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Titul je v Příbrami!

Příbramský volejbal zaznamenal další velice významný úspěch,
který rozhodně nezůstal bez povšimnutí příbramské radnice.
Juniorská reprezentace získala
titul mistrů republiky hráčů ve věku
17 - 18 let.
Hráče i jejich trenéry starosta
Ivan Fuksa pozval na radnici
k slavnostnímu poděkování.
Každému podobnému úspěchu
předchází spousta tvrdé práce.
O tom snad nejvíc může mluvit
Jiří Zach, který stál u zrodu volejbalu v Příbrami a v loňském roce
dovedl také družstvo dospělých
do extraligy.
“Většina hráčů v případě extra-

ligy jsou moji odchovanci od žáků.
Z dvanácti jich je “mých” devět,”
uvedl Jiří Zach. “Kadety trénuji
jenom příležitostně, ale metodicky
je řídím, protože jsem šéf sportovního volejbalového centra, které je
dotované z volejbalového svazu.”
Líhní volejbalistů je 1. základní
škola, kde Jiří Zach na polovinu
úvazku i učí. Výchovný systém je
léty propracovaný.
Ze sportovních tříd
přecházejí ti
nejlepší
do družstva
kadetů.
Z nich opět
ti nejlepší
postupují
dál. “Je to
prostě taková pyramida.
Máme třídu
dvaceti až
třiceti dětí
a samozřejmě, že všichni nebudou vrcholoví
sportovci.
Všichni nemají stejný talent,
někdo dá přednost třeba studiu,
nebo má jiné priority, ale řekl
bych, že každý pak může ve sportu
pokračovat, byť třeba jen rekreačně.
Generace, která nyní hraje extra-

ligu, byla úspěšná i v juniorské reprezentaci. Byli jsme třetí na MS
kadetů před čtyřmi lety. Současní
kadeti se jevili dobře už v žácích.
Byli třetí v republice ve starších
žácích. Trenéři, kteří tam nyní
jsou,
tedy
Roman
Vostrý
a Zdeněk Haník, je dovedli tam,
kde nyní jsou,” pochvaloval si
jeden z otců příbramského

volejbalu Jiří Zach.
Všeobecně zakořeněná představa,
že dobrý volejbalista musí být
vysoký, není podle Zacha až tak důležité hledisko. “Tento handicap
může dohnat skvělou technikou.”
Na otázku, co je teď pro příbramský volejbal důležité, Jiří

Zach řekl: “Základním problémem
jsou samozřejmě peníze. Bez nich
se volejbal nedá dělat kvalitně.
Začínali jsme před dvaceti lety
z nadšení, ale s tím již nyní nevystačíme. Musíme mít trenéry, kteří
prostě umí a můžeme je zaplatit.
I platy našich hráčů jsou nejhorší
v celé extralize. Problém je
i v tom, že je stále méně dětí. Takže
nás čeká hodně práce s dětmi
i rodiči. “
Největším sponzorem příbramského volejbalu je město Příbram,
které svým finančním grantem
podporuje právě mládežnický
oddíl. “Právě podporu mládežnického sportu považujeme za hodně
důležitý prvek.
Poslední úspěch mladých volejbalistů považuji za skvělou reprezentaci našeho města a dobrý
příklad pro jejich vrstevníky
v době, kdy se zdá, že nuda, kterou
provázejí násilí a drogy, převažuje
mezi současnou generací,” uvedl
starosta Ivan Fuksa.
“V letošním roce je v plánu
investičních akcí i rekonstrukce
tělocvičny v objektu Aquaparku,
který je hlavním stánkem volejbalových soutěží. I tak chce příbramská radnice vyjádřit svoji podporu
tomuto sportu a jeho fanouškům.”
-str-

Nejtěžší je umět se společně domluvit
Nejdůležitější a také nejtěžší je umět se společně
domluvit. Právě tato věta zaznívala nejčastěji
při rozhovoru s Ivanem Trajkovem, který na sebe
jako jeden z mála vzal tíhu správy jednoho z panelových domů na příbramském sídlišti. Právě
“jeho” dům velice snadno poznáte, jedete-li
Školní ulicí. Dříve šedý, typický panelák, již rok
září pastelovou barvou a čistotou.
“Začalo to tím, že jsme všichni věděli, že náš
dům opravu nutně potřebuje. Když pršelo, prosakovala nám voda do bytů a věděli jsme, že
jakmile zaprší, máme vodu v bytech zas. Ještě
než jsme byty koupili, panely byly zaspárovány.
Jenže panel se prostě chová jinak. Neteče tam, kde
voda vnikne, ale cestuje různými skulinami a voda se
objeví úplně jinde. Začali jsme o tom přemýšlet.
Když se panel ohřeje, tak se roztahuje, jakmile slunce
zapadne, tak se zase smrskne. Prostě celý barák
pracuje,” líčil počátky svého snažení Ivan Trajkov,
který si v té době i uvědomoval, že v domě dochází
také k velkým únikům tepla. Nelenil a nejprve o potřebě zateplení domu a výměně oken přesvědčil své
nejbližší sousedy. Společně pak obešli ostatní
nájemníky a argumenty podloženými perfektně
spočtenou úsporou peněz za teplo, je brzy měli
na své straně. Na otázku, jak velký byl problém lidi
přesvědčit, Ivan Trajkov řekl: “Ani ne, máme dvacet
partají a to je tak akorát, aby se lidi dokázali do-

hodnout.” A kde na opravy vzali peníze? “Všichni
jsme měli zálohy
na teplo a dostávali
jsme zpátky přeplatky,
a tak jsme si řekli, že
30 % přeplatku dáme
do fondu. Zvýšili
jsme si i svoji platbu
do fondu o tři stovky.
Lidé to ani tak moc
nepoznali
a
my
j s m e
spočítali, že nám budou stačit peníze
na splátky, pokud si půjčíme 2,1 milionu,
a dokonce nám ještě něco zbude.”
K financování využili i peněz
z Fondu oprav a modernizace
poskytovaných městem Příbram
a dotačních titulů státu
z Programu na opravu panelových domů. Problémy tohoto
domu si tedy na záda naložil
pan Trajkov. Sám říká, že je
v důchodu a má čas. “Většina
mých sousedů chodí do práce
a na vyřizování té spousty
administrativy nemá čas,”

vysvětluje důvod, proč právě on se ujal této práce.
Přiznává, že ve stavebnictví i pracoval, takže s mnoha
problémy si uměl i poradit. Práce na rekonstrukci
domu však ještě zdaleka neskončily. Nyní se připravuje výměna oken ve sklepních prostorách, protože
i ta jsou příčinou úniku tepla, časem ještě vymění
vchodové dveře. “Ty stávající ocelové hodně zlobí.
Chtěli bychom si i oplotit pozemek. Ale to až město
tyto pozemky přebere. Zatím jsme udělali kolem dokola živý plot a zatím bychom potřebovali pouze jednoduché oplocení, které by tyto keře alespoň chránilo.”
Josef Diviš s manželkou v domě bydlí od samého
začátku a na otázku, jak se jim tady bydlí, řekl:
“Samozřejmě jsem moc rád, že se to takhle povedlo,
vždyť jsme ušetřili spoustu peněz a ještě máme pěkný
dům.” A co by Ivan Trajkov poradil těm, kteří
s vylepšením svého domu teprve začínají?
“Aby si nejdříve uvědomili, co chtějí udělat
a jak dojít k financím. Aby se nestyděli za někým dojít a na všechno se zeptat. Ale úplně
nejdůležitější je umět se mezi sebou domluvit.
Také je důležité, aby se mezi nimi našel
člověk, který to vezme na sebe.”
O tom, že jejich příklad přilákal další
zájemce, svědčí další dva opravené domy
v okolí.
-str-

Krátce z tiskovky 13. března
Nová rada sdružení Doprava 99
se zúčastní 27. 4. valné hromady
ČSAD Příbram, s. r. o., na které se
seznámí s konečnými výsledky hospodaření za rok 2002. Jejich součástí
bude i zpráva auditora.
Již 28 žádostí registruje Městský
úřad v Příbrami na místa budoucích
“Pomněnek”. V letošním roce v rozpočtu sice zatím jsou finanční
prostředky pouze na tři, ale v dalších
letech by se jejich řady měly rozšířit
až na deset. V těchto dnech se připravuje výběrové řízení.
V loňském roce se poprvé uskutečnilo vyhlášení vítězů Podbrdského
poháru, což je série sedmi běžeckých
závodů v příbramském regionu.
Slavnostní předání pohárů nejlepšímu vytrvalci a nejlepší vytrvalkyni
z tohoto klání bude 10. 4. ve 14 hodin
na příbramské radnici. V příštím roce
by již tato akce měla být součástí
vyhlašování nejlepších příbramských
sportovců na Plese sportovců.
Hlavním tématem setkání starostů
na pražském magistrátu, které svolal
Svaz měst a obcí, bylo zabezpečení
chodu státní správy v oblastech, které
přešly od 1. ledna pod působnost
městských úřadů. Příbram na tomto

jednání zastupoval místostarosta
Ivan Šedivý, který uvedl, že 99 %
přítomných zástupců se shodlo
na faktu, že přechod státní správy byl
naprosto nepřipravený a představitele
samosprávy tak dostal do velmi složité situace, ať už je to z hlediska
finančního, protože na řádné zabezpečení této činnosti chybí v pokladnách obcí peníze, či z hlediska
převzetí odpovědnosti. „Proč mají
starostové ručit za to, co chce stát?“,
ptají se představitelé obcí.
Zastupitel Emanuel Novotný
(KSČM) rezignoval na svůj mandát.
V zastupitelstvu ho nahradí Josef
Milec (KSČM).
Podrobný přehled o ztrátovosti
vody z příbramského vodovodního
systému předložila společnost VaK
Beroun příbramské radnici. Ze systému se ztrácí 33, 8 % .
Jak řeší problematiku nezaměstnanosti v družebním městě Altöttingu, o to se bude zajímat pracovní
skupina, která odjíždí 2. 4. v čele
se starostou města Ivanem Fuksou.
V Altöttingu je i jedna z nejmodernějších nemocnic, která spravuje
region se 150 tisíci obyvatel.
Členové zahrádkářského svazu

