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Král slunce Ludvík XIV. míval ve zvyku
občas večeřívat sám. I v takovém případě
se na přípravě jídel servírovaných na zla-

tých a stříbrných podnosech podílelo na 500
kuchařů a jejich pomocníků. Z královských stájí
byly připraveny kdykoli vyrazit stovky nádher-
ných koní a táhnout desítky pozlacených kočá-
rů, ačkoli král sám mohl sedět vždy pouze v tom
v jediném. Jen přistřiháváním knotů svící a péčí
o lampy se denně zabývalo na 60 specializova-
ných sloužících… A tak se můžeme zasnít
a představovat si, jak bychom se na místě nej-
bohatšího člověka na Zemi asi cítili my.

Teď si možná většina čtenářů pomyslela:
„Nač si představovat bohatství tak neskutečné
a nedosažitelné?“ Je však opravdu bohatství
Krále slunce až tak nedosažitelné? Cožpak
nemáme při návštěvě supermarketu možnost
vybrat si pokrm na dnešní večeři ze stovek mož-
ností, včetně čerstvého ovoce dovezeného
z dalekých tropů? A cožpak na nás nečekají před
domem vždy připraveny stovky koní pod kapo-
tou? Král slunce mohl naopak jenom snít o tom,
že se ze zasněžených Versailles během jediného
dne přenese na břeh prohřátého tyrkysového
moře. Stejně tak, jako si mohl nechat zdát o tom,
že může stisknutím tlačítka vyměnit kejklíře
a herce, co ho právě začali nudit.

Proč tak dlouhý úvod? Lidem se žije stále lépe.
Zvláště v posledním století stoupá životní úro-
veň naprosté většiny obyvatel vyspělého světa
po exponenciále. I město Příbram se vzmáhá.
Roste rychleji než jiná města. Městská kasa je
oproti stavu před dvěma lety o 100 milionů
korun bohatší. Pouhých 7 % srovnatelně vel-
kých měst v ČR může říci, že hospodaří lépe než
Příbram. Nezaměstnanost v Příbrami klesá také
rychleji než v jakémkoli jiném podobně velikém
městě Středočeského kraje. Kriminalita je stla-
čena na úroveň rekordně nízkou, a tak bychom
mohli pokračovat. Základní otázkou ovšem zů -
stává, nakolik se výše uvedené skutečnosti
podílejí na subjektivním pocitu štěstí každého
z nás. 

V Maslowově pyramidě lidských potřeb se
vedle těch základních fyziologických vyskytují
další, bez nichž je dosažení trvalého pocitu štěstí
téměř nemožné. Potřeba bezpečí, uznání, jis-
toty, sounáležitosti, seberealizace atd. To vše
si kolem sebe v každodenním hemžení vytvá-
říme sami. Žádná vláda a ani sebeosvícenější
vedení obce či města v tomto nepomůže. Každý
z nás může být přesně tak šťastný, jak se sám
rozhodne šťastný být. 

Krásný a šťastný zbytek prázdnin přeje Pří-
bramanům 

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Zdabořská kronika je zážitek, prohlédněte
si ji v knihovně

Už jste někdy drželi v ruce kroniku obce? Je to zážitek. Kronika obce Zdaboř (2004–2014),
kterou si od srpna 2017 můžete prohlížet ve Studovně Knihovny Jana Drdy, pojednává skutečně
o všem. Připomíná historii firem a podnikání, obchodů, hospod, životopisy a rody obyvatel Zdaboře,
jaké bylo počasí, kriminalita, požáry, dopravní nehody, sportovní události i politické proměny.
Pozornost věnuje i změnám v krajině, zdražování, zlevňování, školám i zábavě. Jsou zde velmi
krásně zaznamenány události v měřítku regionálním, národním i světovém. S velkou péčí to vše
pro vás i vaše potomky zaznamenala kronikářka Věra Prunerová, která pochází z obce Hvozd na
Rakovnicku. Do Příbrami se přivdala v roce 1969, od té doby je jejím domovem Zdaboř.  

S Katka Nolčová
Knihovna Jana Drdy

Příbram 
žádá o dotaci 
na parkovací dům

Příprava parkovacího domu v Příbrami vstu-
puje do další fáze. V září město podá žádost
o poskytnutí dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Většina nákladů by
měla být pokryta právě z dotace Evropské unie.
Parkovací dům by měl stát ve volném prostoru
pod příbramským autobusovým nádražím v uli-
ci Čs. armády (v současnosti parkoviště). Hro-
madný parkovací dům typu P+R (park and ride,
zaparkuj a jeď) bude sloužit k parkování osob-
ních automobilů lidí, kteří budou dále využívat
hromadnou dopravu z autobusového terminálu
nebo z vlakového nádraží. Počítá se s kapacitou
180 nových stání. Ještě před prázdninami se
konala veřejná prezentace projektu. 
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Otvírání na palec 
se osvědčilo

Příbramské mateřské školy budou i po
začátku nového školního roku otvírány pomo-
cí snímače otisků prstů. Na jaře byla tato tech-
nologie instalována ve všech školkách kromě
jedné, kde to neumožňuje rozmanitost pří -
stupu do budovy. „Testovací provoz jsme
vyhodnotili jako úspěšný, a tak chceme pokra-
čovat již v běžném provozu,“ uvedl místosta-
rosta Václav Švenda. Nová technologie
zabezpečení se nyní bude zavádět i v příbram-
ských základních školách, a to od začátku škol-
ního roku ve zkušebním provozu. V tomto
případě budou žáci a pedagogové využívat pro
vstup čipové karty, které jinak slouží k odběru
obědů ve školních jídelnách. 

Kahan obhájil pozici nejlepšího městského
zpravodaje v ČR

Městský zpravodaj Kahan vyhrál ve své kategorii 6. ročník celostátní soutěže O nejlepší obecní
a městský zpravodaj. Příbramský starosta Jindřich Vařeka převzal na začátku prázdnin ocenění
v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. V silné konkurenci městských zpravodajů, kam se
přihlásilo celkem 153 měst, příbramský Kahan úspěšně obhájil loňské prvenství. „Vyhráli jsme
v té nejtěžší kategorii, ocenění si proto velice vážíme,“ uvedl za redakční radu Kahanu její předseda
Jindřich Vařeka, starosta města Příbram. Porota na Kahanu vyzdvihla nejen obsah, ale i dobře
podaný informační servis a svěží grafickou podobu. Soutěž vyhlašuje Katedra politologie a evrop-
ských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, Unives.eu, Angelus
Aureus a Sdružení místních samospráv České republiky. Letos v září Kahan oslaví 25 let své
existence. V říjnu 2015 se zásadně změnila jeho podoba. Cíl spočíval ve zkvalitnění obsahu,
kdy byly zařazeny nové rubriky a témata. Změnila se také forma psaných textů, v nichž byl potla-
čen úřednický a upřednostněn publicistický styl vyjadřování. Po grafické stránce redakce akcen-
tuje výběr kvalitnějších fotografií a dodržování manuálu pro sazbu.

Nový tržní řád více reguluje provoz 
na restauračních předzahrádkách

V Příbrami začíná platit nový tržní řád. Na celém území Příbrami zavádí zákaz podomního
a pochůzkového prodeje. 

Další změnou je přesun středečních trhů z náměstí T. G. Masaryka na Dvořákovo nábřeží. Běžný
trh se tam bude konat každou středu od 7.00 do 18.00, farmářský trh první a třetí sobotu v měsíci
od 8.00 do 13.00. Další tržiště povolená se nacházejí na náměstí 17. listopadu (Po–Pá od 7.00
do 18.00), na Václavském náměstí (St, So od 7.00 do 18.00) a plato u restaurace Tržnice (Po–So
od 7.00 do 18.00). 

Nový tržní řád tvoří také základ povolovacích řízení v souvislosti s restauračními předzahrád-
kami. „Předzahrádky patří k letnímu koloritu města, jsou součástí jeho nabídky služeb a na pře-
chodnou dobu poskytují i nové pracovní příležitosti. Ale někdy se proti nim obyvatelé bouří, a to
zejména kvůli hluku a rušení nočního klidu,“ uvedl příbramský starosta Jindřich Vařeka s tím, že
řád, stejně jako tomu bylo v minulosti, omezuje provozní dobu předzahrádek ve městě na dobu
od 8.00 do 22.00 (nově  město může zakročit i proti provozovatelům předzahrádek, které se
nacházejí na cizích pozemcích). Jedinou výjimku nově dostala předzahrádka restaurace v Orlově,
kde je maximální provozní doba v pátek a v sobotu prodloužena do 24.00. „Předzahrádka res-
taurace Na samotě u lesa je umístěna v osadě Orlov, mimo město a bytovou zástavbu, její provoz
tak nenarušuje dobu nočního klidu,“ uvedl starosta a dodal: „Uvidíme, jak to bude fungovat.“

Chystá se výstava k výročí požáru Svaté Hory
Dne 27. dubna 2018 uplyne 40 let od velkého požáru Svaté Hory. Římskokatolická farnost u kos-

tela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora ve spolupráci se Státním okresním archivem, městem
Příbram a Hornickým muzeem Příbram připravují výstavu k připomenutí této tragické události.
Vernisáž se bude konat v předvečer výročí. I když jde o akci až pro příští rok, přípravy již začaly.
Proto pořadatelé žádají pamětníky, zda by mohli zavzpomínat či najít doma předměty, které se
požáru týkají. Ať již fotografie nebo i hasičské potřeby, které byly použity při hašení požáru.
Pamětníci se mohou do konce září přihlásit u paní Martiny Jechortové na telefonu 737 636 495
nebo e-mailem jechortova@svata-hora.cz. Vzpomínky by se pak objevily i v časopisu Svatá Hora. 

S red

Nové kabiny 
pro hokejisty

Rekonstrukce WC pro veřejnost ve velké hale
zimního stadionu je ve fázi dokončení. V sou-
časnosti probíhá kompletace zařizovacích před-
mětů, včetně velkokapacitních toalet.
Rekonstrukcí procházejí také šatny hokejistů.
Část se už podařilo zprovoznit – probíhají zde
již „hokejové kempy“ – a na dalších se inten-
zivně pracuje. „Doufáme, že hokejisté a hokejová
veřejnost budou s finální rekonstrukcí spokojeni
a že se příbramský hokej posune o nějaký ten stu-
pínek výše,“ uvedl vedoucí Odboru investic
a rozvoje města Milan Štufka.

Příměstské tábory
se osvědčily

Město Příbram pořádalo o letošních prázd-
ninách příměstský tábor, oproti loňsku se ten
letošní konal ve dvou turnusech. Během tábo-
ra, který probíhal od pondělí do pátku, byly
naplánovány hry v přírodě, návštěva služebny
Městské policie Příbram, březohorských hasičů
či Hornického muzea Příbram. Nechyběl ani
celodenní výlet na zámek Orlík či plavba lodí.
„Jsem ráda, že děti a také jejich rodiče zájem
o tábor projevili,“ uvedla místostarostka Alena
Ženíšková s poděkováním všem, co tábor vedli.
„Připravili dětem pestrý, poučný a hlavně
zábavný program. Stačilo se podívat na úsměvy
a radost v jejich tvářích při pře dávání diplomů
a dárků,“ doplnila místostarostka. Příměstský
tábor organizovalo město Příbram v rámci
Městského programu prevence kriminality na
rok 2017. Příměstský tábor letos pořádala také
Sportovní zařízení města Příbram.

Zopakujte si taneční
kroky

Zájemci o naučení nebo zopakování taneč-
ních kroků mají příležitost projít kurzem
s tanečním mistrem Jiřím Dohnalem. První
hodina tance, kterou pořádá Svaz pacientů –
Komunitní centrum Příbram, se koná ve stře-
du 18. října od 14.30 do 16.30. Zájemci se
mohou hlásit na telefonu 318 637 531 nebo
osobně na adrese SPCCH, Žežická 193.

Prodloužení cesty na trase 
Praha – Beroun – Příbram

Od prosince letošního roku se chystá dlouhodobé výlukové opatření na trati Praha – Beroun
(trať 170). Důvodem je plánovaná rekonstrukce této trati a úprava železniční stanice v Berouně.
Rychlíky budou odkloněny na trať 173 a 174 přes Rudnou u Prahy do Berouna. Tím dojde k pro-
dloužení jízdní doby na tomto úseku o dvacet minut (dříve jízdní čas asi 37–38 minut, nyní
téměř hodina). Vlaky jsou z Prahy uspíšeny, takže na trati Zdice – Protivín (trať 200), respektive
z Berouna již jedou v normálním čase (rozdíl oproti letošním jízdním řádům bude asi 1–2 minuty).
Tato výluková úprava je plánována na delší dobu (minimálně rok).

Hledají se vlastníci vraků
Město Příbram vyzvalo několik vlastníků vozidel-vraků k jejich odstranění. Vozidla se v součas-

nosti nacházejí na komunikaci v areálu Technických služeb Příbram (parkoviště v Trhových Duš-
níkách). Jedná se o vozy: Škoda Pick-up 2K9 6624, Mazda 323 PBJ 21 09, Renault Megane (bez
RZ), Škoda Octavia (bez RZ), Ford Aerostat 8A1 5369, Škoda Felicia GLXI (bez RZ), Opel Astra 5S8
7984, Opel 2K8 7731, Suzuki Swift (bez RZ). Samostatné oddělení silničního hospodářství pří-
bramského městského úřadu vyzvalo vlastníky, aby se prokázali povolením k užívání místní komu-
nikace. Pokud tak nebudou moci učinit, pak musí vozidlo odstranit, nebo prokázat, že vozidlo
vrakem není. Pokud uplyne lhůta dvou měsíců od výzvy, pak může být vrak odstraněn a zlikvidován.
V případě dodatečného zjištění majitele mu budou účtovány náklady za likvidaci vraku. 

Nový městský web pro občany i turisty
Příbramská radnice spustila nové internetové stránky na adrese pribram.eu, kterou dlouhodobě

užívá pro svou prezentaci. Web je strukturován tak, aby informace byly přehlednější pro jed-
notlivé cílové skupiny, a odpovídá aktuální grafické identitě města. Příbram také začala provo-
zovat portál poznejpribram.cz, který je oficiálním portálem turistického informačního centra
města. V několika sekcích přináší uživatelům informace, jež ocení při poznávání Příbrami (památ-
ky, sport, restaurace a ubytování, pro děti, kalendář akcí, kultura, Brdy a výlety do okolí).
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Zimní stadion 
žije i v létě

Zimní stadion hostí přes léto kempy kraso-
bruslařů, hokejové školy a soustředění z České
republiky i ze zahraničí. V polovině srpna přijel
na soustředění do Příbrami ženský ruský hoke-
jový klub Tornado Moskva a hokejová repre-
zentace ČR „A“ ženy. Ve velké hale zimního
stadionu spolu týmy sehrály přátelská utkání.
Od 24. do 27. srpna se na příbramském sta-

dionu uskuteční turnaj ženských hokejových družstev s mezinárodní účastí (Rusko, Německo,
Maďarsko, Slovensko, Rakousko). V pátek 25. srpna můžete fandit juniorům Slavie Praha, kteří
od 16.00 sehrají přátelské utkání s Norskem. První přátelské utkání domácího hokejového klubu
HC Příbram se odehraje o den později od 17.45, a to proti Strakonicím.

Zákaznické centrum 1. SčV na nové adrese
Společnost 1. SčV přestěhovala své zákaznické centrum do nových prostor, které vznikly

v areálu provozního střediska na adrese Novohospodská 93. „Naši zákazníci při jedné návštěvě
vyřeší jak smluvní, tak provozně technické záležitosti, a to bez komplikovaného přejíždění. 
Nové prostory disponují parkovištěm a jsou snadno dostupné MHD,“ uvedla Zuzana Kolingerová,
manažerka zákaznických služeb společnosti 1. SčV. Stávající zákaznické centrum na náměstí
T. G. Masaryka bude naposledy otevřeno v pátek 8. září. V následujícím týdnu bude z důvodu
stěhování zákaznické centrum uzavřeno. První zákazníci mohou využít služeb v nových pro-
storách v ulici Novohospodská 93 v pondělí 18. září 2017. 

