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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.

Myslím, že je jen málo těch, kteří dosud
nezaznamenali, že město Příbram
letos čeká celá řada slavnostních

akcí. Zkusím se na tuto záležitost podívat
i z jiného úhlu než „jen“ tak, že se dospěláci
mohou těšit na atraktivní program.

Jsem hluboce přesvědčena, že těmi, pro
koho nikdy neuděláme dost, ať už bychom uči-
nili cokoli, jsou především naše děti a také
senioři. Považuji za povinnost myslet při
našem konání především na ně a těšit se
i z jejich radosti ze života. A právě proto by se
i v tomto duchu měly nést nejenom oslavy Pří-
brami, ale vlastně i život v našem městě po
celý rok.

Mimo jiné na základě výše řečeného mám
velikou radost z nedávno proběhlého plesu
seniorů, na kterém se všichni tak báječně
pobavili. Ráda bych touto cestou poděkovala
společnostem ZEMAN maso-uzeniny a Pe -
kárna a cukrárna Hořovice, které připravily 
na své náklady bohaté pohoštění pro několik
set lidí. 

Moc bych si přála, aby se z této podle mého
soudu velmi povedené akce stala tradice, díky
které se budou mít naši senioři na co těšit
i v lednu příštího roku. Tento druh zábavy
nejen člověka odvádí od starostí běžného dne,
ale především přispívá k vytváření pospoli-
tosti, podporuje udržování tradic a celkově
posiluje vztah k městu, ve kterém žijeme. 

A co bude dál? Další takový mezník před-
stavuje otevření prvního Senior Pointu ve Stře-
dočeském kraji. Příbramské vedení města nyní
horlivě shání sponzorské příspěvky právě pro
tuto aktivitu, která otevírá neomezenou škálu
možností, jež bude možné neustále přidávat
a rozvíjet. Namátkou zmiňme zájezdy, kultu-
ru, sportovní vyžití, slevové karty na léky, na
městskou dopravu, na služby plaveckého
bazénu a podobně. 

Senior Point v Příbrami může být místem,
díky kterému budou moci lidé vyššího věku
nejen překonat osamocení, ale také rozvíjet,
sdílet a předávat své poznatky a zkušenosti ze
života. 

Demografická křivka se vyvíjí neúprosně
a každý z nás se dříve či později dostane do
její pokročilé fáze. Měli bychom mít na paměti,
že tak, jak nyní myslíme na své rodiče a pra-
rodiče, budou jednou naše děti a vnoučata
myslet na nás. 

A pokud jde o dětské atrakce související
s letošními oslavami 800 let města, tak si v tuto
chvíli můžeme říci, že je připraveno skutečné
Eldorádo. Ale o tom se zmíníme v některém
z dalších vydání Kahanu. 

S Alena Ženíšková
místostarostka Příbrami
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INTERVIEW

Největším nepřítelem Svaté Hory 
byl vloni čas
Nejvýznamnější příbramská památka a dominanta procházela
vloni rozsáhlou rekonstrukcí, která je nyní po stavební stránce
uzavřena. O podrobnostech se dozvíte v následujícím rozhovoru
s manažerem provozu poutního místa Janem Traxlerem. 

Od přelomu jara a léta loňského roku probí-
hala dalekosáhlá rekonstrukce poutního areálu
na Svaté Hoře. Podle toho, co uvádí projekt, by
nově rekonstruované prostory měly být využity
nejen pro duchovní činnost, ale také stálou
výstavní expozici a pro pořádání krátkodobých
tematicky zaměřených výstav. Dále budou slou-
žit k pořádání kulturních akcí pro široké spekt -
rum návštěvníků i pro vzdělávací akce. Součástí
je i badatelské centrum zaměřené na barokní
kulturu s hudebním archivem. 

V TUTO CHVÍLI JE MOŽNÁ PŘEDČASNÉ
HODNOTIT CELKOVÉ DOPADY
REKONSTRUKCE NA FUNGOVÁNÍ SVATÉ
HORY, LZE UŽ ALE KOMENTOVAT MINIMÁLNĚ
STAVEBNÍ PRŮBĚH PRACÍ. JEDNALO SE
O JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH MODERNIZACÍ
V NOVODOBÝCH DĚJINÁCH SVATÉ HORY. JAK
SE PODLE VÁS VYDAŘILA?

Celá rekonstrukce byla po všech stranách vel-
mi náročná. Je na místě poděkovat všem, kteří
jakýmkoliv způsobem napomohli zdárnému
průběhu. A hodnocení, jak se vydařila, bych las-
kavě ponechal na každém jednotlivci, který
k nám zavítá a bude moci sám posoudit.

UŽ JE ZNÁMA FINÁLNÍ ČÁSTKA VČETNĚ
VÍCEPRACÍ?

