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SEDM LET TUČNÝCH

Píše se 1. leden 2017 a já píši tyto řádky. To říkám
jenom proto, abych vysvětlil okolnosti vzniku
a náladu tohoto úvodníku, který by s počátkem

roku měl být spíše obecnějšího charakteru. 
Hned úvodem musím s něčím nesouhlasit. Nesou-

hlasím s nejnovějšími teoriemi kvantové fyziky, resp.
s jejich aplikací do reálného běhu života, které tvrdí,
že o tom, co se dělo v minulosti, se rozhodne pozoro-
váním a měřením budoucnosti.

Dokonce se mi chce říci, že minulostí se nemá již val-
ného smyslu zabývat vůbec, protože to, co bylo, je
nenávratně pryč a minulost se stala již jen pouhou
abstrakcí. Mělo by nás naopak velmi zajímat to, co bude.
Touto činností se ovšem zabývají věštci. Těm moder-
ním věštcům se říká ekonometrové nebo obecněji futu-
rologové a je faktem, že nikdo se tak často nemýlí, jako
právě oni. 

Dodrží Rusko a kartel zemí vyvážejících ropu dohodu
a skutečně omezí těžbu tak, že se cena ropy začne šplhat
vzhůru jak fazole v červnu? Nastartuje Trump kýženou
inflaci v USA? A přenese se tato inflace do deflací sužo-
vané Evropy? Posílí v tomto roce koruna, pokud pře-
stane ČNB intervenovat? Bude v České republice nadále
klesat nezaměstnanost? Porostou průměrné mzdy tem-
pem minulého roku? Mnoho otázek, které jsou vzá-
jemně provázané, a proto v dnešní turbulentní době
nezodpověditelné. 

Spolehnu se raději na předpovídání biblické, které
má poněkud delší tradici. Po sedmi letech hubených
prožíváme léta tučná. Počet volných pracovních míst
roste o překot, rodiny přidávají na své spořicí účty mi -
liardy. Státní rozpočet (stejně jako ten městský) zakon-
čil rok rekordním přebytkem a české firmy (stejně jako
ty příbramské) mají povětšinou jediný velký problém,
a to že nejsou lidi. 

Hrozby terorismu, Ruska či globálního oteplování
zůstávají v rovině debatní, na rozdíl od EET, které se
promítlo do ceny piva. Nic z toho však reálně neumen-
šilo optimismus občanů, kteří nakupují na dluh více
než kdy jindy, což rozehřívá a bude rozehřívat ekono-
miku do té doby, než nám ekonomové vítězoslavně
sdělí, že se „nám“ ekonomika přehřála, což zapříčiní
opětovný příchod sedmi let hubených. 

A co z toho vyplývá? Jednoduchá věc. Teď je ta správ-
ná chvíle skoro na všechno. Pokud se jednotlivec, rodi-
na, firma, město nebo stát opravdu chtějí stavět na
vlastní nohy, měli by s tím začít co nejdříve. Teď, když
je doba příhodná, je třeba investovat do budoucnosti.
Až přijdou léta hubenější (a ona přijdou), neměli
bychom se nechat nachytat v předklonu. Tak se jedině
prosí o kopanec.

Snad někdo namítne, že si věštěním příznivého roku
nemohu být jist. To samozřejmě nemohu, ale pevně
věřím v obrovskou sílu optimismu, jenž umí uzdravo-
vat tělo, léčit ducha, odkrývat nové, veskrze pozitivní
možnosti a roztáčet kola ekonomiky. Nebojme se tedy
toho, co přijde, a vykročme do nového roku tou správ-
nou nohou.

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Senior Point 
má už rok

Příbramský Senior Point slaví první rok od
svého založení. Pokud máte rádi oslavy nebo
jste ještě v tomto klubu nebyli, rezervujte si
v diáři čtvrtek 2. února od 10.00 do 12.00.
Oslava se koná v suterénu pavilonu 2. 

Dům Natura 
s novými expozicemi

V září nově otevřený Dům Natura v Příbrami
představil v  polovině prosince tři nové
expozice. Nyní jich nabízí pět a na jaře se mají
otevřít další. První dvě expozice věnované
představení CHKO Brdy a Historii vojenského
újezdu Brdy doplnily expozice živých plazů
a obojživelníků žijících v Brdech i dalších
lokalitách České republiky, dále pak stálá
expozice druhého největšího muzea lišajů na
světě a třetí expozici tvoří výstava leteckých
fotografií Nebeské Česko, jejímž autorem je
příbramský rodák Jiří Jiroušek.

Trhy: Dobrý základ pro tradici
Vánoční trhy v Příbrami skončily, ať žijí Vánoční trhy v Příbrami. Akce, která se konala od

27. listopadu do 23. prosince na náměstí 17. listopadu, byla krokem do neznáma na základě
odhadu nabídky a poptávky s vědomím, že podobná akce se v našem městě ještě neuskutečnila.
Dnes už můžeme bilancovat. Podvědomě někteří návštěvníci očekávali vánoční trhy ve stylu
Prahy, Plzně, někteří dokonce i trhů v Norimberku či Mnichově v Bavorsku. Ti byli ale zklamáni.
Ovšem ti, kteří přišli, aby podpořili nově vznikající tradici, prohlédli si a zakoupili nabízené
výrobky, vč. teplého punče a svařáku, vánoční příbramský hrnek nebo jen malý vánoční stromeček
z perníku či keramickou „kapičku štěstí“ od studentů nebo zakoupili „charitativní“ polévku,
určitě nelitovali. Celkově převažovaly kladné reakce typu „konečně se něco dělo“. Pozitivně byly
přijaty také některé kulturní novinky, jako např. vystoupení dívčí rockové kapely The Apples,
příjemná byla i atmosféra u stánku se svařákem, punčem, vánočními perníčky, vánočními
a adventními věnečky a ozdobami. Velmi pozitivní ohlasy mělo propojení vánočních trhů
s kulturním programem na jevišti a spojení s farmářskými trhy, charitativní akcí „Dobrá polévka
pro dobrou věc“ a pozdně odpolední či večerní „komorní atmosféra“ u pevných stánků. Naproti
tomu negativní reakce vyvolávaly malá účast prodejců na začátku vánočních trhů, minimum
návštěvníků přes den a v průběhu trhů změna otvírací doby. Problémy působily i zima a vítr
v otevřených stáncích a problémy s parkováním jak u prodejců, tak i u místních obyvatel. Už
nyní se připravují další zajímavé akce na oživení příštího vánočního trhu (specializované prodejní
dny, více soutěží – nejlepší vánoční pečivo nebo nejhezčí vánoční ozdoba či svícen a další).
Uvítáme nápady od čtenářů Kahanu.

S Ota Hauptmann
Městský úřad Příbram

My Tři králové přišli k vám
Stalo se již příbramskou tradicí, že na Tři krále, svátek Zjevení Páně, vychází od radnice Tříkrálový

průvod doprovázený koledníky stejnojmenné dobročinné sbírky Farní charity Příbram. Mudrci
z Východu Kašpar, Melichar a Baltazar projeli 6. ledna městem na hřbetech velbloudic z Cirkusu
Kopecký. Na náměstí T. G. Masaryka se v symbolickém živém Betlémě poklonili malému Ježíškovi
a k nohám mu položili zlato, kadidlo a myrhu. Zároveň byla zahájena Tříkrálová sbírka.

Vánoce se slavily
i ve Středisku
terénních služeb

Pět dní před Štědrým večerem se ve Středisku
terénních služeb konala vánoční besídka pro
děti klientů. Vánoční atmosféru podtrhly kole-
dy a vánoční občerstvení a u rozsvíceného
stromku nescházel ani dětský zpěv. Besídku si
užili nejen hosté, ale i sociální pracovnice stře-
diska. Velké díky patří Diakonii Dobříš, která
zprostředkovala sbírku vánočních dárků od dár-
ců z Březnice, Mníšku pod Brdy a Dobříše.

Termíny zápisů
později

Na základě změn školské legislativy dochází
k časovému posunu termínů zápisu do základ-
ních a mateřských škol pro školní rok
2017/2018. Zápis do základních škol se usku-
teční v období 1.–30. dubna 2017. Termíny
pro jednotlivé základní školy zřizované měs-
tem Příbram najdete na webu pribram.eu nebo
v jednotlivých školách. Zápis do mateřských
škol se bude konat ve dnech 2.–16. května
2017. Přesný termín bude stanoven po doho-
dě mateřských škol se zřizovatelem a bude
zveřejněn s dostatečným předstihem.

Nová jídelna pro děti
v ZŠ Bratří Čapků

Školní kuchyně v ulici Bratří Čapků otevřela
ještě před Vánoci. Její rekonstrukce probíhala
již od léta, vzhledem ke komplikacím zjiště-
ným během stavby (statika stropů) se protáhla
až do prosince. Děti tak na obědy musely
docházet do jídelny ve Školní ulici. Celkové
náklady včetně dodatků se vyšplhaly na
4 620 102 korun bez DPH. Pro první slavnost-
ní den v jídelně si děti mohly vybrat v anketě
jídlo, kde nakonec zvítězil kuřecí přírodní plá-
tek, hranolky a tatarka. Slavnostního otevření
se kromě dětí a ředitelky školy Aleny Mašikové
účastnil i místostarosta města Příbram Václav
Švenda.

Děti vyráběly andílky
u stánku CSZS

V den mikulášské nadílky, tedy 5. prosince,
se na náměstí 17. listopadu uskutečnila akce
Centra sociálních a zdravotních služeb města
Příbram. Přítomní si mohli převzít letáčky
s informacemi o organizaci a jednotlivých
službách a byla připravena i vánoční výtvarná
dílna pro děti, které si mohly vyrobit andílka
z korálků. Dospělí dostali také andílky, pokud
správně zodpověděli některou z připravených
otázek o službách CSZS. Centrum mělo na
náměstí 17. listopadu stánek po celou dobu
konání vánočních trhů. 

Příbramská reálka za protektorátu
ZŠ v  Jiráskových sadech chystá besedu s příbramskými pamětníky událostí v projektu

nazvaném Školákem ve válečných letech, který ve spolupráci s Památníkem Terezín a Hornickým
muzeem Příbram realizoval Jan Liška se žáky školy. V rámci projektu probíhala i badatelská
činnost v archivu či setkání s pamětníky. V pátek 20. ledna 2017 v 10.00 v aule základní školy
v Jiráskových sadech projekt vyvrcholí slavnostním setkáním a besedou. Nedílnou součástí
programu bude fotodokumentace a výstava projektových aktivit.

Pomozte lidem 
bez přístřeší

Do Příbrami přišlo zimní počasí a teploty se
celodenně pohybují pod bodem mrazu. V této
situaci vyzývá Centrum sociálních a zdravot-
ních služeb města Příbram občany, aby darovali
vyřazené oblečení a obuv pro lidi, kteří se ocitají
v existenční nouzi. „Vyprané oděvy a obuv lze
nosit do nízkoprahového denního centra v ulici
Na Příkopech. Věci se podle aktuální potřeby roz-
dávají lidem v nouzi, kteří sem chodí přespávat
nebo trávit den v denní místnosti,“ vysvětlila
místostarostka Alena Ženíšková. 

Foto: Martin Andrle

Japonský velvyslanec v Příbrami: 
Na hokeji byl vůbec poprvé

Sportovní zařízení města Příbrami hostila od 1. do 5. ledna japonské reprezentační družstvo
žen do 18 let. V tomto období probíhaly tréninky na zimním stadionu. Mimo to byly zorganizovány
dva zápasy: mezi dorostem HC Příbram a japonským mužstvem (Česko–Japonsko 4:0) a dále pak
zápas mezi japonským mužstvem a výběrem dívek z České republiky (Japonsko–Česko 3:1). Po
tomto druhém zápase proběhlo krátké setkání týmů s velvyslancem Japonska Tetsuo Yamakawou,
který na zápas dorazil spolu s manželkou. Není bez zajímavosti, že podle jejich slov na hokeji
byli oba dva poprvé. Poté se zúčastnili krátkého setkání s oběma týmy včetně slavnostního
přípitku v rámci šedesátiletého výročí obnovení diplomatických vztahů ČR a Japonska. Přítomna
byla i místostarostka města Příbram Alena Ženíšková, šéftrenér svazu ledního hokeje Slavomír
Lener a syn slavného československého hokejového brankáře Jiřího Holečka (1944) – Jiří Holeček
mladší. Ten japonským hráčkám propůjčil pro štěstí před MS bývalý dres svého otce.

Příbram vloni
přivítala 108 dětí

V loňském roce se v Příbrami uskutečnilo
15 obřadů vítání občánků pro 108 dětí (58
chlapců, 50 dívek). Pro následující půlrok byly
vypsány nové termíny: 26. ledna, 23. února,
30. března, 27. dubna, 25. května a 29. červ-
na. Všechny obřady se konají v obřadní síni
v Zámečku. Začátek je od 13.30, v případě vel-
kého zájmu jsou dva obřady po sobě. Obřady
se konají pouze pro děti trvale žijící na území
města a jsou nejvhodnější do prvního roku
věku dítěte. Kontakty pro objednání: matrika
Příbram 318 402 583, popř. linky 580, 581,
582, 565.

Doplnění:
V minulém vydání Kahanu jsme publikovali

bilanční článek o oslavách 800. výročí města,
které se konaly v  průběhu loňského roku.
V poděkování hlavním sponzorům jsme neuvedli
společnost Polycasa, s. r. o. Za pochybení se
omlouváme firmě i čtenářům Kahanu.

Hasiči mají novou
podušku pro
záchranu padajících

V polovině prosince příbramští pro fesionální
hasiči slavnostně převzali novou seskokovou
podušku Vetter SP 25. Poduška byla pořízena
pomocí vícezdrojového financování, kdy se
z více než 93 % na nákupu podílelo město
Příbram. Poduška bude využívána především
k záchraně osob skákajících či padajících z výšky
až 25 m, kde zároveň nebude možné použít jiný
způsob záchrany. Pomocí seskokové podušky
lze například zabezpečit únik osob při požárech
výškových budov, nebo záchranu osoby při
uskutečněném úmyslu sebevraždy.
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Nové výukové metody a využití informačních technologií
na ZŠ a SŠ Středočeského kraje ne-končí

Osm let uteklo jako voda a konec roku 2016 znamená definitivní 
tečku za projektem Nové výukové metody a využití informačních
technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na zá-
kladních a středních školách Středočeského kraje, reg. č.:
CZ.1.07/1.3.04/01.0027, který v letech 2009–2011 probíhal na Vysoké
škole evropských a regionálních studií v Příbrami za podpory pro-
středků ESF ČR prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro
konkurence schopnost a ze státního rozpočtu ČR. 

O úspěchu a popularitě projektu svědčí nejen několik stovek zapoje-
ných účastníků, ale postupný vznik 22 vzdělávacích programů, které
se zaměřovaly na využití ICT ve výuce matematiky, výpočetní techniky,
cizích jazyků, environmentální výchovy, ekonomických či humanitních
předmětů, což přispělo k prohloubení znalostí pedagogů, k inovaci
výuky a k rozšíření využití interaktivních metod, nových programů či
on-line testování žáků prostřednictvím e-learningu. Kromě cílové sku-
piny nesmíme zapomenout poděkovat ani všem ostatním, kteří par-
ticipovali na výše uvedeném projektu. Děkujeme především
realizačnímu týmu, lektorům, ale rovněž pracovníkům Krajského
úřadu Středočeského kraje za spolupráci při samotné realizaci pro-
jektu i po dobu zajištění pětileté udržitelnosti projektu.

www.vsers.cz

Holandské učitele vyděsil 
český čert

Ve dnech 14. až 17. prosince navštívili Příbram kolegové
z partnerského města Hoorn. Ve čtvrtek se skupina převážně pedagogů
z různých institucí rozdělila na tři skupinky a všichni zavítali do škol
a školek. Sledovali zde výuku, hospitovali v různých hodinách
a zúčastnili se aktivit zaměřených na vánoční tradice a zvyky. Na 
ZŠ pod Svatou se jeden holandský učitel sám ujal výuky tělesné výchovy
a žákům páté třídy se nabídla příležitost procvičit si při tělocviku
i angličtinu. Odpoledne navštívili hosté vánoční besídku v MŠ Bratří
Čapků a zhlédli vystoupení dětí, které pro své rodiče a prarodiče
nacvičily vánoční básničky a písničky. V pátek proběhl v mateřské škole
Klubíčko workshop artefiletiky, kterého se zúčastnili mimo holandských
partnerů i učitelé z ostatních škol. Tématem workshopu byly zimní
aktivity. Jelikož celý projekt je zaměřen na tradice a zvyky, navštívili
jsme Čechovu stodolu v Bukové. Vánoční expozicí plnou obrazů a figurín
nás provedl anděl, v pekle nás přivítal živý čert a nebeskou bránou jsme
prošli do nebe. Holandští partneři byli čertem doslova vyděšeni a dlouho
jsme diskutovali o této tradici. České děti jsou na ni zvyklé, pro
holandské by takové setkání s čertem bylo šokující. V pátek jsme ještě
stihli vítání andělů v Pražské ulici a následující kulturní program na
náměstí T. G. Masaryka. Všechny postřehy, shody a rozdíly ve zvycích
a tradicích v Holandsku a Česku budou popsány v knize, která je hlavním
výstupem projektu. 

S Lenka Lexová

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Práce pro město
Městský úřad Příbram vypsal několik výběrových řízení. Pro výkon

státní správy a samosprávy na úseku školství hledá pracovníka s VŠ
vzděláním (případně VOŠ). Přihlášku do výběrového řízení je třeba
podat do 23. ledna. Dále město přijme čtyři strážníky-čekatele pro MP
Příbram, zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 31. ledna.
Podrobnosti a přehled potřebných dokumentů naleznete na
edeska.pribram.eu/eDeska/. 

Stomici na Zdaboři
Na konci listopadu se v nemocnici na Zdaboři uskutečnil den

otevřených dveří Klubu stomiků ILCO Příbram. Smyslem bylo mj.
představit nové prostory, ve kterých se klub nachází. „Nyní zde máme
dvě místnosti, které jsou zařízené pro setkávání členů. Chtěli jsme, aby
všichni členové klubu, ale i ostatní lidé, věděli, kam mají za námi přijít,
a poukázat na firmy, které dodávají pomůcky,“ uvedla Bohumila
Pochmanová. Klub pořádá první středu v měsíci návštěvní den. 

