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Kvetoucí větvičky třešní - to je
neklamné znamení, že jaro je už
opravdu tady. Přejeme Vám krásné
velikonoční svátky a celé jaro.

Další kontrolní den na čistírně
odpadních vod proběhl dne 28. 3.
Kromě zástupců města zde byli
přítomni také zástupci dodavatele
a projednával se aktuální stav této
stavby.

V zasedací místnosti živnostenského úřadu Městského úřadu
Příbram se konala schůzka všech
důležitých pracovníků zabývajících se v Příbrami propagací
cestovního ruchu. Cílem jednání
byla příprava projektu zaměřeného na výzkum možností rozvoje cestovního ruchu v Příbrami.

Hasiči z Jednotky SDH Příbram I
si z vlastních prostředků koupili
vakuovou matraci pro zafixování
zraněného, transportní plachtu,
která je výborným pomocníkem
při vyproštění osob z těžce přístupných míst, krční fixační
límce univerzální (pro dospělé
i pro děti) a zdravotnický batoh.

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

O ROZPOČTU MĚSTA

S 1. MÍSTOSTAROSTOU PETREM KAREŠEM

Rozpočet města Příbram, který na svém březnovém
zasedání zastupitelé schválili, je vždy prací mnoha lidí
celého městského úřadu. Hlavním koordinátorem při sestavování tohoto dokumentu byl v letošním roce
1. místostarosta Ing. Petr Kareš.
Na jeho stole se sešly všechny potřeby a požadavky
jednotlivých odborů, které bylo třeba korigovat tak, aby
byly v souladu s reálnými možnostmi města.
Jaký je objem letošního rozpočtu?
„Rozpočet města Příbram na rok 2007 byl schválen a projednán zastupitelstvem města dne 26. 3. 2007. Rozpočtové
výdaje v částce 822 151 161 Kč, rozpočtové příjmy
v celkové částce 744 713 071 Kč. Rozpočtové příjmy
doplňuje financování v částce 77 438 090 Kč, tj. zapojení
finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje, přijetí
úvěrů a splátky úvěrů.
Rozpočet roku 2007 oproti roku 2006 je v příjmech i výdajích vyšší o cca 140 mil. Kč, jedná se o finanční
prostředky (dotace, úvěr) na akci „Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod“.
Jaké jsou priority města v investiční výstavbě?
„Prvořadým zájmem města je v letošním roce dokončit
rozsáhlou akci „Rekonstrukce a modernizace čistírny
odpadních vod“. Mezi finančně náročné akce patří
dokončení rekonstrukce Zdabořské ulice, kde započaly
práce již v minulém roce a v letošním roce bude profinancováno cca 46 mil. Kč. Tento projekt je náročný nejen
finančně, ale především organizačně. Další důležitá
investice je do průmyslové zóny Balonka, tj. vybudování
přístupové cesty a inženýrských sítí. To by mělo být pobídkou pro další zájemce o investování v této oblasti. Velmi
důležitou akcí je také vybudování kanalizačního sběrače
v oblasti Fantova louka. Sběrač pokračuje Hrabákovou
ulicí až do Pražské ulice. Současně s těmito hlavními
pracemi dojde k výměně některých přípojek, které jsou
v naprosto dezolátním stavu.
Myslíme i na projektové dokumentace. Připravovat se
budou především projekty pro investiční akce, kde chceme
žádat o evropské dotační tituly.“
Jaké další akce bude město v letošním roce realizovat?
„Proti minulému roku jsme posílili i část rozpočtu, která

se týká bezpečnosti a ochrany. V této oblasti rozšiřujeme
integrovaný záchranný systém. Počítáme také se zakoupením terénního vozidla pro Hasičský sbor, které doplní
stávající vozový park a umožní operativní zásahy.
V rozpočtu jsou i částky na činnost příspěvkových organizací a organizačních složek města, pro sféru sociálních
dávek, zajištění provozu MHD a dále částky určené
pro dotace sportovních a kulturních spolků a organizací.
Rozpočet samozřejmě zahrnuje i celou řadu dalších
neinvestičních a investičních akcí:
- opravy a údržba komunikací (signalizační zařízení,
opravy chodníků, komunikací, přechodů, parkovacích
ploch, provoz kašen a fontán)
- opravy mateřských škol (vzduchotechnika školních
kuchyní, opravy kanalizace)
- opravy školních jídelen (oprava střechy, zateplení,
vzduchotechnika 3. školní jídelny)
- opravy základních škol (podlaha tělocvičny ZŠ Jiráskovy
sady, venkovní rozvody topení a vody budovy ZŠ Bratří
Čapků v Žežické ulici, rekonstrukce výměníku, oprava
rozvodů vody 7. ZŠ, opravy střechy, svodů, omítek 5. ZŠ,
oprava žlabů a svodů 3. ZŠ, oprava světel v tělocvičně
1. základní školy)
- opravy v městských jeslích (rekonstrukce kuchyně,
oprava střechy a zateplení, oprava terasy)
- opravy a údržba budov ve správě městské realitní
kanceláře (změna vytápění a další opravy kanalizace,
vlhkých omítek, střech, rozvodů plynu, výměna oken,
osazení měřičů tepla),
- opravy v kulturním domě (oprava podlah v kině, instalace rozvodů kinotechniky, topná tělesa, kanalizace,
malování divadla a kina)
- investiční práce na 5. základní škole (stavební úpravy
školní kuchyně)
- investiční práce na ZŠ Bratří Čapků (stavební úpravy,
oplocení hřiště, zastřešení koridoru na bývalé 8. ZŠ)
- investiční práce na ZŠ Jiráskovy sady (oprava cesty,
oprava školního dvora)
- investiční práce v Divadle - kulturním domě (výměna
vnitřních rozvodů, rozvaděč v divadle, instalace tlumičů
hluku VZT)
- investiční práce na zimní stadionu (stavební úpravy
šaten II. ledová plocha - 2. etapa)
- investiční práce na plaveckém bazénu (zajištění vlastního zdroje vody - studna)
- výstavba hřiště na malou kopanou – Hlinovky
- vodovody a kanalizace (výměny a propojení vodovodů,
opravy kanalizace, fakturační vodoměry, osazení měřidel).”
Z čeho se skládá rozpočet příjmů města Příbrami?
“Rozpočet příjmů je tvořen:
- daňovými příjmy (daň ze závislé činnosti, daň z příjmů
fyzických osob, právnických osob, daň z přidané hodnoty
a daň z nemovitostí, místní a správní poplatky)
- nedaňovými příjmy (příjmy z činnosti města, pronájem
bytových a nebytových prostor)
- kapitálovými příjmy (příjmy z prodeje majetku města –
pozemky, byty a nebytové prostory)
- dotacemi (dotace na sociální dávky, na výkon státní
správy, dotace na ČOV)
Ve svém celku lze rozpočet města Příbram považovat
za vyvážený a kvalitní.”
- str -

Rozpočet města Příbram na rok 2007
Na snímku vidíte vítězné žáky
ze Základní školy Jiráskovy sady.
A v jaké soutěži vyhráli? Bylo to
regionální kolo dětské mezinárodní
soutěže “Masky kolem světa”. Akci
pořádala firma Veolia Voda.

Zdravotní ústav, pob. Příbram

U Nemocnice 85, Příbram I
Centrum očkování a cestovní medicíny
Očkování před cestou do zahraničí je
jedním z nejefektivnějšíxh způsobů
prevence importu infekčních nemocí.
Jen někteří cestovatelé se ale nechávají
před cestou očkovat. Bohužel většina
cestovatelů (až 80 %) se před cestou
nejde poradit a očkování jako účinný
způsob prevence podceňuje. Navštivte
toto centrum a dozvíte se vše, co potřebujete před cestou do zahraničí vědět.
Tel. 318 629 324, 724 322 265
pribram@zukolin.cz

Zastupitelstvo města Příbram
se sejde na svém dalším jednání
v pondělí 16. 4. 2007 ve 13 hodin
v jednacím sále Na Příkopech 105.
Přihlášky do mateřských škol
na školní rok 2007/08 budou
přijímány ve všech příbramských mateřských školách dne
12. 4. 2007. Seznam MŠ uvnitř.

