Stalo se

Starosta MVDr. Josef Řihák projednal
s paní Janou Slezákovou vybudování
nového parkoviště u Pražské ulice.

Bohutínští hasiči jako každoročně oslavili
masopustní úterý veselým masopustním
průvodem, který provázela kapela.

V Příbrami byla zahájena Akademie
3. věku v Žežické ulici. Za město se
akce zúčastnil Ing. Juraj Molnár.

Měření azbestu ve školách
bude dále pokračovat

V některých školách v Příbrami byla objevena zvýšená koncentrace nebezpečného azbestu. Město Příbram
ve spolupráci s Okresní hygienickou stanicí Příbram provedlo v loňském roce kontrolu, z jakého materiálu jsou
postaveny objekty základních a mateřských škol na území města. Kontrola byla zaměřena na možnost výskytu
azbestových a minerálních vláken v budovách. „Provádění revizí bylo reakcí na zjištění výskytu „azbestu“ ve školách,
ke kterým došlo na několika místech České republiky. Z výsledků kontroly vyplynulo, že žádná mateřská ani základní
škola v Příbrami nebyla postavena z tzv. boletických panelů, u nichž bylo zaznamenáno riziko uvolňování azbestových
a minerálních vláken do ovzduší. S výsledky těchto kontrol jsme se ale nespokojili. V listopadu loňského roku město
Příbram požádalo akreditovanou laboratoř Zdravotního ústavu Hradec Králové o provedení kontrolních měření
ve čtyřech vytipovaných objektech v majetku města Příbrami,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Předběžné výsledky těchto měření obdrželo město Příbram v prosinci 2011. Ve dvou kontrolovaných objektech
byla naměřena vyšší koncentrace azbestových a minerálních vláken, než připouští státní norma. Na základě
doporučení odborníků ze Zdravotního ústavu město Příbram v těchto dvou objektech provedlo nová podrobná
měření, která již byla provedena podle nové sjednocené metodiky, stanovené na odborné konferenci hygieniků
České republiky dne 11. ledna 2012.
„Dne 2. února 2012 jsme obdrželi oficiální zprávu od Zdravotnického ústavu Hradec Králové o výsledcích měření.
Z výsledků vyplývá, že v Základní škole pod Svatou Horou a v Mateřské škole Jungmannova 91 byly naměřeny hodnoty
výskytu azbestových a minerálních vláken, které překračují limity stanovené pro školská a předškolní zařízení,“ oznámil
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Limity koncentrací azbestových a minerálních vláken
pro školská a předškolní zařízení jsou velmi přísné.
Naměřené hodnoty nesmí přesáhnout 1 000, resp. 1 250 vláken
na metr krychlový. Pro srovnání: limit pro pracovní
prostředí je stanoven na 10 000 vláken na metr krychlový.
Na základě zjištěných oficiálních výsledků měření výskytu
azbestových a minerálních vláken v Základní škole pod Svatou
Horou a v Mateřské škole Jungmannova 91 byly obě školy
v souladu s doporučením Krajské hygienické stanice, územního střediska Příbram, uzavřeny.
V prostorách škol byl proveden speciální úklid prostor
odbornými firmami, a to s využitím speciálních tzv. hepafiltrů, které jsou schopné zachytit částice menší než 3 nanometry. Vzhledem k naléhavosti provedení tohoto opatření
město Příbram požádalo o pomoc při úklidových pracích
příbramské dobrovolné hasiče.
Po detailním úklidu se uskutečnilo v obou školách nové
měření, při kterém již nebyl zjištěn nadlimitní výskyt
azbestových a minerálních vláken. Provoz v obou
zařízeních byl proto postupně obnoven.
Úklid a následné měření výskytu azbestových a minerálních vláken se uskutečnilo i v objektu Gymnázia pod Svatou Horou, který sousedí se Základní školou pod Svatou Horou. Ani v budově gymnázia nebyl naměřen
nebezpečný azbest a vyučování se zde mohlo vrátit do obvyklého režimu.
„Měření výskytu azbestových a minerálních vláken v objektech v majetku města jsme iniciovali z vlastního popudu.
Máme zájem na tom, a uděláme vše pro to, aby se naše děti pohybovaly ve školách a školkách ve zdravém prostředí.
Na základě četných dotazů rodičů dětí z ostatních příbramských škol a školek budeme postupně měřit výskyt
azbestových a minerálních látek i v dalších školských zařízeních ve městě. Zakoupili jsme rovněž dvě speciální pračky
vzduchu schopné odfiltrovat i ty nejmenší minerální částice. Tato filtrační zařízení budou postupně čistit vzduch
ve všech příbramských školách. Postupně ve spolupráci s akreditovanou laboratoří ze Státního zdravotnického ústavu
provedeme odběry ve všech příbramských školách a školkách na zjištění výskytu azbestových a minerálních vláken.
Budeme měřit pokaždé v jednom objektu, abychom byli příště lépe připraveni na případné stěhování a úklid,“ zdůraznil
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Jako první přijde na řadu mateřská škola V Zahradě. O výsledcích měření výskytu azbestových a minerálních látek
v příbramských školách budeme aktuálně informovat na městských internetových stránkách a www.pribramcity.cz.
jk

Rozpočet města Příbram na r. 2012
Výdaje

Příjmy

Kap. 711 Dopravní úřad
205 000,- Kč
Kap. 714 Odbor školství
39 595 638,- Kč
Kap. 715 Zdravotnictví
7 476 500,- Kč
Kap. 716 Odbor kultury, SIS
73 993 922,- Kč
Kap. 717 Městská policie
27 028 000,- Kč
Kap. 718 Odbor ochrany
3 465 000,- Kč
Kap. 719 Odbor vnitřních věcí 102 959 900,- Kč
Kap. 721 Odbor inf. technologií 7 280 000,- Kč
Kap. 722 Obecní živnost. úřad 1 351 500,- Kč
Kap. 723 Odbor živ. prostředí 13 757 000,- Kč
Kap. 728 Sociální věci
25 336 400,- Kč
Kap. 734 Odbor právní
17 976 500,- Kč
Kap. 735 Odbor koncepce
1 090 000,- Kč
Kap. 736 Stavební úřad
55 000,- Kč
Kap. 739 Technické služby
51 490 550,- Kč
Kap. 741 Odbor ekonomický 29 366 570,- Kč
Kap. 747 Odbor SH a investic 254 598 020,- Kč
Kap. 749 Měst. realitní kancelář 44 702 500,- Kč
Kap. 750 Samostatné odd. dotací 3 245 000,- Kč
Kapitálové výdaje
210 880 800,- Kč
Celkem
704 973 000,- Kč

Kap. 715
Kap. 716
Kap. 728
Kap. 741
Kap. 747
Kap. 749
Celkem

Zdravotnictví
124 000,- Kč
Odbor kultury, SIS
451 000,- Kč
Sociální věci
470 000,- Kč
Odbor ekonomický 590 758 270,- Kč
Odbor SH a investic 23 715 730,- Kč
Měst. realitní kancelář 22 350 000,- Kč
637 869 000,- Kč

Příbram se představila na letošním
veletrhu Holiday World v Praze. O Příbramsko se zajímalo hodně turistů.

Spolek pro kočku nabízí půlroční
koťata (kastrovaná a očkovaná),
vhodná i do bytu. Tel. 724 809 488.