Chystá se nový
kamerový systém

Události z konce července, kdy prozatím
neznámý vandal poničil téměř dvě desítky
odpadních kontejnerů a elektroinstalaci u tří
měřičů rychlosti, ukázaly, že stejně jako každé
větší město, musí i Příbram řešit specifické
problémy v oblasti zajištění bezpečnosti obča-
nů, veřejného pořádku a pouliční kriminality.
V Příbrami momentálně vrcholí modernizace
městského bezpečnostního kamerového sys-
tému. Do nově zbudovaného dohledového
centra budou bezdrátovým přenosem dodá-
vány informace z nových kamer s vysokým
rozlišením. Po dokončení systému se očekává
zvýšení počtu dokázaných a objasněných pře-
stupků či trestných činů a také rychlejší reakce
na aktuální dění na území města. Celá reorga-
nizace a modernizace městského dohledové-
ho systému by měla být dokončena v říjnu
letošního roku. „Bude to výsledek dvouleté prá-
ce, kdy naprostá většina kamer ve městě bude
nahrazena novými zařízeními, jejichž rozlišo-
vací schopnosti a schopnosti snímání obrazu za
špatných světelných podmínek jsou na té nej-
vyšší profesionální úrovni,“ vysvětlil příbram-
ský starosta Jindřich Vařeka. Předpokládané
celkové náklady na vybudování celého systé-
mu se odhadují na částku mezi pěti až šesti
miliony korun.

Senior Point
pokračuje ve
vzdělávacích
kurzech

Senior Point Příbram zahajuje od září pra-
videlné kurzy pro seniory. Půjde o kurzy
anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé,
výtvarné a rukodělné dílny, kurz prožitkového
malování, rekondiční cvičení pro ženy i muže,
počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé.
Organizace dále připravuje cyklus odborných
přednášek a vycházek. Bližší informace lze
získat od 28. srpna osobně (Žežická 193),
 telefonicky (778 779 898) nebo e-mailem
(pribram@seniorpointy.cz).

Od října změna v dokládání příjmů
u dětských přídavků

Zákonem č. 200/2017 Sb. dochází k novele zákona o státní sociální podpoře, jejíž první část
nabývá účinnosti od 1. října 2017. Největší změnou pro klienty je nová úprava dokládání příjmů
k přídavkům na děti, kdy je do budoucna nutné předkládat na Úřad práce vždy příjmy čtvrtletní,
nikoli roční. Pro nárok na výplatu dávky od 1. října 2017 je tedy nutné doložit příjem za třetí
čtvrtletí 2017.

První ročník Masarykovy Hluboše
Při příležitosti kulatého výročí úmrtí prvního československého prezidenta T. G. Masaryka

(1850–1937) se letos koná první ročník turistického pochodu Masarykova Hluboš. Akce se
uskuteční 16. září 2017 a výchozími místy jsou Příbram (nám. T. G. Masaryka) a Dobříš (Mírové
náměstí). Start pochodu je z obou východisek od 7.00 do 10.00. Cíl pochodu je v Hluboši,
protože zdejší zámek býval prvním letním sídlem našeho prvního prezidenta. V Hluboši bude
připraven doprovodný program, který se v čase uzávěrky Kahanu finalizoval. Podrobnosti včetně
trasy najdete na začátku září na webu města pribram.eu. Akci pořádají Klub českých turistů
Baník Příbram ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy, městem Příbram a obcí Hluboš.

Cestovatelé se mohou těšit na cyklovlak
V jízdním řádu 2017/2018 by měly přibýt dva nové vlaky, které zaujmou turisty směřující

do Brd. V první řadě se jedná o vlak nazvaný Cyklo Brdy s provozem v sezoně o sobotách, nedělích
a svátcích, který bude jezdit mezi Prahou a Březnicí. Druhým nově zavedeným spojem bude
tzv. Pošumavský rychlík společnosti KŽC, který bude v provozu od června do září vždy v sobotu
a jenž bude z Březnice pokračovat dále do Volar. Zastávky a přesné časy budou upřesněny
v novém jízdním řádu. 
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Novák ožil a chystá se na další omlazení
Nový rybník v Příbrami představuje příklad povedené revitalizace chátrajícího areálu. To, jakým způsobem se v posledních
týdnech zvedla návštěvnost, je příslibem pro úspěch další fáze. Spousta atraktivních novinek totiž teprve přijde.

Každému návštěvníkovi je v posledních týd-
nech jasné, že Novák najednou „táhne“. Nejen
milovníky vody, kteří se sluní na dřevěných
molech a písčité pláži, nebo děti zkoušející
vychytávky vodního hřiště. Volný vstup nebrá-
ní využití všech prostranství. Chodí se sem cvi-
čit, běhat, odpočívat pod slaměné slunečníky
a i po setmění je tady celkem rušno. Osvětlená
mola mají během letních nocí neodolatelnou
atmosféru. Zahajovací část prací sáhla i pod hla-
dinu, bylo vyčištěno dno a zpevněna hráz. 

Další fáze rekonstrukce, jejíž součástí je nejen
přestavba objektů na přírodním koupališti, ale
mimo jiné také obnova skateparku a hudebního
klubu Junior, právě začala. S jejím ukončením
se počítá v červnu 2018. 

PŘÍRODNÍ LEZECKÉ PRVKY A TRAMPOLÍNY
Dětem budou určeny přírodní lezecké prvky

jako nízká kladina nebo žebřík mezi stromy,
zatímco dospělí si protáhnou tělo na malém wor-
koutovém hřišti s jednoduššími cvičebními stroji.
V průběhu září se do míst vedle vodního aRákos-
níčkova hřiště umístí dvě vzduchové trampolíny. 

VOLEJBAL, GOLF A MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Další sportoviště vzniknou v příštím roce.

Pod hrází vyrostou dvě hrací plochy na plážový
volejbal a jedno multifunkční hřiště. Zvažován
je také způsob úpravy minigolfu. Buď se hřiště
vystaví zcela nové, nebo se bude renovovat.
Pokročilý věk současných prvků nahrává spíše
první variantě. 

RESTAURACE U VODY A PLAVČÍKÁRNA
Koncem září začne bourání stánku s  ob -

čerstvením a vznikne nová restaurace. Demolici
podstoupí rovněž bývalá plavčíkárna, jejíž nová

budova bude fungovat ke stejnému účelu,
a zároveň se zde zprovozní půjčovna sportov-
ního a rekreačního náčiní jako lodiček, šlapadel,
míčů nebo lehátek. 

NOVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Doposud chybějící možnost se po koupání

osprchovat by mělo vyřešit nové hygienické
zázemí včetně WC. Sprcha a vodní osvěžovač
budou také součástí nového dřevěného plata
na opalování. 

GRILOVÁNÍ S PŘÁTELI
Původní místo se sprchami poslouží jako

místo pro grilování s posezením a možností
zakoupení jednorázového grilu. Novou podobu
dostane i ohniště a jeho okolí, kde se připravuje
nové sezení a bar, které budou zájemcům nabí-
zeny k pronájmu pro různé příležitosti. 

STUDIJNÍ ALTÁN
Kromě sportu a zábavy by měli školáci při-

cházet na Novák i za studiem. Ve svahu nad ryb-
níkem bude stát studijní altán s vybavením pro
školní výuku – tabulemi a interaktivními prvky. 

WI-FI A DOBÍJENÍ MOBILU
Mladí jistě vítají přítomnost wi-fi signálu a ve

hře je rovněž instalace dobíjecí stanice na tele-
fony. 

VÍCE RELAXAČNÍCH MÍST
Pro všechny občany, kteří Novák vyhledávají

jako místo pro odpočinek, bude upraven mobi-
liář tak, aby vzniklo více relaxačních míst. Komu
chyběla příležitost k odstavení auta, bude moci
využít placeného parkoviště na vyasfaltovaném
prostoru pod minigolfem. 

DRÁHA PRO BRUSLAŘE
Novinky za plotem koupaliště nekončí,

některé jsou s okolím přímo provázány. In-line
dráha pro bruslaře povede areálem, ven kolem
dolního vstupu do letního kina, dále mine skate -
park, Junior klub (mimochodem jeho rekon-
strukce začne v září, podrobnosti najdete
v příštím Kahanu), Fialův rybník a stočí se zpět
po staré Milínské ulici. Navrhovaná trasa nepro-
chází pouze po pozemcích města, takže se o ní
ještě vyjednává. 

ZBRUSU NOVÝ SKATEPARK
Zatímco in-line dráha je ve fázi „papírových“

příprav, na skateparku už pracuje těžká techni-
ka. Buduje se betonový monolit o rozměrech 
56 × 34 metrů a práce by měly být dokončeny
do poloviny září. Modernizaci arozšíření provádí
společnost Mystic constructions, která projekt
navrhla s ohledem na požadavky širokého spekt-
ra uživatelů. V parku bude streetová a bazénová
část. První z nich dominují překážky jako vysoké
a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí nebo obrub-
níky. Všechny hrany budou mít vyztužení
pozinkovanými ocelovými profily. Do obvodu
vnitřního bazénu s  rádiusovým řezem
(v různých kombinacích zatáček s poloměrem)
bude zapuštěna coping trubka respektive beto-
nové bazénové dlaždice. Vedle skateparkového
areálu se na místě původní lezecké stěny ještě
letos dočkáme víceúčelového hřiště. 

MINI ZOO
Za letním kinem se od příštího jara usadí malé

kozy a ovečky. Děti, které do mini zoo zavítají,
si zvířátka nejen prohlédnou, ale budou je moci
i nakrmit. 

DIGITÁLNÍ LETNÍ KINO
Budoucnost samotného kina závisí na počtu

diváků. Letos ji otestují ještě filmy staršího data
uvedení do distribuce, na příští sezónu je
navržena možnost digitálního vysílání s tím, že
by se promítaly filmy premiérově. Pokud se
návštěvnost zvedne podobně jako po letošním
restartu Nového rybníka, může se letní kino
těšit na pořízení nové technologie a celkovou
opravu. 

S Stanislav D. Břeň

Jednou z nejvyhledávanějších atrakcí na Novém rybníku je vodní centrum pro malé děti. Foto: archiv

Dobrodružná stezka – Vstup na vlastní nebezpečí.
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Na Rynečku se otevřelo 
zbrusu nové lanové hřiště
Klidová zóna Ryneček ožila novými lanovými prvky, a park tak ve své úplnosti začal od prázdnin sloužit příbramské veřejnosti.
Komponenty původního lanového centra budou upraveny, aby odpovídaly bezpečnostním předpisům, a stanou se součástí 
nové atrakce na Novém rybníku.

Strom s ptačími hnízdy, dvacetimetrová
lanová dráha, lanová houpačka a lanová šplha-
cí zahrada. To jsou nové prvky, které vyrostly
v prostoru Klidové zóny Ryneček jako náhrada
za původní lanové centrum. Hřiště se pro
veřejnost otevřelo v polovině července. 

KOSTLIVEC NA ODPOČINKU
„Po dvou letech jsme se této zátěže z minu-

losti, tohoto kostlivce, zbavili a poslali jsme ho,
doufám, k věčnému odpočinku,“ uvedl v této
věci příbramský starosta Jindřich Vařeka jako
připomínku situace, kdy původní, normám
a bezpečnosti nevyhovující lanové centrum
bylo nakonec demontováno.

Nové herní prvky jsou certifikované a splňu-
jí normy ohledně bezpečnostních požadavků
na zařízení dětských hřišť. Lana a žebříky
poskytují mnoho možností k lezení a procvi-
čování stability a dovednosti dětí. Nově tak
na ně čekají čtyři ptačí hnízda se spojovacími
žebříky, dvěma šplhacími komíny a pěti šplha-
cími lany, dále lanová a síťová sestava zavě-
šená na dřevěných sloupech, lanová houpačka
a také atraktivní dvacetimetrová lanová dráha. 

Výsledná cena všech prvků činí 1 342 128
korun bez DPH, realizaci provedla firma Berger
- Huck z Horního Jelení.

Původní lanové centrum bylo rozebráno
a na základě nového projektu přesunuto do
areálu rekonstruovaného Nového rybníka, kde
bude nově postaveno v blízkosti stávajícího

Rákosníčkova hřiště. Na podzim 2017 by se
mělo začít stavět.

CO JE KLIDOVÁ ZÓNA RYNEČEK
Klidová zóna Ryneček je projekt, který kom-

binuje prvky pro rodiny s dětmi všech věko-
vých kategorií, aktivní dospělé i pro seniory.
Vzniklo tak místo, kde na jednom místě fun-
gují společenské, sportovní a další aktivity.
Tento areál přímo navazuje na cyklostezku,
která vede podél zóny. V odpočinkové zóně
vznikly lanové centrum, kombinované dětské
hřiště se seniorparkem nebo oplocený výběh
pro volný pohyb psů.

Na výstavbu projektu Klidová zóna Ryneček
získalo město Příbram dotaci z Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Celkové
výdaje na realizaci projektu (tj. včetně výdajů
na provádění dozorů na stavbě, zpracování
žádosti o dotaci, monitoringu projektu, povin-
né publicity) dosáhly výše 10,9 milionu
korun. Skutečná dotace byla vyplacena v cel-
kové výši 8,8 milionu korun, což je 85 % cel-
kových způsobilých výdajů.

Ačkoliv bylo již na podzim roku 2015 zpro-
vozněno v rámci projektu Klidová zóna Ryne-
ček mnoho herních prvků a prolézaček, část
této zóny – právě lanové centrum – se nikdy
neotevřela. Podle znaleckého posudku nebyly
totiž lezecké prvky postaveny v souladu s čes-
kými technickými normami pro dětská hřiště,
a při běžném provozu by tak mohly vzniknout

velmi vážné úrazy. Město Příbram muselo
z důvodu nezprovoznění lanového centra vrá-
tit část dotace (asi 1,4 milionu korun).

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Nové lanové centrum je otevřeno od půlky července. Foto: Pavlína Svobodová

Čtyři roky (ne)existence
lanového centra na Rynečku

2014: Vznik projektu hřiště a lanového cent-
ra na Rynečku.

2015: Klidová zóna Ryneček se na podzim
otevřela bez lanového centra.

2016: Bylo vypracováno několik posudků na
bezpečnost hřiště a probíhají jednání se
zhotovitelem (firmou MTStav). Město vrací
část dotace.

2017: Město Příbram a zhotovitel se na jaře
domluví na společném postupu a lanové
centrum je následně demontováno. V létě
se otvírá nové lanové centrum s bezpečnými
herními prvky. Na podzim je ohlášen vznik
nového lanového centra na Novém rybníku,
které využije některé komponenty původ-
ního hřiště na Rynečku. 
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Doba „jsme v minusu“ skončila
Vedení města má před sebou poslední rok a voliči znovu rozdají karty. Současná radnice se snaží s občany komunikovat,
informovat je o všem důležitém a tento článek je součástí této snahy. Snažím se hlídat a řídit ekonomiku města, tudíž je můj
příspěvek na ekonomické téma. Tentokrát chci čtenářům nabídnout především srovnání Příbrami s jinými podobně velkými
městy.

Pozitivní však není jen skok směrem naho-
ru, ale i to, že jsme v roce 2015 zastavili pád
směrem dolů. Nechci hodnotit, proč Příbram
tak rychle padala. Významné je to, že vývoj
hodnotí nezávislá ratingová agentura (která
provádí hodnocení všech měst) a ne politik.
Vývoj ratingu Příbrami v  minulých letech
postupoval takto:

Někoho může napadnout, proč jsme se rov-
nou nedostali zase do stupně A? Na to je
 celkem jednoduchá odpověď: Ekonomika
 jednotlivých let (a tudíž i její hodnocení) na
sebe navazuje jako schodiště ve věžáku.
 Skákat ob patro je husarský kousek, skočit ob
dvě patra je napůl zázrak. Nejlepší bude opět
přirovnání k hospodaření rodiny. Pokud se
rodina prohospodařila někam ke dnu, tak 
není možné, aby na tom byla další rok skvěle
– její situace se bude zlepšovat krok po kroku.
Leda by vyhrála ve Sportce, což je ten napůl
zázrak.