Baník požádali radu města o snížení
ceny pozemků v této oblasti. Cenu
100 Kč/m2 pod zahradou a 250 Kč/m2
za pozemek pod stavbou ostatní
zahrádkářské svazy akceptují a rada
tedy nedoporučila cenu měnit.
Člena komise pro výběrová řízení Bohumila Kortuse (ČSSD) nahradí Jaroslav Vandas z téže strany.
Dosavadní smlouva s provozovatelem na likvidaci tuhého komunálního odpadu firmou IDOS bude
v nejbližší době ukončena a bude
vyhlášeno nové výběrové řízení.
Příbramští očekávají, že se do soutěže přihlásí hodně uchazečů a bude
z čeho vybírat. Nový provozovatel
by měl začít fungovat již od 1. 7.
Pravidelná pracovní setkání
se členy osadních výborů zavedl
místostarosta Ivan Šedivý. První
schůzky s Osadními výbory Zdaboř
a Březové Hory proběhly již v minulých dnech. Místostarosta si s sebou
vzal vedoucího odboru dopravy
Zdeňka Škalouda a ředitele Technických služeb Ladislava Michvocíka.
Společně prošli všechna problematická místa a dohodli se na možnostech řešení. „Problémy se mají řešit
tam, kde vznikají,“ řekl Ivan Šedivý.

SLAVNOSTNÍ

VOJENSKÁ PŘÍSAHA

25. dubna 2003
na náměstí T. G. Masaryka

Program:
10 - 13 h. ukázka vojenské techniky
11,30 - 12 h. vystoupení
Posádkové hudby
(u bývalé budovy Okresního úřadu)
13,30 - 14 h. pochod vojáků
s hudbou Pražskou ulicí
(od Střední průmyslové školy)
14,00 SLAVNOSTNÍ PŘÍSAHA
Projevy, ukázka vojenského
bojového umění Musado,
ukázka výcviku služebních psů

Aktuálně z Městské policie
Odtahováním vraků ve městě se nyní bude
podle informace velitele Městské policie
Karla Kupce zabývat firma Milana
Bezoušky. První zkušenosti jsou velmi
dobré. Odtah je pro město zcela zdarma
a spolupráce je velmi pružná.
Noční pochůzky po městě si nyní strážníci rozdělili s Policií ČR. Pokud tedy obyvatelé příbramského sídliště v noci strážníky
neuvidí, není to proto, že by město nehlídali. Naopak ve staré části města nebudou
v noci pochůzkáři Policie ČR.

S LOVO

S TA R O S T Y

Přestože začátek měsíce března byl
poměrně teplý a slunečný, noční teploty
byly pod bodem mrazu. V den příchodu
astronomického jara nebylo možné
odkrýt na Václavském náměstí fontánu
a museli jsme čekat na vhodné klimatické podmínky. I přesto, jaro do Příbrami vstoupilo. Přivítali jsme je novou městskou
slavností Vítání jara. Jsem rád, že se akce povedla,
že jsme tak zahájili novou tradici, kterou snad
Příbramáci přijmou, tak jako před několika roky
přijali slavnost adventu. Věřím, že se postupně
připojí i prodejci květin, sazenic a keramiky, prostě
všeho, co se týká jara a zahrady.
Se zahájením jara souvisí i jarní úklid města.
Uklidit komunikace jsme se chystali již dříve, v době,
kdy byly denní teploty kolem patnácti stupňů. Vysoké
noční mrazy nám ale neumožnily zprovoznit techniku,
která pracuje na principu vodního okruhu.
Technické služby zahájily pouze ruční čištění. Potom
opět napadl sníh. O týden později jsme s pozimním
úklidem přece jenom začali. V dubnu začalo strojní
blokové čištění, které už viditelně zlepší vzhled města.
S úklidem souvisí další dobrá zpráva. V některých
částech města jsou již nájemníci a vlastníci domů,
kteří se už pustili do úpravy zeleně a okolí svých domů.
Považuji za výborné, že už se lidé dokážou domluvit,
začínají opravovat své domy a dokonce je i zateplují.
Příkladem mohou být domy ve Školní ulici. Jsou to
první vlaštovky a jsou báječným příkladem ostatním.
Za to jim chci poděkovat. V duchu projektu „Před
každým domem zahrádka“, který jsme před více než
rokem představili, je radnice připravena jim
při úpravě okolí pomoci.
Než se počasí definitivně umoudří, budeme znát
vítěze výběrového řízení na opravy komunikací
a předpokládám, že koncem dubna budeme moci začít
s opravami silnic a chodníků. A v tomto směru ještě
jedna dobrá zpráva. Vedení radnice vybralo zpracovatele projektové dokumentace na výstavbu tří
nových světelných křižovatek z Jiráskových sadů
na Sabák, které budou technicky navazovat na stávající. Bezpečný přechod pro školáky a zelená vlna
pro motoristy ulehčí dopravu ve „staré“ Příbrami.
I kulturní a sportovní dění ve městě bylo velice rušné.
K nejvýznamnějším událostem patřilo získání mistrovského titulu příbramských volejbalových kadetů.
Mistři republiky nám udělali velkou radost. Potěšili
i extraligoví volejbalisté, kteří sice nezopakovali
loňský úspěch, ale obsadili v lize pěkné páté místo.
A když už jsme u těch vítězství, tak i fotbalisté Marily
tentokrát dosáhli vynikajícího výsledku a zvítězili
5:0 nad Hradcem Královým a 2:1 nad Baníkem
Ostrava. Jarní sezónu tedy zahájili velmi dobře,
a tak věřím, že Příbram bude v horní třetině
fotbalové extraligy.
V kulturní oblasti bylo velmi příjemným zážitkem
setkání u příležitosti 120. výročí narození Františka
Drtikola v Galerii F. Drtikola, kde byla prezentována
znovu vydaná kniha “Mystik a učitel František
Drtikol” od příbramského rodáka Karla Funka.
Divadlo Příbram připravilo premiéru představení
Dalskabáty hříšná ves v režii Zdeňka Duška, která
se před vyprodaným sálem zdařila a navštívil ji i ministr kultury Pavel Dostál. Ke skvělým kulturním
zážitkům patří i výstava České loutkové divadlo
v Zámečku - Ernestinu. Jenom pro zajímavost,
v minulém týdnu se na ni přišel podívat i profesor
Milan Knížák. To, že regionální výstava dokáže přitáhnout i tak známou kulturní osobnost, svědčí
o tom, že se o naší galerii v kulturních kruzích ví.
Poslední zajímavou a úspěšnou akcí byla Dětská
lední revue na zimním stadionu. V programu vystoupili i malí hokejisté a večerní představení navštívilo
přes dva tisíce lidí.
Uplynulý měsíc byl tedy po kulturní i sportovní
stránce v Příbrami bohatý a to je dobře. I v dubnu
na nás čeká celá řada nejrůznějších událostí.
Novinkou by měla být městská slavnost - Vojenská
přísaha, která bude na náměstí T. G. Masaryka.
I z ní by se mohla stát tradice, která přispěje k oživení města. Již po čtvrté bude velká hasičská slavnost
Svátek svatého Floriána. Ze sportu snad jenom zmíním
běžecký závod Rožmitál - Březnice, který se běží
o Velikonoční neděli a jistě přiláká sportuchtivé
Příbramáky. Zbývá mi jen Vám všem popřát
příjemné prožití Svátků velikonočních,
hodně osobních, kulturních a sportovních
zážitků a málo rozmarů aprílového počasí.

K

ŘÍŽOVKÁŘI , POZOR !!!
První tři luštitelé křížovky, kteří nám do redakce
pošlou správnou tajenku, dostanou zdarma
6 vstupenek na festivalový koncert.

S OCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE
1. jednání sociální a zdravotní komise rady MěÚ
Příbram proběhlo 11. 2. Hlavním bodem jednání
bylo posuzování žádostí občanů o přidělení bytů
v domech s pečovatelskou službou. Předseda komise
MUDr. Jaroslav Krček seznámil přítomné s postupem při přidělování bytů v DPS. Sociální odbor
šetřením vypracuje sociální naléhavost předložených žádostí a MUDr. Krček k nim vypracuje
zdravotní naléhavost. Potom teprve bude sociální
a zdravotní komise o jednotlivých žádostech jednat.
Žadatelé o umístění v DPS mohou nabídnout městu
dar, který se použije pouze pro potřeby Pečovatelské
služby v Příbrami.Tento příspěvek není vymahatelný, pouze je jej možno navrhnout. Aby bylo možné
co nejlépe posuzovat jednotlivé žádosti, rozhodli se
členové komise pro tento účel vypracovat objektivní
bodové ohodnocení. Komisi byly zatím předloženy
24 žádosti.
Mgr. Jana Špinarová

