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Tradičním Vynášením smrtky byla
vyhnána zima a přivítáno jaro.

Starosta města Josef Řihák se zúčastnil
výroční schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v Příbrami.

PH RÁVĚ
PŘED 30 LETY
OŘELA SVATÁ HORA

Právě na jaře bývá nejznámější mariánské poutní místo
nejkrásnější. Rozkvetlé třešňové sady, zářivě zelená tráva
a kvetoucí keře jenom podtrhují kouzlo tohoto místa
tyčícího se již více než tři sta let vysoko nad městem.
Byly to právě Svatohorské schody, které spojují vyhledávané barokní poutní místo s městem, kde před třiceti lety
vznikl zničující požár, z jehož následků se Svatá Hora
vzpamatovávala následujících více než dvacet let. Kolem
tohoto požáru se řadu let vynořovaly nejrůznější „zcela
zaručené“ dohady. Jak to tehdy vlastně bylo?
V dokumentaci Hasičského záchranného sboru Příbram
lze najít o této události podrobnou písemnou i fotografickou dokumentaci. Jeho stránkami s námi zalistoval
ředitel územního odboru Ing. Jiří Heinrich.

V březnu uspořádala OHK Příbram
tradiční Ples podnikatelů. Výtěžek byl
věnován Dětskému domovu v Dubenci,
za což patří OHK velký dík.

Město Příbram a několik okolních
obcí uzavřely Svazek obcí Čistá
Litavka. Město chce na realizaci projektu Čistá Litavka získat peníze
ze strukturálních fondů EU.

Před nastěhováním Městské policie
do nových prostor v budově bývalého
ředitelství Rudných dolů si celý
objekt důkladně prohlédli členové
Rady města Příbram.
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás informovat o změně
sídla Městské policie Příbram. Od 1. 4.
2008 sídlí Městská policie Příbram
na nové adrese: náměstí T. G. Masaryka 121, Příbram I. Telefonní čísla
zůstávají stejná (bezplatná tísňová
linka 156 nebo 318 624 245).
Zároveň Vás zvu na Den otevřených
dveří Městské policie Příbram,
který se uskuteční v pondělí 14. dubna
2008 od 13 do 16 hodin v nově
zrekonstruovaných prostorách.
Vedení města Příbram dále připravilo
pro občany internetový dotazník,
jehož cílem je zjistit pocit bezpečí
obyvatel města. Internetový dotazník
je uve řejněn na webových stránkách
města Příbram v sekci Aktuality a na internetové adrese http://pribram-city.cz/anketabezpecnostni-dotaznik-pro-obcany.php.
Vaše názory budou použity při stanovení priorit města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.
MVDr. Josef Řihák, starosta

Zastupitelstvo města Příbram
vyhlašuje
2. výběrové řízení v roce 2008
na poskytování půjček vlastníkům bytů a obytných budov
na území města Příbram
pro rok 2008 z fondu oprav
a modernizace (FOM)
Podmínky výběrového řízení:
1) 1. výběrové řízení podaných
žádostí proběhne dne 6. 5. 2008
2) lhůta pro podávání žádostí je
stanovena do 30. 4. 2008
3) obsah žádosti musí splňovat
podmínky uvedené ve vyhlášce
města Příbram č. 4/2004, čl. IV,
odst. 3., ve znění vyhlášky č. 10/2005
4) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, ekonomickém
odboru, a na internetových stránkách
města www.pribram-city.cz

Je známá příčina tehdejšího požáru?
„Podle mého názoru byla příčina známá již velice brzo
po požáru. V zápisu se hovoří o tom, že příčinou byla hra
nezletilých dětí, které si tady rozdělaly ohýnek a právě
od něj vše vzniklo.“
Citace z požární dokumentace: Důkladnou prohlídkou
z místa požáru bylo zjištěno, že ke vzniku požáru nemohlo
dojít uvnitř komunikačních prostor schodů. Reálnost
tohoto tvrzení je podložena zjištěním, stopami a poznatky,
z nichž nejpodstatnější je skutečnost, že z vícenásobné
konstrukce vykazuje z tohoto pohledu zachování bez následků ohně. Současně nebyly nalezeny na dlážděné
mozaikové podlaze stopy, které by nasvědčovaly vzniku
požáru ve vnitřním prostoru schodů. Z uvedených výsledků
bylo tedy upřesněno, že ložisko požáru se nachází ve zmíněném lomu schodů, přičemž začala hořet střešní konstrukce, nebo šindelová krytina. Tyto poznatky byly
ověřeny společným šetřením orgánů SNB a Okresní
inspekce požární ochrany. Z výpovědi mladistvých
pachatelů: Dne 27. 4. ve 14. 20 hodin se společně sešli
v parčíku v Příbrami za objektem Rudných dolů. Zde
kouřili, načež se odebrali na Svatou Horu, kde prošli
nádvořím před krajským portálem a kolem jižní a západní
fronty ambitů až do míst, kde odbočují Svatohorské
schody ze svého přímého směru do vnitřních prostor.
Protože dívkám bylo chladno, nasbírali v okolí klestí, ze
kterého utvořili hranici a umístili ji cca 20 – cm od šindelové střechy schodiště a pomocí obalu od cigaret značky
CLEA a zápalek ji nezletilý XY na pokyn ostatních přítomných zapálil. Nutno podotknout, že v místech, kde si
děti udělaly ohníček, přiléhal okraj střechy těsně ke svažitému terénu, na němž byla hranice utvořena. V těsné

blízkosti ohýnku rostlo křoví, které bylo zanedlouho
ze zmíněného zdroje ohně zachváceno plameny. Odtud se
pak oheň přenesl na šindelovou střechu schodiště a v důsledku vysokého stupně hořlavosti krytiny rychle
postupoval směrem do objektu i směrem dolů, kde se však
utlumil o příčně postavenou zeď. Na druhé straně byly
vysoko šlehajícími plameny zasaženy dřevěné podlážky,
po nichž se požár přenesl na střechu severních ambitů
a dále pak na sousedící internát.
„Příčina je tedy naprosto jasná a jednoznačně daná.
Šíření požáru bylo velice rychlé, protože bohužel pod střešní
krytinou byl třistaletý prach a šindel je vysoce hořlavá
krytina,“ pokračoval požární rada Heinrich.
Kolik hasičských sborů tehdy zasahovalo?
„Mělo zde být 34 jednotek z celého regionu. Tehdy se
nazývaly Okresní veřejné požární sbory a přijely například z Berouna, Prahy – západ, Kladna, Písku, Strakonic,
Kolína. Přijela i spousta dobrovolných jednotek –
z Příbrami VI a I, Březnice, Strýčkov, Hoděmyšli, Sedlčan,
Višňové, Obecnice, Narysova, Modřovic, Vysoké, Třebska,
Rožmitálu, Bohutína, Zdaboře, Dubna a Podlesí. A to
jsem určitě nevyjmenoval všechny. Tehdy neexistovaly
mobilní telefony, takže někdo volal z pevné linky a vše
bylo ohlášeno jako požár trávy u Svatohorských schodů.
Ale už když přijížděla na místo požární jednotka, viděl
velitel šlehat plameny – to už hořely podlážky, a hned
vyhlásil zvláštní stupeň poplachu.“
Jak dlouho trvala samotná likvidace požáru?
„Dne 27. dubna ve 14.45 hodin byl pravděpodobný vznik
požáru a v 15.10 hodin byl případ oznámen telefonicky
Ohlašovně požárů. Konečná likvidace byla 30. dubna
ve 4 hodiny ráno. Takže zásah trval tři dny!

Jsem přesvědčen, že se současnou technikou by tak vážná
katastrofa nenastala a oheň by byl zlikvidován daleko
dřív!“ uzavřel Jiří Heinrich.
Letošní 27. duben vychází na neděli. Právě v tento den si
chtějí příbramští hasiči společně s vedením města a Svaté
Hory tuto událost připomenout a zároveň zcela netradičně
oslavit svátek svatého Floriána, patrona všech hasičů.
Svatohorské náměstí by mělo být místem konfrontace
techniky – tehdejší a současné, představí se zde právě
veškerá dostupná fotodokumentace. Sejít by se tady měly
i všechny tehdy zasahující sbory. „Se starostou Příbrami
MVDr. Josefem Řihákem a duchovním správcem Svaté
Hory P. Stanislavem Přibylem jsme se dohodli, že smutné
výročí požáru připomeneme vzpomínkovou akcí. Chceme
při této příležitosti znovu hasičům poděkovat za to, že
zachránili tuto významnou kulturní památku,“ dodal
ředitel Hasičského záchranného sboru Ing. Jiří Heinrich.
- str -

Rozpočet města Příbram na rok 2008
Výdaje
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

Odbor správy silnic 46 200 000,- Kč
Dopravní úřad
250 000,- Kč
Školství
57 284 100,- Kč
Zdravotnictví
7 490 699,- Kč
Odbor kultury, SIS 75 463 153,- Kč
Městská policie
25 907 000,- Kč
Odbor ochrany
6 327 466,- Kč
Odbor vnitř. věcí
109 988 030,- Kč
Odbor správy budov 44 397 520,- Kč
Odbor inf. technologií 9 685 000,- Kč
Obecní živnost. úřad 1 125 000,- Kč
Odbor živ. prostředí 2 661 000,- Kč
Sociální věci
127 288 800,- Kč
Právní odbor
15 000 000,- Kč
Odbor koncepce
4 172 000,- Kč
Stavební úřad
80 000,- Kč
Technické služby
57 337 990,- Kč
Odbor investic
95 210 920,- Kč
Ekonomický odbor 37 853 462,71 Kč
Měst. realitní kancelář 24 747 514,- Kč
748 469 654,71 Kč

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

Městské lesy
700 000,- Kč
Zdravotnictví
91 500,- Kč
Odbor kultury, SIS
505 000,- Kč
Sociální věci
537 000,- Kč
Odbor investic
17 743 000,- Kč
Ekonomický odbor 646 372 281,50 Kč
Měst. realitní kancelář 30 600 000,- Kč
696 548 781,50 Kč