Ano, 174 360 000 korun.

JAKÉ BYLY HLAVNÍ FÁZE
A REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI CELÉHO
AREÁLU?

Jednalo se jak o vlastní baziliku s ambity, tak
i o objekt proboštství a rovněž i o celé náměstí
před Pražskou bránou, kde se opěrné zdi nachá-
zely v havarijním stavu, a jehož část tedy musela

být pro veřejnost uzavřena. U všech objektů
došlo k opravám střech a fasád, u baziliky pak
k velice významným restaurátorským pracím
na opravách štukové a malířské výzdoby vněj-
ších kaplí, což byla jedna ze samostatných fází
celé rekonstrukce. V severním křídle ambitu
pod prostory původního muzea a prodejny byly
v suterénní části celkově opraveny nevyužívané
místnosti a nově realizováno podstatné rozší-
ření Svatohorského muzea, jehož součástí se
stalo značné množství historických nálezů obje-
vených v průběhu rekonstrukce. 

Objekt proboštství pak prošel základní opra-
vou interiérů přízemí a patra, kterým byl navrá-
cen původní historický výraz, například zde
byly odstraněny nevzhledné podhledy a ob -
noveny klenby, částečně i s původními do  -
cho vanými malbami. Prostory v dosud nevy-
užívaných suterénech byly opraveny a bude zde
sídlit nově vzniklé kulturně společenské cen-
trum Svatá Hora. 

SVATÁ HORA JE AREÁL, KTERÝ BYL
V PRŮBĚHU STALETÍ POSTUPNĚ UTVÁŘEN,
A PROTO NEBYLO MOŽNÉ S URČITOSTÍ ŘÍCI,
CO NA STAVEBNÍ FIRMU, RESTAURÁTORY
I ARCHEOLOGY VLASTNĚ ČEKÁ. DO JAKÉ
MÍRY REKONSTRUKCE ODPOVÍDALA TOMU,
CO SE PŘEDPOKLÁDALO?

V rámci prováděných prací bylo odhaleno
velké množství nálezů – a to od drobností, napří-
klad střepů historické keramiky, až po velice
významné doklady podoby a fungování tohoto
významného místa v historii. Jedním z nejvý-
znamnějších je bezpochyby objevená pec. Dále
je třeba zmínit pozůstatky původních dlažeb,
celých konstrukcí anebo malířské výzdoby.
Přestože projekt do určité míry počítal s určitým
okruhem možných nálezů, byla jejich míra nato-

lik rozsáhlá, že jej bylo nutné upravit tak, aby
tyto nálezy nebyly porušeny a v optimálním
případě byly začleněny do celkového výrazu
areálu, aby je mohla vnímat i veřejnost. Nicmé-
ně v celkovém pohledu lze říci, že rekonstrukce
proběhla podle základních původních předpo-
kladů. 

NA SVATÉ HOŘE PROBÍHAL HISTORICKÝ
VÝZKUM, KTERÝ PŘINESL
I NEPŘEDPOKLÁDANÉ NÁLEZY. JEJICH
PRŮZKUM DOKONCE PRODLOUŽIL CELOU
REKONSTRUKCI. CO ODBORNÍKY I VÁS
NEJVÍCE PŘEKVAPILO?

Poutní areál na Svaté Hoře prošel v  19.
a 20. století několika rozsáhlejšími přestavbami,
při kterých byly archeologické památky skryté
pod povrchem bohužel opakovaně narušovány.
Výzkum v loňském roce však prokázal, že se
jich přesto zachovalo velké množství a že při-
nášejí podstatné informace.

JEDNÍM ZE ZAJÍMAVÝCH NÁLEZŮ BYLA UŽ
ZMIŇOVANÁ PŮVODNÍ PEC…

Překvapivé byly především okolnosti nálezu.
Pec se dochovala téměř nepoškozená v celé své
výšce, byla pouze ukryta pod novodobými
zazdívkami. Je to v jádru barokní prvek, který
byl několikrát přestavován v průběhu 19. sto-
letí.

LZE NA ZÁKLADĚ NOVÝCH POZNATKŮ
REDEFINOVAT NEBO ROZŠÍŘIT VÝZNAM
SVATÉ HORY? TEDY SPÍŠE V KULTURNÍM
A HISTORICKÉM POJETÍ?

Poutní areál s přilehlou rezidencí byl vybu-
dován jezuity a je mimořádně důležitou památ-

kou na jejich působení v  době rekatolizace 
v 17. a 18. století. Výzkumem se podařilo rozlišit
jednotlivé fáze postupné výstavby Svaté Hory.
A právě tato etapizace byla pro jezuitskou
výstavbu charakteristická, odpovídala postup-
nému financování výstavby z darů věřících.