V dalším textu se zaměřím na několik vybra-
ných detailů z analýzy, kterou nám ratingová
firma zpracovala. Snažil jsem se vybrat uka-
zatele, které jsou jednak důležité, ale také snad
pro příbramského čtenáře zajímavé. 

PŘÍJMY NA OBYVATELE (KČ)
Další graf ukazuje, jak si v posledních letech

vedla Příbram v porovnání s jinými městy ve
své schopnosti získávat příjmy. Příjmy jsou
přepočteny na občana, čímž se setře rozdíl
mezi různě velkými městy. Je vidět, že jsme
se pomalu dotahovali na ostatní města a v roce
2016 je dokonce nepatrně předběhli. Náskok
100 Kč na občana dělá v podmínkách Příbrami
celkově asi 3,3 mil Kč.

CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR

DAŇ Z NEMOVITOSTI NA OBYVATELE (KČ)
Nejdůležitější součástí příjmů každého měs-

ta jsou daňové příjmy – tvoří asi dvě třetiny
všech příjmů. Přibližně 8 % z daňových příjmů
tvoří daň z  nemovitých věcí, jejíž zvýšení
v roce 2016 majitelé nemovitostí v Příbrami
pocítili. Zvýšením jsme se dostali na průměrný
stav v ČR. Sice jsme ten průměr o kousíček
předběhli (sumárně o 2,5 mil Kč ročně), ale
nyní budeme tento stav držet. Ostatní města
nás jistě dorovnají, neboť tato daň se postupně
zvyšuje i jinde.

CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 
NA OBYVATELE (KČ)

Další graf dokládá, kolik si Příbram dokáže
vydělat „vlastní činností“. Jedná se o příjmy
z poskytování služeb a prodeje výrobků a zbo-
ží. Trochu nepřesně se dá říci, že se jedná
o podnikatelskou činnost. Ten, kdo sleduje
debaty mezi naší koalicí a opozicí, si možná
vzpomene, jak důrazně opozice tvrdí, že měs-
to nemá podnikat, že město nemá s „firmou“
nic společného. Graf níže dokládá, že je docela
obvyklé, že města do určité míry podnikají
a aktivně hledají zdroje příjmů. A zrovna Pří-
bram měla v minulosti nemalé příjmy z účasti
na dolování. Je přece hospodárné, když město
dokáže prostředky, které vlastní, využít k zís-
kání příjmů, které následně použije na svůj
rozvoj. Jak je z grafu vidět, Příbram se v roce
2016 trochu dotáhla na úroveň ostatních měst.
Kdybychom byli na průměru ostatních měst,
měli bychom ročně v pokladně o 17 mil. Kč
více.

CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY NA OBYVATELE (KČ)
Nadcházející graf přibližuje, že Příbram

nezískává své zdroje rozprodejem svého
majetku – jiná města prodávají mnohem více.
Ostatně v Příbrami už není moc co prodávat,
éra rozprodeje je za námi. Navíc jsme v roce
2016 zřídili nové městské fondy, do kterých
plynou veškeré příjmy z prodeje nemovitostí.
Tyto fondy je možné využívat výlučně na
investice do nemovitostí. Jinými slovy se již
nemůže stát, že bychom nějakou nemovitost
prodali a výtěžek následně „projedli“.

CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR

NEINVESTIČNÍ DOTACE NA OBYVATELE (KČ)
Následující graf dokumentuje rostoucí

schopnost města získávat dotace. Znázorňuje
neinvestiční dotace, ale u investičních to je
obdobné. Chtěl bych zde připomenout velké
diskuse na jednáních zastupitelstva v  roce
2015, kdy došlo k výměně vedení tehdejší měst-
ské příspěvkové organizace Pečovatelská služ-
ba a její následné transformaci na Centrum
sociálních a zdravotních služeb. Jedním z argu-
mentů nového vedení města byla budoucí vyšší
schopnost získávat dotace. Tato předpověď se
naprosto potvrdila. Ačkoliv se stále rozšiřuje
péče o seniory, tak díky vyšší schopnosti města
získat na tuto činnost dotace zůstala velikost
příspěvku města na tuto oblast přibližně stejná.
A protože obyvatelstvo stárne, bude tato oblast
činnosti města nabývat na významu.

CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI NA OBYVATELE (KČ)
S tím, co bylo napsáno výše, souvisí i další

graf. Je z něj vidět, že naše město péči o obča-
ny, kteří potřebují podporu společnosti (senio-
ři, invalidé, špatné sociální zázemí…),
nezanedbává, ba přímo naopak.

CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR

DLUH NA OBYVATELE (KČ)
Další graf ilustruje, že Příbram je na tom veli-

ce dobře se zadlužením – je nízké. Zatím
poslední úvěr ve výši 20 mil. Kč si město vzalo
v roce 2014. Byl to špatný úvěr, který sloužil
jen na běžné provozní výdaje (platy, nájem,
energie, telefony…). Město se totiž postupem
času dostalo do tak špatné kondice, že již
nemělo na úhradu těchto výdajů a vyřešilo to
úvěrem. 

U měst jsou ale zdravé jen investiční úvěry,
a i ty je možné brát jen po zralé úvaze. V roce
2018 doplatíme zbytek starých investičních
úvěrů a nyní uvažujeme o úvěru na plánovaný
aquapark. Analýza ratingové firmy říká, že
 město je schopno přijmout úvěry až do výše
500 mil. Kč. Jsem dosti konzervativního raže-
ní a umím si představit úvěrové zatížení asi
v polovině této částky. Ale to jsou dosti složité
úvahy, pro které zde není místo. Jen dodám,
že kdyby byla Příbram zaúvěrovaná na úrovni

Na úvod bych připomněl, že peníze jsou sko-
ro za vším – bez nich to nejde. Dobrý hospodář
zvažuje, co si může dovolit, a podle toho utrá-
cí. Často rád přirovnávám hospodaření města
k hospodaření rodiny, což všichni známe. 

Vidíme třeba, že si soused koupil nové krás-
né velké auto. Znamená to, že se mu daří? Mož-
ná ano, možná ne. Možná hodně vydělává,
dobře hospodaří a našetřil si. Ale možná to
s ním není moc slavné, na auto si půjčil a může
mít problémy se splácením. Chci na tomto pří-
kladu ukázat, že má-li být naše hodnocení tro-
chu na úrovni, musíme hledět nejen na to, co
kdo má, ale také za co si to koupil. A je tady
ještě jedna varianta, jak se k tomu autu mohl
dostat ten, kdo si na ně ve skutečnosti nedo-
káže vydělat. Měl třeba chatu, tu prodal
a z výtěžku si koupil auto. Asi cítíme, že zdravá
varianta je kupovat to, na co si vyděláme. Když
to bylo na dluh, budeme jej muset splácet.
Nezavrhuji úvěry – jen je třeba velmi dobře
vážit, na co je použiji a zda mám tak velké pří-

jmy, že dluh řádně splatím i s úroky. A cesta
rozprodeje majetku také není ideální, protože
jednou se dostanu do situace, že již nebudu
mít co prodávat. A co pak?

POSTOUPILI JSME 
NA RATINGOVÝ STUPEŇ B+

Jak jsme si ukázali, hodnotit ekonomiku
může být velice ošidné. Aby bylo hodnocení
pokud možno objektivní, je třeba hodnotit
hodně ukazatelů najednou. Na základě tako-
vého širokého hodnocení dostávají firmy, ale
i města tzv. rating. Spočítají se desítky různých
hodnotících ukazatelů, každému se dá přimě-
řená důležitost a výsledkem je jedna souhrnná
známka. Mohu vás potěšit, Příbram poskočila
za rok 2016 na sedmiúrovňové stupnici (nej-
lepší A, nejhorší C–) ze stupně B– na stupeň
B+ (téměř bez rizika). Celkovou situaci českých
srovnatelných měst dokresluje graf, včetně
komentáře ratingové agentury: 

RATING OBCÍ V ROCE 2016

V rámci velikostí kategorie obcí s počtem oby-
vatel 20 000–49 999 dostalo stejné hodnocení
jako Příbram jen 9 % z nich. Lepší výsledek mělo
pouze 7 % měst v  dané velikostní kategorii. 
(CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR)
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Nejdůležitější součástí příjmů měst jsou daňové příjmy, které tvoří asi dvě třetiny všech příjmů. Příbram není výjimkou. Foto: archiv
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální poradna je nablízku lidem v nouzi
Sociální poradna, dříve Poradna města Příbram funguje od roku 2011. V roce 2015 se stala střediskem příspěvkové organizace
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Má dohromady čtyři zaměstnance, a to tři sociální pracovníky a jednu
psycholožku. 

Sociální poradna poskytuje odborné sociální
a psychologické poradenství osobám v nepří-
znivé sociální situaci, a to zejména osobám
v krizi, rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší,
obětem trestné činnosti nebo obětem domá-
cího násilí. Od 1. ledna 2017 získala naše
poradna podporu financování z Evropského
sociálního fondu pod názvem projektu Sociál-
ní poradna jako podpůrný nástroj proti so -
ciálnímu vyloučení. Finanční prostředky by
měly pokrýt náklady na provoz Sociální porad-
ny až do 31. prosince 2019.

ODBORNĚ, NEZÁVISLE, ZDARMA
Zaměstnanci Sociální poradny jsou k dispo-

zici klientům v tíživé životní situaci a hlavním
posláním je poskytnout občanům města Pří-
bram a blízkého okolí nezávislé, bezplatné,
důvěrné, nestranné odborné sociální poraden-
ství a psychologické služby, směřující k řešení

nepříznivé situace, kterou aktuálně nedoká-
žou bez pomoci překonat. Služba je ambulant-
ní a terénní, je poskytována zdarma.

Mezi nejčastější klienty Sociální poradny
patří občané s dluhy. Zaměstnanci takovým
klientům pomáhají při mapování dluhů,
poskytují informace k exekučnímu řízení
a také za přímé účasti klientů zpracovávají
návrhy na povolení oddlužení, tzv. osobní
bankrot. Dále jsou nápomocní při zprostřed-
kování vhodné navazující sociální či jiné služ-
by, pomáhají klientů orientovat se v sociálním
systému, dále pomáhají při vyřizování běžných
záležitostí a při obnovení či upevnění kontaktu
s jejich přirozeným sociálním prostředím. 

OD PSYCHOLOGA K ODDLUŽENÍ
Abychom přiblížili naši práci, uvádíme

kazuistiku jedné klientky: Klientka 29 let, svo-
bodná, matka roční dcery přichází do Sociální
poradny ve chvíli, kdy ji otec dcery týrá slovně,
fyzicky, dává jí omezené finance na běžný pro-
voz domácnosti. Klientce byla okamžitě
poskytnuta pomoc psychologa, kde se po
několika společných sezeních rozhodla od
partnera odstěhovat. Bylo jí ve spolupráci
s dalšími středisky CSZS nabídnuto ubytování
v Azylovém domě. Spolupráce v rámci porad-
ny pokračovala a kromě psychické podpory
klientka využila i služby sociálních pracovní-
ků. Vzhledem k její drogové minulosti a dlou-
hodobému neřešení finančních závazků,
z nichž většina byla již předmětem exekuce,
nastala otázka co s dluhy, co s výživným na
dceru, co s bydlením. Po celkovém zklidnění
a ustálení nelehké životní situace, jsme se spo-
lečně dostali do stavu, kdy byl klientce sepsán
návrh na úpravu výživy a výchovy nezletilého

dítěte, na výživu na neprovdanou matku
a návrh na dočasné zastavení exekucí. Roz-
sudkem Okresního soudu v Příbrami byly
návrhy posouzeny ve prospěch klientky. 

Se sociální pracovnicí klientka zmapovala
výši svých závazků s tím, že se pokusí nalézt
zaměstnání, aby mohla svou situaci řešit.
V tuto chvíli od navázání prvního kontaktu
uplynulo 12 měsíců a dcera začala navštěvovat
Dětské skupiny Centra sociálních a zdravot-
ních služeb města Příbram. Klientka postupně
nastoupila do zaměstnání na zkrácený úvazek,
navýšily se jí příjmy a mohla podat návrh na
povolení oddlužení ke Krajskému soudu v Pra-
ze. Oddlužení jí bylo po 14 dnech povoleno,
po přezkumném jednání schváleno formou
splátkového kalendáře a v současné době
téměř půl roku řádně splácí své dluhy. Je zde
nadějná vidina toho, že za necelých pět let
bude úspěšně oddlužena a bude moci žít řád-
ným a klidným způsobem života bez hrozby
exekucí. Současně s řešením dluhů se klientka
ve spolupráci se střediskem Sociálně aktivi-
začních služeb pro rodiny s dětmi a Azylovým
domem zapojila do programu sociálního byd-
lení. Sociální byt jí byl přidělen, kde klientka
již rok bydlí a úspěšně plní daný program.

NAJÍT ŘEŠENÍ TĚŽKÉ SITUACE
Naše práce je pestrá, náročná a zodpovědná.

Zpravidla ji ocení ti lidé, kteří se z jakéhokoliv
důvodu ocitnou v nelehké životní situaci.
Dokážeme poradit, nasměrovat a najít vhodná
řešení. Sídlíme na náměstí T. G. Masaryka 1
(budova bývalého soudu). Obrátit se na nás
můžete i telefonicky 318 498 291 nebo e-mai-
lem poradna@centrumpribram.cz.

S Jana Benová
Sociální poradna

S Jan Konvalinka
ředitel CSZS

průměru, měli bychom asi o 100 mil. Kč úvěrů
více. Jak je vidět z grafu, zadluženost měst
v čase klesá.

CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 
NA OBYVATELE (KČ)

Poslední graf souvisí s předchozím a ukazuje,
kolik měla Příbram na svých účtech k dispozici
peněz (včetně těch, co získala z úvěrů). Z grafu
je vidět rychlý ozdravný vývoj, navíc jsme doká-
zali splatit i zmíněný provozní úvěr z roku 2014.
Přesto stále za průměrem zaostáváme. Tento
graf by měl být upozorněním pro ty zastupitele,
kteří by opět rádi vše nějak utratili. Město na
svůj provoz spotřebuje asi 50 mil. Kč měsíčně,
což je pro mne zcela nedotknutelná rezerva. Na

konci roku 2016 jsme měli třikrát tolik a jak je
vidět z grafu, i tak jsme dosti zaostávali za ostat-
ními městy. Nechť si čtenář zkusí představit, že
by měl doma finanční rezervu jen na jednomě-
síční chod rodiny… Nabouráte auto, rozbije se
lednice, přijdete o práci… Dobrý hospodář má
v záloze rozumnou rezervu na špatné časy.

CRIF – Czech Credit Bureau, pramen: Monitor,
MF ČR

V závěru povídání o ekonomice města a jeho
srovnání s jinými městy si ukažme ratingový cer-
tifikát, který Příbram za rok 2016 obdržela. Je to
výsledek práce všech konstruktivních zastupi-
telů, azejména vedení města. Je to zároveň výzva
k pokračování v nastavených trendech. Dosaže-
né výsledky neslouží k něčí glorifikaci, ale umož -
ňují další zdravý rozvoj města a  vytvoří
podmínky jeho dlouhodobého rozkvětu.

Naše město má již za sebou dobu, kdy se
téměř na vše dalo odpovědět: nejsou peníze.
Momentálně Příbram sice disponuje méně vol-
nými penězi než srovnatelná města, ale vyka-
zuje také méně dluhů. Takže peníze jsou. To

však neznamená, že se mohou lehkomyslně
rozhazovat. Kdyby se tak dělo, dostali bychom
se zase do situace pádu z předchozích let. Na
jednání zastupitelstva města průběžně zastu-
pitele informuji o tom, jak na tom jsme. Vnitřně
se vztekám a neumím pochopit myšlení těch
zastupitelů, kteří argumentují přibližně takto:
již na tom nejsme špatně, tak můžeme na dota-
cích (jde zejména o sport) rozdávat jako dřív.
Tito zastupitelé nejdříve kritizovali ozdravná
opatření (díky nimž jsme na tom nyní dobře)
a teď kritizují, že se vedení města brání, aby-
chom zase nespadli, kde jsme byli. Jsem rád, že
se Příbram opět dostala do kondice.

