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Poslední masopustní den dorazil
masopustní průvod také na příbramskou radnici. Byli to bohutínští dobrovolní hasiči, kteří nám
spolu s dětmi ze Základní školy
Jiráskovy sady připomněli starodávné zvyky. Ale masopust skončil
a nezadržitelně se již blíží jaro.

Starosta J. Řihák podepsal smlouvu
na poskytnutí dotace na Průmyslovou zónu Balonka.

Každou neděli od 12 hodin vysílá
ČT 1 diskuzní pořad “Otázky
Václava Moravce”. V neděli 4. 3.
byl tento pořad trošku jiný.
Odehrával se v Kongresovém
centru, byla přítomná i veřejnost.
Protože se zde jednalo o žádosti
USA o umístění amerického
radaru v Brdech, byl zde přítomen
také starosta Příbrami Josef Řihák.
Hájil zde zájmy obcí, kterých se
umístění radaru bezprostředně
týká.

V sobotu 3. 3. se uskutečnil
v Sokolovně již pátý Podnikatelský ples. Pořádala ho Okresní
hospodářská komora Příbram,
zúčastnili se ho převážně podnikatelé z příbramského regionu.
Pořadatelé byli velice mile
potěšeni, protože vstupenky byly
vyprodány již měsíc před plesem.

w w w. p r i b r a m . e u

P OLICEJNÍ ŘEDITEL
SE PŘ EDSTAVUJE OB Č AN Ů M

Nový příbramský policejní ředitel vítá těsnější
spolupráci s městskými strážníky
Významná změna se odehrála na přelomu loňského
a letošního roku ve vedení příbramského okresního
ředitelství Policie České republiky. Dlouholetého
příbramského policejního ředitele
JUDr. Václava Stupku,
který odešel
do důchodu,
od 1. ledna
ve funkci vystřídal rada
plukovník
JUDr. Jiří
Drábek.
„V Příbrami
jsem působil
od 1. ledna
roku 2000
ve funkci
ředitele
okresn í h o
policejního
ú ř a d u
vyšetřování.
Od r. 2003
po sloučení služby vyšetřování a služby kriminální
policie jsem byl zástupcem ředitele Okresního ředitelství Policie ČR Příbram pro trestní řízení. V této
funkci jsem působil až do října roku 2004, kdy jsem
vyhrál výběrové řízení na uvolněné místo ředitele
Okresního ředitelství Policie ČR v Mělníku,“ říká
nový příbramský policejní ředitel Jiří Drábek.
V čem se liší bezpečnostní situace v Příbrami
proti Vašemu předchozímu působišti v Mělníku?
„Chtěl bych zdůraznit, že bezpečnostní situaci
a poměry v Příbrami znám velmi dobře, neboť i
přesto, že jsem poslední dva roky působil v Mělníku,
tak jsme vlastně z Příbrami nikdy neodešel. Po celou
dobu jsem v Příbrami trvale bydlel. Mělnicko i
Příbramsko mají podobné teritoriální rozložení obyvatelstva. V obou okresech je většina obyvatel
soustředěna do tří velkých městských aglomerací,
velkou roli zde hraje i malá dojezdová vzdálenost
do hlavního města. Pokud jde o nápad trestné
činnosti, je v obou okresech situace podobná. Liší se
pouze strukturou a četností útoků v jednotlivých
kategoriích, které policie rozlišuje. Ve srovnání
s Mělnickem na Příbramsku vyznívá situace
nepříznivěji. Především máme v našem okrese více
loupeží, v případech násilných trestných činů
dochází na Příbramsku častěji k použití brutálního
násilí. V našem okrese jsou i patrné stopy organizované trestné činnosti.“
Čím je to způsobeno? „Struktura obyvatelstva
na Příbramsku byla výrazně ovlivněna v 50. a 60.
letech minulého století, kdy v souvislosti s těžbou

uranu nastal velký příliv lidí. Přišli sem obyvatelé,
kteří neměli ke zdejší krajině žádný vztah. Nemají tu
kořeny. Došlo k velké fluktuaci pracovních sil. Tato
skutečnost, neúplné rodiny a další nepříznivé vlivy
vyvolaly nárůst potenciálních pachatelů trestné
činnosti.“
Policie se v současné době potýká s nedostatkem
pracovníků. Jaká je situace na Příbramsku?
„V současné době nám v okrese chybí 37 policistů.
Zejména nás trápí nízké stavy v Dobříši, v Sedlčanech a částečně i v Milíně.“
Jak hodláte situaci řešit?
„Oslovujeme potencionální zájemce o práci u policie prostřednictvím regionálních médií, jsme i v kontaktu s představiteli samosprávy. Snažíme se
vstoupit do podvědomí veřejnosti a oslovit občany
s tím, že Policie ČR nabízí atraktivní pracovní místa
se stálým příjmem a se sociálními jistotami.
Od počátku roku registrujeme již 11 uchazečů
o práci u Policie ČR.“
Na které činnosti se chcete především zaměřit?
„Není oblast, kterou by policisté nějak zanedbávali.
Ovšem za největší problém na Příbramsku, na jehož
řešení se naši lidé velmi podrobně zaměřují, je tak
zvaná drobná pouliční kriminalita. Mám na mysli
zejména vloupání do zaparkovaných vozidel, ničení
majetku, vandalství a podobně. K potlačení těchto
nepříznivých jevů přizpůsobujeme i výkon hlídkové
služby. V této oblasti jsme již zaznamenali úspěchy,
byť zatím dílčí. Naši policisté budou ve větší míře
využívat i nové metody sloužící k dopadení
a usvědčení pachatelů těchto trestných činů, které
z taktických důvodů nemohu prozradit.“
Jak hodnotíte spolupráci s městskými strážníky
v Příbrami?
„Od mého minulého působení v Příbrami jsem
zaznamenal výrazné zlepšení spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií Příbram. Od začátku
letošního roku naši lidé společně se strážníky realizovali několik akcí, což vedlo k zadržení pachatelů
trestné činnosti.“
V čem je tato spolupráce dobrá, v čem by se
naopak měla zlepšit?
„Velkým přínosem pro naši práci je například
kamerový systém, který obsluhují městští policisté.
Přál bych si, aby byl tento monitoring města
rozšířen i na další rizikové oblasti. Do budoucna
připravujeme i určení jisté míry rajonizace v rámci
výkonu obchůzkové služby. Spolupracovat hodláme
i na úseku dopravy – například při dozoru nad
provozem uvnitř města, nebo při dohledu u rizikových přechodů pro chodce. V úvahu přicházejí
i další možnosti spolupráce. Zdůrazňuji, že z mé
strany těsnější spolupráci mezi městskými strážníky
a Policií ČR nebudou kladeny žádné překážky. Přál
bych si, aby se nám všem společně dařilo zlepšovat
bezpečnostní situaci v Příbrami i v celém okrese.“
- jk -

Parkování s parkovacím kotoučem
Přijďte se podívat do Galerie
F. Drtikola v Zámečku - Ernestinu
na výstavu kolorovaných vyřezávaných plastik Hany Richterové.
Dne 5. 3. byla MěÚ Příbram
doručena oznámení o zahájení
zjišťovacího řízení dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, k dvěma záměrům:
Obchodní centrum Příbram II Zdaboř
Obchodní dům MY BOX Příbram
Dokumentace oznámení záměrů je
k nahlédnutí v kanceláři č. 12
na odboru koncepce a rozvoje města
MěÚ Příbram do 27. 3. 2007,
nebo na http://www.cenia.cz/eia,
kódy záměrů: STC581 a STC580
a na adrese www.kr-stredocesky.cz.

Přihlášky do mateřských škol
na školní rok 2007/08 budou
přijímány ve všech příbramských mateřských školách dne
12. 4. 2007. Seznam MŠ uvnitř.

Městský úřad
Příbram, zavádí v souladu
se zákonem
č. 361/2000
Sb. a s účinností od 20. 2.
2007 novou
dopravní
značku v Příbrami, a to
IP13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem.
Podle § 12,
odst. 1, písm. o)
vyhlášky č.
30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích,

je řidič povinen: „Při začátku
stání umístit parkovací
kotouč viditelně ve vozidle
a nastavit na něm dobu
začátku stání, kterou nesmí
až do odjezdu měnit“.
Toto opatření bude jako na
prvních místech v Příbrami
provedeno na parkovišti před
Uranem a na parkovišti
u restaurace U Pletánků na Zdaboři. Cílem tohoto systému
parkování je b e z p l a t n á
dostupnost parkování v místech
prováděných služeb pro občany (restaurace, jídelny, pošta
apod.), a to na nezbytně nutnou dobu.
Městský úřad Příbram zajistil
výrobu dostatečného počtu
parkovacích kotoučů za dostupnou cenu 10 Kč za kus

a prodej je zajištěn vždy
v přilehlých provozovnách
(např. ve středisku Uran v obou
prodejnách PNS, v restauraci
U Pletánků) a v Infocentru
MěÚ Příbram v Zámečku Ernestinu. Kotouče bude
možné zakoupit také na benzinových pumpách v Příbrami.
Touto formou široké publicity
chceme veřejnost informovat
o zavedení tohoto systému
parkování s tím, že do konce
února bylo dohodnuto s Městskou policií Příbram, že na
porušení povinnosti použít
parkovací kotouč bude pouze
upozorňovat, ale od 1. března
2007 se řidič, který tuto povinnost poruší, vystavuje sankci
podle zákona.