MĚSTSKÁ

POLICIE

S LOUPEK

PŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
» Hodně nahlas se 16. března kolem 4. hodiny ráno
loučil E. L. (26) z Příbrami VII se svými příbuznými.
O zjednání nápravy byla požádána městská policie.
Strážníci skutečně na místě slyšeli křik a zpěv, který
vycházel z bytu ve druhém patře domu. Majitel bytu
řekl, že se loučí se svými příbuznými, kteří odjíždějí
do zahraničí, ale slíbil, že se společnost rozejde.
» Zaplatit svoji útratu za 322 Kč odmítal 15. 3.
ve 20.15 hodin P. Č. (38) z Příbrami VII v restauraci
Sport. Provozní restaurace tedy zavolal na pomoc
strážníky. Chlapík na útratu neměl, ale nechal v zástavě své osobní věci a slíbil, že do 17. 3. vše zaplatí.
» Na křižovatce ulic Žežická a Rožmitálská
v Příbrami VI ležel 15. 3. ve tři hodiny ráno chlapík.
Hlídka ověřila toto telefonické hlášení a po jejím
příjezdu na místo se chlapík začal zvedat a cosi nesrozumitelně mluvit. Stěžoval si na bolest v pravé
ruce a noze. Strážníci muže posadili na lavičku a přivolali Rychlou záchrannou službu. Ukázalo se, že

jde o B. R. (70) z Vysoké Pece, který zkonzumoval
víc alkoholických nápojů než bylo zdrávo.
» Volně pobíhajícího psa bez známky odchytli
strážníci 14. 3. v Alšově ulici. Pes byl předán
do útulku Maják v Lazci. Vedoucí útulku odhadl stáří
psa na minimálně jeden rok. Později se majitel
stafordského teriéra na služebně Městské policie
ohlásil a bylo zjištěno, že pes není řádně přihlášen,
ani za něj není zaplacen povinný poplatek.
» Obnažený starší muž se v hospodě Velký kotel
12. 3. ve 13.15 hodin dožadoval alkoholických nápojů. Obsluha na podivného staříka zavolal městskou policii a strážníci zjistili, že jde o M. L. (81)
z Příbrami VII. Roztržitému chlapíkovi hlídka pomohla se obléknout a odvezla ho domů. Počkali, až
si odemkne a vejde do bytu, teprve pak jej opustili.
» Pes dalmatin běhal několik dní po zahradě paní
z Příbrami II. Tento problém ohlásila žena 25. 3.
v 9.55 hodin s tím, že ji pes předchozího dne i kousl

do malíčku. Poškozená věděla, komu pes patří.
Strážníci po příjezdu na místo majitelku - sousedku
kontaktovali a ta prohlásila, že pes je opravdu její, že
ví, že se často toulá, ale nehodlá jej rozhodně hledat.
Sousedské vztahy mezi oběma byly zcela zjevně
hodně narušeny, a tak problém bude řešit přestupková komise.
» Čtyři fidorky a láhev Becherovky za 260,90 Kč
si bez zaplacení vzal v Kauflandu D. F. (21) z Mělnicka. Hned na místě dostal od strážníků pokutu.
» Rozbité přední sklo auta Fiat našli 26. 3. ve 20.05
strážníci v ulici Generála Tesaříka. Našli i majitele
auta a do doby příjezdu Policie ČR auto pohlídali.
» Odpadkové koše převraceli v sobotu 29. března
kolem druhé hodiny v noci čtyři mladíci u obchodního domu Skalka v Příbrami. Při činu byli M. K.
(21) z Příbrami IV, J. B. (23) z Příbrami V, P. Š. (18)
z Příbrami V a M. M. (18) z Příbrami VII lapeni
a dostali na místě pokutu.

RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA
R A D A M Ě S TA

3. 3.

R A D A M Ě S TA

10. 3.

P ŘÍBRAM

Příbram a OMI ČR, s. r. o.

SCHVÁLILA

SCHVÁLILA

NEODSOUHLASILA

výběr domů určených k prodeji: Mariánská
170, 173 - I. kategorie, Nad Štolou 48 - I. kat.
pronájem nebytového prostoru v Čechovské
114 (bývalé sportovní potřeby) v pořadí:
1. Eva Tesařová, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za 452,- Kč/m2/rok: Šití a výroba oděvů a módních doplňků
2. Jana Hejlíková, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 410,- Kč/m2/rok:
Prodej stáčených limonád, vína a vážených
drogistických výrobků
3. Veronika Farkašová, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 400,- Kč/m2/rok:
Dámské kadeřnictví
pronájem nebytového prostoru v Šachetní 308
(bývalá videopůjčovna) pro Alenu Prchalovou
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 800,- Kč/m2/rok: Chovatelské potřeby
a pomůcky
osvobození od placení měsíčních poplatků
v mateřských školách pro paní Zdeňku
Dudáčkovou, Ivanu Hradilovou, Janu
Serynkovou, Štěpánku Černou, Evu Fialovou,
Martinu Musilovou
nájemné za pronájem ploch Zimního stadionu
Příbram při pořádání 13. ročníku Živnostenské
výstavy ve výši 150 000,- Kč

od 1. 4. 2003 převedení kompletní agendy
školství z odboru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy MěÚ Příbram na odbor regionálního školství MěÚ Příbram, a přejmenování
odboru regionálního školství na odbor školství
MěÚ Příbram
od 1. 4. 2003 přejmenování odboru školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy na odbor kultury, sportu a informačních služeb
od 1. 4. 2003 zřízení odboru životního
prostředí MěÚ Příbram jako samostatného
útvaru v organizačním uspořádání úřadu.
Odboru životního prostředí bude řízen vedoucím odboru, odbor nebude členěn na oddělení,
jednotliví zaměstnanci budou přímo podřízeni
vedoucímu odboru
od 1. 4. 2003 zrušení samostatného oddělení
ochrany a obrany a místo něho zřízení odboru
ochrany a obrany. Odbor bude řízen vedoucím odboru, nebude členěn na oddělení, bude
mít 4 zaměstnance a všichni zaměstnanci
budou přímo podřízeni vedoucímu odboru.
od 1. 4. 2003 převod kompetencí v oblasti
požární ochrany organizace z odboru investic
do odboru ochrany a obrany
osvobození od placení měsíčních poplatků
v mateřských školách pro Marii Dobrovičovou,
Moniku Šimánkovou, Lenku Mojzešovou,
Veroniku Kokšteinovou, Michaelu Kohákovou
Kontrolní řád města Příbram včetně příloh
a uložila vedoucímu právního odboru dát kontrolní řád na vědomí kontrolnímu výboru ZM

jmenování Mgr. Moniky Škorničkové členkou komise pro mládež, tělovýchovu a sport
RM Příbram, a souhlasila s doplněním počtu
členů v komisích až po poklesu počtu členů

VZALA NA VĚDOMÍ

informaci o dodržování smluvního vztahu nájemcem nebytového prostoru v ul. Legionářů
424 (Denní bistro) p. Milanem Heroldem
a uložila vedoucí odboru bytového hospodářství připravit dodatek nájemní smlouvy (provozní doba do 20 hodin), v případě, že nájemce
nepodepíše dodatek, připravit výpověď z nájmu
nebytových prostor
JMENOVALA

Ing. Pavla Pikrta zástupcem města Příbram
ve Svazu měst a obcí
členy letopisecké a památkové komise Ing.
Helenu Štverákovou a Mgr. Pavla Karneta
členem komise pro posuzování a hodnocení
nabídek dle zák. č. 199/1994 Sb. zástupce
OHK Příbram a SP ČR Příbram vždy pouze
s hlasem poradním Ing. Karla Cibulku nebo
pí Irenu Karpíškovou
NESCHVÁLILA

převedení nájemní smlouvy na nebytové prostory (209,4 m2) ve 2. patře Kulturního domu
Příbram z Křesťanského společenství Příbram
zastoupeného p. Petrem Fiřtem na Misijní skupinu Křesťanské společenství Příbram zastoupenou p. Petrem Fiřtem, a to zpětně s účinností
od 1. 1. 2003, a uložila vedoucímu odboru správy
budov zrušit smlouvu s Křesťanským společenstvím Příbram a vyhlásit výběrové řízení
na pronájem uvolněných nebytových prostor
odpuštění nájmu za Zimní stadion Příbram
v době pořádání 13. ročníku Živnostenské
výstavy dle žádosti Sdružení podnikatelů ČR
ZRUŠILA

výběrové řízení na pronájem nebytových
prostor v I. podzemním podlaží Zámečku Ernestina (bývalý Index club) a uložila vedoucímu odboru správy budov vyhlásit nové VŘ
na pronájem prostor s nájemným min. 1 000,Kč/m2/rok s možností odečtu nákladů vložených do nemovitosti po předchozím odsouhlasení realizace v radě města, a do rady města
předložit materiál o této problematice
PROJEDNALA

„Petici občanů Kozičína, Lazce a sympatizujících MěZ Příbram za zachování pohostinství
v Kozičíně“ a konstatuje, že pohostinství je
provozováno, stavební úpravy nejsou v rozporu
se schváleným projektem a není znemožněn
společenský život občanů, a neuvažuje se
o prodeji nemovitosti. RM uložila vedoucímu
odboru správy budov předložit petici zastupitelstvu města.
ODSOUHLASILA

inzerci Aquaparku na mapách města a regionů
dle nabídky firmy Kompakt, s. r. o., Poděbrady
provozování odtahové služby kombinovaným způsobem a uložila řediteli Technických
služeb Příbram vyhlásit výběrové řízení na provozování odtahové služby

NESCHVÁLILA

kompenzaci nákladů za stavební úpravy
nebytového prostoru v Prokopské 18 (Vzorková prodejna plastových oken) v celkové výši
104 159,20 Kč formou prominutí nájemného
po dobu 8,5 měsíce pro INTOS, s. r. o., Praha 5
JMENOVALA