Slovo starosty
Vážení spoluobèané,
za nìkolik dnù nám zaène jaro, na které se po dlouhé zimì
všichni tìšíme. V Pøíbrami letos na jaøe musíme splnit celou
øadu úkolù. Pøedevším je pøed námi dokonèení rekonstrukce
námìstí T. G. Masaryka. Oèekávám, že dodavatelská firma
se nyní s plnou vervou vrhne do práce a že se již brzy
budeme moci potìšit z nového námìstí.
Pøed námi jsou také historicky první volby do osadních
výborù v obcích, které patøí do našeho mìsta. Dìkuji všem,
kteøí se rozhodli kandidovat na èlenství v nových osadních
výborech. Bohužel v Orlovì se nenašel dostateèný poèet
kandidátù, proto se zde volby do osadního výboru tentokrát
konat nebudou. Vyzývám nyní všechny obyvatele z Brodu,
Bytízu, Jerusaléma, Jesenice, Kozièína, Lazce, Zavržic a Žežic,
aby si v nadcházejících volbách pøišli vybrat ty kandidáty,
kteøí je budou reprezentovat v novém osadním výboru.
Volby budou platné jen v tom pøípadì, když volební úèast
bude vyšší než 30 procent.
Na jaøe nás èeká také blokové èištìní ulic. I když letošní zima nebyla z hlediska údržby
nároèná jako v minulých letech, pøesto spousta posypového materiálu zùstala v ulicích
a na chodnících. Pracovníci Technických služeb Pøíbram již tento nepoøádek zaèali uklízet.
Vyjdìte jim prosím vstøíc a z míst, kde se provádí úklid, si vèas pøeparkujte auta.
Velký úklid, tentokrát neplánovaný, zaèal také v našich základních i mateøských školách.
Jelikož si všichni pøejeme, aby naše dìti vyrùstaly ve zdravém prostøedí, nechalo mìsto
Pøíbram namátkovì provìøit, zda se v našich školských zaøízeních a v domech pro seniory
nevyskytuje karcinogenní azbest. A ve dvou školách bylo zjištìno nadlimitní množství
této nebezpeèné látky. O problému výskytu azbestu v pøíbramských školách a jeho øešení
informujeme ve vedlejším èlánku. Dovolím si v této souvislosti podìkovat všem, kteøí nám
nezištnì nabídli pomoc. Mé díky patøí všem, kteøí se zapojili napøíklad do úklidu školy
a školky, nabídli mìstu náhradní prostory, umožnili dìtem z uzavøených škol a školek
absolvovat náhradní program, nebo nám nìjak jinak v kritické situaci pomohli. Øešení
„azbestové“ krize v Pøíbrami jednoznaèné ukázalo, že když je potøeba, v Pøíbrami umíme
táhnout za jeden provaz.
Naopak velmi zklamaný jsem z vývoje kolem I. polikliniky. Pøestože nový vlastník objektu
jednoznaènì slíbil, že zachová souèasný stav a nebude mìnit podmínky pro obèany –
pacienty, ani pro lékaøe, rozhodli se nìkteøí nájemci nebytových prostor v tomto objektu,
že pøestìhují své ordinace jinam. Byla by velká škoda, kdyby obèané skuteènì pøišli
o lékaøskou péèi v centru Pøíbrami. Nyní nastala zvláštní situace. V dobì, kdy lékaøi
vystupovali proti prodeji objektù I. polikliniky, zašti�ovali se zájmy obèanù, svých
pacientù. Zajímá mne, zda i teï, když odcházejí jinam, stále hájí zájmy pacientù. Za sebe
mohu prohlásit, že mìsto udìlá vše pro to, aby ambulantní lékaøská péèe zùstala v centru Pøíbrami pro obèany zachována. Jednáme v této souvislosti mimo jiné i s vedením
Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.
Pravidelnì v bøeznu pøed zahájením vegetaèního období také probíhá údržba zelenì. Ani
letošní rok nebude v Pøíbrami výjimkou. Druhou a tøetí etapou pokraèuje v našem mìstì
revitalizace zelenì, na kterou jsme získali dotaci od Evropské unie i ze Státního fondu
životního prostøedí ÈR. Pøi této akci bude v Pøíbram vykáceno 213 stromù a keøù, které
budou nahrazeny 2 400 kusy nových døevin. Výmìna døevin probìhne i v centru mìsta
kolem Zámeèku - Ernestina. Podrobnosti k celé akci najdete na internetových stránkách
mìsta www.pribram.eu.
V závìru pøipomenu mimoøádnì dùležitou událost pro naše mìsto, která se odehrála
minulý mìsíc na jednání zastupitelstva. Vìtšina zastupitelù schválila rozpoèet na letošní
rok. Jsem rád, že se nám v Pøíbrami daøí dobøe hospodaøit i v okamžicích, kdy daòové
pøíjmy od státu klesají. A i když náklady neustále rostou, napøíklad vinou zvýšení DPH,
nemuseli jsme letos snižovat pøíspìvky našim mìstským organizacím. Na rozdíl od jiných
mìst jsme nesnižovali ani tzv. mìstské granty, kterými pøispíváme kulturním, sportovním,
humanitárním a dalším organizacím a jejichž prostøednictvím podporujeme ve mìstì
kulturu, sport, sociální vìci, zdravotnictví, školství, ochranu životního prostøedí a letos
novì i církve a náboženský život.
Vážení obyvatelé Pøíbrami,
pøeji Vám všem hezké jaro. Našim dìtem a studentùm pøeji pøíjemné prožití jarních prázdnin.

MVDr. Josef Řihák
Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram
v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
stanovují místo po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu
pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole pro školní rok 2012/2013:

ve čtvrtek 24. dubna 2012 od 9 do 15,30 hodin

Financování
Zapojení zůst. fin. prostředků
Zapojení FOM
přijetí úvěrů: překlenovací úvěr
dlouhodobý úvěr
Splátky úvěrů:
Čistírna odpadních vod - ČMZRB
Zdabořská ulice
Celkem

35 000 000,- Kč
5 000 000,- Kč
15 000 000,- Kč
20 000 000,- Kč
3 296 000,- Kč
4 600 000,- Kč

67 104 000,- Kč

MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I
MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
MŠ Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII
MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
MŠ Per. chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII MŠ, Příbram VIII, Školní 131
MŠ, 28. října 55, Příbram VII
MŠ pod Sv.Horou, n. Dr. Theurera 262, Příbram II
MŠ, Bratří Čapků 278, Příbram VII
MŠ Rybička, Příbram II, Fibichova 272
(podání žádostí na čp. 235 i čp. 278)
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).

INFORMACE Z RADNICE
Klidová a odpočinková zóna Ryneček

V letošním roce bude vypracován projekt výstavby Klidové
a odpočinkové zóny Ryneček. Vlastní vybudování zelené páteře města
Příbrami by se mělo uskutečnit v roce 2013. „Při zpracování projektu
budou autoři mimo jiné vycházet i z výsledků ankety, kterou jsme uspořádali vloni. Obyvatelům Příbrami jsme v hrubých obrysech nastínili, jak by
mohla být Klidová zóna Ryneček vypadat, jaké prvky by zde mohly být
umístěny. Lidé se na anketních lístcích mohli vyjádřit, jak se jim nápady
líbí, co si přejí a co ne. Případně mohli přijít i s vlastními myšlenkami,“
připomněl starosta MVDr. Josef Řihák.
Do konce minulého roku odpovědělo na anketu o budoucnosti
Klidové zóny Ryneček celkem 146 odpovědí. Z toho 120 respondentů
hodnotilo předložený návrh kladně, zbývajících 26 záporně.
V došlých anketních lístcích přišli příbramští občané s celou řadou
zajímavých nápadů. Například 14 lidí si přeje propojit klidovou zónu
s Průběžnou ulicí. Naopak deset odpovídajících chce výrazně oddělit
klidovou zónu od Březnické ulice. Třináct respondentů žádá
propojení in-line dráhy buď s Hořejší Oborou nebo s Novým rybníkem,
či s Fialákem. Stejný počet odpovídajících chce, aby v klidové zóně
vznikl bazének, rybníček, fontána, či brouzdaliště.
Celkem 11 hlasů je pro zvýšení počtu laviček. Další respondenti by
rádi viděli v klidové zóně altán či přístřešek, kiosek s občerstvením
a automat na nápoje. Dvěma odpovídajícím v areálu v areálu chybí
hřiště i pro starší děti.
Nejvíce námitek proti předloženému návrhu se týkalo grilovacího
koutu. V klidové zóně si ho nepřeje celkem devět občanů. Osm lidí považuje za zbytečný amfiteátr, dalším pěti se nelíbí hřiště na pétanque. Dva
odpovídající si přejí, aby in-line dráha byla z bezpečnostních důvodů
umístěna dál od laviček. „Děkuji všem, kteří nám poslali odpovědi. Návrhy
a nápady předáme architektům, kteří budou zpracovávat projekt. Předpokládal jsem, že se do ankety zapojí více občanů. Ale nevadí. Další
možnost vyjádřit se budou mít občané po zpracování detailnější architektonické studie. Až bude tento dokument hotov, opět jej předložíme k veřejné
diskuzi,“ doplnil starosta MVDr. Josef Řihák.

