STALO

SE

O PŘÍBRAMSKÉ KULTUŘE
S MÍSTOSTAROSTOU VÁCLAVEM BENEŠEM

V uplynulých dnech byla zbroušena
dlažba kolem kolejí, po kterých
jezdí hornický vláček na Březových Horách. Město Příbram na tuto
akci, která sníží hlučnost provozu,
přispělo částkou 50 000 Kč.

Ševčinský důl se zahalil do lešení.
Důvodem je oprava fasády této
příbramské kulturní památky.

Pozvánka na veřejné projednání Komunitního plánu
sociálních služeb Příbram
termín: středa 30. 5. 2007 v 16 h.
Místo konání: 8. základní škola,
Žežická 193, Příbram VII
Program:
1. Přivítání účastníků a úvodní
slovo
2. Informace o průběhu Komunitního plánování sociálních
služeb Příbram
3. Stručné seznámení s analytickou částí komunitního plánu
4. Seznámení s návrhem plánu
rozvoje sociálních služeb v Příbrami
5. Sběr připomínek ke Komunitnímu plánu sociálních služeb
Příbram
6. Diskuse
Dokument bude od 18. 5. zveřejněn na www.pribram.eu.
V písemné podobě bude k nahlédnutí u koordinátorky pí Zelenkové na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Příbram.

Očkování psů
Upozorňujeme všechny držitele
psů, že ve středu 23. 5. 2007 se
koná povinné očkování psů
proti vzteklině. Očkování bude
provádět Okr. veterinární správa
Příbram od 16.00 do 17.30 hod.
na těchto svodových místech:
- Příbram II - Sabák
(proti hřišti SK Spartak)
- Příbram V - Zdaboř
(otočka autobusu
před kruhovým objezdem)
- Příbram IV - Flusárna
- Příbram VI - Březové Hory
(cvična u hasičů)
Náhradní očkování bude
prováděno v sobotu 26. 5. 2007
od 7 do 10 hod. na veterinární
ošetřovně v budově OVS
Příbram II, Žižkova 489.
Očkování bude prováděno
na základě zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči. Vezměte
s sebou očkovací průkaz.
Poplatek za vakcinaci: 100,- Kč.

Ve ř e j n á d r a ž b a

Město Příbram (Městská realitní
kancelář Příbram) oznamuje, že
dne 15. 5. 2007 v 9,00 hodin
proběhne veřejná dražba
nevyzvednutých movitých věcí
v Příbrami I, nám. TGM 1 (zadní
trakt bývalého okresního soudu).
Bližší informace získáte
v Městské realitní kanceláři,
tel. 318 629 815.
Zastupitelstvo města Příbram
se sejde na svém dalším jednání
v pondělí 14. 5. 2007 ve 13 hod.

Následující čtyři roky bude mít příbramskou kulturu
na starosti místostarosta MVDr. Václav Beneš.
Jak bude po kulturní stránce vypadat letošní rok?
Jaké kulturní akce v režii města Příbramáky
v tomto roce čekají?
„Nejdůležitější akcí letošního roku bude již
39. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.
Jeho zahájení se chystá na 11. května a závěrečný
koncert bude 29. května.“
Bude tento ročník něčím výjimečný?
„Koncerty budou jako každoročně klasické. Čekají
nás jednak koncerty vážné hudby s důrazem na dílo
Antonína Dvořáka, ale také koncerty jazzové, opět
inspirované Dvořákem. Podobné téma jsme uvedli
i vloni a mimořádný úspěch koncertu nazvaného Tři
kytary nás vedl k tomu, že jsme se k jazzu vrátili
i letos. Zahajovací koncert bude v provedení
Severočeské filharmonie Teplice a věřím, že bude
hodně zajímavý. V jednom z koncertních cyklů by
měla zaznít i barokní hudba v prostorách Zámečku –
Ernestina. Pro příští jubilejní 40. ročník chystáme
změnu v organizaci Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka. Pokud návrh odsouhlasí rada města, bude
festival plně organizačně zajišťovat Divadlo
A. Dvořáka Příbram. Mělo by tedy dojít k jakémusi
oživení této akce. Uvidíme, zda tato změna bude
pozitivní, ale já jsem plně přesvědčen, že ano.
V divadle pracují špičkoví profesionálové. Takže
40. ročník by měl být hodně zajímavý.“
Jaké jiné akce chystáte?
„Již tradiční je Přehlídka dětských pěveckých
a tanečních sborů. Časově je směrována na podzim.
Tentokrát chceme pozvat nejen soubory z Ruské
federace, Ukrajiny a Běloruska, ale chceme oslovit i
naše partnerská města – holandský Hoorn, německý
Freiberg, francouzský Anor, ruský Čechov a slovenský Kežmarok. Jejich účast záleží samozřejmě zcela
na rozhodnutí těchto měst. Celá akce je organizačně
hodně náročná nejen pro velký počet vystupujících,
ale také proto, že vlastní vystoupení probíhají
v celém regionu – v Březnici, Rožmitále pod
Třemšínem a Sedlčanech. Zahajovací a závěrečný
koncert je v Divadle A. Dvořáka Příbram. Mezi
vystupujícími jsou i příbramské dětské sbory a také
soubor Kamýček, který měl v loňském roce velký
úspěch.
Proběhnout by měl i třetí ročník Přehlídky příbramských sborů. Jde o jednodenní akci, která probíhá
v aule ZŠ Jiráskovy sady, a představit by se zde

měly všechny významné příbramské sbory. Organizátorem akce je Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra.
Velkou a skutečně dobře zavedenou akcí je Advent.
To je každoroční klasika a jsem velmi rád, že tato
kulturní akce se vžila a její návštěvnost je
každoročně velmi vysoká. Zajímavou akcí, která je
letos také zcela v režii Divadla A. Dvořáka Příbram,
je postupné představování ochotnických divadelních
souborů.“
Kterou kulturní akci Vy osobně považujete
za nejzajímavější?
„Pro mě to vždy byl a zůstává Hudební festival
Antonína Dvořáka. Ten považuji za skutečně
nejdůležitější kulturní událost v Příbrami. Myslím si,
že od prvních začátků je nyní již na zcela profesionální úrovni. Zastoupení souborů i jednotlivých
interpretů je velice kvalitní.“
Jak velký podíl finančních prostředků z rozpočtu
města je věnován kultuře a jaký by byl podle Vás
ideální stav?
„Myslím, že město Příbram je ke kultuře poměrně
štědré. Nejedná se jen o kulturu, rozpočet odboru
kultury, sportu a informačních služeb je dostatečný.
Na kulturu jdou finanční prostředky tak, aby
v našem městě žila a rozvíjela se. Zahrnuty jsou zde
i finance pro Divadlo A. Dvořáka, Knihovnu Jana
Drdy a Galerii F. Drtikola. Tyto příspěvkové organizace jsou velmi důležité. Letošní program divadla je
velice pestrý a dobře připravený. Naštěstí se již
stává pravidlem, že premiéry jsou zcela vyprodané
a vyprodáváme i reprízy některých titulů, např. Penzion pro svobodné pány, Jak jsem vyhrál válku
a celou řadu jiných. Tato představení již prodáváme
i do pražských divadel a také do divadel Středočeského kraje. Myslím si, že Divadlo A. Dvořáka
dostalo nový impuls, a pokud se bude takto dál
prezentovat, budu moc rád. Odbor kultury, sportu
a informačních služeb nezajišťuje jen vlastní kulturu,
ale i celou řadu dalších služeb, především informačních. A musím říct, že pracuje velmi dobře. Své
služby stále rozšiřuje a stává se skutečně velice vyhledávaným místem nejen Příbramáků, ale i klientů
z celé republiky a zahraničních návštěvníků.“
Kultura - to nejsou jen kulturní akce, ale také investice do kulturních zařízení. Kam se v letošním
roce radnice rozhodla investovat?
„V loňském roce byla dokončena rekonstrukce
divadla – kanalizace, rozvody topení, elektroinstalace. Na této rekonstrukci byla proinvestována
částka kolem 18 miliónů. V loňském roce také došlo
k havárii v kině, kterou bylo nutné odstranit. To
stálo kolem šesti miliónů. S tím je spojena i další
oprava, která probíhá letos, a to kinotechnika.
Chceme zároveň zmodernizovat kino a chceme, aby
zde již byl zaveden digitální zvuk. Připravit se
musíme i na digitální projekci. Tu zatím pouze
připravujeme, ale předpoklad je, že do pěti let přejdou všechna kina právě na digitální projekci, takže
chceme být připraveni. To je poměrně nákladná
akce, která bude financována z rozpočtu. Snad ještě
dodám, že provoz kina bude zahájen v září. Původní
červnový termín raději odložíme. Prázdninové
měsíce plně nahradí Letní kino a my chceme mít čas
na důkladné dokončení prací beze spěchu.“
- str -

Projekt Čistá Litavka – dohady a fakta
Projekt Čistá Litavka, který zahájilo předchozí vedení
příbramské radnice, se stal předmětem sváru na posledním jednání Zastupitelstva města Příbram. Zastupitel
Jiří Řehka k současnému stavu přípravy tohoto projektu předložil celou řadu otázek.
Na ně odpovídá 1. místostarosta Ing. Petr Kareš,
pod jehož „křídla“ tato problematika spadá.
Úvodem místostarosta ujasnil: „Studie byla zpracovaná v dubnu loňského roku. Od té doby s problémem
nikdo nic nedělal. My jsme, po našem nástupu, projekt
okamžitě oživili a začali jednat s okolními obcemi.“
Je dodržen původně projednaný rozsah a obsah
záměru (sběrač, přivaděče, detailní kanalizační sítě
v obcích Kozičín, Lazec, Orlov a napojení samosprávných obcí)?
„Původně projednaný rozsah projektu odkanalizování
obcí v povodí Litavky (počet obcí, systém 2 sběračů)
byl dodržen tak, jak předpokládala studie zpracovaná
společností VRV, a. s., v roce 2006 (varianta dvou
samostatných sběračů). Jedinou v současné době známou výjimkou je odstoupení obce Lhota u Příbrami,
která se na realizaci projektu nebude podílet. Písemně
nám toto sdělila dopisem starosty. Oproti původnímu
návrhu danému studií bude navíc v rámci projektu