SPOLEČNOST

Tisícovka příbramských seniorů 
čerpá výhody speciální karty
Kartu seniorů města Příbram má už více než tisíc příbramských seniorů. Jubilejní exemplář si převzala Stanislava Dembická při
předvánočním setkání, které pořádal příbramský Senior Point.  

Senior Point v Příbrami připravil pro své čle-
ny i příznivce předvánoční setkání, kterého
se 14. prosince účastnilo více než 150 seniorů.

Už od půl desáté se scházeli první účastníci,
kteří si našli čas na společné trávení předvá-
nočního času. Kromě kulturního vystoupení
a společného posezení mohli aktivnější senioři
využít nabídky ukázky cvičení, jež se konalo
v nedaleké tělocvičně. Přítomní se dále mohli
dozvědět vše o činnosti organizací, které na
bývalé základní škole sídlí, a zapojit se do
jejich činností. 

Na programu bylo také slavnostní předání
Karty seniora města Příbram. Tu s pořadovým
číslem 1000 obdržela Stanislava Dembická.
„Je to pro mě překvapení, mám obrovskou
radost a děkuji,“ neskrývala své nadšení čilá
seniorka, která byla příjemně zaskočena nejen
květinou, ale i dárkovým košem předaným
místostarostkou Alenou Ženíškovou. Ke gra-
tulacím se přidali také vedoucí Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Robert Dikan a ředitel
Centra sociálních a zdravotních služeb města

Příbram Jan Konvalinka. „Věřím, že podobných
společných akcí, kde se budeme potkávat, bude
i v tomto roce hodně,“ dodala Alena  Ženíšková.

JAK ZÍSKAT KARTU SENIORA
Registrace je zdarma a lze ji provést pouze

osobně vždy v pondělí (otevřeno od 12.00 do
15.00) v příbramském Senior Pointu v Žežické
ulici 193 (Senior Point má dále otevřeno ve
středu od 10.00 do 13.00 a ve čtvrtek od 11.00
do 14.00). Držitelé karty mají levnější vstupy
do vybraných institucí, které provozuje město
Příbram (například bazén, zimní stadion).
Mohou také čerpat speciální slevy partnerů
z  řad obchodů nebo poskytovatelů služeb
(aktualizovaný seznam partnerů na www.pri-
bram.eu nebo v Senior Pointu). 

S Stanislav D. Břeň

Tisící kartu seniora získala Stanislava Dembická.

Více než dobrá Dobrá polévka
Dobrá polévka pro dobrou věc. Tak se jmenovala akce, která byla v polovině prosince součástí předvánočních farmářských trhů
na náměstí 17. listopadu. Kromě možnosti finančně přispět na dobrou věc byla především vyjádřením sounáležitosti 
s lidmi bez domova.

Vánoční čas je spjat s ušlechtilými skutky
a pomocí potřebným. Město Příbram ve spo-
lupráci se Svatou Horou se rozhodlo uspořádat

dobročinnou vánoční akci, jejíž výtěžek byl
určen na materiální potravinovou pomoc pro
lidi bez domova. 

V sobotu 17. prosince se proto na příbram-
ském náměstí 17. listopadu podávala Dobrá
polévka pro dobrou věc. Všichni, kteří si
pochutnali na výborné gulášové polévce,
mohli dobrovolně přispět drobným obnosem.
Za celkem 100 porcí strávníci vydali 5102
korun. Výtěžek z akce byl lidem bez domova
předán ve formě trvanlivých potravin. 

„Nejvíce radosti má člověk z toho, že udělá
radost druhému. Proto tak Bůh stvořil svět.
Abychom byli šťastni, potřebujeme druhého člo-
věka, protože štěstí a radost můžeme dostat
jenom jako dar. Je důležité, abychom to uměli,
pochopili a tak prožívali každý den i vánoční
svátky,“ uvedl k akci páter Svaté Hory Jan
Sokulski.

Dobrá polévka pro dobrou věc byla servíro-
vána studenty ve stánku příbramské Integro-
vané střední školy hotelového provozu,
obchodu a služeb. Asistovali jim příbramský
starosta Jindřich Vařeka, místostarosta Václav
Švenda a zástupce Svaté Hory Jan Kuník. Lidé
bez domova si polévku mohli vychutnat také
v Nízkoprahovém denním centru. Zástupci
vedení města ji tu servírovali tradičně o Ště-
drém dni.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Všichni, kteří si pochutnali na výborné gulášové polévce, mohli dobrovolně přispět drobným obnosem.
Foto: Pavlína Svobodová
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Padající letadlo jsme dostali 
do vyšší letové hladiny
Současné vedení radnice vstupuje do třetího roku. Praktické moudro říká, že za vším jsou peníze, bez nich to nejde. Proto by se
občané měli ptát: co jste za dva roky dokázali? Splnili jste své sliby, že Příbram ozdravíte a povedete ji k prosperitě? Kdybych měl
odpovědět jedním slovem, řekl bych: Ano! Ale nechme velkých slov a pojďme si povídat podrobněji.

Město jsme přebírali v nedobrém stavu. Ale
ještě horší než momentální stav byla prudce
se zhoršující tendence. Byli jsme letadlo, které
padalo k zemi – stále jsme plachtili ve výšce,
ale zem se rychle přibližovala. Na účtech byla
nula, museli jsme splácet úvěry, nemovitý
majetek se nacházel v hrozném stavu a vůči
městu zaznívalo z různých stran: Dej, jsme na
to zvyklí! V této situaci jsme šili horkou jehlou
první rozpočet pro rok 2015 a také v roce 2016
se nám podařilo zastavit strmý pád a město
stabilizovat. Situaci dokresluje rating města
(nejlepší je A, následují B+, B, B–, C+, C, C–):
Příbram získala v roce 2015 ratingový stupeň
B– a zařadila se mezi 30 % středočeských obcí,
které jej získaly také. V kraji obdrželo 45 %
obcí lepší hodnocení než Příbram a 25 % hod-
nocení horší. 

V roce 2015 jsme sice dostali stejnou znám-
ku jako rok předtím, ale jak audit města za rok
2015, tak i rating konstatují silné zlepšení
a v závěru ratingu se dočteme, že budou-li
pokračovat nastavené trendy, měla by si Pří-
bram příště polepšit na stupeň B.

Připomenu, že hospodaření města se dá vel-
mi dobře přirovnat k hospodaření rodiny. Kaž-
dá rozumná rodina má alespoň minimální
rezervu pro horší časy, aby v případě nečeka-
ného výpadku příjmů dokázala pár týdnů žít

z této rezervy. U města je to citlivější, protože
musí zajistit výplaty stovek zaměstnanců.
A také zajistit financování svých příspěvko-
vých organizací, kde čekají na výplatu další
stovky lidí. Za minimální rezervu považuji,
aby město mělo trvale na svém účtu 50 mi -
lionů korun, což představuje jeho jednomě-
síční výdaje. Dodám, že přibližně stejně velká
města drží na svých účtech několikanásobně
více a např. srovnatelný Písek se může pochlu-
bit téměř půlmiliardou. 

A nyní dobrá zpráva: Připojuji graf, na kte-
rém jsou vidět zůstatky na účtech města vždy
k 31. prosinci. Tento článek píšu těsně před
Vánoci a stav k Silvestru je sice odhadem, ale
dosti přesným. Graf vyjadřuje zůstatky po
odečtu krátkodobých úvěrů v  milionech
korun. Vidíme prudký zvrat směrem k lepší-
mu, kdy město již nežije „z ruky do huby“.

Hezký výsledek, ale je důvod k jásotu? Je
i není. Jásat můžeme nad rychle se zlepšující
situací. A proč nejásat moc nahlas? Jednak
jsme zatím teprve v poločase utkání, jednak
na nás čeká tolik úkolů, které je potřeba finan-
covat, že nám na to zdaleka nestačí ani tento
dobrý stav. A já k tomu s ohledem na životní
zkušenosti dodám: těžce a dlouho se něco sta-
ví, lehce a rychle se to zničí. Jako když s dětmi
stavíte komín z kostek: dlouze opatrně sklá-
dáte, a pak dítě jednou máchne rukou… Hos-
podaření města by ale nemělo být hrou. 

Možná někoho napadne: to se jim to šetřilo,
když nám zvedli daň z nemovitostí. Připome-
nu, že toto opatření jsme chystali v roce 2015,
kdy naše městské letadlo ještě padalo dolů,
a my hledali všechny možné záchranné brzdy.
Ale ještě víc zdůrazním, že i za této špatné
situace jsme šli jen na průměr ČR! Tuto sku-
tečnost vám opět doložím grafy (Příbram je
srovnávána se všemi  obdobně velkými
 městy):

Naprosto stejná situace byla v případě nájem-
ného účtovaného městem, což dokládám dalším
grafem. I zde se v minulosti vybíralo jen symbo-
lické nájemné a město se na druhou stranu jen
symbolicky o své byty staralo. Za stejně symbo-
lické částky město své byty prodávalo (a někteří
radní si takto levně městské byty pořídili). Je ale
dobré vědět, že zvýšením daně z nemovitostí
a nájemného si město na svých příjmech polep-
šilo jen asi o 20 milionů korun. Chci tím říci, že
dobrý zůstatek na účtech není v důsledku těchto
opatření, ta k němu jen přispěla. Na prosincovém
zasedání zastupitelstva ze strany opozice zazně-
lo, že jsme dokázali šetřit, protože jsme neinves-
tovali. Není to pravda. Město v  roce 2015
investovalo srovnatelně jako v dřívějších letech
a i v roce 2016 proinvestovalo více, než kolik
bylo schváleno v rozpočtu. Pro zajímavost jen
dodám, že z příjmů „z hazardu“, tedy z různých
heren po Příbrami, městu do jeho pokladny teče
téměř 30 milionů korun ročně. Kdybychom se
chtěli (třeba z morálních důvodů) zbavit tohoto

druhu příjmů, tak nám to nevyrovná ani zvýšení
daně z nemovitostí a nájmů.

Jak se nám podařilo dosáhnout tak dobrého
výsledku hospodaření? Je to důsledek řady
snah. Jednak jsme opravdu hospodařili jinak,
než bývalo v  Příbrami zvykem. Soustavně
ucpáváme díry, kterými městu peníze zbyteč-
ně utíkají. Také nám přiteklo o pár milionů
daňových příjmů více, než předpokládal roz-
počet. 

Funguje to tak, že stát vybírá daně, typicky
DPH, a města dostávají určitý podíl z těchto
daní. A protože stát vybírá daně lépe než dříve,
pociťují to na zvýšených příjmech i města. Ješ-
tě větší význam ale měly dotace, které město
dokázalo získat díky začlenění bývalé Pečo-
vatelské služby do Centra sociálních a zdra-
votních služeb. Takto jsme získali asi 20
milionů korun. Město hledá i další zdroje pří-
jmů, a to i trochu podnikatelskou cestou. Na
toto téma jsme mohli slyšet spoustu kritiky
od současné opozice ve smyslu, že městům
nenáleží právo podnikat. Je to jeden z velkých
omylů. Obce i v hluboké minulosti vždy nějak
podnikaly, aby získaly prostředky na financo-
vání svých potřeb (samozřejmě jiná věc je, zda
to jejich konšelé alespoň trochu uměli). Obce
provozovaly lesní hospodářství, pronajímaly
své nemovitosti, vlastnily pivovary, v dnešní
době vlastní teplárny nebo jiné obchodní kor-
porace. Příkladem může být prosperující Písek
(vlastní několik s. r. o.) nebo Strakonice, které
mají svůj pivovar. Obě města vydělávají mi -
liony na svých teplárnách. I Příbram kdysi

vlast nila svoji teplárnu, ale přišla o ni. Když
jsem v minulosti srovnával řízení města s říze-
ním firmy, tak jsem měl vždy na mysli: zod-
povědnost, pohled do budoucna, odborné
znalosti, manažerské dovednosti, tlak na trva-
le udržitelnou prosperitu. A také NE prioritně
dosahování krátkodobého zisku! Na dalším
grafu ukazuji, že mít příjmy z vlastní aktivní
činnosti je u měst s osvíceným vedením nor-
mální i nyní.

Financí města se brzy začne dotýkat pláno-
vaná rekonstrukce bazénu, ze kterého by se
měl stát aquapark. Bude to obrovská akce a je
nutno k ní přistoupit co nejzodpovědněji. Nelí-
bí se mi zásadní odsudky ani nekritická pod-
pora. Současný bazén je téměř v havarijním
stavu a musíme s tím něco dělat. Trvale zastá-
vám názor, že si můžeme dovolit jen to, na co
máme. Máme na tu velkou rekonstrukci? Než
si odpovíme, tak si musíme spočítat, jak vypa-
dá ekonomika současného bazénu, případně
ekonomika „pouze opraveného“ bazénu.
A s ní potom porovnávejme ekonomiku plá-
novaného aquaparku. Specialistovi, který to
počítal, vyšla v horizontu 12 let lépe ekono-
mika velké přestavby. Jeho výsledky jsem
nebral jako hotovou věc, kriticky jsem si jeho
práci procházel, nenašel jsem tam zřejmé chy-
by. Ze tří předložených variant (pesimistická,
realistická, optimistická) jsem vzal za bernou
minci tu nejhorší – a i tak to vychází dobře.
Jsem opatrný ekonom, ale neumím výsledky
autora ekonomické studie rozporovat, nevi-
dím důvod, proč by to „tak nějak“ nemohlo
být. I když jsem nepatřil mezi příznivce maxi-
mální varianty, nakonec jsem pro ni zvedl
ruku. Představuje výrazně lepší cestu než pou-
há oprava. Považuji za zcela nezodpovědné,
že někteří zastupitelé vlastně nenavrhovali
vůbec nic, jen byli proti všemu.

Až praxe ukáže, co bude skutečností. Zane-
dlouho dostaneme projekt, na jehož základě
budeme muset udělat konečné rozhodnutí,
kudy dál. Opět bude na občanech, aby sledo-
vali, jak jejich zastupitel argumentuje, jak je
seznámený s podstatou věci, zda jim mluví
z duše. Jak moc mu jde o budoucnost města
a jeho občanů. Na okraj dodám, že město Pří-
bram je nyní jen minimálně zadlužené, chybí
mu splatit posledních 15 milionů úvěrů. Úvěr
si tedy můžeme dovolit. Ale jen úvěr, který se
přemění na dobrou investici, jež bude městu

do budoucna šetřit peníze, nebo je dokonce
vydělávat, a občanům města přinese radost.
A v tomto konkrétním případě dodám, že sou-
časně vyřeší nevyhovující stav současného
bazénu. Přikládám graf dokládající zatížení
Příbrami úvěry ve srovnání s jinými městy.

Na jiném místě Kahanu se dočtete, co město
plánuje do budoucna. Přesto se na závěr jako
ekonom města zmíním o jedné věci. Na pro-
sincovém zastupitelstvu se řešila žádost Spar-
taku o poskytnutí dotace ve výši 100 000
korun na osvětlení hrací plochy. Zastupitelé
již věděli, že na účtech města je nyní poměrně
dost peněz. Čekat za to v Příbrami pochvalu
by bylo naivní, ale další jednání mne přesto
překvapilo. Většina opozičních zastupitelů se
vyslovila pro poskytnutí dotace, „protože
peněz je dost“. Nikoho z nich nenapadlo se
ptát, co se s těmi našetřenými penězi plánuje
dělat! Že 90 milionů padne na krytí schodku
v  roce 2017, že se plánuje obrovský úvěr 
na aquapark. Řekl jsem zastupitelům, že jen
na opravu zbývajících oken v havarijním stavu
ve školách jsou potřeba desítky milionů. 
A na opravu budovy bývalých Rudných dolů
na náměstí T. G. Masaryka by už ani nezbylo
(to jsou tudíž plány na rok 2018) – a to nemlu-
vím o dalších nutných akcích, jako je např.
bezbariérový přístup do kina a divadla. Vše je
právě o umění hospodařit a vidět do budouc-
na, o vnímání města jako celku, o vizích,
o schopnosti vést město do trvale prosperující
budoucnosti.

S Václav Dvořák
radní Příbrami

RATING MĚSTA
2010: B
2011: A
2012: A
2013: B+
2014: B–
2015: B–

Zdroj: Czech Credit Bureau

Díky začlenění bývalé
Pečovatelské služby 
do Centra sociálních
a zdravotních služeb 
jsme získali 
asi 20 milionů korun.

Můžeme si dovolit jen takový
úvěr, který se přemění na
dobrou investici, jež bude
městu do budoucna šetřit
peníze, nebo je vydělávat,
a občanům přinese radost.
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Zůstatky na běžném účtu města v milionech korun

Daň z nemovitosti v korunách na obyvatele

Zdroj: Czech Credit Bureau, MF ČR

2011

460

659

2012

523

865

2013

519

900

2014

513
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ROZVOJ MĚSTA

Opravy krok za krokem
V minulých letech se městský majetek spíše prodával než udržoval. Zbylé budovy proto nyní vyžadují vyšší částky na opravy
a zdaleka se přitom nedostává na všechny. Město letos vloží do oprav svých nemovitostí přibližně o polovinu více prostředků než
v loňském roce. Směřovat budou zejména do škol. 

Seznam městského majetku, který vyžaduje
rekonstrukci, je dlouhý. Oprávněné požadavky
mnohonásobně překračují možnosti jednoho
roku, a proto jsme provedli pečlivý výběr těch
nejnutnějších oprav. V mnoha případech se
bude opravovat vždy jen část budovy – napří-
klad okna na severní straně, a jižní strana bude
muset počkat do příštího roku. V některých
objektech máme opravy rozděleny do tří až čtyř
let, abychom je byli schopni vůbec financovat.
Metoda „step by step“ znamená, že do někte-
rých institucí se dělníci vrátí ještě napřesrok. 

Rozpočet na opravy pro letošní rok počítá
s částkou převyšující 36 milionů korun, v loň-
ském roce bylo přitom rozpočtováno 22 milio-
nů. Novinkou pro tento rozpočet jsou peníze
pro osadní výbory. Suma 1,1 milionu korun pro
všechny výbory není z pohledu celkového roz-
počtu ohromující, ale podle ohlasů výborů jde
o velmi vítanou novinku. Jednotlivé výbory
mimo město dostanou částky mezi 30 000 až
200 000 korun na opravy, o kterých rozhodnou
samy. 

MILIONY DO ŠKOL
Největší příděl peněz v součtu čeká příbram-

ské základní školy. Mnohé z oprav navazují na
loňské: 

Školní jídelna K Zátiší: Výměna oken za při-
bližně 800 000 korun.