S LOVO
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Vážení spoluobčané.
Jak to tak vypadá,
máme již zimu patrně
za sebou. Sněhu jsme
si příliš neužili,
čehož určitě litují
příznivci lyžování
a dalších zimních
sportů. Meteorologové předpovídají, že
i březen prý bude
nadnormálně teplý.
Pro naše město mírná
zima znamená, že
jsme již mohli naplno
zahájit práce na rekonstrukci Zdabořské ulice. Také jsme
ušetřili peníze za zimní údržbu silnic, což znamená, že
nám více zbude na opravy komunikací.
V úvodu se vrátím k nejdůležitější události minulého
měsíce. Naše město navštívil velvyslanec USA v České
republice Richard Graber. Hovořili jsme spolu především o americké radarové základně, která by měla být
umístěna na území Vojenského újezdu Brdy. Americký
host se během své krátké návštěvy v Příbrami prošel
centrem našeho města a prohlédl si Svatou Horu. Slíbil,
že k nám přijede opět, a to nejen na oficiální návštěvu,
ale také s rodinou na výlet. Prý se vydá i do Brd.
Březen je nejen prvním jarním měsícem, ale i časem,
kdy z ekonomického hlediska bilancujeme loňský rok
a plánujeme hospodaření v tom letošním. Řada z vás
tento měsíc zamíří na finanční úřad, kde podá daňové
přiznání. Zastupitele tento měsíc čeká projednávání
a schvalování rozpočtu města. Každý, kdo se na přípravě rozpočtu podílí, přistupuje ke své práci velmi
zodpovědně. Také já i oba místostarostové jsme velmi
rozvažovali, kolik peněz vyčleníme na jednotlivé
investiční akce. Priorit letošního roku je několik. Chystáme se například modernizovat kabiny na zimním
stadionu. Chystáme opravy několika ulic a chodníků,
město se bude podílet na organizování a financování
tradiční příbramské výstavy a zejména formou grantů i
řady dalších kulturních, sportovních a společenských
akcí. Především ale musíme dokončit rekonstrukci
čistírny odpadních vod. Tato největší investiční akce
v historii Příbrami je z větší části financována
z prostředků Evropské unie. Úspěšné dokončení této
stavby nejen zvýší prestiž našeho města, ale především
výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí. Naše
zrekonstruovaná čistírna přitom může prospět nejen
obyvatelům Příbrami, ale i občanům obcí v sousedství
našeho města. Věřím, že se nám v rámci projektu Čistá
Litavka podaří získat peníze a na naši čističku se budou
moci napojit například obce Bohutín, Podlesí, Háje,
Trhové Dušníky a další. Snad se brzy dočkáme toho, že
v Litavce se opět beze strachu z infekce budou moci
volně brouzdat naše děti a že zde opět budou žít pstruzi,
škeble a další živočichové.
Další důležitou investiční akcí letošního roku je
dokončení rekonstrukce Zdabořské ulice a opětovné
zprovoznění kina. Dovolte mi, abych vám nyní
v krátkosti vysvětlil, proč se v našem kině nepromítá.
Když vloni v květnu začali dělníci odstraňovat desky
v podlaze kina v kulturním domě, nikdo tehdy netušil,
jaké problémy nás čekají. Potrhané zdivo v promítací
kabině a praskliny v podlaze dávaly tušit, že ne všechno
je v podloží kina v pořádku. Ovšem to, co stavbaři
spatřili, byl šok. Některé dlaždice a příčky pod kinem
doslova visely ve vzduchu. Pod nimi byly dutiny a kaverny. Suť, kterou pod podlahu kina při stavbě kulturního domu kdosi navezl, si za padesát let „sedla“.
Je velké štěstí, že nedošlo k narušení statiky objektu.
Dutiny v kině byly vyplněny, podařilo se opravit i
spadlé příčky. I když jsme s tím na začátku řešení
havarijního stavu v kině nepočítali, výše zmíněné okolnosti nás přinutili k tomu, abychom kino zrekonstruovali a zmodernizovali. Pokud vše půjde podle plánu,
milovníci stříbrného plátna se mohou těšit na obnovení
promítání v příbramském kině již letos v září. Když vše
bude postupovat podle plánu, půjde již o kino, které
bude mít nejmodernější zvuk i obraz a bude připraveno
na využití digitální technologie. Navíc půjde o kino
víceúčelové, které bude možné využívat i pro pořádání
nejrůznějších kulturních akcí.
Dovolte mi, abych v závěru svého zamyšlení ještě
obrazně řečeno zůstal v našem kulturním domě. Minulý
měsíc jsem podepsal důležitou smlouvu s Jaroslavem
Starkou, majitelem společnosti Ave Star, která je nájemcem velké části Kulturního domu Příbram. Dohoda,
jejíž znění schválili zastupitelé, udělala tlustou čáru
za spory z minulosti, které město s firmou Ave Star
mělo. Firma Ave Star již pátý měsíc městu řádně platí
své závazky, navíc postupně hradí i dluhy z minulosti.
Velmi si vážím toho, jakým způsobem k řešení
problémů z minulosti Jaroslav Starka přistoupil.
Vážení občané Příbrami, až si v závěru tohoto měsíce
vyjdete na první jarní vycházku, přeji vám, abyste
cestou potkávali jen samé usměvavé lidi. Právě takové,
jaké bych si i já přál potkávat.

MVDr. Josef Řihák

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Přepravní a cestovní agentura František Hejnal –
Turismo Ouběnice vznikla v roce 1991.
Dne 29. února 1992 vyjel autobus této firmy
poprvé na trasu linky Příbram – Praha – Košice.
V těchto dnech proto slaví tato rodinná firma
15 let od chvíle, kdy její autobusy značky Neoplan začaly vozit cestující na trase mezi Příbramí
a východoslovenským městem Košice. Zpočátku
vyjížděly autobusy firmy Hejnal - Turismo
třikrát týdně, dnes na trasu vyrážejí z Příbrami
i Košic denně.
Firma Hejnal Turismo vlastní celkem 10 luxusních autobusů značky Neoplan, z toho pět je
nejmodernějších v Evropě. Stáří autobusů, které
mají kapacitu od 61 do 88 míst, se pohybuje
od jednoho roku do tří let. Kromě linky do Košic
můžete spatřit modrožluté autobusy firmy
Hejnal Turismo v celé Evropě. Společnost totiž
vozí turisty v rámci nepravidelné dopravy
ve spolupráci s cestovními kancelářemi Ideal

Tour, Osvěta Hořovice, Inex a dalšími do nejznámějších evropských letovisek, nejčastěji
do Španělska, Chorvatska a Itálie.
Přestože firma Hejnal Turismo působí téměř
v celé Evropě, její srdce obrazně řečeno zůstává
v Příbrami. Právě tady, v budově Tržnice
v Jiráskových sadech, má společnost Turismo
kancelář, odtud vyjíždějí autobusy do Košic i
do Evropy. František Hejnal je příbramský
patriot. Projevuje se to například i tím, že pokud
si u něj objedná autobus na výlet některá
z příbramských základních, nebo mateřských
škol, vytváří jim speciální ceny i podmínky.
František Hejnal, bývalý havíř a úspěšný motocyklový závodník, také intenzivně podporuje
příbramské sportovce. A to především sajdkárkrosaře bratry Čermákovy, kteří úspěšně
reprezentují Příbram v mistrovství České republiky i ve světě. Firma Hejnal Turismo zaměstnává 30 pracovníků. Převážně se jedná o řidiče,
mechaniky a kancelářské síly v pobočkách.
Rozšíření firmy se nechystá. Majitel firmy František Hejnal říká, že by chtěl, aby si společnost
Turismo zachovala svůj rodinný charakter. A to
by v podmínkách velké firmy šlo stěží. A jaké má
společnost Hejnal Turismo plány do budoucna?
Podle Františka Hejnala budou její pracovníci
především udržovat a rozvíjet to, co si za šestnáct let své existence firma vybudovala.
„Budeme i nadále průběžně obměňovat naše
autobusy, abychom svým cestujícím mohli stále
poskytovat co největší komfort, pohodlí a bezpečnost,“ říká František Hejnal.

Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Příbram
Zastupitelstvo města Příbram schválilo na svém zasedání dne 15. 1. 2007 odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto: měsíční odměny neuvolněného člena ZM za výkon
jednotlivých funkcí v maximální možné výši:
- za člena rady
2 320 Kč
- za předsedu výboru nebo komise rady
2 130 Kč
- za člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu
1 820 Kč
- za člena zastupitelstva
780 Kč

Příbramští občánci narození v únoru

OHK
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Vážení čtenáři,
k únorovým akcím jsme neplánovaně zařadili seminář na téma
„e-Vývoz“ (Export Kontrol Systém) v ČR“. Od 1. února
2007 zahájila Česká republika jako jeden z prvních členských
států EU provoz informačního systému e-Vývoz – Export
Kontrol Systém (ECS). Ten má v rámci Společenství zajistit mezi všemi národními
celními úřady rychlou elektronickou výměnu informací o vývozu a výstupu zboží
do třetích zemí. V předstihu tak Celní správa ČR splnila závazek, že ve všech členských státech EU bude do konce 1. pololetí 2007 tento nový informační spuštěn.
Přednášku vedl Bc. Michal Šedivý z Generálního ředitelství cel a konzultační
seminář OHK Příbram byl určen pro všechny exportéry, kteří vyváží zboží
do třetích zemí.
Dne 19. února 2006 se sešlo představenstvo OHK ve firmě Novadus, s. r. o.,
a vyhlásilo již 7. ročník soutěže o nejlepší firmu za rok 2006. Soutěžit se bude
opět ve dvou kategoriích, a to malá firma do 50 zaměstnanců, střední a velká firma
nad 50 zaměstnanců. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici na OHK Příbram,
uzávěrka soutěže je 23. března 2007 a vyhlášení vítězů proběhne na valné
hromadě dne 12. dubna 2007.
Pozvání na představenstvo přijal i starosta MVDr. Josef Řihák, který diskutoval s podnikateli na spoustu příbramských témat, jako jsou např. průmyslové zóny
Balonka a Brod, průběh řešení otázky Jinecké silnice, ale i problematika silnice
Obecnické a Zdabořské, jednalo se i o složení městských komisí a výborů, kam se
nedostali všichni navržení členové za OHK Příbram, příprava Výstavy 2007,
nedostatek technických profesí v regionu. Padaly ale i nové náměty, jako např.
možnost vybudování podzemního parkoviště pod náměstím TGM a další možnosti
zlepšení prostředí v našem městě. Zástupci OHK navštěvují pana starostu pravidelně 1x měsíčně, a tak můžeme věřit v pokračování nastartované spolupráce s radnicí.
Dne 3. března 2007 se konal 5. PODNIKATELSKÝ PLES v příbramské
Sokolovně, o který byl neuvěřitelný zájem. Již tři týdny před akcí byly zamluveny
všechny vstupenky, takže se nedostaly ani do předprodeje. Tento zájem nás velice
těší a omlouváme se všem, na které se letos nedostalo. Velká část vstupenek je
rezervována sponzorům akce. Část výtěžku chceme opět věnovat na charitativní
účely v příbramském regionu.
Na závěr Vám představím nového člena OHK Příbram. Je jím Vladimír Bláža ANLUX TWW – prodej, montáž, servis euro oken a dveří (autorizované zastoupení
firmy TWW s.r.o.)

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem projektu Krajské
hospodářské komory Střední Čechy s názvem „Systém permanentního mapování
potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů.
Stručný obsah projektu: Vytvořit systém permanentně mapující a prognózující
potřeby trhu práce a bilancující kvalifikační potenciál celého Středočeského kraje.
Realizací tohoto projektu se přispěje k naplnění i umožnění snadnější realizace cílu,
které vedou k vytvoření nových skutečně požadovaných vzdělávacích programů či
využití i rozvoji stávajícího systému dalšího vzdělávání. Díky tomuto projektu se
vytvoří on-line systém umožňující interaktivní přístup zástupců zaměstnavatelů
při zadávání aktuálních potřeb daného subjektu.
Systém bude mapovat například:
Vzdělávací aktivity a potřeby zaměstnavatelů - typy kurzu, seminářů, preferovaný způsob výuky, délka výuky, apod.
Pracovní síla - požadované profese, požadovaný stupeň vzdělání, struktura
uchazečů, apod.
Cíle projektu: Vytvoření systému sledujícího potřeby trhu a bilancujícího kvalifikační potenciál regionu.
Analyzování vzdělávacích potřeb (a následně dávání podnětu k rozvoji a zlepšení
současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s tím spojených).
Cílové skupiny: Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
Přínos pro cílovou skupinu: Pomoc při řešení kvalifikačních, vzdělávacích potřeb
zadaných daným subjektem, hledání či vytvoření optimálních vzdělávacích systémů
vycházejících z potřeb, nastavení optimálních nabídek dalšího profesního
vzdělávání a služeb s ním spojených. Vytvoření systému s on-line přístupem =
získání nových zkušeností, seznámení se s novým systémem, možnost prohloubení
IT dovedností. Úspora času při řešení kvalifikačních, vzdělávacích potřeb oproti
řešení vlastními silami.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
261 01, tel.: 318 627 784, www.ohkpb.cz
Ředitelky mateřských škol a Městský úřad Příbram, odbor školství,
stanovují místo, termín a dobu
pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách v Příbrami pro školní rok 2007/2008:
ve čtvrtek 12. dubna 2007 od 9 do 16 hodin

1. MŠ, Jungmannova 416, Příbram III
3. MŠ, Ondrákova 280, Příbram II
4. MŠ, Okružní 200, Příbram VII
5. MŠ, Kutnohorská 101, Příbram VII
6. MŠ, 28. října 55, Příbram VII
Mat. škola, Bratří Čapků 278, Příbram VII
(podání žádostí na čp. 235 i čp. 278)

10. MŠ, Hradební 66, Příbram I
11. MŠ, Jana Drdy 496, Příbram VII
12. MŠ, Jungmannova 91, Příbram III
Mat. škola, Příbram VIII, Školní 131
15. MŠ, nám. Dr. Theurera 262, Příbram II
18. MŠ, Školní 143, Příbram VIII
19. MŠ, Fibichova 272, Příbram II

Mateřská škola speciální, Příbram, Hradební 67, bude žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání přijímat ve stejném termínu a ve stejnou dobu.
S sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a popřípadě vyplněnou
žádost (tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské
škole nebo ke stažení na webových stránkách této mateřské školy).
Rád sportuješ? Chceš se naučit hrát míčové hry? Zejména volejbal, basketbal,
házenou, florbal …? Můžeš přestoupit hned do našich 4., 5., 6. sportovních tříd,
pro výjimečně talentované i do vyšších tříd.
Ve sportovních třídách na 1. ZŠ Příbram:
- minimálně 5 hodin tělesné výchovy týdně od 4. do 9. třídy
- 2x do roka škola v přírodě - všesportovní zaměření: lyže, snowboard, cykloturistika apod.
- dobrá dopravní a bezpečná dostupnost – MHD; kvalitní podmínky vzdělávání
Ze sportovních tříd vyšla řada reprezentantů a extraligových hráčů a hráček.
Přijďte se na naši školu podívat a vyzkoušet si zatrénovat.
Nábor: každé úterý 15.15 – 16.45 hod., každou středu 14.30 – 16.45 hod.
a každý pátek 12.40 – 16.45 hod. v tělocvičně školy (sportovní oblečení)
Informace na adrese: 1. ZŠ Příbram, Balbínova 328, Příbram II
telefon: 318 401 151, 318 401 166,
Jiří Zach 604 209 620, Petr Ročňák 602 154 292, Roman Behún 602 309 757

Město Příbram

JARNÍ

Vás srdečně zve na

2007

TRHY

na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami
pátek 30. 3. od 9 do 17 hodin
sobota 31. 3. od 9 do 17 hodin

Co si budete moci koupit?
u více než stovky prodejců si budete moci koupit užitkovou
a dekorativní keramiku, výrobky ze slámy, proutí, dřeva, vosku,
kovu, šperky z přírodních materiálů, zahrádkářské výpěstky,
pomlázky, staročeskou medovinu, perníčky, sýry, tradiční pečivo,
koření, bylinky, ručně tkané výrobky, batikovaná trička, ručně
malovaný textil apod.

Doprovodný program:
pátek 30. 3.:

3. mateřská škola
2. základní umělecká škola
Základní škola Jiráskovy sady
Waldorfská škola
Strašlivá Podívaná Plzeň - folk

10:00
10:35
11:20
12:00
14:30

- 10:20 hod.
- 11:05 hod.
- 11:50 hod.
- 12:30 hod.
- 16:30 hod.

sobota 31. 3.:

Divadlo Mimotaurus 10:00 - 10:45 hod.
Ginevra 11:00 - 13:00 hod.

Důležité informace z radnice
Město Příbram dostane peníze na výstavbu
infrastruktury v průmyslové zóně Balonka
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák podepsal
v pondělí se Středočeským krajem smlouvu
o financování projektu výstavby kvalitní infrastruktury pro stávající i nové podnikatele
v průmyslové zóně Balonka v Příbrami.
Na základě této smlouvy dostane město
Příbram podporu ze Společného regionálního
operačního programu (SROP) Evropské unie.
Projekt vychází ze současného nevyhovujícího
stavu a pomocí kombinací rekonstrukce stávajícího úseku a vybudování nového vytvoří
optimální podmínky jak pro současné, tak i
nové podnikatele působící v průmyslové zóně
Balonka v Příbrami. Projekt již byl zahájen,
výstavba sítí na Balonce bude ukončena do 30.
listopadu 2007. Celkové náklady na realizaci
projektu činí 6 470 152 korun.
Projekt je součástí plánu vedení města Příbrami na přilákání nového investora do průmyslové zóny Balonka. Prvním krokem k tomuto cíli bylo rozhodnutí zastupitelstva letos
v lednu o směně a odkoupení pozemků
od soukromých vlastníků. Na základě toho
vlastní nyní město v průmyslové zóně Balonka přibližně pětihektarový pozemek, který může
nabídnout jednomu, nebo více investorům.
Jednání s firmami, které by měly zájem o tyto
pozemky, již začala.