Rozpočet města na rok 2012

Zastupitelstvo města Příbrami na svém pravidelném jednání dne
20. února schválilo rozpočet na rok 2012. Pro rozpočet hlasovalo
17 z 21 přítomných členů městského zastupitelstva.
Zastupitelé schválili rozpočet tak, jak jej doporučila rada města.
V průběhu rozpravy byl předložen jediný pozměňovací návrh, který
zastupitelé nepřijali. „Rozpočet města na letošní rok je sestaven reálně.
Při jeho sestavování jsme vycházeli z nejnovějších údajů o vývoji
daňových příjmů, které máme k dispozici. V Příbrami, podobně jako
i v jiných městech, je obvyklé, že rozpočet schvalujeme v prvních měsících
účtovacího roku. Můžeme tak pracovat s daleko reálnějšími daty, než
kdybychom sestavovali v mnoha směrech nereálný odhad rozpočtu
v závěru předchozího roku,“ řekl místostarosta města MUDr. Ivan Šedivý.
Rozpočet města počítá v letošním roce s realizací celé řady investičních
akcí. Na většinu z nich město Příbram získalo dotace z fondů Evropské
unie a ze státního rozpočtu.
Jde zejména o následující akce: sociálně právní ochrana dětí, revitalizace
veřejné zeleně (2. a 3. etapa), analýza rizik kontaminace Příbramského
potoka, aktualizace a digitalizace povodňového plánu, rekultivace
skládky Květná, rekonstrukce náměstí TGM (1. a 2. etapa), propagace
turistické destinace Příbramsko, výměna oken Zámeček, revitalizace
náměstí 17. listopadu.
Z vlastních peněz bude město Příbram v letošním roce realizovat
například tyto projekty: opravu Mariánské ulice, výstavbu dvou
mateřských škol v Žežické ulici, opravu kanalizace v Riegrově ulici,
výměnu střešní krytiny na Zámečku, dostavbu sportovního areálu pod
Svatou Horou – 2. etapa, výstavbu parkoviště v Pivovarské ulici.
Starosta MVDr. Josef Řihák se jednání zastupitelstva nezúčastnil, byl ale
o jeho průběhu informován. „Děkuji všem, kteří se na přípravě rozpočtu
podíleli. A děkuji také všem, kteří jej podpořili. Myslím si, že letošní
rozpočet byl připraven velmi dobře. Vedle plánovaných investičních akcí
máme ještě požádáno o dotace na zateplení objektů mateřských škol
či na výstavbu dětského hřiště. V návrhu rozpočtu počítáme i s granty,
kterými chceme podpořit sportovní, kulturní, společenské, sociální,
školské a další aktivity v našem městě. Letos poprvé dáváme příležitost
žádat o příspěvek z grantu i církvím. Myslím si, že církve, které mimo jiné
pečují i o kulturní památky na území našeho města, si veřejnou podporu
zaslouží. Ve všech původních grantech máme připravenou k rozdělení
stejnou částku jako vloni. V církevních grantech bychom chtěli letos
rozdělit až 1 milion korun. Církve mohou žádat o příspěvek z tohoto
nového grantu až do konce března. O tom, jak konkrétně budou peníze
ze všech našich městských grantů jednotlivým žadatelům rozděleny,
rozhodnou zastupitelé na veřejném zasedání v dubnu,“ řekl starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Akademie 3. věku

Vzdělávací institut Středočeského kraje pod patronací Středočeského
kraje a s podporou města Příbram slavnostně zahájil ve druhém
pavilónu bývalé 8. základní školy v Žežické ulici středočeskou
Akademii 3. věku.
„Jedná se o dvousemestrální studium oboru Historie a kultura, určeného
pro občany starší 55 let věku. Program studia je zaměřen na stěžejní
epochy a události světových a českých dějin s důrazem na odraz
dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne,“ informoval
ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý.
Za Středočeský kraj se slavnostního zahájení zúčastnili radní PaedDr.
Milan Němec a členka krajského zastupitelstva Jiřina Kaiserová.
Ta zároveň spolu s dalším příbramským radním Ing. Jurajem Molnárem
reprezentovala i město Příbram. Frekventanti studia z rukou radních
Dr. Němce a Ing. Molnára obdrželi studijní průkazy a certifikáty o zahájení vzdělávání. „Kromě Příbrami toto studium zahajujeme v měsíci
únoru i na dalších dvou místech Středočeského kraje, a to v Kutné Hoře
a v Rakovníku. Nesmírně mě těší zájem seniorů. V rámci pilotního projektu
byla v Příbrami vytvořena studijní skupina čítající 30 posluchačů, zájem
ale kapacitu převýšil dvojnásobně,“ informoval středočeský krajský radní
PaedDr. Milan Němec. Středočeský kraj se na organizaci Akademie
3. věku v Příbrami podílí částkou 200 tisíc korun, město Příbram přispělo
částkou 30 tisíc korun. „Pro účastníky studia z města Příbrami to znamená, že
za absolvování zaplatí pouze symbolický poplatek 100 Kč za semestr.
Celoživotní vzdělávání považuji za důležitou prioritu, kterou bude město
Příbram podle svých možností i nadále podporovat,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.
Středočeská akademie 3. věku je již druhým studijním programem
pro seniory, který se v Příbrami koná. Další odborné semináře v našem
městě pořádá Vysoká škola evropských a regionálních studií České
Budějovice. I v tomto případě se tak děje za spolupráce a podpory
města Příbrami.