Výdaje

Příjmy

Kap. 710
Kap. 711
Kap. 714
Kap. 715
Kap. 716
Kap. 717
Kap. 718
Kap. 719
Kap. 720
Kap. 721
Kap. 722
Kap. 723
Kap. 728
Kap. 734
Kap. 735
Kap. 736
Kap. 739
Kap. 740
Kap. 741
Kap. 749
Celkem

Kap. 709
Kap. 715
Kap. 716
Kap. 728
Kap. 740
Kap. 741
Kap. 749
Celkem

Odbor správy silnic 90 042 000,- Kč
Dopravní úřad
250 000,- Kč
Školství
40 531 000,- Kč
Zdravotnictví
6 914 506,- Kč
Odbor kultury, SIS 66 704 905,- Kč
Městská policie
18 720 000,- Kč
Odbor ochrany
2 976 500,- Kč
Odbor vnitř. věcí 112 914 573,47 Kč
Odbor správy budov 51 551 722,53 Kč
Odbor inf. technologií 8 660 000,- Kč
Obecní živnost. úřad 1 246 000,- Kč
Odbor živ. prostředí 1 666 000,- Kč
Sociální věci
117 038 844,- Kč
Právní odbor
10 531 500,- Kč
Odbor koncepce
1 861 200,- Kč
Stavební úřad
80 000,- Kč
Technické služby
58 668 000,- Kč
Odbor investic
188 574 680,- Kč
Vš. pokladní správa 19 689 730,- Kč
Měst. realitní kancelář 23 530 000,- Kč
822 151 161,- Kč

Městské lesy
700 000,- Kč
Zdravotnictví
59 000,- Kč
Odbor kultury, SIS
418 000,- Kč
Sociální věci
546 000,- Kč
Odbor investic
17 743 000,- Kč
Vš. poklad. správa 693 749 071,- Kč
Měst. realitní kancelář 31 498 000,- Kč
744 713 071,- Kč

Financování
Zapojení fondu rezerv a rozvoje 10 500 000,- Kč
Přijetí úvěrů:
- překlenovací úvěr ČOV
50 000 000,- Kč
- Zdabořská ulice
46 000 000,- Kč
- úvěr ČOV - ČMZRB
34 580 870,- Kč
- Kulturní dům - dočerpání
554 640,- Kč
Splátky úvěrů:
- překlenovací úvěr ČOV
- 50 000 000,- Kč
- Kulturní dům
- 4 454 000,- Kč
- půjčka SFŽP
-335 420,- Kč
- Rožmitálská ulice
-9 408 000,- Kč
Celkem
77 438 090,- Kč
FOM:
Soc. fond:

Tvorba fondu
Čerpání fondu
Tvorba fondu
Čerpání fondu

6 399 490,- Kč
-6 399 490,- Kč
2 880 000,- Kč
- 2 880 000,- Kč

S LOVO

inzerce

S TA R O S T Y

Uplynulý měsíc byl
především ve znamení projednávání
a schvalování rozpočtu města na rok
2007. Nesmírně si
cením toho, že tento
dokument podpořilo
dvaadvacet zastupitelů z pětadvaceti
přítomných. Z toho
je dle mého názoru
jasně patrné, že rozpočet byl připraven
velice kvalitně.
Při této příležitosti
chci ocenit práci
vedoucích jednotlivých odborů, především ekonomického odboru a také místostarosty Petra Kareše
na jeho přípravě. Pokud by rozpočet nebyl dobře
připraven, je jasné, že by jej opozice nepodpořila.
Je také třeba říct, že mít menšinovou koalici s deseti
hlasy a získat dvaadvacet kladných hlasů, je zcela
určitě pěkný úspěch. Oceňuji, že zastupitelé
zanechali všech nesvárů a k tomuto pro město
nejdůležitějšímu dokumentu přistoupili velice
zodpovědně. Předloženo bylo jen velice málo
pozměňovacích návrhů, ale připomínky k rozpočtu
se samozřejmě vyskytly.
Již nyní se hlásí nejrůznější společnosti, organizace
a spolky, které jsou mnohdy hodně závislé na finančních prostředcích určených právě rozpočtem.
Všechny příslušné komise již zasedají a grantové
žádosti posuzují a projednávají. Příští jednání
zastupitelů by mělo tyto žádosti a návrhy posoudit
a schválit. Pozitivní zprávou jistě pro všechny
neprofesionální spolky je, že na granty jsou
v letošním roce prostředky navýšeny.
Jsem rád, že se po letech hned po schválení rozpočtu
rozjely přípravy na rekonstrukci Zimního stadionu.
Na tuto rekonstrukci, která zahrnuje stavební úpravy
šaten II. ledové plochy, je určeno přes sedm milionů
korun. Plavecký bazén by v tomto roce měl získat
vlastní zdroj vody, tedy novou studnu, na kterou je
v rozpočtu připravena částka přes půl milionu korun.
Na druhou stranu toto zařízení přinese v budoucnu
úspory za odběr vody.
Mnoho investičních prostředků je určeno pro příbramské školy a školky. Opravy by se měla dočkat
3. školní jídelna, opravy rozvodů budou probíhat
například v 7. základní škole a celá řada dalších.
Podobně se budou opravovat i městské jesle. Zde
dojde také k rekonstrukci kuchyně, opravě střechy,
zateplení a také k opravě terasy.
Pokračovat budeme v rekonstrukci kina, kde
v loňském roce byla likvidována mimořádná
havárie. V letošním práce tedy budou práce
dokončeny a v září by mělo kino opět zahájit provoz.
Rozpočet roku 2007 je oproti roku 2006 vyšší
v příjmech i výdajích asi o 140 milionů korun.
Důvodem jsou dotace na akci, která patří k našim
prioritám: „Rekonstrukce a modernizace čistírny
odpadních vod“. Prvořadým zájmem města je
v letošním roce tuto akci dokončit. Mezi další
finančně náročné akce určitě patří i rekonstrukce
Zdabořské ulice, která byla také zahájena v loňském
roce. Pro letošní rok zbývá pro tento účel profinancovat asi 46 milionů korun. Čeká nás také výstavba
hřiště na malou kopanou – Hlinovky, která by měla
stát téměř čtyři miliony korun.
V současné době se také připravujeme na získávání
finančních prostředků z evropských fondů. Na tuto
práci jsme vyčlenili jednoho odborného pracovníka.
Již nyní dostávám přehledy těchto možností. Jsem
zastáncem toho, že která města nebudou v roce 2007
– 2013 připravena a schopna čerpat z Evropské unie,
tak prostě neobstojí. Nemůžeme jen brát z městského rozpočtu, ale je třeba čerpat peníze právě
z evropských fondů. Na to chceme být v Příbrami
připraveni.
K příjemným akcím měsíce března patřil dvoudenní
Jarní trh na náměstí T. G. Masaryka, který byl díky
počasí skutečně jarní. Tato akce si již našla spoustu
zájemců jak ze strany prodávajících, tak i zájemců
o koupi nabízených výrobků. A bylo skutečně z čeho
vybírat. Sám jsem si koupil maxivařečku a mám ji
v „pohotovosti“ ve své kanceláři.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků velikonočních.
MVDr. Josef Řihák

Důležité informace z radnice
Práce na rekonstrukci ČOV Příbram pokračují.
Práce na rekonstrukci městské čistírny odpadních
vod dospěly do další etapy, kdy bylo možno
postupně přepojovat nátok odpadních vod do ČOV
na již zrekonstruovanou část čistírny - tzv. ČOV II.
Tato novější část čistírny začala být po rekonstrukci
napouštěna 22. listopadu loňského roku, kdy byla
dokončena strojovna, zrekonstruovány aktivační

a dosazovací nádrže, nátoková potrubí a žlaby pro tyto
provozní soubory. Postupně se začal oživovat biologický proces v aktivačních nádržích, jež je samým
základem čištění odpadních vod po předchozí separaci písku, drobného štěrku a hrubých nečistot. Tato
část čistírny se biologicky zapracovala zhruba
do Vánoc a poté již její účinnost čištění dosáhla projektovaných parametrů. Díky příznivému průběhu
letošní zimy mohly pokračovat práce i v tomto
zmíněném období, a to nejen na částech technologických, ale i práce stavebního charakteru včetně
zemních prací. Po vyhodnocení účinnosti zrekon-

struované linky ČOV II byl od 16. 2. 2007 postupně
omezován nátok odpadních vod na ČOV I a následně byla tato zcela odstavena a připravována k zahájení stavební a technologické rekonstrukce.
Ve středu dne 28. 3. 2007 byl v rámci kontrolního
dne pozván na stavbu i starosta města Příbram
MVDr. Josef Řihák, který si čistírnu prohlédl z ptačí
perspektivy v doprovodu manažera projektu MUDr.
Ivana Šedivého a vedoucího odboru investic Ing.
Jana Hauptmana. Na otázku,
jak hodnotí průběh rekonstrukce, odpověděl, že si
stále více uvědomuje
finanční náročnost akce,
jejíž realizace by bez významné finanční pomoci
ze zdrojů Fondu soudržnosti
EU a zdrojů státního
rozpočtu poskytnutých
přes SFŽP ČR byla nad finanční možnosti města
Příbram. Dále konstatoval, že i vizuálně je vidět
značný pokrok při realizaci rekonstrukce a zhodnotil též ekologický
význam této akce nejen
pro město Příbram, ale i
pro
povodí
Litavky
v našem regionu nejen
v současnosti, ale i pro
příští generace. Ocenil též
práci 1. místostarosty Ing. Petra Kareše, manažera
projektu MUDr. Ivana Šedivého a pracovníků
odboru investic, kteří mají tuto stavbu na starosti.
Neopomněl ocenit kvalitu prací a pracovní nasazení
pracovníků zhotovitele.
Manažer projektu MUDr. Ivan Šedivý i přes uznání
starosty města připomněl, že stavbu ještě čekají
mnohé těžkosti, neboť se jedná o rekonstrukci, kde
se nedají vyloučit různá překvapení. To může přinést
i zatím blíže nespecifikovatelné zvýšené finanční
náklady oproti vysoutěžené ceně, což už předpokládá i rozhodnutí Fondu soudržnosti EU, který