ZUŠ na náměstí T. G. Masaryka: Vloni byla
vyměněna okna, letos dojde na rozvody inter-
netu a osvětlení v sále.

ZŠ pod Svatou Horou: Generální oprava stře-
chy tělocvičny, výměna
palubovky a obvodových
prosklených stěn v šatnách
za asi dva miliony korun.

ZŠ Březové Hory: V roce
2016 byl vyměněn povrch
hřiště, pro letošek se chystá
oprava stropu a vzducho-
techniky, výměna osvětle-
ní v tělocvičně a oprava
podlah ve třech třídách;
částka se pohybuje kolem
2,5 milionů korun.

ZŠ Bratří Čapků: V roce
2016 proběhla generální
rekonstrukce kuchyně, pro
tento rok se počítá s rekon-
strukcí sociálního zařízení ve dvou patrech za
asi 1,5 milionu korun.

ZŠ Jiráskovy sady: Výměna oken za zhruba
tři miliony.

ZŠ Školní: Vloni byla zahájena postupná
výměna oken ve třídách za asi milion korun;
letos opravíme okna ve třídách a tělocvičnách
za 4,5 milionu korun. 

Waldorfská škola: Uskuteční se výměna oken
za asi 100 000 korun.

ZŠ 28. října: Na jaře 2017 se otevře nové hřiš-
tě. V současnosti připravujeme projekt půdní
vestavby, která bude využita pro nové učebny.
Projekt za asi 28 milionů by se realizoval pouze
za předpokladu získání dotace.

VYŠŠÍ NÁJEMNÉ ZA BUDOVY SŠ?
Budovy, ve kterých sídlí střední školy, vyža-

dují z hlediska dlouhodobé udržitelnosti
v následujících letech mnohamilionové inves-
tice do oprav. Situace je složitější v tom, že zři-
zovatelem je kraj a že zde dlouhodobě vybíráme
nízké roční nájemné v průměru 165 korun za
metr čtvereční. Průměr ve srovnatelně velkých
městech se pohybuje kolem 250 korun. Oslovili
jsme minulé vedení kraje, a bohužel se podařilo
zvýšit nájemné pouze u Gymnázia pod Svatou

Horou. Aktuálně jednáme s novým vedením
kraje a věříme, že bude vstřícnější vůči poža-
davkům Příbrami.

Do oprav středních škol budeme letos
 investovat veškeré vybrané nájemné ve výši
2,9 milionu korun. Řeč je zejména o výměně
části oken na SPŠ a ISŠ a o první etapě výměny
elektrorozvodů na svatohorském gymnáziu.
Největší opravy nás čekají v budově obchodní
akademie, která vyžaduje rekonstrukci stropu
a odvlhčení učeben v přízemí. Na tyto práce
bude třeba suma 1,2 milionu korun. 

ZBÝVAJÍCÍ OPRAVY V MATEŘINKÁCH
Mateřské školy prošly v minulých letech kom-

pletními rekonstrukcemi – měnila se okna, dveře
a zateplovalo se. Pro tento rok směřuje největší
suma do oprav amodernizací plotů. Rekonstruk-
ce za přibližně 2,2 milionu korun provedou

z  důvodu úspor nákladů
Technické služby Příbram.
Vyměníme ploty u MŠ Klu-
bíčko, MŠ Alternativní, MŠ
J. Drdy, MŠ 28. října a MŠ
Perníková chaloupka. 

Za přibližně 1,6 milionu
dokončíme modernizaci
toalet a umýváren v MŠ Bří
Čapků, MŠ Pohádka a MŠ
Jungmannova. Vloni jsme
přitom už rekonstruovali
umývárny v MŠ Klubíčko,
MŠ Bratří Čapků, MŠ Pohád-
ka (2x), MŠ Jungmannova
(2x) aMŠ Speciální. Ve škol-
kách nás čekají ještě drob-

nější opravy – například izolace v MŠ Kličkova
vila.

OPRAVY RADNICE, KULTURNÍHO DOMU
A ERNESTINA

Pro tento rok jsme naplánovali také opravy
budov Technických služeb Příbram ve výši 
2,5 milionu korun. Půjde například o fasádu
a střechu hřbitovního domku, opravu hřbitovní
zdi, rekonstrukce v psím útulku, výměny oken
a novou fasádu v ubytovně TS Příbram apod.
Změny čekají i kulturní dům, kde chceme za 
1,5 milionu rekonstruovat velkoplošná okna.
Asi 700 000 korun je určeno na projekt zlepšení
akustiky v estrádním sále. Zámeček-Ernestinum
čeká v další etapě výměna oken za půl milionu
korun. Po mnoha letech bude opravena také fasá-
da příbramské radnice, ato za asi 800 000 korun. 

Už v loňském roce jsme začali s praxí hro-
madných nákupů, která šetří prostředky měst-
ského rozpočtu. Pro letošek chceme postupovat
podobně. Většina oprav ve školních zařízeních
se uskuteční během letních prázdnin, aby se
minimalizoval dopad na provoz škol. 

S Václav Švenda
místostarosta města

36
milionů korun 

je letos vyčleněno 
na opravy 

městského majetku.

Cíl investic: Příbram jako centrum 
kultury a zábavy
Pro rozvoj každého města jsou důležité investice. Jsou-li uvážlivé, vytvářejí dobrý předpoklad pro to, aby se lidem v místě
příjemně žilo a případně se chtěli vracet i turisté. Tuto filozofii sleduje příbramská radnice při návrhu investic pro tento 
i další roky. 

Dlouhodobý investiční zájem města sleduje
tři hlavní linie. Podle příbramského starosty
Jindřicha Vařeky to jsou: starost o seniory
a potřebné, zlepšení situace s parkováním ve
městě a naplnění vize Příbrami jako centra kul-
tury a zábavy pro co nejširší okolí. „První dva
cíle jsou zřejmé a lze je považovat za povinnost
města vůči svým občanům,“ říká starosta
a dodává: „Třetí cíl souvisí se snahou vytvořit
do budoucna solidní základ pro dlouhodobý
příjem městského rozpočtu. Ve spojení s Brdy
má Příbram šanci stát se zajímavým místem
pro trávení času i utrácení peněz.“

Tento rok čeká Příbram hned několik inves-
tic. Přinášíme základní souhrn a aktuální popis
stavu. V  Kahanu vás budeme seznamovat
s jednotlivými projekty, jak se bude blížit jejich
realizace. 

LANOVÉ CENTRUM RYNEČEK 
Chystá se demontáž některých prvků v lano-

vém parku, jehož provozování zakázala Česká
obchodní inspekce a které podle posudku Čes-
kého vysokého učení technického neodpoví-
dají bezpečnému provozu. Město proto na
tomto místě umístí jiné, řádně certifikované
výrobky. 

KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ
Dům by měl být dostavěn v polovině února,

nejpozději do tří měsíců se sem nastěhují noví
nájemníci.

KINO
Zvažuje se vybudování bezbariérového pří -

stupu. V příštím roce by měl být vybudován
výtah do divadla.

HŘIŠTĚ U ZŠ 28. ŘÍJNA
Město jej buduje z vlastních zdrojů. V sou-

časnosti probíhá zimní přestávka, poté má být
hřiště dokončeno přibližně do měsíce, tedy na
jaře.

PARKOVIŠTĚ U HVĚZDIČKY
V čase uzávěrky Kahanu se chystala kolau-

dace a v těchto dnech začíná parkoviště sloužit
veřejnosti. 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Před koncem roku začaly zemní práce a nyní

trvá zimní přestávka. S dokončením prací se
počítá na konci dubna 2017. 

REVITALIZACE AREÁLU NOVÉHO RYBNÍKA
V souladu s výše zmiňovanou strategií města

se zde počítá hned s  několika novinkami.
O rekonstrukci skateparku a Junior klubu píše-
me na jiném místě v tomto vydání. Od léta do
podzimu letošního roku bude na Nováku vzni-

kat nové zázemí v podobě toalet, úložných
boxů, koutu pro přebalování dětí nebo občerst -
vení. Rybník bude odbahněn (práce už probí-
hají). Dále se chystá vybudování dětského
vodního hřiště (včetně pláže s pozvolným pří -
stupem do vody). Zrenovován a zpřístupněn
bude také ostrov uprostřed vody, ke kterému
bude zbudován přístup v podobě dobrodružné
stezky. Třešničkou na dortu revitalizace Nové-
ho rybníku bude nová in-line dráha, která by
se měla budovat v poslední čtvrtině roku. 

CYKLOSTEZKA BOHUTÍN – DRKOLNOV
Nové spojení pro cyklisty i pěší je zatím ve

fázi příprav projektové dokumentace. Na leto-
šek se chystá také realizace nové cyklotrasy
mezi Litavkou a Brdy, která povede přes Kozi-
čín.

AQUAPARK PŘÍBRAM
Toto bude a nadlouho zřejmě zůstane nej-

větší investice z  vlastních zdrojů města
(podrobnosti jste si mohli přečíst v Kahanu
9–11/2016). Předběžný rozpočet kalkuluje se
sumou čtvrtmiliardy korun. V čase uzávěrky
tohoto vydání končilo výběrové řízení na zho-
tovitele projektové dokumentace. 

ODBAHNĚNÍ PROSTŘEDNÍHO RYBNÍKU
V LESOPARKU LITAVKA

V lesoparku bude vyčištěn zmiňovaný ryb-
níček, a to pravděpodobně v jarních nebo let-
ních měsících. 

ELEKTROMOBILITA
Příbram se připojí k městům, kde bude mož-

né dobít elektromobil z veřejné přípojky. Měly
by vzniknout dvě – u Kauflandu a u parkoviště
v blízkosti kulturního domu. 

PARKOVIŠTĚ P+R, B+R, K+R
Nová parkoviště v různých režimech par-

kování (park and ride, bike and ride, kiss and
ride) mají rozšířit parkovací plochy zejména
na Drkolnově (psali jsme v Kahanu 10/2016).
Realizace se očekává mezi dubnem a srpnem
letošního roku. 

PARKOVIŠTĚ U NEMOCNICE
Dlouho diskutovaný a očekávaný projekt

nového parkování se letos výrazně pohne
kupředu. Částečně zpoplatněná parkovací plo-
cha by se měla začít stavět v polovině roku
2017 a do konce roku by už měla sloužit řidi-
čům.

NOVÉ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ NA STADIONU
Zimní stadion bude mít nové sociální zaří-

zení za přibližně 3,3 milionu korun (bez DPH).
Termín pro podání žádostí ze strany poten -

ciálních zhotovitelů je na konci ledna. Na zim-
ním stadionu se chystá také modernizace
šaten – začne se šatnami hokejového klubu
a bude se pokračovat šatnami pro veřejnost.
Práce mají být zahájeny v dubnu. 

PŮDNÍ VESTAVBA – ZŠ 28. ŘÍJNA
Finišuje se s přípravou žádosti o poskytnutí

dotace. V případě přiznání dotace vybuduje
zde město hned několik specializovaných uče-
ben v půdních prostorách. 

BEZBARIÉROVOST KNIHOVNY JANA DRDY
Knihovna v centru Příbrami dlouho čekala

na plnohodnotný bezbariérový přístup. V čase
uzávěrky Kahanu byla předána projektová
dokumentace. 

NOVÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA NA SÍDLIŠTI
Letos se zřejmě posune kupředu také sen

mnoha příznivců železnice, a to vybudování
železniční stanice v blízkosti Junior klubu.
SŽDC zařadila zřízení zastávky do plánu inves-
tiční výstavby a dá se očekávat, že letos by
mohla být připravena projektová dokumen-
tace.

ZELENÁ PÁTEŘ MĚSTA
Dlouhodobý projekt revitalizace oblasti

podél Příbramského potoka od Podskalí  
k Fialovu mlýnu prochází nyní fází jednání
o výkupu pozemků a diskusí o revitalizaci
Čekalikovského rybníka. Nadace Proměny
vyhlásila výzvy na dotace a lze očekávat, že
do konce března se svou žádostí připojí i Pří-
bram. 

PARKOVACÍ DŮM V BLÍZKOSTI
AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

Nový parkovací dům by mohl vyrůst pod
autobusovým nádražím v Příbrami. Aktuálně
se zpracovává studie parkovacího domu.
Pokud se město rozhodne pro některé z nastí-
něných řešení, muselo by požádat o dotaci
mezi květnem a říjnem. 

BUDOVA V ULICI ČS. ARMÁDY
Hledá se nové využití pro dlouho opuštěný

a zchátralý objekt mezi autobusovým nádra-
žím a Hořejší Oborou. Aktuálně se připravuje
výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace na sociální byty. 

CHODNÍK Z ULICE PRŮBĚŽNÉ KE Q-KLUBU
Finalizuje se projektová dokumentace.

S Stanislav D. Břeň

V některých budovách 
máme opravy rozděleny 
do tří až čtyř let, 
abychom je byli schopni
vůbec financovat.

Před Vánoci byla otevřena jídelna a nová kuchyně v ZŠ Bratří Čapků. Foto: Pavlína Svobodová
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Restart pro Junior
Oblíbený příbramský klub Junior se v průběhu let – obrazně vyjádřeno – posunul do kategorie senior. Sice nabízel relativně
pestrý hudební program zejména v nočních hodinách, ale přes den nebyla budova nijak využívána. A především stavba chátrala
a drobné opravy nedokázaly zvrátit nepříznivý vývoj. Proto bude nyní Junior na pár měsíců zavřený a projde zásadní modernizací,
aby mohl opět fungovat jako součást příbramského kulturního života. 

Před vánočními svátky pípla vedení města
na mobil stručná zpráva: Junior klub je vykli-
zen. Pár dní předtím se zde konala poslední
bujará oslava starého klubu a Junior má nyní
před sebou novou éru. Budova projde zásadní
přestavbou a rozšířením, ale funkce „Junáče“
– tedy především hudebního klubu – bude
zachována i nadále. „Junior klub má své kouzlo
a byla bych ráda, aby to tak zůstalo i do budouc-
na, a navíc lidé měli možnost posedět na terase
nebo zažít venkovní koncerty,“ uvedla místo-
starostka Alena Ženíšková.

ZATÉKAJÍCÍ STŘECHA, ODTRŽENÉ ZDIVO
Dokumenty nazvané Posouzení stavebně

technického stavu Junior klubu Příbram nebo
Statické posouzení střechy Junior klubu ne -
jsou pěkné čtení. Z  posouzení odborníky
vyplývá, že budova se nachází ve velmi nedo-
brém stavu. Jen několik citací: „V 1. P. P. jsou
zřejmě zčásti již nefunkční nebo špatně pro-
vedené izolace spodní stavby, po deštivém
nebo jarním období se objevuje na podlaze
voda, vodu nutno odčerpávat, podlaha a stěny
u podlahy zůstávající trvale vlhké.“ „U zadní
terasy je poškozena trhlinová opěrná zeď ve
styku podélné a příčné stěny, zdi jsou zřejmě
založeny v zámrzné hloubce nebo má zídka

nedostatečně široký základ.“ „Nejvážnější
poruchu vykazuje střešní konstrukce, která je
nejvíce poškozena na severní straně, kde je
patrný pokles krokví o cca 20–25 cm v délce
min. 2 m, celý pokles je patrný cca v délce
4–5 m. Vlivem nekvalitně provedené pokládky
krytiny z hliníkového plechu dochází soustav-
ně k zatékání do krovové konstrukce, poško-
zena je zřejmě i lepenka pod hliníkovou
krytinou.“ „Zatékáním a dále neexistencí pro-
větrání půdního prostoru je zcela poškozena
část pozednice v místě poklesu střechy.“ A tak
dále. 

Junior klub prošel rekonstrukcí naposledy
před deseti lety, ta se však týkala jen vnitřních
prostor a plnila spíše estetickou funkci. Před
pár lety dnes už minulý nájemce provedl spíše
drobnější opravu zejména sociálního zařízení.
Výraznější opravy se v budově, která patří
městu, ale neděly. 

KONCERTY I LETNÍ KAVÁRNA
Junior nyní čeká oprava a nové rozvody

vzduchotechniky, elektroinstalace (slabo-
proud, silnoproud), zdravo-technická insta-
lace a vytápění. Dále bude přestavěno stávající
sociální zařízení, u kterého se také zásadním
způsobem navýší kapacita a možnost přístupu

pro handicapované. Klub získá rozšířené
zádveří, nové interiéry, nový obvodový plášť
včetně oken a dveří, opravenou střechu,
vstupní rampu pro vozíčkáře a příjemnější
okolí (chodníky, sadové úpravy atd.). V sute-
rénu bude provedena hydroizolace a sanace
podzemního zdiva. 

Oprava klubu však není to jediné. Zásadní
součást rekonstrukce představuje přístavba
venkovní terasy, která má sloužit k posezení
a případně večerním i nočním akcím. „Funkční
využití celého objektu nebude rekonstrukcí
měněno. Cílem radnice nejsou pouze noční dis-
kotéky, ale celkově bohatý kulturní program.
V interiéru zůstane i nadále klub pro mladé.
Terasa by naopak měla začít sloužit i přes den
jako letní kavárna pro nejširší veřejnost,“
vysvětlil Jaroslav Malý, vedoucí oddělení roz-
voje města Příbram. 

V tuto chvíli je vybrán dodavatel projektové
dokumentace. Jakmile bude vypracována,
vypíše město otevřené výběrové řízení. Podle
stanoveného harmonogramu by se rekon-
strukce uskutečnila v letních a podzimních
měsících. Na konci roku by Junior mohl být
opět juniorem a přivítat návštěvníky. 

S Stanislav D. Břeň

Jak bude vypadat nový skatepark
Hlavní událostí tohoto roku pro příbramské skateboardisty a bikery bude bezesporu nové hřiště pro jejich oblíbenou aktivitu.
Skatepark v Příbrami projde kompletní přestavbou a vznikne nový areál s betonovým povrchem, který by měl směle konkurovat
podobným hřištím například v Berouně nebo v Kladně. Studii pro tento účel vypracovala společnost Mystic constructions
a celkové náklady na výstavbu by se měly pohybovat kolem pěti milionů korun.

Design 
nového skateparku je na -
vržen v závislosti na lokalitě parku
i potřebách místních jezdců, s nimiž
bylo konzultováno i složení překážek. Ty
jsou uspořádány do jednotlivých sekcí, které
jsou zaměřeny na street, plazzu nebo tzv.
bazénovou část. Velikost překážek je navržena
tak, aby se jejich obtížnost stupňovala od jed-
noduchých až po obtížnější. Skatepark má
splňovat všechny požadavky na pořádání
závodů té nejvyšší úrovně. 

