telefonní číslo vedoucího. 

Pokud občané poukazovali na to, že v závěru
listopadu minulého roku bylo od zahraničního
autobusu vybíráno vysoké parkovné, jednalo se
pravděpodobně o podvodníka, který svévolně
zkoušel vybrat neoprávněně parkovné. Jak vyply-
nulo z výše uvedených údajů, není v zimním
období parkoviště obsluhováno. Zaměstnanci
Technických služeb města Příbram pro toto parko-
viště jsou zaměstnáni pouze na dobu jeho provozu.

Městská policie na základě tohoto upozornění
bude v dalším období na parkovišti náhodně kon-
trolovat, aby ke zmíněným případům nedocházelo.

Při jakékoliv pochybnosti o ceně, která je výraz-
ně viditelná, může řidič zavolat na uvedené číslo.
Nesprávné účtování není možné zjistit jinak, než
oznámením konkrétního případu přímo vedoucímu.

Problém veřejných WC na Svaté Hoře spočívá
v tom, že jsou pronajaty soukromé osobě. Přes
smluvně zajištěné otevření WC během většiny
dne, včetně sobot, nedělí, bohužel dochází k poru-
šování smlouvy. Stává se tak zejména z důvodů
nemoci. Bohužel se zatím nepodařilo najít jiného
zájemce na provozování tohoto zařízení.  

Je třeba však připomenout, že na vlastním parko-
višti pod Svatou Horou (vedle obsluhy) po dobu
přítomnosti obsluhy parkoviště je otevřeno WC
(jak pro muže, tak pro ženy) a vedle toho ještě
mobilní buňka WC, která je přístupná po celých
24 hodin.

Od 1. 4. 2003 budou k dispozici rovněž WC

přímo v areálu Svaté Hory. 
Středisko komunálního odpadu svezlo k likvi-

daci z města Příbrami a dalších 63 obcí celkem
12 926 tun komunálního odpadu, 33,5 tun nebez-
pečných složek komunálního odpadu (lednice,
barvy, léky, zářivky, galvanické články, oleje), pro-
vedlo 78 svozů separovaných plastů, tj. 40,1 tuny
vždy z 85 svozových míst, smluvně zabezpečilo
firmou AMT, s. r. o., Příbram svoz 92,2 tuny papí-
ru a 58,6 tuny skla.

Středisko údržby komunikací zabezpečilo

např. opravy a čištění kanálových vpustí ve 41 uli-
cích, asfaltování a opravy výtluků v 93 ulicích,
opravu skel 19 zastávek MHD, generální opravu
32 a průběžné opravy 28 dětských hřišť, opravu
262 ks dopravních značení, instalaci označení
28 ulic a 66 vyhrazených parkovišť ZTP, výrobu
nebo opravu 48 ks laviček, výrobu 28 nových
košů na odpadky, opravu 12 ks velkoobjemových
kontejnerů, 163 ks komponentů svislého dopravní-
ho značení a zabudování 74 ks nových dopravních
značení, obnovilo vodorovné dopravní značení
ve 34 ulicích a přechodů u škol.

Středisko veřejná zeleň provedlo prořezávky
keřů v 74 ulicích, kácení 136 ks starých nebo pad-
lých stromů včetně stromů v řečišti potoka Litavka
v lesoparku spolu s úpravou břehů toku a úpravou
cest. Od dubna do září pokosilo trávu na výměře
269,3 ha. Provedlo likvidaci „bolševníků“ ve 12
lokalitách města. Vysadilo 126 ks listnatých a 82
ks jehličnatých stromů, 658 ks listnatých keřů.

Středisko správy hřbitovů zabezpečilo provedení
90 obřadů v kapli na hřbitově, 21 výkopů a pohřbů
do země, 18 do hrobky, 32 uložení uren, 97 rozptylů,
výkopy 5 nových hrobek.

Středisko veřejného osvětlení (VO) provedlo
1 646 oprav malého a středního rozsahu VO.
Provedlo generální opravu a investiční výstavbu
VO ve 26 ulicích na Březových Horách, dále
v ulici Osvobození, na Dvořákově nábřeží, zabu-
dování 8 historických osvětlení, výstavbu VO
u podjezdu na Flusárně, zabezpečení vánoční
výzdoby apod.

Středisko Zimní údržby a čištění města usku-
tečnilo ve 41 zásahových dnech 157 výjezdů tech-
niky, spotřebovalo 110 t soli,  187 t inertu a 2 900 l
solanky. Po skončení zimní údržby od 19. do 42.
týdne provádělo blokové čištění města ve dnech
pondělí, středa a pátek. Denně (pondělí až sobota)
zabezpečovalo svoz odpadků ze 165 odpadkových
košů, pravidelný úklid po trzích a při blokovém
čištění strojový sběr psích exkrementů. 