Jihovýchodní obchvat je jedinou alternativou, jak centru Příbrami ulehčit od automobilové dopravy
Jihovýchodní obchvat Příbrami zůstává v nejbližší budoucnosti hlavní investiční prioritou
města, díky které bude možné vytěsnit tranzitní dopravu z centra staré Příbrami a Březových

Hor. Obchvat částečně vyřeší i dopravní problémy v obci Bohutín. Toto stanovisko vedení
příbramské radnice je reakcí na pondělní
setkání s občany Příbrami, kde se o připravované stavbě místy velmi emotivně hovořilo.
Setkání se zúčastnili především obyvatelé
příbramských městských částí Nová Hospoda
a Brod, kteří s výstavbou jihovýchodního
obchvatu nesouhlasí. „Je škoda, že na jednání
nepřišli v hojnějším počtu také občané z jiných
částí Příbrami, které denně dusí tisíce projíždějících aut. Jihovýchodní obchvat se prostě
postavit musí. Ale současně je nutné, aby tato
stavba splňovala veškeré ekologické a jiné
normy. Proto jsem také vždy důsledně prosazoval, aby se udělala studie vlivu stavby na životní
prostředí, tzv. EIA,“ řekl starosta Josef Řihák.
Podle něho je chybou, že podobná setkání se
nekonala v roce 1996, nebo 2002, kdy se
stavba chystala a kdy se také zapracovávaly
do územních plánů Příbrami a Středočeského
kraje. „Sklízíme nyní plody špatné informovanosti, která tu měla být v roce 2002 i 1996.
Já osobně jsem nikdy nikomu nesliboval, že
obchvat pod Novou Hospodou povede tunelem.
Pokud někdo někdy takovýto tunel slíbil, ať si
jdou občané za tím dotyčným, aby svůj slib
splnil,“ vysvětlil starosta Příbrami.
Podle Josefa Řiháka je výstavba jihovýchodního obchvatu jedinou možnou alternativou,
jak ulehčit dopravě ve městě. „Řešením
neúměrné dopravní zátěže v centru Příbrami se
odborníci zabývají mnoho let. A jinou alternativu, než je jihovýchodní obchvat, nikdo
nepředložil. Musíme lidem, kteří se dusí v centru města, říci, jak budeme řešit automobilovou
dopravu v Příbrami v roce 2013 a v dalších
letech,“ zdůraznil Josef Řihák.
Příbramský starosta na pondělním setkání
oznámil, že tato schůzka určitě nebyla poslední.

Chce pokračovat v diskusi s občany tak
dlouho, dokud se nepodaří objasnit a podle
možností i vyřešit všechny problémy, které
připravovaná stavba obchvatu Příbrami přinese. Jak příznivé důsledky pro dopravu má
vybudování obchvatu se nedávno přesvědčili
obyvatelé obce Dubno. Nejenže přes obec už
nejezdí tranzitní doprava, ale také se zde snížila
dojezdová vzdálenost sanitek a hasičů.

Zástupci města Příbrami se zúčastnili
setkání evropských mariánských poutních
měst v Německu

V polovině února se v Bischof Benno Haus
v německém městě Schmöchtitz setkali představitelé evropských mariánských poutních
měst. Jednání se zúčastnili starostové a další
zástupci pěti měst ze čtyř států. Byla to města:
Altötting - SRN (Bavorsko), Rosenthal - SRN
(Sasko), Crostwitz - Rakousko, St. Annaberg Polsko, Příbram - ČR. Pracovního setkání se
dále zúčastnili zástupci saského zemského kuratoria a křesťanského sociálního stavebního
podniku Sasko e.V. O průběhu setkání informovala překladatelka a členka komise pro
zahraniční styky Vladimíra Kupcová.
V úvodu setkání v pátek odpoledne každý
z účastníků představil sebe a město, které zastupuje. Starosta města Příbram MVDr. Josef
Řihák představil město Příbram a národní kulturní památku Svatou Horu. Stručně pohovořil
o historii Příbrami a o nejslavnějším českém
poutním místě a významném centru mariánského kultu v Evropě. Závěrem zmínil
myšlenku, že je nutno pečovat o duchovní
tradice našeho evropanství, nelze sjednocenou
Evropu budovat pouze na technicistním základě, ale je nutno pečovat i o duchovní hodnoty.
Poděkoval pořadatelům za pozvání a možnost
zapojení do významného mezinárodního

projektu, který by měl spojit tato mariánská
poutní místa a vytvořit prostor pro poutnictví.
Toto by mělo napomoci ke zvýšení cestovního
ruchu v zapojených městech. Pracovní jednání
poté pokračovalo až do pátečních večerních
hodin. Hlavním cílem setkání je vytvoření
společného projektu, který by byl realizován
s finanční podporou Evropské unie. Předpokladem k rozšiřování informací o evropských
mariánských poutních městech je vytvoření
centrální webové stránky, na které by každé
z měst umístilo vícejazyčné informace (např.
historie, poloha města, pamětihodnosti, restaurace, hotely, kulturní dědictví, sportovní
možnosti, a další). Je však nutno dohodnout se
na názvu (heslu), které by umožnilo
jednoduché vyhledání a vyjadřovalo myšlenku
mariánských poutních měst. Účastníci pracovního jednání předkládali svoje návrhy na zřízení webové stránky a centrálního hesla,
jedním z návrhů byl „Marienweg“. Starosta
města Příbram navrhl, že název by mohl být
výsledkem soutěže obyvatel jednotlivých měst.
Starostové měst by pak vybrali nejlepší návrhy
a z nich by mohl být zvolen nejvhodnější a nejlépe vystihující název pro webovou stránku.
Informace by se měly šířit nejenom prostřednictvím internetu, ale měla by být využita
i tisková média, brožury, a podobně. Přijetí
tématu poutních cest je výhodou především
při podpoře turismu. Obce mohou vhodnými
investičními opatřeními zahájit a prosadit
opatření v lokální rozvojové strategii.
Druhý den setkání mariánských poutních míst
byl věnován prohlídce pamětihodností u našich
saských hostitelů. „Navštívili jsme poutní
kostel v Rosenthal, hřbitov v Ralbitz, obec
Grostwitz a klášter St. Marienstern v Panschwitz- Kuckau,“ sdělila Vladimíra Kupcová.
- jk -

K a l e n d á ř
Prohlášení starostů
obcí a měst okresu Příbram
sousedících s Vojenským výcvikovým
prostorem Jince
9. 3. – 22. 4.

My, níže podepsaní starostové obcí a měst okresu Příbram sousedících s Vojenským výcvikovým prostorem Jince, vyjadřujeme znepokojení z toho, jakým
způsobem k nám přistupuje vláda České republiky v souvislosti se žádostí vlády
Spojených států Amerických o umístění radarové základny na území Vojenského
újezdu Brdy.
Dosud jsme od představitelů vlády České republiky o projektu americké radarové
základny nedostali žádné relevantní informace. Jsme odkázáni většinou jen
na zprávy z médií. Jsme přesvědčeni, že o tak závažné věci, jako je umístění pro nás
neznámého vojenského zařízení na území naší země, by měli být podrobně a přesně
informováni všichni občané České republiky. Zejména pak ti, kterých se toto důležité
rozhodnutí přímo dotkne.
Vyzýváme proto představitele vlády České republiky, aby nás o chystaném
projektu informovali ještě dříve, než odpoví na žádost vlády USA. Požadujeme
především, aby nám zodpovědní vládní činitelé předložili technická data zařízení,
jehož výstavba se chystá. Chceme vědět, jaká zdravotní, bezpečnostní a ekologická
rizika radar představuje.
V tisku se objevují zprávy, že nemáme připraveny rozvojové projekty pro zlepšení
infrastruktury, které bychom mohli úspěšně „vyměnit“ za souhlas s umístěním
americké radarové základny na území našeho regionu. Nesouhlasíme s tím, aby se
tak vážná záležitost stala předmětem jakéhokoli obchodu.
Žádáme poslance Parlamentu České republiky, aby zvážili, zda v tak závažné
otázce, jako je umístění cizí vojenské základny na území našeho státu, by neměli
rozhodovat v referendu všichni občané.
Považujeme rovněž za důležité upozornit, že toto prohlášení je vyjádřením
našeho negativního postoje k otázce radarové základny, nikoliv proti Spojeným
státům Americkým.

12. 3.
12. 3.
14. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.