BETON A ZELENÉ PLOCHY
„Nový celobetonový skatepark bude postaven

na již nevyhovující staré asfaltové ploše, která
má přibližně 1300 metrů čtverečních. Bude
využita jako jedna z podkladních vrstev kon-
strukce skateparku, a proto se nebude v celé plo-
še bourat. Obvodový tvar navrženého
skateparku úplně nekopíruje tvar stávající
asfaltové plochy, a proto umožňuje začlenění
zelených ploch do prostoru parku,“ stojí ve stu-
dii společnosti Mystic constructions. Krajní
vyvýšené části skateparku budou směrem ven
z parku upraveny většinou dosypáním mate-
riálu hlíny a zatravněním, a proto nevzniknou
otevřené pohledové opěrné stěny a překážky
nebudou muset mít ochranné zábradlí.

Železobetonový skatepark bude sestávat
z různě velkých a tvarově členitých ploch, šik-
mých ploch (bangy) nebo tzv. rádiů, resp.
bazénů, jež mají různou hloubku a poloměr.
Překážky budou propojeny rozmanitými zíd-
kami, schody nebo plochami. Pojezdové hrany

zídek 
a schodů tvoří
zpravidla ocelové
zpevnění. Součástí skatepar-
ku jsou i ocelové konstrukce nebo
různá pojezdová zábradlí, speciálně navrže-
né a upravené pro potřeby jezdců. 

Železobetonové desky tloušťky 150 až
200 mm budou z betonu C 25/30 XF2 s jed-
noduchým armováním kari sítí. Oblé a tvarově
členité plochy jsou zpravidla armovány silněj-
šími ocelovými pruty. Rovinné povrchy a plo-
chy ve skateparku budou hlazeny strojově
leštičkami pro dosažení ideální hladkosti
povrchu. Povrch ostatních ploch bude finali-
zován ručně. 

„Zejména mladí lidé z Příbrami dostali hned
několik příležitostí se vyjádřit k tomu, jak bude
skatepark vypadat. Překvapil mne rozsah i kva-
lita zpracování některých návrhů, a proto jsem
ráda, že se tento projekt posouvá dále,“ uvedla
místostarostka Alena Ženíšková. Návrhy byly
průběžně konzultovány s odborníky a také se
samotnými „skejťáky“, aby uspořádání a vyba-
vení skateparku skutečně odpovídalo jejich

p ř e d -
stavám, potře-
bám a bylo využíváno
jak pro začátečníky, tak pokročilé.

SKATEPARK JAKO PREVENCE KRIMINALITY
Nový skatepark by měl představovat atrak-

tivní místo pro aktivní trávení volného času
mladých lidí. Bude postaven tak, aby se zde
mohly konat celorepublikové soutěže v tomto
adrenalinovém sportu. „Samozřejmě se jedná
o jednu z dalších forem prevence kriminality
mládeže. Navštěvováním skateparku se dětem
z lokalit na pokraji sociálního vyloučení rozšíří
oblast smysluplných volnočasových aktivit,“
dodala Alena Ženíšková.

S Stanislav D. Břeň

Skatepark má splňovat
všechny požadavky 
na pořádání závodů 
té nejvyšší úrovně.

Takto by měl Junior vypadat po rekonstrukci. Zásadní novinkou bude využití rozšířené venkovní terasy s pódiem a hledištěm. Foto: město Příbram

Takto to vypadá, když se staví železobetonový skatepark, který by za pár měsíců mohl být i v Příbrami.
Foto: Mystic constructions

Foto: Mystic constructions
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Díky CSZS máme více peněz na lepší služby
Po komunálních volbách v roce 2014 jsme si vytkli za cíl uspořádat fungující sociální a zdravotní systém, který umožní poskytnout
služby, jež občané potřebují v mnohdy velmi těžké životní situaci. Bylo zapotřebí sestavit strukturu vzájemně provázaných
činností tak, aby mohlo vzniknout Centrum sociálních a zdravotních služeb. Má za sebou dva roky činnosti, a tak je namístě
bilancovat jeho přínos. 

Struktura poskytovaných sociálních a zdra-
votních služeb městem Příbram se v  roce 
2014 jevila jako velmi chaotická a nekon -
cepční.

Rozhodli jsme se navrhnout radním a zastu-
pitelům novou příspěvkovou organizaci, která
by místo původních různých organizačních
složek a několika příspěvkových organizací
nesla jeden společný název a zastřešila by
sociální a zdravotní služby v podobě středisek.
Vznikl tak koncept Centra sociálních a zdra-
votních služeb (CSZS).

TĚŽKÝ ZAČÁTEK
Prosazení nové myšlenky bylo velmi nároč-

né a občas i vysilující. Mezi některými zastu-
piteli panovala nejenom velká nedůvěra, ale
také vyložená nevůle dát tomuto projektu šan-
ci. Za velmi těžké a místy až nedůstojné jsme
považovali prosazování reformy pouze ko -
aliční přesilou. Byli jsme však přesvědčeni, že
tato cesta je správná. Podpora přicházela jak
od kolegů na městě, tak představitelů Středo-
českého kraje, s nimiž bylo průběžně vše kon-
zultováno. 

V červnu 2015 vzniklo CSZS. Velká organi-
zace města se stala rovnocenným a především
důvěryhodným partnerem pro Středočeský
kraj, nadační fondy a další možné poskytova-
tele různých druhů podpor. Díky těmto změ-
nám se Centrum mohlo stát úspěšným
žadatelem v oblasti dotačních titulů a dalších
zdrojů podpory financování. CSZS v tuto chvíli
pokrývá potřeby občanů jak v terénních, tak
v ambulantních sociálních službách a dosa-
huje viditelných výsledků. 

UCELENÝ SYSTÉM POMOCI
Šli jsme však dále a chtěli již fungující cen-

trum včlenit do širší koncepce, ve které by
měly být vzájemně propojeny další organizace
města tak, aby dohromady tvořily systém
schopný pomoci lidem v  jakékoli životní
 situaci. 

V  roce 2015 již město spolupracovalo
s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu

vlády (více v samostatném článku v této rubri-
ce). S nimi jsme se snažili řešit konkrétní prob-
lémy, se kterými se město tehdy potýkalo.
Velmi bolestivou oblast představoval také
např. problém bytové politiky města. Nechali
jsme agenturou vypracovat nezávislou analý-
zu současného stavu a výsledek byl podle
předpokladu velmi znepokojující. Z analýzy
vyplynulo, že bytů pro sociální účely zbylo po
privatizaci podkritické množství.

Přesto jsme i se zbývajícími byty dokázali
vytvořit systém prostupného bydlení. V praxi
to znamená, že občan, který se dostane do
životní krize a ztratí střechu nad hlavou, má
možnost ve spolupráci se sociálními pracov-
níky získat sociální bydlení a později i možnost
bydlet ve standardním bytě.

NOVÝ NÍZKOPRAH VE VÝSTAVBĚ
Nevyřešenou otázkou zůstávalo i bezdomo-

vectví v Příbrami. I přes nevoli některých obča-
nů a zastupitelů se podařilo tuto myšlenku
prosadit a již dnes se staví nové zařízení, které
bude sloužit právě těmto lidem. Pomůže obča-
nům města Příbram, kteří budou potřebovat
okamžitou pomoc v podobě noclehu, stravy,
ošacení nebo základní hygieny. 

Foto: CSZS

Velmi potřebnou, dříve neexistující služ-
bou, jsou tzv. terénní služby. CSZS se podařilo
zaregistrovat tzv. sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a terénní programy. Rovněž
tento cíl byl splněn i díky úspěchu v získávání
dotačních titulů. Velkou změnou si prošly také
městské jesle, které již pod novým názvem
Dětské skupiny získaly štědrou dotační pod-
poru. 

SENIOŘI V NOVÉM
Nezapomněli jsme ani na naši největší sku-

pinu, která v Příbrami čítá více než 4000 osob,
tedy seniory. Výstavba komunitního domu

pro seniory je před dokončením a těší se na
své první nájemníky. V areálu bývalé 8. ZŠ
našel uplatnění i Senior Point Příbram, který
v těchto dnech slaví první narozeniny. Kartu
seniora, což je další projekt města ve spolu-
práci se Senior Pointem, má už více než tisíc
Příbramanů. 

CSZS je nyní největším komplexním posky-
tovatelem sociálních a zdravotních služeb
v Příbrami. V nedávné době přibyly tyto služ-
by: Nízkoprahové denní centrum pro bezdo-
movce, Noclehárna, Protialkoholní záchytná
stanice (splňuje všechny zákonné požadavky),
Terénní program, Sociálně aktivizační služby

Zaměřili jsme se na lidi 
bez bydlení a práce

V roce 2014 projevilo město Příbram zájem
intenzivně řešit situaci jednotlivců i celých
rodin propadajících na okraj společnosti
azamezit narůstající nenávisti anapětí mezi
různými skupinami místních obyvatel.
Včervnu 2014Příbram navázala spolupráci
sAgenturou pro sociální začleňování scílem
hledat analézt taková řešení problémů, která
povedou ke zlepšování kvality života přede-
vším sociálně vyloučených obyvatel Příbra-
mi a občanů ohrožených sociálním
propadem, inspirovat se řešením a dobrou
praxí z jiných měst. 
Za dobu více než dvouleté spolupráce byla
se zástupci místních organizací (místní
samospráva, neziskové organizace, školy,
Úřad práce, Městská policie Příbram adalší)
řešena řada témat ze sociální oblasti. Velká
pozornost byla věnována bydlení, situaci
osob, které dlouhodobě žijí vnestandardním
bydlení, dále jsme se věnovali zaměstna-
nostní problematice, dluhové problematice
a vzdělávání. Vzhledem k množství úkolů,
problémů apočtu zapojených subjektů bylo
třeba dojít shody nad plánovanými postupy
ajejich rozložení včase. Ktomu nám pomá-
há Strategický plán sociálního začleňování,
který přijalo zastupitelstvo města po řadě
jednání pracovních skupin na podzim 2015. 

S Barbora Šťastná
Úřad vlády ČR, 

Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

NÁSTIN NOVÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015

STRUKTURA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ROCE 2014
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Jsme příkladem také pro další města

Pro všechny z nás byla koncepce nového vedení města nejdříve rozpačitým překvapením,
pak náročným úkolem, nakonec velkou výzvou. Nebylo vše jednoduché, ale myslím, že
jsme překonali porodní bolesti, ujasnili si s našimi partnery vzájemně kompetence, pravidla
spolupráce a můžeme aktuálně občanům města poskytovat resp. koordinovat podporu či
služby na vysoké úrovni. Tudíž žádná zbytečná nevraživost či rivalita, ale pozitivní posun.
Myslím, že se sešlo několik klíčových faktorů: Celkové porozumění a věcnost, odborné zna-
losti a obrovské zkušenosti všech pracovníků z terénu a z praxe, kteří spolu – jak vidno –
umí a chtějí komunikovat. 
Dále je třeba zmínit podporu vedení, bez které by se tento proces realizovat nedal. Díky
skvělé spolupráci a komunikaci se všemi našimi partnery se daří plnit nejen zadané úkoly
a prezentovat první viditelné výsledky, ale z mého pohledu zejména plnit roli sociálního
odboru coby klíčového koordinátora služeb. V rámci zpětné vazby vnímáme od mnohých
kolegů a partnerů, úředníků kraje, Úřadu vlády ČR či ministerstva práce pozitivní reakce.
Dozvídáme se, že náš aktuální model součinnosti a propojenosti jednotlivých složek veřejné
správy je příkladem pro další města, která se s problematikou dostupnosti sociální práce,
kvality nebo dostupnosti služeb stále potýkají.

S Robert Dikan
vedoucí OSVZ, Městský úřad Příbram

Nové dětské skupiny. Foto: CSZS
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pro rodiny s  dětmi, Systém prostupného
zaměstnávání (v běhu), Aktivity a služby pro
seniory (Senior Point, Karta seniora atd.). 

Fungující koncepce sociálních a zdravotních
služeb pro tento rok vypadá tak, jak je uvedeno
na str. 17.

Jako jeden z dalších problémů, s nímž se
musí něco dělat, vidíme dlouhodobou neza-
městnanost. V systému prostupného zaměst -
návání by mohlo najít uplatnění mnoho
občanů, kterým se život na dávkách zdál až
doposud pohodlný a neměli důvod na tomto
stavu něco měnit. Naším cílem pro rok 2017
bude ve spolupráci s Úřadem práce ČR nastavit
systém pracovních příležitostí pro lidi, kteří
se chtějí vrátit zpět do pracovního procesu,
a dát jim tak mimo jiné i šanci slušně bydlet.

FINANCOVÁNÍ Z VÍCE SMĚRŮ
Financování sociálních služeb se od ostat-

ních oblastí velmi liší. Požadovaným cílem
této aktivity nemohou být úspory, a už vůbec
ne generování zisku. Základní úkol předsta-
vuje „pouze“ služba lidem. Jak stárne popu-
lace, rostou i náklady na poskytování
sociálních a zdravotních služeb. Tím spíše je
třeba postupovat uvážlivě, aby vynakládané
prostředky byly využívány opravdu efektiv-
ně.

Financování CSZS je primárně postaveno
na příspěvku od zřizovatele, kterým je město.
Snažili jsme se však získat prostředky i z jiných
zdrojů tak, abychom poskytované služby
mohli i nadále rozšiřovat a zkvalitňovat.

Aktivně jsme se zapojili do výzev a dotač-
ních titulů. Snažili jsme se čerpat vše, na co
máme nárok vyplývající ze zařazení našich
služeb do sítě sociálních služeb Středočeského
kraje.  Čerpali jsme prostředky i z dotačních
titulů MPSV. V neposlední řadě v hojné míře
využíváme tzv. společensky účelná pracovní
místa, na která čerpáme prostředky z Úřadu
práce ČR. Daří se nám významně vyžívat
dotační tituly, z nichž město dříve čerpat
neumělo.

TÉMĚŘ 50 MILIONŮ NA DOTACÍCH
Jak je uvedeno v tabulce, dosahuje objem

financí získaných mimo příspěvek zřizovatele
v letošním roce téměř 14 milionů korun. Jedná
se o poměrnou část dotací, některé z nich jsou
určeny pro delší čas. Celková výše již přizna-
ných dotací činí přibližně 49 milionů korun.
Čerpání dalších 36 milionů korun je také při-
praveno pro další období. 

Pro srovnání uvádíme získané dotační pro-
středky v minulých letech, kdy CSZS neexis-
tovalo a jednotlivé služby fungovaly odděleně.

V tuto chvíli je třeba poděkovat všem, kteří
se podíleli na vzniku a prosazování nové kon-
cepce. Z uvedených informací je patrné, že
CSZS naplňuje cíle, pro které vznikalo. Stalo
se komplexním poskytovatelem sociálních
a zdravotních služeb a může dále pracovat na
jejich zdokonalování. Ucelená soustava služeb
„pod jednou střechou“ umožňuje lépe žádat
o dotace, a tak šetřit prostředky městského
rozpočtu. Při současném – a to je nejpodstat-

nější – zkvalitňování služeb pro všechny
 klienty. 

S Alena Ženíšková
místostarostka města
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CHCETE BÝT INFORMOVÁNI 

REGISTRUJTE SE DO 
INFOSERVISU MĚSTA 
PŘÍBRAM.
 
Registrace on-line na  
infoservis.pribram.eu 
nebo pomocí formuláře  
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana  
Drdy, Infocentru  
a v aquaparku.

Do práce chodíme s tím, že nás lidé potřebují
Centrum sociálních a zdravotních služeb je komplexní organizace, která zahrnuje celou řadu služeb a aktivit. O výsledcích CSZS
píše jeho ředitel Jan Konvalinka. 

Velké úsilí jsme investovali do řádné regi-
strace poskytovaných služeb a na jejich začle-
nění do krajské sítě. Ač je to možná pro laika
nepodstatné, platí však, že právě řádná regi-
strace a zapojení do těch správných systémů,
registrů a sítí dává poskytovatelům možnost
využívat veškerých možností v oblasti čerpání
dotací. Nastavení všech jednotlivostí tak, aby
byly „lege artis“, zabralo opravdu hodně času
a stálo dlouhé hodiny vyjednávání, vyplňo-
vání a shánění všelijaké dokumentace. 

Značných úspěchů jsme dosáhli v oblasti
získávání dotací. Řada našich registrovaných
služeb tak bude pro další období „žít“ z dotací,
čímž budou do určité míry uspořeny prostřed-
ky našeho zřizovatele – města. Za ziskem
financí z různých dotačních titulů je nutno
opět spatřovat stovky až tisíce hodin práce
osob, které se podílely a podílejí na admini-
straci žádostí. Vnímáme jako povinnost využí-
vat veškeré možnosti čerpání dotací v zájmu
vytváření nadstavby a podporování naší čin-
nosti nad rámec očekávaného standardu.

Rozrůstáme se. Od července 2016 jsme
zahájili provoz další registrované sociální služ-

by, kterou jsou terénní programy. Ta je zařa-
zena pod Středisko terénních služeb společně
se sociálně aktivizační službou pro rodiny
s dětmi. Tvoří tak jednu odnož sociálních slu-
žeb určených zejména pro osoby v tíživé eko-
nomické situaci.

Modernizujeme se. Nesnažíme se kumulo-
vat investiční prostředky na účtech, a inves-
tujeme je do nových, lepších technologií.
Vybavili jsme naši prádelnu novými průmy-
slovými pračkami a sušičkami. Obnovili jsme
vozový park a stávající starší vozidla jsme
uvedli po technické a vizuální stránce do lepší
kondice. Naše střediska, domy s pečovatel-
skou službou i další prostory jsme vybavili
zabezpečovacími kamerovými systémy a pro-
tipožárními čidly. Investujeme do optimali-
zace provozu kuchyně tak, aby jídla, kterých
je denně expedováno několik set, vykazovala
tu nejvyšší možnou jakost a zároveň nebyla
jejich výroba neekonomická. I nadále inves-
tujeme do modernizace vnitřních ICT a komu-
nikačních struktur. Naším nejbližším
záměrem v této oblasti je zavedení elektronic-
kého vykazování úkonů v oblasti sociálních

služeb a zavedení elektronické evidence pra-
covní doby zaměstnanců.