vyčlenil 10% rezervu určenou k finančnímu krytí
těchto nepředvídatelných nákladů. V tuto chvíli se
jeví největším problémem rekonstrukce plynového
hospodářství a vyhnívací nádrže kalu. MUDr. Šedivý
dále připomněl dlouhou cestu, která předcházela
získání dotací z evropských fondů. Jednou z podmínek bylo též vyřešení výběru provozovatele
vodohospodářské infrastruktury města a nastavení
smluvních podmínek, se kterými mají současní
žadatelé a příjemci podpory z fondů EU velké
problémy.
Nepřekročitelným termínem stavby zůstává
31. prosinec 2007. Po tomto termínu bude následovat zkušební provoz a vyhodnocování účinnosti
ČOV po dobu jednoho roku. Vedoucí odboru investic Ing. Hauptman zdůraznil, že s ohledem na tento
termín je bezpodmínečně nutné nepolevit v současném úsilí a zachovat rychlost a kvalitu při provádění
prací, neboť tato stavba bude vizitkou města při
závěrečném zhodnocení poskytovateli dotací.
Po zkušenostech s rekonstrukcemi většího rozsahu
se všichni přítomní dohodli, že jménem starosty
města budou všichni zastupitelé pozváni na staveniště, aby si všichni mohli udělat obrázek o rozsahu
akce, stavu rozpracovanosti a seznámili se se související problematikou.
Informace o zahraničních aktivitách
Město Příbram rozvíjí aktivně vztahy s několika
evropskými městy. Co nás čeká v nejbližší době?
Z německého města Freibergu jsme dostali pozvání
na volejbalový turnaj, který se uskuteční v červnu.
Sportovci z našeho partnerského města se již těší
na utkání s našimi sportovci.
V září tohoto roku se ve Freibergu bude konat „Hudba
partnerských měst“. Tentokrát je festival zaměřen
především na mladší publikum, se zaměřením na rock
a pop, případně jazz nebo dixieland. Tak jako každý
rok se ve Freibergu konají poslední červnový víkend
hornické slavnosti. Město Příbram by mělo být
vedle oficiální delegace zastoupeno Cechem
horníků a hutníků, kteří se zúčastní v hornických
uniformách slavnostního pochodu. Město Příbram
plánuje prezentaci města prostřednictvím dvou
stánků. V jednom by mělo být čepováno pivo

a připravována česká specialita, ve druhém budou
podávány informace o městě Příbram a budou
rozdávány informační materiály.
V září by se měla uskutečnit soukromá cesta 14 osob
z Freibergu do Příbrami. Tato skupina se zajímá
o hornictví, hornické a sakrální umění a architekturu.
Oslovili jsme ředitele hornického muzea v Příbrami
pana Dr. Velfla, který nám ochotně přislíbil pomoc
při organizování programu.
V letošním roce oslavíme 15. výročí od podepsání
smlouvy s partnerským městem Hoorn. V září se
uskuteční reciproční návštěva v Hoornu.
Naši nizozemští přátelé pro nás připravují pestrý
program, spojený s oslavami tohoto výročí a zároveň 650. výročí založení města Hoorn. V současné
době připravuje komise pro zahraniční vztahy při
městě Příbram seznam Příbramáků, kteří v září
pojedou do Hoornu. Delegace bude složena ze zástupců radnice, lidí, kteří od počátku aktivně pracovali pro rozvoj partnerství, ubytovatelů, zástupců
různých oblastí (kultura, školství, sport, zdravotnictví, atd.).
V první polovině května bude naše přátelské město
Anor slavit „Týden Evropy“. Za město Příbram se
zúčastní těchto oslav vedle oficiální delegace
„Příbramský dětský sbor“.
S městem Anor se rozvíjí spolupráce především
na úrovni škol. Každoročně se koná „letní tábor
mládeže“ střídavě ve francouzském městě Anor,
v německém městě Aken a českém městě Příbram.
V letošním roce se tento „tábor mládeže“ uskuteční
v Příbrami a tak jako v minulých letech se zapojí
studenti Obchodní akademie a Waldorfské školy.
Ve dnech 24. – 27. května 2007 se uskuteční evropské setkání mládeže v německém Idar-Oberstein,
kterého by se měla zúčastnit skupina osmi studentů
z Příbrami.
Město Příbram pozvalo na zahájení letošního
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka 11. května
zástupce našich partnerských měst. Těšíme se, že
budeme moci přivítat v Příbrami starosty s doprovodem a vedle kulturního zážitku bude i příležitost
prohovořit další plány spolupráce.
Vladimíra Kupcová

K a l e n d á ř
do 22. 4.

Program:
11. května 2007 - pátek
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Severočeská filharmonie Teplice
Charles Olivieri-Munroe, dirigent
Gabriela Demeterová – housle
Program:
Ant. Dvořák: Koncert pro housle a orchestr
a moll, op. 53
Symfonie č. 8 G dur, op. 88

14. května 2007 - pondělí
Vysoká u Příbramě

Epoque Quartet + klavírista
Jiří Kollert, klavír
Program:
A. Dvořák: Klavírní kvintet A dur
L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy
důvěrné“
O. Nelson: Stolen moments
P. Matheny: Jaco

17. května 2007 - čtvrtek
Zámeček - Ernestinum

Pražské violoncellové duo
Petr Nouzovský, Ondřej Valenta
Program:
J. S. Bach: Dvouhlasé invence
R. Haas: Bachovské metamorfózy
P. Trojan: Variace na Dvouhlasou invenci
J. S. Bacha
B. Řehoř: Bachovská fantazie

20. května 2007 - neděle
Vysoká u Příbramě
České klarinetové kvarteto
Petr Valášek, Luděk Boura, Jindřich Pavliš,
Vojtěch Nýdl
Program:
G. Gabrieli, W. Byrd, A. Gabrieli, J. S. Bach, J.
P. Sweelinck, D. Brubeck
Vlastní skladby ČKK
Improvizace na témata z publika

22. května 2007 - úterý
Zámeček – Ernestinum

Edita Keglerová – cembalo
Program:
Johann Sebastian Bach: Dvouhlasé invence
Francois Couperin: Concerto č. 13
Roman Haas: Bachovské metamorfózy
Pavel Trojan: Variace na Dvouhlasou invenci
J. S. Bacha

24. května 2007 - čtvrtek
Zámek Hluboš

Trio Siraels
Lada Jirásková-Bartošová, Jitka Hosprová,
Pavlína Senić
Program:
A. Dvořák, A. Skoumal, B. Martinů, J. Smolka,
E. Kálmán, L. Bernstein, A. L. Webber,
G. Gershwin, F. Loewe

27. května 2007 - neděle
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Gentlemen Singers
Program:
B. Chilcott, T. Tallis, G. P. da Palestrina,
G. G. Gastoldi, F. P. Schubert, P. I. Čajkovskij,
A. Dvořák, L. Janáček, P. Haas, R. Thompson,
F. Biebel, V. Miškinis, J. Vičar, J. Papoulis

29. května 2007 - úterý
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Sukův komorní orchestr
Martin Kos, housle, koncertní mistr SKO
Program:
E. Grieg: Z časů Holbergových
O. Mácha: Hommage ŕ Josef Suk
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál
„Svatý Václave“ op. 35
Koncerty vznikly za podpory
Středočeského kraje. Dramaturgie:
MgA. Roman Janků – Agentura J + D
Změna programu vyhrazena
Kontakt: Městský úřad Příbram,
pí Jana Hutrová, tel. 318 402 292