Ing. Jaroslava Vandase členem komise pro
posuzování a hodnocení nabídek podle zák. č.
199/94 Sb.
ODSOUHLASILA

návrh nájemní smlouvy na příbramské kino
uzavřené za nájemné ve výši 1 000,- Kč/m2/rok
za půjčovnu kazet a kancelář, a za bufet
1,- Kč/m2/rok
R A D A M Ě S TA 17. 3.
VZALA NA VĚDOMÍ

informaci o plnění zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a uložila
vedoucí ekonomického odboru dát informaci
na vědomí finančnímu výboru ZM
SCHVÁLILA

formu prodeje bývalých společných prostor
v prodaných domech takto: výběrové řízení
s právem opce zájemců z řad majitelů bytů společenství vlastníků obálkovou metodou včetně
kauce ve výši 5 000,- Kč s tím, že pokud vítěz
výběrového řízení smlouvu neuzavře, kauce
propadá a zároveň s tím, že město má právo
odstoupit. Minimální prodejní cena jednotky
bude stanovena na základě zpracovaného tržního
odhadu
osvobození od placení měsíčních poplatků
v mateřských školách nebo školní družině pro
paní Štěpánku Voňkovou, Lenku Markovou,
Radku Šlechtovou a Janu Vágaiovou
výši vstupného na jednotlivé koncerty
XXXV. ročníku Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka v r. 2003
nákup dvou parkovacích automatů na náměstí
J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách,
a na Hornické náměstí - Ondrákova ul.
navýšení rozpočtu kapitoly 740 o částku
594 760,- Kč na úhradu víceprací při akci
„Rekonstrukce dolu Anna na bytové jednotky“
ODSOUHLASILA

převzetí záštity nad II. ročníkem „Plavecko běžeckého poháru Středočeského kraje“
na základě stanoviska společnosti OMI ČR,
s. r. o., ukončení Smlouvy na provoz vodohospodářské infrastruktury mezi městem Příbram
a OMI ČR uzavřené dne 1. 8. 2002, a uložila
vedoucímu právního odboru zpracovat návrh
dohody o ukončení Smlouvy na provoz vodohospodářské infrastruktury mezi městem

POVĚŘILA

Mgr. Evu Číhalovou, předsedkyni komise
pro výchovu a vzdělávání, k návštěvám předškolních zařízení, škol a školských zařízení
s možností diskuse s vedením škol, zaměstnanci,
učiteli a rodiči
R A D A M Ě S TA 20. 3.
VZALA NA VĚDOMÍ

stanovisko věřitelského výboru podané
prostřednictvím JUDr. T. Pelikána, správce
konkurzní podstaty PT, a. s., a trvá na řešení
sporu soudní cestou
Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S TA 19. 2.
SCHVÁLILO

návrh rozpočtu města Příbram na rok 2003
ve výši 576 599 000,- Kč na straně příjmů a výdajů a zmocnilo radu města k provádění rozpočtových změn do výše 5 000 000,- Kč
návrh výběrové komise na poskytnutí půjček
z Fondu oprav a modernizace bytového fondu
na území města Příbrami v r. 2003 jednotlivým
žadatelům dle zápisu z I. výběrového řízení
ze dne 7. 1. 2003 v celkové výši 1 509 995,- Kč
odprodej části pozemku nově označeného jako
3209/5 v k. ú. Příbram, část ozn. písmenem b)
o výměře 34 m2 manželům Vladimíru a Zdeňce
Šimkovým, za podmínky, že pozemek přejde
v rámci privatizace do vlastnictví města
Příbram, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej části pozemku s podmínkou
zřízení věcného břemene chůze na tomto pozemku za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 8 500,- Kč
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
PK p. č. 632 v k. ú. Příbram z vlastnictví státu
do vlastnictví města Příbram
výkup 1/3 pozemku KN 551/2 v k. ú. Příbram
o výměře 30 m2 od Ing. Karla Saksla za cenu
350,- Kč/m2
výkup 1/3 pozemku KN 551/2 v k. ú.
Příbram o výměře 30 m2 od Augustiny
Maslákové za cenu 350,- Kč/m2
výměnu 1/3 pozemku KN 551/2 v k. ú.
Příbram o výměře 30 m2 za pozemek p. č.
2830/3 v k. ú. Příbram o výměře 29 m2, který je
v majetku města
prodej bytu obsazeného nájemcem v Nádražní 360, č. bytu 20, Martinovi a Dagmar
Riegrovým za podmínek v nabídce
prodej bytu obsazeného nájemcem v ul. J.
Drdy 491, č. bytu 5, Martinovi a Dagmar
Riegrovým
uzavření smlouvy o poskytnutí podílu na zajištění dopravní obslužnosti města dle upraveného návrhu, a to bez předchozího výběrového
řízení, neboť na předmět smlouvy se nevztahuje zákon č. 199/1994 Sb., a doplnění Tarifních
podmínek MHD Příbram v článku “Bezplatná
přeprava” o dárce kostní dřeně
na rok 2003 cenu vodného 23,60 Kč a stočného 16,50 Kč
přijetí daru - paročističe od ambasády USA
a jeho přidělení Jednotce SDH Příbram Březové Hory
navýšení počtu strážníků ze 40 na 50

POSLANCŮ

Počátek dubna byl sice ve znamení jednání poslanecké sněmovny,
přesto bych chtěl vyzdvihnout jednu poměrně mimořádnou možnost,
které se dostalo městu Příbram. Mám upřímnou radost, že po několikaletém jednání příbramské radnice se nyní rýsuje zajímavá šance
pro město. Jedná se totiž o převod pozemků ležících na území
Příbrami ze státního podniku Diamo na město.
Co se týče historie, tyto pozemky přešly na státní podnik Diamo
z bývalých Uranových dolů Příbram v 50. až 70. letech v době, kdy
probíhala hlavní výstavba březohorského sídliště. Po převedení bytového fondu na město Příbram tyto pozemky zůstaly v majetku státu
a spravovalo je právě Diamo Příbram. Již od počátku 90. let začalo
vedení radnice jednat o převodu těchto pozemků na město, ale nikdy
nebyla jednání dotažena do úspěšného konce. Bránila tomu celá řada
věcí jako například to, že část pozemků nebyly ucelené parcely a musely se zaměřit. To ovšem stálo čas a samozřejmě také peníze. Nyní
se ale karta obrátila. Několikrát jsme se v poslední době sešli společně s generálním ředitelem státního podniku Diamo Ing. Bc. Jiřím
Ježem a také s novým ministrem průmyslu a obchodu Ing. Milanem
Urbanem a nakonec se dala zelená k převodu majetku.
V první fázi se jedná téměř o 500 000 m2 vytyčených pozemků, což
představuje zhruba 80 procent pozemků Diama na území města. Mezi
tyto pozemky patří zejména chodníky, pozemní komunikace, pozemky na náměstí 17. listopadu a zelené pruhy kolem domů. Zbývajících
20 procent si ještě vyžádá zaměření, vytyčení a zápis do katastru.
Poté by mohlo také následovat další převedení na město. Pokud tedy
vše vyjde tak, jak má, mohlo by dojít k prvnímu převodu zmíněných
500 000 m2 ještě do konce tohoto roku.
MVDr. Josef Řihák, poslanec Parlamentu ČR

V. BENEŠ O ROZPOČTU
S rozpočtem v kapitole kultury,
sportu, školství je 1. místostarosta
Beneš docela spokojený.
V příbramském zastupitelstvu
pracuje MVDr. Václav Beneš
druhé volební období. Rozpočtem
se dříve zabýval v roli zastupitele,
která je přece jen jednodušší než
současná role 1. místostarosty. Nyní na jeho bedrech leží
odpovědnost za chod odborů, které má na starosti.
Potřeby jsou samozřejmě vždy vyšší než umožňuje
předpokládaná příjmová část. Jak se s tímto problémem
Václav Beneš vypořádal?
“Začněme odborem školství. Tam byl podle mého názoru
rozpočet přiměřeně naplněn, takže nebyly žádné problémy. Školství je též hrazeno z prostředků státu nebo kraje,
ale co se týče kultury, tam už samozřejmě určité problémy byly. Museli jsme snížit například finanční prostředky
pro Divadlo Příbram, a to dost podstatně. Vzhledem
k tomu, že i tady je třeba ze zákona navýšit mzdy, tak je
nutné, aby se do konce roku na toto navýšení našly
prostředky. Pro Divadlo chci najít podporu v radě i v zastupitelstvu města proto, že současný umělecký šéf
František Miška má velkou snahu k nám přitáhnout
známé režiséry a herce.
Pro srovnání může sloužit například Kladno, které
dává 17 milionů korun, nebo Mladá Boleslav, která dává
dokonce 20 milionů korun, oproti našim 11 milionům.
Další věc, která mě trápí, jsou nižší finanční prostředky
na granty. Byl bych rád, aby i tady došlo během roku
k navýšení alespoň o dvě stě tisíc korun.
Další část se týká bydlení. V letošním roce jsou plánované příjmy do bytového fondu 42,334 milionů korun.
Oproti roku 2002 již jsou příjmy nižší, protože většina
bytů již byla prodána. V loňském roce to bylo 46 milionů.
Na výdajové stránce je to vůbec poprvé, kdy se dosáhlo
toho, že vše, co se vybere na nájmech, jde zpátky do bytového fondu.
Mám také představu, že pokud budeme muset dělat
v domech velké opravy v milionových částkách, pak
prodej bytů případně odložíme, abychom alespoň částečně získali finanční prostředky zpět.
Město, ale i společenství vlastníků, mají šanci získat
dotační prostředky z programů určených na opravy
panelových domů. Pokud by tyto peníze získalo město,
pak bychom opět museli prodej odložit. I proto by bylo
pro nájemníky vhodnější, aby na ně dosáhli jako společenství vlastníků. Jinak bychom opravy chtěli realizovat
především v domech, které zůstanou v našem vlastnictví.
Tam bychom se chtěli pustit i do větších oprav, aby naše
domy nebyly horší než domy společenství vlastníků.”

Problematická místa Březových Hor prošli ve čtvrtek 27. 3. společně zástupci příbramské radnice a osadního výboru. Místostarosta Ivan Šedivý si s sebou
prominutí poplatků z prodlení ve výši Kč vzal vedoucího odboru dopravy Zdeňka Škalouda a ředitele Technických
213 296,50 dle žádosti manželů Matáskových služeb Příbram Ladislava Michvocíka, aby si každý z nich “ty svoje” vady
na místě prohlédli a navrhli způsob a termín jejich řešení. Předsedkyně
Zápisy z jednání rady a zastupitelstva města Osadního výboru Březové Hory Eva Číhalová má tuto část města velmi
jsou zveřejněny na adrese:
dobře zmapovanou, a tak by se kritická místa brzy měla dočkat nápravy.
NESCHVÁLILO

www.pribram-city.cz

O S L AVA

S V.