S Václav Dvořák
radní města Příbram
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Příbramští v exekuci

– 3 133 Příbramanů z celkových 28 359 (nad
15 let) je v exekuci, to odpovídá 11,05 % oby-
vatel;
– 16 345 exekucím čelí obyvatelé Příbrami;
na každého člověka v exekuci tedy průměr-
ně připadá více než pět exekucí;
– 1 133 219 462 korun je částka ( jistina), kte-
rou věřitelé exekučně vymáhají po dlužní-
cích v Příbrami;
– 69 331 korun činí průměrná jistina na jed-
nu exekuci v Příbrami.

Zdroj: mapaexekuci.cz

Matka roční dcery přichází do
poradny ve chvíli, kdy ji otec
dcery týrá slovně i fyzicky
a dává jí omezené finance na
provoz domácnosti.

Sociální poradna je k dispozici klientům v tíživé životní situaci. Ilustrační foto: Pavlína Svobodová
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PROČ SE VLASTNĚ SLAVÍ DEN ŽELEZNICE? 
Dne 27. září 1825 se dal do pohybu první

osobní vlak tažený parní lokomotivou. Šlo
o slavnostní jízdu zahajující provoz na trati
mezi anglickými městy Stockton a Darlington,
tedy na první parostrojní železnici na světě.
Toto datum je od té doby všeobecně považo-

váno za počátek konvenční železnice, kterou
známe z dnešních dnů, byť již ve zcela změ-
něné podobě. Měsíc září je proto již tradičně
z pohledu železničářů a příznivců železnice
dobou různých tematických a vzpomínkových
akcí. V těchto dnech se můžete svézt například
zvláštními historickými vlaky nebo navštívit
místa, která jsou širší veřejnosti jinak nepří -
stupná. Ve vybraných železničních stanicích
je pak připraven doprovodný kulturní pro-
gram. Nejinak je tomu několik let i na příbram-
ském vlakovém nádraží.

JAK BUDE PROBÍHAT 
PŘÍBRAMSKÝ DEN ŽELEZNICE?

Věřím, že i letos zaujmeme naším progra-
mem nejenom samotné Příbramany, ale
i zájemce ze širokého okolí. K tomu by měly
přispět podobně jako loni i jízdy zvláštních

parních vlaků mezi Berounem, Příbramí
a Březnicí. Na trať mezi Příbramí a Březnicí
vyrazí tento vlak dokonce dvakrát: v 10.15
a 13.15. Celodenní program na vlakovém ná -
draží začne již ráno v 7.30 a 9.00 jízdami Huť-
ského expresu, který bude v těchto časech
přednostně vyhrazen pro účastníky a přízniv-
ce Běhu Kovohutěmi. Další jízdy pro veřejnost
po historické železnici do Kovohutí se pak
v rámci oslav Dne železnice uskuteční v 10.30,
12.00, 13.30, 15.00 a 16.30. Součástí těchto
jízd nebude z organizačních důvodů prohlídka
Kovohutí ani vstup do areálu. 

CHYSTAJÍ SE I DOPROVODNÉ AKCE?
Ano, od 10.00 budou pro návštěvníky při-

praveny další doprovodné akce jako jízdy na
kolejové drezíně, malá výstavka železničních
vozidel, dětský koutek, exkurze na pracoviště
řízení provozu nebo filmová promítání. Chybět
nebude ani divadelní představení hry z želez-
ničního prostředí Bedřich Hrozný, kterou uve-
dou členové Divadla za vodou v 14.00 a 17.00.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina
PePe. Program oslav doplní i zvláštní vyhlíd-
ková linka Podbrdského minibusu spojující vla-
kové nádraží s Lhotou u Příbrami, Podlesím
a Březovými Horami. V rámci těchto jízd bude
možné navštívit dějiště Běhu Kovohutěmi,
Pivovar Podlesí nebo vybrané expozice Hor-
nického muzea. Po celý den bude na vlakovém
nádraží zajištěno i chutné občerstvení s toče-
ným pivem z regionálních pivovarů. Program
celého dne bude ukončen v 19.10 odjezdem
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Železnice? Příbrami ujížděl vlak 
několik desetiletí
Budoucnost je jednoznačně v rychlé, dostupné a pohodlné železniční dopravě, propojené s ostatními druhy dopravy
v dopravních terminálech, říká Ondřej Švandelík, předseda spolku Rakovnicko-Protivínská dráha, se kterým jsme mluvili také
o chystaném Dni železnice, jenž se v Příbrami koná v sobotu 9. září. 

DOPRAVA

zvláštního motorového vlaku Jan Muzika do
Zdic, který zastaví též v Bratkovicích, Jincích
a Lochovicích. K návratu domů jej mohou
v rámci spolupráce bezplatně využít i návštěv-
níci Příbramské svatohorské šalmaje.

VĚNUJETE SE PROPAGACI RAKOVNICKO-
-PROTIVÍNSKÉ DRÁHY. ČÍM JE TENTO ÚSEK
ŽELEZNICE ZAJÍMAVÝ?

Každá železniční trať má svůj příběh a spe-
cifika, jejich výčet často vydá i na obsáhlejší
publikaci. Je potřeba si uvědomit, že vzniku
této trati předcházelo několikaleté, spletité
úsilí představitelů dotčených měst a obcí, prů-
myslníků a majitelů přilehlých panství. Jed-
nou z velkých zajímavostí je i fakt, že o vhodné
trasování a provedení stavby této železnice se
významnou měrou zasloužil především uzná-
vaný železniční stavitel, březnický rodák
Ing. Jan Muzika. Pro tento úkol využil nejenom
dokonalou znalost místních podmínek, ale ve
srovnání s jinými železničními stavbami doká-
zal zapojit do stavby této trati i podstatně více
místních pracovníků. I když to dnes již vnímá
jen málokdo, od začátku je to tak nějak více
naše trať. Můžeme například popřemýšlet,
jakým směrem by se v minulosti bez železnice
ubíral rozvoj místního hornictví a hutnictví
nebo samotného města.

VLAKEM CESTUJE VÍCE LIDÍ, ALE JE
OPRAVDU VYUŽIT POTENCIÁL ŽELEZNICE
V OSOBNÍ I NÁKLADNÍ PŘEPRAVĚ?

Není, možná nás ale může uklidnit skuteč-
nost, že snad kromě Švýcarska jde o celoevrop-
ský problém. Značné rezervy jsou zejména ve
využití nákladní dopravy. Pokud jde o naše
blízké okolí, je zajímavé, že s ekologickou
a kapacitní železniční dopravou se například
nepočítá ani při uvažované rekultivaci odvalů
bývalých uranových dolů (odvoz finálních sub-
strátů po zpracování). Cestující se ale do vlaků

skutečně vracejí, tento trend se projevuje hlav-
ně v příměstské dopravě (nejblíže v okolí Pra-
hy) a v dálkových spojích. V posledních letech
opět více lidí cestuje vlakem i za rekreací nebo
volnočasovými aktivitami, kde je auto jaksi na
obtíž (výlety, cykloturistika apod.). Postupně
se též daří modernizovat železniční infrastruk-
turu, vozový park i kvalitu poskytovaných slu-
žeb ve vlaku.

CO BY MOHLO V PŘÍBRAMI POMOCI, ABY
VÍCE LIDÍ JEZDILO VLAKEM?

Tak jako před vznikem této dráhy hlavně
zájem místních a regionálních politiků o kva-
litní a rychlé železniční spojení se spádovými
centry. Jen tito zástupci občanů dokážou vyvi-
nout potřebný tlak na správce železniční infra-
struktury, dopravce a samotné objednavatele
regionální nebo dálkové dopravy. Bohužel Pří-
brami ujížděl takto vlak několik desetiletí a teď
je co dohánět. Připravovaná nová železniční
zastávka v Příbrami a Tochovicích nebo zlep-
šení parkování u nádraží představují jen nez-
bytná dílčí opatření. 

EXISTUJÍCÍ NĚJAKÉ POZITIVNÍ PŘÍKLADY?
Do podobně velkých měst v okolí Prahy se

plně rozvinula intervalová vlaková doprava
a přímými pravidelnými vlaky do Prahy jezdí
například i lidé z Milovic, kam byla nově
rekonstruována a elektrifikována odbočná trať
z Lysé nad Labem. Aktuálně byl zahájen i mno-
ho let připravovaný projekt modernizace
a elektrifikace železničního spojení do Kladna
s výstavbou odbočné trati na Letiště Václava
Havla v Praze. Podobně by měla začít směřovat
i koncepce dopravního spojení našeho města
s Prahou. Příležitost pro to je otevřená v sou-
vislosti s probíhající výstavbou další části III.
železničního koridoru z Prahy přes Beroun do
Plzně nebo při přípravě projektu vysokorych-
lostní tratě RS3 z Prahy přes Plzeň do Mnicho-

va, na kterou by měla být naše trať napojena
u Lochovic. 

JAK SI STOJÍ ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
V KONKURENCI K AUTOBUSOVÉ?

S menšími úpravami infrastruktury, vyšším
počtem přímých spojů a s připravovanou inte-
grací jízdného v rámci SID by bylo železniční
spojení s Prahou oproti autobusu snadno kon-
kurenceschopné již dnes. Současná cestovní
doba přímým vlakovým spojem z Příbrami do
samotného centra Prahy je slušných 75 minut.
Chce to jen nebát se trošku měnit strategii.

S Stanislav D. Břeň

Vlakem do Brd

Město spolupracuje s Českými drahami,
které umístily plakáty a letáky s odkazem
na Příbram a její okolí na nádraží v Praze
a ve velkých stanicích ve Středočeském
kraji. V brožurách jsou tipy na turistické
zajímavosti, na akce v Příbrami, kontakty
na infocentra, jízdní řád turistického auto-
busu do Brd i turistického vláčku a také
inspirace na cyklovýlet. Přípravu brožury
podpořil také spolek Rakovnicko-Proti-
vínská dráha.

Brožuru si můžete stáhnout na webu
www.poznejpribram.cz nebo pod zkrat-
kou goo.gl/rFyEdu.

Dobrovolné vstupné 
na Den železnice

Vstupné na akci a jízdné ve vlacích Huť-
ského expresu, návratovém spoji Jan
Muzika a Podbrdském minibusu bude
díky partnerům dobrovolné. V parních
vlacích bude platit zvláštní tarif ČD.

Září je již tradičně z pohledu železničářů a příznivců železnice dobou různých tematických a vzpomínkových akcí.
Foto: Rakovnicko-Protivínská dráha

Ondřej Švandelík. Foto: Kateřina Chourová

inzerce

Galerie Františka Drtikola pořádá výstavu

JIŘÍ SLÍVA
NONSENS?

NESMYSL!

GRAFIKY, KRESBY
Galerie Františka Drtikola

Zámeček – Ernestinum Příbram

8. 9.–15. 10. 2017
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin



Oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů (OP a CD) vydává jmenované doklady.
Formulář elektronické žádosti a pořízení foto-
grafie zajišťuje úředník, žadatel pouze formu-
lář podepíše a ve lhůtě do čtyř týdnů si doklad
vyzvedne. Občan se musí dostavit osobně
a důležité je, že žádost může podat a hotové
doklady převzít na kterémkoliv úřadu ORP,
nejen v místě trvalého bydliště. Cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě šesti pracovních
dnů za zvýšený poplatek – děti do 15 let za
2000 Kč a pro ostatní za 4000 Kč. V běžných
lhůtách pro děti do 15 let činí správní poplatek
za vydání OP 50 Kč a za vydání CD 100 Kč.

U dospělého výměna OP není zpoplatněna
a u CD činí 600 Kč. Informaci o dodání přísluš-
ného dokladu ze Státní tiskárny cenin lze zjis-
tit na webu města pribram.eu.

Od 1. července 2018 nabývá účinnosti
novela zákona o občanských průkazech. Od
tohoto data se mj. začnou vydávat OP pouze
s tzv. kontaktním elektronickým čipem, který
umožní např. dálkový přístup pro elektronic-
kou komunikaci a osobní identifikaci. 

Oddělení evidence obyvatel (EO) zajišťuje
činnosti na úseku evidence obyvatel v infor-
mačním systému, jehož správcem je Minis-
terstvo vnitra. Oddělení do něj zapisuje např.
údaje o změnách trvalého pobytu a adresu
pro doručování. Zdrojem těchto informací
jsou zejména matriky, soudy a ohlašovna evi-
dence obyvatel. Dále poskytuje výpisy dat ze
základních registrů veřejné správy i Czech
POINTu. Rovněž vede správní řízení ve věci
návrhů na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu občana, přiděluje popisná a evidenční
čísla k nemovitostem, zajišťuje příjem a evi-
denci a další postup v oblasti ztrát a nálezů.
Zpracovává voličské seznamy a vydává obča-
nům voličské průkazy. Podílí se na místním
názvosloví, a to administrací pro pojmenová-
ní ulic, náměstí a následně jejich osazení ulič-
ními cedulemi.

Oddělení matriky, obřadů a slavností (matri-
ka) provází občany celý život. Také proto je

jeho činnost rozdělena na základní části –
matrika narození, matrika manželství a matri-
ka úmrtí, kdy pro tyto jednotlivé životní udá-
losti se vedou samostatné matriční knihy
a sbírky listin. Matrikářky na základě vzniku
matriční události, resp. žádosti fyzické osoby,
jíž se doklad týká, nebo členům její rodiny,
jejím sourozencům a zplnomocněným zástup-
cům, vydávají příslušné doklady (např. rodné,
oddací a úmrtní listy a jejich duplikáty).
U prvopisu dokladu se neplatí žádný správní
poplatek, při vydání stejnopisu činí 100 Kč.
Na našem matričním úřadu též vyhotovujeme
výpisy z Czech POINTu a ověřujeme podpisy,
opisy a kopie listin podle originálu. Matriční
úřad samozřejmě zajišťuje administraci
k uzav ření manželství. 

Krizové řízení, požární ochrana, civilní
ochrana a obrana se podílí společně se středo-
českými hasiči na zpracování a aktualizaci tzv.
Krizového plánu ORP Příbram, což je základní
plánovací a metodický dokument pro případ
řešení krizové situace, která dosáhne takové
úrovně, že k jejímu řešení je nezbytné použít
mimořádná opatření. K zajištění včasného
varování obyvatelstva Příbram od roku 2015
provozuje výstražný systém, jenž zaregistro-
vaným občanům rozesílá tzv. krizové SMS 
a e-maily. V současné době je v databázi téměř
2700 osob pro SMS a skoro 2000 osob pro zasí-
lání e-mailů. Na úseku požární ochrany zpra-
covává požární řád města, spolupracuje s HZS
Středočeského kraje, zajišťuje akceschopnost
městem zřízených a financovaných tří jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů a dbá na jejich
efektivní a hospodárný provoz. 

Cílem naší práce je poskytovat našim klien-
tům kvalitní služby, aby po vyřízení žádostí
odcházeli s pocitem, že byli dobře obslouženi
a že úředníci jednali vstřícně a ochotně. 

S Emanuel Pavel
Městský úřad Příbram

Úřední hodiny pro agendy OP
a CD, EO, matriku: 

Po, St: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Út, Čt: 8.00–12.00, 13.00–15.00

Do odvolání je během polední přestávky
v provozu nepřetržitě jedno přepážkové
pracoviště.
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Od příštího roku občanské průkazy 
pouze s čipem
Odbor občanských agend Městského úřadu Příbram zajišťuje zejména tzv. přenesený výkon státní správy. Jde o činnosti, které 
na obce s rozšířenou působností (ORP) přenesl stát. Pracoviště se nachází v ulici Gen. R. Tesaříka 19 naproti Sokolovně. 
Působí zde 16 úředníků v níže uvedených odděleních.

Cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů za zvýšený poplatek. Foto: archiv

Karel se jako majitel ojeté Fabie rozhodl, že
svůj automobil prodá a pořídí si jiný, novější.
Prostřednictvím inzerátu sehnal zájemce Pav-
la, který na koupi a výši kupní ceny ojetiny
kývl a s Karlem sepsal kupní smlouvu. Na
vozidle nevázly žádné právní závazky, kupní
cena byla při podpisu smlouvy zaplacena
a obchod se zdárně chýlil ke konci. Zbýval ještě
poslední krok, přepis vozidla na úřadu. Karel
věděl, že mají společně s Pavlem ze zákona
povinnost takový převod provést do 10 pra-
covních dnů. Kdyby ho totiž neprovedli, hro-
zila by jim oběma pokuta až 50 000 korun.
Oba proto společně vyrazili na registr vozidel
(od 1. 6. 2017 platí možnost zvolit si který-
koliv registr vozidel), předložili protokol o evi-
denční kontrole, malý a velký technický

průkaz, zelenou kartu a společnou žádost, kte-
rou oba vlastnoručně podepsali. Úřad změnu
do registru a dokladů na počkání vyznačil
a převod tak dokončil. Jednoduchá, rychlá
a ideální varianta. 

ZPLNOMOCNĚNÍ JE PRÁVO, 
NIKOLIV POVINNOST

Zákon však také umožňuje variantu další
a tou je zplnomocnění. Zplnomocnění kupu-
jícího prodávajícím, prodávajícího kupujícím
anebo zplnomocnění kohokoliv jiného k tomu,
aby převod zařídil za nás. Zplnomocnění je,
nejen při převodu vozidel, klasickým a tradič-
ním právním institutem, kterým někomu
dáváme právo konat naším jménem. A přesně
tady se láme chléb. Zplnomocněním totiž udě-
lujeme pouze právo a nikoliv právně vymaha-
telnou povinnost konat. A přesně z tohoto
důvodu je nejnebezpečnější variantou, kterou
může prodávající zvolit, situace, kdy kupují-
címu, kterému svůj vůz prodal, předá veškeré
doklady, klíčky a ověřenou písemnou plnou
moc k dokončení převodu na úřadu. 

Má pocit, že splnil vše, co musel, peníze za
svůj vůz má, vše je tedy v nejlepším pořádku
a euforie z dobře uzavřeného obchodu propu-
ká naplno. Prodávající si však v této situaci
vůbec neuvědomuje, že si právě zadělal na
pořádný malér. Kupující totiž, ačkoliv je
k tomu prodávajícím zplnomocněn, nezřídka
převod na úřadu vůbec neprovede, automobil
používá v provozu a páchá s ním přestupky.

Vozidlo však na něj v registru převedeno není
a jako provozovatel v něm stále figuruje bývalý
majitel. Na jeho adresu tedy začnou chodit
veškeré pokuty za to, že nezajistil, aby s jeho
vozidlem nebyly páchány dopravní přestupky.
Prodávající tedy začne pátrat po důvodech
nedokončeného převodu, snaží se kontakto-
vat nového majitele, ale to se mu nedaří. 

PAK PŘIJDOU PRVNÍ EXEKUCE
Mezitím však stále proudí pokuty za pře-

stupky, a pokud je prodávající průběžně nepla-
tí, začnou naskakovat také penále a přijdou
první exekuce. A to vše jen proto, že původní
majitel při prodeji své ojetiny slepě důvěřoval
majiteli novému, v drtivé většině případů zce-
la neznámému člověku, že za něj na základě
plné moci splní jeho povinnost převodu vozid-
la. Po sáhodlouhém pátrání po novém majiteli
se pak v některých případech dokonce zjistí,
že už vozidlo stačil prodat další osobě, o níž
neví v podstatě vůbec nic. V tu chvíli je pro
původního majitele situace v podstatě neře-
šitelná a zbývá mu jen jediná varianta, kterou
je občanskoprávní spor o určení vlastnictví
rozhodovaný soudem. 

Příbramský dopravní úřad proto důrazně
doporučuje všem majitelům prodávaných
vozidel, aby velmi důkladně a zodpovědně
zvažovali, komu případnou plnou moc udělují
a zdali pro ně není vhodnější a především
méně riskantní si vozidlo převést sám s abso-
lutní jistotou, že nebudou překvapeni případ-
nými pokutami, exekucemi a nepříjemnostmi
s policií a úřady za nezodpovědné jednání
někoho jiného. Udělením plné moci se totiž
vlastní povinnosti nikdo nezbaví, a zbytečně
se tak vystavuje nebezpečí postihu. 

S Jan Novák
Dopravní úřad MěÚ Příbram

Udělením plné moci se vlastních
povinností nezbavíte
Následující scénář není fikcí, ale skutečnými životními zkušenostmi klientů nejen příbramského Dopravního úřadu, se kterými se
registr vozidel setkává prakticky denně. Velmi často ale může skončit citelnými finančními postihy, nepříjemnostmi s policií
a úřady, v krajních případech dokonce exekucemi. Vše je ale, bohužel, pouze důsledek vlastní laxnosti a neadekvátní důvěry
v cizího člověka. 

Ať už převádíte jakýkoliv vůz, nespoléhejte se pouze na plnou moc. Foto: Neri Vill

Vše o převodu vozu na
dopravním úřadu na webu
města nebo pod zkratkou
goo.gl/adGwHD

Kontakty na pracoviště
a úředníky a adresa pro
stažení formulářů na webu
města pod zkratkou
goo.gl/EnmjdM.

Dovozy trvají déle

Oddělení registrace vozidel Dopravního
úřadu upozorňuje žadatele o zaregistro-
vání vozidel dovezených ze zahraničí, že
registrace nelze provádět na počkání, a to
z důvodu časové náročnosti ověření pra-
vosti originálních dokumentů. Ačkoliv je
doba k vyřízení těchto žádostí zákonem
stanovena až do 30 dnů, skutečná lhůta
registrace se pohybuje v rozmezí 7–10
pracovních dnů. Žadatelé jsou bezpro-
středně po vyřízení jejich žádosti vyrozu-
měni telefonicky.



V současné době, kdy zprávy z oblasti kri-
minality plní zpravodajství, je na místě vnést
do výchovně-vzdělávacího procesu prvky,
které vedou k pozitivnímu vlivu na vnímání
osobního bezpečí respektive nebezpečí. 

Naši žáci se během dopoledního bloku akce
zaměřené na prevenci rizikového chování
(14. června) seznámili nejenom s teorií, ale
zejména s praxí. Krizové situace jsou pro koho-
koliv zátěžové. Pro dospívající mladé lidi
 zejména. Proto se naučit je předvídat a reflek-
tovat je významným prvkem školních preven-
tivních programů. Jsme tedy rádi, že se naši

žáci prostřednictvím odborníků naučili někte-
ré z nich zvládat. Prošli osobním výcvikem,
v němž si vyzkoušeli sebeobranu, a to v kon-
krétních situacích. 

Model škola hrou se v tomto případě ukázal
jako vysoce efektivní. Žáci se nejenom něco
naučili, ale společný zážitek z prožívaných
situací je utužil jako kolektiv. 

S Martina Cvrková
ZŠ Březové Hory
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Policisté a hasiči pátrali v Brdech 
po ztraceném cyklistovi
V polovině července pátrali policisté společně s hasiči po zraněném cyklistovi, který si telefonicky přivolal pomoc. Nacházel se
v Chráněné krajinné oblasti Brdy, ale nebyl schopen určit přesné místo. 

V úterý 18. července těsně před půl jednou
odpoledne přijali na lince 112 tísňové volání.
Cyklista jedoucí z kopce v CHKO Brdy nezvládl
řízení a přepadl přes řídítka. Při pádu si zřejmě
zlomil nohu a nemohl chodit. Uvedl, že jel
směrem od Obecnice na Octárnu. Na místo
vyjely všechny složky Integrovaného záchran-
ného systému a nejdříve projely dostupné les-
ní cesty v daném úseku, ovšem s negativním
výsledkem. 

Policisté převzali komunikaci se zraněným
mužem a díky místní znalosti se snažili upřesnit
místo. Nakonec policisté spolu s hasiči z jedno-
tek HZS Příbram, SDH Obecnice a SDH Příbram-
Březové Hory v počtu 19 příslušníků započali
v rojnici prohledávat nepřístupný terén. Do akce
měly být povolány další síly a dokonce nasazen
i nový dron. Po necelých dvou kilometrech po
hodině a půl od oznámení se jim podařilo cyklis-
tu nalézt. Nacházel se na lesní pěšině. Posádka
záchranné služby ošetřila pětašedesátiletého
muže a jednotky společně provedly jeho trans -

port na nosítkách na vzdálenost asi jeden kilo-
metr až ke zpevněné komunikaci. 

Pátrací akce jsou většinou poměrně složité
a náročné jak personálně, tak i na použití tech-
niky, jedná se o rozsáhlé plochy k propátrání
a často v nepřehledném terénu. V uvedeném
případu bylo podstatné, že zraněný člověk měl
u sebe nabitý mobilní telefon. Je také možné
používat i lokátory osob. Jsou to poměrně
malá zařízení, která se mohou umístit např.
do kapsy u oblečení. Většinou má lokátor i SOS
tlačítko, které může člověk v nouzi použít.
Některá zařízení umožňují telefonické spojení
na předvolená čísla. Je pak možné určit přesné
místo, kde se osoba nachází, dohledat lze i his-
torii pohybu. Lokátory mohou u sebe mít děti,
vášniví houbaři nebo obdivovatelé přírody,
kteří se mohou v terénu ztratit. 

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Pátrací akce jsou většinou poměrně složité a náročné
jak personálně, tak i na použití techniky. 

Foto: Policie ČR

Prevence krizových situací ve škole aneb
My se už nebojíme
V polovině června se žáci osmého ročníku ZŠ Příbram – Březové Hory zapojili do programu primární prevence rizikového chování.
Součástí byly také praktické ukázky sebeobrany.

BEZPECNAPRIBRAM.CZ
– aktuální informace o kriminalitě
– měření rychlosti
– mapy nehod
– dopravní informace
– prevence kriminality
– statistiky

Přes 20 let zde vyrábíme tryskací stroje
Značka DISA, dnes Wheelabrator, se zaměřuje na oblast tryskání povrchu dílů s pomocí metacích kol nebo silného proudu
vzduchu. Jde o čištění nebo zušlechtění povrchu silným proudem abraziva, který dopadá na otryskávaný díl. „Od roku 1994 se
v Příbrami datuje historie moderní strojírenské výroby, která navazuje na víc než staletou tradici švýcarských a dánských strojů.
S hrdostí mohu říct, že česká řemeslná zručnost i konstrukční zkušenosti tento základ dále rozvíjejí,“ říká Martin Švadlenka,
ředitel společnosti Wheelabrator Czech.

JAK FUNGUJÍ TRYSKACÍ STROJE, KTERÉ VYRÁBÍTE? 
Moderní tryskací stroje nabízejí tři hlavní způ-

soby využití. Základem je čisticí tryskání
povrchu obvykle kovovým abrazivem (nikoliv
pískem), které má za cíl odstranit z povrchu
polotovaru či výrobku rez, okuje nebo jiné nečis-
toty. Nejčastěji se jedná o kovové polotovary,
svařence či odlitky. Druhé a stále častější použití
je tzv. zpevňovací tryskání, které zlepšuje
povrchové vlastnosti výrobku atím zvyšuje jeho
životnost, např. zhutněním povrchové vrstvy
aodstraněním povrchového napětí udynamicky
namáhaných dílů. A třetí, nejnovější možností,
je tvarování dílů pomocí tryskání, jež dovoluje
náročné tvarování konstrukčních prvků bez
použití drahých klasických lisovacích přípravků. 

KDE SE TAKOVÉ STROJE UPLATŇUJÍ?
Největší podíl zaujímá automobilový prů-

mysl, následován slévárenstvím, dále pak pri-
mární výroba a zpracování železných kovů
a letecký průmysl. Čištění ale využívá i energe-
tický a chemický průmysl. V neposlední řadě

dodáváme stroje pro výrobu medicínských pro-
duktů, jako jsou kloubní náhrady.

FIRMY JAKO VAŠE MUSÍ NEUSTÁLE INOVOVAT.
MÁTE NĚJAKÉ NOVINKY?

Vývoj představuje motor dalšího růstu a udr-
žet se ve světové špičce vyžaduje zásadní důraz
na inovace. Vloni jsme uvedli na trh nové metací
kolo s názvem COMET, které je určeno do nej-
těžších provozů, tedy skutečně těch nejnároč-
nějších podmínek. Jako svoji největší výhodu
má poskytnout nadstandardní výkon při sníže-
ných požadavcích na provozní náklady a také
údržbu. Na vývoji tohoto výrobku pracoval od
začátku mezinárodní tým, ale dokončení a hlav-
ně vlastní realizace byla pod taktovkou špičko-
vých českých konstruktérů a techniků.

DO JAKÉ MÍRY VSTUPUJE DO VAŠÍ ČINNOSTI
AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE?

V našem oboru se jedná ovýrobu větších inves-
tičních celků, kde uplatnění automatizace naráží
na své bariéry. Bez opravdu zkušených a zruč-
ných řemeslníků to prostě nejde. Na druhou stra-
nu pozorujeme rostoucí trend v uplatňování
robotů ve spojení s našimi stroji uzákazníka, kde
je těžká a fyzicky náročná manipulace s díly
nahrazena roboty. Posouvají se tak požadavky
na naše znalosti a schopnosti v aplikacích strojů
v automatizovaných výrobních linkách.

KOLIK PRACOVNÍKŮ U VÁS AKTUÁLNĚ
PRACUJE A SHÁNÍTE DALŠÍ?

Celkem unás pracuje až 300 lidí ado budoucna
máme plán růstu. V tom nás omezuje zejména
nedostupnost kvalitních odborníků, které jsme
si ale již zvykli vychovávat. Nesmíme ovšem
zapomínat na to, jak si udržet u nás takto připra-

vené experty. Zjednodušeně řečeno, musíme se
k nim chovat slušně a zajistit pro ně atraktivní
podmínky. 

A JAKÉ TO JSOU PODMÍNKY?
Není tajemstvím, že pro náš obor kvalitní tech-

nicky vzdělaní odborníci představují důležitý
základ, a proto se snažíme jim nabízet nadstan-
dardní platové podmínky azaměstnanecké bene-
fity. U dělnických pozic není výjimkou platové
hodnocení vysoko nad průměrem. Rovněž tech-
nickým pracovníkům zajišťujeme nadstandardní
hodnocení, včetně měsíčních výkonových bonu-
sů. Navíc poskytujeme širokou škálu zaměstna-
neckých benefitů. Začínáme doslova tam, kde
jiní končí. Staráme se oto, aby si naši zaměstnanci
slušně vydělali a získali maximum možných
výhod. Usilujeme, aby se dlouhodobě rozvíjeli
a vzdělávali. Podporujeme studium na vysoké
škole při zaměstnání, pořádáme odborné kurzy
přímo ve firmě, máme otevřené možnosti pro
mezinárodní spolupráci azískávání nových zku-
šeností v rámci celosvětové skupiny Norican, do
které od roku 2009 patříme.

Zde v Příbrami intenzivně pracujeme také na
přívětivém a čistém pracovním prostředí, které
v posledních letech doznalo velkých změn. Zmí-
ním v loňském roce započatý projekt na snížení
prašnosti a hluku ve výrobě. Přestože jsme
splňovali hygienické limity, šli jsme dále, aby-
chom našim pracovníkům zajistili čistší vzduch
a nižší hlukovou zátěž. Dokázali jsme také
výrobní haly uspořádat a vyčistit tak, že dnes
dosahujeme velmi slušné světové úrovně.

PLÁNUJETE NĚJAKÉ INVESTICE, NOVÉ
PRODUKTY ČI OBMĚNU VYBAVENÍ?