členka komise pro zahr. vztahy

a k c í

Galerie F. Drtikola: Výstava „Cesty“ – kolorované vyřezávané plastiky Hany
Richterové, výstava “Co ta očka vidí” - dětské výtvarné práce
od 1. 4.
Výstava v cáchovně dolu Vojtěch: Zelená krása mechorostů aneb
Jak se státi bryologem
11. 4.
„Na hlavu!“ – Divadlo v Celetné v Divadle A. Dvořáka
11. 4.
Knihkupcův salon Vráti Ebra č. 3 – Malá scéna Divadla A. Dvořáka.
Třetí salon bude mít tentokrát známého hosta – o literatuře bude povídat a číst
Libuše Švormová s hudebním doprovodem. Jinak budou zachovány všechny
specifičnosti salonu – antikvariát, Koniášova cena, …
11. 4.
Posezení u hudby – Občanské sdružení zdravotně postižených – víceúčelový
sál, od 16 hod.
12. 4.
Fešáci – koncert legendární country skupiny, víceúčelový sál divadla, od 19 h.
12. 4.
„Na hlavu!“ – Divadlo v Celetné v Divadle A. Dvořáka, od 10 hod.
12. 4.
Přijímání žádostí do příbramských mateřských škol (všechny MŠ)
13. 4.
„Kopretinka“ – Malá scéna Divadla A. Dvořáka, od 10 hod.
13. 4.
„Příběhy obyčejného šílenství” – Dejvické divadlo v Divadle A. Dvořáka,
od 19 hod.
13. 4.
„Penzion pro svobodné pány“ – Malá scéna Divadla A. Dvořáka, od 19 hod.
14. 4.
„Hrdý Budžes“ – Malá scéna Divadla A. Dvořáka, od 19,30 hod.
15. 4.
Tanec pralesa – TCP konzervatoř, Divadlo A. Dvořáka, od 15 hod.
15. 4.
FK Marila – FC Tescoma Zlín, od 17 hod. na Stadionu na Litavce
15. 4.
Americký fotbal: Příbram Bobcats – Bratislava Monarchs, stadion Fialka,
od 14 hod.
16. 4.
„Urfaust“, Divadlo A. Dvořáka, od 16 hod.
16. 4.
“The Gin Game” – Agentura Pražské kulturní služby – hrají Blanka
Bohdanová a Josef Somr, Divadlo A. Dvořáka
17. 4.
“Dlouhý, Široký a Bystrozraký”, Divadlo A. Dvořáka, od 10 hod.
17., 18. 4. Good Way – prodejní akce ve víceúčelovém sále divadla, 9 – 17 hod.
18. 4.
Mezinárodní den památek a sídel – Hornické muzeum na Březových Horách,
Památník Vojna, vstup do všech expozičních sálů za symbolické vstupné
18. 4.
Houslový recitál Pavla Šporcla, Divadlo A. Dvořáka, od 19 hod.
19. 4.
“Každý třetí čtvrtek Tonyho Linharta” č. 4 – Malá scéna Divadla A. Dvořáka
tentokrát s Josefem Fouskem, od 19 hod.
20. 4.
“Edith a Marlene” – Divadlo pod Palmovkou v Divadle A. Dvořáka,
od 19 hod.
21. 4.
„Rychlé šípy“ – Malá scéna Divadla A. Dvořáka, od 16 hod.
21. 4.
Burza nerostů – setkání sběratelů na Dole Marie, od 8 h., pořádá Spolek Prokop
22. 4.
Revival Swing Band Praha – foyer Velké scény Divadla A. Dvořáka
22. 4.
FK Marila – FC Baník Ostrava, od 17 hod. na Stadionu na Litavce
24. 4.
„Donaha!, Divadlo A. Dvořáka, od 10 hod.
24. 4.
„Penzion pro svobodné pány“ – Malá scéna Divadla A. Dvořáka, od 19 hod.
25. 4.
“Carmen” – Západočeské divadlo v Chebu v Divadle A. Dvořáka, od 19 hod.
od 26. 4.
Výstava “Zapomenutý malíř Josef Bosáček” - věnováno 150. výročí narození
příbramského rodáka, spolupracvoníka Mikoláše Alše, Galerie F. Drtikola
26. 4.
Přehlídka základních uměleckých škol v Divadle A. Dvořáka
27. 4.
„Urfaust“, Divadlo A. Dvořáka, od 19 hod.
27. 4.
Pb Music Hall – setkání příbramských muzikantů ve víceúčelovém sále –
na setkání můžete slyšet hudební skupiny Swith, Vrch, Petr, Otto a já,
Výčep, Magor city orchestra a další
28. 4.
Bleší trh od 19 do 15 hod. ve víceúčelovém sále Divadla A. Dvořáka
28. 4.
Country bál – k tanci a poslechu budou hrát: Bonanza, Maděra a KTO.
Program plesu bude obohacen ukázkami práce s lasem a bičem, módní
country přehlídkou, kankánovým předtančením apod. Vyvrcholením bude
finále soutěže amatérských skupin na téma Poslední výstřel o krásnou cen
(sud piva). Bližší informace podává ředitel Divadla A. Dvořáka MgA. Petr
Bednář, tel. 774 338 901. Pořad je v rámci akce 99.
29. 4.
Taneční soutěž ve víceúčelovém sále Divadla A. Dvořáka– pořádá Taneční
škola Františka Mochána, od 9 hod.
29. 4.
„Janek a kouzelná fazole“ – Naivní divadlo Liberec v Divadle A. Dvořáka,
od 15 hod.
29. 4.
Americký fotbal: Příbram Bobcats – Prague Panters, stadion Fialka, od 14 h.
30. 4.
“Tři v tom aneb všichni už jsme trochu retro” – Malá scéna – moderátor
a zpěvák skupiny Spirituál Kvintet J. Holoubek na jeviště Malé scény
přivede oblíbeného zpěváka, skladatele a textaře Ivana Mládka, a do dialogu
s ním postaví Příbramáka PaedDr. Vladimíra Kříže, ředitele příbramské
pobočky VŠERS
2. 5.
Benefiční koncert Ginevry - Divadlo A. Dvořáka
2. 5.
“Čekej do tmy” - Malá scéna Divadla A. Dvořáka
3. 5.
“Máj” - Bára Hrzánová - Malá scéna Divadla A. Dvořáka
6. 5.
“O myších a lidech” - Divadlo A. Dvořáka
7. 5.
“Jak jsem vyhrál válku” - Divadlo A. Dvořáka
9. 5.
“Knihkupcův salon Vráti Ebra č. 4” - Divadlo A. Dvořáka
11. - 29. 5. Hudební festival A. Dvořáka, kontakt: 318 402 292, www.hfad.cz:
11. - 13. 5. Výstava “Příbram 2007” na Zimním stadionu v Příbrami
12. - 13. 5. Rekonstrukce poslední bitvy ve II. světové válce - Slivice u Milína
19. 5.
Hornické muzeum - důl Anna, Prokopská štola - Festival muzejních nocí noční jízdy hornickým vláčkem, od 16 do 24 h.
19. 5.
Památník Vojna - Festival muzejních nocí - noční prohlídky bývalého lágru
19. 5.
Památník Vojna - kulturní dům: “Audience” - slavná divadelní hra V. Havla
v podání ochotnické divadelní společnosti Půlnoc, od 18 h.

Neděle 27. května 2007 od 19:00 hodin
Divadlo A. Dvořáka Příbram
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11. – 13. května Zimní stadion

Bydlení - zahrada - hobby - volný čas
Bohatý doprovodný program
pro celou rodinu
host:

VLÁĎA HRON
soutěže pro děti o ceny:

MINIMISS
PŘÍBRAM 2007
PŘÍBRAMSKÝ
PERMONÍK 2007
(Přihlášky ZŠ a MŠ)

Otevřeno:
pá 12 – 18
so 9 – 18
ne 9 – 16
Vstupné: dospělí 30,- Kč, studenti, důchodci, ZTP 10,- Kč, neděle 10,- Kč

Příbram 2007

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Společnost začínající jako fyzická osoba s hlavním produktem reklamního outdoorového nosiče „Teploměr“ rozšířila
do dnešní doby své reklamní aktivity a snaží o maximální
spokojenost svých zákazníků. A jak vznikl název firmy?
Název DIRTECHO je složený z počátečních písmen
DI - digitální, R - reklamní, TE - teploměry, CH-Chmelař
(majitel), O - zvučné písmeno na konec.
První Teploměr v celé síti, která dnes čítá již téměř 130 ks,
byl instalován 24. 4. 1993 v Příbrami nad Pražskou ulicí.
K tomuto datu se váže i výročí založení společnosti
a za několik dnů tedy oslavíme již 14 let naší činnosti.
Při této příležitosti nesmím zapomenout na své zaměstnance, na které jsem měl také veliké štěstí a dodnes u mne
pracují lidé, kteří pamatují začátky naší společnosti a za jejich přístup a věrnost k firmě jim touto cestou děkuji.
V dnešní době toto již říci nemůžu, protože mám dost
špatné zkušenosti s některými, dnes již bývalými zaměstnanci a celkem těžce doplňujeme náš tým o nové schopné
zaměstnance, kteří nechtějí „jen chodit do práce“, ale mají
hlubší zájem o DIRTECHO.
V letech 1994 – 1998 jsme vyrobili a nainstalovali 50
nabídkových cenových totemů k novým čerpacím stanicím
PHM po celé České republice. V našem výrobním programu jsme měli i několik druhů světelných směrových ukazatelů, které našli své uplatnění jak u již zmíněných čerpacích
stanic, tak i u supermarketů či firemních objektů. Když
o tom tak dnes přemýšlím, z velké části jsme využili boomu
výstavby čerpacích stanic a za to jsem dnes velice rád,
protože v devadesátých letech šlo opravdu jen o dobrý
nápad a realizace byla v této době podstatně snadnější než
nyní.
V roce 2005 jsem přešel z fyzické osoby na společnost
s ručením omezeným s názvem DIRTECHO MEDIA s.r.o.
Tento název, myslím, dostatečně vyjadřuje naši činnost,
protože reklamních médií máme ve své nabídce několik:
TEPLOMĚRY - síť 260 ploch po celé ČR, FLEXY - navigace na sloupech veřejného osvětlení, HORIZONTY reklamní plochy formátu A1 na velmi frekventovaných
lokalitách, SUPERLIGA - internetový portál, KAHAN Zpravodaj Městského úřadu Příbram, CITY POSTER reklamní plochy v ulici Osvobození, EFOTBAL.CZ-fotbalový portál a do budoucna připravujeme další. Protože
mám velmi kladný vztah ke sportu, jsem rád, že se mi
podařilo získat práva na vydání knih s olympijskou
tématikou ATÉNY 2004 a TURÍN 2006, a vyzkoušet si tak
i vydavatelskou činnost, která má svá specifika a není
bez zajímavosti. Pořádali jsme autogramiádu s Tomášem