Středisko zimní stadion v uplynulém roce
zabezpečilo 2 719 hodin využitého provozu ve velké
hale a 1 340 hodin v malé (později kryté) hale.

Středisko plavecký bazén zabezpečilo provoz
Aquaparku a sportovní haly. Návštěvnost: 196 434
osob v Aquaparku, 21 128 osob ve venkovním
bazénu, 5 405 osob v sauně, 1 796 hodin sportovní
haly (zápasy, tréninky, školy, veřejnost). Firmy
provedly 1. etapu generální opravy venkovního
bazénu (technologického zařízení strojovny), pod-
střešní opláštění budovy plaveckého bazénu
a generální přestavbu sauny. Zrekonstruovaná sauna
byla uvedena do provozu 14. 2. 2003.

Středisko areálu Nový rybník zabezpečovalo
provoz koupání v rybníku, minigolfu, stěny Jakub,
skateparku. Byl vybudován kemp se dvěma
chatkami, prostorem pro stanování a sociálním
a hospodářským zabezpečením, oprava laviček
a elektrické instalace v letním kině. Návštěvnost:
koupaliště rybník 3 077 platících osob, 1 459 osob
na skateparku, 734 osob na stěně Jakub, 3 981 osob
na minigolfu a 115 osob v kempu.

Ing. Jan  Klemš
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PARKOVIŠTĚ POD SVATOU HOROU

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V souladu s usnesením Rady města Příbram
č. 937/97 organizují Technické služby města Příbrami
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
a velkoobjemového domovního odpadu od občanů
města Příbrami (nikoliv od podnikatelů a živnostníků). 

Chcete-li se zbavit velkoobjemového odpadu (starý
nábytek, zbytky podlahové krytiny, koberců, mís WC,
apod.), odevzdejte ho ve stanovených časech a termí-
nech na určených stanovištích společně s nebezpečnými
složkami komunálního odpadu. 

Tento odběr bude bezúplatně a pomůže ke zlepšení
čistoty a pořádku v našem městě. 

29. 3.
8.00 - 9.00 u křižáku Fialka

9.30 - 10.30 parkoviště, U školy 90, Pb VIII
11.00 - 12.00 Zavržice, zastávka MHD

5. 4. 
8.00 - 9.00 Mládežnická 464, Pb VII
9.30 - 10.00 Čechovská 112, Pb VII
11.00 - 12.00 hřiště u III. polikliniky

12. 4.
8.00 - 9.00 parkoviště - 28. října 107, Pb VII

9.30 - 10.30 Prof. Skupy 294, Pb VII
11.00 - 12.00 náměstí Fr. Kučery, Pb VII

26. 4.
8.00 - 9.00 Legionářů - u gymnázia, Pb VII

9.30 - 10.30 křižovatka: P. Bezruče - A. Jiráska,  Pb
IV

11.00 - 12.00 křižovatka: Anenská - A. Jiráska, Pb IV

3. 5.
8.00 - 9.30 Březové Hory - nám. J. A. Alise

10.00 - 11.30 Bř. Hory - křižovatka: Heyrovského -
Na Struhách

10. 5.
8.00 - 9.00 parkoviště na Rynečku, Pb III

9.30 - 10.30 za Uranem, Pb I
11.00 - 12.00 Hornické nám., Pb II

17. 5.
8.00 - 9.00 Alšovo nám., Pb II

9.30 - 10.30 Východní nám., Pb II
11.00 - 12.00 prodejna, Ke Kocábě, Pb IX 

24. 5.
8.00 - 9.00 J. Drdy 502, Pb VII

9.30 - 10.30 křižovatka: Drkolnovská - Slunná, Pb V
11.00 - 12.00 křižovatka: Táborská - Strakonická, Pb V

31. 5.
8.00 - 9.00 Smetanova ul., Pb III 

9.30 - 10.30 Sázky - koloniál, Pb III
11.00 - 12.00 Žežice - konečná MHD

7. 6.
8.00 - 9.00 Orlov - u kapličky

9.30 - 10.30 Lazec - u kapličky
11.00 - 12.00 Kozičín - zastávka MHD - ČSAD

14. 6.
8.00 - 9.00 Brod - stará křižovatka

9.30 - 10.00 Jeruzalém - zastávka ČSAD u rybníka
11.00 - 12.00 Jesenice - u obchodu

Na snímku je bývalá budova Policie ČR v ul. gen. Tesaříka 19. Nyní zde
najdete některé odbory MěÚ Příbram: odbor dopravy (registrace vozidel,
řidičské průkazy, správní agenda), odbor správy budov, živnostenský
úřad, odbor org. a vnitřních věcí (občanské průkazy, ohlašovna obyvatel,
matrika, cestovní doklady). Telefon: 318 498 200 (ústředna).