FLORIANA,

PATRONA HASIČŮ

2. května 9 - 14 hod. Den otevřených dveří
na HZS, na hasičských strážnicích
SDH Příbram I a Březové Hory
od 21 hod. Barevná hasičská fontána
u Aquaparku
3. května v 8,30 hod. sraz hasičů a techniky
na náměstí T. G. Masaryka
9 - 12,30 hod. Výstava hasičské
a záchranářské techniky, ukázky činnosti
dobrovolných a profesionálních jednotek
od 13,30 hod. Soutěž v požárním sportu
na hřišti TJ Baník Příbram

ZEPTALI JSTE SE:
V prodejně mi nechtějí vyměnit
vadné zboží. Jak mám postupovat v případě nevyřízení reklamace zboží?
Obecní živnostenské úřady nejsou
pověřeny dozorem nad dodržováním zákona na ochranu spotřebitele v případě vyřizování
reklamací. Tento dozor má pouze
Česká obchodní inspekce, proto
doporučujeme obrátit se na její
pracovníky. Každou první středu
v měsíci od 9 do 12 hodin bude

na Městském úřadu Příbram,
ul. Gen. Tesaříka 19, II. patro,
č. dveří 307 přítomna Česká
obchodní inspekce z Tábora.
Kde mám přihlásit svého psa
a zaplatit za něj poplatek?
Stanete-li se majitelem psa,
musíte ho přihlásit do 15 dnů
na ekonomickém odboru Městského úřadu Příbram (paní
Mynarzová, tel. 318 402 241).
Pejsek dostane známku a je zařazen do evidence. Poplatková
povinnost vzniká sedmým měsícem věku.

PŘEDSTAVUJEME ODBOR DOPRAVY
Snad nejvíce se dotkl přechod státní
správy na samosprávu odboru dopravy.
Sem přešla celá řada činností, kterými
se dosud zabýval okresní úřad, od správy
komunikací II. a III. třídy, po registraci
vozidel, řidičské průkazy, až po vymáhání pokut. A tak odbor dopravy
Městského úřadu Příbram má i nyní
práce opravdu hodně. Vedoucím odboru
je Zdeněk Škaloud.
Dopravní problematikou se zabývá
již od roku 1979.
Nejprve na odboru
dopravy okresního
úřadu, pak převzal
odbor dopravy na
příbramské radnici.
Teď po zrušení OkÚ
se mu tedy opět původní náplň vrátila.
Odbor dopravy má
v současné době 24
pracovníků. Na starosti mají investice
do místních komunikací, komunikací II. a III. třídy, jejich
údržbu, provoz MHD, mobilní WC,
světelné křižovatky, veškeré registrace
vozidel a s tím spojené úkony: odhlašování a přihlašování, změny technických údajů, dovozy aut ze zahraničí,
určování jejich technického stavu,
registrace a převody, dále veškeré úkony
spojené s autoškolami - od zkoušek,
přijetí žádostí, samotné zkoušky až
po vydání řidičských průkazů, vedení
celé agendy řidičských průkazů včetně
mezinárodních, a také přestupky
na úseku silniční dopravy a provozu
na pozemních komunikacích.
Právě přestupky považuje Zdeněk
Škaloud za jednu z velkých činností
svého odboru. “Můžu říct, že přestupků
je opravdu hodně. Alkohol, pirátské
jízdy - právě v těchto případech
rozhodně musí každý počítat s tím, že
tyto typy přestupků budou v součinnosti
s policií trestány spíše v horní hranici
sazby. Statistika je neúprosná, máme

hodně mrtvých chodců i řidičů.” Další
problém, který Zdeněk Škaloud považuje za překvapující a alarmující zároveň, že je hodně “řidičů”, kteří vůbec
nemají řidičské oprávnění.
“Spolupráci s policií jsme povýšili
na takovou úroveň, že každý může být
ubezpečen, že budeme perfektně vědět,
kdo je a kdo není držitelem řidičského
průkazu.”
Stačí počet lidí na
množství
práce, kterou nyní
máte?
“Máme
za sebou
I. čtvrtletí,
a tak již
můžeme
hodnotit.
Vzhledem
k tomu, že
na náš odbor nepřecházeli pouze lidé, ale s nimi i práce, je
poměr vyvážený. Rozšířili jsme počet
úředních dnů. Místo původních dvou
jsou nyní čtyři: pondělí až čtvrtek.
Myslím, že se nám daří občany odbavovat na počkání a nevytvářet žádné
fronty. I současné prostory v objektu
bývalého ředitelství policie naproti
Sokolovně v ulici Generála Tesaříka
jsou také velice příjemné. Ale vždy je
co zlepšovat,” říká Zdeněk Škaloud.
Aktuální investiční akce: běžná údržba
po zimním období, výspravy komunikací po zimě a jejich vodorovné
dopravní značení, I. etapa rekonstrukce
komunikace 1/18 na Březových Horách,
odvodnění místní komunikace v Kozičíně, odvodnění místní komunikace
v Žežicích (Beránky), nová světelná
křižovatka v Jiráskových sadech
(Lázeňská ulice), rekonstrukce světelné signalizace u Železářství Říha
a na křižovatce Jinecká a Sevastopol.
- str -

P ř í b r a m á c i ro z h o d n ě n e b y l i P o p e l k o u
Mezinárodní výstava cestovního
ruchu Holiday World, která probíhala začátkem února na pražském
Výstavišti, prověřila pracovníky
Živnostenského úřadu Příbram.
Této výstavy se tentokrát
zúčastnilo město ve svém vlastním
stánku, a ne již pod křídly Bohemia Centralis jako tomu bylo v minulosti. A nedopadlo to rozhodně
špatně. „Náš stánek byl nejen dobře
situovaný, protože na něj bylo
ze všech stran vidět, ale byl i velice
pěkný. Shodli jsme se na tom, že
patřil mezi stánky skutečně dobře
připravené,“ pochvaloval si místostarosta Václav Beneš. „Byli jsme
jediným stánkem Středočeského
kraje, kde se zastavil i ministr
pro místní rozvoj Pavel Němec,
který výstavu navštívil. To bylo
pro nás velké překvapení,“ doplnil
vedoucí živnostenského úřadu Ota
Hauptmann, který na otázku, o co
se v našem stánku návštěvníci
nejvíce zajímali, odpověděl:
„Samozřejmě o Svatou
Horu, Hornické muzeum,
Aquapark a Památník Antonína
Dvořáka. A nemohu opominout velký zájem o kamínky,
které si přímo ve stánku
mohou zájemci za pomoci
zkušeného pracovníka
Hornického muzea Antonína Švece sami geologickým kladivem odlomit.”
Do příbramského stánku
vedly také první kroky
zástupce středočeského

13. PODNIKATELSKÁ A HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA
Využijte tuto jedinečnou příležitost k prezentaci
Vaší firmy, Vašich výrobků a služeb!
Kontaktní osoby:
Jan Rajdl - tel. 603 572 977, 257 951 331,
e-mail: in-exrajdl@volny.cz
Vlasta Wallenfelsová - tel./fax: 318 627 835
Sdružení podnikatelů ČR v Příbrami,
nám. T. G. Masaryka 1,
úřední hodiny: pondělí a středa 13.00 - 15.00

Podobně jako minulý rok bude v pátek 9. května 2003 slavnostně
zahájena v příbramském Zámečku - Ernestinu Souborem svatohorských trubačů kulturní akce města a okolí.
Až do 31. května bude na osmi místech uspořádáno celkem
dvanáct pořadů věnovaných nesmrtelnému odkazu Mistra Antonína
Dvořáka.
A tak kromě již zmiňovaného Zámečku - Ernestina budeme moci
poslouchat orchestrální i sólovou hudbu a také umělecký přednes
na dalších místech - na Svaté Hoře, v chrámu sv. Jakuba staršího
na náměstí TGM, v památníku a zámeckém parku ve Vysoké, v zámku
Hluboš a v příbramském Divadle. Raritou pak v závěrečný den
bude účinkování Vojenské hudby ministerstva obrany na náměstí
T. G. Masaryka. Podrobné informace a přesný rozpis akcí získá
veřejnost pomocí mediálních prostředků. K této akci jsme připravili pro čtenáře křížovku tzv. figurální polomozaikovku.

VODOROVNĚ:

A. Pocit blaženosti. - B. Povídka Boženy Němcové.- C. Chemická
značka sodíku; třásňový smeták. - D. Slovensky „kout“; vozkova
pobídka (nářečně). - E. Římskými číslicemi 1150; kód Itálie. - F.
Chudokrevnost - úbytek červených krvinek v krvi; francouzský
historik a slavista, zabývající se našimi dějinami a podporující
vytvoření Československa, jehož jménem bylo za I. republiky
pojmenováno dnes již zbourané nádraží Praha - Těšnov; český
malíř - autor kresby na druhé oponě Národního divadla, nahrazující
shořelé dílo malíře Ženíška; levý přítok Vltavy. - G. První část tajenky; nepoužívat důvěrného oslovení. - H. Chemická značka
stroncia; řecké písmeno; začátek řecké abecedy; slovenská spojka;
zkratka miliampéru; zrádná jednání (obecně); kůň (liter. výraz). - I.
Jméno filmového režiséra Klose; jedna ze stran účetní knihy: francouzsky „zlato“; pravý přítok Váhu: mezinárodní označení souhvězdí „Létající ryba“ (Volans); zkratka Dopravního inspektorátu. J. Přístavní zařízení; rutina; slůvko pravděpodobnosti; nejvyšší
karta; anglický zápor; zkratka Dopravních podniků; latinský výraz
používaný převážně k právním účelům („jen pro tento případ“). K.
Továrna v Nýrsku na optické výrobky; čtvrtá část tajenky; proslu-

lá. - L. Zkratka bývalé „České národní rady“; osobní zájmeno
množného čísla; iniciály zesnulé herečky Kačírkové; japonský ostrov; druh plevelu; iniciály představitele primáře Sovy ve známém
televizním seriálu; existovat; chemická značka astatu. - M. Zesnulý
divadelní a filmový herec; označení potravin pro diabetiky; iniciály
herečky a spisovatelky Tánské známé jako Barunky z filmu
„Babička“; kolonie, resp. část obce; sídlo v Kolumbii; římská šestka. - N. Slovenská polní plošná míra; začátek latinské mariánské
motlitby; jednotka bulharské měny; základní SPZ okresu Karviná;
iniciály brněnského divadelního herce Lakomého; okruh působnosti vyšších státních orgánů (např. vlády); textilní plodina. - O.
Lidojed; druhá část tajenky. - P. Část hlavy; vrch u Bělehradu;
kvalitní značka doutníků; měnová jednotka v bývalé Jugoslávii.