Občanské sdružení zdravotně postižených
Příbram – Březové Hory pořádá ozdravné pobyty:

Chorvatsko – Selce, 1. - 10. 6., polopenze, 5 490,- Kč
Slovensko – Dudince, 10. - 17. 11., plná penze, 5 490,- Kč

Cvičení jógy: každé úterý a čtvrtek od 9,30 hod.
ve druhém pavilonu bývalé 8. ZŠ v Žežické ulici.
Informace na tel. 318 624 622, 776 346 614.
Přehlídka základních uměleckých škol
Dne 26. 4. v 17 hod. bude mimořádná příležitost navštívit pestrý program
mladých umělců příbramského regionu na Velké scéně Divadla A. Dvořáka
Příbram. Představí se žáci sedmi základních uměleckých škol (Březnice,
Dobříš, 1. ZUŠ A. Dvořáka Příbram, 2. ZUŠ Příbram, Sedlčany, Sedlec –
Prčice). Každá škola vystoupí v celkovém 15minutovém programu. Budou
zastoupeny všechny obory základního uměleckého vzdělávání, t. j. hudební,
taneční, literárně – dramatický i výtvarný obor. Ve foyeru bude výstava výtvarných prací žáků (až do konce května). Při té příležitosti vystaví i 1. SčV,
a. s., vítězné projekty regionálního kola mezinárodní soutěže Masky kolem
světa. Společnost přislíbila pomoc při zajištění akce a finanční podporu.
Na závěr připraví pro účinkující občerstvení s již tradičními míchanými
nápoji. Vstup na přehlídku je volný. Přijďte si užít příjemný večer ve
společnosti uměleckých talentů našeho regionu. Akci pořádá 2. ZUŠ jako
součást Festivalu ZUŠ Středočeského kraje 2007, který se koná pod záštitou Dagmar Nohýnkové, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a volného
času. Organizaci celého Festivalu zajišťuje odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Středočeského kraje. Vyvrcholení Festivalu ZUŠ 2007 bude
ve dnech 11. - 13. května 2007 v Poděbradech.

Šebrlem a několik ročníků turnaje v malé kopané Příbramská kopačka. Jsme partnery fotbalového klubu FK Marila
a Divadla A. Dvořáka, podporujeme i některé sociální
programy, sponzorujeme tým DIRTECHO SHARKS, který
hraje 1. ligu malé kopané, a mohl bych jmenovat další.
Našimi zákazníky jsou jak příbramské, tak i velké
nadnárodní společnosti, které využívají služeb našeho
reklamního centra DIRTECHO.
O jaké služby je největší zájem? Velmi žádané jsou reklamní
poutače, polep firemních automobilů, světelné reklamy,
tvorba webových aplikací, protisluneční fólie na automobily,
návrh firemních log, navigační systémy, označení provozoven, tiskoviny od vizitek až po katalogy výrobků, PVC
bannery, samolepky, reklamní předměty, rozhlasové spoty,
PVC karty, výstavní expozice a další reklamní marketingové podpory prodeje. Jednoduše řečeno: „Vše co Vás
od reklamy napadne“. Každý rok se snažíme pro naše
klienty připravit zajímavé bonusy, nové reklamní plochy
na frekventovaných místech a nové designy firemní identi-

ty tak, aby co nejlépe uspěli ve své konkurenci. Za poslední
2 roky k nám přešlo několik klientů a to je myslím to
nejlepší vysvědčení za naší práci. Ve svých prostorách
máme internetový klub pro veřejnost s parkovištěm, které
využívají i naši zákazníci. V letošním roce připravujeme již
5. vydání katalogu DIRTECHO, který potvrdí, že jsme
součástí outdoorového reklamního trhu v České republice
již od roku 2003. Také mě těší, že se digitální reklamní
teploměry stále více stávají součástí reklamních kampaní
a že klienti a mediální agentury dokáží ocenit a využít jejich
nesporných výhod, které teploměry v sobě skýtají. Chtěl
bych všechny ubezpečit, že je pro nás stále nejvyšší prioritou Vaše spokojenost a i v roce 2007 jsou pro nás
nejdůležitější vlastnosti RYCHLOST - KVALITA - CENA.
Vždy uděláme maximum při zpracování Vaší zakázky,
při plánování a realizaci reklamní kampaně a rádi Vám
předáme naše zkušenosti.
A co byste chtěl vzkázat na závěr? „Závěrem bych chtěl
poděkovat všem zákazníkům, popřát hodně úspěchů
a vzkázat: „Využijte našich služeb .. a bude o Vás vidět !“.
“Počkejte, nemáte v tom Vašem sloganu chybu? „Kdepak,
slogan je v pořádku a platí!“, s úsměvem odpovídá Václav
Chmelař.

Automobilová orientační soutěž
Vážení přátelé motorismu a dobré zábavy. Jako každý rok,
i letos mám milou povinnost pozvat Vás jménem svým, ale
také všech, kteří se podílejí na realizaci 8. ročníku Zájmové
automobilové orientační soutěže „O putovní pohár města
Příbrami “ dne 28. 4. 2007, na start této velice oblíbené
soutěže. Přesvědčíte se, zda máte pevné nervy a ducha
pravého soutěžáka, který ne vždy odváží jen vavříny.
Pojede se v běžném silničním provozu při dodržování
zákona 361/2000 Sb. O nevšední zážitky nebudete mít
nouzi. Čekají na vás dvě etapy v celkové délce 50 km a šest
jízd zručnosti. Pojede se za každého počasí, předpokládáme
že vám do vozidla neprší. Pro ty nejlepší z Vás jsou
připraveny poháry, věnce, věcné ceny a absolutnímu vítězi
bude zapůjčen putovní pohár věnovaný starostou města
Příbrami. Celou soutěž bude provázet rádio Blaník a TV
FONKA. Věříme, že i hezké počasí. Po dojezdu pro Vás
bude připraveno občerstvení.
My jsme udělali co bylo třeba, připravili soutěž, teď je
na Vás včas se přihlásit. Počet startovních vozů je omezen
na 60. Přihlášky naleznete v informačních centrech nebo
na www.autoklubpb.wz.cz.
František Stoklasa
ředitel soutěže