pro územní řízení řešen i systém kanalizací uvnitř osad
Kozičín, Lazec a Orlov.“
Jaký je stav projednávání záměru se samostatnými
obcemi?
„Samosprávné obce byly seznámeny s výsledkem
poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení. Starostové byli přítomni
otevírání obálek dne 16. 2. 2007.
Další informační schůzka se konala na počátku března.
Starostové obcí byli požádáni, aby do 31. března 2007
projednali ve svých zastupitelstvech, zda jejich obce
uzavřou smlouvu na zpracování projektu. To mají
následně sdělit městu Příbram a zároveň poskytnout
informaci, kterého projektanta si vybrali. Zprávu
do dnešního dne podaly obce: Lhota u Příbrami
(odstupuje od projektu), Láz (zadá zpracování projektové dokumentace firmě VRV, a. s., Podlesí (zatím řeší
problém s pozemky, kudy má kanalizace být vedena),
Trhové Dušníky (zadá zpracování PD firmě VRV, a. s.,).
V průběhu měsíce dubna bude právním odborem MěÚ
Příbram zpracován návrh stanov svazku Čistá Litavka.
Stanovy budou ostatním obcím předloženy k připomín- pokračování na straně 2
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Jednou z nejdůležitějších dubnových
událostí, která svým
významem přesahuje
rámec našeho regionu, bylo otevření
okrajových území
Vojenského újezdu
Brdy pro veřejnost.
O víkendech a ve sváteční dny mají lidé
možnost vydat se na
místa, která jim byla
dosud zapovězená.
I když se sotva najde
některý obyvatel Příbrami, který území
výcvikového prostoru v Brdech ještě nenavštívil,
má tato událost velký význam především pro rozvoj
cestovního ruchu na Příbramsku.
Očekávám, že nově otevřené pěší a cyklistické trasy
přilákají tisíce turistů. Otevření části Brd by mělo
být novým impulzem pro podnikatele v obcích
v okolí vojenského újezdu. Znavení turisté po absolvování náročné túry na Třemošnou jistě přivítají,
když se budou moci občerstvit v příjemné hospůdce
v Orlově nebo v Kozičíně.
Tak, jako vítám zpřístupnění okrajových části vojenského území v Brdech, jsem ale současně proti tomu,
aby se další části tohoto prostoru otevíraly pro veřejnost. Obávám se, že další rozšiřování zpřístupněných území by mělo neblahý vliv na zdejší velmi
zachovalou přírodu. I když valná většina turistů se
v přírodě chová slušně a šetrně k životnímu
prostředí, najde se u nás ještě mnoho lidí, kteří
do lesa vozí odpadky. Černé skládky v našich
příměstských lesích v okolí Příbrami dokazují, jak si
mnozí z nás neváží přírodního bohatství naší krajiny.
Nepřeji si, aby se střední Brdy s dosud zachovalou
téměř panenskou přírodou staly smetištěm, nebo
rájem chatařů.
O Brdech se v poslední době nemluví jen v souvislosti se zpřístupněním části vojenského prostoru, ale
především jako o místě, kde má stát americká
radarová základna protiraketové obrany. Většina
obyvatel obcí a měst v bezprostředním okolí Vojenského výcvikového prostoru Jince, kde má radar stát,
s tímto záměrem nesouhlasí. Řada mých spoluobčanů se mě ptá, proč Příbram nevyhlásila místní
referendum o radarové základně. Referendum se již
konalo v Trokavci na Rokycansku, další se mají
konat v Rožmitále pod Třemšínem a v obcích
regionu Třemšínska. Domnívám se, že podobně jako
v Trokavci, i v Příbrami by lidé radar v Brdech
odmítli. Jenže zatímco v maličkém Trokavci
uspořádání referenda stálo pár tisíc, u nás v Příbrami
bychom za plebiscit zaplatili přibližně 800 tisíc
korun. Domnívám se, že tyto peníze musíme využít
efektivněji ve prospěch všech obyvatel našeho
města. Svůj názor na to, zda si radar v Brdech přejí,
nebo ne, budou moci obyvatelé Příbrami vyslovit
na setkání se středočeským hejtmanem Bendlem,
které se uskuteční v polovině května.
Zatímco náš prezident Václav Klaus nedávno jednal
o radaru v Brdech v Moskvě, s představiteli měst
a obcí v okolí místa, kde má být základna umístěna,
se zatím z představitelů naší vlády téměř nikdo
nebaví. Sešlo se nás nedávno šestnáct starostů obcí
a měst z Příbramska, které bezprostředně sousedí
s Vojenským újezdem Brdy. Vyzvali jsme otevřeným
dopisem pana premiéra Topolánka, aby nás o podrobnostech zamýšlené stavby radarové základny
informoval ještě dříve, než odpoví na žádost americké vlády. Nestalo se. Pan premiér na náš dopis
nijak nereagoval. Místo seriozních informací jsme se
dočkali jen letáku, plného jalové propagandy, který
za nemalé peníze nechalo vytisknout Ministerstvo
zahraničí ČR ve spolupráci se Středočeským krajem.
Na téma radar v Brdech bych chtěl ještě dodat, že
žádná politická strana, která kandidovala v minulých
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, neměla ve volebním programu ani zmínku
o tom, že bude podporovat umístění cizí vojenské
základny na území naší země. Pokud se nyní situace
změnila a některé strany tyto aktivity podporují, pak
se domnívám, že by bylo nanejvýš správné,
abychom se zeptali v celostátním referendu také
na názor našich občanů.
Ale od radaru zpět do Příbrami. Ohně čarodějnic
o filipojakubské noci nám všem oznámily, že přišel
nejkrásnější měsíc v roce – máj.
Přeji Vám všem, abyste si co nejlépe užili nejen
tento měsíc plný květů a lásky.
Maturantům, kteří tento měsíc budou skládat
zkoušky dospělosti, přeji hodně úspěchů.

pokračování ze strany 1
Projekt Čistá Litavka - dohady a fakta
kování, následně budou schváleny jednotlivými zastupitelstvy obcí (předpoklad: květen).“
Jaký je výsledek výběrového řízení (organizace,
finance, termíny)?
„Vítězem výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace pro úsek sběrače na katastrálním území
města Příbram se stala firma VRV, a. s. Ve smlouvě se
zavázala vypracovat dokumentaci k 15. 8. 2007.“
Jaká jsou nová rozpočtová pravidla fondů EU na období 2007 – 2013?
„Možnosti financování projektu Čistá Litavka:
a) OP ŽP (Operační program Životní prostředí)
- Priorita I – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.1 – Snížení
znečistění vod
- Termín nebyl zatím stanoven, první výzva bude vypsána
cca v 1. pololetí 2007
- Nejsou vyjasněny podrobnosti
b) Program rozvoje venkova
- pravidla se zpracovávají
- termín formou výzev, první výzva bude vypsána cca
v druhé polovině 2007
c) Program 229 310, financování ze státního rozpočtu,
Ministerstvo zemědělství
- program 223 313 – podpora výstavbě kanalizací
a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné
úrovně čištění městských odpadních vod
- termín podání – kdykoli během roku, financování až
v následujícím roce, letos už je rozpočet projednán
d) Národní program SFŽP

OHK

- předpoklad (dříve u FS)
- není jistá forma zdroje s ohledem na předpokládané
kofinancování OP ŽP“.
Kdo z vedení města odpovídá za podání včasné a věcně správné žádosti o dotační tituly?
„V současné době je příprava projektu plně v náplni
a kompetenci odboru investic – vedoucí Ing. Jan Hauptman. Činnost odboru investic řídím já. Další práce
spojené s včasným podáním žádosti o poskytnutí dotace
budou řešeny v rámci organizační struktury Městského
úřadu Příbram a v rámci pracovních náplní příslušných
zaměstnanců a vedení města.“
Z jakých finančních prostředků budou hrazeny
vysoké náklady na neodkladné odkanalizování obcí
(zejména ve správě města), pokud bude promeškán
termín žádosti o dotace?
„Žádosti o dotace z dotačních titulů EU mohou být
podávány až do roku 2013. Financování odkanalizování
v Kozičíně, Lazci a Orlově by bylo možno v krajním
případě řešit i z dotačních titulů resortu zemědělství
a životního prostředí ČR. Vybudování kanalizace v Kozičíně, Lazci a Orlově by bylo velkým přínosem pro tyto
osady. Nelze to však prohlašovat za neodkladnou povinnost města.“ Jaké bude finanční krytí ze strany
města Příbram (prostředky na projektování
a spoluúčast města)? „Cena za zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení společnosti VRV, a. s.,
činí 474 810,- Kč včetně DPH. Další stupně projektové
dokumentace budou hrazeny z prostředků města
Příbram, kapitola 740. V tomto kontextu lze tedy konstatovat, že tvrzení zastupitele Jiřího Řehky o tom, že hrozí
prodlení při podání žádosti o evropské peníze, je mylné
a zcela neopodstatněné,“ uzavřel rozhovor místostarosta
Petr Kareš.

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
Čína, Talkha – Egypt, jaderné elektrárny Chmelnickaja a Zaporožskaja – Ukrajina a jiné. Pro povrchové
doly v zahraničí ZAT realizoval dodávky např.
do Bulharska, Bosny a Mongolska.
Z domácích zakázek pro povrchové doly je nutné
zmínit dodávky řídicích systémů pro Severočeské
doly, a. s., Mosteckou uhelnou, a. s., a Sokolovskou
uhelnou, a. s. V oboru energetiky ZAT uskutečňuje
zakázky pro Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín

45 let společ nosti ZAT a. s.
Počátky historie ZAT jsou spjaty s uranovým
průmyslem v Příbrami. V roce 1962 realizace zařízení
pro technologii procesu těžby a úpravy uranové rudy
vyžadovala aplikaci automatizačních prostředků,
které se od této doby počaly navrhovat a vyrábět.
V sedmdesátých letech byly řídicí systémy ZAT
vybrány i pro československou energetiku, což spolu
s úspěšnými dodávkami vedlo k výstavbě závodu
v Příbrami. Po roce 1989 dochází k technickému
rozvoji založenému na zkušenostech a nově dostupné
součástkové základně. Výsledkem je nová generace
řídicího systému a rozšíření komplexních dodavatelských služeb. V roce 1997 společnost získává certifikaci EN ISO 9001.
Společnost ZAT je světovým komplexním dodavatelem automatizace průmyslových procesů.
Dodávky uskutečňuje především v oborech klasické
a jaderné energetiky, povrchové těžby a dopravy
surovin, plynárenství, dopravy a průmyslových procesů. ZAT svá individuální řešení uskutečnil ve více
než 30 zemích světa. Svá dislokovaná pracoviště má
nejenom v České republice a na Slovensku, ale
například i v Bulharsku, Egyptě, Jemenu, Mongolsku
a v dalších zemích.
Fakt, že se ZAT stal úspěšným dodavatelem
spolehlivých řídicích systémů, dokazují významné
realizované zahraniční zakázky, mezi které patří
dodávky pro elektrárny Felton – Kuba, Shen Tou –

či Elektrárny Opatovice, a. s., Pražskou teplárenskou,
a. s., a Elektrárnu Mělník.
ZAT zaměstnává téměř 400 pracovníků. Přibližně 300
zaměstnanců pracuje v Příbrami a 100 v Plzni, kde
ZAT v r. 2003 získal akvizicí část firmy Škoda
Controls. V Plzni – Černicích ZAT otevřel nyní
v dubnu vývojově-výzkumné centrum. Vlastně je to
symbolické, neboť ZAT slaví letos významné
jubileum 45. narozenin.
V Příbrami i nadále zůstává sídlo společnosti ZAT
a. s. Další změnou v tomto roce je pro společnost
přechod na nové logo. Vysoce kvalifikovaný kolektiv
zaměstnanců spolu s investicemi do technologie
a vlastního vývoje představují záruky dlouhodobé
stability a rozvoje společnosti.
Kontakt:
ZAT, a. s., K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI
Tel.: 318 652 111, fax: 318 627 471
Internet: www.zat.cz