Kontaktní místo VaK Beroun v Milínské ulici. Tato společnost nyní
provozuje vodovody a kanalizace v majetku města Příbram. V současné
době společnost předložila vedení města podrobný přehled o ztrátovosti
vody v příbramském vodovodním řadu. Ztráty činí 33,8 procent.
Telefon: zdarma 0800 100 648.

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Komunitní centrum, I. poliklinika, Na Příkopech 103, 

tel.: 318 637 531, úterý, středa, čtvrtek   8.30 - 14. 30 hodin
Nabízí: speciální poradenství, právní poradnu, besedy s lékařem,
kroužek „Dovedné ruce“, klubové posezení. Podrobný program je
k dispozici v Centru SPCCH. Nyní nově asistenční služba: doprovod
k lékaři a na úřady, vyzvednutí léků v lékárně, krátkodobý dohled u ne-
mocných, Tato služba je zavedena pro staré a postižené občany okresu. 

INFORMACE: 607 140 580, 723 837 463



Mezinárodní výstava cestovního
ruchu Holiday World, která probí-
hala začátkem února na pražském
Výstavišti, prověřila pracovníky
Živnostenského úřadu Příbram.

Této výstavy se tentokrát
zúčastnilo město ve svém vlastním
stánku, a ne již pod křídly Bohe-
mia Centralis jako tomu bylo v mi-
nulosti. A nedopadlo to rozhodně
špatně.

„Náš stánek byl nejen dobře situ-
ovaný, protože na něj bylo ze
všech stran vidět, ale byl i velice
pěkný. Shodli jsme se, že patřil
mezi stánky skutečně dobře
připravené,“ pochvaloval si místo-
starosta Václav Beneš. „Byli jsme
jediným stánkem Středočeského
kraje, kde se zastavil i ministr
pro místní rozvoj Pavel Němec,
který výstavu navštívil. To bylo
pro nás velké překvapení,“ doplnil
vedoucí živnostenského úřadu Ota
Hauptmann, který na otázku, o co
se v našem stánku návštěvníci
nejvíce zajímali, odpověděl:

„Samozřejmě o Svatou
Horu, Hornické muzeum,
Aquapark a Památník
Antonína Dvořáka. A ne-
mohu opominout velký zá-
jem o kamínky, které si
přímo ve stánku mohou
zájemci za pomoci zkuše-
ného pracovníka Hornic-
kého muzea Antonína
Švece sami geologickým
kladivem odlomit.”

Do příbramského stánku

vedly také první kroky zástupce
středočeského hejtmana Františka
Váchy. „Jsem samozřejmě hodně
zvědavý, jak prezentujeme naši
oblast, na rozvoj agroturistiky
a její propagaci. Je to tady hodně
příjemné, jak ve vašem stánku, tak
i ve stánku Středočeského kraje.
Sbírám materiály a zjišťuji, že
posun v propagaci našeho kraje je
opravdu výrazný a to je dobré.
Trošku smutné je pro mne zjištění,
když pak vidím, že někteří přátelé
vědí, jak vypadá Itálie a Španělsko
a netuší, co mají kousek za humny.
Náš kraj je překrásný a máme se
čím chlubit.“

Rozhodně nezanedbatelným prv-
kem vzbuzujícím velký zájem

návštěvníků byla v na-
šem stánku i prezentace
Hotelu Belveder. 

„Jsme na podobné
výstavě s městem

poprvé a velmi
rád bych

v této 

spolupráci pokračoval,“ řekl ředi-
tel hotelu Václav Kaluš a společně
s Otou Hauptmannem již nyní pře-
mýšlejí, co příště zlepšit a jaké
materiály připravit. „Nejhorší je,
když  lidé dostanou špatnou infor-
maci, to už se pak těžko napravuje.
Informovanost musí být naprosto
precizní,“ je přesvědčen vedoucí
živnostenského úřadu, který také
nezapomněl pochválit svůj pra-
covní tým. „Vím, že se na ně mo-
hu spolehnout a to je důležité.“

A co na naši účast na této mezi-
národní výstavě říká starosta Ivan
Fuksa: „Je moc dobře, že jsme se
této akce zúčastnili. O naše město
je zájem a máme co nabízet. Naším
cílem je stále zvyšovat příliv turistů
do města a za posledních osm let
se nám to i daří. Před osmi lety se

návštěvnost pohybovala
na úrovni 200 tisíc

návštěvníků a nyní
je to již kolem půl
milionu. Dali jsme
si nesmělý cíl toto
číslo ještě v hori-
zontu pěti let zvý-
šit na 750 tisíc.
To není samozřej-

mě jenom práce
pro město,

ale přede-
vším pro
soukromý
sektor.“

- str -
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Na několika místech v Příbrami natáčela
kanadská televize film Jack Rozparovač.
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