Příbramští občánci narození v březnu

OHK
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Vážení čtenáři,
Okresní hospodářská komora Příbram organizovala 3. 3. 2007 již
tradiční Podnikatelský ples v příbramské sokolovně, který již slavil
své páté jubileum. Ohlasy na ples jsou čím dál příznivější a o vstupenky na akci je obrovský zájem, což svědčí o prestiži tohoto plesu,
na kterém se podílí řada kvalitních sponzorů. Již zahájení plesu bývá
při uvítacím drinku pro každého návštěvníka příjemným zážitkem.
Úvodní tóny plesu udávala k poslechu rytmika příbramského Big Bandu. Po slavnostním
zahájení plesu po celý večer hrála taneční skupina MIX a celým večerem nás velice kultivovaně provázel taneční mistr pan Jiří Dohnal. Co se týče doprovodných programů, diváky
dostala do varu kvalitní ukázka latinsko amerických tanců, vystoupení breakdancové skupiny
ZIG ZAG, barmanská show a jako půlnoční překvapení vplula v krásných šatech na sál
orientální tanečnice. Po půlnoci byly slosovány hlavní výhry, ve kterých nechybělo ani několik zahraničních zájezdů. Jako perlička a současně nečekaná událost byla improvizovaná
dražba plastové popelnice, která se vydražila za 1 500 Kč ve prospěch některého z dětských
domovů v regionu. K těmto vydraženým penězům ještě jako každým rokem přibude
10 000 Kč z výtěžku plesu na charitativní účely v našem regionu, o kterém rozhodne představenstvo Okresní hospodářské komory v Příbrami na svém příštím jednání.
Po společenské události nás čeká opět klasická práce a tou je pořádání vzdělávacích akcí.
Na konec března je připraven seminář s názvem „Ekonomika podniku a chřipka“- jakým
způsobem je možno předcházet hospodářským ztrátám ve firmě a minimalizovat je. Seminář
proběhne 29. března v Knihovně Jana Drdy.
Na 24. dubna je připraven seminář na téma „Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu
usazování v EU“ v zasedací místnosti České spořitelny. Připomínám vyhlášení 7. ročníku
soutěže o Nejlepší firmu okresu Příbram za rok 2006“. Soutěžit se bude opět ve dvou kategoriích, a to malá firma do 50 zaměstnanců a střední a velká firma nad 50 zaměstnanců.
Přihlášky do soutěže jsou k dispozici na OHK Příbram, uzávěrka soutěže je 23. března 2007
a vyhlášení vítězů proběhne na valné hromadě dne 12. dubna 2007. Tím jsem zmínila i
termín valné hromady členů OHK Příbram od 15 hodin v bývalé budově Okresního úřadu –
nyní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, na kterou zveme co nejsrdečněji
všechny naše členy.
Březnové představenstvo schválilo nového člena OHK Příbram, kterým je Petr Janda pojišťovací zprostředkovatel s předmětem zájmu na investiční cenné papíry a podílové
listy.
Okresní hospodářská komora v Příbrami je zapojena do dvou projektů týkajících se mapování
trhu práce – jedním z nich je celorepublikový projekt ITP – Institut trhu práce, kdy
do konce května budeme provádět dotazníkové šetření ve firmách, který bude sloužit jako
analýza podnikatelského prostředí v regionech.

Druhý projekt jsem představovala již v minulém čísle a má název „Systém permanentního
mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil je
neustálým problémem podnikatelských subjektů nejen ve Středočeském kraji. Za tímto
problémem stojí špatně nastavený vzdělávací systém, nedostatek kvalitních programů, málo
podpůrných programů či pouze neznalost daného trhu? Touto problematikou se rozhodla
zabývat Krajská hospodářská komora Střední Čechy prostřednictvím výše zmíněného
projektu. Jaké jsou hlavní cíle projektu:
• Analyzovat trh práce Středočeského kraje (mapovat potřeby trhu práce a analyzovat kvalifikační potenciál)
• Následná konzultace, příp. předávání získaných informací důležitým subjektům kraje,
mající vliv na tuto problematiku
• Pomoc při řešení kvalifikačních, vzdělávacích potřeb daných subjektů
• Hledání či vytvoření optimálních vzdělávacích systémů vycházejících z potřeb
• Vytvoření systému s on-line přístupem
• Nastavení optimálních nabídek dalšího profesního vzdělávání a služeb
• Hledání možných forem pomoci a podpor při řešení aktuálních problémů
Projekt je určen všem zaměstnavatelům a zaměstnancům bez omezení.
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
S v a z p o s t i ž e n ý c h c i v i l i z ač n í m i c h o ro b a m i v Č R
K o m u n i t n í c e n t r u m Př í b r a m

Program v dubnu:
Naše Komunitní centrum je otevřeno v pondělí až čtvrtek od 8,30 do 14,30 hod.
Jedná se o sociálně právní poradenství, všeobecné informace a klubové posezení.
Ve středu 14. dubna je od 12,30 do 14,30 hod. Psychologická poradna.
Ve středu 14. dubna od 10 do 12 hodin je Přednáška lékaře a beseda.
Ve čtvrtek 19. dubna od 13 do 17. dubna bude v hale 2. pavilonu „Hudba k tanci
a poslechu“. Zájemci o masáže, zájemci o trénink a cvičení paměti, zájemci o kurz
němčiny pro začátečníky (video a DVD), hlaste se v Komunitním centru!
Jakékoliv informace a dotazy na tel. 318 543 987, 775 073 499, 723 837 463.

Ředitelky mateřských škol a Městský úřad Příbram, odbor školství,
stanovují místo, termín a dobu
pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách v Příbrami pro školní rok 2007/2008:
ve čtvrtek 12. dubna 2007 od 9 do 16 hodin

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

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

Mateřská škola speciální, Příbram, Hradební 67, bude žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání přijímat ve stejném termínu a ve stejnou dobu.
S sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a popřípadě vyplněnou
žádost (tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské
škole nebo ke stažení na webových stránkách této mateřské školy).
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O T O K R O N I K A

Na Zimním stadionu v Příbrami se konala show, na které
vystoupili herci ze seriálu Poslední sezóna. Akce se zúčastnil
také starosta Josef Řihák a bývalá Miss ČR Lucie Váchová.

Další kontrolní den na čistírně odpadních vod proběhl dne 28. 3.
Kromě zástupců města zde byli přítomni také zástupci dodavatele a projednával se aktuální stav této stavby.

Dne 27. 3. byly v Galerii F. Drtikola slavnostně vyhlášeny výsledky regionálního kola dětské mezinárodní soutěže “Masky kolem
světa”. Ceny předávali MVDr. Josef Řihák, starosta, a Bc. Anatol
Pšenička, generální ředitel 1. SčV, a. s.

Ve čtvrtek 29. 3. přivítal starosta Josef Řihák další příbramské
občánky. Tento obřad je mezi rodiči stále oblíbený.

Po necelém půlroce se letos v březnu opět ujal funkce oddávajícího bývalý starosta města, nyní náměstek ministra financí
a člen příbramského zastupitelstva Ing. Ivan Fuksa.

Pracovníci Hornického muzea uspořádali i letos tradiční Hornické
Velikonoce. Program v hornické chalupě navštěvuje i řada školních zájezdů z celé České republiky.

Místostarosta MVDr. Václav Beneš blahopřeje panu Jaroslavu
Suchopárovi, který obdržel od Českého červeného kříže Zlatý
kříž profesora Janského za 80 dobrovolných odběrů krve.
Zlaté a stříbrné medaile dostalo dalších 23 dobrovolných dárců
krve z Příbramska.

Starostové z obcí a měst, které sousedí s VÚ Brdy, jednali na příbramské radnici. Tématem bylo umístění americké radarové základny
na území Brd a chystané zpřístupnění části vojenského prostoru
pro veřejnost. Starostové vyzvali premiéra vlády, aby je podrobně informoval o chystané stavbě radaru. Premiér Mirek Topolánek dosud
na dopis podepsaný šestnácti starosty nereagoval.

Na snímku jsou Sestry Steinovy, které vystoupily na vernisáži
prodejní výstavy kolorovaných plastik Hany Richterové. Výstava
potrvá do 22. dubna.

V poslední dva březnové dny rozkvetlo náměstí T. G. Masaryka tradičními Jarními trhy. Na prvním snímku je starosta Josef Řihák s manželkou, kteří si trhy prošli hned po jejich zahájení. Pan
starosta si koupil nefalšované chodské koláče, které peče redaktorka TV FONKA paní Šárka Nosákovcová. Slunečné počasí vylákalo spoustu lidí, kteří si přišli také poslechnout účinkující. Dopoledne
vystoupily děti z 3. mateřské školy, dále zahráli a zazpívali žáci Základní školy Jiráskovy sady, žáci 2. ZUŠ a Waldorfské školy. Od 13 hodin patřilo pódium Divadlu A. Dvořáka - herci zahráli půlhodinovou ukázku ze hry Rychlé šípy. Na posledním snímku je plzeňská folková kapela Strašlivá Podívaná, která zpestřila páteční odpoledne. V sobotu se předvedli herci Divadla Mimotaurus a od 11
do 13 hodin zpívala příbramská Ginevra, která opět nezklamala. Ginevru můžete slyšet 2. 5. na benefičním koncertu v Divadle A. Dvořáka. Trhy jsou za námi a již teď se těšíme na další ročník.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Manželská dvojice se dne
10. 3. vracela z odpolední
procházky a manžel spatřil,
jak trojice dětí hází kameny
do okna mobilní buňky WC.
Na místo ihned přijeli
strážníci a podle popisu
dostihli tuto trojici v ulici
Na Leštinách. Jednalo se
o patnáctiletou slečnu, jejího
čtrnáctiletého bratra a čtrnáctiletého kamaráda. Protože
ještě nemají občanské průkazy, prokázali svoji totožnost pouze ústně. Nejprve vše
zapírali, ale po příchodu
pána, který je při činu viděl,
se k činu doznali. Vzhledem
k věku pachatelů byl případ
předán komisi pro projednávání přestupků.
Rozsáhlá černá skládka se
objevila za firmou ZAT.
Strážníci zde nalezli stavební
suť, odpad z domácností,
staré autodíly, rozbité sklo,
nábytek, obaly od olejů.
Naštěstí se zde také našel
papír s hlavičkou jisté firmy,
takže je možné, že zakladatel
černé skládky bude usvědčen.
Obsluha kamerového systému
si všimla dne 14. 3. ve 2 hodiny ráno dvojice mladých

lidí. Muž a žena se náhle
začali dost brutálně fyzicky
napadat. Strážníci ihned jeli
na místo a zastihli zde mladou ženu sedící pod stromem
před hotelem Belvedere a mladíka stojícího u lavičky před
vchodem do hotelu. Žena
byla zraněna, ale odmítla
lékařské ošetření. Strážníci je
poučili o jejich právech,
povinnostech, vyzvali je
k úklidu prostoru a vykázali
je z tohoto místa.
Téhož dne večer ve 22,30
hodin šla parta mladíků od
Q-Klubu k ulici Osvobození.
Kopali do odpadkových košů
a rušili noční klid. Strážníci
je upozornili na protiprávních
jednání, donutili je koše vrátit
zpět a vše po sobě uklidit.
Dne 17. 3. půl hodiny po půlnoci zavolal na služebnu
anonym a žádal o pomoc při
rvačce v Junior klubu. Po příjezdu strážníků se již nikdo
nepral, tak strážníci provedli
kontrolu osob z jedné skupinky mladíků, protože jeden
z nich byl zraněn. Řekl, že
spadl ze schodů a ošetření prý
nepožaduje. Poté přijela
na místo Policie ČR a případ