Financování

Zapojení fondu rezerv a rozvoje 31 551 281,21 Kč
Přijetí úvěrů:
- překlenovací úvěr ČOV
50 000 000,- Kč
- úvěr “Norské fondy”
12 000 000,- Kč
- úvěr “Příbram-marketing CR” 2 200 000,- Kč
- úvěr “Hrabákova ulice”
27 928 000,- Kč
Splátky úvěrů:
- překlenovací úvěr ČOV
- 50 000 000,- Kč
- Kulturní dům
- 4 454 400,- Kč
- ČOV - ČMZRB
-3 296 000,- Kč
- Rožmitálská ulice
-9 408 000,- Kč
- Zdabořská ulice
-4 600 008,- Kč
Celkem
51 920 873,21 Kč
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Vážení spoluobčané.
Městská policie Příbram
se v těchto dnech
přestěhovala do nového sídla. Od dubna
naši strážníci sídlí
v přízemí domu číslo
121 na náměstí TGM
v centru Příbrami. Jde
o budovu bývalého
ředitelství Rudných
dolů Příbram, kterou
jsme získali bezúplatným převodem od státu. První etapa rekonstrukce objektu stála
přibližně šest milionů
korun. Očekávám, že
v novém sídle naši strážníci najdou dobré zázemí a že se
kvalitní prostředí odrazí i ve zlepšení jejich práce.
Přestěhováním městské policie symbolicky končí období rozsáhlých změn, které u této organizace začalo
před rokem. Věřím, že městským strážníkům v současné době již nechybí nic k efektivnímu výkonu služby
a že výrazným způsobem přispějí ke zvýšení bezpečnosti všech občanů Příbrami.
Na to, v jakých podmínkách nyní naši strážníci pracují,
se můžete přijít podívat všichni. Dne 14. dubna od 13
hodin pořádá Městská policie Příbram Den otevřených
dveří. Strážníci návštěvníkům předvedou například
městský monitorovací bezpečnostní systém, služební
vozidla, policejní vybavení a další věci, které souvisí
s náročnou prací městského strážníka.
S městskou policií souvisí i další událost, ke které
v těchto dnech došlo. Z ministerstva vnitra jsme získali
dotaci ve výši více než 800 tisíc korun. Tyto peníze
musíme použít na rozšíření kamerového systému
a na připojení zbývajících škol na pult centrální ochrany
objektů. Dvě nové kamery umístíme po dohodě s Policií
ČR na náměstí 17. listopadu a do Čechovské ulice. Jak
prohlásila nedávno při návštěvě Příbrami vedoucí
odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
Jitka Gjuričová, v místech, kde jsou nainstalovány monitorovací kamery, klesne kriminalita velmi výrazně.
Mnozí si řeknou: „Dobře, zločinci se přesunou jinam
a trestnou činnost budou páchat tam, kam kamery nevidí.“
Jenže to není pravda. Je statisticky dokázáno, že trestná
činnost se po instalaci kamer sníží v celém městě.
I proto chceme kamerový systém v Příbrami i nadále
rozšiřovat a zkvalitňovat. Zvýšení bezpečnosti občanů
považuji za jeden z hlavních svých úkolů a v tomto
boji proti kriminalitě nehodlám polevit ani v budoucnu.
Město Příbram by se mělo zapojit i do programu včasné
intervence, který je zaměřen na děti ohrožené kriminalitou. Cílem je včas odhalit děti týrané a ohrožené,
a odklonit je od delikventní kariéry. Členové komise
prevence kriminality se již v této věci setkali
s odborníky z ministerstva vnitra. Věřím, že v městském
zastupitelstvu najdu podporu pro vstup Příbrami
do zmíněného programu.
Vedle dotace z ministerstva vnitra na prevenci kriminality
jsme minulý měsíc získali od státu i další peníze na projekt, který bude prospěšný všem občanům. Státní fond
životního prostředí nám přispěl 3,8 milionu korun
na odbahnění rybníka Hořejší Obora. Cílem vedení
města je dát novou tvář Hořejší Oboře a jejímu okolí.
Území, které spojuje střed města s autobusovým
a vlakovým nádražím, by se v nejbližší době mělo stát
místem, kam budou lidé z Příbrami chodit na procházky,
odpočívat a relaxovat. Pro splnění tohoto plánu bude
nutné nejprve celé území zklidnit. Chceme odvést
z těchto míst část dopravy tím, že vytvoříme na Dvořákově nábřeží pěší zónu. Současně s odbahněním
Hořejší Obory provedeme rekonstrukci veřejného
osvětlení a po obvodu rybníka vybudujeme i nový
chodník, cyklostezku a in-line dráhu. Vše by mělo být
hotové v příštím roce.
S projektem revitalizace Hořejší Obory souvisí i další
připravované stavby. Chceme opravit Březnickou ulici
od křižovatky u Q-klubu na Ryneček. Na tuto akci, která
by měla stát až 24 milionů korun, požádáme o dotaci
ze strukturálních fondů Evropské unie. Další unijní
peníze chceme získat na modernizaci autobusového
nádraží. Žádost o tuto dotaci jsme již podali a nyní
čekáme, zda náš projekt zdolá všechna hodnotitelská
úskalí. A do třetice máme na unijní peníze políčeno
v projektu s názvem Čistá Litavka. Také v tomto
programu, jehož cílem je vybudovat kanalizaci a odvést
splaškové vody z obcí a osad podél horního toku říčky
Litavky, se nám minulý měsíc podařilo udělat významný
krok vpřed. Se starosty obcí Bohutín, Láz a Trhové
Dušníky jsem podepsal smlouvu o vytvoření Svazku
obcí Čistá Litavka. Vznik tohoto svazku je jednou
z podmínek, abychom se mohli ucházet o peníze
ze strukturálních fondů Evropské unie.
Vážení spoluobčané,
na prahu měsíce dubna Vám všem přeji hodně radosti,
dobrou jarní náladu. Užijte si všichni ve zdraví jarního
sluníčka.

MVDr. Josef Řihák

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Novinky o příbramském Barumu s dárkem nakonec
Většina čtenářů a motoristů ví, že příbramská Barumka se
nachází před průmyslovou zónou v Obecnické ulici, kde
v moderních prostorách působí od roku 1996. Pro zajímavost,
tato prodejní a servisní provozovna je jednou z 20 provozoven
společnosti Barum Centrum Praha, spol. s r. o., působících
servisní sítí v regionu Praha a střední Čechy v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001. Společně s řetězcem
Barum Continental, s. r. o., tvoří nejpočetnější pneuservisní síť
v ČR a je součástí největšího evropského výrobce osobních
pneumatik koncernu Continental AG. S návazností na další
franchisingové partnery jde o více jak 180 servisů poskytující
profesionální pneuservisní i autoservisní služby prováděné
odborným a pravidelně školeným personálem.
V nabídce pneumatik jde o koncernové značky Continental,
Uniroyal, Semperit, Barum, General Tire, Sportiva a jiné světové značky Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop, Pirelli
aj. dle potřeb a přání zákazníka v širokém sortimentu
od malých motorkových až po velké nakladačové (EM) a traktorové provedení.
Při nákupu a montáži minimálně 2 ks osobních nebo VAN koncernových značek pneumatik je naší konkurenční předností
BEZPLATNÉ dvouleté pojištění na neopravitelné poškození –
znehodnocení pneu, pod názvem Euro Guarantee. Tato garance
byla získána zařazením sítě Barum do celoevropské skupiny
pneuservisů Pneu Expert. Pojištění je poskytnuto na vozy
v osobním vlastnictví. Novinkou je další dvouleté pojištění
i pro firemní vozové parky pod názvem Fleet Garance, kdy
za minimální poplatek (50,- Kč/ks) jde o stejnou jistotu
pro neopravitelné poškození zakoupených pneumatik.
Služby poskytované sítí Barum, to není jen pneuservis na nejmodernějším strojním vybavení, ale i takzvaný rychloservis
(Fast Fit) zaměřený na podvozkovou část vozidla, tedy výměny
výfuků a jeho potrubí, brzdových komponentů, tlumičů
pérování včetně jejich testů, geometrie náprav na laserových
strojích, výměny olejů a filtrů, seřízení světel atd. Samozřejmostí je prodej potřebných autodílů, včetně autobaterií
a autokosmetiky, disků kol, sněhových řetězů atd.
Příbramská provozovna má pro rok 2008 několik příjemných
novinek. Pro absolutní spokojenost motoristů a smluvních partnerů jsou nové kroky zaměřené hlavně na rychlost obsluhy
a tím minimální časové ztráty pro naše zákazníky.
1. Posílili jsme prodejní a servisní personál.
2. Otevřeli jsme nové servisní stání pod názvem „rychloservis“

SLOUPEK

určené pro řešení akutních oprav vozů.
3. Standardem sítě je objednávkový systém na servisní práce,
který má významné přednosti bez zbytečného čekání ve frontě.
Někteří motoristé však upřednostňují jiný způsob, a tak nové
„rychloservisní“ stání bude bez objednávek a na počkání.
4. Významnou novinkou jsou i servisní výjezdy na montáž kol
přímo u zákazníka.
a) Pod názvem Pick Up servis. Využíváno zejména u firem
s vozovým parkem nad 5 vozů v době konání porad. Výhoda
této služby je v úspoře času a maximální přehlednosti o stavu
vozového parku.
b) Druhou novinkou je Pick Up Servis PLUS určená pro jednotlivce, kterým pracovní vytížení neumožňuje navštívit servis
osobně. Náš technik po předchozí telefonické dohodě u Vás
vozidlo vyzvedne a pojištěnou službu kompletně zajistí.
5. Už dlouhodobě zajišťujeme 24 hodin denně pro všechny dopravce, zemědělské podniky, stavební firmy, kamenolomy aj.
Mobilní nákladní servis speciálními vozidly v plné výbavě
(+ hydraulická ruka pro velkoobjemové pneu.). Pro mezinárodní dopravce je zajištěn smluvní Conti EuroService, kdy v ČR
a ve 14 státech
E v r o p y
společně
zajistíme
nepředvídatelný servis
s garancí obsluhy do tří
hodin.
6. Poslední
novinkou je
věrnostní
program Klub
Barum. Náš zákazník po zaevidování získá výhody a věrnostní
bonusy.
Vyzkoušejte tedy naše služby, staňte se trvalým zákazníkem
sítě prodejen a servisů Barum a my uděláme maximum pro Vaši
spokojenost tak, aby i pravidelné sezónní přezouvání
a nečekané defekty byly vždy pohodovou a ne stresující záležitostí. Závěrem: JDE NÁM O TRVALÝ VZTAH.
S případnými dalšími podrobnějšími dotazy a potřebami se
můžete obracet na obchodního zástupce regionu Příbram, tel:
602 282 610, a kolektiv příbramské pobočky, tel. 724 023 665,
318 627 919. Více informací získáte i na stránkách www.barum.cz
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Vážení čtenáři, letošní zima pomalu odezněla a pozvolna se proměnila v jaro.
S jarem přichází obvykle nová energie a optimismus, na což se já osobně vždy
velmi těším. Většina firem již také odevzdala daňové přiznání a to také bývá
odlehčením na duši, takže máme se na co těšit, prostě na jaro.
Já se jen krátce vrátím k příjemným událostem, na kterých se příbramská
komora podílela. Dne 8. března 2008 proběhl již 6. Podnikatelský ples,
na kterém komora současně oslavila i své 15. narozeniny. Myslím, že mohu
neskromně říci, že akce se letos opět povedla, o slavnostní naladění při uvítacím drinku se postarala Rytmika příbramského BIG-BANDU, všichni si pěkně zatančili s hudební skupinou MIX, shlédli ukázky
latinsko amerických tanců a salsy v podání kubánských tanečníků a dokonce se před půlnocí naučili
základní kroky tohoto oblíbeného tance. Po půlnoci byly tradičně vyhlášeny hlavní ceny od našich sponzorů a věřím, že výherci byli spokojeni. Termín příštího plesu je 7. března 2009.
Uzávěrka 8. ročníku soutěže o „Nejlepší firmy okresu Příbram za rok 2007“ byla 21. března 2008.
Poté se sešla hodnotící komise, aby ze zaslaných přihlášek podle předem daných kritérií zhodnotila
výsledky soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na valné hromadě členů OHK. Na jarní
měsíce máme v plánu celou řadu akcí. Vrátím se k jedné důležité akci, a to ke klubovému setkání členů
OHK a hostů na téma „Řemesla a malé a střední podniky“ s podtitulem „Budoucnost řemesel v ČR
a ve Středočeském kraji“. Tohoto setkání se zúčastnili ředitelé odborných škol a učilišť, významných
zaměstnavatelů v regionu a zástupců Krajského úřadu z oblasti školství v čele s náměstkyní hejtmana
Dagmar Nohýnkovou. Pozvání přijala i ředitelka ÚP Příbram JUDr. Koželuhová a samozřejmě zástupci
komory Ing. Oktábec, PaedDr.Hlaváč a další. Hlavním bodem setkání bylo aktuální téma - nedostatek
kvalifikované pracovní síly nejen ve Středočeském kraji a nedostatek učňů v technických oborech..
Koncem března se uskutečnilo ve spolupráci se živnostenským úřadem města Příbram setkání podnikatelů z oblasti hotelnictví a ubytovacích služeb v Příbrami. Besedovat se mělo zvláště s panem
starostou, ale ten se kvůli zastupitelstvu na besedu nedostal.
S firmou Eurovision jsme uspořádali 3. 4. 2008 v pořadí druhý seminář tentokrát zaměřený pro města,
obce a školy s názvem „Správná cesta k evropským fondům pro města, obce a školy Příbramska.“
Na 8. dubna 2008 svoláváme valnou hromadu členů OHK Příbram, tentokrát v příbramské
Sokolovně, kde budou vyhlášeny výsledky soutěže „Nejlepší firma okresu Příbram za rok 2007“.
Dne 10. dubna následuje ve spolupráci s OHK Mladá Boleslav seminář na téma „Rozvoj vzdělávacích
kapacit v oblasti veřejných zakázek ve Středočeském kraji“, který se bude věnovat problematice
zákona č.137/2006 o zadávání veřejných zakázek. Účast na tomto semináři je pro účastníky zdarma, jelikož je hrazena z projektu OP RLZ Rozvoj vzdělávacích kapacit v oblasti veřejných zakázek ve Stč. kraji.
OHK Příbram se prostřednictvím KHK Střední Čechy zapojila do francouzského projektu - elektronické
zadávání veřejných zakázek PROCURE. Elektronické zadávání veřejných zakázek vede ke zrychlení
celého procesu, zjednodušení administrativy, úspoře finančních prostředků a zvýšení konkurenceschopnosti podniků = dosažení maximálně možných výsledků s minimálními náklady a stráveným časem.
Projekt je spolufinancován Evropskou komisí z programu eTEN . Pilotně je tento projekt ověřován ještě
v dalších 4 státech EU. Bližší informace na www.ohkpb.cz.
Dne 30. dubna 2008 pořádáme seminář na téma „Daňová reforma v příkladech, aktuální stav zákonů
v roce 2008“ s daňovým poradcem a auditorem Ing. Václavem Dvořákem. Již minule jsem informovala
o pořádání „Podnikatelské výstavy 2008“. Celou výstavu organizuje Sdružení podnikatelů pod záštitou
města Příbram, termín výstavy bude 23. - 25. května 2008 a zájemci se mohou hlásit u pana Hromádky
– mobil: 605 967 499. Přihlášky jsou k dispozici i na webu OHK Příbram.
Další zajímavou akcí, nad kterou komora převzala záštitu, je 1. ročník stavební výstavy „STAVÍME,
BYDLÍME“, která se konala 2. - 3. dubna 2008 v Divadle A. Dvořáka v Příbrami.
Ne každá zpráva je příznivá, tak dnes zveřejním jednu nepříznivou. Představenstvo OHK vyloučilo
z členské základny 4 firmy pro nezaplacení členských příspěvků za rok 2007 a jsou to: Jaroslav
Peterka- truhlářství, TRIVAS- Jiří Straka, Rudolf Smetana, Miloslav Hošna- elektroinstalace.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Náš dárek:
Tento článek můžete po vystřižení
a předložení použít jako slevový kupón s 30% slevou
na nákup pneumatik.

Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, tel: 318 627 784
www.ohkpb.cz

S E N Á T O R A Rozpočet na rok 2008 očima místostarostů

Před několika týdny vyznamenal předseda
vlády České republiky čestnou plaketou
předsedy vlády členy protikomunistické
odbojové skupiny bratří Mašínů, což opět
vyvolalo mezi občany naší země velkou
diskusi o tom, zda si odbojová skupina bratří
Mašínů takové ocenění zaslouží či nikoliv,
a zda byl tedy zmíněný krok předsedy vlády
správný a ospravedlnitelný. Při té příležitosti se mě občané často ptají, co je to
za druh vyznamenání, které členové skupiny bratří Mašínů
obdrželi, a jestli s tímto krokem předsedy vlády souhlasím.
K první otázce je nutno vysvětlit, že nejde o žádné státní vyznamenání, jehož udělování je upraveno zákonem a jež je v kompetenci prezidenta republiky. Jak známo, ani prezident Václav
Havel, ani prezident Václav Klaus členům odbojové skupiny
bratří Mašínů státní vyznamenání nikdy neudělili, ačkoliv
návrhy na to měli. Plaketa předsedy vlády je v podstatě druh
medaile, kterou předseda vlády někoho oceňuje sám za sebe,
a nikoliv jménem státu či vlády jako celku, a její udělování není
nikde v obecně závazných právních předpisech zakotveno.
Na druhou otázku jsem pak již v minulosti několikrát odpověděl
záporně, tj. že se domnívám, že se členové odbojové skupiny
bratří Mašínů dopustili činů, jež nelze schvalovat, a že by tedy
žádné ocenění dostat neměli.
Jakékoliv vyznamenání je v podstatě kulturní vzorec chování,
jímž se ostatním občanům říká, aby se chovali stejně jako ti vyznamenaní, což v tomto případě nelze vůbec učinit. Členové
skupiny se v mnoha případech dopustili úmyslných činů, které
nebyly namířeny proti totalitní moci či jejím představitelům, ale
proti prostým občanům, kteří se shodou náhod objevili „v nesprávný čas na nesprávném místě“, a s totalitní mocí neměli nic
společného. Problematičnost jejich počínání se projevila
ve vedlejších důsledcích jejich odbojové činnosti, za kterou
považovali sabotážní akce v hospodářství. Když na tuto činnost
potřebovali peníze, vzali si je násilím tak, že zastřelili pokladníka
převážejícího peníze na výplaty zaměstnanců jedné organizace,
když jim je nechtěl dobrovolně vydat. Pokladník samozřejmě
nemohl vědět, že jde o bojovníky proti komunismu, zvláště
za situace, kdy se na tuto akci převlékli do uniforem Lidových
milicí, této „ozbrojené pěsti dělnické třídy“, a tedy předstírali, že
jsou naopak oddanými stoupenci komunistického zřízení. Když
v rámci sabotážní akce zapálili stohy, pokusili se zastřelit dobrovolného hasiče, který se dostavil na místo, což se jim nepovedlo,
a „pouze“ mu vystřelili oko a prostřelili plíce. Když potřebovali
ke svému přesunu auta, pod nějakou záminkou je zastavili
(nejčastěji zastavovali kolem jedoucí sanitky pod záminkou
předstíraného zranění), řidiče odvedli do lesa, omámili je chloroformem, přivázali ke stromu a ujeli, aniž se starali o jejich další
osud, tj. o to, zda se z omámení vůbec proberou, a pokud ano,
zda se dokáží odvázat, a pokud ne, zda nezemřou za několik dnů
žízní nebo je nesežerou mravenci z nejbližšího mraveniště.
Mám-li tedy charakterizovat svoje pocity jednou větou, řekl
bych to asi takto: Neoceňujme ty, kteří úmyslně zabili, zmrzačili či vystavili jinému vážnému nebezpečí nevinné lidi, kteří
měli pouze tu smůlu, že šli zrovna kolem.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

Rozpočet města Příbram byl schválen na mimořádném jednání
příbramských zastupitelů 3. března. 2008. Předpokládané
příjmy v roce 2008 jsou ve výši 696 548 781, 50 Kč, výdaje ve výši
748 469 654, 71 Kč, financování ve výši 51 920 873,21 Kč.
Jak letošní rozpočet vidí 1. místostarosta Petr Kareš?
„Vyjádřím se pouze v obecné rovině a ke kapitolám, které
spadají do mých kompetencí: rozpočet je z mé strany výsledkem kompromisu ke koaličním partnerům a k opozici.
Přípravu rozpočtu jsem především organizačně koordinoval.
Finance pro Odbor správy silnic zabezpečí opravy komunikací, chodníků, realizaci nových parkovacích míst ve městě
i projekční přípravu dopravní infrastruktury.
Jsem rád, že se podařilo prosadit více peněz do oblasti školství. Z mého pohledu jde jednoznačně o daleko efektivnější
využití peněz. Důvodem je nastavení celkového směřování
a využívání finančních prostředků z této kapitoly. To se týká
nejen peněz na provoz škol, ale i jejich údržbu a vybavení.
Ředitelé budou sami moci finance směřovat do vybavení, které
se týká pedagogických i nepedagogických procesů. Budou si
sami rozhodovat o drobných opravách. Velké investice půjdou
i nadále přes investiční odbor a správu budov. Navýšení se
samozřejmě také týká DPH a růstu cen energií. Je jasné, že
ředitelé nejlépe vědí, kde jsou peníze potřeba, a v tomto směru
jim dáváme prostor.”
Objevilo se v rozpočtu něco, co Vám osobně udělalo
radost?
“Ano, a je to právě stabilizace a navýšení finančních prostředků
do základních a mateřských škol. To považuji skutečně za největší investici! Opoziční zastupitelé charakterizovali náš
rozpočet jako málo investiční, ale já tvrdím, že právě investice
do vzdělání je to nejlepší, co jsme mohli udělat! Vychovaní
a vzdělaní lidé v našem městě je ta nejlepší investice!“
Jak je s rozpočtem spokojen místostarosta Václav Beneš?
„Co se týče rozpočtu na rok 2008, chtěl bych představit kapitoly, které mám na starosti já. Odbor kultury, sportu a informačních služeb: rozpočet plně uspokojuje potřeby tohoto
odboru. Patří sem i příspěvkové organizace, které jsou městem
financovány – Divadlo A. Dvořáka, Sportovní zařízení města
Příbram, Knihovna Jana Drdy a Galerie Františka Drtikola.
I tyto organizace mají dostatečné finanční prostředky, aby
mohly řádně fungovat a plnit úkoly, které mají dány svými zřizovacími listinami. S finančními prostředky pro odbor kultury

S

L O U P E K

jsem tedy spokojen. Tento odbor zajišťuje veškeré kulturní
akce, které město Příbram pořádá. Jsou zde tedy i peníze
pro Hudební festival Antonína Dvořáka, který letos vstupuje
do svého 40. pokračování. Posílili jsme oblast grantů, a to jak
sportovních, tak i kulturních o 150 tisíc, takže i s tím jsem plně
spokojen. Ve stejné výši zůstala částka určená profesionálním
sportovním klubům.“
Mají příbramská kulturní zařízení v rozpočtu i částku
určenou na investice?
„Investiční prostředky jsou řešeny v kapitole odboru investic.
Na menší opravy a údržbu samozřejmě organizace peníze
mají. Co se týká odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak
sem patří Domy s pečovatelskou službou, Azylový dům,
ubytovna a Záchytná stanice. Myslím, že i tyto organizace
mají dostatečný příspěvek, aby mohly fungovat dobře a ke spokojenosti občanů města Příbram. Záchytnou stanici spolufinancuje Středočeský krajský úřad a oslovili jsme i okolní města,
jejichž občané byli klienty tohoto zařízení. Některá města již
svoji finanční spoluúčast na provoz záchytné stanice přislíbila.
Dalším odborem je odbor správy budov. I tady je dost peněz
na zajištění veškerých oprav a údržbu budov v majetku města.
Spadají sem i opravy a údržby školských zařízení, takže třeba
v mateřských školách se tato částka pohybuje kolem tří milionů
korun, oproti době před cca pěti lety, kdy šlo o částku kolem
jednoho milionu. Podobně je tomu u základních škol. Před pěti
lety šlo asi o tři miliony, nyní to je kolem deseti milionů.
Velkou investiční akcí, které byla financována právě z tohoto
odboru, byla v loňském roce např. kompletní rekonstrukce
kuchyně ZŠ v ulici 28. října, a dále velké peníze šly do ZŠ
Jiráskovy sady. Ve všech školských kuchyních a jídelnách již
splňujeme novelizovanou vyhlášku pro kuchyně – hygienické
normy. Byla sem investována částka kolem třiceti milionů
během posledních čtyř let, a to včetně dotačních peněz. Dnes
již tato zařízení plně odpovídají přísným hygienickým
normám, které v letošním roce vstoupily v platnost.
Městská realitní kancelář: tady se počítá s vyrovnaným
rozpočtem, to znamená, že peníze z nájmů a pronájmů bytů
a nebytových prostor budou zpětně opět investovány do těchto
prostor a také do vlastního provozu Městské realitní kanceláře
Příbram. I na našich bytových domech se již dnes opravují i
fasády. Příkladem může být lokalita na náměstí 17. listopadu.“
- str -
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Příbramský Svaz důchodců zvolil do svého čela nového předsedu, příbramského zastupitele Jiřího Řehku, a přivítal na svém jednání senátora Jaromíra Volného, poslankyni Evu Dundáčkovou a hosty z řad partnerských sdružení. Tak by mohla znít krátká
zpráva ze zasedání. Byla by ale pravdivá jen částečně a neobsahovala by podstatné: atmosféru optimistické vůle po prožití
aktivního seniorského věku. Řeč byla o zájezdech, divadelních představeních, ale zejména o vzdělávacích programech, možnostech využití přístupu k internetu, výuce základní počítačové gramotnosti a spolupráci s místními školami a dalšími neziskovými organizacemi. Sálem se nesla hesla Senioři seniorům a Mládež seniorům.
V našich seniorech je ale mnohem více a my jim dlužíme mnohem větší nabídku služeb a zaměření zájmu společnosti
na věkovou kategorii, pro niž je přechodné období od totalitní moci k rozvinuté demokratické společnosti nejobtížnější.
Sami sebe pak ochuzujeme o využití jejich znalostí, dovedností, řemeslné a rukodělné zručnosti, a zúročení životní moudrosti.
Začít můžeme otevřením prostoru pro “vzájemnou výuku” a projekty aktivního zapojení seniorů do veřejného života. To už
jsou ale tipy pro nového předsedu, jemuž ke zvolení upřímně blahopřeji. Mé poděkování za opakovanou finanční podporu
činnosti seniorů patří příbramské firmě J.K.R. Věřím, že se najdou další firmy, které pomoc seniorům budou vnímat jako
dobrou investici.
JUDr. Eva Dundáčková

Program XXXX. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami
6. května 2008

18,00 hod.