Jsme součástí komunitního života. Nejen
tím, že vstupujeme do života společnosti naši-
mi službami, ale i tím, že pořádáme akce pro
naše klienty i pro veřejnost. Podílíme se na
kulturních akcích (Ples pro seniory), pořádá-
me preventivně-zábavná odpoledne pro rodi-
ny s dětmi (Ahoj podzime). Jsme zapojeni
v projektu Inkluze, kde v rámci smlouvy
o partnerství realizujeme aktivity Skupinové
doučování a Starší kamarád. Angažujeme se
v aktivitách u příležitosti akcí jako Den seniorů
či Den zdraví, Ples pro seniory a mnoho
 dalších.

Naše práce je náročná a společensky pro-
spěšná. Každý den jdeme do zaměstnání s tím,
že nás lidé potřebují. Je to velký závazek a zod-
povědnost. Jsem proto rád, že mám v Centru
veliký tým lidí, na které je spolehnutí. 

S Jan Konvalinka
ředitel CSZS

Dotace
Poskytování sociálních
služeb – pečovatelská
služba, domovy pro seniory,
azylový dům, sociální
poradna
Provoz Záchytné
protialkoholní stanice
Provoz Azylového domu
Dětská skupina Berušky
s kapacitou 17 dětí
Dětská skupina Sluníčka
s kapacitou 23 dětí
CSZS jako součást regionu
při rozvíjení a zkvalitňování
sociální práce a procesů ve
službách
Aktivizace rodin s dětmi
a eliminace rizik vedoucích
k sociálnímu vyloučení
Pořízení signalizačního
a komunikačního zařízení –
SOS telefony
Inkluzivní vzdělávání (CSZS
partnerem projektu)
Společensky účelná pracovní
místa v organizaci
Zaměstnávání osob na
veřejně prospěšné práce
Sociální poradna jako
podpůrný nástroj proti
sociálnímu vyloučení
Posílení terénní sociální
práce v Příbrami

Výše dotace
poměrná 

na rok 2016
8 066 600,00 Kč

600 000,00 Kč

769 500,00 Kč
552 330,00 Kč

747 270,00 Kč

254 406,90 Kč

508 841,14 Kč

265 000,00 Kč

308 324,36 Kč

722 338,00 Kč

959 284,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

13 753 894,40 Kč

celková
8 066 600,00 Kč

600 000,00 Kč

10 372 900,00 Kč
3 313 980,00 Kč

4 483 620,00 Kč

2 823 360,48 Kč

5 507 693,73 Kč

265 000,00 Kč

1 312 919,28 Kč

731 938,00 Kč

959 284,00 Kč

6 330 482,90 Kč

4 888 060,10 Kč

49 655 838,49 Kč

pro další
období

0,00 Kč

0,00 Kč

9 603 400,00 Kč
2 761 650,00 Kč

3 736 350,00 Kč

2 568 953,58 Kč

4 998 852,59 Kč

0,00 Kč

1 004 594,92 Kč

9 600,00 Kč

0,00 Kč

6 330 482,90 Kč

4 888 060,10 Kč

35 901 944,09 Kč

ZÍSKANÉ DOTACE NEJEN PRO ROK 2016

Název zařízení 
Záchytná stanice celkem 
(kapitola 715 – Zdravotnictví)
Azylový dům celkem 
(kapitola 728 – Sociální věci)
Poradna města 
(kapitola 728 – Sociální věci)
Pečovatelská služba
Domov seniorů
K tomu dotace SÚPM z ÚP
Celkem 

2013
1 000 000,00

1 150 000,00

0,00

1 896 000,00
1 784 000,00

471 632,00
6 301 632,00

2014
1 300 000,00

2 760 700,00

946 000,00

1 923 000,00
1 810 000,00

410 043,00
9 149 743,00

2015
600 000,00

1 280 350,00

402 050,00 

2 215 300,00
2 085 500,00
1 312 149,00
7 427 478,00

Získané finance v předchozích letech 
před vznikem CSZS



nových plastů v podobě
malých peciček. Ty se pak
při výrobě plastů zahřívají
a vytlačují do forem.
Regranulované odpadní
plasty se přidávají do vět-
šiny nových plastových
vý robků. 

DRUHÁ A DALŠÍ ŠANCE
PRO PLAST

Recyklované plasty se
používají v  mnoha obo-
rech – nejvíce v obalovém,
stavebním a automobilo-

vém průmyslu. Pěnový
polystyren se vám může
vrátit domů v podobě izo-
lačních tvárnic, lehčeného
betonu a dalších tepelných
izolací. Neroztříděné
směsné plasty se mohou
jako nové výrobky objevit
na vaší zahradě. Řeč je
především o plotovkách,
zatravňovací dlažbě, lavič-
kách nebo zahradních
kompostérech. Možná je
míjíte i cestou po dálnici,
protože se z nich vyrábějí

protihlukové zábrany. 
Plastové sáčky, fólie nebo tašky se převážně

regranulují a následně slouží k výrobě nových
fólií. Granulát z vytříděných plastových zátek
se vrátí dětem například jako skluzavky na
hřišti. Nadrcené a vyprané láhve PET se zahří-
vají na teplotu kolem 200 °C a speciální trysky
je přetvářejí na syntetické vlákno. To se dále
používá na výrobu izolačních tkanin, geotex-
tilií, zátěžových koberců nebo vázacích pásek.
Pro výrobu nových láhví PET se používá stejná
technologie jako v případě vláken, jen se vyro-

bí základ láhve, která se zvenku i zevnitř
potáhne novým materiálem pro zajištění
hygienické nezávadnosti. Prefabrikát láhve
PET pak směřuje k výrobci nápojů, který z ní
těsně před plněním vyfoukne novou láhev.
Z ní si možná školák Péťa zase dá svůj oblíbený
nápoj.

S Stanislav D. Břeň

Téměř každý školák ví,
jak se má třídit, a dokáže
přiřadit různé druhy odpa-
du do popelnice se správ-
nou barvou. Netuší ale,
a zřejmě o tom mnoho
nevědí ani jeho uvědomělí
rodiče, kam dál putují
vytříděné obaly a co
všechno se s nimi v Příbra-
mi i jinde  stane.

PROČ TŘÍDIT?
Vytříděný plast jsou

především peníze. Výkup-
ní ceny se aktuálně pohybují kolem jedné
koruny za kilogram, které směřují zpět městu.
Příbram je zapojena do systému společnosti
EKO-KOM, která každoročně přispívá na
nákup nových kontejnerů, svozové techniky
nebo marketingovou podporu systému třídě-
ní. Tříděním odpadu se každý občan podílí na
tom, že se nebude zvyšovat vůbec (nebo ales -

poň pomaleji) poplatek za
běžný komunální odpad.
Na skládce totiž město
musí zaplatit za každou
uloženou tunu, v případě
tříděného odpadu ale za
každou prodanou tunu
dostává peníze zpět. 

Ekonomický argument
jde ruku v ruce s tím, že
podle odhadů končí v Čes-
ku na skládkách až polovi-
na plastu, jehož hodnota
se pohybuje v řádech mi -
liard korun. Pokud by -

chom to přenesli na Příbram, bavíme se jistě
o statisících korun, jež zmizí každoročně na
skládce Bytíz. O ekologickém rozměru (ne)tří-
dění plastu netřeba příliš mluvit, snad jen tato
čísla: V roce 1950 se ve světě vyrobilo a spo-
třebovalo 1,5 milionu tun plastů, v roce 2013
to bylo téměř 300 milionů tun, v roce 2050
by číslo mohlo přesáhnout 700 milionů tun. 

SESYPOU TO DO JEDNOHO
Jeden z nejstarších mýtů, které ohledně tří-

dění plastu kolují i v Příbrami, je ten, že vytří-
děný odpad stejně skončí na jedné hromadě
na skládce. Pomineme-li trochu úsměvný fakt,
že by se domluvený konglomerát od výrobců
přes servisní služby, radnice až po zpracova-
tele pokoušel mystifikovat a manipulovat

celou českou veřejnost hrou na třídění, půjde
zřejmě o obavu a nevědomost, co se s vytří-
děným materiálem vlastně stane. Podívejme
se tedy, kam putuje Péťova plastová láhev.

Svoz většiny kontejnerů na plast v Příbrami
zajišťují Technické služby Příbram, které jsou
městskou organizací. Využívají čtyři svozové
vozy, kterými se přepravují i další druhy tří-
děného odpadu. Každý kontejner ve městě se
průměrně vyprázdní dvakrát za týden, na
exponovaných místech podle potřeby i třikrát,
a tak se sešlápnutá Péťova láhev v kontejneru
příliš neohřeje.

NENÍ PLAST JAKO PLAST
Je pochopitelné, že do kontejneru se občas

dostane něco, co tam nepatří. Plastový odpad
se stejně jako všechny ostatní separované
materiály musí třídit a zbavit příměsi, což se
děje na třídicí, resp. dotřiďovací lince. Tato
fáze je určující pro to, jaká bude výsledná kva-
lita suroviny a za kolik se prodá. Plasty, které
přišly v jedné dodávce, se dělí na podkategorie
– PET, duté plastové obaly, polystyren, fólie
a podobně. Nejžádanější a nejlépe dále využi-
telný je PET. Znečištěné nebo jinak nevhodné
plasty jsou určeny pro takzvané energetické
využití odpadu. Vždy ale pouze ve speciálních
spalovnách (například cementáren), nikdy ne
při běžném spalování. Péťova láhev je čistá,
a tak stadium dotřídění zvládla bez problémů.

Podle chemického složení roztříděné a sli-
sované plasty se až ve dvousetkilových balí-
cích odvážejí z dotřiďovacích linek ke
zpracovatelům. Tady už školákova láhev mění
tvar zcela zásadně. U zpracovatelů se plasty
dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro
výrobu finálních produktů. Nejběžnější pro-
dukt recyklace plastů představuje tzv. regra-
nulát, což je vstupní surovina pro výrobu
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Od láhve až k láhvi
Až příbramský školák Péťa dopije svoje pití – v duchu správné životosprávy téměř neslazené a bez přídavných látek – k odpolední
svačině, bude přesně vědět, kam prázdnou plastovou láhev uložit. Petku sešlápne, aby nezabrala zbytečně místo, přesným
hodem umístí obal do krabice s velkým nápisem Plast. O víkendu pak box plný plastového odpadu půjdou s maminkou
nebo tatínkem vyprázdnit do žlutého kontejneru, který stojí pár kroků od jejich domu. 

Plast v Příbrami se sváží minimálně dvakrát týdně. Foto: TS Příbram 

Kolik plastu se v Příbrami vytřídí

Hledáte kontejner? 

Technické služby Příbram provozují inter -
aktivní mapu sběrných míst odpadu.
Najdete ji na webu ts-pb.cz nebo přímo zde:
riz.cz/etpf4.

50
láhví PET 

stačí k výrobě 
jedné 

fleecové 
bundy.

168
nádob na plasty 

je rozmístěno v Příbrami,
ročně jich 
asi deset 
přibývá. 

Do žlutého kontejneru

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, oba-
ly od pracích, čisticích a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balicí fólie od spotřebního zbo-
ží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren vhazujeme
v menších kusech.

NE
Nepatří sem mastné obaly se zbytky
potravin nebo čisticích přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové
trubky. Takový odpad patří do sběrného
dvora.
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Třídicí linka. Foto: Eko-kom

Drť z lahví PET. Foto: Eko-kom

Výroba z recyklovaných plastů. Foto: Eko-kom

Pozn.: roční sběr v tunách

Mýty o třídění

Stejně se to sype na jednu hromadu
Nikoliv. Po roztřídění už se jednotlivé
materiály nikdy nemíchají dohromady.
V dnešní době, kdy se za každou uloženou
tunu odpadů na skládkách platí, nemá
nikdo zájem sesypávat odpady dohroma-
dy. V České republice je dostatek zpraco-
vatelů, kteří vytříděný odpad nadále
zpracovávají ať na druhotnou surovinu,
se kterou se dále obchoduje, nebo na
hotové výrobky, se kterými se v běžném
životě setkáváme. Jen občas se bohužel
najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný
odpad znehodnotit nežádoucími příměs-
mi, jako je například směsný komunální
odpad. Pokud se něco takového stane
a obsah kontejneru s tříděným odpadem
je natolik znečištěn, že s ním již nelze
nakládat jako s odpadem tříděným, není
možné ho naložit na svozový vůz spolu
s ostatním tříděným odpadem. Tím by
bylo znehodnoceno to, co je již na voze
naloženo. S takovým znečištěným třídě-
ným odpadem je třeba nakládat jako
s odpadem směsným a odvézt ho na
skládku nebo do spalovny. Ovšem je třeba
říct, že tyto excesy nejsou na denním
pořádku a lidé se snaží odpady třídit peč-
livě.

S Zdroj: Eko-kom
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Asistenti prevence kriminality budou
v Příbrami i letos
Už od roku 2015 působí v Příbrami tzv. asistenti prevence kriminality, jejichž činnost se velmi osvědčila. Jsou to zaměstnanci
Městské policie Příbram a budou ve městě pracovat ještě minimálně další rok. Zaměřují se svojí činností především na takzvaně
sociálně vyloučené lokality. 

Hlavním úkolem asistentů je zvýšení pocitu
bezpečí u obyvatel, zejména v rizikových loka-
litách města a jejich bezprostředním okolí,
dále také před školami a dalšími institucemi. 

„Především v rizikových oblastech by mělo
dojít alespoň k částečnému zlepšení soužití vět-
šinové společnosti s romskou komunitou a ke

zlepšení vztahů mezi obyvateli těchto lokalit
navzájem,“ řekl Luboš Řezáč, zástupce veli-
telky městské policie, který má asistenty na
starosti. Radnice si od působení asistentů sli-
buje například snížení přestupkové a trestné
činnosti a hlavně prohloubení komunikace
mezi obyvateli ohroženými sociálním vylou-

čením, kteří žijí v rizikových lokalitách, a měs-
tem. 

V loňském roce se asistenti nově zaměřili
i na domy s pečovatelskou službou, kam
docházejí a řeší drobné problémy mezi zde
žijícími obyvateli, případně předávají podněty
příslušným orgánům. Další jejich významnou
aktivitou je spolupráce s neziskovými organi-
zacemi (Farní charita, Magdalena, Bedna
apod.). Aktivně jsme je zapojili i do přednáš-
kové činnosti ve školách a do osvětových
a preventivních akcí městské policie i města
Příbram (Novák 800, pálení čarodějnic, úkli-
dové akce apod.). Dále se asistenti zabývají
i problematikou bezdomovectví a cílem jejich
práce je postupné začleňování osob bez pří -
střeší zpět do společnosti. 

„Asistenti budou i nadále ve většině své pra-
covní doby vykonávat pochůzkovou činnost po
našem městě a zejména v místech, která jsou
považována za riziková z pohledu kriminality,
v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí,
v blízkosti základních škol a zařízení služeb
sociální prevence,“ vysvětlil Luboš Řezáč. Díky
jejich dobré informovanosti a znalosti prostře-
dí či místních obyvatel by měli být nejen rádci,
ale i pomocníky, kteří mohou svou činností
předcházet vzniku mnoha komplikovaných
situací. V případě potřeby dokážou občanům
poradit, na koho se v daném problému obrátit. 

Ve městě bude letos působit pět asistentů
a jeden koordinátor. Tato místa budou opět
dotována Úřadem práce ČR. 

S Stanislav D. Břeň

Domovníci se v Příbrami zabydleli
V loňském roce realizovala Příbram projekt prevence kriminality Domovníci 2016 podpořený z dotačního titulu Ministerstva vnitra
ČR. Z reakcí cílové skupiny obyvatel vyplývá, že domovníci jsou v Příbrami vítáni. 

Jedním z cílů projektu Domovníci je umož -
nit pracovní uplatnění dlouhodobě nezaměst -
naným místním občanům z komunity a jejich
zapojení do společensky prospěšné činnosti,
do řešení problémů lokality, posilovat odpo-
vědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání
svěřeného majetku, zlepšení sousedského sou-
žití a soužití s většinovou společností. 

Na přelomu října a listopadu 2016 se usku-
tečnil sběr reakcí od cílové skupiny obyvatel
z vyloučených lokalit nebo blízkého okolí.
Obyvatelé dotčených míst znají svého domov-
níka, pravidelně s ním přicházejí do kontaktu,
a problémy se tak z poloviny daří společnými
silami bezprostředně vyřešit. Vznik tohoto
pracovního místa je hodnocen velmi pozitiv-

ně: „jsme rádi, že tu někdo dohlíží na pořá-
dek“, „máme se na koho obrátit, když je prob-
lém“, „máme ho hned tady v domě a to je
dobré“, „všechno se řeší mnohem dřív“. 

Jedná se především o udržení pořádku
kolem i uvnitř budov, o čistotu ve společných
prostorech a časté drobné opravy (většinou
kuchyňky, sociální zařízení, vstupní dveře
a schránky) a udržení bezpečí a pořádku uvnitř
ubytovny zejména v nočních a brzkých ran-
ních hodinách. 

Lidé také kvitují lepší a jasnější komunikaci
se zaměstnanci města. Díky přítomnosti domov-
níka se obyvatelé v domě (především matky
s malými dětmi a starší lidé) cítí bezpečněji –
„Teď je tu poslední dobou už klid, konečně se

v noci v klidu vyspím.“ Obyvatelé bezprostřed-
ního okolí si za poslední rok nevybavují žádný
vážnější incident, při kterém by zasahovali poli-
cisté nebo složky IZS. Nikdo se také nesetkal
s nepřiměřeným zasahováním do svých práv
a lokalitu označují za „klidnější než dřív“ („řekl
bych, že ti problémoví už tady nebydlí“).

V  porovnání s  rokem 2015, kdy projekt
začal, se celková situace stabilizovala a oby-
vatelé dotčených lokalit si na působení
domovníků již zvykli. Bez výhrad je přijímají
jako pozitivní řešení prevence kriminality. 

S Klára Vondrušková
Městský úřad Příbram

Efektivní sebeobrana zcela zdarma
Dali jste si do nového roku závazek zlepšit svou fyzickou nebo psychickou odolnost? Možná by vám ve splnění předsevzetí
pomohl kurz sebeobrany, který chystá město Příbram. Zbývají poslední volná místa. 

Pro nový rok připravila Příbram kurz sebe -
obrany, jehož velkou předností je, že za něj
zájemci nezaplatí ani korunu. Nový preventivní
program Sebeobrana a bezpečí se dělí do tří
základních částí, aby ideálně odrážel potřeby
jednotlivých cílových skupin. „Rádi bychom,
aby se zúčastnili hlavně ti nejohroženější, tedy
senioři, děti a dospívající a dívky a ženy,“ řekla
Jaroslava Vodičková, velitelka příbramské
městské policie. 