SLOUPEK SENÁTORA
Po červnových volbách do Poslanecké
sněmovny, jejichž výsledek znemožňoval po mnoho měsíců sestavení většinové vlády, se opět začalo diskutovat
o případné změně volebního systému
na takový, který by podobné „nerozhodné“
výsledky pokud možno znemožňoval.
Přitom se zvláště poukazovalo na to, že
kdyby nebyla naše republika rozdělena
na jednotlivé volební kraje, v nichž se
volí kandidáti zvlášť, volby by takto „nerozhodně“
nedopadly. V republice jako celku získaly totiž strany
nynější vládní koalice takřka o čtvrt milionu hlasů více,
a pokud by se počet mandátů v Poslanecké sněmovně
vypočítával z celorepublikového výsledku a nestanovoval
se v každém volebním kraji zvlášť, bylo by bývalo možno
sestavit většinovou vládu stran nynější vládní koalice
okamžitě po volbách. Přepočítávací metody výpočtu
mandátů podle jednotlivých volebních krajů totiž vedou
ke zkreslování celorepublikového volebního výsledku
a v tomto případě ve svém důsledku vedly ke zcela
„nerozhodnému“ výsledku, pokud jde o rozdělení mandátů
mezi středopravicovými a levicovými stranami v Poslanecké sněmovně.
Chtěl bych se proto se čtenáři podělit o své zkušenosti
s volebním systémem v Srbsku, kde jsem byl koncem
ledna tohoto roku sledovat volby jako pozorovatel Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě, do něhož jsem byl za Senát zvolen.
Právě v Srbsku mají v podstatě ten nejpřesnější možný
poměrný volební systém, po němž u nás někteří po výsledku loňských voleb do Poslanecké sněmovny volali, tj. celá
jejich republika tvoří jediný volební obvod a kandidátky
politických stran jsou tedy celorepublikové, nikoliv po nějakých volebních krajích, čímž tedy nemůže docházet
ke zkreslování celorepublikových volebních výsledků přepočtovými metodami jako u nás. Přitom je nutno uvést, že
Srbsko má takřka stejný počet obyvatel jako naše republika. Počet volených poslanců jejich poslanecké sněmovny
byl stanoven na 250, a politické strany proto měly kandidátky o 250 jménech, které se volily ve všech volebních
místnostech v zemi. Až potud bylo vše v pořádku, rozpaky
však u mezinárodních pozorovatelů vyvolávala skutečnost,
že voliči volili pouze stranu, která měla jejich sympatie,
a nemohli rozhodovat o tom, kterým ze stranou uvedených
kandidátů na kandidátce dávají přednost, to rozhodují
samy politické strany na základě dosažených volebních
výsledků až po volbách. Když tedy získala politická strana
v poslanecké sněmovně například 60 mandátů, rozhodovala po volbách sama, kterých 60 z 250 kandidátů
uvedených na kandidátce se stane poslanci, a to bez ohledu na pořadí, v jakém byli kandidáti na kandidátce uvedeni. Pikantní na tomto postupu je ještě jedna skutečnost.
Ačkoliv podle zákona musí být na kandidátce uvedeno
nejméně 30 % žen, neplatí pak už toto pravidlo pro
zmíněné rozhodování politických stran o tom, kteří z kandidátů uvedených na kandidátce se stanou poslanci, a politická strana může určit, že tam nebude žena ani jediná. To
jsou samozřejmě postupy, které by u nás mohly být stěží
aplikovány, nicméně základní myšlenka celé republiky
jako jednoho volebního obvodu při stanovení pevných
pravidel pro zvolení konkrétních kandidátů se může
nabízet jako jedna z možností snížení pravděpodobnosti
vzniku „nerozhodných“ volebních výsledků, jakého jsme
byli svědky po loňských červnových volbách.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Příbram

převzala.
V časných ranních hodinách
dne 20. 3. oznámil hlídač
areálu Autopoly, že na parkovišti před firmou je muž,
který byl napaden a krvácí
z rány v obličeji. Po příjezdu
strážníků jim hlídač sdělil, že
dotyčný muž odešel k čerpací
stanici. Strážníci muže objevili před jedním rozbořeným
domkem. Říkal, že ho napadl
muž, u kterého se prý skrývá
jeho manželka, protože se ho
bojí. Protože došlo k ublížení
na zdraví a hádka nevedla
ke konci, přivolali strážníci
Policii ČR a případ jí předali.
S touto zajímavou manželskou dvojicí se setkali strážníci ještě jednou. Manželé se
prali přímo před dveřmi
objektu Městské policie
v Mariánském údolí. Oba
byli pod vlivem alkoholu,
lékařské ošetření odmítli.
Paní chtěla podat trestní
oznámení na manžela, proto
strážníci na místo přivolali
Policii ČR.
V odpoledních hodinách dne
21. 3. oznámil telefonicky
jeden občan z Příbrami III, že

jeho
manželku
slovně
napadají tři mladiství. Paní
prý šla domů a napomenula
je, aby neničili opravené
zábradlí. Poté ji prý začali
slovně napadat. Po příjezdu
strážníků paní vyšla ven a označila tři, kteří ji nejvíce
uráželi. Všichni tři se bránili,
že jim obyvatelé domu
neustále nadávají, i když se
pouze scházejí před domem,
povídají si a nikomu prý
nepřekážejí. Jedna dívka z této trojice se paní omluvila
a ta omluvu přijala. Na závěr
strážníci poučili mladistvé
o zásadách správného chování.
Celý případ skončil domluvou.
Unikající plyn z nádrže
vozidla zaznamenal jeden
občan z Březových Hor.
Strážníci zjistili majitele
vozu a ihned ho kontaktovali.
Před Pizzerií v Prokopské
ulici ležel poraněný muž.
Strážníkům řekl, že ho srazilo
neznámé auto. Stěžoval si
na bolest hlavy a zad. Byl
pod vlivem alkoholu, protože
prý s manželkou vypil litr
vína. Strážníci přivolali
záchranku a místo opustili.

Odvoz nebezpečného odpadu
Technické služby města Příbrami zahajují dnem 7. dubna organizovaný sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
od občanů města Příbram (fyzické osoby).
V uvedených časech a prostorech je možné do mobilní sběrny
odložit: zbytky barev, lepidel, ředidel, baterie, zářivky, televize,
počítače a ostatní malé elektrospotřebiče. Větší elektrospotřebiče
odkládejte prosím do sběrného dvora (Gen. Tesaříka 125,
otevřeno denně od 12 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin).
Mobilní sběrna má omezený objem a velkoobjemové spotřebiče
nemůže odvézt.

Čas a místo přistavení mobilní sběrny:
7. 4.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

u křižovatky Fialka
parkoviště u čp. 90 v ul. U Školy
Zavržice – zastávka MHD

14. 4.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Mládežnická 464, Pb VII
Čechovská 112, Pb VII
hřiště u Polikliniky RAVAK

21. 4.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

parkoviště v ul. 28. října 107, Pb VII
Prof. Skupy 294, Pb VII
náměstí Fráni Kučery, Pb VII

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Legionářů - u gymnázia, Pb VII
křižovatka P. Bezruče – A. Jiráska
křižovatka Anenská – A. Jiráska, Pb IV

5. 5.

8,00 - 9,00
10,00 - 11,00

Březové Hory – nám. J. A. Alise
Březové Hory – křižovatka ulic
Heyrovského – Na Struhách

12. 5.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

parkoviště na Rynečku
za Uranem, Pb I
Hornické náměstí, Pb II

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Alšovo náměstí, Pb II
Východní náměstí, Pb II
prodejna, ul. Ke Kocábě, Pb IX

26. 5.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

J. Drdy 502, Pb VII
křižovatka Drkolnovská – Slunná
křižovatka Táborská – Strakonická

2. 6.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Smetanova, Pb III
Sázky – koloniál, Pb III
Žežice – konečná MHD

9. 6.