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Slavnostní zahájení

J a ro s l a v S v ě c e n ý & Vi r t u o s i P r a g e n s e s
Jaroslav Svěcený (housle a průvodní slovo)
Jitka Navrátilová (cembalo)
Marie Synková (klavír)
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr. Vedle proslulých skladeb pro housle a orchestr
A. Vivaldiho, J. S. Bacha a A. Dvořáka zazní i díla F. Kreislera a F. Bendy, které J. Svěcený jako
první interpret natočil na CD. Unikátní kolekce mistrovských houslí zazní ve skladbách českých
a světových autorů na zahajovacím festivalovém večeru, jehož součástí bude i poutavé vyprávění
o tajuplné historii houslí.
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15. května 2008

19,00 hod.

Divadlo A. Dvořáka Příbram

B o h e m i a L u x e m b o u r g Tr i o
Kateřina Englichová (harfa)
Carlo Jans (flétna)
Jitka Hosprová (viola)
Trio Bohemia Luxembourg vzniklo jako spojení tří výrazných individualit – dvou umělců z ČR
a flétnisty z Lucemburska. I když je dohromady „svedl“ spontánní zájem o komorní hru, soubor
navazuje na historicky cenné vazby dvou územních celků, které ve XIV. století sjednocoval –
nesmírně úspěšně – jeden panovnický rod. Trio Bohemia Luxembourg vystupuje na domácí půdě
v Čechách a Lucembursku, ale i jinde v zahraničí. Členové souboru natočili již řad snímků.
Existence tria inspiruje i soudobé skladatele k tvorbě původních děl pro toto obsazení.
Flétnista Carlo Jans studoval nejprve v Luxembourgu a Nancy (Jacques Mule) a pak pokračoval
na Královské konzervatoři v Liege (Diplome Supérieur de flute) a Královské konzervatoři
v Maastrichtu (Soloist´s Diploma). Od roku 1984 je profesorem flétny a komorní hudby
na Lucemburské konzervatoři. Od roku 1997 je hostujícím pedagogem Hudební akademie v Rize
(Lotyšsko) a je také často zván k vedení mistrovských kurzů v Holandsku a ve Francii. Od roku
2002 je rovněž učitelem hudební školy v německém Saarbrückenu. Jeho diskografie zahrnuje
více než 30 CH pro společnosti Pavane Records, Calliope či Bella Musica. Za nahrávku
komorního díla Manuela Rosenthala získal ocenění „Grand Prix du Disque“.
Harfenistka Kateřina Englichová patří k naší interpretační elitě, spolupracovala s významnými
umělci a soubory, ať již u nás – Josef Suk, Ivan Ženatý, Pražákovo kvarteto, Wihanovo kvarteto,
Haas Quartet atd., tak v zahraničí – Mstislav Rostropovič, Eugenie Zukerman, Gerald Caussé,
Cynthia Phelps, atd. Vystudovala Koncervatoř v Praze a Fulbrightovo stipendium jí umožnilo
studovat na Curtisově Institutu ve Filadelfii, USA. Je držitelkou prvních cen ze soutěží v USA
(Pro Musicis Award, Concerto Soloists) a Itálii (TIM Int. Competiton) a dalších ocenění
v soutěžích (E. Herbert – Hobin Harp Competition, Vienna Music Competiton atd.). Od podzimu
2005 vyučuje na New York University Prague.
Violistka Jitka Hosprová je absolventkou Plzeňské konzervatoře a Akamedie múzických umění
v Praze, působila nejprve v Benewitzově kvartetu i jako koncertní mistr viol „Die Junge Österreichische Philharmonie“. Jako sólistka spolupracuje s významnými osobnostmi, ansámbly
a orchestry doma i v zahraničí (mj. Pražská komorní filharmonie, Pražský komorní orchestr aj.).
Od roku 2004 spolupracuje s renomovaným světovým violistou Albertem Bianchim, se kterým
vystupovala v Itálii, Monte Carlu a jinde. Jitka Hosprová se představila i v zámoří (USA) a v řadě
zemí Evropy. Hraje na mistrovský nástroj Gaspara Strnada z roku 1792.
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Elektrické housle – Martin Válek

nové kompozice a transkripce děl klasiků
Marin Válek (elektrické housle)
P e t r Wa j s a r ( k l á v e s y ) , A n t o n í n Š t u r m a ( b a s k y t a r a )
David Růžička (bicí)
Houslista Martin Válek (1. dubna 1970 v Praze), dvojnásobný laureát Kocianovy houslové
soutěže v Ústí nad Orlicí, hrál v jedenácti letech houslový koncert Antonia Vivaldiho se souborem
Pražští komorní sólisté a hned následující rok vystoupil s Leuwardenským studentským
orchestrem v Holandsku. Pražskou Konzervatoř absolvoval ve třídě Vladimíra Rejška a studium
na Akademii múzických umění zakončil u Petra Messiereura. V roce 1987 zvítězil v konkurzu
na mezinárodní festival EMF v Severní Karolině a vzápětí se zde stal žákem profesora pařížské
konzervatoře, francouzského houslového virtuoza Gérarda Pouleta, u kterého studoval sólovou
i komorní hru. V oboru komorní hudby je činný již od studií na AMU, kdy byl od roku 1993 primariem smyčcového kvartete Apollon. V roce 1999 založil smyčcové kvarteto Epoque, které
svým repertoárem přesahuje žánrové meze a vstupuje do oblasti jazzu, rocku, punku. Kvarteto
Epoqu koncertuje také v zahraničí, bylo ve Francii, Německu a Izraeli, a natočilo již tři kompaktní disky. Počátkem devadesátých let studoval Martin Válek v USA u Sidney Hartha na Yalské
univerzitě v New Havenu, Connecticut, a byl tam koncertním mistrem univerzitního symfonického orchestru. Kariéru sólisty zahájil koncerty ve Smetanově síni v Praze a v hudebních síních
v Lipsku a Drážďanech. Současně začal natáčet pro Českou televizi a Český rozhlas. Na Bienále
moderní hudby v Záhřebu hrál se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu houslový koncert
Jiřího Kalacha a na festivalu evropských rozhlasových orchestrů v Kolíně nad Rýnem provedli
Sibeliův houslový koncert. Vystupuje také se zahraničními tělesy – symfonickými orchestry
v Izmiru a Taipe a Torontskou filharmonií. Debutový sólový kompaktní disk s houslovými
koncerty Jeana Sibélia a Sergeje Prokofjeva natočil Martin Válek v roce 2002 se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu za řízení svého otce Vladimíra Válka.
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Jiří Stivín & Collegium Quodlibet
Pocta Antonínu Dvořákovi
Jiří Stivín (flétny)

Robert Hugo (cembalo), Petr Hejný (violoncello)
Colleguim Quodlibet
V den svátku odvěké patronky hudebníků sv. Cecílie dne 22. listopadu se poprvé v roce 1981
sešlo neobvyklé muzikantské sdružení Collegium Quodlibet. Z příležitostné sešlosti spřízněných
duší kolem osobností Jiřího Stivína se časem vyvinulo těleso, jehož proměnlivá sestava sice
zůstala věrna libovůli proklamovaného v názvu, nicméně cílevědomostí svého snažení
při mapování nezřídka odlehlých koutů hudební historie i současnosti, stejně jako snahou prezentovat je netradičními způsoby, nabylo časem podoby čehosi stálého, neřku-li systematického.
K zakládajícím členům jádra Collegia, k němuž vedle Stivína patřili zejména gambista a cellista
Petr Hejný, hráč na cembalo Jaroslav Tůma a perkusionista Alan Vitouš, přibyli záhy dílem další
renomovaní sólisté (připomeňme alespoň Petra Messieureura, Jana Talicha, Martu Líbalovou,
Gabrielu Demeterovou, M. Koženou, Roberta Huga nebo Stanislava Bohuniu), dílem pak kádr
hudbymilovných nadšenců, aby se na poměrně frekventovaných vystoupeních pouštěli společně
po zarostlých chodníčcích hudební minulosti či naopak dali zaznít v překvapivých souvislostech
a spojeních dílům současníků.
Jiří Stivín (*1942)
Představuje po tři desetiletí jednoho z nejsvéráznějších aktérů české hudební scény. Studoval
na pražské FAMU obor filmový a televizní obraz. Po absolutoriu se ale začal věnovat výhradně
hudbě. Studoval na Royal Academy of Music v Londýně a skladbu na pražské HAMU. Stivín se
kromě hudby předklasické intenzivně věnuje jazzu, komponování a improvizované hudbě,
přičemž vedle saxofonů, klarinetu a příčných fléten používá také flétny zobcové, lidové píšťaly
a různé elektronické přístroje. Jako sólista vystupuje s renomovanými hudebními tělesy, řídí
vlastní soubor Collegium Quadblibet a Jiří Stivín & Co jazz systém, vystupuje v sólových
recitálech s cembalem, varhanami, kytarou nebo úplně sám a s magnetofonem. Je členem European Jazz Ensemble, přes deset let měl v každé koncertní sezóně Pražského symfonického
orchestru FOK cyklus koncertů „Flétny všeho druhu“. Jiří Stivín je autorem mnoha skladeb
pro různé formace, scénické a filmové hudby. V roce 1997 byl již podruhé nominován na cenu
„Český lev“ a získal Českou výroční hudební cenu v žánrové kategorii jazz. V současné době
buduje „Centrum pro improvizaci v umění“ ve Všenorech u Prahy s aktivitami zaměřenými
na hudbu, film, pohyb, výtvarné umění a mluvené slov.
Robert Hugo (*1962)
Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Na pražské AMU vystudoval obor hudební
teorie. Zároveň studoval hru na varhany u profesorů M. Šlechty aj. Tůmy. Cembalo studoval
na drážďanské akademii staré hudby u Johna Tolla. Zúčastnil se kurzů prof. Z. Růžičkové,
J. Sonnleitnera, J. Ogga a H. Frankeho. Pracoval jako korepetitor divadla Laterna Magika, vyučoval sborový zpěv na dramatickém oddělení pražské konzervatoře. Krátce působil jako dirigent
Janáčkova divadla v Brně. Nyní je varhaníkem Nejsvatějšího Salvátora v Praze. V roce 1992
založil soubor Capella Regia Musicalis, s nímž se věnuje převážně české hudbě. Jako muzikolog
je významným odborníkem v oblasti staré české a jihoněmecké hudby
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Galerie F. Drtikola Příbram