ZEJMÉNA PRO ŽENY A DÍVKY
Pro širokou veřejnost, ale především pro

ženy a dívky je určena první část kurzů. Výcvik
startuje 27. února a bude se opakovat každé
pondělí od 17.30 do 19.30 hodin, závěrečné
setkání se uskuteční 1. května. Kurz potrvá
10 týdnů a každá lekce dvě hodiny. Frekven-
tanti se budou scházet v tělocvičně v areálu
bývalé 8. ZŠ (Žežická ulice) a povede je kom-
petentní policejní instruktor a dlouholetý lek-
tor juda. 

„Během výcviku se každý seznámí nejen s tech-
nikami sebeobrany, které si bude moci bezpečně
vyzkoušet, ale i s prostředky jako obranný sprej
či obušek. K dispozici bude mít rukavice a obran-
ný sprej, tělocvična pak bude vybavena dalšími
pomůckami a ochranným oblekem Red Man,“
vysvětlil Luboš Řezáč, zástupce velitelky. Kapa-
cita je omezena a činí pouhých 25 míst. Přihláš-
ky je nutno zaslat na městskou policii Evě
Šilhanové (eva.silhanova@mesto-pribram.cz,
tel.: 731 609 945, poštovní adresa: Městská
policie Příbram – Eva Šilhanová, nám. T. G.
Masaryka 121, Příbram I, 261 01). 

PRO SENIORY SE SENIOR POINTEM
Druhá série kurzů se zaměřuje na seniory.

Během přednášky a praktických ukázek se
naučí, jak jednat v nebezpečné situaci nebo jak
se bránit při napadení. „K dispozici budou opět
různé pomůcky a figuranti, kteří pod dohledem
instruktora vše předvedou a vysvětlí,“ uvedl
Luboš Řezáč. Přednáška ve spolupráci se Senior
Pointem Příbram trvá 2–3 hodiny.

SEBEOBRANA I OSVĚTA
Třetí část programu, která spadá pod pre-

venci kriminality, je výuková přednáška pro
základní školy. V rámci běžné výuky si žáci
osvojí techniky sebeobrany, uvidí praktické
demonstrace a instruktor popíše základy bez-
pečného chování. „Vzhledem k tomu, že se jedná
o policejního instruktora a přednášek se budou
účastnit i strážníci městské policie a asistenti
prevence kriminality, bude výuka spojena i s dal-
ší osvětovou činností,“ dodal Luboš Řezáč. 

S Stanislav D. Břeň

Asistenti budou i nadále ve většině své pracovní doby vykonávat pochůzkovou činnost po našem městě. 
Foto: archiv

Proti kriminalitě na různých frontách
Příbram chystá pro tento rok hned několik akcí v rámci programu prevence kriminality. Většina z nich je určena pro děti
a mládež, seniory nebo skupiny ohrožené kriminalitou. 

PŘEDNÁŠKOVÉ DNY VE SPOLEČNÉ
SPOLUPRÁCI ARMÁDY ČR, 
ONP, MP PŘÍBRAM, POLICIE ČR

Městská policie a příbramská nemocnice se
připojí k programu POKOS (příprava obyvatel
k obraně státu) Armády ČR. Jedná se o před-
nášky na základních školách, kde se dětem
představí jednotlivé zúčastněné složky formou
besed i praktických ukázek. 

DEN BEZPEČNÉ PŘÍBRAMI NA NOVÁKU 
Druhý ročník úspěšné akce se bude konat

v areálu Nového rybníka. Akce se zúčastní

složky integrovaného záchranného systému
(PČR, HZS, ZZS) a ozbrojené složky státu –
AČR, VSČR. Vítáni jsou především žáci základ-
ních škol v Příbrami a celého obvodu ORP.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční akce pro děti a mládež s interaktiv-

ním programem, jehož cílem je informovat
o bezpečném chování. 

SEBEOBRANA A BEZPEČÍ
Program určený především pro ženy a dívky,

děti na základních školách a v neposlední řadě

též pro seniory. Výuka sebeobrany se usku-
teční od března v 10 dvouhodinových lekcích.

UKLIĎME NAŠE MĚSTO
Úklidová akce se uskuteční potřetí, a to ve

spolupráci městské policie, TS Příbram, Centra
sociálních a zdravotních služeb, základních škol
aodboru sociálních věcí a zdravotnictví. Projekt
přiblíží žákům pojem lidská práce v praktické
rovině, kdy se osobně podílejí na úklidu města
s hlídkou MP a asistenty prevence kriminality,
za což jsou následně odměněni drobnými dár-
kovými předměty. Žáci se dozvědí, jak se žije

nejen bez domova, ve vězení, ale i lidem, kteří
dlouhodobě nemohou najít uplatnění na trhu
práce a padají do dluhových pastí nebo čelí
jiným sociálním problémům. 

PŘEDNÁŠKY VE ŠKOLÁCH 
Přednáškové cykly zaměřené na prevenci

sociálně patologických jevů, na zvýšení práv-
ního vědomí a na bezpečné chování na ulicích
a v dopravě pro různé věkové skupiny. 

SENIORŮM A HANDICAPOVANÝM 
Přednášky a besedy zaměřené na komplexní

prevenci kriminality a dopravní výchovu
seniorů ve městě. 

PROINFO 2017
Široké spektrum informací, které se mohou

týkat stavu, vývoje a typů kriminality v loka-
litách města, rizikových způsobů chování,
vysvětlování smyslu a výhod zabezpečování

majetku a pojištění, technického řešení zabez-
pečování majetku, možností spolupráce
v komunitě a spolupráce s policií, doporuču-
jících modelů bezpečného chování apod.
Veřejnost bude informována díky webu
 bezpecnapribram.cz periodickému tisku nebo
formou letáků, bulletinů či publikací pro děti. 

S sdb

Ilustrační foto: Ananbelle Lee
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Cestou Sdílení: Druhá šance existuje
Učit se v rodině sdílet to dobré a předcházet zlému je hlavním poselstvím projektu Cestou Sdílení, který dlouhodobě realizuje
město Příbram díky podpoře Ministerstva vnitra. 

Projekt prevence kriminality Cestou Sdílení
je zaměřen na rodiny s dětmi, v nichž se obje-
vují sociálně patologické problémy vyplývající
z (ne)výchovy v nepodnětném rodinném pro-
středí. Rodina může být poznamenána páchá-
ním trestné činnosti, drogovými závislostmi
nebo gamblerstvím. Děti často trpí neorgani-
zovaným způsobem života a trávení volného
času, rodiny jsou dále ohroženy ztrátou byd-
lení, zaměstnání nebo chudobou. „Vloni projekt
probíhal nad očekávání dobře. Cílem bylo přede-
vším zkvalitnit vzájemné komunikace mezi rodi-

čem a dítětem, motivace rodiče k lepšímu chá-
pání důležitosti vlastního vzoru ve výchově dítě-
te, naučit se správně vychovávat či vhodně trávit
volný čas pospolu jako rodina,“ uvedla Klára
Vondrušková, vedoucí oddělení sociální pre-
vence a kurately Městského úřadu Příbram. 

Participující rodiče si začali uvědomovat,
jaké jsou konfliktní body v komunikaci mezi
nimi a dětmi, vnímají důležitost citového
pouta a související vliv na pozdější chování
dítěte v krizových situacích nebo mezi vrstev-
níky. „Měli jsme možnost lépe rozpoznat nega-

tivní způsoby chování a komunikace uvnitř
těchto rizikových rodin jako vliv domácího nási-
lí, závislostního chování člena rodiny či absence
druhého rodiče. Díky odbornému zásahu došlo
k jejich usměrnění či narovnání, a zabránilo se
tak možnému patologickému rozvoji,“ vysvět-
lila Klára Vondrušková. Důležitým dílčím
výsledkem je i posun vnímání osoby sociálního
pracovníka kurately – z pozice protivníka do
polohy spojence. 

S sdb

Gang distributorů pervitinu rozprášen
V poslední době slaví příbramští policisté úspěchy při potírání trestné činnosti související s výrobou a distribucí omamných látek.
Naposledy se jim podařilo zajistit gang, který prodával pervitin. 

V polovině prosince rozbili příbramští poli-
cisté další gang prodejců pervitinu. Celkem
osmi osobám, z toho třem ženám ve věku od
27 do 44 let sdělili obvinění (nejstarší byl vzat
do vazby). Pachatelé prodávali drogu asi dva
roky v Příbrami, ale i v Dobříši. Dvěma mužům
hrozí pobyt ve vězení v délce dvou až deseti
let, protože jeden distribuoval metamfetamin
ve značném rozsahu a druhý byl za takový čin
již v minulosti souzen. Na ostatní se vztahuje
trest jednoho až pěti let ve věznici.

V roce 2015 se podařilo příbramským kri-
minalistům odhalit 36 případů trestného činu
nedovolená výroba a jiné nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a s jedy

a především zadržet 52 pachatelů. Celkové
statistiky za loňský rok by měly být podob-
né.

Například v listopadu byly obviněny čtyři
ženy ve věku 48–67 let z prodeje léků, které
jsou na seznamu návykových látek. Dohro-
mady rozprodaly více než 10 000 tablet. V říj-
nu příslušníci policie zahájili trestní stíhání
tří osob, které zaslaly drogy svým známým do
věznice Bytíz. Ukryly je ve hřbetu diáře,
v botách nebo v podrážkách pantoflí.

Husarský kousek se však povedl příbram-
ským policistům v létě 2016. Při akci s krycím
názvem Balvan dopadli dva zatím asi největší
výrobce pervitinu na Příbramsku. Ti dokázali

během 1,5 roku vyrobit několik kilogramů
metamfetaminu, jehož hodnota činila 19
milionů korun. Na jejich zadržení se podílela
i zásahová jednotka, neboť pachatelé byli
ozbrojeni, našlo se u nich pět střelných zbraní.
Kuriozitou tohoto případu byla dokonalá
kamufláž, při které použili k samotné přepravě
drog sanitní vůz, a „hráli“ si při tom na záchra-
náře a pacienta.

S Monika Schindlová
Policie ČR

Při letní akci Balvan dopadli policisté dva zatím asi největší výrobce pervitinu na Příbramsku. Foto: Policie ČR
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OHK PŘÍBRAM PŘEDSTAVUJE

Vyrábíme olovo pro autobaterie, 
zlato, ale také diabolky
Kovohutě Příbram leží v poměrně idylickém prostředí a umístění není náhodné. Historie společnosti na současném místě sahá až
do roku 1786. Hutnictví stříbra a olova na Příbramsku se ale datuje až do roku 1311, upozorňuje Jiří Dostál, generální ředitel
a místopředseda představenstva společnosti. 

Příbramské Kovohutě vyrobily v roce 2016
přes 48 000 tun olova a jeho slitin, což byla nej-
vyšší roční produkce vcelé 230leté historii. Recy-
klovaly 77 000 tun olověných odpadů a také
vyrobily téměř 2500 tun výrobků zolova acínu.
Podnik vyprodukoval navíc i přes šest tun dra-
hých kovů jako zlato, stříbro, palladium, platina
či rhodium.

KDE SE LIDÉ MOHOU SETKAT S PRODUKCÍ
PŘÍBRAMSKÝCH KOVOHUTÍ?

Olovo ajeho slitiny se používají především pro
výrobu automobilových aprůmyslových baterií.
Neželezné a drahé kovy dodáváme průmyslu
zpracování neželezných kovů či rafinérům kvýro-
bě čistých kovů. Výrobky divize Produkty směřují
do oborů elektroniky aelektrotechniky, ochrany
před ionizujícím zářením, výroby kluzných loži-
sek, používají se například jako závaží pro výtahy
nebo na střešní krytiny. Vzduchovkové střelivo
dodáváme střeleckým klubům i jednotlivcům. 

KOLIK U VÁS PRACUJE ZAMĚSTNANCŮ
A JAKÉ NÁROKY NA NĚ KLADETE? 

Klednu 2017 zaměstnáváme 272 pracovníků
– z toho 195 dělníků a 77 technicko-hospodář-
ských pracovníků. Při obsazování  dělnických
pozic požadujeme střední odborné vzdělání
s vyučením a řidičský průkaz B. Výhodu mají
řidiči vozíků a hlavně ti, kteří chtějí  pracovat.
Bydliště přímo vPříbrami má méně než polovina
zaměstnanců, zbylí jsou z regionu. 

HLEDÁTE NOVÉ KOLEGY? 
Naši starší pracovníci odcházejí do důchodu

amladí moc nepřicházejí. Odborné školy pro hut-
nický obor neexistují a s obsazením odborných
a technických pozic máme problém stejný jako
asi řada ostatních firem vregionu. Například nyní
hledáme hutníky do nepřetržitých provozů.

DO ČEHO KAŽDÝ ROK INVESTUJETE?
Zejména do technologií souvisejících s eko-

logií a recyklací. Protože nejsou běžně k získání
technologie týkající se našich činností, často
jsou zařízení pro naše podmínky vyvíjena
a vyráběna externími firmami (i v zahraničí)
s naší spoluprací či podle našich požadavků.
V nejbližší době hodláme vybudovat Centrum
pro vývoj technologií a rádi bychom na tento
projekt získali dotaci. Také připravujeme náhra-
du některých již zastaralých zařízení (stará bub-
nová pec) a zlepšení logistiky v podobě
parkování, přístupu do podniku, dopravní
obslužnosti, skladového hospodářství a mani-
pulace se surovinami.

JAKÉ JSOU AKTIVITY SPOLEČNOSTI VE
VZTAHU K EKOLOGII?

Vývoj a většina našich investic směřuje do
oblasti ochrany životního prostředí a bezpeč-
nosti práce zaměstnanců. Hlavním projektem
loňského roku bylo pořízení nového filtru
šachtové pece se souvisejícím zařízením za 
40 milionů korun, který je v provozu od léta.
Další finance plynou do ochrany vod a odpado-
vého hospodářství. V dalších letech budeme
dále investovat do aktivit, jež souvisejí i s evrop-
skou legislativou. 

S KOVOHUTĚMI JE SPJATA I EKOLOGICKÁ
ZÁTĚŽ Z MINULOSTI…

Snažíme se o vyřešení starých ekologických
zátěží vzniklých v dávné minulosti déle než
200letou činností firmy na stávajícím místě.
Hlavním problémem je ale financování projek-
tů, které má podle platné smlouvy zajistit stát.
Od roku 1996 bylo na řešení starých ekologic-
kých zátěží vynaloženo 260 milionů korun
z prostředků ekologické garance. Naše společ-
nost přispěla dalšími více než 20 miliony korun. 

CO ZAJÍMAVÉHO SE DĚJE VE VAŠEM OBORU?
Recyklovat olovo je stále velmi potřebné. Olo-

věné baterie se díky novým technologiím
a materiálům výrazně zlepšují a jsou konkuren-
ceschopné. Vyvíjejí se nové slitiny a požadavky
na ně se stále zpřísňují. Dřívější ebonitové bate-
rie nahradily bezúdržbové baterie v plastových
obalech, jejichž životnost se i při rostoucích
požadavcích na výkon zvyšuje. Relativně nízká
cena olověných baterií a výborná recyklovatel-
nost jsou velkou výhodou oproti novým typům
baterií (zejména lithiovým).

ŘIDIČI UŽ PŘED LETY ZAZNAMENALI ZÁKAZ
POUŽÍVÁNÍ OLOVA PŘI VYVAŽOVÁNÍ KOL.
JAK SE VÁS TO DOTÝKÁ?

Zákaz používání olova v některých výrobcích,
jako jsou pájky, a přechod na bezolovnaté pájení
nebo zmiňovaná autozávaží pro nás představuje
komplikaci, ale nikoliv neřešitelnou. Vyrábíme
tak například i bezolovnaté pájky. Výrobci elekt-
roniky šetří, používají z pohledu obsahu drahých
kovů méně kvalitní materiály, a tím při následné
recyklaci pro nás klesají výtěžnosti.

JAK JE PŘÍBRAM Z VAŠEHO POHLEDU
ZAJÍMAVÁ PRO PODNIKÁNÍ?

V Příbrami nám chybí kvalifikovaní lidé jako
potenciální zaměstnanci a také například celní
úřad. Pro recyklaci odpadů je poloha ve střed-
ních Čechách ideální. Velkým problémem je
však dosud neexistující obchvat města, kdy těž-
ké kamiony projíždějí přes Příbram. Našim
obchodním partnerům chybějí odpovídající
ubytovací kapacity vyšší úrovně přímo ve městě.
Scházejí ubytování, služby ainfrastruktura. Pod-
nikatelsky je pro obyvatele Příbram nezajímavá
– po ukončení činnosti ČSUP zde není dominant-
ní zaměstnavatel, většina lidí jezdí za prací do
Prahy i jiných lokalit a je zde poměrně nízká kup-
ní síla.

S Stanislav D. Břeň

Foto: Kovohutě Příbram

Jiří Dostál, generální ředitel a místopředseda předsta-
venstva společnosti
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Jak rozumně využít nádherné ticho Brd
Na sklonku roku 2016 Vojenské lesy a statky dokončily Interpretační plán CHKO Brdy. Za tímto poněkud technickým názvem se
skrývá dokument, který jasně říká řadu věcí, které je třeba o středních Brdech vědět. 

Cílem Interpretačního plánu CHKO Brdy
bylo vytvořit návrh jednotné prezentace úze-
mí nově vzniklé Chráněné krajinné oblasti
(CHKO) Brdy. I přes řadu styčných bodů se
však nejedná o klasický plán rozvoje cestov-
ního ruchu. Interpretační plán navrhuje způ-
sob, jak skloubit zajištění běžné hospodářské
činnosti, ochranu přírodních a kulturně-his-
torických hodnot území a využití území
návštěvníky. „Primárně jsme se vytvořením
této strategie chtěli vyhnout situaci, do níž se
dostala celá řada chráněných a turisticky inten-
zivně využívaných území u nás, která se po
mnohdy i dlouhodobém rozvoji a masivních
investicích do návštěvnické infrastruktury snaží
tento rozvoj utlumovat s tím, jak postupně vysy-
chají dotační zdroje a výdaje na údržbu rostou,“
uvedla hlavní realizátorka projektu z  VLS
Kateřina Dvořáková a dodala: „Čím dál častěji
se také objevují pochybnosti o efektivitě vyna-
kládání prostředků na přípravu a realizaci
návštěvnické infrastruktury.“ 

NA KOHO SE ZAMĚŘIT
Prvním krokem při vzniku Interpretačního

plánu CHKO Brdy byla rozsáhlá analýza, která
hledala odpovědi na otázky: Co mohou Brdy
nabídnout? Kdo jsou vlastně jejich návštěv-
níci? Jaký na ně lokalita udělá dojem? Jak
naplňuje jejich očekávání? „Následovala plá-
novací část s využitím informací a dat získaných
z analýzy, v níž jsme volili způsob interpretace
území a prostředky interpretace. Zjednodušeně
řečeno šlo o to, s jakými skupinami návštěvníků
chceme komunikovat, kdo jsou, o co mají

a naopak nemají zájem, což nám dalo obraz
i o tom, jakou formu komunikace zvolit – čím je
oslovíme, čím naopak nikoliv,“ popisuje Kate-
řina Dvořáková.