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00

Orlov – u kapličky
Lazec – u kapličky
Kozičín – zastávka MHD – BUS

8,00 - 9,00
9,30 - 10,30
11,00 - 12,00
12,00 - 13,00

Brod – stará křižovatka
Jerusalém – zastávka BUS u rybníka
Jesenice – u obchodu
Bytíz – zastávka BUS

28. 4.

19. 5.

16. 6.

Tento odběr bude prováděn bezúplatně a napomůže k zlepšení
čistoty a pořádku v našem městě. Svévolné odkládání tohoto
materiálu do prostorů u popelnic, u kontejnerů, nebo i na jiných
místech mimo organizovaný sběr, nám práci ztěžuje a způsobuje
vyšší finanční náklady.
Ing. Ladislav Michvocík
ředitel Technických služeb města Příbrami

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JOSEF WIMMER
(1803 - 1875)

Posledním starostou z časů starého dobrého Rakouska,
kterého nám zbývá v našem seriálu ještě probrat, je Josef
Wimmer (objevuje se též jako Josef Vimr).
Stejně jako někteří jiní naši představitelé, se i on dostal
ke starostování díky shodě nešťastných náhod a funkci
vykonával dočasně. Tento vážený měšťan, který se živil
jako obchodník, představoval v městské radě osobnost
konzervativního ražení. Nutnou podmínku pro zapojení se
do veřejného života – příbramské měšťanské právo obdržel v roce 1836. Toto právo nebylo před rokem 1850
udělováno automaticky ani rodilým příbramákům a bylo
vázáno na splnění množství formálních i reálných
požadavků, zejména na vlastnictví nemovitosti ve městě.
Wimmerova žena pocházela z Písku, o místě jeho narození
zatím nemáme informace, pravděpodobně pocházel
z Příbrami.
Do politické činnosti se zapojil hned po reformách v roce
1850. Od té doby až do roku 1875 byl členem rady města
a pilně se věnoval práci pro obec. V orgánech města pracoval až do své smrti. Jeho působení je však poněkud hůře
vysledovatelné, neboť v 70. letech 19. století působily
v městské radě a zastupitelstvu dvě osoby jménem Josef
Wimmer – náš obchodník a mladší krupař. Rozhodnout
kdo byl kdo je někdy takřka nemožné.
Josef Wimmer byl jakožto člen městské rady po smrti Kristiána z Alemannů pověřen vedením města. Prvním úkolem,
který musel v září roku 1866 na schůzi rady řešit, byla
organizace pohřbu předchozího starosty. Sám se stal řádným starostou o měsíc později. Během jeho krátkého
úřadování se městský úřad musel vypořádat s neklidnými
poměry ve státě, postiženém pruskou okupací i domácími
politickými sváry. Ve funkci starosty pobýval pouhých 12
měsíců. Po řádných volbách v roce 1867 jej vystřídal dnes
proslavený Karel Hail, zatímco Josef Wimmer se vrátil
do funkce radního. Zřejmě mu pozice prvního muže
ve městě z nějakého důvodu nevyhovovala či jej naplno
zaměstnávala obchodnická živnost. Byl totiž předsedou
obchodního grémia (profesního cechu). Zároveň působil
jako zástupce c. k. návladního (za Rakouska veřejného
žalobce - prokurátora, dnes podobnou funkci vykonává
státní zástupce) a byl činný, jako tradičně většina našich
radních, v ostrostřeleckém sboru.
Asi největším symbolem krátké doby vlády Josefa Wimmera se stal pobyt pruských vojsk na území města a s tím
související zajištění potravin, bezpečnosti a pořádku. Městské lázně a budova Střelnice musely být tehdy přeměněny
na vojenský lazaret, město muselo rychle zajistit pravidelnou „menáž“ pro mužstvo a „futráž“ pro koně a po odchodu vojska zde zůstaly k řešení majetkové škody. Přesto
všechno dokázala příbramská obec uspořádat veřejnou
sbírku pro oblasti postižené válkou mnohem více, tedy
pro východočeské obce, kde se přímo bojovalo.
Dnešním dnem jsme uzavřeli menší cyklus medailónků
našich prvních starostů. Od příštího čísla se budeme
věnovat zase jiné skupině osobností, spjatých s příbramskými dějinami.

Daniel Doležal

D UBNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 4. 1887

Johana Langová pronesla
přednášku o Boženě Němcové zpěváckému spolku
Dobromila.

4. 4. 1915

V Příbrami se narodil Jan
Drda.

představení Právo na hřích.

18. 4. 1772
Jan Antonín Alis byl
jmenován
hormistrem
a huťmistrem.

19. 4. 1837

Příbramští horníci byli
vybaveni novinkou - důlní
lokomotivou Mora-Polak.

Byla v Příbrami slavnostně otevřena Hlavní škola,
původně umístěná v budově starého soudu. Jednalo se o jeden z kroků
k postátnění škol v Rakousku.

7. 4. 1422

24. 4. 1577

5. 4. 1957

Hanuš z Kolovrat podruhé
dobyl Příbram. Stalo se
tak během husitských
válek.

7. 4. 1959

Dopadl v okolí Příbrami
velký meteorit. Byl vůbec
prvním na světě, který se
podařilo celkově zdokumentovat.

10. 4. 1932
V březohorské sokolovně
sehrál Dramatický odbor
Sokola Příbram divadelní

Příbramský cech pekařů
obdržel od svých berounských kolegů statuta
a práva. Toto datum je
možné považovat za vznik
cechu, jednoho z nejstarších v Příbrami.

29. 4. 1945
Se uskutečnil na Zdaboři
jeden z leteckých útoků tzv.
hloubkařů na kolonu
německých uprchlíků - tzv.
národních hostů.

Daniel Doležal

Výstava o mechorostech
V cáchovně dolu Vojtěch na Březových Horách pořádá
Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Moravským
zemským muzeem v Brně přírodovědnou výstavu
s názvem Zelená krása mechorostů aneb Jak se státi
bryologem.
Výstava seznamuje prostřednictvím obrázků, barevných
fotografií, modelů, reliéfů a suchých vzorků s málo známou skupinou rostlin, tvořenou jen v České republice
asi 856 druhy. Návštěvníci získají informace o specifickém rozdělení mechorostů a jak je správně pozorovat
a sbírat pro uložení v herbářích. Část výstavy je věnována
významu mechorostů v přírodě a jejich praktickému
použití. Pozornosti by neměla ujít ani historie bryologie
- vědního oboru, který se mechorosty zabývá. Výstava,
přístupná i zrakově postiženým osobám, je otevřena
od 1. 4. do 31. 5. denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě u Slivice roku 1945

Galerie Františka Drtikola
Vás zve na výstavu
ZAPOMENUTÝ MALÍŘ
JOSEF BOSÁČEK
věnováno 150. výročí narození
příbramského rodáka,
spolupracovníka Mikoláše Alše
Zahájení 26. dubna v 17 hodin
Výstava potrvá do 27. května 2007

V novodobých dějinách zaujímá nezastupitelné místo v dramatickém toku
událostí konce války městečko Milín s osadou Slivice a přilehlým okolím.
Tato lokalita ležící ve středních Čechách asi 6 km jihovýchodně od Příbrami se
stala ve dnech 11. - 12. 5. 1945 svědkem jedné z posledních významnějších
vojenských operací 2. světové války v Evropě. Podepsání kapitulace nacistickým
Německem s platností od půlnoci 8. května 1945 totiž neznamenalo automaticky
okamžité ukončení bojových akcí na všech frontách starého kontinentu. Význam
bitvy u Slivice na Příbramsku z 11. na 12. 5. 1945 je umocněn tím, že se jí zúčastnili proti nepřátelskému uskupení hitlerovské branné moci nejen dobrovolníci
z řad domácího hnutí odporu a sovětští partyzáni, ale též jednotky tří ukrajinských
frontů v součinnosti s tankovou divizí americké armády. Předtím zasáhli do těchto
bojů v blízkém i vzdálenějším okolí rovněž vojáci Ruské osvobozenecké armády
generála Vlasova. K tomuto tragickému krveprolití došlo na konci války, vlastně
v době, kdy Evropa již oslavovala mír.
Letošního již sedmého ročníku akce pořádané ve dnech 12. - 13. 5. 2007
při příležitosti 62. výročí ukončení 2. světové války se zúčastní několik set
účinkujících včetně desítek veteránů z druhé světové války a mnoho dalších
čestných hostů. Rekonstrukce válečného střetnutí bude zahájena v sobotu 12. 5.
po pietním aktu u Památníku Vítězství. Před diváky se odehraje poutavý děj,
jehož aktéři v dobových uniformách, s historickými zbraněmi a technikou,
svedou lítý boj, autenticky přibližující události konce války v tomto regionu.
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