Příbramští občánci narození v dubnu
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Vážení čtenáři,
v květnovém čísle Kahanu Vás opět budeme informovat o událostech
souvisejících s činností Okresní hospodářské komory v Příbrami,
o tom, co se v posledním měsíci událo a co nás blízké budoucnosti
čeká.
Začnu příjemnou záležitostí a tou je předání výtěžku podnikatelského plesu ve výši 11 500 Kč mezi dětské domovy v našem
regionu. Jmenovitě Dětský domov Solenice, Dětský domov Husita v Dubenci a Dětská
léčebna Bukovany. Obdobnou částku věnujeme na tyto účel každým rokem.
Dvanáctý duben 2007 byl dnem vyhlášení 7. ročníku soutěže „Nejlepší firmy okresu
Příbram za rok 2006“. Jak již bývá zvykem, vyhlašuje Okresní hospodářská komora
v Příbrami nejlepší firmy v regionu na valné hromadě členů OHK Příbram, což bylo letos
právě 12. dubna. Soutěž probíhala opět ve dvou kategoriích – malé firmy do 50 zaměstnanců
a střední a velké firmy nad 50 zaměstnanců. V soutěži se hodnotí nárůst tržeb srovnávaného
roku oproti roku minulému, tržby na 1 zaměstnance, zisk na 1 zaměstnance, efektivita firmy
(zisk/tržby), získané certifikace ISO norem a případné aktivity firmy v regionu. Dá se říci, že
v letošním roce byl o soutěž zvýšený zájem zvláště v kategorii malých firem a konkurence
byla opravdu velká. Nyní přejděme k výsledkům:
V kategorii firem do 50 zaměstnanců se na 1. místě umístila firma Roman Horký –
stavba montovaných nízkoenergetických rodinných domů
a velkoobchod pro truhláře a stavebníky, jejíž majitel si odnesl
skleněný pohár a diplom. Druhou příčku si od loňského
ročníku obhájila firma Windoor´s, spol. s r. o. a třetí místo
obsadila poprvé společnost Eko-soft, spol. s r. o.
V kategorii firem nad 50 zaměstnanců již potřetí v historii
sedmileté soutěže získala firma Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Firma získala titul již v prvním ročníku soutěže
za rok 2000 a též v roce 2004. I letos si ředitel firmy Ing. Jiří
Dostál odnesl pohár a diplom pro vítěze v této kategorii.
Druhé zasloužené místo obsadila významná příbramská
firma RAVAK, a. s., a třetí místo obsadil vítěz roku 2002
ELPRO-DELICIA, a. s.
Zástupci oceněných firem převzali trofeje z rukou našich
hostů – senátora Ing. Jaromíra Volného, poslance Parlamentu ČR a starosty města Příbram
v jedné osobě MVDr. Josefa Řiháka a předsedy představenstva OHK Příbram Ing. Pavla
Oktábce.
Co se týče ocenění, Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., sbírá jednu cenu za druhou.
Tentokrát blahopřejeme samotnému generálnímu
řediteli této firmy Ing. Jiřímu Dostálovi k získání titulu
Manažer odvětví.
Dne 19. dubna 2007 na vyhlášení soutěže „Manažer roku
2006“ byl generální ředitel a místopředseda představenstva
Kovohutí Příbram nástupnická, a. s., Ing.Jiří Dostál zvolen
Manažerem odvětví „Výroba základních kovů a hutních
výrobků.“
U gratulací našim členům ještě zůstaneme i v případě
Knihovny Jana Drdy. V prestižní literární soutěži
Magnesia Litera v kategorii poezie získala první příčku
za básnickou sbírku „Oblast ticha“ autora Stanislava
Dvorského.
Seminář na téma „Pravidla pro volný pohyb služeb
a svobodu usazování v EU“ plánovaný na duben přesouváme na podzim tohoto roku.
Již pravidelným tématem našich seminářů jsou „Obchodní smlouvy v mezinárodním
obchodě“, které k nám přijede přednášet německá advokátka Dr. Marcela Pavelka. K tomuto tématu jsme ještě přidružili „Rozhodčí řízení v ČR, rozhodčí doložky v pracovně
právních vztazích“, s kterými přijede příbramské podnikatele obeznámit tajemnice
Rozhodčího soudu JUDr. Marie Moravcová. Datum semináře je 21. 5. 2007 v Knihovně
Jana Drdy.
Své dotazy a náměty si mohou podnikatelé připravit k tématu „Nového stavebního zákona,
který je platný od 1. 1. 2007“. Dne 19. června 2007 pořádáme seminář k hlavním
změnám ve stavebním zákoně, lektorkou je JUDr. Václava Koukalová, členka České
společnosti pro stavební právo a seminář je určen jak pro podnikatele ve stavebnictví a další
dotčené podnikatelské subjekty, tak pro státní správu.
Na 15. června 2007 připravujeme pro naše sportovně založené členy další ročník VIP
tenisového turnaje na tenisových kurtech PBtisku v Bohutíně.
V minulém čísle jsem Vás seznámila s projektem „Systém permanentního mapování
potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů, ve kterém je OHK Příbram partnerem Krajské hospodářské komoře
Střední Čechy. Začínáme konzultovat s několika většími zaměstnavateli v regionu připravovaný informační systém pro analýzu trhu práce ve Středočeském kraji. Současně jsme
projekt konzultovali i se zástupcem Úřadu práce, jaké výstupy z projektu by byly využitelné
pro trh práce.
Nově přijatí členové k 12. 4. 2007:
Roman Horký – velkoobchod pro truhláře a stavebníky, stavba montovaných nízkoenergetických domů
Jana Dědečková – vydavatelství – internetový deník Virtually.cz
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
REALIZACE A ROZVOJ PROJEKTU AREÍON-TÍSŇOVÁ PÉČE
V roce 2004 byly zahájeny přípravy na montáž miniaturních ústředen do bytů
starších, osamělých a nemocných spoluobčanů v našem městě. Od 1. ledna 2005
jsme získali od EVROPSKÉ UNIE 50 kusů těchto terminálních stanic (hodnota
900 000,- Kč). V roce 2006 jsme za peníze sponzorů a s přispěním Krajského úřadu
Střč. kraje (270 000,- Kč na nákup nových) i MĚSTA PŘÍBRAM (80 000,- Kč
na provozní náklady) pořídili dalších 27 nových ústředen a provedli 28 demontáží
a montáží z bytu do bytu v případě úmrtí nebo přestěhování či odhlášení účastníků.
Zařízení umisťujeme většinou mimo domy s pečovatelskou službou, ale v dosahu
externích pečovatelek. Cena jednoho zařízení činí 15 500,- Kč s připojením na pevnou telefonní linku, 21 500,- Kč s připojením na mobilní operátory, 5000,- Kč
přemístění již používané stanice, 1 500,-Kč za provedení montáží a 6 000,- Kč
za přepojení z pevné linky na mobilního operátora. Tyto ceny se klientů netýkají.
V roce 2007 jsme již zapojili 5krát remontáže a jednu novou ústřednu.
Klient hradí jen 150,-Kč/měs. účastnický poplatek o. s. ŽIVOT 90 v Praze a 100,Kč hradí za každou osobu MĚSTO PŘÍBRAM. Dále si každý hradí spojení s dispečinkem v Praze za cenu místního hovoru přímo operátorům pevné linky či
mobilních sítí. Servis provádějí technici ŽIVOTa 90. Za realizaci projektu odpovídá
koordinátor Ing. Libor Špinar a odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram.
Informace lze získat na tel. 318 624 928 a 318 618 468 (obě linky mají záznamník)
nebo na mobilní lince 739 469 535 nebo na lince 318 402 251 u paní Jitky Vackové.
Úřední hodiny v kanceláři na nám T.G.M. č. 1 (budova býv. soudu vedle Bílé růže)
PO, ST, PÁ 8 až 10 hod. nebo dle dohody předem.
Ještě krátce několik informací k použití stanice. Každý klient obdrží tlačítko, které
nosí při sobě. Po stisknutí se okamžitě spojí s centrálním dispečinkem v Praze
na o. s. ŽIVOT 90. Oznámí sestře, co potřebuje. Pražské pracoviště se propojí s dispečinkem příbramské Záchranné služby vysílačkou a zařídí pomoc lékaře, městské
policie či hasičského záchranného sboru. Rovněž lze zajistit touto stanicí hlídání
bytu v době nepřítomnosti. Se zájemcem se sepíše dotazník Šetření projektu
AREÍON a Smlouva o uložení klíčů, které jsou v programu počítače uloženy pod
heslem a nejdou zneužít ani vytisknout. Praktický lékař uvede do dotazníku se souhlasem pacienta diagnózu, aby zdravotnice sloužící na dispečincích v Praze
i v Příbrami věděly, co klienta trápí. Na Záchranné službě v Příbrami VIII - Zdaboř
je veden protokol o pohybu klíčů. Koordinátor má povinnost kontrolovat stav
zapečetěných obálek. Zjistí, zda souhlasí počet a není-li obálka poškozena. Sleduje
také každý pohyb obálky s klíči při výjezdu či výměně obálky. Vše pravidelně
zapisuje a podepisuje protokol s dispečerkou mající službu. Při ukončení provozu
terminální stanice předá koordinátor proti podpisu klíče od bytu se zapečetěnou
obálkou rodině nebo přímo klientovi.
Ing. Libor Špinar

Zpráva o kácení dřevin v lokalitě budoucího obch. centra Nová Zdaboř
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák si vyžádal vypracování níže uvedeného stanoviska na základě
upozornění veřejnosti na zahájení kácení stromů v lokalitě Zdaboř. Dokument vypracoval vedoucí odboru
životního prostředí Městského úřadu Příbram Ing. Petr Walenka.
Základní údaje:
Vlastník pozemku – STAVUS, a. s., Příbram
Investor výstavby – P.V. Trading cz., s. r. o. (zastoupená společností M.T.J. Consalting a. s.)
Právní ustanovení:
§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení
lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
§ 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu
přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).
Povolení ke kácení dřevin vydal Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí (OŽP) dne 10. 4. 2007
pod č. j.: 24204/2007/OŽP/Bí. Rozhodnutí nabylo právní moci 11. 4. 2007.
Obsah rozhodnutí:
1. povolení kácení celkového počtu 160 ks stromků, stromů, keříčků, keřů a náletových dřevin
2. nepovolení kácení 6 ks topolů
3. uložení náhradní výsadby. Vysazeno bude 34 ks vzrostlých lip, 10 ks vzrostlých javorů, 400 ks kaliny
a 180 ks tavolníku s následnou povinností péče po dobu 2 let.
Podmínky kácení:
- kácení dřevin bude provedeno nejpozději do 30. 4. 2007
- ke kácení jehličnanů bude přizván zástupce OŽP, investor počátek kácení oznámí OŽP
- v případě, že bude na dřevině zjištěno ptačí hnízdo, nebude strom pokácen do doby vyhnízdění tohoto
hnízda. V tomto případě bude možno provést kácení nejpozději do 15. 6. 2007.
Žádost o kácení dřevin byla na OŽP podána dne 28. 2. 2007. Jelikož předmětná žádost neměla všechny
zákonné požadované náležitosti (především počet a umístění kácených dřevin, nejasnosti v počtu
a v místech náhradní výsadby), bylo povolení vydáno v zákonné lhůtě „až“ dne 10. 4. 2007.
Hodnota dřevin náhradní výsadby převyšuje vyčíslenou hodnotu stávajících dřevin.
Tímto rozhodnutím nebylo povoleno pokácet 6 ks dřevin (nebyl shledán důvod). V průběhu řešení celé
lokality pracovníci OŽP MěÚ Příbram nesouhlasili s rozšířením (a s pokácením) dalších několika desítek
dřevin v prostoru veřejného prostranství (dle ÚPD města).