Revitalizace zeleně

Na několika místech v Příbrami v těchto dnech začaly první práce
na realizaci 2. a 3. etapy Revitalizace zeleně ve městě Příbram. Cílem
projektu je obnova a údržba veřejné sídelní zeleně ve městě
Příbram. Přínosem bude zkvalitnění životního a obytného
prostředí, zvýšení estetických hodnot města, zajištění provozní
bezpečnosti a zlepšení existenčních podmínek vzrostlých stromů.
Celkem bude v rámci této části projektu ošetřeno téměř 700 stromů
na celkové ploše 10,4 hektarů. Z toho bude zregenerováno 1,4 kilometru stromořadí. Stromy budou ošetřeny tak, aby se maximálně podpořila délka jejich další existence na stanovišti. Na ošetřovaných
stromech budou odstraňovány nebezpečné suché větve. Budou
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prováděny výchovné a zdravotní zásahy. V některých korunách budou
instalovány bezpečnostní vazby. Pokáceno bohužel musí být 213
stromů. V rámci letošního zásahu budou odstraněni jedinci
nebezpeční, u kterých hrozí statické selhání, stromy ve velmi špatném
zdravotním stavu, torza a dřeviny z přehoustlých výsadeb, které
pocházejí převážně z náletů. Díky těmto opatřením se zlepší životní
podmínky ostatních vzrostlých stromů. Ve městě bude nově vysazeno
téměř 2 400 kusů nových dřevin.
„Program revitalizace zeleně v Příbrami považuji za velmi přínosný hned
z několika důvodů. Jednak se nám podaří ošetřit stávající zeleň a prodloužit tak řadě stromů život. Odborníci rovněž vytipují a odstraní
nebezpečné stromy, které by mohly ohrožovat životy a zdraví občanů.
A dále máme díky podpoře od Evropské unie možnost vysadit v Příbrami
přes dva tisíce kusů nových dřevin. Výsledky programu již mohou
obyvatelé Příbrami spatřit na vlastní oči například na příbramském
hřbitově, kde jsme vloni ošetřovali stromy v rámci realizace 1. etapy
tohoto programu,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Revitalizace zeleně je spolufinancována z Operačního programu Životní
prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní
osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Druhá etapa revitalizace
zeleně v Příbrami bude stát podle smlouvy o dílo přibližně 2,5 milionu
korun, z toho dotace bude asi 2,2 milionu korun. Třetí etapa bude stát
asi 900 tisíc korun, z toho dotace bude činit asi 675 tisíc korun.
Revitalizace zeleně bude probíhat v těchto lokalitách:
A. Příbramský potok: od Flusárny k Novému rybníku, B. Příbramský
potok: Podskalí, Dolejší Obora, C. Svatohorská alej, D. Okolí rybníka
Hořejší Obora, E. Milínská ulice, F. Okolí Zámečku – Ernestina,
G. Jiráskovy sady. Více informací naleznete na webových stránkách
města www.pribram.eu/Životní prostředí/Revitalizace zeleně. Zároveň
stále probíhá realizace 1. etapy revitalizace zeleně, a to na příbramském
hřbitově, v ulici Balbínova a Žižkova. Tato 1. etapa bude ukončena cca
v polovině letošního roku a kromě Operačního programu Životní
prostředí a Státního fondu životního prostředí je spolufinancována
rovněž z prostředků Středočeského kraje. 1. etapa revitalizace je organizačně a finančně nejnáročnější, náklady na samotnou realizaci jsou
dle smlouvy o dílo cca 6,6 mil. Kč. Dotace z Operačního programu
Životní prostředí činí 90 % způsobilých výdajů, dotace ze Středočeského kraje činí 10 % způsobilých výdajů projektu.

Pestrý program sociální komise

Komise sociálních věcí a zdravotnictví měla tentokrát program hodně
obsáhlý. Podle slov místostarosty Václava Černého každoročně přibývají žádosti o umístění v Domech s pečovatelskou službou. Každou
podanou žádost komise pečlivě vyhodnocuje jak z hlediska zdravotního, tak sociálního, a posuzuje veškerou další dokumentaci. Teprve
na základě vyhodnocení všech skutečností se rozhoduje o zařazení
do pořadníku. O vlastním přidělení pak rozhoduje rada města.
„V pořadníku je v současné době kolem tisícovky žádostí. Pokud se uvolní
byt v DPS, hlavním hlediskem je především sociální naléhavost žadatele,“
doplnil V. Černý. Komise se v těchto dnech také připravuje
na rozdělování grantů v sociální oblasti. Žadateli jsou organizace, které
působí na území města Příbram a zabývají se sociální tématikou.
V těchto dnech zároveň rada města jedná o možnosti, aby tyto organizace mohly využívat v určitých dnech a hodinách plavecký bazén.

Vzpomínkové setkání

Každoroční vzpomínkové setkání proběhlo v uplynulých dnech
v obřadní síni příbramského Zámečku – Ernestina. Příbuzní, přátelé
i představitelé města si připomněli historické události, které se odehrály
před 67 lety. Dne 19. února 1945 bylo v německé brandenburské
věznici popraveno gilotinou 16 odbojářů z Příbramska. „Jsem rád, že se
toto vzpomínkové setkání koná a že se na tyto události nezapomíná,“
uvedl V. Černý a I. Šedivý jeho slova doplnil: „Je třeba o tom hodně psát
a mluvit, aby i dnešní mladá generace věděla o těchto hrůzách, abychom
všichni dělali vše pro to, aby se podobná historie nikdy nemohla opakovat.“

Oslava založení Sokola

Příbramský Sokol patřil k prvním organizacím, které v tehdejším Rakousko –
Uhersku vznikly. „Sokol byl v době národního obrození jednou z vůdčích
složek. Mnoho lidí si Sokol představuje hlavně jako organizaci, kde se
pěstovala především kultura těla. Ale patří k němu i kultura ducha.
Představitelé Sokola byli tehdy hnací silou pro rozvoj demokracie a významně přispěli k osvobození Československa z područí Rakousko - Uherska.
Jde nejen o tělocvičnou organizaci, ale i o významnou společenskou a kulturní složku. Válečná okupace i následný nástup komunismu znamenal
pro Sokol významné ochromení jeho činnosti. Obnovení činnosti Sokola
začalo až po roce 1989 a ze Sokola je opět důstojný nositel kulturní
a sportovní činnosti,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý. „Sokol má
v Příbrami hodně členů i příznivců. Každým rokem získává na popularitě.
Příkladem určité výjimečnosti je třeba i to, že v Příbrami se skutečně
provozuje celá řada nejrůznějších druhů sportů, ale třeba s gymnastikou
se setkáte právě pouze v Sokole Příbram,“ doplnil Václav Černý. S historií
i současností příbramského Sokola se mohou návštěvníci seznámit
na právě probíhající výstavě v budově Státního okresního archivu
v Příbrami VII. V těchto dnech se také příbramští Sokolové chystají
na letošní Všesokolský slet.

Kanalizace z Orlova

Rada města schválila zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele
stavebních prací pro odkanalizování obcí v povodí Litavky – Orlov.
„Nyní tedy běží výběrové řízení na zhotovitele. Na jeho základě budou pak
probíhat další kroky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Akce
vypadá nadějně, a tak by se měl splnit sen mnoha Příbramáků, kteří žijí
v této části města. Stavba je dimenzována tak, aby mohly být odkanalizovány i další části – Lazec, Kozičín. Navíc stavba umožní i napojení rozvojové části obce Podlesí – Drmlovo Pole. Mnohaleté úsilí se v této chvíli daří
naplňovat. Pevně věřím, že projekt bude realizován,“ je přesvědčen Ivan Šedivý.

Vyšší příspěvek na MHD

Příbramští zastupitelé projednali úhrady navýšení ztráty ve prospěch
dopravce, který pro město Příbram provozuje městskou hromadnou
dopravu. „Tato prokazatelná ztráta nebyla dopravci v posledních třech
letech navýšena. V letošním roce jde o důsledek enormního nárůstu ceny
pohonných hmot a zvýšení DPH. Přesto je naše navýšení minimální oproti
potřebě, takže dopravce musí také udělat velmi razantní úsporná opatření
tak, aby ztráty dorovnal,“ informoval I. Šedivý.

Koncerty všech žánrů

Příbramské Divadlo A. Dvořáka připravilo pro své návštěvníky celou
řadu skutečně kvalitních kulturních zážitků. „Třeba koncert Lucie Bílé
měl skvělou atmosféru. Lucie Bílá zpívala mistrovsky za doprovodu
klavíristy Petra Maláska. O tom, že se koncert nelíbil snad jenom mně,
svědčil obrovský aplaus,“ uvedl Ivan Šedivý. V tomto měsíci si na své
přišli i milovníci opery na koncertu v aule ZŠ Jiráskovy sady, kde Edita
Adlerová zpívala Carmen. V Divadle A. Dvořáka ještě na zájemce čeká
koncert Tomáše Kluse a také hudební skupiny Monkey Business.
Perličkou pro kulturní veřejnost bude určitě i 500. repríza divadelní hry
Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Příbramáky čeká i Jarní
koncert Příbramské filharmonie a v těchto dnech proběhla premiéra
nově nastudované divadelní hry Dáma s kaméliemi. K dobrým
kulturním činům patří již tradiční setkání s příbramskými výtvarníky
na výstavě v Galerii Františka Drtikola v Zámečku – Ernestinu. Výstavu
vystřídají fotografie Antonína Kratochvíla.