17. 3.
17. – 18. 3.
18. 3.
18. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.
24. – 25. 3.
25. 3.
25. 3.
26. 3.
26. 3.
26. 3. – 9. 4.
27. 3.
27. 3.

V Příbrami dne 2. března 2007 toto prohlášení podepsali:
MVDr. Josef Řihák, starosta města Příbram
Ing. Josef Vondrášek, starosta města Rožmitál pod Třemšínem
RSDr. Josef Hála, starosta městyse Jince
Karel Dražan, starosta obce Bezděkov pod Třemšínem
Ladislav Turek, starosta obce Bohutín
Zdeněk Vrbka, starosta obce Bratkovice
Stanislav Sláma, starosta obce Drahlín
Jiří Prokeš, starosta obce Hluboš
Jan Kohout, starosta obce Křešín
Jitka Říhová, starostka obce Láz
Josef Karas, starosta obce Obecnice
Milan Kříž, starosta obce Podlesí
Josef Škvára, starosta obce Sádek
Gabriel Synek, starosta obce Sedlice
Emanuel Hlaváč, starosta obce Trhové Dušníky
Pavel Hutr, starosta obce Věšín

27. 3.
29. 3.
30. – 31. 3.
od 1. 4.
19. 4.

a k c í

Výstava „Cesty“ – kolorované vyřezávané plastiky Hany
Richterové, Galerie F. Drtikola
„Pension pro svobodné pány“ – Malá scéna Divadla A. Dvořáka
Rozšířené bruslení na Zimním stadionu, 10 - 12 h., 18 - 20 h.
Rozšířené bruslení na Zimním stadionu, 10 - 12 h., 18 - 20 h.
Rozšířené bruslení na Zimním stadionu, 10 - 12 h., 18 - 20 h.
Každý třetí čtvrtek č. 3: „Schovanky“, Divadlo A. Dvořáka
Společenský charitativní večer Kiwanis klubu Příbram
„Na správné adrese“ – Divadelní společnost Háta v Divadle
A. Dvořáka
Příbram Bobcats vs. Sankt Polten Invaders – americký fotbal
Turnaj mezinárodních hobby mužstev dospělých v ledním hokeji
„Pension pro svobodné pány“ – Malá scéna Divadla A. Dvořáka
FK Marila – AC Sparta Praha, od 17 h. na Stadionu na Litavce
(19. kolo)
„Kytarou napříč staletími“ prof. Štěpán rak hraje na kamennou
kytaru - Divadlo A. Dvořáka
„Pension pro svobodné pány“ – Malá scéna Divadla A. Dvořáka
„Urfaust“ – Divadlo A. Dvořáka
Lední revue Bruslařského klubu Příbram, od 19 h.
Lední revue Bruslařského klubu Příbram - pro MŠ, ZŠ, od 9 h.
Setkání sběratelů všech oborů – burza ve spolkové místnosti
v areálu Dolu Marie
Bleší trh – prodej všeho možného v estrádním sále Divadla
A. Dvořáka
„Čekej do tmy“ – Divadlo A. Dvořáka
Memoriál Z. Valčíka – turnaj mužstev okresu v ledním hokeji
„O kouzelném jablíčku“ – Divadlo Lampion Kladno v Divadle
A. Dvořáka, od 15 h.
Metropolitan Jazz Band a Jitka Vrbová – v Divadle A. Dvořáka
„Pension pro svobodné pány“ – Divadlo A. Dvořáka od 16 hod.
„Brýle Eltona Johna“ – Švandovo divadlo na Smíchově
v Divadle A. Dvořáka, od 19 h.
Velikonoce v hornickém domku v Hornickém muzeu
„Urfaust“ – Divadlo A. Dvořáka, od 19 hod.
„Tři v tom aneb Všichni už jsme trochu re“: Nový pořad, který
by měl netradiční formou podporovat sounáležitost příbram

ského občana se svým městem i jeho divadlem. Mělo by
to být (a doufáme, že i bude) zajímavé setkání příbramské
osobnosti (tentokrát ředitele hornického muzea PaedDr.
Josefa Velfla) a prestižního pražského malíře (Kristiána
Kodeta). Celý večer povede zkušená moderátorka Anna
Čiperová. Bude dán prostor i pro divácké dotazy.
Velká show HC Příbram s televizním týmem Olympia
ze seriálu Poslední sezóna
Jarní koncert souboru Chairé, umělecký přednes Alfréd
Strejček. Od 19 h. v aule Základní školy Jiráskovy sady.
Jarní keramický trh na náměstí T. G. Masaryka.
V pátek se představí příbramské školy a školky,
v sobotu vystoupí příbramská skupina Ginevra.
Výstava v cáchovně dolu Vojtěch: Zelená krása mechorostů aneb Jak se státi bryologem
Mezinárodní den památek a sídel - vstup do všech
expozičních areálů Hornického muzea Březové Hory
a Památníku Vojna za symbolické vstupné

- od března v Oxygen klubu: Start spinning – každé úterý a čtvrtek od 17
do 18 hod.
- od března do května Jarní kurz základního výcviku psů – areál cvičiště
ZKO Kynologického klubu Příbram v Podlesí
- v březnu každou sobotu v 6,10 hod. odjíždí od Aquaparku skibus do
Kašperských Hor (zdarma)

K a s á r n a B r o d Zánik některých povolení k odběru a vypouštění vod
Město Příbram je vlastníkem areálu bývalých kasáren Brod.
Jedná se o transformační lokalitu, která je Územním plánem
města Příbrami určena k funkčnímu využití jako Území
komerčně – industriálních zón:
Funkční využití: stavby a zařízení pro výrobu nerušící, obchod
a služby, plochy a zařízení pro skladování, stavby pro admini-2
strativu; maximální velikost jedné provozní jednotky: 5.000 m
hrubé užitné plochy.
Výjimečně přípustné funkční využití: bydlení, ubytovací
zařízení (do kapacity 100 lůžek), větší zařízení pro výrobu
nerušící, obchod a služby, plochy a zařízení pro
skladování,
2
stavby pro administrativu (do kapacity 10.000 m hrubé užitné
plochy jedné provozní jednotky), čerpací stanice pohonných
hmot.
Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení vyžadující mimořádnou ochranu prostředí, popřípadě činnosti děje a zařízení mimořádně ohrožující prostředí hlukem a vibracemi, polétavým
prachem, exhalacemi (emisemi a imisemi) a pachem, které lze
uskutečňovat výlučně v uzavřených areálech.
Rozloha areálu: 50 294 m2
Informace o území poskytne:
Odbor koncepce a rozvoje města města, tel. 318 402 200
4K2T – transformační lokalita Jihovýchodní KIZ – Milínská
Závazné regulativy:
max. 2000 m2 hrubé užitné plochy/ha (nebytových funkcí);
výška objektů: max. 12 m (od vyrovnané bilance zemin v půdorysu stavby);
Směrné regulativy:
- lokalita může být propojena s rozvojovou lokalitou 4K1;
- lokalita bude orientována na významnou komunikaci - jižní
přivaděč do města (stávající silnici I/66);
- max. zastavěnost parcely: 35 %
Technické vybavení:
- možnost napojení na stávající inženýrské sítě v místě (stav
a kapacitu je nutné prověřit u správců sítí):
elektro, vodovod (50 m), kanalizace, telekomunikace, cca 500 m
Pozn. Většina objektů je v nevyhovujícím stavebně technickém
stavu.
V případě zájmu kontaktujte:
Pronájem: Odbor správy budov: tel. 318 498 268
Prodej: Odbor právní: tel. 318 402 219

4K1

4K2T

Začátkem února byly v televizi a v tisku zveřejněny varovné zprávy o tom, že letos zaniknou všechna povolení k odběru
a vypouštění vod. Lidé byli upozorňováni, aby na jednotlivých obecních úřadech nahlašovali svoje studny – jinak dostanou tučnou
pokutu. Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, považuje za nutné tyto neúplné až nepravdivé informace uvést na pravou
míru.
1. Každý kdo odebírá povrchovou vodu (z vodního toku nebo z rybníka) nebo podzemní vodu (ze studny) nebo kdo do těchto vod
vypouští odpadní (předčištěnou) vodu, musí mít povolení příslušného vodoprávního úřadu. Pozor - povolení nezaměňovat
se stavebním nebo kolaudačním rozhodnutím stavby.

2. Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá žádné technické zařízení pro jehož provoz je třeba dodávat
energii. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (provozovatel vodovodu nebo
kanalizace).
3. Kdo je příslušným vodoprávním úřadem?
- Pro odběr povrchových a podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) jsou to pověřené obecní úřady. V naší
působnosti je to MěÚ Příbram - odbor životního prostředí, MěÚ Březnice - stavební úřad, MěÚ Rožmitál pod Třemšínem - odbor
výstavby a životního prostředí. U dvou posledně uvedených jsou hranice působnosti totožné s působností stavebních úřadů.
- Pro odběr povrchových a podzemních vod pro potřeby podnikatelů a právnických osob a pro vypouštění odpadních
(předčištěných) vod do vod povrchových a podzemních pro potřeby všech osob (i občanů) je to obecní úřad obce s rozšířenou
působností – tedy MěÚ Příbram - odbor životního prostředí.
4. Co je vlastně nového a o co jde?
Zákon č. 20/2004 Sb., který novelizoval vodní zákon, v ust. čl. II. bod 2 uvádí:
Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod (s výjimkou povolení k odběru podzemních vod určených
pro individuální zásobování domácností pitnou vodou) a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních (zasakovací objekty), která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, zaniká nejpozději dnem 1. 1. 2008.
(Pokud nezanikla uplynutím doby, na kterou bylo povolení uděleno.)
5. Podstatné pro naprostou většinu občanů je toto:
- povolení k odběru vody ze studny určené pro individuální zásobování jednotlivých domácností pitnou vodou nezanikají,
- užívání vody z „historických“ studní vybudovaných před 1. lednem 1955 se považuje za povolené (povolení se nevydává),
- všechna povolení vydaná po 1. 1. 2002 platí i nadále.
6. Která povolení zanikají?
Povolení s termínem nabytí právní moci do 31. 12. 2001, užíváte-li vodu jako:
- fyzická osoba - k vypouštění vody z ČOV, odběr vody z řek a potoků, odběr vody ze studní pro jinou potřebu než pro zásobování
domácnosti (např. jen zalévání zahrady či sadu),
- podnikatelé a právnické osoby (i obce) – všechna povolení: odběr i vypouštění vod .
7. Jak dál postupovat?
- Ten koho se to týká, by měl v dostatečném časovém předstihu, požádat o vydání nového vodoprávního rozhodnutí (povolení
nakládání s vodami). Pokud u vodoprávního úřadu podáte nejpozději do 1. 7. 2007 žádost o prodloužení stávajícího platného
povolení, může vám být při splnění zákonných podmínek jeho platnost prodloužena.
- Odběr nebo vypouštění, které nebyly nikdy povoleny, je třeba vodoprávně projednat. Toto se samozřejmě týká i odběru podzemní vody (studny) pro individuální zásobování jednotlivých domácností.
Pokud si nejste jisti, jak to s vaším odběrem či vypouštěním je, informujte se na infolince ministerstva zemědělství 800 101 197
nebo na nebo na příslušném vodoprávním úřadu. MěÚ Příbram – odbor životního prostředí nabízí příslušné formuláře. Jsou k dispozici přímo na odboru (vchod z ul. U Nemocnice, naproti KHS).
Ing. Petr Walenka, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Příbram

FK Marila Příbram - Rozlosování I. Gambrinus liga - Jaro 2007 FK Marila Příbram „B“ - Rozlosování ČFL - Jaro 2007

Brod

Farní charit a Pří bram

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)
Tato služba je hlavní činností Farní charity. Jedná se o „domácí péči”,
tzn. komplexní péči ošetřovatelskou a zdravotní pro klienty všech
věkových skupin v domácím prostředí.
Poslání a cíl naší práce
Snaha pomoci lidem, kteří v důsledku nemoci, postižení či stáří, si již
nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život, avšak díky naší pomoci
mohou zůstat ve svém domácím prostředí a mají zajištěnou komplexní
péči.
Ošetřovatelská služba zajišťuje:
ošetřovatelské výkony dle indikace ošetřujícího lékaře, komplexní péči
o dlouhodobě ležící klienty, ošetřovatelskou rehabilitaci, aplikace injekcí, nácvik aplikace inzulínu, odběry krve, veškerá lokální ošetření –
převazy, péči o pacienty s atonií, kontrolu celkového stavu klienta,
ošetření permanentních katetrů, spolupráci s ošetřujícím lékařem. Tuto
práci vykonávají pouze zdravotní sestry s praxí u lůžka, ošetřovatelská
služba je hrazena ze zdravotního pojištění
Kontaktujte nás: nám. T. G. Masaryka 1, Příbram I
Tel./fax: 318 635 050, mobil: 777 942 520
ředitelka, vrchní sestra: Lenka Novotná, DiS

Komise pro handicapované

Vážení čtenáři, jak možná víte, s účinností od 1. 12. 2006 byla zřízena
při Městském úřadu Příbram komise pro handicapované občany.
Cílem naší práce je celkové zlepšení podmínek pro handicapované
občany v našem městě. Aby toto bylo možné, chtěli bychom vycházet
také z aktuálních problémů a připomínek organizací a sdružení handicapovaných v Příbrami.
Velmi uvítáme vaše návrhy a připomínky k dané problematice. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím našeho koordinátora JUDr.
Antonína Hejduka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Příbram. Rádi vás také přivítáme i na zasedání naší komise, která
se konají pravidelně každou poslední středu v měsíci od 16 hodin
v zasedací místnosti MěÚ v budově Restaurace u Švejka. V případě
zájmu o účast na jednání komise prosíme o avizování tohoto úmyslu
koordinátorovi, aby vám mohl být věnován dostatečný prostor v programu jednání komise. Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Šárka Hájková, předsedkyně komise pro handicapované občany

Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje 11. ročník literární
soutěže pro mládež „Příbram Hanuše Jelínka“
Obory: 1. Poezie – rozsah maximálně čtyři básně
2. Próza – rozsah maximálně pět A4 stran strojopisu
Věkové kategorie:
I. 12 – 15 let
II. 16 –19 let
III. 20 – 23 let
Soutěžní práce posílejte na adresu :
Knihovna Jana Drdy, L. Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156,
261 01 Příbram I nebo na e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz
Do soutěže budou přijímány pouze původní, dosud nepublikované práce, psané na stroji nebo počítači. KAŽDÁ PRÁCE
MUSÍ BÝT OPATŘENA JMÉNEM, ADRESOU A DATEM
NAROZENÍ AUTORA. Přihlášením práce do soutěže dává
autor současně svolení k jejímu případnému publikování
UZÁVĚRKA: 30. dubna 2007
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So
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11. 3.
18. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
18. 4.
22. 4.
28. 4.
6. 5.
9.5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.

17.00 h.
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17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
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SK Kladno - FK Marila
FK Marila - AC Sparta Praha
FK Jablonec 97 - FK Marila
FK Mladá Boleslav - FK Marila
FK Marila - FC Tescoma Zlín
FK Teplice - FK Marila
FK Marila - VC Baník Ostrava
FC Slovan Liberec - FK Marila
FK Marila - SK Dynamo Č. Buděj.
SK Sigma Olomouc - FK Marila
FK Marila - SK Slavia Praha
1. FC Slovácko - FK Marila
FK Marila - 1. FC Brno

18. kolo So
19. kolo So
20. kolo Ne
21. kolo So
22. kolo So
23. kolo So
33. kolo
St
24. kolo Ne
25. kolo So
26. kolo So
27. kolo Ne
34. kolo St
28. kolo So
29. kolo So
30. kolo So
31. kolo Ne
32. kolo So

10. 3.
17. 3.
25. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.
18. 4.
22. 4.
28. 4.
5. 5.
13. 5.
16. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
10. 6.
16. 6.

14.30 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
10.15 h.
10.30 h.
17.00 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.
10.15 h.

FK Union Cheb 2001 - FK Marila
FK Marila - FK Náchod - Deštné
SK Slavia Praha B - FK Marila
FK Marila - FK Jablonec 97 B
SK Č. Budějovice - FK Marila
FK Marila - FK Mladá Boleslav B
FC Viktoria Plzeň B - FK Marila
SK Slovan Varnsdorf - FK Marila
FK Kolín - FK Marila
FK Marila - Sokol Ovčáry
SKBuldoci K. Vary - Dvory - FK Marila
FK Marila - AC Sparta Praha B
FK Marila - Bohemians Praha
SK Sparta Krč - FK Marila
FK Marila - Tatran Prachatice
FC Hradec Králové - FK Marila
FK Marila - FK Teplice B

F

O T O K R O N I K A

Měsíc únor byl ve znamení masopustního veselí. Jak vidíte na snímcích, masopustního reje se účastní všichni bez rozdílu věku. První fotografie nám představuje dětičky z Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře v ulici Bratří Čapků. Na druhé fotografii jsou větší děti, a to žáci 5. základní školy Příbram. Třetí fotografie zachytila dobrovolné hasiče z Bohutína - ti jako každoročně procházeli
naším městem a připomínali všem starou tradici masopustu. Byli také v Hornickém muzeu na Březových Horách. Je dobře, že se tyto staré tradice stále udržují.

U příležitosti popravy příbramských občanů v Neubrandenburgu
za II. světové války město Příbram spolu s Bojovníky za svobodu připravilo pietní akt v obřadní síni v Zámečku - Ernestinu.

Starosta J. Řihák převzal od zástupců partnerského nizozemského města Hoorn vlajku u příležitosti 650. výročí založení
Hoornu.

Město se zúčastnilo veletrhu Holiday World v Praze. Expozici
tvořila naše tradiční hornická hospůdka. Spolu s městem se
ve stánku prezentovalo Hornické muzeum Příbram.