Vážení spoluobčané,
s účinností od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který zásadním způsobem změnil pomoc osobám v nepříznivých sociálních situací. Zrušil tzv. příspěvek pro bezmocnost
a příspěvek při péči o osobu blízkou či jinou, které nahradil novou sociální dávkou “příspěvek na péči”.
Nově poskytovaný příspěvek na péči je určen zdravotně postiženým osobám, které potřebují fyzickou pomoc
nebo dohled druhé osoby, popř. sociální službu k tomu, aby mohly žít soběstačným a důstojným životem.
Pod pojmem “sociální služba” se rozumí činnosti, kterými má být zajištěna pomoc osobám v nepříznivé
sociální situaci (např. pomoc při zvládání běžných činností při péči o vlastní osobu, dovoz obědů, pomoc
při zajištění chodu domácnosti a pod.). Služby jsou realizovány prostřednictvím poskytovatelů sociálních
služeb, mezi nejběžnější patří osobní asistence, pečovatelská služba, centra denních služeb, domovy pro seniory, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče. V našem městě poskytuje
tyto služby Pečovatelská služba Příbram, jako příspěvková organizace města. Město každoročně vynakládá
nemalé finanční prostředky na její provoz.
Příspěvek na péči lze použít na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osoby, která je
závislá na péči jiné osoby. Může být tedy “spotřebován” jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel
sociálních služeb, a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, t.j. rodinnému příslušníkovi či
jiné osobě. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní
potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Řízení o příspěvek na péči se zahajuje na základě písemné žádosti žadatele, posudkový lékař Úřadu práce zhodnotí zdravotní stav žadatele a dále obecní
úřad s rozšířenou působností provádí sociální šetření, při němž sociální pracovník zkoumá domácí prostředí
a zhodnocuje, do jaké míry je žadatel soběstačný a schopný samostatného života. Úkony, které se posuzují,
jsou přesně definovány v samostatné vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb. Počet úkonů, které žadatel nezvládne,
určuje zařazení do stupně závislosti, a výši příspěvku, který činí: “I. stupeň - 2 000,-Kč, II. stupeň - 4 000,Kč, III. stupeň - 8 000,-Kč, IV. stupeň - 11 000,-Kč.
Ostatní dávky a služby pro osoby těžce zdravotně postižené, které jsou upraveny ve vyhlášce MPSV č.
182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstávají beze změny. Občan se zdravotním postižením si může
na Městském úřadě Příbram - odboru sociálních věcí a zdravotnictví - podat žádost o přiznání mimořádných
výhod pro těžce zdravotně postižené občany. Jednou z těchto mimořádných výhod pro těžce zdravotně
postižené občany je vydání zvláštního označení na motorové vozidlo, které opravňuje držitele k bezplatnému
stání na místech vyhrazených pro zdravotně postižené, u průkazu ZTP a ZTP/P se poskytuje sleva jízdného
ve vlacích a vnitrostátních spojích autobusové dopravy.Další z výhod je možnost příspěvku na provoz
motorového vozidla ve výši 6 000,- Kč ročně u průkazek ZTP a 9 900,-Kč ročně u průkazek ZTP/P, jejichž
přiznání je vázáno nepříznivým zdravotním stavem, který posuzuje posudkový lékař Úřadu práce.
Péči o osoby se zdravotním postižením má město Příbram také zahrnuto ve svém komunitním plánování
sociálních služeb, kde působí pracovní skupina složená ze zástupců sdružení zdravotně postižených.
JUDr. Antonín Hejduk, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram

Anketa – úpravy městského prostoru:
Náměstí 17. listopadu – Kulturní dům, vnitroblok u čp. 74 v Příbrami VII

Město Příbram v současné době připravuje zadání Studie řešení městského prostoru náměstí
17. listopadu ke Kulturnímu domu včetně vnitrobloku u čp. 74 v Příbrami VII.
Odbor koncepce a rozvoje města Městského úřadu Příbram chce touto formou oslovit občany
města a obyvatele Březohorského sídliště a požádat je o vyplnění tohoto anketního lístku:
ANKETNÍ LÍSTEK:
Co Vám schází v prostoru řešeného území (nám. 17. listopadu – Kulturní dům, vnitroblok)?
…………………………………………………………………………………………………...
Co se Vám nelíbí? Co byste zlepšili?
…………………………………………………………………………………………………..
Jakou náplň využití veřejného prostoru byste preferovali? (př. klidová zóna, zvýšení
možnosti parkování, zvýšení drobného prodeje …)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Své odpovědi na otázky můžete odevzdat do 30. 5. 2007 na tato sběrná místa:
Hlavní budova Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, přízemí
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 2. patro
Na otázky rovněž můžete odpovědět prostřednictvím internetu, jsou zveřejněny na webových
stránkách města: www.pribram-city.cz/Anketa – sídliště.
Předem všem děkujeme za spolupráci.
OKRM MěÚ Příbram

Vý ro č ní s c h ů z e Mě s t s k é organ izace S vazu d ů ch od ců
Dne 22. 3. se konala výroční schůze Svazu důchodců – Městské organizace Příbram. Zasedání bylo
zahájeno hornickými písněmi, které zazpíval Příbramský smíšený sbor řízený panem Zdeňkem Fousem.
Potom vystoupila houslistka slečna Slámová z 1. ZUŠ A. Dvořáka.
Schůze se zúčastnilo 120 členů příbramské organizace svazu důchodců, dále přijali pozvání pan senátor
Ing. Volný, JUDr. Hejduk, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a členové městského zastupitelstva Mgr. Číhalová a pan Řehka.
Jako první byla na programu zpráva o činnosti naší organizace za rok 2006, kterou přednesl předseda
pan Böhm a v níž se zmínil ve všeobecném přehledu o akcích, které v minulém roce výbor zorganizoval. Šlo především o zájezdy do divadel, návštěvu historických památek v Čechách, cyklus přednášek,
který probíhá už sedmý rok, rehabilitační plavání, cvičení jógy atd.
Po seznámení účastníků s finančním hospodařením organizace a zprávou revizní komise byla zahájen
diskuse, v níž vystoupilo několik členů výboru, kteří oznámili další plánované akce na rok 2007, dále
pak zástupce Klubu vojenských důchodců pan Kolář, který hovořil o úspěšné spolupráci obou
organizací. Poté se ujali slova hosté: paní Číhalová nás seznámila s činností Centra pro komunitní
plánování, kterému jde o koordinaci práce všech seniorských organizací ve městě.
Pan senátor Volný nabídl všeobecnou podporu a pomoc organizaci Svazu důchodců při veškerých akcích
a pan Řehka slíbil Svazu důchodců podporu v zastupitelstvu, zvláště v otázce přidělování grantů.
Závěrem bylo přečteno usnesení, které doporučilo výboru MěO SD, aby pokračoval v organizaci
přednášek a zájezdů a usiloval o získávání nových členů, především z řad mladších důchodců, aby se
členská základna městské organizace dále rozšiřovala.

Jitka Tomanová, Městská organizace Svazu důchodců

Důvody pro vydání rozhodnutí:
- žádost měla předepsané záležitosti
- kladné stanovisko KÚ k posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
- stromy nejsou památné, nejsou významným krajinným prvkem ani součástí biocentra nebo biokoridoru,
vyhodnocení především funkčního významu.
- vydané rozhodnutí k demolici staveb a úpravy okolí
- posouzení stavu dřevin (v rámci procesu EIA)
V rámci šetření jsme sami a s ornitologem provedli monitoring výskytu ptactva (hnízd). Počet dřevin, kde
byla hnízda nalezena, činí 15 (14 jehličnanů a 1 keř). Tyto dřeviny byly vyznačeny a je možno je pokácet
až po jejich vyhnízdění (probíhá pod dohledem OŽP). Tento postup jsme konzultovali s autorizovanou
osobou, která se zabývá hodnocením vlivu na ŽP a biologickým hodnocením (Mgr. Pavel Bauer).
Proč bylo povoleno kácení v době vegetace?
- doba vegetačního klidu není vymezena žádným stanoveným termínem – ačkoli na veřejnosti se užívá
vžitý termín 1. 10. – 31. 3. U každého druhu dřeviny je jiný, záleží na konkrétní fenologické fázi dřeviny.
- právní předpis (viz výše) umožňuje kácení i v době vegetace, záleží na vyhodnocení konkrétního případu.
Výše uvedený termín nebo vlastní doba vegetačního klidu není žádné dogma.
- Právní předpis kácení v době vegetačního klidu doporučuje, nikoli kvůli dřevinám (které budou poraženy), ale především z důvodu ochrany ptactva. Tuto ochranu jsme při vydání rozhodnutí zohlednili
a na místě kontrolovali a kontrolovat budeme.
- OŽP při vydávání povolení v 99 % žádostí přihlíží, aby se kácelo v době vegetačního klidu. Uvedenou
žádost jsme důkladně šetřili a zvažovali. Vzata byla v potaz všechna předcházející řízení a stanoviska
dotčených orgánů, vyhodnocení stavu dřevin a ptactva, projektová a smluvní připravenost investora.
- OŽP bylo také zohledněno, že letošní teplá zima posunula začátek vegetace na začátek března. Některá
hnízda na jehličnatých stromech v lokalitě byla nalezena již druhý týden v březnu. Pokud by se kácelo
například v druhé polovině března, byl by dopad na ochranu ptáků (ŽP) stejný – jenom snad by to veřejnost nevnímala tak emotivně.
Kácet se začalo v pátek 13. 4. 2007, a to za účasti pracovníka OŽP, který dohlížel, aby nebyly poraženy
vyznačené stromy, popř. aby monitoroval stav ptactva na dalších stromech. Většina stromů byla na začátku
vegetace (fáze rašení pupenů), u jedné jabloně byl počátek květu. Listnaté stromy nebyly olistěny, nebylo
na nich zjištěno hnízdění ptáků. Po olistění by již zcela určitě byly obsazeny. Dřeviny, na kterých byla
hnízda, byly z kácení vyloučeny až do vyhnízdění ptáků.
Je samozřejmostí, že pokud v průběhu kácení zjistí pracovníci OŽP MěÚ Příbram porušení zákona nebo
vydaného povolení, budou situaci řešit zákazem činnosti a sankcemi.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Příbram: 26. dubna 2007

PRESS RELEASE
Příbram: 26 April 2007

Realizace projektu
„Modernizace a vybavení Základní školy Jiráskovy
sady, fáze 1“

Realization of the project „Modernization and
furnishing of Primary School Základní škola
Jiráskovy sady, phase 1“

Město Příbram oznamuje, že v dubnu 2007 uzavřelo
s Ministerstvem financí ČR dohodu o přijetí grantu a závazek ke splnění podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“. Dohoda se týká realizace projektu „Modernizace
a vybavení Základní školy Jiráskovy sady, fáze 1“.
Projekt je podpořen finančními prostředky z finančního
mechanismu Norska, tzv. Norských fondů. Předpokládaný rozpočet projektu je cca 226.000 Eur, z toho až 85 %
celkových uznatelných nákladů získá město Příbram
z výše zmíněných fondů a zbylé náklady budou hrazeny
z rozpočtu města Příbram.

It is announced that in April 2007 the town of Příbram
made a grant agreement with the Ministry of Finance of
the Czech Republic for realization of the project
„Modernization and furnishing of Primary School
Základní škola Jiráskovy sady, phase 1“ and the town
accepted the obligation to fulfil the conditions „Resolution of a grant provided“. The project is supported by Norwegian Financial Mechanism. The assumed cost budget is
approx. 226,000 Euros, the grant rate shall not exceed
85 % of the total eligible project cost, other cost will be
paid by the town of Příbram.

Tento projekt je jedním ze dvou projektů, které byly
v rámci Středočeského kraje podpořeny dárci z Norského
království. Město Příbram si této podpory velmi váží.

This project is one of the two projects in the Central
Bohemia Region that have been supported by donors of
the Norwegian Kingdom. The town of Příbram appreciates the subvention a lot.