jk, as

ANTONÍN BRUS Z MOHELNICE,
PRAŽSKÝ ARCIBISKUP
1518 - 1580

V dnešním díle si představíme osobu, která při sporu mezi
městem Příbramí a zástavní vrchností měla své vlastní
zájmy, které ale nakonec vyšly naprázdno. Byl jí Antonín
Brus z Mohelnice, po téměř 150 letech nový pražský
arcibiskup.
Antonín se narodil v měšťanské rodině v městě Mohelnici
na Moravě (okres Šumperk). Po studiích a vysvěcení
na kněze vstoupil v roce 1541 do řádu křížovníků s červenou
hvězdou, jediného původem českého církevního řádu.
Zpočátku se věnoval duchovní péči o vojáky, bojující
proti turecké agresi na uherských bojištích. V roce 1552 se
stal velmistrem řádu (tehdy nepočetného) a započala jeho
strmá kariéra – stal se nejvyšším kazatelem císařských
vojsk, tajným radou a osobním zpovědníkem císaře Ferdinanda I. S přispěním císařské vůle se o 6 let později stal
vídeňským biskupem. Působil jako císařský vyslanec
na tridentském koncilu, který se konal v letech 1545 - 63,
zásadním způsobem reformoval katolickou církev a přispěl
k zastavení šíření nekatolické reformace.
V roce 1561 císař jmenoval Antonína Bruse pražským
arcibiskupem, prvním od roku 1425. S jakými pocity se
ujímal dosud úspěšný císařův oblíbenec znovuobnovené
funkce, nevíme. Formálně se jednalo o povýšení, fakticky
o první linii stále se stupňujícího boje o duše českých
poddaných. Katolická církev se v Čechách nacházela
v nejhlubší krizi, majetek arcibiskupství byl rozchvácen
a nálada v zemi stabilně konfliktní. Důležitou pomoc
v tomto ohledu sehrál řád křížovníků s červenou hvězdou, který poskytl pražským arcibiskupům jako zázemí
svůj majetek na dalších 120 let, kdy došlo k personálnímu
propojení funkce pražského arcibiskupa a velmistra řádu.
S podporou panovníka a výsledků tridentské reformy
začal Antonín Brus pracovat na obnově z velké části
zaniklých církevních struktur v Čechách, obnově a upevnění morálky kněží i věřících a připravovat postupnou
rekatolizaci obyvatelstva.
Jednou z jeho aktivit v tomto směru byl i pokus o obnovení
arcibiskupského panství v Příbrami. Situace nebyla zcela
beznadějná, protože formálně Příbram byla stále
majetkem církve zastupované císařem. Ale přestože sám
císař měl zájem na dobrém fungování arcibiskupství,
nebylo možné jednoduše panství předat arcibiskupovi.
Ve hře bylo příliš mnoho jiných zájmů a předchozích
závazků. Restituce církevního majetku byla započata sice
již císařem Zikmundem v roce 1436, ale nebyla zdaleka
dokončena, v podstatě ani dodnes. Při zvažování, jak
s Příbramí naložit, nakonec zvítězila potřeba finančně
zabezpečit stát, tedy císaře, a arcibiskup měl být odškodněn jiným zbožím.
Antonín Brus patřil mezi první vlnu nastupující protireformace u nás, snažil se hledat spíše smírné řešení a mírnit
napětí mezi katolíky a nekatolíky. Spolu s císařem Ferdinandem dosáhl např. toho, že papež Pius IV. dne 17. 4.
1564 dal svolení k tomu, že v Čechách, na Moravě,
v Rakousích, Solnohradsku a v několika německých
diecézích se smělo přijímat pod obojí. V Čechách tato
výsada platila pro katolíky až do roku 1622.
Zamýšlený výsledek se ovšem nedostavil, k návratu zpět
ke katolictví toto opatření přimělo jen málo protestantů.
K významným událostem Antonínova života patřilo i to,
že osobně korunoval dva české krále - v roce 1562
Maxmiliána II. a v roce 1575 Rudolfa II. Antonín Brus
zemřel krátce poté, co císař Rudolf definitivně povýšil
Příbram mezi královská horní města, 15. srpna 1580.
Daniel Doležal

BŘEZNOVÉ

6. 3. 1862

KALENDÁRIUM
15. 3. 1882

byl na březohorskou filiální
školu dosazen učitel František
Wimmer s platem 250 zlatých
ročně.

Josef Šembera vydražil
právo vybírat nápojovou
přirážku (místní daň z piva
a vína) na Březových Horách.

8. 3. 1942

16. 3. 1772

zemřel František Bulan,
starosta Březových Hor
v letech 1933 - 36.

8. 3. 1962

navštívil Příbram armádní
generál (a budoucí prezident) Ludvík Svoboda, který
zde pronesl přednášku.

10. 3. 1902

se v Příbrami narodil
Jaroslav Soukup, salesián
a významný český botanik,
působící v jižní Americe.

13. 3. 2002

u příležitosti 10. výročí
vzniku Městské policie
Příbram udělil Josef Vacek
všem městským policistům
pamětní medaili.

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

17. 3. 1862

se v Příbrami narodil
Ladislav Malý, učitel a regionální badatel, mj. zakladatel
příbramského muzea.

19. 3. 1902

v Příbrami zemřel advokát
Karel Stibitz, okresní starosta
a spolkový funkcionář.

30. 3. 1952

zemřel Otakar Reytt z Baumgartenu, lékař v Příbrami
a čestný občan města.

Daniel Doležal

MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 6. 2. v 16.01 hod. oznámil na tísňovou linku
MP muž, že v Příbrami IV zahlédl muže a ženu, kteří
se pokoušeli vniknout do garáže, ale byli při svém
jednání vyrušeni projíždějícím motorovým vozidlem. Sdělil jejich popis a uvedl, že odešli směrem
k obchodu LEKO. Na místo vyjela hlídka MP a ihned
provedla kontrolu v uvedené lokalitě za účelem
zajištění shora popisovaných osob. Ty se však již nikde
v okolí nenacházely. Po příjezdu ke garáži strážníky
kontaktoval oznamovatel a označil jim místo, kde
osoby viděl. Hlídka MP poté nalezla garáž, u které
byl poničen zámek a dveře zůstaly pootevřené.
Prostřednictvím stálé služby MP zjistili strážníci
na policii majitele garáže a tohoto o celé záležitosti
vyrozuměli. Na dotaz hlídky čtyřiapadesátiletý muž
uvedl, že věc nechce nahlásit policii, ale přislíbil, že
si garáž zabezpečí. Po jeho ujištění hlídka MP místo
opustila a pokračovala v další činnosti.
Dne 7. 2. v 21.40 hod. kontaktoval služebnu MP
pracovník záchranné zdravotnické služby Příbram
a žádal o pomoc při ošetření opilého muže v restauraci Družba v Příbrami VII. Do uvedené provozovny
neprodleně vyjela hlídka MP. Po prohlídce byl opilý
muž převezen záchrannou zdravotnickou službou
do nemocnice za účelem dalšího vyšetření. Na žádost lékaře byl jeden ze strážníků během cesty
přítomen v sanitním voze a dohlížel na převoz
shora jmenovaného do zdravotnického zařízení.
Dne 19. 2. v 22.40 hod. oznámil na tísňovou linku
156 muž, že v Mixově ulici v Příbrami III leží na chodníku nehybně nějaká osoba. Na místo okamžitě
vyjela hlídka MP, ke které se po chvíli připojila i hlídka
Policie ČR. Protože ležící osoba nekomunikovala
a měla na sobě skvrny od krve, přivolali strážníci
záchrannou zdravotnickou službu. Jelikož se výše
uvedená osoba začala chovat agresivně, poskytla
hlídka MP pomoc posádce sanitky při jejím převozu
do nemocnice za účelem dalšího vyšetření.
V nemocnici bylo následně zjištěno, že se jedná