Finálním úkolem dokumentu pak bylo sta-
novit způsob aplikace naplánovaných kroků
a úkolů, tedy vše, co je třeba pro efektivní roz-
voj území udělat, včetně investic do odpoví-
dající infrastruktury. Aplikační strategie také
ukázala rámec finančních nákladů a v nepo-
slední řadě dala odpovědi na otázku: Kdo to
udělá a bude za to také zodpovědný v rámci
institucí a subjektů, jejichž zájmy a kompe-
tence se v lokalitě prolínají.

JEDNODENNÍ SPORTOVCI
Z analýzy, jejíž součástí byl i výzkum, jasně

vyplynulo, kterým zájmovým skupinám úze-
mí po zrušení vojenského újezdu slouží. Tou
hlavní jsou sportovci, především cyklisté,
hned za nimi pěší turisté – jednodenní výlet-
níci a milovníci pobytu v přírodě, ale také
cykloturisté. Následují rodiny s  dětmi
a návštěvníci se zájmem o určitá specifická
témata, jež Brdy nabízejí, především o jejich
historii. Z hlediska lokace původu návštěvníků
se podle očekávání většina z nich rekrutuje
z Prahy. Obyvatelé české metropole společně
s obyvateli Středočeského a Plzeňského kraje
ostatně tvořili bezmála 90 procent návštěv-
níků v prvních měsících po vzniku CHKO, jak
ukázal průzkum.

Turistické služby, včetně služeb informač-
ních center, ale zejména ubytování a stravo-
vání, jsou v současnosti lokalizovány po

obvodu území, případně v zastavěných čás-
tech obcí kolem silnice č. 19, což lze považovat
v souvislosti s interpretací i péčí o území za
přednost. Lze předpokládat, že se zřízením
CHKO Brdy postupně stoupne zájem o tyto
služby a ty se budou postupně více rozvíjet. 

Z analýzy a zájmu návštěvníků tak jasně
vyplynulo hlavní komunikační sdělení, kte-
rým je třeba Brdy interpretovat: Brdy jsou zele-
ným přírodním ostrovem horských lesů
uprostřed Čech, který člověk využívá, ale
neobývá. 

UNIKÁTNÍ TICHO A TMA
Hlavním interpretačním vzdělávacím cílem

CHKO Brdy by tak měla být snaha, aby lidé
pochopili, že výjimečnost CHKO Brdy a zdejší
krajiny spočívá v nezastavěnosti území býva-
lého vojenského újezdu a v tom, že se toto úze-
mí zatím podařilo zachovat bez jinde běžné
návštěvnické infrastruktury a služeb turistic-
kého ruchu „Tyto služby by měly naopak posky-
tovat okolní obce. Měly by si uvědomit, že CHKO
Brdy je jedním z mála míst v našem vnitrozemí,
kde lze zažít ticho a tmu bez jinde běžných ruši-
vých vlivů,“ uzavírá Kateřina Dvořáková hlav-
ní cíle interpretačního plánu. 

S Jan Sotona
VLS

Výjimečnost CHKO Brdy a zdejší krajiny spočívá v nezastavěnosti území bývalého vojenského újezdu.
Foto: VLS

Kdo zatím navštívil CHKO Brdy

 Obyvatelé Prahy 27 %, sídla 2 000 až
10 000 obyvatel 20 %, města nad
100 000 obyvatel 17 %.

 70 % bez dětí, z nich 32 % s partnerem,
rodiny s dětmi 22 %.

 V 70 % šlo o krátkou návštěvu do jed-
noho dne, víkend v Brdech strávilo jen
15 % dotázaných.

 75 % návštěvníků jako hlavní důvod
návštěvy uvedlo poznávání přírodních
krás, zájem o brdskou přírodu byl nej-
silnější u lidí od 15 do 35 a nad 65 let
věku. Nejvíce z nich by přivítalo nauč-
né stezky (51 %), malé expozice (31 %)
a služby infocentra (21 %).

 Nejvíce návštěvníků, téměř polovina,
by chtělo zachovat území beze změny,
čtvrtina by přivítala zlepšení orientace,
služby občerstvení v CHKO zvolilo 15 %
dotázaných.

Neznámá známá Třemošná
Představovat v Příbrami Třemošnou by bylo nošením dříví do lesa. Snad i ti, kteří pohyb a pobyt v přírodě speciálně
nevyhledávají, tam už někdy byli. Západní dominanta města (779 m. n. m.) je prostě příbramská hora a okolnost, že katastrálně 
už náleží k Obecnici, na pozitivním vztahu obyvatel města k tomu zajímavému kopci nic nemění.

Na mapce (je k zobrazení i stažení na webu
města) jsem vyznačil případnou vycházkovou
trasu (dlouhou 6,8 km), kterou jsem si osobně
oblíbil, ale popisovat její průběh je myslím také
skoro zbytečné. Proto se jen omezím na to nej-
základnější: Z Orlova kolem vyhlídkového pose-
du („rozhledny“) k  hájovně U Slaniny, po
Slaninské lesní cestě směrem k Pilské nádrži až
na rozcestí s modrou značkou a po ní vzhůru
kolem studánky Pod Ohrádkou na rozcestí Nad
Slaninou. Dále po modré až na vrchol, z něho do
Třemošenského sedélka (odtud odbočkou na
Kazatelnu azpět). Ze sedélka po hřebeni na Malý
kámen (Hadí skálu) a sešupem do sedla U Obráz-
ku a dále klesáním (po modrém vycházkovém
okruhu) na rozcestí Pod Malou Třemošnou astá-
le po okruhu na rozcestí Orlov se žlutou značkou
– a zpět do Orlova na parkoviště. Tentokrát tu
představím několik míst, která určitě stojí za
pozornost (na mapce označena čísly od 1 do 10).

1. Kozičínské skály: Romantické a poměrně
divoké pásmo slepencových skal ve výšce
630 m těsně nad osadou Kozičín.

2. Hájovna U Slaniny: Hned vedle hájovny
směrem na Orlov se nachází obora s nád-
hernými jeleny. 

3. Bezejmenná studánka Nad Slaninou:
V 660 m z ní vyvěrá malý potůček mířící ke
Kozičínu a v jejím okolí lze nalézt spousty
hnědých hřibů.

4. Studánka Pod Ohrádkou (682 m): Vede
kolem ní modrá turistická značka a VLS sem
umístily i příjemné odpočívadlo. Studánka
má silný pramen dobré vody a pěkné okolí
pod srázy Malé Ohrádky a Ohrádky – dru-
hého nejvyššího vrchu Třemošenského
hřebene.

5. Tocká vyhlídka (756 m): Z rozměrného
úložiště dřeva na Třemošenské cestě se ote-
vírá pěkný výhled přes strmě klesající mýti-
nu směrem k  nejvyšší hoře Brd Toku
(865 m) a pod ním na kulatý Klobouček
(703 m) i do údolí Albrechtského potoka.

6. Třemošenské sedélko (759 m): Romantic-
ká vyhlídka do oblasti Toku a k Obecnici.
Ze sedélka vede modrá značka na známou
Kazatelnu.

7. Kazatelna (730 m): Výrazné skalisko,
dokonalý příklad mrazového zvětrávání
odolných třemošenských slepenců, na úpa-
tí obklopený rozsáhlým suťovým polem.
Kazatelna je nejlepším vyhlídkovým mís-
tem na Příbram, ale i na Českomoravskou
vrchovinu, Novohradské hory a Šumavu.

8. Malý kámen (737 m): Další pěkný mrazový
srub v Třemošenském hřebeni. Ze skaliska
se nabízejí hezké výhledy na Příbram a čás-
tečně i do údolí Litavky a na Hřebeny.

9. Sedlo U Obrázku (695 m): Sedlo mezi
Malým kamenem a Malou Třemošnou je

pojmenováno podle obrázku umístěného
na mohutném buku, na němž se horníci
klaní své patronce sv. Barboře. Opět hezké
výhledy do kraje.

10. Bunkry a mohyla Pod Malou Třemošnou
(662 m): Připomínka 2. světové války
a protinacistického odboje na Příbramsku.
Partyzáni v bunkrech sice nejspíš žádní
nebyli, ale bunkry sloužily jako úkryt pro
pronásledované a skladiště proviantu
a snad i výbušnin.

Orlov a oblast Třemošné jsou ideálním výcho-
dištěm na Tok. V zimě je Orlov počátečním
bodem tzv. Středobrdské lyžařské magistrály,
která vede přes Tok a Jordán do Zaječova. Sou-
řadnice GPS všech zde uvedených míst jsou
uvedeny na městském webu u tohoto výletu.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

CELKOVÁ DÉLKA TRASY 6,791 km
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Stoupání: 171 m Klesání 515 m
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Cestou na Třemošnou se zastavte u obory s jeleny u hájovny U Slaniny. Foto: Zdeněk Šlehofer ml.
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Vánoce ve školách: vůně jehličí, domácí
perníčky, koncerty a nadílky
Příbramské školky a školy mají většinou už tradiční adventní program, který si organizují po svém. Všude ale před koncem roku
vládla příjemná a živá atmosféra, v níž děti, rodiče i učitelé mohli strávit více společného času mimo běžný ruch školních dnů.

Kytarový soubor ZUŠ Antonína Dvořáka
 Příbram se představil před Vánoci na vánoč-
ním koncertu a besídce. 

Šestého prosince navštívily naši ZŠ ve Školní děti z mateřských škol, aby zhlédly divadelní před-
stavení čertů, andělů a Mikuláše v podání žáků a učitelů školy (na snímku). O dva dny později pre-
zentovali žáci školy na náměstí 17. listopadu vánoční výrobky a kalendář na rok 2017. V úterý
13. prosince se v prostorách školy uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Dva dny nato předali zástupci
žákovského parlamentu vánoční dárky v Dětském domově Pepa v Lazci. Před vánočními prázdni-
nami zavítali na naši školu zástupci Kiwanis klubu, aby předali milý vánoční dárek žáku Janu
Sýbkovi, který prodělal závažné onemocnění. Uskutečnil se také tradiční vánoční turnaj v basketbalu,
jehož letošními vítězi se stali žáci 7. A a 9. C. 

Předvánoční aktivity v MŠ Bratří Čapků. 

Předvánoční tvoření na ZŠ 28. října 1, Pří-
bram.

Vánoční hra dětí z Alternativní MŠ „O naro-
zení Ježíška“ je pro všechny jejich blízké kaž-
doročním příjemným zakončením čekání na
Vánoce.

Čerti v pekle, ti se radují, od rána si jen tancují.
Předvánoční program v MŠ Kličkova vila.

Základní umělecká škola na náměstí T. G. Masaryka se 8. prosince představila na adventním
koncertě v Divadle A. Dvořáka Příbram. Vystoupili sólisté, komorní soubory, pěvecký sbor Canzo-
netta a žáci literárně-dramatického oboru.

Také jste se těšili na Ježíška? My v Mateřské
škole Klubíčko jsme se nemohli vůbec dočkat.
Tím spíše, že jsme naše tradiční Vánoce chtěli
pojmout zase trochu jinak. Po dlouhých letech
vánočních besídek ve třídách jsme společné
předvánoční setkání s rodiči a dětmi uskutečnili
na zahradě mateřské školy. Za doprovodu muzi-
kantů z Milína jsme si zazpívali koledy, pili teplý
čaj, ale hlavně na závěr si děti vypustily svíticí
balónky s pošeptaným přáním pro Ježíška.
Šťastný nápad o balónkové poště pro Ježíška
pomohl uskutečnit Jiří Blajer z týmu dobrovol-
ných hasičů, který pro všechny děti připravil
poštovní balónky plněné heliem a vybavené
studeným světlem. Balónky vzlétly nad naší
školkou jako lucerničky, škoda, že nebyla úplná
tma. Jestli přáníčko doletělo až k Ježíškovi, děti
řešily ještě dlouho poté. A určitě doletělo. Chvil-
ka společného zastavení venku u horkého čaje
měla také své kouzlo.

V naší školce Pohádka se každý rok setkává-
me s rodiči na malém předvánočním posezení
u stromečku, na které si děti ve třídách připraví
vánoční program a zahrají divadlo. Nejinak
tomu bylo i o letošních Vánocích. Nejmenší děti
ukázaly, co se za krátký čas ve školce naučily.
Ve Sluníčkách nám zahrály vánoční příběh, kdy
lesní zvířátka spolu se strašidly z hradu Šípek,
Bílou paní a Zimou slavila Vánoce v lese. Ozdo-
bily si stromeček samými dobrotami. V Beruš-
kách si připomněly příběh o svatém Martinovi.
A předškoláci v Kytičkách…? Tam bylo pěkně
horko, čertíci a čertice předvedli, že nás nemusí
jen strašit, ale že také umí hezky zpívat a čer-
tovsky to roztočit v kole. Po skončení jsme pak
všichni ochutnali vánoční cukroví, které napek-
ly naše maminky a babičky, a měli jsme čas
popovídat si u rozsvíceného vánočního stro-
mečku. Samozřejmě došlo také na dárky – vždyť
to by nebyly ty pravé Vánoce bez vánočního
překvapení. Ať v každém z nás zůstane alespoň
střípek té krásné vánoční pohody po celý 
nový rok!

Mikulášské besídky v MŠ Perníková cha -
loupka.

Děti z MŠ pod Svatou Horou navštívily výsta-
vy betlémů na Zámečku, na Svaté Hoře i na
náměstí T. G. Masaryka. Moc se jim líbily. 

Předvánoční focení v ZŠ Bratří Čapků. 

V předvánočním čase připravili žáci devátých tříd ZŠ Příbram – Březové Hory pro své mladší spo-
lužáky na prvním stupni Mikulášskou nadílku. Pěvecký sbor školy zejména v listopadu a prosinci
pilně nacvičoval na tradiční Vánoční zpívání, které ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram
proběhlo 20. prosince v cáchovně dolu Anna. Tato tradiční akce školy opět navodila všem přítomným
příjemnou vánoční atmosféru a měla jako každoročně opět velice kladný ohlas.

V duchu lidových tradic si děti z Mateřské
školy V Zahradě užívaly celý prosinec. Návštěva
Čechovy stodoly, Mikuláš s čertem, tvoření
vánočních přáníček a vánoční pohádky hrané
pro rodiče nám všem zkrátilo dlouhé čekání na
nadílku hraček u stromečku.

Advent na ZŠ pod Svatou Horou jsme zahájili
se třídou III. B pečením perníčků v rámci pro-
jektu Erasmus+. Perníčky žáci napekli na školní
vánoční jarmark, ale také jako malý dárek od
žáků Základní školy pod Svatou Horou, Příbram
spoluobčanům Příbrami na městských vánoč-
ních trzích na náměstí 17. listopadu. Zde per-
níčky žáci rozdávali s přáním pěkných svátků
při hudebním vystoupení žáků VI. B. Dále žáci
ve spolupráci s rodiči vyráběli ptačí budky jako
pomoc ptákům přečkat zimu. Někteří se spo-
lečně s rodiči zúčastnili v listopadu a prosinci
šesti keramických a výtvarných dílen s různými,
hlavně vánočními, náměty. Tato tvořivá odpo-
ledne spolu s výrobou ptačích budek finančně
podpořil grant města. Tradičními akcemi jsou
Mikuláš ve škole, organizovaný žáky devátých
tříd pro ostatní spolužáky, a vánoční jarmark.
Prvňáčci připravili pro rodiče a žáky druhých
ročníků vánoční besídky. Další tradicí ve škole
je Projektový den a předvánoční program ve tří-
dách.
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1. ledna 1997
Cena jízdenky v příbramské MHD byla
zvýšena na 6 korun.

9. ledna 1937
Byly do zemského archivu v Praze odve-
zeny staré pozemkové knihy zdejšího
okresního soudu. Dnes jsou zpět uloženy
v příbramském okresním archivu.

10. ledna 1997
Zemřel primář MUDr. Karel Šedivý, lékař,
skaut a příbramský patriot. 

10. ledna 1917
V Praze zemřel malíř Josef Mathauser,
autor lunet a další výzdoby na Svaté Hoře.

11. ledna 2007
Příbramí se prohnala vichřice, která porá-
žela lampy veřejného osvětlení.

13. ledna 1907
Konala se v hostinci Na Příkopech (Švejk)
manifestační schůze posluchačů Vysoké
školy báňské za uzákonění vysokoškol-
ského titulu inženýr. 

16. ledna 1957
Rada Krajského národního výboru schvá-
lila úvodní projekt příbramského sídliště,
které spojilo Příbram a Březové Hory
v jeden urbanistický celek.

19. ledna 1967
V rozhlasové soutěži Sedm jednou ranou
se mezi sebou utkala města Příbram a Frý-
dek-Místek. 

19. ledna 1897
Císař František Josef I. vydal listinu,
kterou povýšil Březové Hory na královské
horní město a udělil jim znak.

30. ledna 1677
Provinciál jezuitů Matěj Tanner vnesl řád
do zádušních votivních mší na Svaté
Hoře, když nařídil, aby se tyto konaly
pouze každou sobotu večer.

LEDENNesnáze prvního
svatohorského probošta 
V tomto díle se opět vrátíme na Svatou Horu, abychom si připomněli přelomové časy
konce 18. a počátku 19. století. Jejich reprezentantem bude Jáchym Čejka hrabě
z Olbramovic (1721–1814), který se v době po zrušení řádu jezuitů v roce 1773
významně zasloužil o zachování poutního místa nad naším městem.

Jáchym patřil do starobylého českého šlech -
tického rozrodu Janoviců, který se během sta-
letí rozvětvil do mnoha rodů, z  nichž
nejznámějšími se stali páni z Kolovrat. Jáchym
pocházel ze tří bratrů a byl z nich nejstarší.
Jejich otec se věnoval vojenské kariéře, byl
generálem jízdy a např. velitelem města
Neapole. Jáchym se však nepotatil a rozhodl
se pro duchovní dráhu. Vstoupil do řádu Thea-
tinů, působil v klášteře na Malé Straně, jehož
se stal nakonec proboštem. Od 60. let 18. sto-
letí docházelo v našich zemích k řadě moder-
nizačních opatření, včetně omezení moci
církevních institucí. Doplatili na to zejména
jezuité, jejichž řád byl přímo zrušen, a později
i většina ostatních řádů, jejichž instituce byly
buď zcela zrušeny, nebo významně omezeny.