Získané finanční prostředky budou využity na zlepšení
interiéru školy a na vybavení učeben tak, aby odpovídaly
současným moderním potřebám výuky: bude provedena
rekonstrukce vytápění a renovace komunikačních prostor
budovy, venkovní úpravy umožní vznik učebny pro environmentální vzdělávání a bude pořízeno moderní
vybavení tříd a hudebního sálu. Podstatnou součástí
projektu je vytvoření speciálního softwarového řešení
pro interaktivní komunikační systém, jehož cílem je
zlepšit možnosti komunikace mezi školou, rodiči žáků
a zástupci města Příbram.
V nejbližší době bude v souladu se zákonem vypsáno
výběrové řízení na dodavatele.
O dalším průběhu realizace projektu budeme veřejnost
pravidelně informovat. Město Příbram za tímto účelem
zřizuje zvláštní sekci na svých internetových stránkách,
která bude také v angličtině.
„Konec tiskové zprávy“
Kontaktní osoba:
Mgr. Jaroslav Kopecký, vedoucí odboru školství MěÚ
Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I,
kontakt: tel.: 318 402 231.

The acquired finance will be used for modernization of
the school interior and for classrooms´ equipment to agree
with modern needs of education. There will be carried
out: reconstruction of heating system and renovation of
the school building communication premises, the environmental education classroom will be constructed and the
modern equipment for classrooms and musical hall will
be purchased. A substantial part of the project is developing a special software solution for an interactive communication system to improve communication between the
school, parents and deputies of the town of Příbram.
In a short time the selection procedure for a supplier will
be made according to law.
The public will be informed about the next process of the
project realization. For purpose of that the town of
Příbram has established the special section on website: the
information will be published also in English.
„End of press release.“
Contact person:
Mgr. Jaroslav Kopecký, Head of School Department of
the Townhall of Příbram,
Tyršova 108, 261 19 Příbram I, contact: tel. 318 402 231.

Svaz tělesné postižených v ČR, o. s., pořádá ve Středisku neziskových organizací v budově
bývalé 8. základní škole v Žezické 193, Příbram VII dne 24. 5. od 9 do 15 hodin DEN ZDRAVÍ.
V nabídce bude kromě firem z oblasti zdravotnictví i možnost měření cholesterolu a cukru,
ve spolupráci se Zdravotním ústavem Příbram. Dále Vás STP a Klub DEMKA zvou na :
„SETKÁNÍ S ŘECKEM“ dne 18. května ve stejných prostorách od 13 do 16 hodin.
V nabídce je ochutnávka řecké kuchyně a řeckých vín, setkání s ředitelkou CK IRÍNY TOURS
z Příbrami. Srdečně zveme veřejnost na inspirativní odpoledne.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
V odpoledních hodinách
dne 3. 4. požádala pokladní z vlakového nádraží
městskou policii o pomoc.
V kolejišti byl muž, který
chtěl skočit pod vlak, protože prý neví, co dál.
Na místo okamžitě přijeli
strážníci a muže zastihli
v čekárně. Byl zraněný
a skutečně nevěděl, kde je,
neměl peníze ani doklady.
Pamatoval si, že šel den
před tím z restaurace
a někdo ho přepadl.
Strážníci ho převezli
na Policii ČR.
Dotěrného opilce museli
strážníci vyvést dne 4. 4.
dopoledne z řeznictví
v Uranu. Muž se domáhal
piva, ale obsluhující mu
odmítli nalít, protože byl
opilý. Po odmítnutí muž
začal všem nadávat, proto
musela zasáhnout policie
a poučit ho o slušném
chování.
Hodinu po dvanácté dne
7. 4. oznámil strážníkům

jeden muž, že mu obsluha
herny LUDUS v Dlouhé
ulici nechce vyplatit výhru
z výherního automatu.
Výhru prý vyhrál již před
čtyřmi dny, ale obsluha
tvrdí, že bez podpisu
odpovědné osoby mu
výhru nevyplatí. Vyhraná
částka činila cca 20 tisíc
korun. Majitel herny
opravdu nebyl přítomen
a dle sdělení obsluhy přijede prý večer. Strážníci
muže poučili o jeho
právech a poté odjeli.
Nelegální prodej parfémů
provozovala dvojice muž
a žena dne 11. 4. v Pražské
ulici.
Neměli
žádné
živnostenské oprávnění
a tvrdili, že ho má u sebe
manažerka firmy. Strážníci jim prodej zakázali
a předali záležitost k řešení kontrolnímu oddělení
živnostenského úřadu.
Dne 12. 4. ve 21,40 hod. si
všiml strážník obsluhující
kamerový systém, že dvo-

SLOUPEK SENÁTORA
V době, kdy píši tyto řádky (což bývá
zhruba 3 týdny před tím, než jsou zveřejněny), sílí tlak na odstoupení či
odvolání 1. místopředsedy vlády, senátora a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka
kvůli tomu, že byl po předchozím souhlasu Senátu s jeho trestním stíháním
obviněn z trestného činu úplatkářství
a toto trestní řízení proti němu stále trvá.
Zároveň ale v této záležitosti přijal před
několika dny Mandátový a imunitní výbor Senátu, jehož
jsem mimo jiné také členem, usnesení, v němž vyslovuje
kritické výhrady na adresu policie v tom smyslu, že
neposkytla Senátu některé jím vyžádané informace k případu Jiřího Čunka, a proto Senát rozhodl o vydání Jiřího
Čunka k trestnímu stíhání na základě neúplných
a zkreslených údajů.
Za této situace, kdy je zmíněné usnesení interpretováno
jako usnesení příznivé pro Jiřího Čunka a kdy prosakují
zprávy o tom, že kdyby byla policie správně informovala
Senát o všech skutečnostech, na něž se ptal, Senát by
možná Jiřího Čunka k trestnímu stíhání nevydal, jsem často dotazován na to, jaké jsou to skutečnosti, které policie
Senátu zamlčela, a zda je možné, že by Senát v opačném
případě Jiřího Čunka k trestnímu stíhání nevydal.
Jednou ze skutečností, kterou chce v podobných případech
Mandátový a imunitní výbor Senátu vědět, je informace
o tom, kdy bylo zahájeno šetření v dané věci, na čí
podnět a kdy byl podnět podán. Policie pak na tuto
otázku odpověděla, že to zjistila „operativním šetřením“,
a zamlčela tak Senátu níže uvedené skutečnosti, ačkoliv je
přesně znala.
Čtenáři si jistě vzpomenou, že v podezření byla od počátku
bývalá sekretářka Jiřího Čunka paní Marcela Urbanová,
která ho již v minulosti obviňovala ze sexuálního
obtěžování i z jiných činů. Tato dáma to však vehementně
ve sdělovacích prostředcích popírala. Nyní však vyšlo
najevo, že to byla přece jen ona, kdo inicioval Čunkovo
trestní stíhání, byť tak učinila přes advokáta JUDr. Nováka, jehož byla klientkou.
V říjnu 2006 se zmíněný JUDr. Novák obrátil na policii
a posléze na schůzce s pracovníkem protikorupčního
útvaru policie uvedl, že jeho klientka Marcela Urbanová ví
o tom, že starosta Vsetína Jiří Čunek dostal úplatek od jisté
společnosti ve výši 500 tisíc Kč, že však nechce být uvedena jako oznamovatelka. K její osobě se JUDr. Novák
policistům vyjádřil tak, že se mu Urbanová zdá být „zvláštní“. Poté jim předal na Marcelu Urbanovou kontakt.
Je-li za této situace kladena otázka, zda by se Senát na základě této informace, kdyby ji býval měl k dispozici,
rozhodl Jiřího Čunka k trestnímu stíhání nevydat, domnívám se, že je to nejen možné, ale dokonce i
pravděpodobné. Zde je nutno si uvědomit, že k vydání
Jiřího Čunka došlo při hlasování v Senátu většinou
převyšující pouze o 1 hlas minimální potřebný počet hlasů.
Jeden z kolegů, který pro vydání Jiřího Čunka hlasoval, se
mi po získání této informace svěřil, že by tak nebyl učinil,
kdyby tuto informaci tehdy měl. Odůvodňoval to tím, že
jestli si bývalá Čunkova sekretářka, která s ním měla
nejrůznější spory, „vzpomněla“ až nyní, kdy se stal Jiří
Čunek ústavním činitelem, že měl téměř před 5 lety dostat
úplatek, pak tuto informaci nepovažuje za věrohodnou a že
se domnívá, že takto mohou smýšlet i někteří z dalších
kolegů, kteří pro vydání Jiřího Čunka tehdy hlasovali.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Příbram

jice osob vylepuje plakáty
na stánek a telefonní budku v Jiráskových sadech.
Strážníci mladíka a slečnu
ihned zajistili. Mladík ještě
přiznal, že plakáty vylepili
na skříňku od rozvaděče
elektřiny. Povolení k výlepu
samozřejmě
neměli.
Neměli u sebe ani peníze
na pokutu, tak strážníci
věc vyřešili domluvou
a okamžitým odstraněním
plakátů.
Podél silnice Sázky –
Jerusalém se objevila
nová černá skládka.
Strážníci ji zdokumentovali a na místě zajistili
důkazní materiál – poštovní složenky se jmény.
Věc byla předána správnímu orgánu k řízení.
Hodinu před půlnocí dne
18. 4. telefonicky oznámila jedna žena, že před kulturním domem překáží
ve
vozovce
vozidlo
a v něm spí mladý muž.
Strážníci muže probudili

a zjistili, že je notně opilý.
Případ byl předán Policii.
V Drogerii v Pražské ulici
zadrželi dne 21. 4. zloděje.
Mladík se snažil pronést
přes pokladu pod kabátem
ukradené zboží a pokladní
se ho zeptala, zda nemá
náhodou něco k zaplacení.
Mladík utekl zpět do prodejny. Cestou odhazoval
ukradené zboží. Celkem
toho bylo za 5 300,- Kč,
takže vzniklo důvodné
podezření na spáchání
trestného činu. Případ byl
předán Policii ČR.
Další černá skládka se objevila na Fantově louce.
Byly zde dvě hromady jílu
a stavebního odpadu.
Původce skládky byl
vypátrán a sdělil, že chtěl
tímto odpadem vyrovnat
propadliny na trávníku,
a tak se tohoto odpadu
zbavit. Strážníci věc
vyřešili blokovou pokutou
a příkazem, aby pán skládku do večera odklidil.

Město nabízí k prodeji tyto byty:
Příbram VII, Jana Drdy 489,
byt č. 32 v 7. nadzemním podlaží, 1+1, 24 m 2
Příbram VII, Pod Čertovým pahorkem 463,
byt č. 3 v l. nadzemním podlaží, 2+1, 53 m 2
Příbram V, Družstevní 279,
byt č. 19 v 7. nadzemním podlaží, 3+1, 73 m 2
Příbram V, Slunná 299,
byt č. 57 v 9. nadzemním podlaží, 2+1, 45 m 2
Příbram I, Plzeňská 77,
byt č. 16, ve 3. nadzemním podlaží, 1+0
Příbram I, Riegrova 54,
byt č. 55 v 10. nadzemním podlaží, 1+0, 23 m 2
Příbram VIII, Brodská 93,
byt č. 18 v 5. nadzemním podlaží, 3+1, 120 m 2
Příbram I, Riegrova 73,
byt č. 81 v 11. nadzemním podlaží, 1+0, 15 m 2
Bližší informace naleznete na adrese
www.pribram.eu nebo na č. 318 629 815.