o 77letého muže. Ošetřující lékař rozhodl po prohlídce jmenovaného o jeho umístění do protialkoholní záchytné stanice, kam ho hlídka MP převezla
a předala do péče zaměstnanců zařízení.
Dne 23. 2. v 08.45 hod. zavolala na služebnu MP
žena z Příbrami VII, že její sousedka zřejmě v bytě
upadla a vzhledem k jejímu vyššímu věku není
schopna sama vstát a volá o pomoc. Na místo ihned
vyjela hlídka MP. Po příjezdu se snažila s paní přes
dveře domluvit, zda by se mohla do bytu dostat
oknem nebo balkonem. Žena však komunikovala
přerušovaně a slabě. Z obavy, že by mohlo být
ohroženo její zdraví, přivolali strážníci na místo
hasiče, aby otevřeli byt. Před příjezdem hasičů se
na místo náhodně dostavil ženin 62letý syn a byt
odemkl. Strážníci proto odvolali výjezd hasičů a pomohli pánovi zvednout ze země jeho 84letou
matku, která upadla na kluzké podlaze. Na dotaz
strážníků žena uvedla, že nemá žádné bolesti
a nepožaduje lékařské ošetření. Hlídka MP poté
místo opustila a pokračovala v další činnosti.
Dne 24. 2. v 01.40 hod. v průběhu pravidelné
kontroly garáží na Lilce si hlídka MP povšimla, že
u několika garáží jsou vypáčené dveře. Před jednou
z nich zahlédli strážníci ležet batoh a nástroje
na páčení. Vzhledem k tomu, že hlídka neviděla
z místa utíkat žádnou osobu, došla k závěru, že se
osoba musí ještě ukrývat v některém vypáčeném
objektu. Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly
tomu, že v uvedené věci se jedná o spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR.
Rovněž přivolali na pomoc druhou dvoučlennou
hlídku MP, se kterou společně zajišťovali okolí garáží
až do příjezdu policie. Na výzvu policistů vyšla z jedné
garáže osoba, ve které byl zjištěn muž ve věku 32 let.
Strážníci poté předali celou záležitost policii a ta
případ dále vyšetřuje.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Česko se hýbe

STUDIOBARA3P zahájilo začátek závodní sezóny
dvojím zlatem na akci Česko se hýbe.
Závodní oddíly STUDIOBARA3P s trenérkami Bárou
Némethovou a Bárou Matouškovou přivezly v sobotu
18. 2. 2012 do Příbrami 2 zlaté z pohárové soutěže
primátora města Kladna III. VT Sportovní aerobik
a fitness. ČSAE ve spolupráci sportklub ČASPV
Kladno uspořádalo soutěž pro všechny věkové kategorie. Oba týmy si vedly skvěle, od celého panelu
rozhodčích (5 rozhodčích) získaly nejvyšší známky
hodnocení.
Všem zúčastněným za dovezené zlaté medaile
gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.
Kategorie 8 – 12 let: Valerie Wágnerová, Hana
Kubová, Tereza Haintzová, Eliška Kubová, Kristýna
Šoborová, Aneta Kálalová, Martina Svobodová,
Katka Poláková.
Kategorie 12 – 16 let: Jana Kašová, Nikola Vokurková, Barbora Květoňová, Michaela Šmolíková,
Michaela Volfová, Nikola Čížková, Petra Rodová,
Nikola Bicanová.
Hana Volfová

Informace Svazu postižených civilizačními chorobami
Trénink paměti začal 9. 2. 2012 a bude každý čtvrtek od 9.30 hod.
Dne 7. března 2012 začínají Kurzy práce na počítači pro mírně pokročilé (8 x 2 vyučovací
hodiny). Taneční odpoledne se budou konat 23. 2., 8. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 24. 5. a 28. 6. 2012
od 14 do 17 hod. Video-produkce proběhnou v klubovně Komunitního centra v těchto
termínech: 1. 3. Národní parky USA, 22. 3. Porýní, 5. 4. Kroměřížsko, 19. 4. Šumava – vždy od 13 hod.
V průběhu 2. čtvrtletí začne kurz Šikovné ruce, je plánovaná zdravotní přednáška MUDr. Winterové z Karlovy univerzity o pozitivním přístupu ke svému zdraví a životu a výuka správné
chůze s holemi Nordic Walking.
Bližší informace k akcím podáme na naší adrese nebo na tel. 318 637 531, 775 073 499.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Komunitní centrum Příbram,
Žežická 193, Příbram VII (2. pavilon)
Alena Kasíková, předsedkyně OO SPCCH

Okresní kolo v minibasketu
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Příbram, ZŠ Školní pořádala Okresní kolo
v minibasketu (2. kategorie) pro školní rok
2011-2. Ve skupinách hrál každý s každým,
zúčastnily se týmy: Březové Hory, Školní,
28. října, Březnice, Milín, 2. Dobříš,
1. Dobříš, Jiráskovy sady, Bratří Čapků.
Ve finále proti sobě nastoupili basketbalisté
ZŠ Školní proti Březovým Horám. Vítězství
vybojovali basketbalisté: Tomáš Řehka,
Martin Melichar, Jan Skalička, Dominik
Volf, Jakub Voborský, Petr Sirotek, Matěj
Vohradský, Tomáš Prokeš, Filip Trnka a Fanda Belej z Březových Hor s trenérem Mgr.
Josefem Strejcem. Děkujeme všem zúčastněným týmům a jejich trenérům, kteří
vedou mládež v Příbrami ke sportu.
Hana Volfová

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Nová čtyřletá koncepce prevence kriminality

V pondělí 20. února schválili zastupitelé města na svém jednání Koncepci
prevence kriminality města na léta 2012 – 2015 (dále jen Koncepce). Tomuto
schválení předcházelo ještě projednání a schválení Hodnotící zprávy
o plnění Koncepce prevence kriminality města na léta 2009 – 2011 (oba
dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách města).
V době, kdy jsme zpracovali Koncepci prevence kriminality města na léta
2009 – 2011, tak byl stav kriminality ve městě velmi vážný. Příbram byla
v roce 2007 v žebříčku kriminality mezi městy s více než 25 tisíci obyvatel
na prvním místě. Jak je vidět z Bezpečnostní analýzy, která je součástí nové
Koncepce, kriminalita v Příbrami za poslední čtyři roky výrazně poklesla,
a to o 38 %. Určitě k tomu přispěla skutečnost, že město za tu dobu zrealizovalo více než dvě desítky preventivních projektů, které byly většinou
finančně podpořeny z OPK MV ČR částkou více než 2 750 000,- Kč (v tomto
počtu nejsou zahrnuty projekty, které financujeme pouze z rozpočtu města,
jako jsou „S volejbalem proti kouření“, „Šance pro každého“, „Zásady
bezpečného chování“ s ukázkami sebeobrany, „Bezpečný život seniorů“ apod.).
Ke snížení kriminality samozřejmě také přispěla velmi dobrá spolupráce
města Příbram a Městské policie Příbram s Policií ČR, a to jak při zpracování
jednotlivých projektů, tak při jejich samotné realizaci. V roce 2009 také
město uzavřelo s Policií ČR Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci
za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku. Město samozřejmě v oblasti prevence kriminality nespolupracuje jen s Policií ČR, ale s řadou nestátních a neziskových
organizací, které velmi aktivně spolupracují při realizaci jednotlivých
projektů, které mají snížit počet trestných činů a negativních sociálních jevů
ve městě a zároveň přispět ke zvýšení pocitu bezpečí občanů. Chtěl bych
těmto organizacím, ať již vyvíjí svoji činnost v oblasti prevence kriminality
v Příbrami delší dobu, nebo zde začaly působit nedávno, za jejich práci
s rizikovou skupinou dětí a mládeže, poděkovat.
Při zpracování nové Koncepce jsme vycházeli především z toho, co se nám
v předcházejícím období podařilo a v boji s kriminalitou osvědčilo. Chceme
především pokračovat v aktivitách, které jsou pro snižování trestné činnosti
a zvyšování pocitu bezpečí občanů finančně nenáročné, zato však efektivní.
Naším hlavním cílem je vedle zvyšování subjektivního pocitu bezpečí
občanů města i pokračování ve snižování počtu trestných činů spáchaných
ve městě, a to především v oblasti majetkové trestné činnosti, která stále
tvoří více než 70 % celkové kriminality páchané ve městě. V této oblasti
máme však stále rezervy. Snížili jsme sice krádeže věcí z automobilů o 62,4 %
(v roce 2007 to bylo 774 skutků, v roce 2010 pouhých 291 skutků), ale stále
zaznamenáváme velký počet krádeží vloupáním do ostatních objektů, jako
jsou sklepy, garáže, zahradní chatky apod.
V následujících čtyřech letech se chceme věnovat dvěma hlavním cílovým
skupinám, a to dětem a mládeži a seniorům. Budeme nadále podporovat
dlouhodobou a komplexní práci s dětmi, které jsou ohroženy rizikovými
jevy nebo pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Seniorům jsme
velkou pozornost věnovali i v minulých třech letech, protože se domníváme, že
patří mezi jednu z nejrizikovějších skupin z pohledu obětí trestné činnosti.
Každoročně budeme ve spolupráci s Policií ČR provádět tzv. „bezpečnostní
analýzu“, na základě které určíme největší bezpečnostní rizika. Následně
bude vždy zpracován Městský program prevence kriminality na příslušný
kalendářní rok, který bude obsahovat projekty, jejichž cílem bude vytipovaná bezpečnostní rizika zmírnit, případně odstranit. Například v letošním
městském programu chceme pokračovat v osvětlování rizikových lokalit,
tentokrát vybraných komplexů garážových stání, současně chceme uspořádat
odborný seminář pro veřejnost na téma, jak si vhodně zabezpečit majetek.
Na komplexní práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu kriminálního
chování, se zaměří projekt Sdílení, v rámci kterého chceme snížit výskyt
delikventní činnosti u jejich členů. Samozřejmě také chceme pokračovat
v dlouhodobých aktivitách, jako je provozování bezplatné Poradny města
Příbram, realizace letního sociálně-rehabilitačního pobytu pro děti – klienty
Střediska výchovné péče apod.