Kaprálová kvartet
Rita Čepurčenko (1. housle – host ze St. Peterburgu)
Simona Hurníková (2. housle)
Světlana Jahodová (viola)
Margit Klepáčová (violoncello)
Smyčcové kvarteto, které nese jméno Vítězslavy Kaprálové (1915 – 1940), vzniklo v roc 1995
s původním názvem Venus Quartet Prague jako soubor netradiční svým čistě ženským obsazením
a zejména snahou objevovat nový repertoár. V roce 2001, po dohodě s dědici Vítězslavy
Kaprálové a její mezinárodní společnosti v Kanadě The Kapralova Society, přijaly členky
souboru jméno kvarteta po této významné české skladatelce. V současné době patří Kapralova
Quartet mezi přední česká kvarteta. Vůdčí osobností je Rita Čerpučenko, která vystudovala konzervatoř a vysokou školu v Leningradě ve třídě světově proslulého profesora Borise Gutnikova.
Kvartetní hru studoval tento soubor u profesora Břetislava Novotného, primaria slavného
Kvarteta města Prahy. Došlo tak k velmi šťastnému spojení dvou škol; světově uznávané ruské
houslové školy a české tradiční kvartetní hry, jímž kvarteto získalo svoji specifičnost a odlišnost
od jiných smyčcových kvartet. Kapralova Quartet má velmi široký repertoár, který vedle
klasických děl obsahuje také řadu skladeb 20. století – jako jedno z mála smyčcových kvartet má
v repertoáru například kompletní kvartetní dílo Alfreda Schmittkeho, jehož provedení
na Pražském jaru v r. 2002 získalo souboru vysoké uznání odborné kritiky. Kvarteto koncertuje
na předních evropských pódiích a natočilo již řadu gramofonových, rozhlasových a televizních
nahrávek. V roce 2001 se nahrávka kvarteta Vítězslavy Kaprálové umístila na 3. místě v soutěži
živých nahrávek pořádané Radio France. V roce 2003 vystoupení souboru na červnovém festivalu v Nagoyi natočila Japonská televize. V roce 2004 podniklo kvarteto úspěšné kanadské turné,
kde vedle koncertních vystoupení členky souboru vedly též mistrovské kursy v Madisonu
(Alberta) a jako čestní hosté byly pozvány do proslulého Banff Centre.
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Michiyo Keiko
soprán (Japonsko)
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Opera

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Rusalka

Svou předposlední operu – Rusalku – komponoval Antonín Dvořák v mimořádně příznivé tvůrčí
pohodě. Text básníka, dramatika, libretisty a režiséra Jaroslava Kvapila (1868–1950) se mu nejen
velmi líbil, ale navíc jej zaujal i svým nezastíraným obdivem ke Karlu Jaromíru Erbenovi, neboli
k básníkovi, který byl Dvořákovi i Kvapilovi velmi blízký. Operu skládal z velké části ve svém
milovaném letním sídle na Vysoké u Příbrami, s nedalekým lesním jezírkem pod starými stromy,
zeleným paloukem a výhledem na novorenesanční zámeček svého švagra, hraběte Václava
Kounice, kde našel pro práci na pohádkové opeře ideální prostředí. Není divu, že operu dokončil
během pouhých 7 měsíců. Ve zhudebnění příběhu o vodní víle Rusalce dosáhla Dvořákova tvůrčí
genialita svého vrcholu. Kouzlo pohádkové atmosféry ho inspirovalo k vytvoření osobité,
barevné impresionistické hudby, plné melodické fantazie a mistrovské instrumentace. Svou
hudbou dokázal neobyčejně sugestivně vyjádřit hru vln i odlesk měsíčního svitu na jezerní
hladině i neopakovatelné kouzlo pohádkového snu.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156

Dne 1. 3. v nočních hodinách si motohlídka strážníků MP
Příbram při své pravidelné hlídkové činnosti všimla na
parkovišti pod Svatou Horou muže sedícího v zaparkovaném osobním vozidle bez rozsvícených světel. Poté, co si
muž všiml hlídky strážníků, nastartoval vozidlo a odjel
z parkoviště. Strážníci se rozhodli řidiče sledovat, protože
jel velmi rychle. Po chvíli odbočil do jednosměrné ulice
a pokračoval v jízdě do protisměru. Strážníci použili výstražné a zvukové znamení k zastavení vozidla, protože
hrozilo nebezpečí, že bude ohrožen život a zdraví osob,
anebo majetek. Řidič na výzvu strážníků vozidlo zastavil.
Chování řidiče vykazovalo známky požití alkoholického
nápoje, a tak strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR,
které celý případ předali. Policisté v přítomnosti strážníků
provedli orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem (1,81 promile).
Dne 2. 3. večer zavolal telefonicky na služebnu MP Příbram
muž, že v Plzeňské ulici dvojice mladíků převrací odpadkové koše a kope do nich. Na místo byla ihned vyslána
hlídka strážníků, která zadržela dva mladíky odpovídající
popisu oznamovatele na náměstí T. G. Masaryka. Mladíci
se ke svému protiprávnímu jednání přiznali a strážníci
jejich přestupek vyřešili.
Dne 3. 3. těsně po půlnoci oznámil občan na služebnu MP
Příbram, že osobní vozidlo vrazilo do dopravní značky
v Průběžné ulici a teď je zaparkováno v ulici Milínské.
Na místo události okamžitě přijela hlídka strážníků.
Strážníci u vozidla zastihli dva mladé muže, kteří nebyli
schopni hodnověrně prokázat svoji totožnost. Hlídka dále
zjistila, že došlo k poškození dopravní značky „Zákaz
vjezdu všech vozidel“. Strážníci na místo přivolali Policii
ČR, které celý případ předali. Následně bylo zjištěno, že
mladý muž řídil vozidlo bez platného řidičského oprávnění
a pod vlivem alkoholu.
Dne 7. 3. odpoledne telefonicky oznámil občan na tísňovou
linku Městské policie Příbram, že byl fyzicky napaden v 1.
patře obchodního střediska Terminál v Jiráskových sadech
mužem asijské národnosti, který prodával v jednom z obchodů. Na místo události se ihned dostavila dvoučlenná
hlídka strážníků a ihned kontaktovali oznamovatele, který
byl zraněn na rtu a pravé tváři. Strážníci se pokusili zjistit
pachatele, ale ten však dle sdělení dalších svědků uprchl.
Zraněného muže strážníci převezli na ošetření do Oblastní
nemocnice Příbram a celý případ předali Policii ČR.
Dne 8. 3. večer požádala Městskou policii Příbram o spolupráci operátorka ZZS Příbram, která obdržela prostřednictvím tísňové linky Život 90 žádost o rychlou pomoc
od paní z Příbrami I. Strážníci se ihned dostavili do bytu
oznamovatelky a poskytli ženě první pomoc a setrvali na místě
do příjezdu vozidla zdravotnické záchranné služby.
Dne 9. 3. ráno telefonoval na služebnu Městské policie
Příbram občan, že z okna svého domu vidí muže v modré
bundě s basebalovou čepicí, který se pokouší rozbít okno
vozidla zaparkovaného v Hradební ulici v Příbrami I.
Na místo se okamžitě dostavila hlídka strážníků, která zde
zadržela muže odpovídajícího popisu. Strážníci zjistili
totožnost muže a následně zkontaktovali oznamovatele,
který strážníkům označil inkriminované vozidlo.
Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byla
na místo přivolána hlídka Policie ČR, které byl případ
předán. Na žádost Policie ČR byl na označené vozidlo

nasazen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Dne 13. 3. ráno telefonicky oznámil občan na tísňovou
linku Městské policie Příbram, že v rybníku Hořejší Obora
u nábřeží A. Dvořáka plave tělo. Na místo se ihned dostavila
dvoučlenná hlídka strážníků, která kontaktovala oznamovatele a zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Hlídka
MP Příbram okamžitě zavolala na místo Rychlou záchrannou službu, hasiče a událost oznámila Polici ČR. Strážníci
místo zabezpečili před vstupem nepovolaných osob a po příjezdu policistů jim celý případ předali. Hlídka MP Příbram
však nadále zůstala na místě události a poskytla nezbytnou
součinnost Policii ČR.
Dne 15. 3. odpoledne přišla žena na služebnu MP Příbram
ohlásit odcizení kabelky, v níž měla mobilní telefon, osobní
doklady a finanční hotovost cca 1000 Kč. Oznamovatelka
uvedla, že kabelka jí byla zřejmě odcizena neznámou
osobou v nestřeženém okamžiku, kdy si ji odložila na lavičku v Jiráskových sadech. Protože zde bylo podezření
z trestného činu, strážníci kontaktovali Policii ČR a případ
jí předali.
Dne 16. 3. v noci telefonicky oznámil občan na tísňovou
linku Městské policie Příbram, že v areálu jedné mateřské
školy v Příbrami I se pohybují nějaké osoby, svítí baterkou
a jsou velmi hlučné. Na místo byla ihned vyslána hlídka
strážníků, kteří zde zastihli dva mladé muže. Muži sdělili,
že zde pouze hlasitě hovoří a baví se přeskakováním laviček. Strážníci prohlédli objekt školky a nenalezli žádné
stopy poškození. Muži nebyli schopni hodnověrně prokázat
svoji totožnost, a tak je strážníci převezli na Obvodní oddělení Policie ČR. Po zjištění totožnosti byli muži strážníky
poučeni o nevhodnosti svého chování a propuštěni.
Dne 19. 3. oslovila hlídku strážníků při pochůzkové činnosti starší žena, s tím, že byla nakupovat a neví, jak se
vrátit zpět domů. Paní u sebe neměla žádný doklad totožnosti a sdělila, že bydlí v domě s pečovatelskou službou
v Příbrami, ale neví, v kterém. Strážníci za využití místní
znalosti kontaktovali pracovníka pečovatelské služby, který
jim sdělil, že tato paní bydlí v domě s pečovatelskou
službou v Příbrami I, kam ženu strážníci dopravili.
Dne 22. 3. telefonovala na služebnu Městské policie
Příbram žena, že v Příbrami VII vynáší osoby z protějšího
domu velké množství odpadu a odkládají ho mimo určené
nádoby na domovní odpad. Na místo se dostavila hlídka
strážníků a zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě,
a pořídila fotodokumentaci. Strážníci se opakovaně pokusili
kontaktovat osoby bydlící v uvedeném bytě, avšak
neúspěšně. MP Příbram předala případ příslušnému odboru
MěÚ Příbram, který bude provádět ve věci další úkony.
Dne 26. 3. v noci telefonicky oznámil občan na tísňovou
linku Městské policie Příbram, že na parkovišti u hotelu
Salve se pohybuje podezřelá osoba a nahlíží do zaparkovaných vozidel. Strážníci se ihned dostavili na místo
a zadrželi zde mladíka, který odpovídal popisu oznamovatele. Strážníci zkontrolovali všechna vozidla na parkovišti a nenalezli žádné stopy jejich poškození. Protože však
mladík u sebe neměl žádný doklad totožnosti, byl převezen
hlídkou strážníků na Obvodní oddělení Policie ČR
za účelem zjištění jeho totožnosti.
JUDr. Milan Fára, zástupce velitelky MP Příbram

Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje města, byl radou města pověřen k zajištění prezentace
Územní studie městského prostoru náměstí 17. listopadu – Kulturní dům vč. vnitrobloků, Příbram VII,
která se uskuteční v pondělí dne 14. dubna 2008 od 17 hodin v prostorách Malé scény Divadla A. Dvořáka Příbram.
Obsahem studie je prověření současného stavu řešeného území, návrh opatření a staveb k zajištění potřeb města.
Výklad k Územní studii zajistí zpracovatel Ing. arch. Milan Salaba s kolektivem. Odbor koncepce a rozvoje města chce
touto cestou seznámit veřejnost a dotčené orgány s možnostmi daného území, které jsou ve studii navrženy.
Územní studii je možné si prohlédnout před konáním prezentace, a to na odboru koncepce a rozvoje města,
Městský úřad Příbram, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 2. patro nebo na webových stránkách města.
Přivítáme Vaše podněty a vyjádření k územní studii.