SVISLE:

1. Iniciály básníka Heyduka; třetí část tajenky; zkratka jednotky
množství (kus). - 2.
Německy „jen“; upravený dámský účes; vraník. 3. Otok; domácí drůbež;
časná.- 4. Cíl; německé
město na Dunaji; náležející družce Adama. - 5.
Jihoevropská
řeka;
německý
spisovatel
dobrodružných románů
(Vinnetou); obloha. - 6.
Španělská exkrálovna;
lesklé barvivo. - 7. Část
celku; biblický přemožitel Goliáše; domácí
pojmenování Elišky. - 8.
Zesnulý herec - komik
mající vztah k Příbrami;
zkratka organizace provádějící pravidelné kontroly technického stavu
vozidel; římská čtyřka;
iniciály herečky Vránové.
- 9. Norská řeka; jméno
zpěvačky Machálkové;
staročeské vztažné zájmeno ženského rodu. 10. Značka pokrmového
tuku; Turek; zkratka
„Katedry tělovýchovného lékařství. - 11.
Základní SPZ okresu
Strakonice; ochočovati;
zkratka „Obchodní akademie“. - 12. Chemický vzorec jodovodíku: výhradní výrobní právo (postavení); chemická značka nobelia. - 13. Nízký polní plevel druh zběhovce; pták - svišťoun; lépe. - 14. Druh rukavičkářské
usně; německy „brána“; jméno našeho literárního kritika Nováka. 15. Pseudonym N. V. Gogola; římskými číslicemi „650“; anglicky
„drahý“. - 16. Chemická značka india; ruský souhlas; smůla (obecně); slovensky „snad“. - 17. Část některých sportovních utkání;
zkratka býv. Okresní vojenské správy. - 18. Iniciály proletářského
básníka; svědek při křtu; druh vězení při podezření z trestné
činnosti; pokolení. - 19. Rakouské město na Dyji u našich hranic;
pátá část tajenky; základní číslovka. - 20. Německy „chudý“;
nápory; nemluviti pravdu; velké pole. - 21. Africký tlustokožec;
ruská hora; u své rodiny nebo u rodičů; tvar chleba. - 22. Ukazovací
zájmeno; šestá část tajenky: chemická značka argonu.
Pomůcka k luštění: D. NĚ. - F. ANEMIE. - H. ÉTA.- I. ELAR; OR;
VOL. - J. NOT; AD HOC. - L. NAI. - M. ACHI. - N. AVE. - 3.
EDÉM. - 9. NEA. - 13. YVA. - 14. TOR. - 15. ALOV; DEAR. - 16.
AZDA. - 19. LAA. - 21. IVAO.
Milan Soukup

spolupráci pokračoval,“ řekl ředitel hotelu Václav Kaluš a společně
s Otou Hauptmannem již nyní přemýšlejí, co příště zlepšit a jaké
materiály připravit. „Nejhorší je,
když lidé dostanou špatnou informaci, to už se pak těžko napravuje.
Informovanost musí být naprosto
precizní,“ je přesvědčen vedoucí
živnostenského úřadu, který také
nezapomněl pochválit svůj pracovní tým. „Vím, že se na ně mohu
spolehnout a to je důležité.“
A co na naši účast na této mezinárodní výstavě říká starosta Ivan
Fuksa: „Je moc dobře, že jsme se
této akce zúčastnili. O naše město
je zájem a máme co nabízet. Naším
cílem je stále zvyšovat příliv turistů
do města a za posledních osm let
se nám to i daří. Před osmi lety se
návštěvnost pohybovala na úrovni
200 tisíc návštěvníků
a nyní je to již kolem
půl milionu. Dali
jsme si nesmělý
cíl toto číslo ještě
v horizontu pěti
let zvýšit na 750
tisíc. To není samozřejmě jenom
práce pro město,
ale především
pro soukromý sektor.“
- str -

Ve dnech 16. - 18. 5.
se v areálu Zimního stadionu koná

Křížovka pro chvíli pohody
Přípravy na největší kulturní akci města a okolí vrcholí

hejtmana Františka Váchy. „Jsem
samozřejmě hodně zvědavý, jak
prezentujeme naši oblast, na rozvoj agroturistiky a její propagaci.
Je to tady hodně příjemné, jak
ve vašem stánku, tak i ve stánku
Středočeského kraje. Sbírám
materiály a zjišťuji, že posun
v propagaci našeho kraje je
opravdu výrazný a to je dobré.
Trošku smutné je pro mne zjištění,
když pak vidím, že někteří přátelé
vědí, jak vypadá Itálie a Španělsko
a netuší, co mají kousek za humny.
Náš kraj je překrásný a máme se
čím chlubit.“
Rozhodně nezanedbatelným prvkem vzbuzujícím velký zájem
návštěvníků byla v našem stánku
i prezentace Hotelu Belveder.
„Jsme na podobné
výstavě s městem
poprvé a velmi rád
bych v této

Ve dnech 13. - 17. 4. proběhne na brněnském výstavišti největší přehlídka
stavebnictví ve střední a východní Evropě Stavební veletrhy Brno 2003.
Veletrh je tvořen trojlístkem akcí, které se navzájem ideálně doplňují:
Mezinárodním stavebním veletrhem IBF, veletrhem SHK Brno a veletrhem URBIS. Právě veletrhu URBIS 2003 se stejně jako v minulém roce
město Příbram zúčastní. Přípravou a zajištěním celé akce jsou pověřeni
pracovníci oddělení služeb a cestovního ruchu Obecního živnostenského
úřadu Příbram a odboru koncepce a rozvoje MěÚ Příbram. Stánek bude
rozdělen na dvě tématické části: na „územně rozvojovou“ představením
schválených návrhů územně plánovací dokumentace, průmyslové zóny
s investičními příležitostmi a leteckých snímků území města, a na část
„cestovního ruchu“ s fotografiemi významných památek a objektů
cestovního ruchu. Z ohlasů z minulých veletrhů vyplynulo, že se město
Příbram již dostalo do podvědomí nejen návštěvníků, ale i odborníků
v oblasti výstavnictví. V tom lze spatřit jeden z hlavních významů účasti
města na této akci - samozřejmě po navázání odborných kontaktů.
Ing. Ota Hauptmann

Krátce z tiskovky 21. 3.
Téměř stovka členů a sympatizantů hornického Spolku Prokop se sešla
na Valné hromadě. Jak uvedl starosta Ivan Fuksa, který se setkání také
zúčastnil, jde o jeden z nejaktivnějších spolků ve městě. Tradiční Mikulášská
nadílka je akce známá v celém regionu a bývá vyprodaná již několik měsíců
předem. V letošním roce se spolek chystá na podobnou akci v letním
období s názvem Hornická pohádka.
Zastupitelé, kteří v příbramském zastupitelstvu zastupují koaliční strany,
řešili na svém setkání poslední nenaplněný bod koaliční smlouvy a tím byla
funkce 3. místostarosty. Nakonec se dohodli, že tento post zřízen nebude.
Objem práce, který se navýšil přechodem státní správy na samosprávu, je
zcela v kompetenci státní správy, a tedy tajemníka úřadu.
Problematikou týkající se Evropské unie, především podmínek k získání nejrůznějších dotačních titulů, by se měl naplno věnovat jeden z členů
rady města. Pokud občané ČR při červnovém referendu podpoří vstup do EU,
a radní předpokládají, že ano, začne tento koordinátor pracovat od 1. 7. Stále
se diskutuje o jménech. „Tato problematika je natolik rozsáhlá a odborná, že
se nám jeví mít na to svého člověka jako zcela nezbytné,“ řekl starosta Fuksa.
Návrh na odstoupení od smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací v Příbrami předložila firma OMI, která loni zvítězila ve výběrovém řízení.
Rozhodnutí bylo vzápětí napadeno, a tak zatím tento infrastrukturní majetek
provozovaly VaK Beroun. Rada města s ukončením smlouvy souhlasila,
a po nezbytných právních úkonech bude vyhlášeno nové výběrové řízení.
Příbramská zdravotnická škola seznámila starostu Ivana Fuksu a zástupce
hejtmana Středočeského kraje s projektem na zřízení univerzitního typu studia
na této škole. Podobných žádostí existuje ve středočeském kraji hodně a podle místostarosty Ivana Šedivého záleží na kvalitě předloženého projektu.
O tom, že do Příbrami opravdu vstoupilo jaro, svědčí i to, že pracovníci
Technických služeb na Václavském náměstí odkryli zazimovanou kašnu.
Nyní probíhá pozimní úklid, hrabání a čištění města.
Rada města pověřila předsedkyni komise pro výchovu a vzdělání Evu
Číhalovou monitoringem všech školních a předškolních zařízeních ve městě.
Měla by být podrobně zmapována problematika těchto zařízení ve vztahu
k městu a zároveň i návrhy na jejich řešení.
Stále nové a nové návrhy na doplnění členů komisí a výborů města
Příbram přicházejí na radnici. Rada města se shodla na tom, že komise již
nebudou doplňovány, pouze v případech, kdy stávající člen odstoupí, nebo
pro častou absenci na jednáních bude vyloučen.