Sběr baterií na Příbramsku stagnuje

Použité a nesprávně zlikvidované baterie představují vážnou ekologickou hrozbu. Společnost ECOBAT umisťuje sběrné kontejnery u prodejních míst baterií, spolupracuje se školami i společnostmi.
Mnozí prodejci na Příbramsku ale tyto aktivity brzdí. Region tak vykazuje
nejhorší výsledky ve sběru použitých baterií ve Středočeském kraji.
„Situace je podle nás alarmující, protože lidé si stále neuvědomují, jak
nebezpečné látky pro životní prostředí se z nesprávně zlikvidovaných
baterií uvolňují. Použité baterie, které se odhodí do koše v domácnosti
a skončí na skládce, vážně ohrožují životní prostředí. Po čase se z nich
totiž uvolní škodlivé látky, které prosakují do půdy a do spodních vod,“
uvedl Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT, která se likvidací
baterií v České republice zabývá.
Při sběru použitých baterií by měly spolupracovat jejich výrobci a prodejci se společností, která je odborně likviduje. Na Příbramsku se ale
prodejci k podobnému zapojení do sběru příliš nemají. „Sběrné boxy
většinou umísťují na nepříliš viditelných místech a lidé si jich pak buď
vůbec nevšimnou, nebo si je dokonce pletou s odpadkovými koši. Plánujeme proto nyní změnu jejich podoby a současně se snažíme přesvědčit
prodejce, aby nám se sběrem pomohli,“ zdůraznil Petr Kratochvíl.
Průměrně v České republice připadá na jednoho obyvatele za rok
správně zlikvidovaná jedna tužková baterie, v Příbrami připadá jedna
ekologicky zlikvidovaná tužková baterie za rok na každého třetího obyvatele. Podle nové směrnice Evropské unie (EU) bude muset v roce 2012
odevzdat každý občan k recyklaci tři baterie. V loňském roce se jich
přitom podařilo na 22 sběrných místech na Příbramsku sebrat pouhých
250 kg. V roce 2012 by se jich zde mělo podle norem EU sebrat 2,47
tuny. „Počítáme proto s mnohem masivnější vysvětlující kampaní
pro spotřebitele, o spolupráci jsme požádali také město a školy,“ doplnil
Kratochvíl.
Město Příbram se hodlá do kampaně za ekologický sběr použitých baterií
zapojit mimo jiné podporou osvětových ekologických akcí. „Sběrný kontejner na baterie, který již máme na odboru životního prostředí, navíc
umístíme i na dalším místě v budově úřadu a všechny zaměstnance
budeme informovat o nutnosti ekologické likvidace použitých baterií,“
slíbil Josef Řihák, starosta města Příbrami.
Samostatnou kapitolou ve sběru použitých baterií představuje spolupráce
se školami. „S ekologickou výchovou a moderními výukovými programy
máme velmi dobré zkušenosti. Projekt Hrátky s Batem učí děti nenásilnou formu vzít ochranu životního prostředí za svůj cíl a nosit použité
baterie třeba z přehrávače MP3 nebo mluvící panenky do sběrného boxu.
Děti mnohdy zapojí do sběru i rodiče a velmi efektivně tak podporují
ochranu životního prostředí,“ sdělil Rostislav Riško, ředitel Waldorfské
školy Příbram, kde se tento týden Hrátky s Batem konaly.
Třídění baterií a jejich správná likvidace se dostává v poslední době stále
více do popředí ekologických aktivit. V republice již existuje celkem
5 500 sběrných míst, kam lze vložit použité baterie. Do projektu se
zapojily školy, prodejny a řada organizací. Projekt prosazuje od roku
2003 nezisková společnost ECOBAT, která má autorizaci na zpětný
odběr a zpracování odpadů. Bližší informace poskytne:
Ing. Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT, s. r. o.
telefon: 233 332 787, e-mail: petr.kratochvil@ecobat.cz

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
ONDŘEJ,

BISKUP PRAŽSKÝ

(* ? - NASTOLEN 1215, + 1224)
Postavou pražského biskupa Ondřeje se nyní pustíme
do mapování starší historie našeho města. Postupně
bychom si měli představit všechny majitele příbramského
panství, kteří byli zároveň pražskými (arci)biskupy, až
do doby husitské.
První z nich, biskup Ondřej, shodou okolností patří k těm
nejvýznamnějším. Nastoupil do biskupského úřadu v době,
kdy církev a světská moc stály na počátku velkého zápasu
o to, kdo bude vůdčí silou ve společnosti. Čechy, jako vždy,
stály v pozadí a evropské konflikty sem zasahovaly se
zpožděním a s menší intenzitou.
Postavení církve bylo v té době velmi závislé na milosti
světské vrchnosti, jednalo se spíše o osobní kaplany šlechty
než o veřejné kněze. Svým životem se většina duchovních
nelišila od svých světských souputníků. Např. požadavek
celibátu (zachování sexuální čistoty) narazil u českých
kněží ještě v roce 1197 na zásadní odmítnutí a církevní
hodnostáři byli dokonce povinni určitou vojenskou službou
knížeti.
V této situaci nastoupil na biskupský stolec v roce 1215
oblíbenec krále Přemysla Otakara I. Ondřej, který před tím
vystřídal několik výnosných beneficií (úřadů). Král se však
v jeho osobě přepočítal, když se domníval, že získal loajálního spojence. Ještě v roce 1215 se v Římě konal IV.
lateránský koncil, kterého se zúčastnil i čerstvý pražský
biskup (Ondřej byl vůbec prvním českým biskupem
na církevním koncilu). Koncil pod vlivem bojovného
papeže Inocence III. proklamoval nejvyšší moc církve
a silně na Ondřeje zapůsobil. Koncil tehdy přijal asi
70 zásadních rozhodnutí, například povinný celibát kněží
a Ondřej začal tyto ideály prosazovat i v Čechách.
České země nebyly na tuto změnu ještě připraveny,
a proto byl biskup odmítnut nejen králem a šlechtou, ale i
většinou duchovenstva. Ondřej tedy začal válku s králem,
kterou nemohl vyhrát. Dokonce pohnal krále před
papežský soud a nechal vyhlásit nad Čechami klatbu. Na to
samozřejmě odpověděl Přemysl Otakar I. stejně těžkými
zbraněmi - zabavením církevního majetku. Nepřekvapí
proto, že valnou část svého biskupování prožil Ondřej v exilu
- v Římě. Spory mezi biskupem a králem se protáhly
na řadu let. Hlavní překážkou smíru zůstal nakonec biskup
sám, protože král měl zájem na klidu v zemi a bohatá a svobodná církev mu v zásadě nebyla proti mysli. Ondřej však
volil takový způsob boje, z něhož král nemohl čestně
ustoupit.
Spor byl ukončen až v roce 1222 tzv. Velkým privilegiem
české církve, na jehož znění se král dohodl s umírněným
duchovenstvem. Ondřej se ocitl v izolaci, kterou vyřešil
odchodem do Říma, kde v roce 1224 zemřel.
Ondřejův význam pro Příbram je jasný. Právě tento biskup
vydal v roce 1216 listinu, ve které se poprvé jméno vsi
Příbram objevuje. Je pravděpodobné, že v době bojů mezi
biskupem a světskou mocí nezůstala ušetřena ani Příbram
(jak tomu bylo i o 80 let později), ale důkazy o tom chybí.
Příbram tehdy své osudy nadlouho spojila s pražským
(arci)biskupstvím, kterému byla poddána de iure až
do roku 1579.

Daniel Doležal

K VĚTNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 5. 1957

Byl slavnostně položen
základní kámen k budově
Kulturního domu.

5. 5. 1979

Bylo uneseno do západního
Německa malé letadlo
Uranových dolů Příbram.

9. 5. 1945

Do Příbrami pronikli příslušníci Ruské osvobozenecké armády generála
Vlasova.

13. 5. 1850

Začala v Příbrami epidemie cholery, která zde
trvala až do podzimních
měsíců.

14. 5. 1727

Byla zahájena stavba
svatohorských krytých
schodů.

15. 5. 1932
Proběhl v Příbrami orel-

ský slet.

16. 5. 1957
Na dole Sever v Příbrami
vyzkoušeli poprvé silonová
lana k dopravě důlního
dříví a v záchranářství.

20. 5. 1741
Marie Terezie potvrdila
platnost všech dosavadních privilegií města
Příbramě.

27. 5. 1992
Konfederace politických
vězňů otevřela v Příbrami
Muzeum třetího odboje.

31. 5. 1892
Níásledkem požáru na dole
Marie došlo v březohorském revíru k největší
důlní katastrofě v tehdejší
době, při které zahynulo
314 horníků.

Daniel Doležal
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O T O K R O N I K A

Žáci 3. základní školy Březové Hory jako tradičně oslavili Den
Země zlepšováním životního prostředí.

Holandské město Hoorn oslovilo několik příbramských výtvarníků, aby
pro výstavu na počest 15. výročí trvání partnerských vztahů zapůjčili
svoje obrazy. Ve dnech 11. - 14. dubna navštívila Příbram delegace,
která vybrala exponáty pro tuto akci.

Ve čtvrtek 26. dubna byla zahájena v Galerii F. Drtikola výstava
“Josef Bosáček”.

Město Příbram se představilo na brněnském veletrhu Urbis
Invest 2007 v rámci expozice Středočeského kraje.

Ve čtvrtek 26. dubna přivítal Ing. Petr Kareš, 1. místostarosta,
nové příbramské občánky.

Příbramskou radnici navštívili horničtí přátelé ze slovenského
Pezinku. Na radnici je přivítali oba místostarostové.

Na Waldorfské škole uspořádala firma ECOBAT pro děti
zábavný a přitom poučný pořad o třídění elektroodpadu.

V neděli 29. 4. se starosta J. Řihák zúčastnil mezinárodní taneční
soutěže. Organizátorem byl Klub tanečního sportu, p. F. Mochán.
Daniela Jakodová a Roman Káčerek obsadili 3. místo ve finále kategorie
juniorů B ve standardních tancích.

V sobotu 28. 4. se konal 8. ročník automobilové soutěže
“O putovní pohár města Příbrami”. Na snímku jsou vítězové
dospělé kategorie. Ceny předával místostarosta Petr Kareš.

Poslední týdny nás provází obrovské sucho. Hasiči hlásí
zvýšené riziko vzniku požárů. Bohužel hořelo již také v městských lesích. Snímek zachycuje hasiče při likvidaci požáru v lese
podél silnice na Pičín.

Ředitelka 7. ZŠ Mgr. Dana Křápková, starosta MVDr. Josef Řihák a
členové školního parlamentu při 7. základní škole Tomáš Kozel
(předseda) a Jan Pajtai si prohlížejí nově opravený plot kolem hřiště
u školy. S nápadem opravit a zvelebit školní hřiště přišli sami žáci.
Město dětem vyšlo vstříc a poskytlo na rekonstrukci peníze. Rodiče
žáků ve spolupráci s pracovníky Technických služeb Příbram hřiště
uklidili, vysekali trávu a křoviny a vybudovali nové lavičky.

Slavnostním přípitkem s půllitrem piva oslavili starostové
podbrdských obcí historicky první otevření části Brd.