Již více než rok využívají zákazníci 1. SčV SMS zprávy

Příbramsko, Kolínsko a některé části Prahy-východ už více než rok mohou využívat pro svou informovanost kolem dodávky pitné vody
služby zasílání informací pomocí SMS zpráv. V roce 2007 se postupně zaregistrovalo 567 zájemců, dalších 37 přibylo počátkem letošního
roku. Nynějších 608 registrovaných odběratelů činí 3,43 % z celkového počtu 17 730 smluvních zákazníků. „Zatím se uskutečnilo
prostřednictvím SMS služby 51 kampaní a bylo rozesláno celkem 1 171 zpráv“, uvedla Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV,
a. s. Vedení 1. SčV věří, že zájem o informování “esemeskami” bude stále narůstat. Noví zájemci se mohou zaregistrovat buď na webových
stránkách www.voda-info.cz, nebo telefonicky na čísle 840 111 111. Dalším způsobem je zasláním SMS ve tvaru VEOLIA na číslo
720 001 112. Nově zaváděnou službou je informování odběratelů prostřednictvím hlasových zpráv, které jsou jim zasílány na jejich
mobilní telefony. „Tady jsme mysleli především na starší obyvatele, kterým mnohdy činí potíže přečíst drobná písmenka SMS zprávy
na displeji telefonu. A samozřejmě na nevidomé či jinak zrakově postižené občany,“ upřesnila mluvčí Kristina Blaszscyková.
Kromě toho je samozřejmě v provozu i klasická telefonní zákaznická linka. Ta má od 4. října 2007 nové telefonní číslo 800 454 545.
Změnou čísla se značně zkrátila doba pro vyřízení dotazů a zlepšila se dosažitelnost pracovníků 1. SčV odběrateli. Na linku je možné volat
ve všedních dnech od 7 do 19 hodin, nově také o víkendu od 8 do 19 hodin. „Poruchy a závady je zde však možné hlásit v jakoukoli
denní i noční hodinu,“ dodala Blaszscyková.
V lednu 2008 vyřídili na nové zákaznické lince celkem 528 zavolání a průměrná čekací doba zákazníků ve frontě hovorů byla 11 vteřin.

Příbramští občánci narození v březnu
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Historický úspěch ženského volejbalu v Příbrami
Děvčata ze ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, získala pod hlavičkou TJ Baník Příbram
ČESKÝ POHÁR. Český pohár mládeže je z pohledu odborné volejbalové veřejnosti
soutěží, která nejspravedlivěji ukáže kvalitu a herní úroveň jednotlivých družstev.
Protože se jedná o dlouhodobou soutěž, je zcela vyloučena náhoda a družstva musí v celkově
pěti turnajích včetně kvalifikace (cca 35 utkání) prokázat svou stabilní výkonnost. V sobotu
14. a v neděli 15. března 2008 se v Přerově konalo IV. poslední finálové kolo Českého
poháru ve volejbalu starších žákyň. Naše děvčata uhájila své postavení z minulých turnajů,
obhájila 1. místo a získala poprvé v historii příbramského ženského volejbalu Český pohár.
Do Přerova se sjelo v kategorii starších žákyň 24 z předcházejících turnajů nejlepších volejbalových družstev z Čech i Moravy. Jen pro informaci, počátečních kvalifikačních bojů se
zúčastnilo více jak 50 družstev z celé republiky. Naše děvčata zahrála výborně, bojovně
a jejich zodpovědný přístup v tréninkové přípravě přinesl úspěch. I tak renomované špičkové
oddíly ženského volejbalu z Olomouce, Přerova, Frýdku Místku, Prostějova, Liberce, Slavie
Praha, Olympu Praha nestačily na děvčata ze ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, hrající
pod hlavičkou TJ Baník Příbram.
Naše žákyně teď čekají další důležité volejbalové boje. Po jednoznačném vítězství v krajské
soutěži a získání titulu „Krajský přeborník“ se zúčastní kvalifikačních a snad i finálových
turnajů o „Přeborníka České republiky“. Ještě jako žákyně pomáhaly svým starším
spoluhráčkám v lize kadetek - druhé nejvyšší republikové soutěži. Příbramské družstvo
kadetek jako nováček soutěže všechny překvapilo a ligu vcelku bezproblémově vyhrálo. Teď
je tedy čeká kvalifikace o vstup do nejvyšší soutěže – extraligy.
Přejme všem hráčkám zdravotně bezproblémovou tréninkovou přípravu a další
úspěchy ve sportu s názvem volejbal. Držme palce!
A závěr pro rodiče. Všem děvčatům patří uznání nejen ve sportu, ale i v nejdůležitější
přípravě na život – ve vzdělávání. V podstatě všechna volejbalová děvčata se jak vloni, tak
i letos dostala na střední školy dle svého výběru jen na základě svého průměrného prospěchu
na základní škole bez přijímacích zkoušek, a to i při velké tréninkové sportovní zátěži. Je to
jen další důkaz, že vzdělávání a i časově náročný sport mohou jít v životě ruku v ruce
společně. Máte doma sportovně založenou dceru, ročník narození 1996 a mladší, která by
ráda pravidelně sportovala? Přiveďte ji kvalifikovaným trenérům do tělocvičen na ZŠ pod
Svatou Horou, Příbram, bude o ni dobře postaráno. Víte, že děvčata musí na rozdíl od kluků
začít s volejbalem co nejdříve? Začít v pubertě je už pozdě!!! Základní škola pod Svatou
Horou, Příbram = garant výuky špičkového volejbalu kluků i děvčat ve sportovních třídách.
Mgr. Petr Ročňák, ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

Cyklisté na startu sezóny zaspali

Ostrý start do domácí silničářské sezóny příbramským cyklistům nevyšel. V tradičním
závodě Brno - Velká Bíteš - Brno zařazeném do Českého poháru propásli oba rozhodující
úniky a čtyři z nich dokončili 160kilometrovou trasu v hlavním poli. Nejlépe si vedl Zdeněk
Machač, který dospurtoval patnáctý. Paďour obsadil 40., Brázdil 42., Kratochvíla 43. a Mach
85. místo. Trio Staněk, Hušek a Wolf vzdalo. Závod vyhrál Mareš z PSK Whirlpool před
Kadlecem (Dukla Praha), Bronišem (Trenčín) a Prázlovským (Sparta Praha).
Na start úvodního podniku sezóny se postavilo 137 cyklistů. Hned před první vrchařskou
prémií v Kohoutovicích se zrodil rozhodující únik, když odjela výše zmíněná čtveřice. “Byli
tam všichni z našich předních týmů, kromě nás. Byla to od kluků školácká chyba. I když se
pak snažili, vedoucí skupinu už přes veškerou snahu nedojeli,” zlobil se šéf CK Windoor´s
Příbram Jiří Wimmer, jehož ovečky zaspali ještě jednou. Třicet kilometrů před cílem se totiž
od pelotonu odpojila další šestičlenná skupina, ve které opět chyběli červeno-černo-bílé trikoty příbramských závodníků. Čtyři z nich nakonec dojeli v hlavním poli čítajícím 50 cyklistů,
jehož tempu však nestačil Mach. Cílem závodu nakonec projelo 97 závodníků.
-jos-

Juniorský tým synchronizovaného bruslení DAISIES
Tým DAISIES Bruslařského klubu Příbram vybojoval koncem ledna titul mistrů České republiky v kategorii
juniorů v synchronizovaném bruslení a získal tím právo startu na juniorském mistrovství světa World Challenge
Cup for Juniors, které se konalo ve dnech 6. – 8. března ve francouzském městě Rouen.
Tým DAISIES při svém prvním startu na vrcholné světové soutěži obsadil patnáctou příčku. K rozhovoru jsme
pozvali trenérku týmu DAISIES Mgr. Jitku Charyparovou.
Paní trenérko, jak probíhala příprava týmu na mistrovství světa a s jakými ambicemi odjížděl tým
DAISIES reprezentovat do Rouenu?
„Naše kvalifikace na mistrovství světa byla po předchozích výkonech na domácích soutěžích do značné míry
překvapivá, a proto jsme museli narychlo měnit náplň činnosti v našem klubu. Děvčata však na mistrovství
republiky podala výborné výkony, jak v krátkém programu, tak i ve volné jízdě a na juniorský svět se kvalifikovala zaslouženě. Provedli jsme společně některé dílčí úpravy obou soutěžních programů se snahou o jejich
finalizaci s důrazem na celkový dojem z jejich předvedení. Naše ambice na umístění byly „střízlivé“. Jinak
řečeno synchronizované bruslení jako poměrně mladá sportovní disciplína je ve světě velmi populární a velmi
dynamicky se rozvíjí. Zejména skandinávské země Finsko, Švédsko a dále USA a Kanada, jsou leadery tohoto
sportu jak v juniorské, tak i seniorské věkové kategorii, proto favority na medaile bylo třeba hledat mezi týmy
z těchto zemí. Mistrovství světa v Rouenu se zúčastnily týmy ze třech světových kontinentů, zmíněné země plus
Německo měly právo nasadit do mistrovství po dvou týmech, ostatní země vyslaly vždy jednoho zástupce. Výkonnost některých našich soupeřů jsme přibližně znali z předchozích mezinárodních soutěží konaných v Praze,
ostatní jsme viděli v Rouenu poprvé. Naše umístění, vzhledem k prvnímu startu na mistrovství světa s minimem
mezinárodních zkušeností, jsme tipovali v nejlepším případě a při optimálním výkonu někde na začátku druhé
desítky startovního pole.“
A jak se naplnila Vaše očekávání? „K této otázce se s dovolením rozhovořím trošku obšírněji. Umístění
v krátkém programu na 15. příčce bylo malinko zklamáním, nicméně ztráta na týmy Švýcarska, Francie, Ruska,
Itálie a Německa umístěné na čtrnáctém až desátém místě byla minimální, jen něco přes dva body. DAISIES
předvedly v krátkém programu velice solidní výkon bez závažnějších chyb, na druhou stranu se přece jen projevila nervozita vyplývající z debutu na mistrovství světa, ke které částečně přispěl i nepříliš výhodný los
startovního pořadí pro krátký program (DAISIES nastupovaly ke krátkému programu jako poslední z celého
startovního pole), částečně možná také únava z dlouhého cestování a předvedení krátkého programu bylo jak
se říká „bez šťávy“, v jakémsi útlumu. K volným jízdám tým nastupoval v báječné atmosféře zaplněné sportovní
arény, která je umístěna na ostrově uprostřed řeky Seiny, s odhodláním předstihnout některé soupeře před námi. Děvčata zajela velice dobrou volnou jízdu, i když se nevyvarovala drobných chyb, ale vzhledem k výkonům
soupeřů se bohužel nepodařilo žádný tým předstihnout, pouze jsme značně zvýšili náskok před týmy Austrálie,
Maďarska a Chorvatska, které byly po krátkém programu za námi.“
Rouen je až téměř u břehů Atlantiku, jak jste na mistrovství světa cestovali?
„Do dějiště mistrovství jsme cestovali autobusem téměř 1200 km, což představuje cca 15 hodin jízdy a to bylo
velmi únavné, ale nedá se nic dělat. Téměř veškeré náklady související s účastí na mistrovství nesly členky
týmu, a tak jsme si nemohli dovolit cestování letadlem jako většina zúčastněných týmů, které mají profesionální
zázemí. To jsou zároveň některé z aspektů, které ovlivnily naši konkurenceschopnost na světové soutěži.”
Náklady účasti na mistrovství světa nesly členky týmu, ale vždyť reprezentovaly Českou republiku…
„… to máte pravdu, avšak synchronizované bruslení není fotbal, hokej, atletika, či některé další sporty, kde
reprezentanti mají hrazeny nejen veškeré náklady spojené s účastí na kontinentálních či světových soutěžích
včetně jednotného oblečení a podobně, ale případně inkasují za umístění ještě finanční odměny. „Synchro“ je
sportem, který několik let bohužel neúspěšně usiluje o zařazení do programu zimních olympijských her.
Dojde-li v budoucnu k jeho zařazení do programu olympiád, možná se situace s podporou tohoto krásného
a atraktivního sportu změní k lepšímu. My jsme byli v situaci o to komplikovanější, že na rozhodnutí, zda budeme
schopni „finančně utáhnout“ účast na mistrovství světa, jsme měli jen několik dnů do podání závazné přihlášky
Českým krasobruslařským svazem na ISU (pozn. Mezinárodní bruslařská unie). ČKS za tým DAISIES uhradil
účastnický poplatek, ostatní náklady na dopravu, ubytování, stravování, úhradu ledové plochy na trénink
v Rouenu, pojištění, jednotné oblečení atd. jsme hradili „ze svého“. I přes velmi krátký čas, který jsme měli
k dispozici, se nám podařilo dohodnout spolupráci s některými subjekty, jejichž pomoci si velmi vážíme.
Partnerství nám nabídla firma HALEX-SCHAUENBERG, ocelové konstrukce, s. r. o., pomoc nám poskytly
i další příbramské firmy, např. Reklama99, PBtisk a některé další. Žádost o pomoc jsme adresovali rovněž
na Středočeský kraj a městu Příbram, za jejichž významnou podporu při zajištění naší účasti na mistrovství
světa touto cestou děkujeme.“
Jaké jsou Vaše další dojmy z mistrovství světa? „Vesměs velmi pozitivní, soutěže měly vynikající sportovní
úroveň, báječnou atmosféru s výbornou diváckou kulisou. Děvčata důstojně reprezentovala republiku, kraj
i naše město, a to nejen při vystoupeních na ledové ploše, ale i mimo, a svým půvabem a vzorným vystupováním,
sklidila zaslouženou pozornost jak v samotném Rouenu, jehož historické centrum jsme si stihli prohlédnout, tak
i na zpáteční cestě ze šampionátu při zastávkách ve Versailles a v Paříži.“
Ještě otázka k názvu Vašeho týmu „DAISIES“, proč zrovna sedmikrásky a proč anglicky?
“S názvem jsme si lámali hlavy před loňskou sezónou při vzniku našeho juniorského týmu, jehož jádro je složeno
z členek původního žákovského týmu Pážata. Název Pážata vznikl spontánně v souvislosti s jedním programem
lední revue Bruslařského klubu Příbram a zůstal názvem pro náš tým v kategorii mladšího žactva. Pro juniorský
tým, který se zúčastňuje mezinárodních soutěží, bylo třeba název týmu zjednodušit, aby byl zároveň srozumitelný
a vyslovitelný pro nečesky mluvící svět. Navíc se domnívám, že název DAISIES, v překladu kromě sedmikrásky
či chudobky také skvost nebo perla, je trefný. Drobná květina, kterou najdete pravděpodobně na každé louce
a přesto je velmi krásná, jak vyplývá z jejího názvu, zároveň je velmi odolná a nepotřebuje zvláštní péči. Lidé,
kteří pečují o okrasné trávníky, by mohli vyprávět, jak je obtížné trávník těchto kvítků zbavit. Myslím, že výkony
DAISIES v Normandii byly hodné názvu týmu, a že jsme dokázali našim soupeřům, že s námi do budoucna musí
počítat a snadno se nás nezbaví.“
A Váš názor na perspektivu týmu DAISIES do budoucna?
“Základ týmu tvoří členky Bruslařského klubu Příbram a dále je doplněn o bruslařky Sportovního klubu
krasobruslení Příbram a jednu členku USK Praha, které mají krasobruslařským svazem v našem týmu povolené
hostování. Tým disponuje bruslařkami na velmi dobré technické úrovni a jak se říká, je tady na čem stavět,
neboť většina děvčat je současně aktivními bruslařkami v sólovém krasobruslení. To však je zároveň také
negativem, neboť adaptace ze sólového krasobruslení na synchronizované bruslení není úplně jednoduchá
a současně někdy dochází k termínovým kolizím tréninků a soutěží. Kromě jedné členky týmu, která překročí
věkovou hranici, mohou ostatní v juniorské kategorii závodit i v příští sezóně. Účast na mistrovství světa byla
pro všechny velikou motivací, a proto doufám, že letošní mistrovství světa bylo pro náš tým sice první, ale
rozhodně ne poslední, a v příští sezóně s novými soutěžními programy, na jejichž tvorbě jsme již začali společně
pracovat, obhájíme titul na mistrovství republiky a na juniorském mistrovství světa budeme mít příležitost
bojovat o lepší umístění než letos.“
Děkuji za rozhovor a Vám i DAISIES přeji hodně sportovních úspěchů v nadcházející sezóně a na příštím
mistrovství světa.
- BK Pb-
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Starosta města Josef Řihák podepsal smlouvu s dobrovolnými hasiči. Ti budou během roku pomáhat
sekat trávu.