V pondělí 19. 2. se konalo v sále v budově bývalého Okresního
úřadu Příbram volně přístupné setkání občanů a zástupců města. Tématem byl Jihovýchodní obchvat.

V rámci jednání o možnosti umístění amerického radaru
v Brdech navštívil příbramskou radnici americký velvyslanec.

V pondělí 5. 3. byl v Divadle A. Dvořáka zahájen Týden divadla
Járy Cimrmana. V rámci této akce byla instalována v estrádním
sále výstava Stopy Járy Cimrmana.

Poslední čtvrtek v únoru proběhlo v obřadní síni v Zámečku - Ernestinu
vítání občánků. Na snímku je místostarosta Václav Beneš při blahopřání
jedné z přítomných maminek.

Ve středu 7. 3. byla v Galerii F. Drtikola otevřena výstava prací dětí z příbramských mateřských škol. Pod názvem “Co ta očka vidí”
se skrývá náš svět viděný očima dětí. Přijďte se i Vy nakazit dětským optimismem! Ve druhém výstavním sále byla zahájena
výstava “Cesty”. Zde Vás čekají kolorované vyřezávané plastiky Hany Richterové a jistě Vás překvapí svojí originalitou.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 10. 2. před druhou
hodinou ranní požádal
telefonicky jeden mladík
strážníky o pomoc.
Uvedl, že byl poblíž telefonního automatu u bývalé 8. ZŠ napaden
neznámými muži. Bezdůvodně ho prý napadli
a zranili na hlavě. Poté
mu jeden z nich ukradl
mobilní telefon. Po příjezdu na místo napadený
muž strážníkům ukázal
směr, kterým se pachatelé
odebrali. Strážníci se
vydali tímto směrem
a zadrželi zde dvojici –
muže a ženu. Poraněný
mladík v zadrženém muži
okamžitě poznal jednoho
z pachatelů. Oba podezřelí byli okamžitě předání
Policii ČR a zraněnému
mladíkovi strážníci přivolali lékaře.
V dopoledních hodinách
dne 11. 2. byl vykraden
jeden byt v ul. Čs. armády. Naštěstí si ale
jedna žena povšimla
podezřelé trojice mladých
lidí. Proto na ně upo-

zornila strážníky. Ti trojlístek zadrželi a předali
Policii ČR.
Opilá žena ležela dne
15. 2. ve 21,30 hodin před
vchodem do jednoho domu na sídlišti. Strážníci
na místě zjistili, že je
nejen opilá, ale také má
zraněnou nohu, a proto jí
přivolali lékaře. Lékař
ženu převzal k dalšímu
ošetření.
Další problém s opilcem
měli strážníci hned druhý
den. Ve večerních hodinách požádala sestřička
z nemocnice, zda by jim
strážníci mohli přijet
pomoci na chirurgické
oddělení.
Měli
tam
opilého muže, který ale
byl tak agresivní, že mu
strážníci museli přiložit
pouta. Protože byl silně
podnapilý, strážníci přivolali Policii ČR a policisté muže odvezli na
záchytku.
Další čtyři opilci se
poprali dne 21. 2. kolem
20. hodiny před restaurací
V Tržnici. Protože byl

SLOUPEK SENÁTORA
Dne 7. února 2007 rozhodovalo plénum
Senátu ve věci žádosti policie o vyslovení souhlasu s trestním stíháním senátora, 1. místopředsedy vlády, ministra
pro místní rozvoj, starosty Vsetína
a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka, a to
pro podezření ze spáchání trestného činu
úplatkářství.
V této věci je především nutno říci, že
senátoři nemají rozhodovat o tom, zda
dotyčný trestný čin spáchal nebo nespáchal, neboť o této
věci může rozhodovat jedině soud. Jejich úkolem je z podkladových materiálů dodaných policií posoudit, zda žádost
o vyslovení souhlasu s trestním stíháním není motivována
politicky, tj. zda nejde o politický zásah státní moci související se vznikem nebo výkonem mandátu senátora.
Bohužel však musím konstatovat, že mnoho kolegů senátorů se od soudcovského pohledu na věc nedokáže oprostit
a řídí se při svém hlasování spíše svým přesvědčením
o tom, zda dotyčný senátor trestný čin spáchal či nikoliv,
než hledáním případného politického kontextu celé věci.
Situace dospěla dokonce tak daleko, že jeden ze senátorů
odjel do Vsetína, kde zjišťoval rozměry starostovy
kanceláře a kanceláře jeho tehdejší sekretářky, udělal si
plánek těchto místností a z něho usuzoval, zda to, co
sekretářka vypověděla do policejního protokolu, vidět
mohla či nemohla. Tento nesprávný způsob uvažování vedl
nakonec k tomu, že Senát sice souhlas s trestním stíháním
senátora Čunka vyslovil, ale většinou převyšující pouze
o jeden hlas minimální potřebný počet hlasů.
Jako člen mimo jiné i mandátového a imunitního výboru
Senátu jsem podrobně prostudoval dodané policejní materiály a dospěl jsem k závěru, že se zde o žádný politický
zásah orgánů státní moci proti senátorovi Čunkovi nejedná,
a proto jsem hlasoval pro jeho vydání, což však vůbec
neznamená, že bych byl přesvědčen o jeho vině. Z policejních materiálů je patrné, že se jedná o tvrzení (senátora
Čunka) proti tvrzení (jeho bývalé sekretářky). Obecně pak
platí právní zásada, že zatímco soud v pochybnostech
obžaloby zprošťuje, pak státní zástupce v pochybnostech
obžalovává. Z pouhého faktu vznesení obvinění a případného následného podání obžaloby k soudu nelze tedy činit
žádné závěry o vině, a je proto nutné vyčkat na pravomocné rozhodnutí soudu. Je proto zcela nesprávné požadovat
od senátora Čunka, aby se před pravomocným rozhodnutím soudu (pokud tam tedy jeho případ vůbec dospěje)
vzdal svých veřejných funkcí, jak to někteří politici a také
část veřejnosti požadují.
Ptám-li se v rozhovorech lidí, kteří to požadují, co se stane,
když se pak ukáže, že politik je nevinen, tak oni odpovědí,
že se zase může do politického života vrátit. Ptám-li se jich
pak dále, kdo tomu člověku vrátí ztracená léta či jak bude
jinak odškodněn, odpovědi se zpravidla nedočkám. Obvykle následuje jen takový nejistý úsměv a pokrčení
ramen, maximálně s poznámkou, že takový člověk má
prostě „smůlu“. To je však pohrdání lidským osudem,
se kterým já nemohu souhlasit, a o žádné „smůle“
v takovýchto případech nechci nic slyšet. Proto jsem
ve svém vystoupení na plénu Senátu jako senátor i jako
občan této země senátora Čunka se vší naléhavostí požádal, aby se až do konečného rozhodnutí v jeho trestní věci
veřejných funkcí nevzdával, a přispěl tak k důsledné
aplikaci principu presumpce neviny v naší zemi, i když
jsem na druhé straně pro jeho vydání hlasoval.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Příbram

jeden z nich zraněn,
strážníci mu museli
přivolat lékaře.
Vykrádače aut se pokusil dne 22. 2. zadržet
jeden muž na Březových
Horách. Zloděj se snažil
ujet a začal na muže
najíždět autem. Podařilo
se mu ujet, ale muž si
zapamatoval poznávací
značku auta a sdělil ji
strážníkům. Na místě byli
již také majitelé vykradeného auta a zjistili, že
jim chybí notebook.
Případ byl předán Policii
ČR.
Operační Policie ČR
oznámil strážníkům telefonicky, že se na zastávce
v Milínské ulici perou tři
osoby. Strážníci na místě
zajistili tři muže. Jeden
z nich ležel napůl
svlečený na zemi, druhý
na něm klečel a kroutil
mu ruce. Třetí muž stál
cca 5 metrů od nich.
Nikdo z nich neměl žádné
doklady, a proto je strážníci převezli na Policii
ČR.

Rodinné neshody museli
strážníci řešit dne 26. 2.
ve 12.15 hodin. Jedna
žena volala, že se obává
svého bývalého přítele,
který je u ní v bytě. Přišel
si prý vyzvednout jejich
společného syna a paní se
bojí, že ji fyzicky
napadne. Strážníci dorazili na místo, paní jim
sdělila, že jí muž nakonec
neublížil, ale že si nepřeje, aby muž svého syna
navštěvoval u ní v bytě.
Obě strany byly poučeny,
jak mají svůj problém
řešit, a poté strážníci
odjeli.
V odpoledních hodinách
oznámil telefonicky jeden
muž, že je ve svém voze
Peugeot Boxer napadán.
Strážníci přijeli na místo
a v autě opravdu tohoto
muže nalezli. Byl zraněn
v obličeji a strážníkům
sdělil jméno i bydliště
údajného
pachatele.
Případ byl předán Policii
ČR.