Důležité informace z radnice
Černé skládky: Přibližně na dvaceti místech
v Příbrami se pravidelně objevují černé skládky.
Někteří občané zde odhazují staré elektrospotřebiče, starý nábytek, vany, vybouraná bytová
jádra a další velkoobjemový odpad, který sem
nepatří. „Ročně nás svoz tohoto odpadu stojí
přibližně 800 tisíc korun. To znamená, že každý
občan Příbrami za nezodpovědné jedince, kteří
se takto zbavují odpadu, zaplatí 22 korun
ročně,“ říká starosta MVDr. Josef Řihák. Pracovníci Technických služeb Příbram tyto černé
skládky uklízejí, pravidelně se zde ale
nepořádek po několika dnech objevuje znovu.
Přitom je naprosto zbytečné, aby se zde odpad
objevoval. Lidé mají možnost velkoobjemový
odpad zdarma odkládat ve sběrném středisku
Technických služeb Příbram v ulici Generála
Tesaříka 125. Příbramský sběrný dvůr je
otevřen každý všední den do 17 hodin a v sobotu
od 8 do 12 hodin.
Odnaučit obyvatele Příbrami odhazovat odpadky po městě není podle starosty Příbrami
jednoduché. „Mohli bychom samozřejmě zvolit
cestu represe. Na místa, kde se objevují černé
skládky, nainstalovat kamery a trestat ty
občany, kteří se takto bezohledně zbavují
odpadků. Domnívám se ale, že lepší metodou je
výchova. Byl bych velmi rád, kdyby si všichni
lidé v Příbrami uvědomili, že žijeme společně
v jednom městě a všichni si přejeme, aby toto
město bylo hezké a uklizené,“ říká starosta.
Vedení města se v nejbližší době dopisem
obrátí na jednotlivá Společenství vlastníků
domů v Příbrami, kde je upozorní na výskyt
černých skládek v jejich okolí. „Věřím, že
vlastníci domů si budou více všímat toho, co se
děje v jejich okolí, a sami přispějí k tomu, aby
nezodpovědní jedinci už nové černé skládky
nevytvářeli. Domnívám se, že cesta výchovy
a přesvědčování občanů je lepší, než represivní
metoda. Doufám, že občané Příbrami se

zachovají tak, abych nemusel tento svůj názor
měnit,“ uzavřel starosta Josef Řihák.
Dotace z EU: Městu Příbram se podařilo získat
dotaci na podporu regionálních a místních
služeb cestovního ruchu na projekt „Marketing
cestovního ruchu“. Tato dotace ve výši kolem
dvou miliónů korun by měla rozšířit současnou
nabídku služeb pro návštěvníky, vznik nových
informačních a propagačních materiálů a celou
řadu dalších produktů. „Cestovní ruch, to jsou
investice, které minimálně zatěžují naše životní
prostředí. Jde vlastně o „nejčistší“ peníze.
Každá výstavba nové fabriky přírodu zasáhne,
i když na druhou stranu přinese nové pracovní
příležitosti a peníze do městské kasy. Cestovní
ruch je služba lidem. A touto cestou bychom
měli v budoucnu jít,“ uvedl starosta Příbrami
Josef Řihák. Připomněl také, že Příbram se
v oblasti cestovního ruchu například v poslední
době aktivně zapojila do projektu mariánských
poutních měst.
Nový přístroj pro porodnici: Gynekologicko
– porodnickému oddělení Oblastní nemocnice
Příbram přispěje město Příbram částkou
300 tisíc korun na nákup 3D ultrazvukového
přístroje. Rozhodli o tom zastupitelé na svém
posledním zasedání. Tento moderní přístroj
umožní daleko přesnější vyšetření ještě
nenarozených dětí a umožní včas rozeznat
některé vývojové vady plodu.
Petice rodičů: Petici rodičů dětí navštěvujících Základní školu Bratří Čapků vzala rada
města na vědomí. „Jde opět o problém, zda
budou všechny ročníky jak v Základní škole
Bratří Čapků, tak i na 8. základní škole. Když
se tyto školy slučovaly, tak jsme jasně řekli, že
první stupeň bude na obou těchto školách. Nyní
rodiče přišli s informací, že tomu tak nebude.
Nevím, kde tyto nepravdivé informace získali,
ale všechny opět ujišťuji, že své slovo držíme.
I když slučování škol bylo bolestné, bylo

nezbytné. Nemáme skutečně v úmyslu na svém
tehdejším stanovisku cokoliv měnit a znovu
tedy shrnuji: na Základní škole Bratří Čapků
budou 1. až 9. třídy a na bývalé 8. základní
škole budou 1. až 5. třídy. To platí a nic se
na tom nemění. Jakékoliv jiné informace jsou
zavádějící a mylné! Podobná změna je pouze
v kompetenci rady města, případně zastupitelů.
Nikdo jiný nemůže rozhodovat!“ zdůraznil
starosta Josef Řihák.
Úpravy šaten: Práce na stavebních úpravách
šaten na Zimním stadionu v Příbrami byly
zahájeny. Rada odsouhlasila zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce. „Počítáme s celkovou částkou
7,2 mil. korun. Zastupitelé tak splácí vůči
našim mladým hokejistům svůj dluh z minulosti,“ uvedl starosta Řihák.
Nové auto pro strážníky: Rada schválila
nákup nového služebního vozidla pro Městskou
policii Příbram. Dosluhující Škodu pick up
z roku 1996 nahradí Škoda Roomster.
Výběrové řízení na prodej vozu vyhrála firma
Auto-Poly Příbram, která staré vozidlo od města
vykoupí na protiúčet.
Odtah aut: Městská rada v Příbrami schválila
vznik komise pro posuzování oprávněnosti
odtahů a odstraňování autovraků ve městě.
Členy komise se stali: vedoucí odboru správy
silnic, vedoucí odboru životního prostředí,
vedoucí dopravního úřadu, pověřený zástupce
Policie ČR, velitel Městské policie Příbram
a ředitel Technických služeb Příbram.
Výstava zrušena: Dne 23. 4. bylo na schůzce
starosty Příbrami s vedením Okresní
hospodářské komory Příbram a Sdružením
podnikatelů ČR rozhodnuto, že výstava
Příbram 2007 se v letošním roce konat nebude.
„Živnostenskou výstavu jsme pořádali pod
nejrůznějšími názvy od 90. let minulého století.
Vydrželi jsme ji organizovat prakticky jako
poslední ve středních Čechách. Naše výstava

Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945
a jízda válečných vozidel podél demarkační linie do Strakonic
P RO G RAM
pátek 11. 5. 2007
- od 17.00 hod. ukázka vojenské techniky u Památníku
Vítězství na Slivici u Milína
- Rockové i jiné dunění - 19.00 hod. Gentiana, 21.00 hod.
The Streetfighters, 22.00 hod. Papavera, 23.00 hod. Evlin
- 21.30 hod. ohňostroj v areálu Památníku Vítězství
sobota 12. 5. 2007
- 10.00 - 11.00 hod. generální zkouška dle scénáře a pokynů
moderátora, historická vojenská technika nenasazená
do rekonstrukce bitvy bude předváděna v táborech jednotlivých armád
- během prezentace válečné techniky vystoupení hudební
country skupiny
- stánkový prodej s občerstvením a suvenýry po celý den
- výstava techniky, výzbroje a výstroje Armády ČR, Policie
ČR a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
- 13.00 hod. pietní akt u Památníku Vítězství - čestná jednotka, zástupci organizátorů, veteráni války a další čestní
hosté
- fanfáry Souboru svatohorských trubačů k slavnostnímu
nástupu při položení věnců u Památníku Vítězství
- 14.00 hod. zahájení rekonstrukce bitvy v areálu Památníku
Vítězství u Slivice
- 15.30 hod. ukončení rekonstrukce bitvy, slavnostní nástup
účastníků rekonstrukce bitvy, odjezd kolony historických
válečných vozidel na parkoviště a dále po trase Slivice Bělčice - Sedlice - Strakonice
- 15.45 - 16.15 hod. dynamická ukázka soudobé protiletadlové vojenské techniky, včetně způsobů vedení boje
AČR - 25. protiletadlová raketová brigáda (palebné
prostředky KUB a S-10)
- 16.15 - 16.45 hod. ukázka činnosti Hasičského záchran-

V příbramském divadle se usadila Stará Blažková
Stará Blažková – s tímto pojmem je spojena představa té
největší pavlačové drby. Všude byla, všechno zná, nic
a nikdo jí neujde. Jak si tedy vysvětlit, že právě se Starou
Blažkovou se nyní lze setkat na internetových stránkách
Divadla Antonína Dvořáka Příbram? Na tuto, ale i na další
naše otázky odpovídá přímo Stará Blažková.
Jak se Stará Blažková ocitla v příbramském Divadle?
„No, podívejte. Já mám ráda divadlo. Do příbramského
chodím už několik desítek let. Zažila jsem tu několik ředitelů
a celou řadu herců. Za tu dobu se docela často dostávám i
do zákulisí. Jsem už takový divadelní inventář a myslím, že
už dost lidí z divadla mě zná a víceméně mě tam trpí. No,
kdo mě ale neznal, byl nový ředitel. Nejdřív se divil, co tam
dělám, když mě někdy potkal na chodbě, a protože se tvářil
přístupně, tak jsem mu občas nadhodila nějakou svou
připomínku. Když jsem ho zastavila asi po desátý, tak už se
přístupně netvářil a řekl, ať s tím otravuju někoho jiného.
Jenže koho, že jo? A on jenom na odchodu prohodil: „Tak
si založte vlastní kurýr nebo internetové stránky! Což neměl
říkat. Mě ten internet vůbec nenapadl, ale když už to nadhodil… Tak jsem tak dlouho otravovala, až kývnul, abych
šla na stránky divadla. Ovšem pouze s tím, že tam musím
napsat, že to jsou pouze moje názory. No a proč bych to
nenapsala? Já se za své názory nestydím! Tak tam jsem.“
Co tady má na práci, proč si to namířila zrovna do Divadla Antonína Dvořáka a hodlá tady snad zůstat?
„A do kterého bych si asi měla namířit, když bydlím
na Příbramsku?! Co tady mám na práci… Co to je za
otázku? Já nejsem zaměstnanec divadla, pouze o něm píšu.
Na mých stránkách je několik rubrik. Můžete si tam přečíst
rozhovory s příbramskými i pražskými herci, co se v divadle
chystá i moje připomínky nebo chválu na dění v divadle.
A zůstat na stránkách divadla hodlám! Ovšem závisí to
na dvou okolnostech. Zda mě budou chtít lidi a zda mě tam
nechá ředitel. A abyste věděla, za tu dobu, co mám své
stránky, tak už mám pěknou řádku čtenářů a i říďa už na mě
nekouká s takovým despektem. Jednou mi dokonce řekl, že
jsem jeho opozice a tu by moudrý ředitel měl mít.“
Není ta dáma trošku „opožděná“? Ještě dnes na svých
stránkách píše o chystaném koncertu Vladimíra Mišíka
a on se navíc vůbec nekonal?

ného sboru Středočeského kraje - vyprošťování osob
z havarovaného vozidla, hašení hořícího automobilu
neděle 13. 5. 2007
Den otevřených dveří u 25. protiletadlové raketové brigády,
Strakonice - V Lipkách
- ukázka bojového vrtulníku Mi-24, protiletadlových raketových kompletů a nového zbraňového systému RBS 70
z výzbroje 25. protiletadlové raketové brigády Strakonice
- ukázka výzbroje a speciální výstroje Armády ČR
- prezentace Policie ČR, Městské policie a Hasičského
záchranného sboru včetně výcvikového trenažéru pro simulaci dopravních nehod
- ukázky klubů vojenské historie včetně cviků se zbraněmi,
přehlídka auto a motoveteránů a moderních motocyklů,
ukázka činnosti strakonických modelářů
- vystoupení mažoretek, koncert country skupiny, ukázky
výcviku koní.
Vstupné na Slivici: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Na Rekonstrukci bitvy 12. 5. 2007 bude zajištěna
kyvadlová doprava na trase: Příbram (obch. dům
HYPERNOVA, konečná MHD č. 2) - Milín v době
od 8 do 12.30 hod. a po stejné trase zpět od 17 do 18 hod.