Děti z Mateřské školy pod Svatou Horou se radují z nového nábytku, který byl pořízen z rozpočtu
města.

Starosta města J. Řihák se zúčastnil slavnostní schůze Svazu postižených civilizačními chorobami.

Blahopřejeme příbramskému juniorskému týmu synchronizovaného bruslení DAISIES k úspěchu.

Místostarosta Petr Kareš listuje plánem průmyslové zóny Balonka, o kterou mají investoři zájem.

Žáci ze Základní školy Březové Hory byli přijati na radnici a povídali si se starostou města J. Řihákem.

Úspěšné volejbalistky ze Základní školy pod Svatou Horou, Příbram. Hrají pod hlavičkou TJ Baník
a přivezly do Příbrami Český pohár. Srdečně blahopřejeme!

OHK Příbram vyhlásila dne 8. 4. nejlepší firmu Příbramska. V kategorii malých firem vyhrála firma
Windoors Příbram bratří Jana a Jiřího Wimmerových. Mezi velkými firmami obhájila prvenství
společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Na snímku jsou Jan Wimmer a gen. ředitel Kovohutí
Ing. Jiří Dostál s cenami pro vítěze.

Informace z radnice

Anketa o budoucnosti heren v Příbrami

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák vyzval v březnovém
čísle městského zpravodaje Kahan spoluobčany, aby
odpověděli na otázku, zda má město Příbram vydat vyhlášku regulující provoz výherních hracích automatů.
Do dnešního dne přinesli občané celkem 225 vyplněných
anketních lístků. Z toho pro regulaci výherních hracích
automatů se vyslovilo 215 občanů.
Celkem 42 občanů připojilo k vyplněnému lístku vlastní
komentář. Proti je pouhých deset občanů.

Které chodníky budou letos opraveny

V Příbrami se letos v souladu se schváleným rozpočtem
města budou opravovat a stavět následující chodníky, průchody a cyklostezky:
Oprava chodníku u 2. polikliniky - dokončení úprav - cena
100 tisíc Kč
Výstavba chodníku na Sázkách - 2. etapa - cena 500 tisíc Kč
Parkoviště u Jihočeské – vodorovné značení – chodník,
sloupky - cena 50 tisíc Kč
Chodník v ul. Edvarda Beneše - cena 200 tisíc Kč
Oprava chodníku a cyklostezky Marila - lesopark - cena
100 tisíc Kč
Chodník u Technoly, úprava prostranství - cena 300 tisíc Kč
Chodníky v ul. Politických vězňů - cena 400 tisíc Kč
Chodník v Milínské ulice - cena 200 tisíc Kč
Chodník v Komenského ulici - cena 100 tisíc Kč
Chodník v parku v Jiráskových sadech - cena 170 tisíc Kč
Bezbariérový přístup na parkoviště - cena 300 tisíc Kč
Chodník a cyklostezka do Žežic - cena 2,8 milionu Kč
Chodník v Březnické ulici – Leko - cena 350 tisíc Kč
Chodník v ul. 28. října - cena 100 tisíc Kč
Celkové náklady budou činit 5,67 milionu korun.

Vodovod a kanalizace v Hrabákově ulici

Rada města Příbrami odsouhlasila doporučení výběrové
komise a potvrdila jako vítěze zakázky na výstavbu
vodovodu a kanalizace v ulicích Hrabákova – Mariánské
údolí v Příbrami pražskou firmu Sefimota, a. s.
S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo. Zahájení
stavebních prací v ulicích Hrabákova, Mariánské údolí
a na náměstí Dr. Josefa Theurera bude přibližně do měsíce,
záleží na klimatických podmínkách. Vysoutěžená cena činí
1 277 636 Eur bez DPH. Výstavba vodovodu a kanalizace
v ulicích Hrabákova – Mariánské údolí je jednou z největších investičních akcí letošního roku v Příbrami.

Získáme dotaci na prevenci kriminality

Starosta města Příbram MVDr. Josef Řihák v těchto dnech
obdržel od Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dopis, z něhož vyplývá, že město Příbram obdrží
na rok 2008 dotaci na prevenci kriminality od MV ČR
ve výši 842 000 Kč.
Z toho 680 000 Kč půjde na rozšíření městského kamerového systému, 100 000 Kč na připojení škol a školek
na pult centrální ochrany, 12 000 Kč na zhotovení preventivně informativního sešitku “Kámoš má problém”
a 50 000 Kč na zpracování Koncepce prevence kriminality
města na období 2009 až 2011.

Byl založen Svazek obcí Čistá Litavka

V minulém týdnu se uskutečnila ustavující valná hromada
Svazku obcí Čistá Litavka. Za město Příbram se jednání
zúčastnil starosta MVDr. Josef Řihák. Na programu byl
podpis smlouvy o založení svazku, schválení stanov, volba
revizní komise a manažera svazku.
Do 30. dubna 2008 bude podána žádost o dotaci na vybudování kanalizace v obcích Orlov, Lazec a Kozičín.
Rozpočet stavby byl předběžně stanoven na 120 milionů
korun. Výstavba kanalizace by měla být zahájena v dubnu
příštího roku a potrvá pravděpodobně 3 roky. Město
Příbram chce na realizaci projektu Čistá Litavka získat
peníze ze strukturálních fondů Evropské unie. Výstavba
nové kanalizace umožní napojit se na modernizovanou
čistírnu odpadních vod v Příbrami obcím v povodí Litavky
- Bohutínu, Lázu, Trhovým Dušníkům a dalším. Projekt
Čistá Litavka vyřeší problematiku čištění odpadních vod
v povodí této podbrdské říčky.

Výběr firmy na úklidové práce

Rada města Příbram vybrala firmu, která bude uklízet v objektech Městského úřadu Příbram. Do výběrového řízení se
přihlásilo celkem 7 firem. Jedna nabídka nesplnila podmínky zadání a byla komisí pro otevírání obálek vyřazena.
Ze zbývajících šesti firem byli čtyři uchazeči vyzváni k doplnění nabídky. Komise posoudila jako nejvýhodnější
nabídku firmy Centrum integrovaných služeb, spol. s r. o.
Příbram. Rozhodujícím kritériem byla nabídková cena.
Vybraná firma bude uklízet za částku 2,250 mil. korun ročně.

Prominutí poplatků ze vstupného

Rada města Příbram schválila prominutí místního poplatku
ze vstupného ze všech maturitních plesů, kde si studenti
požádali. Rovněž byl prominut poplatek ze vstupného
z plesu OHK. Výtěžek z tohoto plesu bude použit ve prospěch Dětského domova Dubenec.

Zvýšení cen za stravování

Rada města Příbram schválila zvýšení ceny za stravování

v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbrami
a zvýšení ceny oběda pro uživatele pečovatelské služby.
Cena celodenního stravování se klientům domova důchodců zvýší od 1. dubna 2008 o 13 korun. Občané, kteří odebírají obědy od pečovatelské služby, zaplatí od dubna
letošního roku o 4 koruny více. Ze současných 41 korun
bude cena zvýšena na 45 korun.

Starosta převezme záštitu

Starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák převezme
záštitu nad Mistrovstvím České republiky ve stolním hokeji,
které se bude konat v Příbrami ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2008.
O převzetí záštity starostu požádal pořadatel akce table
Hockey Club Stiga – Game Příbram.

Inventarizace majetku města

Majetek města Příbram k 31. 12. 2007 činil 4 388 309 612,33 Kč.
Před rokem město vlastnilo majetek za 4 134 750 857,48 Kč.
Dlouhodobé bankovní úvěry města Příbrami činily k 31.
12. 2007 celkem 133 296 693,15 Kč. Z toho za rekonstrukci čistírny odpadních vod je to více než 53 milionů
korun, více než 20 milionů zbývá splatit za úvěr na opravu
Rožmitálské ulice a 46 milionů ještě město Příbram zaplatí
za rekonstrukci Zdabořské ulice.