Právě zrušení jezuitského řádu znamenalo,
že 17. listopadu 1773 byl na Svatou Horu

dosazen jako administrátor Jáchym Čejka.
Vzhledem k jeho hraběcímu původu i bývalé
funkci probošta byl mu tento titul ponechán
i při působení na Svaté Hoře, což bylo defini-
tivně stvrzeno v roce 1796. Svatohorská far-
nost se tím stala proboštstvím.

Doba jeho úřadování byla poznamenána
řadou těžkých událostí, které měly negativní
vliv na život veškerého obyvatelstva našich
zemí. Francouzská revoluce z  roku 1789
a následný celoevropský konflikt, který byl
ukončen až porážkou Napoleona u Waterloo
v roce 1815, přinesl kromě přímých obětí také
epidemie, inflaci, nedostatek potravin a dal-
šího zboží a nakonec i státní bankrot. Kostely
se tak staly zdrojem snadného příjmu státní
kasy, a to zabavením kostelních cenností z dra-
hých kovů. I svatohorský poklad byl v prvních
letech 19. století postupně zabaven, ale Čej-
kovi se podařilo uchovat nedotčený alespoň
stříbrný oltář a několik dalších výjimečných
předmětů. Oltář tak mohou návštěvníci Svaté
Hory obdivovat dodnes. Osvícenecké myšlen-
ky i praxe odmítaly okázalé projevy víry, mezi
které se počítaly poutě. Z tohoto důvodu počet
poutníků v té době neustále klesal.

První svatohorský probošt se v hospodář-
ských záležitostech často dostával do sporu
s městem Příbram. Klíčovými problémy byly
záležitosti ohledně vaření a prodeje piva a také
svatohorské krámky a prodej zboží v nich.
Tehdy se ovšem jednalo o dřevěné boudy, při-
lepené přímo k areálu, což bylo velkým požár-
ním rizikem i podle tehdejších představ.
Komplikace nastaly i s vlastním provozem
místa, neboť majetek jezuitů byl zestátněn
a areálu i jeho obyvatelům byla vyměřena
pouze nízká renta z jeho výnosu. Pozemky
patřící přímo svatohorské rezidenci byly v 80.
letech 18. století nuceně propachtovány
nájemcům bez účasti probošta a za nevýhod-
ných podmínek. K dovršení všech neštěstí té
doby začala trpět nedostatkem vody svato-
horská studna se zázračnou vodou. Stalo se
tak v důsledku obnovení těžby v těsném sou-
sedství Svaté Hory. To se podařilo proboštovi
zvrátit až v roce 1799 po letech soudních pří,
když si vynutil zastavení těžby. Přes veškeré
potíže se ale Čejkovi podařilo provádět základ-
ní údržbu a nutné stavební opravy, a tak se
svatohorský areál podařilo zachovat bez vel-
kých škod.

Jáchym Čejka zemřel ve vysokém věku 93
let a byl pohřben přímo na Svaté Hoře. Je po
právu považován za jednoho z nejvýznamněj-
ších správců poutního místa.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Krampuslauf aneb Nic nového pod sluncem
Několik týdnů před koncem roku 2016 probíhala bouřlivá veřejná diskuze, zda mají čerti a jiné příšery místo na současné
příbramské kulturní scéně. 

Ďábel a jeho vyobrazení (například i v podo-
bě čertů a draků) přece provází naši křesťan-
skou kulturu od samého počátku! Lze
připomenout vyobrazení pána pekel např.
v Codexu gigas, který vznikl počátkem 13. sto-
letí, tedy právě v době, ze které pochází první
zmínka o Příbrami (1216). Tento rukopis
dodnes vzbuzuje hrůzu a tajuplné představy,
proč asi? Zkrátka proto, že čerti jsou ztělesně-
ním našeho strachu. Pojmenujme si nebo
výtvarně zpracujme naše běsy, a jako mávnu-
tím proutku se náš strach či jiné zlo zdá men-
ší.

Podobně na tom byli naši příbramští před-
kové, kteří například do jednoho ze svých nád-
herných zpěvníků nechali kolem roku 1580
namalovat anděly, zabíjející draka (ďábla).
Dobří andělé samozřejmě nad drakem (čer-
tem) zvítězí, takže je zlo poraženo a ustrašená

lidská dušička má pokoj nebo aspoň pocit, že
se vlastně bát až tak moc nemusí.

Boj s ďáblem probíhal zvlášť během temných
měsíců roku i formou ztvárnění čerta, dopro-
vázejícího svatého Mikuláše – ten nad zlem
vyhrál, když svým darem zachránil nevinné dív-
ky. Také obdobných krampusů v sousedních
zemích a ďábelských masek pochodujících
v našich maškarních průvodech se lidé báli, proč
by tedy neměly účinně vyděsit démona, který
se podle křesťanské tradice lekne a uprchne,
pokud uvidí svůj vlastní obraz jako v zrcadle? 

Podobné příšery byly již od středověku zob-
razovány také ve formě chrličů – zakončení
okapových rour – například na gotických chrá-
mech. Jejich úkolem bylo v první řadě odradit
hrůzostrašným zjevem případného skutečné-

ho ďábla, který by chtěl ublížit kostelu a lidem
v něm shromážděným. Jedny z nejstrašnějších
příšer jsou například na kolínském chrámu sv.
Bartoloměje.

My tady v Příbrami nemusíme litovat, že tu
žádný gotický chrám nemáme. Různí ďáblíci
jsou totiž umístěni na železných mřížích
portálů rohových kaplí a strašidelné chrliče
jsou přímo na barokním průčelí hlavní brány
Svaté Hory. Jen je třeba se usmát na anděly
a pak nenápadně pozdvihnout hlavu. Pro
krampusy jsou místní plechová strašidla dob-
rou konkurencí a lze jimi strašit zlobivé děti
kdykoliv během roku.  

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Pro krampusy jsou místní
plechová strašidla 
dobrou konkurencí 
a lze jimi strašit zlobivé děti
kdykoliv během roku.

Kostely se staly zdrojem
snadného příjmu státní kasy,
a to zabavením kostelních
cenností z drahých kovů.

K dovršení všech neštěstí za působení probošta Čejky
z Olbramovic začala trpět nedostatkem vody svatohor-
ská studna se zázračnou vodou. Foto: SOkA Příbram

Chrlič na Pražské bráně na Svaté Hoře. Foto: Michal Profant Codex gigas. Foto: SOkA Příbram

Anděl zabíjí draka. Foto: SOkA Příbram



Poskytněte domov opuštěným kočkám
Od nového roku bude Kahan publikovat informace Spolku pro kočku, který se v Příbrami stará o ohrožené a opuštěné kočky. Transparentní účet

spolku je 2500408642/2010. 

| 31 || 30 |

NA ZÁVĚR

23. a 30. 1. Stanislav Sloup: Čtení z antiky
17. 1. 18.00 D. Loula: České studny (přednáška)
19. 1. 16.00 Setkání genealogů
24. 1. 17.00 Dionýz Bezák – diagnostika
6., 13., 20. a 27. 2. Stanislav Sloup: Čtení z antiky
7. 2. 18.00 M. Vidlák: Média versus realita –

přednáška
14. 2. 17.00 J. Froňková: Dějiny umění –

přednáška
21. 2. 18.00 V. Donát: Průvodce českou

reformací – přednáška
23. 2. Den se Štěpánkou Čížkovou –

kreativní hudební setkání
10.30 Hra zvuků – pro rodiny s dětmi 0–3
16.30 Hra zvuku – pro rodiny s dětmi 3–8
18.00 Živá hudba – pro dospělé anáctileté

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Výstavy:

COWÁRNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život

a dílo příbramského rodáka
17. 1. Zahájení výstavy 

Zdenka Fiedlerová – Obrazy

23. 1. 16.00 24. jednání Zastupitelstva města
Příbram

20. 2. 16.00 25. jednání Zastupitelstva města
Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

25. 1. 17.00 Vaše myšlenková koláž – kurz

21. 1. Ples horníků a hutníků
27. 1. Maturitní ples SZŠ Příbram

SOKOLOVNA PŘÍBRAM

21. 1. HC Příbram – Jesenice
LEDNÍ HOKEJ – ZIMNÍ STADION

21. 1. Gymnázium Příbram, Legionářů
21. 1. OA a VOŠ Příbram
2. 2. SZŠ a VOŠZ Příbram

20. a 21. 1. VOŠ a SOŠ Březnice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KALENDÁŘ AKCÍ

20. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram
21. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázia pod

Svatou Horou
28. 1. 20.00 Divadelní ples
3. 2. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram

10. 2. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
17. 2. 20.00 Rybářský ples
24. 2. 19.00 Maturitní ples ISŠ HPOS Příbram

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL

15. 2. 19.00 Josef Fousek – Fouskův svět
DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB

Ježíšek zavítal i do psího útulku
PSI K ADOPCI

Ztracený Bertík
Pes, kříženec
bišonka, asi tři
roky. Odchycen
byl 14. prosince
2016 v podvečer-
ních hodinách ve

Smetanově ulici v Příbrami.

Akční Vilík
Asi roční kříženec,
velice akční
a veselý pejsek,
který potřebuje
vy chovat a za -
měst nat. Je vhod-

ný na zahrádku, kde bude mít dostatek
pohybu. Nemá rád další psí konkurenty.

Hodný Ferda 
Kříženec menšího
vzrůstu, asi dvou-
roční, velice hod-
ný a aktivní
pejsek. Odchycen
byl 11. prosince

2016 v ulici Bratří Čapků v Příbrami.

Rita na zahradu
Pěti- nebo šestiletá
fenka křížence
malé velikosti.
Zpočátku nedůvě-
řivá a bojácná, po
seznámení se

s prostředím a lidmi je to však velký mazel.
Vzhledem k bojácnosti nedoporučujeme
k dětem. Nejlépe by jí bylo u domku se
zahradou.

S Hana Celerýnová
TS Příbram

V neděli 18. prosince se v útulku konal již třetí
ročník akce Ježíšek v útulku. Je to krásná avelmi
dojemná akce, která přinese všem zúčastněným
hezký pocit sounáležitosti. Do útulku přišlo
kolem stovky lidí, byli tu jednotlivci, dvojice
i rodiny s dětmi. V hotovosti se vybralo 26 443
korun anespočet dárečků pro pejsky. Za vybrané
peníze se hned v den konání nakoupily v Zoo
shopu Uran a v Akvazoo Tesco granulované
krmivo, konzervy a jiné chovatelské potřeby,
které se v útulku využijí. V obou obchodech jsme
dostali výrazné slevy a k tomu pamlsky a hračky
pro pejsky. Zájemci o život psího útulku, kteří se
nemohli předvánoční akce zúčastnit, poslali
peníze na náš transparentní účet (182-
521110379/0800). Všem velmi děkujeme. Vel-

ké poděkování patří také organizátorům akce
Karolíně Jíchové, Veronice Smudové, Tomáši
Ptáčkovi a Janu Matějkovi. 

Vstupujeme do nového roku, a proto bychom
chtěli vyjádřit uznání všem sponzorům, venči-
telům, přátelům útulku, prostě všem, kteří
jakýmkoli způsobem vloni pomáhali zpříjemnit
život útulkovým pejskům. Velmi nám pomohli
také veterinární lékaři, kteří s námi spolupracují,
a díky si zaslouží i dobrovolní správci webových
stránek. 

A nezapomeňte: Koupit si psa je otázkou
peněz, vzít si jej z útulku je otázkou srdce. Pokud
máte chuť, podmínky a čas, adoptujte si pejska.
Přijde k vám věrný kamarád, dobrý společník
a samozřejmě také právoplatný člen rodiny.

21. 1. 17.00 VK Euro Sitex Příbram – VK Karbo
Benátky nad Jizerou

VOLEJBAL – SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI

do 3. 11. Princezna a drak – loutky
do 7. 5. Příbramit a bytízit
do 7. 5. Zmizelá Příbram

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

20. 1. 17.00 Rozpolcený
20. 1. 20.00 Poslední král
21. 1. 13.00 Divoké vlny 2
21. 1. 15.30 xXx: Návrat Xandera Cage – 3D
21. 1. 17.30 xXx: Návrat Xandera Cage
21. 1. 20.00 Rogue One: Star Wars Story –

orig. s titulky
22. 1. 13.00 Divoké vlny 2
22. 1. 15.30 Pirko
22. 1. 17.30 Anděl Páně 2
24. 1. 16.00 Manžel na hodinu
25. 1. 19.00 Pod rouškou noci
26. 1. 19.00 Resident Evil: Poslední kapitola
27. 1. 17.00 Resident Evil: Poslední kapitola – 3D
27. 1. 20.00 Zakladatel
28. 1. 13.00 Trollové – 3D
28. 1. 17.30 Miluji tě modře
28. 1. 20.00 Spojenci
29. 1. 13.00 Divoké vlny 2
29. 1. 15.30 Miluji tě modře

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO

20. 1. 19.00 Velký Gatsby
22. 1. 15.00 Drakopohádky
23. 1. 17.00 Velký Gatsby
25. 1. 19.00 Dalibor Janda a kapela Prototyp
31. 1. 19.00 Katapult 
1. 2. 19.00 Hana Zagorová a Petr Rezek
4. 2. 16.00 Rodinné stříbro aneb Všichni

dobří Příbramáci
5. 2. 15.00 O Šípkové Růžence
7. 2. 19.00 Velký Gatsby
8. 2. 19.00 Spojovací dveře
9. 2. 19.00 Válka Roseových

10. 2. 19.00 Spirituál kvintet
11. 2. 19.00 Prokletí nefritového škorpióna
12. 2. 19.00 Velká zebra aneb Jak že se to

jmenujete?
13. 2. 17.00 Spojovací dveře
22. 2. 10.00 Ženitba – veřejná generálka
22. 2. 19.00 Višňový sad – derniéra
23. 2. 19.00 Ženitba – 1. premiéra
24. 2. 19.00 Ženitba – 2. premiéra
25. 2. 19.00 Fešáci – 50 let na scéně
27. 2. 19.00 Rande s duchem
28. 2. 19.00 Balada pro banditu

22. 1. 16.00 Vše o ženách
25. 1. 19.00 Nezmaři
27. 1. 16.00 EKOTOPFILM
7. 2. 17.00 Prodaná nevěsta

12. 2. 16.00 Prodaná nevěsta
15. 2. 19.00 Vše o ženách
20. 2. 19.00 Tara Fuki – koncert
26. 2. 16.00 Vše o ženách

26. 1. Petr, Otto a Já a I. Korený (Kavárna
Belvedere)

9. 2. Setkání s M. Romancovem (Gymnázium
Příbram)

SPOLEK VE ČTVRTEK

Peníze vybrané při akci Ježíšek v útulku šly na nákup krmiva a chovatelských potřeb. Foto: Útulek Lazec

KOČKY K ADOPCI
Isabelka je asi pětimě -
síční želvovinová ko -
čička, která byla nale-
zena na Červené. Je
velmi mazlivá, přítul-
ná a vyhledává lid-
skou společnost. Ráda
leží na klíně a ihned
přede. Rychle se spřá-
telila s ostatními ko -
čičkami. Je čistotná.

Vráťa je přibližně
desetiměsíční kocou-
rek skořicové barvy,
jenž byl odchycen
u příbramské Soko-
lovny. Je přítulný, čis-
totný, rád se mazlí
a chová.

Artur má zhru-
ba osm měsíců,
podstoupil
kastraci a je
velmi čistotný.
Rád se mazlí
a má rád spo-
lečnost včetně
dětí. 

S Alena Synková
Spolek pro kočku

17., 24., 31. 1. Rekondiční cvičení
17., 24., 31. 1. Výuka angličtiny pro začátečníky
26. 1. Textilní techniky – ruční práce jinak
2. 2. 10.00 Oslava 1. výročí činnosti Senior

Pointu
6. 2. 13.00 Informační schůzka

2. a 16. 2. Textilní techniky – ruční práce jinak
6., 13., 20., 27. 2. Výtvarné techniky
7., 14., 21., 28. 2. Rekondiční cvičení
7., 14., 21., 28. 2. Výuka angličtiny pro začátečníky

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

Město pronajme 
KANCELÁŘE
Příbram IV, Husova 257, 
sociální zařízení společné
v budově; 54,90 m2, 
minimální nájemné 
bez energií: 960 Kč/m2/rok

Příbram IV, Husova 257, 
sociální zařízení společné 
v budově, 33 m2, 
minimální nájemné 
bez energií: 960 Kč/m2/rok

BYTY

Příbram I/77 (č. 46), 
1+0, 23,10 m2, 
za vybavení bytu 
se platí 1875 Kč/měsíc 
+ 1800 Kč zálohy na
služby/měsíc

Příbram I/100 (č. 2), 
2+1, 90,23 m2, minimální
nájemné 80 Kč/m2/měsíc 
+ měsíční zálohy na služby
2200 Kč

Příbram IV/5 (č. 29), 2+1, 65,88 m2, minimální nájemné 
80 Kč/m2/měsíc + měsíční zálohy na služby 2200 Kč

Příbram VII/306 (č. 14), 1+1, 30,53 m2, minimální nájemné 
80 Kč/m2/měsíc + měsíční zálohy na služby 2200 Kč.
Podrobnosti sdělí Alena Tůmová (MěRK), 318  498  294,
alena.tumova@mesto-pribram.eu.

JEDNACÍ MÍSTNOST
Příbram VII, Žežická 193, 
areál bývalé 8. ZŠ, 
jednací místnost má kapacitu 
16 míst k sezení, nachází se
v prvním patře druhého 
pavilonu v levé části areálu.
Cena za pronájem za každou i započatou hodinu je 185 Kč.
Podrobnosti poskytne Věra Černá (MěÚ), 318  402  568,
vera.cerna@pribram.eu

Další informace a pokyny pro případné zájemce jsou na:
edeska.pribram.eu/eDeska. 

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
20. 1. 18.00 Klavírní recitál Luďka Šabaky

30. 1. 18.00 České tunely na Islandu –
přednáška geologa E. Straky

HORNICKÁ HOSPODA NA MARII



| 32 |

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