Dlouhodobě investujeme nejen do lidí, ale ido
vybavení. Za uplynulých pět let jsme zmoderni-
zovali větší část klíčových výrobních technologií
a v letošním roce přistupujeme k investicím do
budov, které již potřebují také první opravy. Od
roku 2011 dosahuje firma výhradně kladných
čísel, a tak se snažíme vždy část zisku investovat
do své budoucnosti. 

Díky dobrým výsledkům, které představují
úspěch celého českého týmu, jsme také od roku
2012 zavedli program lokální sociální podpory,
v rámci něhož podporujeme vybrané sociální pro-
jekty. Do programu byly zařazeny organizace
asdružení, jež nedosáhnou na dostatečnou pod-
poru od státních institucí, ale přesto jsou význam-
ným přínosem v  regionu. Dlouhodobě jsem
partnerem například Intervenčního centra Orlí-
ček v Předním Chlumu, podporujeme Nadaci
Babybox, Léčebnu dlouhodobě nemocných při
Oblastní nemocnici Příbram, ale také Fond ohro-
žených dětí, Červený kříž nebo Farní charitu Pří-
bram.

S Stanislav D. Břeň

Takto vypadá jeden ze strojů Wheelabrator po instalaci u zákazníka. Foto: Wheelabrator Czech

Metací kolo COMET
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PŘÍBĚH ODPADU

Jde rozbitá žehlička se starou žárovkou…
…a potkají vybitou baterku. Tak by mohl začínat pěkný vtip, že? V každém případě zmíněné věci mají společnou cestu 
na sběrný dvůr. A zcela správně. Pokud je nevyhodíme jako odpad do koše, ale vrátíme zpět k recyklaci, významně ušetříme
ekosystém Země.

Zpětný odběr elektrozařízení je opravdu
důležitý. Věděli jste, že elektrospotřebiče při-
tom obsahují nebezpečné látky jako rtuť, olovo
nebo kadmium? Ty se na klasické skládce uvol-
ňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím
životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné
elektro do červených kontejnerů, poputují pří-
mo do recyklační linky, kde se z nich pomocí
různých separací získávají původní suroviny
a materiály k opětovnému využití.

KAŽDOROČNĚ ODEVZDÁTE 2 000
TELEVIZORŮ A MONITORŮ

V Příbrami máme dnes už 20 červených
kontejnerů a elektrospotřebiče vám vezmou
zpět v každém obchodě se spotřební elektro-
nikou. Jsme také rádi, že do příbramského
sběrného dvoru každoročně odevzdáte téměř
2 000 televizorů a monitorů. Do systému spo-
lečnosti ASEKOL jsme navíc odevzdali na
30 tun drobných elektrospotřebičů, a spolu
se zmíněnými obrazovkami tak snížili
o 900 tun produkci nebezpečného odpadu,
o 207 tun produkci skleníkových plynů,
o 57 000 litrů ropy se spotřebuje méně a nevy-
teče na 4 386 000 litrů pitné vody.

Do červených kontejnerů (a také do boxů
umístěných v supermarketech) se mohou
odevzdávat použité baterie. Ročně se jich
jenom v České republice prodá na 150 milionů
kusů a k recyklaci se jich vrátí na 1 600 tun.
Protože až 80 % hmotnosti každého mono -
článku tvoří kovy, rozhodně se jejich znovu-
využití vyplatí. Podívejte se doma, jestli vám
někde nezůstala vybitá baterie. Statisticky na
každou domácnost připadá osm po užitých

baterií. To znamená, že 35 milionů použitých
baterií se povaluje v nejrůznějších krabičkách,
šuplících a podobně v našich domácnostech!
V Příbrami můžete staré  baterie odevzdat na
52 místech (více na mapa.ecobat.cz). 

DVAKRÁT ZNEČIŠTĚNÉ SLAPY
Neměli bychom také zapomenout na starou

žárovku a její příbuzné – lineární a úsporné
zářivky, výbojky, žárovky LED a průmyslová
svítidla. Jakmile doslouží, hurá do kovového
kontejneru s označením Ekolamp. Tam už
zařídí, aby cenné druhotné suroviny (sklo,
kov) nepřišly vniveč a aby se zamezilo úniku
rtuti (v podobě páry), která je pro životní pro-
středí prudce toxická. K recyklaci loni Češi
odevzdali 726 tun zářivek a jiných zdrojů svět-
la obsahujících zhruba 25 kilogramů toxické
rtuti. Ta by teoreticky mohla ve volné přírodě
znečistit vodu v objemu dvou Slapských
 přehrad.

Věděli jste například, že úspora 57 268 litrů
ropy se rovná spotřebě stejného množství
potřebného k ujetí skoro 850 000 kilometrů
běžným autem? Nebo že 4 386 „kubíků“ vody
znamená množství pro téměř 60 000 cyklů
sprchování? Třídění je opravdu důležité a kaž-
dá věc, co již dosloužila, má své místo. Na kaž-
dém výrobku je piktogram, který vám
pomůže, pokud si nejste jisti.

S Libor Michvocík
TS Příbram

s využitím materiálů společností Asekol,
Ecobat a Ekolamp

Každou noc svítí 4 500 lamp

– V českých domácnostech se denně roz-
svítí 66,5 milionu světelných zdrojů:
wolframových žárovek (42 %), kom-
paktních „úsporek“ (31 %), „halogenek“
(11 %) či stále častěji LED žárovek (10 %).

– Nejvíce světelných zdrojů se rozsvítí
v Olomouckém, Jihočeském a Králové-
hradeckém kraji, kde jich na domácnost
připadá více než 21.

– Naopak nejméně jich svítí v kraji Plzeň-
ském, Pardubickém a na Vysočině, kde
je průměr domácnosti okolo jedenácti.

– Oblibě se těší hlavně kompaktní zářiv-
ky, ale největší dynamiku růstu vyka-
zují LED žárovky.

– Neúsporným zdrojům světla dlouho-
době vévodí wolframové žárovky.

– V Příbrami denně svítí na 4 500 lamp
veřejného osvětlení.

Co patří do červených kontejnerů? 

– mobilní telefony, vysílačky, navigace;
– přehrávače mp3, diskmany, rádia;
– notebooky, klávesnice, myši;
– baterie a nabíječky;
– kalkulačky, budíky;
– elektronické hračky, auta na vysílačku,

roboti;
– menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,

toastovače, mixéry, drtiče ledu, rych-
lovarné konvice aj.);

– fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky;

– žehličky, ruční vysavače;
– další elektrospotřebiče do velikosti 

40 × 50 centimetrů.

V zářivkách je toxická rtuť, jejich recyklace je tedy nanejvýš potřebná. Foto: Ekolamp



Maminky nejen z Příbramska budou moci
rodit ve zcela novém prostředí. Oblastní
nemocnice v Příbrami 20. července slavnostně
otevřela zrekonstruovanou porodnici. Nové
prostory se nacházejí ve třetím a čtvrtém patře
pavilonu D4 v nemocničním areálu v centru
Příbrami. 

Kromě většího počtu lůžek nabízí porodnice
především vyšší komfort maminkám a perso-
nálu. „Za těch 22 let, co v této nemocnici pra-
cuji, jsem se 11 let snažil o novou porodnici.
Dvakrát nám osud nepřál, a nyní chci poděko-
vat těm, kteří nám pomohli. Jsem rád, že náš
požadavek na rozšíření oddělení můžeme
potvrdit narůstajícím počtem porodů v pří-
bramské porodnici,“ řekl primář oddělení Petr
Chudáček. Ten zastává filozofii rozumného
porodnictví a vzájemné důvěry a komunikace.
Pokud to stav matky a dítěte dovolí, je dán
prostor i porodním plánům a individuálním
přáním.

Nové porodní sály jsou prostorné a moderně
vybavené. V koupelnách se nacházejí sprcho-
vé kouty s masážními tryskami a v jednom
i vana. Myšleno bylo také na rodinné přísluš-
níky, kteří mohou odpočívat v pohodlných
křeslech s podnožkami. 

„V současnosti je v porodnictví běžné, že si
klientky před porodem dopředu vybírají místo,
kde budou rodit, a jsem velmi rád, že dnešním
dnem se budeme prezentovat jako nemocnice,
která dokáže poskytovat porodní a poporodní
péči 21. století,“ uvedl ředitel Oblastní nemoc-
nice Příbram Stanislav Holobrada. 

A jak taková porodnice 21. století vypadá?
Kromě špičkového přístrojového vybavení
a zázemí pro personál ji charakterizuje napří-
klad kompletně polohovatelné porodní lůžko,
které umožňuje i porod vsedě. Speciální vyhří-

vané lůžko pro ošetření miminka, relaxační
vana, jež v první době porodní pomáhá ulevit
od bolesti, výjimečně vybavený operační sál
pro císařské řezy, který poskytuje i v případě
tohoto typu porodu přímý kontakt matky
s novorozencem, prostorné poporodní pokoje,
kde může být s matkou přítomni i rodinní pří-
slušníci, a to vše kompletně klimatizované. 

Celkové náklady na rekonstrukci činily
103,5 milionu korun a většinu z nich hradil
Středočeský kraj.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram
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ORL v Příbrami zůstává

Příbramská nemocnice zachovává péči
v oblasti ORL, a to navzdory personálním
obtížím, které vedení instituce řešilo
v posledních týdnech. Ohlášené změny
se mají běžných pacientů dotknout jen
minimálně. Lůžkové oddělení bude nově
spadat pod chirurgii hlavy a krku. Za
pomoci externích lékařů z Thomayerovy
nemocnice se podaří zachovat i ambu-
lantní provoz, kde dojde k drobné úpravě
ordinačních hodin. V nemocnici se bude
i nadále provozovat dětská operativa. Bez
péče nezůstanou ani pacienti, kteří vyhle-
dají pohotovostní službu. Podle diagnózy
se o ně postarají pohotovostní služby pří-
buzných oborů. Jen v případě vážnějších
stavů či komplikací budou pacienti pře-
vezeni na vyšší pracoviště do Prahy.

S red

Dárek pro maminky

Do konce srpna 2017 nebude hrazen
poplatek za nadstandardní pokoj v nově
zrekonstruovaných prostorách poporod-
ního oddělení. 

Projekt Erasmu+ završil výjezd do Hoornu
Ve dnech 12. až 15. června 2017 se uskutečnil poslední výjezd do Hoornu v rámci projektu Erasmus+ nazvaný „Zvyky a tradice
v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání“. 

Projekt byl realizován v posledních třech
letech a město Příbram jako jeho předkladatel
zapojilo na české straně šest příbramských
mateřských škol a dvě základní školy, jejichž
zřizovatelem je právě město, a Vzdělávací insti-
tut Středočeského kraje. Na nizozemské straně
vystupovaly město Hoorn, Bernardus van
Bockxmeerschool, Stichting Kinderopvang
Hoorn a Stichting Netwerk. Tento vzdělávací
program byl založen na metodě artefiletiky. Jde
o moderní pojetí výchovy, které rozvíjí schop-
nosti komunikace, reflektivity a kritického myš-

lení a využívá zážitkového přístupu prostřed-
nictvím uměleckých aktivit. 

Uskutečnilo se několik workshopů artefile-
tiky, kterých se účastnili čeští i holandští učitelé.
Při výjezdu do Hoornu se konala závěrečná kon-
ference, na které jsme zhodnotili přínosy pro-
jektu pro všechny zapojené instituce a pokřtili
knihu o tradicích a zvycích v České republice
a Nizozemsku. Elektronická verze knihy bude
k dispozici na webových stránkách města. 

Důležitou součást projektu představovaly
výjezdy pedagogů, v rámci kterých navštěvo-

vali partnerské instituce, poznali systém vzdě-
lávání v partnerské zemi, vyměňovali si zku-
šenosti a čerpali inspiraci pro svou práci. Tři
roky utekly jako voda, ale věříme, že navázaná
spolupráce a partnerství bude pokračovat dal-
ším projektem Erasmus+. Stejně tak jako spo-
lupráce mezi městy Příbram a Hoorn, která
v letošním roce dosáhla 25letého jubilea. 

S Lenka Lexová
Erasmus+

Dozvídejte se více o právu i Praze
Příbramská Akademie třetího věku chystá dva cykly přednášek, které jsou určeny zejména pro zralejší obyvatele Příbrami, kteří
se zároveň cítí dostatečně mladí, aby se chtěli něco nového dozvědět.

Akademie třetího věku Vzdělávacího insti-
tutu Středočeského kraje opakuje v akade -
mickém roce 2017/2018 cyklus právních

seminářů nazvaný Jak se neztratit a orientovat
v dnešním právním světě. Jeho cílem je zvýšit
právní gramotnost posluchačů, přihlásit se
mohou zejména lidé starší 55 let. Cyklus semi-
nářů v celkovém rozsahu 25 hodin obsahuje
pět setkání po pěti výukových hodinách. Od
září 2017 do ledna 2018 vždy od 9.00 do
14.00 se frekventanti budou moci dozvědět
více o právních souvislostech bydlení, dědic-
kého práva, uzavírání smluv, uplatňování
a ochrany práva nebo osobnosti a zdraví. Před-
nášky se budou konat v učebně VISK v ulici
Osvobození 387 (bývalá II. poliklinika). 

VISK chystá také vlastivědné putování
nazvané Praha mnoha tváří. Jde o čtyři semi-
náře, které mohou studentům posloužit jako
průvodce po částech Prahy při individuálních
výletech. Rozsah programu je 4 × 5 vyučo -

vacích hodin. Semináře se budou konat
v posluchárně Waldorfské školy Příbram vždy
od 9.00 do 14.00 (předběžné termíny: 31. říj-
na, 21. listopadu, 12. prosince a 9. ledna). 

Přihlášky na oba vzdělávací projekty se při-
jímají do 30. září 2017 nebo do naplnění kapa-
city studijní skupiny na e-mailové adrese
novakova@visk.cz nebo poštou na adrese
VISK, Osvobození 387, Příbram VII, 261 01.
Účastnický poplatek za každý cyklus předná-
šek činí 750 korun, občané města Příbram platí
o 200 korun méně.

S Stanislav D. Břeň

Důležitou součást projektu představovaly výjezdy pedagogů, v rámci kterých navštěvovali partnerské instituce.

Semináře nazvané Jak se
neztratit a orientovat
v dnešním právním světě
začínají už v září.

Porodnice pro 21. století
Příbramská nemocnice otevřela novou porodnici. Zvýšil se nejen počet lůžek na poporodním oddělení, ale především standard
v přístrojovém vybavení a komfort pro maminky i rodinné příslušníky. Náklady na přestavbu současné porodnice dosáhly téměř
104 milionů korun, většinu z nich hradil Středočeský kraj.

Příbramská porodnice prošla kompletní přestavbou s cílem, aby se zde dobře cítily maminky i lépe pracovalo per-
sonálu. Foto: ONP

Moderní vybavení porodních sálů.

Nové jsou i společenské prostory.

Soukromí poporodních pokojů.

Příjemné prostředí pro návštěvy.
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Výlet pro houbaře úbočím Toku
Houbařská sezona se rozjíždí jen zvolna, úzkým profilem je hlavně voda. Přesto se však postupně objevují křemenáče smrkové
i březové, kováře, smrkové i hnědé hřiby, klouzky, kozáky, narazil jsem i na v Brdech spíš raritní lišky a brzy se dočkáme nejspíš
i ryzců a strakošů. Nenechme se zmýlit lákavým vzhledem místy se hojně vyskytujících kříšťů a hřibů žlučových, ty by nám
smaženici dokázaly dost znechutit. Pozveme vás proto na víkendový výlet po cestách, v jejichž okolí se s trochou dobré vůle vždy
s oblíbenými letními a podzimními houbami potkáme. 