Zájem o bezplatné poradenství stále stoupá

Od ledna 2012 Poradna města Příbram poskytuje vedle sociálního
poradenství a poradenství pro oběti trestných činů a domácího násilí
i dluhové poradenství. V lednu osobně navštívilo poradnu 69 klientů,
s kterými proběhly osobní konzultace. Současně pracovníci poradny vyřídili
6 e-mailových a 10 telefonických dotazů. Nejvíce osob se na nás obrátilo
s žádostí o pomoc při řešení svých dluhů, a to celkem 44. Dále jsme pomohli
pěti obětem trestných činů, zbývajících 36 kontaktů bylo zaznamenáno
v souvislosti se sociálním poradenstvím. V lednu jsme zaznamenali celkem
85 kontaktů, což je velký počet ve srovnání s loňským rokem, kdy jsme
celkem zaznamenali 431 kontaktů. Pokud by tento trend pokračoval, mohli
bychom v letošním roce zaznamenat 1 000 kontaktů s klienty, což je
obrovské číslo.
Menší problém se vyskytl s financováním provozu poradny na letošní rok.
Jelikož se jedná o registrovanou sociální službu, žádali jsme o pokrytí velké
části finančních prostředků na provoz Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Bohužel náš požadavek na dotaci ve výši 314 000,- Kč byl schválen částečně,
obdrželi jsme pouze 166 000,- Kč. Jen pro srovnání, v roce 2011 jsme
obdrželi 200 000,- Kč a to jsme neposkytovali dluhové poradenství, kterému se naši pracovníci v současnosti věnují nejvíce. Dluhové poradenství je
náročné nejen časově (některé konzultace trvají až 90 minut), ale
i po odborné stránce. Naši pracovníci při řešení složitějších případů v rámci
zpracování osobních bankrotů využívají možnosti odborné konzultace
se specializovanou právničkou na dluhy Mgr. Martinou Musílkovou
ze Sdružení pro probaci a mediaci v justici, což také něco stojí. Na druhou
stranu chceme poskytovat kvalitní a komplexní služby.
Nejsme samozřejmě jediní, kterým byla požadovaná dotace na poskytování
registrované sociální služby krácena. Pravděpodobně dofinancujeme
provoz poradny z rozpočtu města, a to z peněz určených na prevenci
kriminality. Chceme totiž udržet rozsah a kvalitu poskytovaných služeb
minimálně na stejné úrovni jako dosud, protože lednová čísla jasně
ukazují, že služba je mezi občany velmi žádaná.
MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Volby do osadních výborů
Rada města Příbrami na svém mimořádném jednání 28. 2. 2012 zrušila volby kandidátů na členy Osadního výboru Orlov. Důvodem k tomuto kroku je nedostatečný počet přihlášených kandidátů.
Historicky první volby kandidátů na členy osadních výborů se v Příbrami konají ve dnech 16. a 17. března 2012.
“Volby se uskuteční v osadách Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Zavržice a Žežice. Do uzávěrky přihlášek, která skončila 27. 2. 2012, se nepřihlásil dostatečný počet kandidátů jen v místní
části Orlov, kde by měl mít osadní výbor 5 členů. Přihlásil se pouze jeden kandidát. V Brodu se přihlásilo šest kandidátů na pět míst v osadním výboru. O tři místa v Osadním výboru Bytíz se bude ucházet
šest kandidátů. Nejvíce kandidátů je v Jerusalémě, kde se o pět míst v osadním výboru uchází celkem devět občanů. Pět zájemců kandiduje do tříčlenného Osadního výboru Jesenice. Sedm kandidátů se
přihlásilo v Kozičíně, kde bude osadní výbor pětičlenný, stejně jako v Lazci. V této místní části kandiduje pouze pět občanů. Stejný počet zájemců kandiduje v Zavržicích, kde bude mít osadní výbor jen tři
členy. A o pět míst v Osadním výboru Žežice se utká celkem sedm kandidátů. Věřím, že k volbám do osadních výborů přijde co nejvíce občanů,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
rozšiřuje služby stravovacího provozu směrem
k veřejnosti

Od 1. března 2012 rozšiřuje
Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., služby svého stravovacího provozu a otevře ho
veřejnosti.
Dosud nemocniční stravovací provoz sloužil
téměř výhradně pouze pacientům a zaměstnancům nemocnice, ostatním zájemcům
nabízel „jen“ možnost obědů. To se od 1. března
změní a nemocnice nabídne široké veřejnosti
kromě zmíněných obědů i možnost zakoupit si
malé občerstvení. Nákup je možný za hotové
peníze a zákazník si zboží může odnést domů,
stejně jako sníst ho v prostorách jídelny.
V nabídce jsou například: přesnídávkové
polévky (gulášová, čočková, dršťková, apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,

tiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
cukrovinky, atd.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občerstvení je vyráběna vlastními zaměstnanci
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než
příznivé.
Novou službu mohou využít sami pacienti hospitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný,
který nemocnicí pouze prochází.
Doplňkový prodej je umístěn ve stravovacím
provozu nemocnice, v areálu I. (Příbram I.),
v křídle D4 monobloku, 1. patro (pod interní
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objednání: 318 641 164.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
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SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude
věnován stavbě velkých svatohorských varhan.
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trumpetistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
krásné hudby, a podpořit tak stavbu unikátního
královského nástroje na kůru svatohorské baziliky!
Vstupenky na tento koncert v ceně 250 Kč je možné
rezervovat na matice@svata-hora.cz nebo osobně
zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán
na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská
a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 15. prosince 2009.
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svatohorské bazilice Postní duchovní obnova, kterou
povede P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kate-

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.
KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
hodin na svatohorském náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komorního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svatahora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
18:00, ve Svatohorském poutním muzeu každodenně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz.
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
matice@svata-hora.cz.