Prominutí poplatku za komunální odpad

Rada města Příbram se zabývala žádostmi občanů města
o prominutí místního poplatku za svoz, třídění a likvidaci
komunálního odpadu v roce 2008. Celkem bylo od prosince 2007 předloženo 73 těchto žádostí o prominutí výše
zmíněného poplatku, který v Příbrami činí 480 Kč za osobu.
Rada schválila prominutí poplatku v těchto případech:
pokud občan dlouhodobě žije v zahraničí, pokud je občan
dlouhodobě hospitalizován ve zdravotnickém, sociálním či
jiném zařízení, pokud občan žije v Příbrami, ale nebydlí
na adrese trvalého pobytu. A zároveň pokud poplatek
za svoz komunálního odpadu platí tam, kde ho vytváří.

Byla podepsána smlouva s dobrolnými hasiči

Do sekání trávy v Příbrami se letos poprvé v historii zapojí
také dobrovolní hasiči. Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák
a zástupce ředitele Technických služeb Příbram Ing. Petr
Doubek podepsali smlouvu se starosty tří příbramských
sborů dobrovolných hasičů o sekání trávy. Do akce se
zapojí hasiči z SDH Příbram – Březové Hory, Příbram I
a Příbram – Zdaboř. Vedení města jedná ještě s hasiči
z Lazce a z Jerusaléma, kteří rovněž uvažují, že se do sekání
trávy zapojí. Hasiči budou sekat trávu ve všední dny
v době od 15 do 19 hodin, v sobotu a v neděli. Technické
služby jim zapůjčí techniku a ochranné pomůcky.
Za sekání trávy budou hasiči dostávat odměnu ve výši
průměrné hodinové mzdy pracovníka technických služeb.
Hasiči si tímto způsobem mohou přivydělat peníze na svoji
činnost. Město na této jejich službě neprodělá, neboť
peníze by stejně zaplatilo technickým službám. Výhodou
bude, že bude tráva rychle posekaná. V Příbrami je celkem
81,3 hektarů zeleně. K tomu se ještě tráva musí sekat
na 24,4 hektarech podél komunikací a na 12,5 hektarech
v parcích v lesích. Pracovníci technických služeb stíhali
tuto plochu posekat v průměru 2x za rok. S hasiči se
pravděpodobně stihne tráva posekat třikrát do roka.
Sezóna sekání trávy začne podle vývoje počasí od 12. 5.
a potrvá do konce září.

Vstoupíme do Středočeské integrované dopravy

Městská hromadná dopravy v Příbrami (MHD) se zapojí
do Středočeské integrované dopravy (SID). Rada města
Příbram schválila vstup MHD Příbram do tohoto systému
od 15. června 2008. Příbramským občanům budou zachovány všechny výhody, které v současné době v MHD mají.
Současně po vstupu do SID získají i další – budou moci
například v Příbrami přestupovat do 20 minut zdarma.
Po vstupu MHD Příbram do SID budou moci cestující
v Příbrami využívat jak autobusy MHD, tak i linky SID
(tzv. modré autobusy). Výjimku budou tvořit pouze cestující, kteří budou cestovat v Příbrami zdarma. Ti budou moci
v první fázi využívat jen spoje MHD Příbram. Důvodem
tohoto opatření je, aby zejména v dopravních špičkách
nedocházelo k velkému přílivu cestujících na linkách SID
a tím i k omezení možnosti cestovat ve směru do Prahy.
Odbavení cestujících na Prahu v linkách SID musí zůstat
prioritou. Protože cestující v MHD po vstupu do SID
budou moci v Příbrami při cestě autobusem zdarma do 20
minut přestupovat, bude možné přikročit k optimalizaci
spojů MHD ve městě.
Vstup MHD Příbram do SID bude také znamenat nutnost
úpravy stávajících čipových karet, které používají příbramští občané. Toto přečipování již probíhá a většina cestujících již vlastní karty připravené na vstup MHD Příbram
do SID. Z 18 tisíc aktivních karet v současné době zbývá
přečipovat přibližně 2 tisíce karet. Vlastnímu vstupu MHD
Příbram do Středočeské integrované dopravy bude předcházet i mediální kampaň, která se rozběhne v nejbližší
době. Občané Příbrami budou o změnách v hromadné
dopravě informováni zejména prostřednictvím městského
zpravodaje Kahan, místní příbramské televize Fonka
a dalších sdělovacích prostředků.
- jk -
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BISKUP PRAŽSKÝ
1343, (VLÁDL 1301

- 1343)

V našem vyprávění se vrátíme zpět do 14. století a k osobám
majitelů příbramského panství, tedy k pražským biskupům.
Po smrti biskupa - uzavřeného intelektuála Řehoře z Valdeka v roce 1301 byl zvolen jeho zástupcem člen tradičně loajální
rodiny pánů z Dražic. Předtím, než se Jan stal biskupem, postupně
zastával místo faráře v Žatci a kanovníka pražské a vyšehradské
kapituly. Biskupem se Jan stal v na svou dobu relativně vysokém
věku 50 let.
Záhy po instalaci nového biskupa nastalo těžké období našeho
státu, neboť, jak známo, v roce 1306 byl zavražděn Václav III.
Zemská reprezentace stála před složitou volbou nového panovníka.
Jan se choval zdrženlivě vůči prvním dvěma kandidátům –
Jindřichu Korutanskému a Rudolfovi Habsburskému a teprve Jan
Lucemburský získal plnou biskupovu podporu. Protože později
vztahy s králem ochladly, Jan IV. se tak mohl soustředit na konsolidaci poměrů v království i na uchování celistvosti biskupských statků, což nebylo vůbec lehké.
Jan IV. z Dražic se zapojil i do evropského církevního života,
v roce 1311 se tak např. účastnil koncilu ve Vienne, který je dnes
znám především tím, že posvětil likvidaci templářského řádu.
Po jeho návratu do Čech se však celkem nevinně spustil řetězec
událostí, který nakonec biskupa mohl stát život. Z banálního
věroučného sporu o knihu M. Richardina, právníka z Pavie, který
tehdy dlel v Praze, se kvůli osobním sporům s litoměřickým
proboštem Jindřichem se Šumburka vyvinulo obvinění biskupa
z kacířství. Papež Jan XXII. proto v roce 1318 Jana z Dražic
sesadil z úřadu a povolal do Avignonu, aby se zde hájil. Proces se
vlekl velmi dlouho, teprve v roce 1329 se Jan očištěn od kacířství
vrátil do Čech a znovu se ujal úřadu. Opět bylo třeba konsolidovat
biskupské državy a opět hrozily nové teologické spory, tentokrát
mezi žebravými řády a světským klérem. Naštěstí došlo k dohodě
dříve, než musel zasahovat papež.
Biskup Jan se proslavil i četnými stavebními počiny, v Praze přestavěl sídlo biskupa – biskupský dvůr na Malé Straně (stával
u paty Juditina - později Karlova mostu) a interiér katedrály
sv. Víta na Pražském hradě, včetně monumentálního náhrobku
sv. Vojtěcha. V Roudnici nad Labem, hlavním venkovském sídle
pražských biskupů, založil augustiniánský klášter, nechal zde
vystavět i kamenný most přes Labe, modernizoval rodný hrad
v Dražicích u Benátek na Jizerou. Přiměl svého zpovědníka Františka k sepsání kroniky (Kronika Františka Pražského), nechal
vyrobit několik iluminovaných rukopisů a sám vlastnil bohatou
knihovnu. Jelikož se král Jan ve 30. letech 14. století s biskupem
definitivně názorově rozešel, Jan natrvalo rezignoval na politické
působení v zemi. Jan IV. z Dražic se dožil velmi vysokého věku,
přibližně 93 let.
Příbramské dějiny té doby mají po dlouhých letech alespoň několik záchytných bodů. Za uvedení stojí především událost z roku
1311, kdy pražský měšťan Konrád se svými syny věnoval
biskupovi svoji huť v Příbrami. Je to především první konkrétní
a datovaná zpráva o příbramském hutnictví, a tedy i hornictví.
Další zmínka o dolování pochází až ze 40. let 14. století, kdy opět
pražský měšťan Mikuláš v Příbrami získal právo k dolování (tedy
jakousi licenci). Bohužel naše znalosti o příbramském hornictví
této doby jsou malé a ani není zcela jisté, zda se zde těžilo stříbro
nebo železo či nejspíše obojí. Důležitým je však zjištění, že již
tehdy zde podnikal především pražský patriciát, což bohužel
znamenalo, že zisky z těžby se uplatnily mimo Příbram.
Pražané tak byli brzdou rozvoje našeho města.

Daniel Doležal

D UBNOVÉ KALENDÁRIUM

4. 4. 1915

V Příbrami se narodil J. Drda.

9. 4. 1893

Byla v Příbrami založena
pobočka Červeného kříže.

13. 4. 1958

Trenérem
fotbalového
mužstva Spartak Příbram
(I. B třída) se stal bývalý
reprezentant a slavný fotbalista Josef Bican.

13. 4. 1663

21. 4. 1311

Konrád se syny Jindřichem a Mikulášem darovali biskupovi Janovi IV.
huť, kterou na příbramském panství předtím sami
zřídili. Nejstarší věrohodná
písemná zmínka o dobývání nerostných surovin
v Příbrami.

22. 4. 1908

Chemikálie z továrny Teichner a Weil (Weilovna)
zamořily vodu v Hořejší
Oboře a způsobily hromadný úhyn ryb.

Zemřela Dorota Havránková, manželka druhého
svatohorského poustevníka
Jana Havránka a první
doložená prodejkyně poutního zboží na Svaté Hoře.

27. 4. 1978

13. 4. 1833

30. 4. 1330

Narodil se v Siré u Zbiroha
Josef Hrabák, významný
český montanista a profesor VŠB v Příbrami.

16. 4. 1823

Narodil se ve Varvažově
Arnošt Vysoký, prubíř
v Příbrami, spisovatel
a mj. tvůrce technologického slovníku.

Vypukl ničivý požár na Svaté
Hoře. Způsobily ho hrající
si děti.

Mikuláš z Nových Dvorů,
kutnohorský měšťan a mincmistr, daroval konventu
cisterciáckého kláštera na
Zbraslavi desátou část
svého výtěžku z jeho
příbramských dolů. Jedna
z nejstarších písemných
zmínek o dolování v Příbrami.
Daniel Doležal

UNESCO na návrh ICOMOS International (Mezinárodní rada pro památky
a sídla) v roce 1982 prohlásilo 18. duben za Mezinárodní den památek
a sídel (International Day for Monuments and Sites). Připravuje různé
aktivity, jež mají zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků památek a správ měst
o kulturním dědictví. Výkonný výbor ICOMOS navrhl k letošnímu 18. dubnu téma Sakrální dědictví a posvátná místa. V prohlášení k tomuto tématu
je připomenuto, že nejrůznější náboženství - potřeby jejich praxe a interpretace víry - vedla lidská společenství ke stavbě objektů, ke zvýraznění
a úpravám posvátných míst. Je proto doporučena úzká spolupráce subjektů
odpovědných za sakrální památky s místní samosprávou a širokou veřejností, základními a středními školami a univerzitami i dalšími zájemci o kulturní
dědictví. Hornické muzeum Příbram umožní vstup do všech expozičních
areálů Hornického skanzenu Březové Hory a Památníku Vojna
za symbolické vstupné 5 Kč.

Mineralogické setkání

Již 41. setkání přátel nerostů, kamenů, šperků
a fosílií se bude konat 19. dubna 2008 v době
od 9 do 14 hodin v Kulturním domě v Příbrami. Srdečně zvou organizátoři i vystavovatelé.

Podnikatelská výstava Příbram 2008
23. - 25. května na Zimním stadionu Příbram
Téma: Regionální rozvoj
Otevřeno: pátek, sobota: 9 - 18 hod., neděle: 9 - 15 hod.
vstupné: 30 Kč, snížené vstupné 15 Kč
Se vstupenkou z výstavy je vstup zdarma do Aquaparku
na 1 hodinu a na další připravované atrakce a programy.
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