Délka výletu: 13,5 km
S sebou: košík a nůž
Náročnost: střední
Doprava: Využijeme autobusové spoje do Brd
z Příbrami. Jako správní houbaři vyrazíme
hned ráno – v 6.50 z autobusového nádraží
(spoj D22) do Obecnice. V 7.10 jsme v obci na
návsi (prodejna, ubytování, restaurace).
Podrobná mapa včetně GPS souřadnic: na
webu Poznejpribram.cz

ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ: 
Albrechtský přivaděč: Pozoruhodné tech-

nické dílo, umělý vodní kanál, dlouhý 1,8 km,
přivádí část vody Albrechtského potoka přímo
do VN Obecnice/Octárna.

Studánka U Kloboučku: Pěkně upravená
studánka s malým rybníčkem a posezením pod
svahy vrchu Klobouček.

Klobouček: Vrch (703 m n. m.) ve východ-
ních svazích Toku skrývá pod vrcholem
mohutná skaliska a unikátní fragmenty
původní vegetace Brd na sutích u úpatí vrchu.
II. zóna CHKO.

Kamenné schodiště: Schodiště s více než
100 stupni kdysi zkracovalo cestu z Klobou-
čecké fořtovny na tockou Carvánku. 

Požární příkop: Příkop byl vybudován
kolem celé Dopadové plochy Tok, aby zabra-
ňoval šíření požárů, které často na cílové ploše
vznikaly v důsledku vojenského výcviku. Dnes
spodní částí vede modrá turistická značka.

Studánka Pilka: Pěkná studánka hned vedle
Obecnické cesty, oblíbená zastávka turistů.
Vodní zdroj je sledován ČHMÚ.

VN Pilská: Objemem zadržované vody
(1 870 000 m3) největší nádrž v Brdech, plo-
chou (22,5 ha) třetí největší. Hráz je vysoká
19 m. Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro
Příbram.

Hájovna U Slaniny: U malebné hájovny
nedaleko Kozičína najdeme také pěknou obo-
ru s jeleny. Oblíbený cíl vycházek.

Kozičínské skály: Asi 350 m dlouhý skal-
natý hřeben je skryt v lese hned za posledními
staveními osady Kozičín.

POPIS TRASY:
Po červené značce (a Kloboučecké cestě)

překročíme Albrechtský přivaděč a kolem Stu-
dánky U Kloboučku (2,5 km) dojdeme na
Obrázeckou cestu, po Schůdecké cestě vystou-
páme Kamenným schodištěm (4,1 km) do
požárního příkopu. Tady červená končí a my
uhneme vlevo příkopem po modré až na roz-
cestí Pod Tokem se zelenou značkou (5,1 km).
Následně po zelené a Buršovské cestě dojdeme
na křižovatku s Káňskou cestou (6,1 km), po
které se dáme. To je první neznačený úsek
výletu. Příjemnou Káňskou projdeme celou
až na rozcestí s Čihadelskou cestou (7,4 km).
Po ní uhneme vlevo dolů až na rozcestí Na Tře-
tí (8,3 km), kde se již potkáme se zelenou znač-
kou. Uhneme po ní vlevo na Obecnickou cestu

a kolem studánky Pilka dojdeme na rozcestí
U Pilské studánky (9,3 km). Pokračujeme po
zelené kolem hráze Pilské nádrže na rozcestí
Pila (10,5 km). Tady už uhneme na modrou
značku a Slaninskou cestu. Tam, kde modrá
značka odbočuje (11 km) ze silničky vlevo
vzhůru směrem na Ohrádku a Třemošnou,
začíná druhý – a poslední neznačený úsek. Po
silničce pokračujeme až k hájovně U Slaniny
(obora s jeleny; 12 km) a dolů do osady Kozi-
čín. Tady se můžeme občerstvit v nové res-
tauraci při čekání na linku 5A, která odtud
odjíždí do Příbrami v 15.20 a v 18.20. Od kři-
žovatky Buršovské a Káňské cesty si můžeme
výlet zkrátit do Orlova, kde je také příjemná
restaurace a linka 5A z něj odjíždí v 15.12
a 18.12. Trasa by pak byla dlouhá jen 9,8 km. 

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Obecnice

Kloboučská cesta

Albrechtský přivaděč
U Kloboučku

Kamenné schodiště
Schůdecká
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Pod Tokem

Káňská cesta

Čihadelská cesta

Obecnická cesta

v. n. Pilská Slaninská cesta
Kozičín

Třemošenská cesta

Třemošná

Malá
Třemošná

Oseč

Víkendový výlet si můžete zpestřit hledáním hub. Elipsy na mapě označují vyhlášené houbařské revíry. Foto: Pavel Čámský

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

Stoupání: 342 m Klesání 280 m
4 km 8 km 12 km

802 m n. m.

689 m n. m.

Březohorští četníci měli často 
nelehkou službu
V polovině června se na Novém rybníce konal Den bezpečné Příbrami s cílem seznámit především děti s prací hasičů, záchranářů,
vojáků a také policistů, jejichž sbory jsou v současnosti složkami tzv. Integrovaného záchranného systému. Předválečným
předchůdcem Policie České republiky bylo četnictvo zřízené zákonem císaře Františka Josefa I. 

V Příbrami byla četnická stanice zřízena
4. září 1850 a dvanáct jejích členů bylo uby-
továno v domku v Plzeňské ulici. Do její pra-
vomoci spadaly tehdy ještě nesamostatné
Březové Hory. Dne 10. března 1884 si však
politické poměry v okolí Příbrami vynutily zří-
zení další četnické stanice – a to právě na Bře-
zových Horách. Byli tam posláni tři muži,
jejichž rajon zahrnoval ještě Podlesí, Oseč,
Orlov, Kozičín, Lazec, Vysokou Pec, Bohutín,
Kamennou, Třebsko, Tisovou, Lazsko, Nary-
sov, Zdaboř, Žežice, Lešetice a Brod. Březo-
horští četníci se nejprve usídlili na místní
radnici.

UKLIDNIT DĚLNÍKY
Nová četnická stanice byla podle četnické

pamětní knihy založena na žádost březohor-
ského obecního zastupitelstva proto, že v tom-
to okrsku žilo kolem 6000 dělníků, pracujících
převážně u zdejšího horního závodu, a socia-
lističtí agitátoři je vyzývali k  nepokojům.
Vzhledem k těžkým sociálním podmínkám se
jejich úsilí začalo setkávat s ohlasem. Horní
závod však svým zaměstnancům zakazoval
účast na podnicích, které socialisté organizo-
vali, a úkolem četníků bylo zajistit veřejný
pořádek. 

Kromě ochrany veřejného zájmu Rakous-
ka-Uherska a stíhání drobných zlodějů napří-
klad zasahovali četníci posílení o čtyřicet
mužů z různých četnických stanic v Čechách
při neklidném dění po březohorské důlní kata-

strofě z 31. května 1892, a to po šest týdnů.
Postupně byl počet zdejších četníků zvýšen
na šest a v Bohutíně byla zřízena samostatná
četnická stanice, protože manifestace a další
protestní akce chudého dělnictva neustávaly.
Se začátkem první světové války dohlíželi čet-
níci na transporty stovek válečných uprchlíků,
které zde bylo třeba ubytovat, nasytit a teple
obléct.

ČETNÍCI ŠETŘILI I TĚŽKÉ ZLOČINY
V letech po vzniku Československé republiky

se na Březových Horách kromě krádeží, opa-
kovaných stávek, několika požárů a smrtel -

ných úrazů v dolech a běžných přestoupení
zákona událo i několik vražd. V  roce 1925
zavraždil třiadvacetiletý mladík bez za -
městnání svého devětačtyřicetiletého spícího
otce – horníka devíti ranami sekerkou do hlavy.
Těžko říci, co bylo příčinou rodinných nesvárů.
Mladík byl odsouzen k trestu smrti provazem,
který mu byl nakonec změněn na 20 let těžkého
žaláře.

Snad nejsmutnější případ, který březohorští
četníci vyšetřovali před druhou světovou vál-
kou, se udál v roce 1934. Den před Štědrým
večerem odešla z domova sedmnáctiletá dívka
a vyhlášené pátrání bylo bezúspěšné. Až kon-
cem března 1935 byla nalezena ve Vokačov-
ském rybníce (Drozďáku) u Vysoké Pece její
mrtvola. Zkušeného čtenáře jistě hned napad-
ne, že za její smrtí stál nějaký muž. Po Příbrami
se šuškalo, že dívka byla těhotná. Zjištěný dív-
čin milenec se nakonec přiznal, že svou dívku
zardousil a s přivázaným těžkým kamenem ji
hodil do rybníka. Podle vyprávění pamětníků
se bál přivést domů nemajetnou nevěstu. Byl
odsouzen na 30 let těžkého žaláře. 

Třetí vražda se udála v červnu 1936, kdy
matka zabila velkým kuchyňským nožem svou
nedospělou dceru a pak se oběsila. O necelý
měsíc později zabil blesk dělnici z Drmlova
Pole a její pětiletou dceru, když se vracely
domů z lesa.

Zápis z roku 1931 dosvědčuje, že za první
republiky a před vypuknutím světové hospo-
dářské krize se problémy nevyhýbaly ani pří-
slušníkům četnictva: 21. září se oběsil pro
neurovnané majetkové a rodinné poměry bře-
zohorský četnický strážmistr. 

Od roku 1938 se obsah zápisů mění – v září
vláda republiky zakázala všechny veřejné pro-
jevy. Součástí mobilizace vyhlášené 23. září
se stalo odvádění motorových vozidel do
Rokycan a rolnických koní a vozů na Dobříš
pod dohledem četnictva, jejich vracení probí-
halo po říjnové demobilizaci.

SNB NA BŘEZOVÝCH HORÁCH
Pamětní kniha březohorských četníků končí

zápisem o prosincovém rozpuštění zdejší
komunistické strany a zprávou o zdražování
životních potřeb. Více než dvě třetiny knihy
zůstaly prázdné, protože po skončení druhé
světové války se uspořádání policejních orgá-
nů změnilo. I na Březových Horách byl založen
Sbor národní bezpečnosti (SNB).

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Začátkem první světové
války dohlíželi četníci na
transporty stovek válečných
uprchlíků, které zde bylo
třeba ubytovat, nasytit
a teple obléct.

Rakouské četnictvo kontroluje na příbramském nádraží haličské uprchlíky. Foto: SOkA Příbram
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Sto let od bitvy u Zborova
V roce 2017 uplynulo 100 let od bitvy u Zborova, v níž se na východní frontě 1. světové války (1914–1918) českoslovenští legionáři
nejen vyznamenali po boku ruských spojenců proti rakousko-uherské a německé armádě, ale od níž se začala psát významná
kapitola našich novodobých dějin, neboť byl poprvé dobrovolnickému československému vojenskému útvaru svěřen samostatný
frontový úsek. 

Československá legionářská brigáda se obje-
vila na válečné scéně po dlouhých staletích
jako samostatný bojový útvar. Naši legionáři
si tehdy jasně uvědomovali, že bez porážky
Rakouska-Uherska a Německa nebude ani čes-
koslovenské samostatnosti a vybudování
demokratického státu. Předpokladem bylo ale
válečné vítězství spojenců, na jejichž straně
čs. vojáci bojovali. 

NASTUPUJÍ I VOJÁCI Z PŘÍBRAMSKA
Naše brigáda plnila bojový úkol u ukrajin-

ského městečka Zborov, kde měla zaujmout
frontový úsek široký 6,5 km. Byla jen mini-
málně posílena dělostřelectvem a předpoklá-
dalo se, že zasáhne do bojů až v okamžiku, kdy
sousední spojenecké ruské divize prolomí
nepřátelskou linii. Od 10. června 1917 se jed-
notlivé roty čs. brigády soustřeďovaly v obcích
okolo Jezerné, kde se nacházel štáb brigády

a štáb 1. čs. pluku. Plán útoku vypracovali
poručíci Stanislav Čeček a Otakar Husák, veli-
telé 1. a 2. praporu 1. čs. střeleckého pluku.
Při přípravě využili zkušeností získaných
v předchozím období v průzkumných oddí-
lech.

Boje u Zborova se zúčastnila řada vojáků
z Příbramska, někteří i ve významných veli-
telských funkcích, jako například prap. Josef
Beránek z Dobříše (pozdější generál), který po
smrtelném zranění dosavadního velitele
6. roty 2. praporu 1. pluku Vojtěcha Holuba
převzal velení nad 6. rotou. Páté rotě 2. pra-
poru 3. pluku velel prap. Matěj Němec z Jano-
va u Sedlčan (taktéž pozdější generál). Stalo
se tak rovněž z důvodu zranění nadřízeného
a Matěj Němec pak dočasně převzal i celý pra-
por.

PEČLIVÁ PŘÍPRAVA
Přestože se hlavní útok ruských spojenec-

kých vojsk proti rakousko-uherským pozicím
plánoval jižněji a ve zborovském úseku měla
probíhat pouze bojová demonstrace, velení
čs. brigády připravilo akci velmi pečlivě. Když
se hlavní průlom fronty podařil přímo u jižních
sousedů, přidala se 2. července 1917 také Čes-
koslovenská střelecká brigáda nasazením
všech sil při útočném boji. Skutečnost, že proti
pozicím legionářské brigády byly rozmístěny
dva pěší pluky rakousko-uherské armády
s převážně českým mužstvem – 35. plukem
z Plzně a 75. plukem z Jindřichova Hradce, se
odrazila i v následujícím průběhu bitvy. Čs.
brigáda zaujala u Zborova úsek od Pohrebců
po Jozefówku. Převzatý rajon byl však ve špat-

ném stavu. Zákopy neudržované, drátěné pře-
kážky rozbité, kulomety zrezavělé a většinou
nefunkční. Strategie postupu čs. brigády spo-
čívala v tom, že první dva čs. pluky se zařadily

Dobové vyobrazení znázorňující boj muže proti muži v bitvě u Zborova dne 2. července 1917. Zleva útočí 
čs. legionáři, v popředí se brání vojáci rakousko-uherské armády, z nichž mnozí byli české národnosti. 

Příbramský rodák Josef Baier, na snímku v hodnosti
plukovníka, se zúčastnil dne 2. července 1917 bitvy
u Zborova a poté i dalších střetnutí čs. legionářů.

do prvního sledu a 3. čs. pluk byl připraven
v záloze.

Československá střelecká brigáda zahájila
útok 2. července 1917 v 9.00. Jako předvoj
vyrazili nejprve naši vojáci vyzbrojení granáty
a ručními bombami a po nich jednotlivé roty
brigády. Hlavními cíli útoku byla kóta 394
Mohyla a bezejmenná kóta 391, které byly
využity jako dominanty nepřátelské rakous-
ko-uherské obrany. Zatímco dělostřelectvo
soupeře pálilo do našich opuštěných zákopů,
malé oddíly československých legionářů
dobývaly jednotlivé obranné pozice nepřítele.
Československým vojákům se podařilo zlomit
odpor protivníka i na návrší Mohyla a po šesti-
hodinovém boji pronikla brigáda do hloubky
3–5,5 km v rakousko-uherské obraně. Zajala
62 důstojníků a 3150 vojáků, ukořistila 15 děl
a mnoho strojních pušek (kulometů). Vlastní
ztráty činily 185 padlých a asi 800 raněných
Čechoslováků. 

SYN PROTI OTCI
Během bojů došlo k zajímavým scénám.

Například otec sloužící v rakousko-uherské
armádě vrhal granáty na svého vlastního syna,
který byl v čs. legionářském vojsku. Až když
otec poznal syna, odhodil pušku a padl mu do
náručí. Syn ho poté nechal odvést do bezpečí
v zajetí. Vyměnili si spolu jen pár slov, na víc
nebyl čas. Podobných epizod bylo několik.
Nebo když se v boji muže proti muži setkal
bratr s bratrem… Z legionářů z Příbramska padl
19. června 1917, tedy ještě před zahájením
hlavní operace, Vilém Melichar ze Smolotel,
příslušník 2. roty 3. čs. střeleckého pluku Jana
Žižky z Trocnova, a je pohřben v Cecové.
Z města Příbram položili život u Zborova Vác-
lav Kadlec a Ladislav Káně.