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti.
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.

Příbramští občánci narození v lednu a únoru
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Vážení čtenáři Kahanu,
OHK Příbram v průběhu ledna
a února uskutečnila šest seminářů,
o kterých jste již byli informováni.
Na jaro 2012 připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
vybere to své.
Nyní poskytnu krátký přehled a postupně se budu k jednotlivým akcím
vracet podrobněji.
5. března 2012 – „Právo pro obchodníky nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
z řady seminářů, který má účastníky seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
praktickými dopady, tj. asi budeme bourat mýty a chybné (byť zažité a oblíbené) omyly.
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
je vhodný zvláště na obchodníky a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma.
15. března 2012 – „ Znalecký posudek, jaká jsou přání zadavatelů a jaká je realita“přednáší soudní znalec David Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
ten předchozí. Členové OHK Příbram mají opět vstup bez poplatku.
29. března 2012 – „Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012“. Připravovaná novela, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012, představuje významnou změnu
tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006. Mnohé z těchto změn budou vyžadovat zásahy
do zaběhlých postupů zadavatelů. Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
s důrazem na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
12. dubna 2012 – „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
a naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
S dalšími připravovanými akcemi Vás seznámíme v příštím čísle.
Teď bych se ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové sezóny v Příbrami. Organizátory může
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky podpoře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto bych ještě jednou chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní krátce přiblížím program letošního plesu. Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účastníci mohli poslechnout jazzovou a swingovou muziku v podání kapely SUNDAY
AFTERNOON´S JAZZMAN. Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
stálo za to.
V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia.
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací!
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

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice,
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.
Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,
LAZEC - volební místnost: KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.
1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
komise.
2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.
3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
voličů.
4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.
V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.
starosta
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otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
www.galerie-drtikol.com

Galerie Františka Drtikola Příbram
Zámeček - Ernestinum
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Galerie Františka Drtikola Příbram pořádá výstavu
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První Velikonoční dobročinný bazar ve foyeru
Divadla A. Dvořáka. Návštěvníci bazaru si budou
moci koupit či vydražit zajímavé předměty,
věnované našimi herci a podpořit tím nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna.
Bazar bude od 15 do 20 hodin.
Zahraje a zazpívá V. Záveský, ukázkovou hodinu
cvičení Portdebras povede P. Duspivová. A možná
přijde i kouzelník.
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DIVADLO

Čt 1. 3. od 19:00 hod.
HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV − premiéra rodinného dramatu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

VELKÁ SCÉNA
Čt 1.
19:00

DÁMA S KAMÉLIEMI – sk. P - premiéra

Po 5.
19:00

BROUK V HLAVĚ

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 145 minut

Pá 2. 3. – Ne 4. 3. od 19:00 hod.
ŽELEZNÁ LADY − premiéra životopisného filmu
Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno • V původním znění s titulky

Út 6.
19:00

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 140 minut

So 3. 3. od 16:00 a Ne 4. 3. 10:00 hod.
NA VLÁSKU – repríza animovaného filmu

St 7.
19:00

DÁMA S KAMÉLIEMI – sk. E

Pá 9.
19:00

DROBEČKY Z PERNÍKU

St 14.
19:00

JARNÍ KONCERT PŘÍBRAMSKÉ FILHARMONIE - koncert
vstupné 90 Kč
Zazní komorní orchestrální i sólové skladby.Sólisté B. Talířová - varhany, A. Zelinková - harfa.
Řídí P. Šmolík
předpokládaná délka 100 minut

Čt 15.
19:00

TOMÁŠ KLUS - koncert
Divadelní túra 2012 k novému albu Racek.

vstupné 390 Kč
předpokládaná délka 180 minut

Čt 8. 3. od 19:00 hod.
THE ARTIST − premiéra amerického komedie
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky

So 17.
17:00

RYCHLÉ ŠÍPY – sk. V

vstupné 80 Kč
předpokládaná délka 105 minut

Pá 9. 3. - Ne 11. 3. od 19:00 hod.
ČTYŘI SLUNCE − premiéra českého filmu Bohdana Slámy

Po 19.
19:00

ŘEDITELSKÁ LÓŽE – sk. N
Divadlo v Řeznické

vstupné 210, 170 Kč
předpokládaná délka 105 minut

Út 20.
19:00

HRDÝ BUDŽES – 500. repríza

vstupné 210, 170 Kč
předpokládaná délka 165 minut

So 24.
17:00

STRÁŽE! STRÁŽE!

vstupné 80 Kč
předpokládaná délka 160 minut

Ne 25.
15:00

BROUHÁDKA – sk. D - Divadlo Krapet

St 28.
19:00

DÁMA S KAMÉLIEMI – sk. A

Čt 29.
17:00

BROUK V HLAVĚ - sk. KMD

vstupné 150, 110 Kč

vstupné 150, 110 Kč
vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 140 minut

vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 55 minut
vstupné 150, 110 Kč
vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 145 minut

So 10.
STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU
10:00, 15:00
vhodné pro děti od 4 let

vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 70 minut

Pá 16.
19:00

vstupné 120 Kč
předpokládaná délka 85 minut

PRO ŠKOLY
Út 13.
NA PEJSKA A KOČIČKU…
9:00, 10:30
vhodné pro děti od 3 let
Pá 23.
10:00

TAJEMSTVÍ ŽLUTÉHO HŘBETU
vhodné pro ZŠ (8. a 9. ročník), SŠ a OU

Po 26.
BROUHÁDKA – Divadlo Krapet
8:30, 10:30
vhodné pro děti od 3 let

vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 45 minut
vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 120 minut
vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 55 minut

ESTRÁDNÍ SÁL
So 17.
20:00

MONKEY BUSINESS + PSH - koncert

Pá 30.
20:00

SPOLEČENSKÝ PLES 7. ZŠ - pronájem

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno od 12 let

St 7. 3. od 18:00 hod.
ŠKOLNÍ VÝLET − premiéra českého filmu spojená s besedou s herci

Ne 11. 3. od 10:00 hod.
VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ – animovaná vyprávění

vstupné 350 Kč, místa pouze ke stání
předpokládaná délka 120 minut

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno

Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno

Vstupné 50 Kč • Mládeži přístupno

Ne 11. 3. od 16:00 hod.
ŽELEZNÁ LADY − premiéra životopisného filmu
Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno • V původním znění s titulky
Čt 15. 3. od 19:00 hod.
BŮH MASAKRU − premiéra amerického dramatu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky
Pá 16. 3. – Ne 18. 3. od 19:00 hod.
PROBUDÍM SE VČERA − premiéra české komedie

Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno od 12 let

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupn • Dabing

Ne 18. 3. od 16:00 hod.
ČTYŘI SLUNCE − premiéra českého filmu Bohdana Slámy
Čt 22. 3. od 19:00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA 2012 − festival outdorových filmů

Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno

Vstupné 80 Kč • Mládeži přístupno

Pá 23. 3. a So 24. 3. od 19:00 hod.
ĎÁBEL V TĚLE − premiéra hororu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V původním znění s titulky
Ne 25. 3. od 16:00 a 19:00 hod.
LOVE – premiéra česko-slovenského dramatu
Čt 29. 3. od 19:00 hod.
MILÁČEK – premiéra romantického dramatu

KIWANIS – společenský ples - pronájem

Čt 22.
20:00

Ne 4. 4. od 16:00 hod.
LÁSKA JE LÁSKA – repríza české komedie

So 17. 3. od 16:00 hod. a Ne 18. 3. od 10:00 hod.
LORAX − premiéra animovaného rodinného filmu

MALÁ SCÉNA

ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

původním znění s titulky

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let • V

Pá 31. 3. – Ne 1. 4. od 19:00 hod.
OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA − premiéra české komedie
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno

BŘEZEN 2012
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