K a l e n d á ř
1. – 27. 5.
do 20. 5.
do 31.5.
5. - 6. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
9. 5.
9. 5.
10. 5.
10. - 11. 5.
11. 5.
11. 5.
12. - 13. 5.
13. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
17. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.

„Heleďte, paninko, já nejsem žádný zpravodajský deník! Já
jsem měsíčník! To, že Mišík skončil v ten den, kdy se měl
konat koncert v Příbrami, v nemocnici, tak za to fakt
nemůžu. Já jsem s ním dokonce nemluvila ani po telefonu,
takže na mě opravdu nemůžete svézt, že to má ze mě.
Na koncert jsem se těšila, a proto jsem o něm psala. Vždycky doporučuji nebo kritizuji to, co si myslím! A i když mám
už pár křížků na hřbetě, tak nemusím poslouchat jenom
dechárnu! Ostatně, já to všechno napíšu a nějaká agentura
mě dá na stránky. Nemůžu do textu během měsíce zasahovat. A ani tomu nerozumím!“
Předpokládám, že jde o jakousi „Šmejdilku“, co se jí
zatím podařilo „vyšmejdit“? Chystají se v Divadle
nějaké úžasné novinky, o které by Příbramáci rozhodně
neměli přijít?
„Jaká šmejdilka!? Nejste tak trochu přidrzlá! No, co člověk
ale může chtít od novinářů, že jo? A to byste ke všemu ještě
ráda věděla o úžasných novinkách? Tůůůhle! Přečtěte si
moje stránky. Ale tak dobře, jednu Vám prozradím dopředu.
Divadlo chystá akci pro děti, která se jmenuje „Divadlo
dětem“. Bude probíhat 2. a 3. června nejen ve všech prostorách kulturního domu, ale i v celém jeho okolí. Bude to
fakt velký. Ale víc už neprozradím. Přečtěte si to v květnu
na adrese: divadlopribram.eu, rubrika „Jak to vidí stará
Blažková“.“
Kde se se Starou Blažkovou můžeme setkávat?
„Se mnou se můžete setkat v divadelním hledišti, jsem tam
opravdu často, anebo právě na těch internetových
stránkách. Začala jsem tam psát ty svoje postřehy, ale
dneska už se to díky mým čtenářům hodně posunulo.
Kdybyste věděla, kolik dostávám milých dopisů – to byste
zírala. Lidé mi píšou, co se jim v divadle líbí a co jim vadí
nebo chybí. A nepíšou řediteli, ale MNĚ! A právě díky těm
dopisům se nám už podařilo hodně věcí změnit. Společně
jsme řešili zimu v divadle, otištění konců představení,
regulérnost divácké ankety a řadu dalších věcí. A tak se díky
mým laskavým čtenářům stala u mě proměna. Ta stará
upovídaná Blažková, na kterou se většina lidí dívala shora,
sice stále zůstává starou upovídanou Blažkovou, ale čím dál
tím víc lidí už se na mě dívá ve výši svých očí. Vidím to
u svých jízlivých sousedek – a to je panečku vítězství!“

měla být i letos v květnu. Jenže se nám přihlásilo tak málo účastníků, že nám nezbývá nic
jiného, než výstavu zrušit,“ řekl starosta Josef
Řihák. V posledních letech podobné regionální
výstavy, jako byla ta příbramská, postupně
zanikaly. V Příbrami se díky skupině nadšenců
a přímé podpoře Městského úřadu Příbram
dařilo tradici zachovávat. Bohužel letos i přes
veškerou snahu organizátorů došlo k zásadnímu poklesu zájmu vystavovatelů. Pořadatelé
v tuto chvíli evidují jen dvanáct přihlášených
vystavovatelů.
Za těchto podmínek by bylo neefektivní
výstavu uskutečnit. Zorganizovat tuto akci i
přes malý zájem vystavovatelů by znamenalo
nejen značný nárůst nákladů, ale i omezení již
pečlivě připraveného doprovodného kulturního
programu. Tím by byli ochuzeni přihlášení
vystavovatelé a návštěvníci výstavy, což je pro
organizátory akce nepřípustné. „Jediné, co
mě v tuto chvíli těší, je skutečnost, že se nám
podařilo akci zastavit v okamžiku, kdy jsme
na ni nevynaložili téměř žádné prostředky.
Ušetřené peníze bude možné investovat
do jiných akcí. Například bychom je mohli dát
na zlepšení úklidu a vzhledu města,“ navrhl
starosta Josef Řihák jednu z možností, jak
využít ušetřené peníze.
Město Příbram ve spolupráci s představiteli
OHK a Sdružením podnikatelů ČR zváží,
v jaké formě a zda vůbec se bude v příštích
letech v podobných akcích pokračovat.
„Omlouvám se všem, kteří se na výstavu již
přihlásili, nebo kteří se těšili na její návštěvu.
Věřím, že pro všechny v budoucnu připravíme
jiné atraktivní akce s pestrým programem,
které občanům tuto ztrátu vynahradí,“ řekl
starosta Příbrami.
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20. 5.
20.5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.
24. 5.
25. 5.
25. – 26.5.
26. 5.
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od 19 h. 31. 5.
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9. 6.
10. 6.
12. 6.
17. 6.
18. 6.

- jk -

a k c í

Josef Bosáček, výstava v Galerie Františka Drtikola
MONA LISA – Přítomná minulost - Výstava v Památníku Vojna
Zelená krása mechorostů aneb Jak se stát bryologem
výstavní sál cáchovny dolu Vojtěch
Mezinárodní výstava koček, Estrádní sál, od 9 do 17 hodin
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Malá scéna Divadla A. Dvořáka od 15 h.
O myších a lidech, Malá scéna Divadla A. Dvořáka od 16 hodin
Jak jsem vyhrál válku, Divadlo A. Dvořáka od 16 hodin
Středočeské bienále, vernisáž výstavy v Galerii Fr. Drtikola v 17 hodin
Knihkupcův salon Vráti Ebra č. 4, Malá scéna Divadla A. Dvořáka, od 19 h.
Srovnávací turnaj sportovních tříd – dívky, od 14 h. na I. ZŠ
PAP textil – prodejní akce, Estrádní sál od 9 – 17 hodin
Srovnávací turnaj sportovních tříd – chlapci, od 14 h. na 1. ZŠ
HFAD – Inspirace Dvořákem, Divadlo A. Dvořáka od 18 hodin
Rekonstrukce poslední bitvy u Slivice
Nebojte se strašidel, Uměl. ag. ARS, Divadlo A. Dvořáka od 15 hodin
Březohorské kulturní léto - Koncert Příbramského smíšeného
sboru, kostel sv. Prokopa od 16 hodin
HFAD – Jazzové inspirace, Památník A. Dvořáka od 19 hodin
Koncert žáků ke Dni matek od 17 hodin, ZUŠ Příbram
Dvouplošník v hotelu Westminster – veřejná generálka v Divadle
A. Dvořáka od 10 hodin
Ševčínský důl na Zlaté pamětní minci ČNB od 10 hodin
HFAD – Bachovské inspirace, Zámeček – Ernestinum od 19 hodin
Dvouplošník v hotelu Westminster, Divadlo A. Dvořáka od 19 hodin
Hudba Praha – Jasná páka – koncert, estr. sál od 19.30 hodin
Každý třetí čtvrtek Tonyho Linharta č.5 – Malá scéna Divadla A. Dvořáka
od 19 hodin, vystoupí Vojta Kiďák Tomáško a Ríša Melichar
Mezinárodní den muzeí – Hornické muzeum, Památník Vojna vstup zdarma
Krvavá svatba – Divadlo Pražské konzervatoře v Divadle A. Dvořáka od 19 h.
Kryštof, koncert v Letním kině Příbram od 20. 30 hodin, po skončení ohňostroj
Festival muzejních nocí – noční jízdy vláčkem, důl Anna, Prokopská štola
od 16 do 24 hodin
Noční prohlídky bývalého lágru Vojna od 19 do 24 hodin
Audience – Památník Vojna (slavná divadelní hra)
Setkání sběratelů – Burza, spolková místnost dolu Marie, od 8 do 11 h.
HFAD – Klarinetové inspirace, Památník A. Dvořáka od 19 hodin
S čerty nejsou žerty, filmová pohádka, Divadlo A. Dvořáka od 15 hodin
Quattro Formaggi – foyer Velké scény Divadla A. Dvořáka
od 18 hodin Jazzový band
Donaha!, Divadlo A. Dvořáka od 19 hodin
HFAD – Barokní inspirace, Zámeček – Ernestinum od 19 hod.
Václav Koubek – koncert (harmonikář, zpěvák, textař atd.),
Estrádní sál od 19 hodin
Good Way – prodejní akce, Estrádní sál od 9 – 17 hodin
Cyklus Keltové v Čechách: Keltská hudba, Jiří Mazánek
Galerie F. Drtikola v 18 hodin
Urfaust, Divadlo A. Dvořáka od 19 hodin
Penzion pro svobodné pány, Malá scéna Divadla A. Dvořáka od 19 h.
Good Way – prodejní akce, Estrádní sál od 9 – 17 hodin
HFAD – Inspirace krásou, Zámeček Hluboš od 19 hodin
Rychlé šípy, Malá scéna Divadla Příbram od 19 hodin
Dvouplošník v hotelu Westminster, Divadlo A. Dvořáka od 19 h.
Obecnické muzicírování – Ginevra
Výlet pana Broučka – premiéra, Malá scéna Divadla A. Dvořáka, od 15 h.
Bleší trh, Estrádní sál od 9 – 15 hodin
Pohádky z košíku – Agentura L. Horkého v Divadle A. Dvořáka od 15 h.
Rožmitálská venkovanka, Estrádní sál od 16 – 18 hodin
HFAD – Inspirace hlasem, Svatá Hora – Bazilica od 19 hodin
Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – Divadlo Palace Theatre Praha
v Divadle A. Dvořáka od 19 hodin
Tři v tom aneb Všichni už jsme trochu retro, Malá scéna Divadla
A. Dvořáka od 19 hodin
Cyklus Keltové v Čechách: Keltská oppida v Čechách - „Naše
nejstarší města“, PhDr. Petr Drda, Galerie F. Drtikola od 18 hodin
Jakub a jeho pán – Divadlo bez zábradlí Praha v Divadle A. Dvořáka
Příbramsko na historických pohlednicích, zahájení výstavy
v 17 hodin v Galerii Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum
Cyklus Keltové v Čechách: Keltové jako duchovní, bojovníci,
řemeslníci a zemědělci, PhDr. Petr Drda, Galerie F. Drtikola od 18 h.
Příbram Bobcats – Havířov Devils, atletický stadion Fialka od 14 h.
V. Hudeček nám rozumí, koncert v Divadle A. Dvořáka Příbram od 19 h.
Veřejný žákovský koncert, 17 hodin ZUŠ Příbram
Zámecká slavnost v dětské odborné léčebně v Bukovanech
od 12 do 18 h., bohatý program, svozová linka z Příbrami a zpět zdarma
Koncert skupiny Wanastovi vjeci, Letní kino Příbram
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