Zprávu o boji Čs. střelecké brigády u Zborova
přinesl záhy tisk mnoha zemí světa. Vojenský
úspěch v této bitvě měl i velký politický
význam, neboť spojenecké dohodové státy
následně zařadily mezi své válečné cíle také
vznik samostatného Československa.

S Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram

„V boji muže proti muži 
se setkal 
bratr s bratrem…“

Alois Laub (gen. in mem.) z Příbrami, na vyobrazení
z r. 1936 v uniformě majora čs. armády, bojoval u Zbo-
rova v r. 1917 jako střelec 2. čs. střeleckého pluku.

Generál s neblahou pověstí
v Praze i Příbrami
Náš seriál životopisů vojevůdců třicetileté války, kteří zasáhli do dějin našeho města,
by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o posledním ze švédských válečníků 
Janu Kryštofovi (ve švédském pravopise Hansu Christofferovi) Königsmarckovi. 
Žil v letech 1600 až 1663. 

Jan Kryštof Königsmarck se narodil v Bra-
niborsku ve městě Kötzlin (dnes Kyritz) v rodi-
ně starobylého šlechtického rodu. O jeho
mládí není známo příliš informací. Vzdělání
získal jako páže na dvoře Bedřicha vévody
brunšvicko–lüneberského. V  roce 1620 se
nechal naverbovat jako pěší voják do sasko-
-lauenburského pluku. V roce 1625 přesedlal
do jízdního oddílu téhož pluku a brzy povýšil
do hodnosti rytmistra. 

V roce 1629 se objevil přímo ve službách
Habsburků, ale již o rok později přešel na švéd-
skou stranu. Od roku 1636 byl plukovníkem,
samostatně zvítězil v bitvě u Rodkirchenu.
Další etapu války strávil ve Slezsku, kde se
proslavil v bitvě u Svídnice (1642) a  v druhé
bitvě u Breitenfeldu, kde velel levému křídlu
švédské armády. Později bojoval ve středním

Německu a v Sasku, obsadil Brémy a Verden.
Jeho neznámější vojenskou akcí se však stalo
tažení do Čech v posledním půlroce války. Dne
26. července 1848 dobyl Malou Stranu a Praž-
ský hrad, poté oblehl zbylé město a několikrát
se jej pokusil dobýt. Zatím co levobřežní část
Prahy nemilosrdně vydrancoval, čímž se
navždy nechvalně zapsal do mysli českých
obyvatel, na pravém břehu čelil srdnatému
odporu vojska i Pražanů. Legendární se stala
účast studentů jezuitských škol v lítém boji,
z nichž ti nejstatečnější byli následně povýšeni
do šlechtického stavu.

V Praze také Königsmarcka zastihla zpráva
o uzavření míru, a přestože dobývání Prahy
protahoval, co to bylo možné, nakonec se
musel mírovým smlouvám podvolit a odtáh-
nout s nepořízenou. V roce 1651 byl za záslu-
hy povýšen do hraběcího stavu a v roce 1655
jmenován polním maršálkem. V té době začal
budovat své nové sídlo poblíž Hamburku, kte-
ré nazval Agathenburg, podle jeho ženy Agáty
z Leestenu. O rok později vypukl nový konflikt
na severu Evropy, tzv. Švédsko-polská válka,
do které se samozřejmě Königsmarck ihned
zapojil, avšak během prvních bojů upadl do
zajetí, ve kterém byl nucen setrvat až do jejího
konce v roce 1660. Většinu času strávil v pev-
nosti Weichselmünde, která se nachází na bře-
hu Baltu poblíž Gdaňsku. 

Jan Kryštof zemřel v roce 1663 ve Stock-
holmu. Jeho dva synové se rovněž věnovali
vojenské kariéře, ovšem každý v jiné zemi.
Otto Vilém sloužil v benátské armádě, zatímco
Kurt Kryštof dosáhl hodnosti generála ve
 službách Holanďanů. Dodejme ještě, že jeho
dcera Beáta Alžběta byla provdána za význam-
ného švédského hraběte Pontia Bedřicha de
la Gardie.

Do příbramských dějin se zapsal jako velitel
poslední větší operace v dějinách třicetileté
války, kdy se válka vrátila do míst, kde před
třiceti lety vznikla. Součástí obléhání Prahy
se staly drobné válečné operace v rámci celých
Čech, které měly zejména zásobovací cha -
rakter. Jelikož habsburská armáda byla v té
době v troskách, byly Čechy vydány nepříteli
na milost a nemilost. Tehdy se Švédové dostali
také do Příbrami, kterou značně zpustošili.
Naštěstí se většina obyvatel uchránila od smrti
v  brdských lesích. O této události jsme se
 zmínili již minule, v  životopise generála
 Wrangela.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Švédové se dostali 
do Příbrami
a značně ji zpustošili.

Jan Kryštof Königsmarck. Foto: wikipedia

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.



Hravá Asta 
Fenečce křížence je

pouze několik měsíců.
Strážníci ji převezli

7. července od ubytov-
ny Horník. Má veselou

a hravou povahu. 

Bázlivá Cora
Asi dvouletá fenka

putovala do psího útul-
ku 7. července 

po odchytu v zahrád-
kářské kolonii Baník. 

Je to velmi bázlivá 
psí slečna.

Anička je veselá
Několikaměsíční kří-

ženka byla odchycena
15. července u obcho-

du Leko v Seifertově
ulici v Příbrami. 

Jde o veselé a hravé 
štěňátko.

| 31 || 30 |

NA ZÁVĚR

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – 

život a dílo příbramského
rodáka

7. 9. 17.00 Vernisáž výstavy 
Jiří Slíva Nonsens? Nesmysl!

8. 9.–15. 10. Výstava 
Jiří Slíva Nonsens? Nesmysl!

11. 9. 16.00 30. zasedání ZM Příbram
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

KALENDÁŘ AKCÍ

Zaběhla se hlavně štěňata

Město Příbram a skupina Ginevra pořádají začátkem září historickou slavnost, která se bude
konat na nádvoří Svaté Hory. Název akce je ukryt v tajence.

Tajenka ze zpravodaje č. 6/2017: Prokopská pouť na Březových Horách. Knihu vyhrává pan
Pavel Švarc. Blahopřejeme.

Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako třetí v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

S sdb

Princezna a drak – loutky
Příbramit a bytízit
Zmizelá Příbram
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
Od Vltavy k Dunaji. Česko-bavorská část
svatojakubské poutní cesty

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

16. 8. 20.00 Křižáček
17. 8. 20.00 Atomic Blonde: Bez lítosti
20. 8. 14.00 Emoji ve filmu
20. 8. 17.00 Slow West – Filmový klub
23. 8. 20.00 Annabelle 2: Zrození zla
24. 8. 20.00 Po strništi bos
25. 8. 17.00 Emoji ve filmu
25. 8. 20.00 Zabiják & bodyguard
26. 8. 16.00 Velká oříšková loupež 2
26. 8. 19.00 Po strništi bos
27. 8. 16.00 Emoji ve filmu – 3D projekce
27. 8. 19.00 Annabelle 2: Zrození zla
29. 8. 16.00 Já, padouch 3
30. 8. 16.00 Já, padouch 3 – 3D projekce
30. 8. 19.00 Baby driver
31. 8. 16.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
31. 8. 19.00 Valerian a město tisíce planet – 3D

projekce

KINO PŘÍBRAM

23. 8. 17.00 1. FK Příbram x FK Varnsdorf
9. 9. 17.00 1. FK Příbram x SK Dynamo České

Budějovice
16. 9. 16.30 1. FK Příbram x FK Olympia

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

19. 8. Poutní slavnost – vigilie
20. 8. Poutní slavnost
9. 9. Příbramská svatohorská šalmaj
9. 9. Běh hasičů do Svatohorských schodů

SVATÁ HORA

Fíbí z Červené
Sedmi až osmiletá 

fenka anglického bul-
doka byla nalezena 

5. července v lokalitě
Červená.

19. 8. 17.00 The Tap Tap, Keks, Jaroslav Uhlíř
s kapelou – společný koncert

LETNÍ KINO

Ani gram uranu okupantům
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Kresby z vězení
Skautská lilie za ostnatým drátem
V lágru 

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY

Den pro zvíře v lesoparku
Den pro zvíře je charitativní akce, jejíž první ročník se koná

2. září 2017 v Lesoparku Litavka v Příbrami. Pořadatelem
akce je spolek Ne množírnám, záštitu převzalo město Příbram.
Svou účastí podpoří akci Lukáš Langmajer. Finanční výtěžek
z Běhu pro útulky a tomboly bude rovným dílem rozdělen
a věnován Psímu útulku v Lazci a Spolku pro kočku Příbram. 

PROGRAM AKCE: 
– Běh pro útulky – Běhejme a pomáhejme útulkům
– Vyhlášení vítěze soutěže Pes Příbrami 2017
– Ukázka Canisterapie – Spolek Pessos
– Veterinární poradenství – vet. klinika Na Zdaboři – Příbram 
– Ukázka dog dancingu – Tersi a Bazzi
– Ukázka zachráněných slepiček zvelkochovu – Slepice vnouzi 

– Přednáška o množírnách – Ne množírnám
– Prezentace Psího útulku v Lazci a Spolku pro kočku Příbram 
– Prezentace Psího útulku Dobříš a spolku Srdeční záležitosti 
– Tombola, soutěže a zábava pro děti v průběhu celé akce

S red

19. 8. nám. T. G. Masaryka
2. a 16. 9. Dvořákovo nábřeží

FARMÁŘSKÉ TRHY

9. 9. 14.00 Historie příbramských továren –
komentovaná vycházka s Josefem
Bicanem

12. 9. 17.00 Dějiny umění: Mezoamerika – říše
a jejich kultury, přednáška 
J. Froňkové

14. 9. 16.30 Setkání genealogů
19. 9. 18.00 Rodiče a děti Setkání s  malířkou

terapeutkou Františkou Janečkovou
26. 9. 18.00 Husovy Stopy – půjdeme v  nich,

nebo je pošlapeme. Přednáška
Davida Louly 

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Nad krajinou slz a radiace
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

Psí útulek v Lazci zaevidoval v poslední době hned několik štěňat, která se v Příbrami ztratila
a čekají na lidi, kteří jim poskytnou stabilní a přívětivý domov. 27. 8. 15.00 Rockové odpoledne 

na nám. T. G. Masaryka
3. 9. 16.00 Jazzové odpoledne 

na náměstí 17. listopadu

PŘÍBRAMSKÉ KULTURNÍ LÉTO

DIVADLO A. DVOŘÁKA
6. 9. 16.00 Arabská noc
7. 9. 16.00 Arabská noc
7. 9. 19.00 Úhlavní přátelé

11. 9. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále
13. 9. 19.00 Donaha!
14. 9. 19.00 Arabská noc
17. 9. 15.00 Ať žijí duchové
18. 9. 16.00 domácí@štěstí.hned
19. 9. 19.00 Válka Roseových
22. 9. 19.00 Ivan Hlas Trio
24. 9. 19.00 Prokletí nefritového škorpiona
26. 9. 19.00 Ženitba

8. 9. 19.00 Písničky Jirka Hejnic Band
27. 9. 19.00 Jirka Řehulka a Malý beat

D-KLUB

9.–10. 9. Prodejní výstava Nože 2017
16. 9. Burza nerostů

ESTRÁDNÍ SÁL

9. 9. Den železnice v Příbrami
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ PŘÍBRAM

16. 9. 16.00 Koncert skupiny Nástroj snahy
+ křest nového CD

K-FARMA ŽEŽICE

9. 9. Běh Kovohutěmi
23. 9. 1. český maraton Praha – Dobříš
23. 9. SOREX brdský terénní 1/2maraton
30. 9. Běh města Příbrami

BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR

15.–16. 8. Utkání v ledním hokeji – ženy
20. 8. 13.00–15.00 veřejné bruslení
24.–27. 8. Turnaj ženských hokejových

družstev s mezinárodní účastí
25. 8. 16.00 Slavia Praha x Norsko
26. 8. 17.45 HC Příbram x Strakonice
27. 8. 14.00–16.00 veřejné bruslení 

ZIMNÍ STADION

2. 9. 10.00 Den pro zvíře
LESOPARK LITAVKA

Velehrad Vás volá!
SVATÁ HORA

Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků CHKO Brdy
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy

DŮM NATURA

Přijďte se do
lesoparku podívat
na zvířata, ale
nekrmte je

Na ovce kamerunské, ale nově i na
muflony se můžete přijít podívat do pří-
bramského Lesoparku Litavka. V prostoru
za fotbalovým stadionem již od loňska fun-
guje neveliká obora s těmito zvířaty. Pro
výletníky bylo poblíž vybudováno i pose-
zení a altán s krbem a také skluzavka pro
nejmenší děti. Po otevření naučné stezky
v roce 2015 začali rodiny s dětmi, turisté
i cyklisté tento krásný přírodní kout kou-
síček za městem hojně využívat.

Zoo koutek o výměře asi 2 000 m2 je
oplocen, použity jsou dřevěné kůly a obor-
ní pletivo. „Uvnitř obůrky jsou i drobné dře-
vostavby, jako jsou krmelec, slanisko a stáj
sloužící ke krmení a chovu těchto zvířat,“
přibližuje ředitel Městských lesů Příbram
František Chytka s  apelem na to, aby
návštěvníci zvířata rozhodně nekrmili.
Mohou to myslet dobře, ale nevhodné
krmivo se zvířatům často stává osudným.
Přinejmenším způsobí nemoc, v horším
případě smrt zvířete.

„Pokud budou mít rodiny s dětmi přesto
touhu nějaká zvířata nakrmit, ať přijedou
za divočáky na Oboru Skorotín nedaleko
Trhových Dušník,“ doplňuje ředitel měst-
ských lesů. Ve skorotínské oboře jsou kro-
mě divokých prasat, která se jako jediná
krmit můžou, také daňci a mufloni. „Divo-
čáci jsou všežravci a tak jim, na rozdíl od
býložravých ovcí a muflonů, jen tak něco
neublíží,“ vysvětluje ředitel.

Návštěvníci lesoparku také s oblibou
využívají zázemí altánu s krbem. Tam je
možné si opéci například špekáček nebo
ogrilovat masíčko. V okolí altánu jsou lavi-
ce, stoly a  odpadkový koš na směsný
odpad, nedaleko jsou také umístěny kon-
tejnery na tříděný odpad. 

„Naším záměrem bylo na tomto místě
vytvořit takové zázemí a atraktivní prostor
pro to, aby se stal dalším oblíbeným místem
pro výlety Příbramanů, a to se nám, myslím,
podařilo,“ uvedl místostarosta města
 Příbram Václav Švenda. Zároveň upozornil
i na fakt, že koutek vznikl za podpory spo-
lečnosti EKO-KOM. „Aby nám kolem pose-
zení zůstalo trvale příjemné prostředí, měli
by návštěvníci a zejména ti, kteří na místě
pořádají pikniky, svůj odpad vytřídit do
nedalekých kontejnerů na papír, plast
a sklo,“ dodal místostarosta s dovětkem,
že když budou občané svůj odpad třídit,
kapacita košů na směsný odpad kolem krbu
bude dostačující.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

TURISTICKÝ POCHOD
16. 9. Masarykova Hluboš 

16. 9. Duatlon
NOVÝ RYBNÍK

21. 9. BEDNĚNÍ 2017
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ BEDNA

26. 8. Českem po zadku – skluzavka
PŘÍBRAM VII, UL. OSVOBOZENÍ
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Datová SIM
zdarma

499 K
m sí n , bez závazku

10 GB
dat

Neomezené SMS
do všech sítí

Neomezené volání
do všech sítí

  Tarif je bez smlouvy a jeho cena je v etn  21% DPH.

Zažij zábavu 
s neomezeným 
tarifem #jetovtob
10 GB zábavy na surfování, neomezené 
volání a SMS do všech sítí v nadupaném 
tarifu za super cenu. To všechno te  
m žeš mít bez závazku, pokud ti ješt  
nebylo 27 a máš kartu ISIC. Stav se!

Vodafone prodejna: Pražská 29, 261 01 P íbram
Otevírací doba: Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
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