Veřejná vyhláška o provedení pravidelného odvodu
Podle zákona č. 218/ 1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských
správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji
provedení pravidelného odvodu branců.
1) Odvodu podléhají a jsou povinni se k němu dostavit:
a) branci ročníku narození 1984, kterým byl doručen povolávací rozkaz,
b) branci starších ročníků narození, kteří dosud nesplnili odvodní povinnost
a nebylo u nich rozhodnuto o schopnosti nebo neschopnosti k vojenské činné službě, i když jim z jakýchkoli důvodů nebyl doručen povolávací rozkaz.
2) Povinnosti dostavit se k odvodu jsou zproštěni občané uvedení v § 12 odst.
5 branného zákona.
3) Za vážné důvody, pro které se občan nemůže dostavit, se považuje:
a) dočasná pracovní neschopnost, při které zdravotní stav a léčebný režim
neumožňují podle ošetřujícího lékaře cestu
b) zajištění, zadržení, zatčení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody
c) jiné překážky, které vznikly nezávisle na něm a které mu zabránily dostavit se včas: o tom však musí předložit potvrzení obecního úřadu, policie
nebo jiného správního úřadu místa, kde překážka vznikla.
4) Občan, který se dlouhodobě zdržuje v zahraničí, se dostaví k odvodu
po návratu do České republiky
5) K odvodu se branci dostaví do místa konání odvodního řízení dle své místní příslušnosti k níže uvedeným obcím (městským úřadům - MěÚ) s rozšířenou působností v den a hodinu uvedenou v povolávacím rozkaze. Branci,
kterým nebyl doručen povolávací rozkaz, se dostaví od 1. 4. do 26. 5. 2003.
Příbram: Městský úřad Příbram, náměstí T. G. Masaryka 145 (budova
bývalého okresního úřadu), 8. až 24. 4. 2003, telefon: 318 471 111
K odvodu vezmou s sebou: občanský průkaz, doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, řidičské oprávnění, průkaz strojníka nebo jiné osvědčení,
jsou-li jeho držiteli.
pplk. Ing. Jaroslav Hejný, náčelník územní vojenské správy

V Ý S TAV Y

JUBILANTI

G ALERIE F RANTIŠKA D RTIKOLA

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

STÁLÁ EXPOZICE: F OTOGRAF F RANTIŠEK D RTIKOL

BŘEZEN,DUBEN
80 L E T
Františka Broumová
Marie Chvátalová
Anna Macková
Vlasta Mašková
Marie Nekolná
Jaroslav Hostaša
Miloslav Hošna
JUDr. Zdeněk Nohejl
Jaroslav Stránský
85 L E T
Jaromír Kšanda
Jaroslav Peták
86 LET
Anastasie Davidová
Božena Stehlíková
88 L E T
Karolina Ježková
89 L E T
Anastázie Gutwirthová
František Dražan
92 L E T
Kristina Bajerová
93 L E T
Marie Stránská
96 L E T
Terezie Kopecká
Anna Řezáčová

Z ÁMEČEK - E RNESTINUM
úterý až neděle 9 - 17 hodin

Č ESKÉ

LOUTKOVÉ DIVADLO

pondělí až pátek: 9 - 17 hodin, sobota a neděle: 14 - 17 hodin
do 27. dubna
Ve čtvrtek 17. 4. vernisáž výstavy:

František Tomík
I. retro

Výstavu uvede Lumír Tuček /R.S.VPŘED/
18. 4. - 25. 5.

Cyklus varhanních koncertů na podporu
stavby nových varhan ve svatohorské bazilice
13. 4. Pavel Šmolík, 11. 5. Jaroslav Tůma,
8. 6. Barbora Fuxová (cembalo), 13. 7. Pavel
Šmolík, 10. 8. Lukáš Vendl, 14. 9. Miroslav
Pšenička. Začátky: v 17 h., vstupné dobrovolné

NA

2. 5. OD 10 HODIN

28. 4. - 3. 5. OD 17,30 HODIN
K NIHA DŽUNGLÍ 2

POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
6., 20., 21., 23. 5. OD 10 HODIN
DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES
7., 16., 19. 5. OD 10 HOD.
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA
9. 5. OD 10 HOD.
ČERTŮV ŠVAGR
11. 5. OD 19 HOD.
HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA
13. 5. OD 10 HOD.
HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA
15. 5. OD 19 HOD. - P
ZLOČINY SRDCE/B. HENLEYOVÁ

Obrazy, grafiky, objekty

VELIKONOCE

KINO
Americký film v českém znění.

1. - 3. 5. OD 20 HODIN
L ÁSKA S VÝSTRAHOU

Americká romantická komedie, režie Marc
Lawrence. O majiteli prosperující realitní
společnosti a jeho nové zaměstnankyni.
V hlavních rolích H. Grant a S. Bullock.

4. - 5. 5.
K URÝR

Francouzsko-americká akční komedie.

6. - 7. 5.
M ĚSTEČKO

(VIZ PODROBNÝ PROGRAM)

perspektiva

1. základní umělecká škola
Antonína Dvořáka pořádá
89. Příbramské nokturno
Křest CD a MC
Souboru svatohorských trubačů.
Host: Miloň Čepelka
23. 4. od 18,18 hodin

DIVADLO

TJ Spartak Rožmitál a TJ Březnice
pořádá 47. ročník silničního běhu
na 10 kilometrů

Ro ž m i t á l - Bř e zn ice
Start 20. 4. v 10,30 hod.

Přihlášky: Jindřich Čejka,
Sídliště 596, Rožmitál p. Tř.
www.municipal.cz/rozmital

S VAT É H O Ř E

Květná neděle 13. 4. - mše svaté v 6, 7, 9, 11, 15,30 hod.
Při mši svaté v 9 hod. průvod s ratolestmi.
Zelený čtvrtek 17. 4. - v 6, 10, 15,30, 18 hod. příležitost ke svátosti
smíření, v 17 hod. Eucharistie
Velký pátek 18. 4. v 6, 10, 15,30, 18 hod. příležitost ke svátosti smíření,
v 15 hod. křížová cesta v parku, v 17 hod. Velkopáteční obřady
Bílá sobota 19. 4. v 6, 10, 19,30, 21 hod. příležitost ke svátosti smíření,
ve 21 hod. obřady velikonoční vigilie
Hod Boží velikonoční 20. 4. - mše svaté jako v neděli
Velikonoční pondělí 21. 4. - mše svaté jako v neděli.

Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru
pondělí 21. dubna v 16,30 hodin
zazní díla F. X. Thuriho, J. J. Ryby a dalších.

Premiéra současné americké tragikomedie.
Příběh tří sester, odehrávající se na počátku 70. let v malém jižanském městečku
ve státě Mississippi, nezapře inspiraci dílem
A. P. Čechova. Hlavní hrdinky této zdařilé
tragikomedie se po čase scházejí v rodném
domě a jejich vztahy, lásky a osudy se náhle
ocitají v troskách.

18. 5. OD 15 HOD. - D
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA
19. 5. OD 16 HOD. - S
ZLOČINY SRDCE
20. 5. OD 19 HOD. - A, C
ZLOČINY SRDCE

- aneb sláva vítězům, čest poraženým.
Česká satirická komedie Jana Krause.

8. - 11. 5.
TAXI 2003

Francouzská akční komedie režiséra G.
Krawczyka. Servismeni z produkční stáje
Luca Bessona vyladili známou bílou čtyřistašestku a vyslali ji na třetí explozivní rito
do marseilleských ulic. Hl. role S. Naceri.

12. - 14. 5.
D ŮM NARUBY

Komedie se Stevem Martinem v hlavní roli.

15. - 18. 5.
G ANGY N EW Y ORKU

Historické drama USA, Německo, Itálie,
Velká Británie, Nizozemí, režie Martin
Scorses. Příběh irskoamerického přistěhovalce. Hl. role Leonardo DiCaprio.

19. - 21. 5.
P OLICAJTI NA BATERKY

Americká akční komedie režiséra Dennise
Dugana. V hlavní roli Martin Lawrence a
Steve Zahn.

21. 5. OD 19 HOD.
BENEFIČNÍ KONCERT GINEVRY

22. - 23. 5.
K RUH

Dále účinkují Nezmaři.

22. 5. OD 19 HOD.
HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA
23. 5. OD 19 HOD. - B
ZLOČINY SRDCE
29. 5.

PŘÍBRAMSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ
Vladimír Čáp a Mineral Band.

31. 5. OD 17 HOD.
HUDEBNÍ FESTIVAL A. DVOŘÁKA

Americko-japonský horor, režie Gore
Verbinsky. Čtveřice mladých lidí si v horské chatě náhodou pustí videokazetu s tajuplným sdělením.

24. - 27. 5.
D AREDEVIL

Americký akční fantasy, krimi film režie
M. S. Johnson.

Z LOČIN

28. 5. - 1. 6.
JE EXTRÉMNÍ SPORT

Francouzsko-britsko-kanadský akční film.

O letošním ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka

Příbramská knihovna
má nejlepší internetové stránky

Machálkovou a sólistou npor. Alešem
Brisceinem pod vedením dirigentů
mjr. Miloslava Bulína a npor. Mateje
Farkaše. Tomuto koncertu bude předcházet promenádní koncert Vojenské
hudby na náměstí T. G. Masaryka od
10 hodin. Členové armádního souboru
spolu se zástupci města Příbram a veterány uctí památku generála Kholla
u pomníku na Vysoké ve 14,30 hodin.
Zájemci mohou využít autobus, který
z Příbrami odjíždí ve 13,45 hodin.
Za nepříznivého počasí se koncert
přesune do Divadla Příbram - začátek
od 17 hodin. Festival je pořádán
za finanční podpory Středočeského
kraje, Vojenské zdravotní pojišťovny
a společnosti Generals.
Na závěr chci jménem festivalového
výboru popřát všem posluchačům
příjemné zážitky.”
- str -

Nejvyšší ocenění v knihovnické reprezentaci
na internetových stránkách Biblioweb získala
v těchto dnech Knihovna Jana Drdy Příbram.
Knihovna své stránky denně aktualizuje a i to
bylo podle ředitele knihovny Václava Chvala
důvodem, proč získala ve veliké konkurenci
vysoké ocenění. Tento úspěch ale nenechá
pracovníky knihovny usnout na vavřínech.
“V minulém týdnu jsme instalovali v našich
prostorách již pátý počítač, který může využívat
veřejnost pro přístup na internet,” doplnila
Naďa Čížková.