Podpisem dohody končí spory mezi
městem Příbram a společností Ave Star
Zastupitelé v pondělí 26. 2. na veřejném zasedání schválili dohodu
ve věci nájmu nebytových prostor v kulturním domě a dohodu o uznání
dluhu a stanovení jeho splatnosti a zajištění mezi městem Příbram
(věřitel) a společností Ave Star Jaroslava Starky.
Ihned poté, co zastupitelé tuto dohodu odsouhlasili, starosta města
Příbram MVDr. Josef Řihák a jednatel společnosti Ave Star spol. s r. o.
Jaroslav Starka tuto dohodu podepsali. Dokument vzápětí potvrdil notář.
Podle uzavřené dohody se společnost Ave Star zavázala, že bude městu
vedle nájemného a služeb s pronájmem kulturního domu spojených platit
i splátku dluhu ve výši přibližně 210 tisíc korun měsíčně a to až
do skončení platnosti nájemní smlouvy do 31. 12. 2008. Starosta Příbrami
Josef Řihák konstatoval, že smlouva je výhodnější pro město a poděkoval firmě Ave Star, že na toto řešení přistoupila. „K jednání s firmou Ave
Star jsme přistupovali citlivě i z toho hlediska, že máme zájem, aby
firma i nadále kulturní dům provozovala a zaměstnávala tam pracovníky.
Máme zájem, aby kulturní dům sloužil veřejnosti. Současně ale každý
musí platit své dluhy. Velice oceňuji, že Jaroslav Starka přistoupil
k řešení problému maximálně vstřícně. Díky tomu se nám podařilo nalézt
řešení, které bude ve prospěch všech občanů Příbrami,“ řekl J. Řihák.
Starosta Příbrami dále prohlásil, že město Příbram může nyní podobně
vstřícně přistupovat k firmě Ave Star, například při jednání o možném
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části Kulturního domu
Příbram. Podle příbramského starosty Josef Řiháka učinili zastupitelé
svým pondělním rozhodnutím tlustou čáru za spory, které byly mezi
městem Příbram a společností Ave Star v minulosti. „Nyní jsme si
vytvořili prostor, abychom mohli spolu jednat naprosto transparentně
a otevřeně,“ zdůraznil Josef Řihák.

STUDIJNÍ
CENTRUM BASIC
Studijní centrum BASIC
v Příbrami bylo založeno
v květnu 2005, v prostorách
III. polikliniky, Čechovská 57,
s cílem poskytnout co nejširší
veřejnosti studijní technologii,
která jednoduše zvládá problémy se čtením, psaním,
a soustředěností na studium
a to i v případech, kdy je žák
označen jako dyslektik, dysgrafik nebo hyperaktivní dítě.
Studijní centrum poskytuje dvě
možnosti řešení a odstranění problému. Jedním je individuální
doučování, kdy se učitel věnuje jednomu žákovi, a to z toho
důvodu, že každý žák má problém trošku jinde. Jmenujeme se
BASIC – protože to je o základech – vyplňujeme mezery v základech (jedná se o fonetickou metodu).
Doučovací program je sestaven tak, že se postupně se žákem
projdou a dobře objasní veškeré
základy českého jazyka, kde jsou nedostatky. Součástí doučování
je dostatečné množství čtení a důraz na to, aby žák nepřehlédl,
čemu plně nerozumí. Součástí je i mnoho praktických a názorných cvičení, která pomohou žákovi získat lepší představu
o učivu. Druhým řešením, které nabízí Studijní centrum Basic, je
osobní nastudování studijní technologie rodičem, který je pak
schopný použít technologii doma.
Naším cílem je poskytnout pomoc co největšímu počtu dětí, které
se po zvládnutí svého problému plnohodnotně zařadí zpět
do školního tempa svých vrstevníků.
Na tento měsíc, kdy děti prožívají jarní prázdniny, jsme připravili mimořádnou možnost intenzivního doučování, které je
určené zejména pro doplnění mezer v českém jazyce.
Doučování bude probíhat i v dopoledních hodinách, a tak je jen
na Vás, rodičích, jak této možnosti využijete. Kontaktovat nás je
možné jak osobně ve studijním centru, tak na tel. č. 318 427 464,
607 187 307, nebo na emailu: .
Přijďte se podívat, rádi Vám osobně vše ukážeme a připravíme
vstupní test znalostí, který ukáže problém a pomůžeme s jeho
řešením. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv studijního centra Basic
Příbram.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
BLAHOSLAVENÝ
HROZNATA, MUČEDNÍK
(CCA 1160/70 - 1217)

Tento měsíc jsme měli dokončit vyprávění o příbramských
starostech doby Rakouska-Uherska postavou Josefa
Wimmera. Bohužel se mi však dosud nepodařilo zjistit
jeho data narození a úmrtí, bez čehož by byl jeho
medailónek neúplný, a proto dnes uděláme malý exkurz
na samý počátek psané historie Příbramě.
Na tomto počátku stojí legendami opředená postava našich
dějin, blahoslavený rytíř Hroznata. Hroznata patřil
k přednímu rodu české šlechty, který měl ve znaku trojí
paroží a kterým se souhrnně říká Hroznatovci. Nejvýznamnější větev tohoto rodu se pak jmenovala páni z Vrtby.
Hroznata od narození patřil k zemské elitě a byl zvyklý se
pohybovat v blízkosti vládnoucího knížete, jeho bohatství
bylo impozantní. Byl vzdělaný a skýtala se mu velkolepá
kariéra. Podle legendy během jediného roku, kdy přišel
o manželku i jediného syna, ztratil zájem o světský život
a cele se oddal službě Bohu. Tehdejší doba byla zjitřena
křížovými výpravami za osvobození Božího hrobu
v Jeruzalémě a Hroznata se chtěl na těchto výpravách
podílet. Dvakrát se o tento cíl pokusil, avšak bez úspěchu.
Poprvé mu prý došla odvaha, když uviděl rozbouřené
moře, a tak, aby se vykoupil z daného slibu, založil v roce
1193 na svém panství v Teplé premonstrátský klášter, který
bohatě obdaroval. Po vyhlášení druhé křížové výpravy
v roce 1195 se opět pokusil dostat se do Palestiny, a pro případ, že by na výpravě zahynul, odkázal všechen svůj
zbývající majetek klášteru v Teplé. Hroznata ale opět
k Božímu hrobu nedospěl, pravděpodobně kvůli nejistotě
v Čechách po smrti knížete Jindřicha Břetislava, který byl
Hroznatův ochránce.
Hroznata i v době, kdy již byl opatem kláštera v Teplé, se
účastnil domácí politiky, aktivně vystupoval na ochranu
církve, a zapletl se i do sporu mezi vládnoucími
Přemyslovci. Teprve ke konci života se uchýlil do ústraní
tepelského kláštera. Zemřel v roce 1217 mučednickou
smrtí. Byl totiž přepaden a zajat loupeživými rytíři
a uvězněn pro výkupné, které měl složit tepelský klášter.
Hroznata místo svobody za peníze kláštera volil raději
smrt, a je proto dodnes oslavován jako mučedník církve
a patron českých premonstrátů.
A jaký byl tedy jeho vztah k Příbrami? On osobně zde
možná ani nikdy nebyl. Pro Příbram je však první
historickou osobností, která v jeho dějinách figuruje
jménem (odmyslíme-li bájného a nijak identifikovatelného
Příbrama, který dal našemu městu jméno). První zmínka
o Příbrami pochází z listiny z roku 1216, kdy si pražský
biskup Ondřej nechal proplatit 100 hřiven stříbra
od milevského opata, které okamžitě postoupil nám známému Hroznatovi, tehdy již převorovi kláštera v Teplé.
A celá tato složitá operace byla provedena jako úhrada
dluhu za ves Příbram, kterou pražský biskup krátce před
tím koupil právě od Hroznaty. Je tedy jisté, že rytíř Hroznata byl prvním historickým vlastníkem Příbramě - a to
před rokem 1216 - a tudíž její první historickou osobností.

Daniel Doležal

B ŘEZNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 3. 1957

K tomuto dni bylo na celém
okrese Příbram (v hranicích
z roku 1949) napočítáno
860 televizních antén.

1. 3. 1849

Byla ustavena čtenářská
společnost Slovanská Lípa,
první spolek moderního
typu v Příbrami.

3. 3. 1883

V Příbrami se narodil
František Drtikol, světoznámý fotograf.

8. 3. 1560

V
Příbrami
vypukl
rozsáhlý požár, kterému
padlo za oběť více než 60
domů.

16. 3. 1675

Císař Leopold I. formálně
potvrdil darování Svaté
Hory jezuitům.

16. 3. 1772
Zřizovací listinou byla

založena nadace právovárečného měšťanstva na místa dvou kaplanů při
příbramském děkanství.

18. 3. 1421
Hanuš z Kovorat poprvé
(neúspěšně) dobýval Příbram.

21. 3. 1926
Radioklub pro Příbram
a okolí konal svoji ustavující valnou hromadu.

24. 3. 1849
C. k. Horní úřad zakoupil
od Pražského arcibiskupství budou Zámečku Ernestina, aby zde zřídil
sídlo horní školy, pozdější
Vysoké školy báňské.

25. 3. 1921
Josef Dvořák nalezl poblíž
osady Bytíz 61 historických mincí.

Daniel Doležal
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