Letošní jubilejní 35. ročník
Hudebního festivalu A. Dvořáka slavnostně zahájí 9. května v 18 hodin
v Zámečku - Ernestinu Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka
a houslové Duo ECO. Tento zahajovací
koncert bude věnován zesnulému
PhDr. Vladimíru Vepřekovi, pod jehož
vedením získal festival vysokou
mezinárodní úroveň. Komorní sbor
vzpomene na svého sbormistra
přednesením Dvořákových pěti sborů
pro smíšené hlasy op. 63 na slova
ze sbírky básní “V přírodě“ V. Hálka.
O přípravě letošního festivalového
ročníku pořádaného městem Příbram
jsem si povídala s tajemnicí festivalového výboru Stanislavou Walenkovou.
Na co se mohou milovníci vážné
hudby tentokrát těšit? “Antonín
Dvořák zazní v mnoha podobách.

Mimo cyklu pěti smíšených sborů
při slavnostním zahájení to budou
i Slovanské tance pro kvartet v podání souboru Ensemble Martinů, cyklus
“Cypřiše” pro smyčcové kvarteto
přednesený Wallingerovým kvartetem,
Biblické písně provedené Pražskou
komorní filharmonií a sborem
Pražských pěvců pod vedením
Jaroslava Vodňanského, árie z oper
Rusalka a Dimitrij v podání špičkového tenoristy Leo Mariana Vodičky
a cykly písní A. Dvořáka - Svatební
košile, V národním tónu
nebo
Cigánské melodie přednesené mladou
sopranistkou Michaelou Havlíčkovou.”
Pro každý ročník připravujete
novinky. Co to bude tentokrát?
“Novinkou bude koncert klavírního
kvarteta Ensemble Martinů. Tento
soubor si dokáže vtipným a též nauč-

ným způsobem získat své příznivce
i mezi dětmi. Proto koncert s názvem
Tance v hudbě bude především pro žáky základních a středních škol. Pro milovníky židovského folklóru festivalový
výbor připravil hudební projekt
Vladimíra Wimmera Mazel Tow!
(Všechno nejlepší!) v podání předních
sólistů a komorních souborů. Z koncertního provedení bude pořízena
nahrávka a následně bude vydána
na autorském CD.” Závěr festivalu
by tentokrát měl být také zcela
nový. Co festivalový výbor přichystal? “Letos se festivalový výbor rozhodl
slavnostně zakončit hudební festival
na Vysoké 31. května v 16 hodin.
S velkým přispěním generála Jiřího
Šedivého vystoupí v zámeckém parku
Vojenská hudba Ministerstva obrany
ČR s populární zpěvačkou Leonou

PROGRAM HUDEBNÍHO
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
pátek 9. 5. v 18,00 hod.
Zámeček - Ernestinum
Soubor svatohorských trubačů
Úvodní slovo
Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka
sbormistr: Pavel Šmolík
Program: A. Dvořák: „V přírodě“, L. Janáček
Duo ECO
Eva Franců, Pavla Franců - housle
Program: A. Vivaldi, R. M. Gliére, M. Spisak,
J. Foltýn, J. Teml
neděle 11. 5. v 19,00 hod.
Divadlo Příbram
Orchestr a sbor Divadla J. K. Tyla Plzeň
sólisté: Petr Strnad - tenor
Renata Ardaševová - klavír
sbormistr: Zdeněk Vimr
dirigent: Pavel Šnajdr
Program: C. M. Weber: Čarostřelec - předehra
k opeře, R. Schumann: Koncert a moll pro klavír a orchestr, L. Janáček: Amarus - kantáta
vstupné 110,-, 90,-, 60,- Kč
úterý 13. 5. v 10,00 hod.
Divadlo Příbram
pro žáky základních a středních škol
Ensemble Martinů
Miroslav Matějka - flétna, Daniel Wiesner klavír, Radka Preislerová - housle, Bledar
Zajmi - violoncello
Program: W. A. Mozart, A. Dvořák, Z. Lukáš,
A. Piazzolla
vstupné 20,- Kč
úterý 13. 5. v 19,00 hod.
Zámeček - Ernestinum Příbram
Ensemble Martinů
Miroslav Matějka - flétna, Daniel Wiesner -

F E S T I VA L U

klavír, Radka Preislerová - housle, Bledar
Zajmi - violoncello, Gabriela Vránová - recitace
Program: Mozart na Bertramce - koncert z poezie Jaroslava Seiferta zaměřený na krásy
Prahy a Čech (hudba: W. A. Mozart, J. Teml,
B. Martinů, A. Dvořák).
vstupné 80,- Kč
pátek 16. 5. v 19,00 hod.
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké
Jitka Čechová - klavírní recitál
Program: Ludwig van Beethoven: Sonáta C dur
„Waldstein“, Leoš Janáček: „V mlhách“,
B. Smetana: „Sny“
vstupné 100,- Kč
sobota 17. 5. v 19,00 hod.
Zámek Hluboš
Wallingerovo kvarteto
Pavel Wallinger - první housle, Jan Vašta - druhé housle, Miroslav Kovář - viola, Jan Škrdlík
- violoncello, Pavel Bušek - klarinet
Program: A. Dvořák: Cyklus „Cypřiše“,
J. Brahms: Kvintet pro smyčcové kvarteto
a klarinet b moll, L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“.
vstupné 100,- Kč
úterý 20. 5. v 19,00 hod.
Zámeček - Ernestinum Příbram
Komorní duo
Robert Pacourek - klarinet, Karel Prokop - klavír
Program: B. Martinů, Z. Fibich, A. Dvořák,
A. Malcolm, J. Brahms
vstupné 80,- Kč
čtvrtek 22. 5. v 19,00 hod.
Divadlo Příbram
„MAZEL TOW“ (Všechno nejlepší!)
Vladimír Wimmer - komorní autorský hudební
projekt. Písně a tance ovlivněné židovským

S O K O L B Ř E Z O V É H O RY
POŘÁDÁ VE ČTVRTEK

MEDVĚDÍ

8. KVĚTNA

STEZKU

- ZÁVOD V PŘÍRODĚ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
START OD 10 DO 12 HODIN V LESOPARKU
LITAVKA U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ.
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ NEZAPOMEŇTE S SEBOU.

AN TONÍNA DVOŘÁKA

folklórem v podání předních sólistů a komorních souborů
A. Bárta - varhany, J. Hurník - housle, R. Fojtíček - saxofon, J. Mikušek - cimbál, T. Víšek klavír, P. Hrda - housle, P. Zajíčková - hoboj,
Z. Šolcová - harfa, J. Němec - klarinet,
O. Suldovský - kontrabas, Saxofonový kvartet
Bohemia, Smyčcový kvartet Pinquin, Pražský
kytarový kvartet
vstupné 110,-, 90,-, 60,- Kč
neděle 25. 5. v 17,00 hod.
kostel sv. Jakuba (náměstí T. G. Masaryka)
Pražská komorní filharmonie, Pražští pěvci
sólisté: Eliška Toperczerová - soprán, Jaroslava
Maxová - alt, Vladimír Doležal - tenor, Aleš
Hendrych - bas, sbormistr: Stanislav Mistr,
dirigent: Jaroslav Vodňanský
Program: W. A. Mozart: Adagio a fuga c moll,
A. Dvořák: Biblické písně, L. van Beethoven:
Mše C dur
vstupné 100,- Kč
úterý 27. 5. v 19,00 hod.
Svatá Hora
LYRA DA CAMERA
Johana Rosická - soprán, Jitka Navrátilová cembalo, Josef Sadílek - trubka, Bledar Zajmi violoncello
Program: Mistři českého baroka a klasicizmu
(J. J. Flixi, J. D. Zelenka, P. J. Vejvanovský,
B. M. Černohorský, V. J. Tomášek, F. Benda,
J. A. Benda)
vstupné 80,- Kč
pátek 30. 5. v 19,00 hod.
Památník Antonína Dvořáka Vysoká
Písňový večer
Leo Marian Vodička - tenor, Michaela Havlíčková - soprán, František Preisler jr. - klavír
Adéla Ludvíčková - klavír

Program: A. Dvořák: Svatební košile, V národním tónu, Cigánské melodie, Biblické písně,
Večerní písně, Siluety, árie z oper Rusalka,
Dimitrij
vstupné 100,- Kč

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU

sobota 31. 5.
10,00 hod.
nám. T. G. Masaryka
Vojenská hudba Ministerstva obrany ČR
14,30 hod.
Uctění památky gen. Kholla u jeho památníku
ve Vysoké u Příbramě
16,00 hod.
zámecký park ve Vysoké u Příbramě
Vojenská hudba Ministerstva obrany ČR
s Leonou Machálkovou a npor. A. Brisceinem
vstupné zdarma
(Za nepříznivého počasí se koncert uskuteční
v Divadle Příbram od 17,00 hod.)
Autobusy:
do Hluboše: odjezd 17. 5. v 18 hod.
zastávky: Dům kultury, Jiráskovy sady
do Vysoké: odjezd 31. 5. v 13,45 hod.
zastávky: Jiráskovy sady, Dům kultury

Prodej vstupenek:
Divadlo Příbram, tel. 318 625 691
INFORMACE:
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM,
ODBOR KULTURY, SPORTU A INFORMAČNÍCH SLUŽEB:

pí Walenková, tel. 318 402 282
pí Koudelová, tel. 318 402 382
Změna programu vyhrazena
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