SVATÁ HORA JE PŘEDEVŠÍM VÝZNAMNÉ
DUCHOVNÍ MÍSTO UKOTVENÉ V MARIÁNSKÉ
TRADICI. PRO MĚSTO ALE PŘEDSTAVUJE
VÝZNAMNOU DOMINANTU, KTERÁ PLNÍ ROLI
SPOLEČENSKOU, KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
I JISTÉ IDENTIFIKACE OBYVATEL S MÍSTEM,
KDE ŽIJÍ. MĚNÍ SE NĚJAK TOTO POJETÍ SVATÉ
HORY PO REKONSTRUKCI? JAKÉ NOVÉ
FUNKCE A „SLUŽBY“ NABÍDNE PO
REKONSTRUKCI?

Poutní areál Svaté Hory by se rád ještě více
otevřel veřejnosti a ukázal propojenost historie,
kultury, tradice a současnosti. Kromě stávají-
cích služeb chceme nabídnout další vzdělávací
akce pro širokou i odbornou veřejnost. Nabíd-
neme například zcela nové – interaktivní – Sva-
tohorské poutní muzeum. 

PŘI SCHVALOVÁNÍ PROJEKTU SE UVÁDĚLO,
ŽE REKONSTRUKCE SVATÉ HORY, KTERÁ MÁ
PŘINÉST TAKÉ NOVÉ FUNKCE PRO
VEŘEJNOST, SE STANE URČITÝM VZOREM
PRO MODERNIZACE PODOBNÝCH OBJEKTŮ.
JAKÉ JSOU PODLE VÁS POZNATKY ZE SVATÉ
HORY, KTERÉ LZE PŘENÉST DÁL?

Projekt byl zcela unikátní svým časovým limi-
tem a nárokem na to, že obnova musela být rea-
lizována vzorovým způsobem. Nejvýznamnější
vzorové prvky projektu představují způsob říze-
ní projektu a spolupráce s památkovou péčí,
které dovedly projekt až k úspěšnému dokon-
čení. Aby bylo možné projekt provést ve vysoké
kvalitě, v rámci daného času a rozpočtu, bylo
nutné nalézt takový způsob rozhodování, který

by umožnil rychle reagovat na nové nálezové
situace. Vzorovým prvkem tohoto projektu byl
tedy způsob, jakým byly v krátkém čase sou-
středěny veškeré informace o nálezové situaci,
a zároveň pružné rozhodování, které bylo na
základě vyčerpávajících informací prováděno
ze strany památkářů bezodkladně.

S ČÍM BYLY PŘI REKONSTRUKCI NEBO
OPĚTOVNÉM ZPROVOZŇOVÁNÍ AREÁLU
NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY?

Naším největším nepřítelem byl čas, který
byl na realizaci vyčleněn.

JAK V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE PROBÍHALA
DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ ČINNOST?

Celá duchovní a pastorační činnost probíhala
nerušeně v nedalekém exercičním domě a v pří-
padě vhodného počasí i na prostranství před
studánkou, kde bylo dočasně postaveno zázemí
pro konání bohoslužeb. Velmi si vážím toho, že
poutníci a návštěvníci Svaté Hory toto dočasné
přesunutí pochopili a podpořili nás.

NA JAK DLOUHO SE DÁ POČÍTAT S TÍM, ŽE
SVATÁ HORA ZŮSTANE V TÉTO PODOBĚ,
RESPEKTIVE REGISTRUJETE DO BUDOUCNA
POTŘEBU NĚKTERÝCH DALŠÍ PRACÍ
A OPRAV?

Pevně věřím, že tato podoba Svaté Hoře zů -
stane co nejdéle a že nás přežije.

REKONSTRUKCÍ PROŠLY ROVNĚŽ
SVATOHORSKÉ SCHODY, KTERÉ SE MINULÝ
ROK OCITLY V HAVARIJNÍM STAVU.
V POSLEDNÍCH LETECH NE ZCELA PLNILY
SVOU ÚLOHU Z DŮVODU CELKOVÉ
ZCHÁTRALOSTI. MYSLÍTE, ŽE PO
REKONSTRUKCI DOJDE K LEPŠÍMU
PROPOJENÍ SVATÉ HORY A MĚSTA?

Celé Svatohorské schody doznaly jistých díl-
čích oprav a doufám, že skutečně propojí město
Příbram a Svatou Horu, jako pupeční šňůra pojí
matku a její dítě.

PRO TURISTU, KTERÝ PŘIJEL PO LETECH DO
PŘÍBRAMI A NEVĚDĚL NIC O PŘESTAVBĚ
SVATÉ HORY, BYLA PŘEKVAPIVÁ JEDNA VĚC –
ZMĚNA BARVY VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ. PROČ
DOŠLO K ÚPRAVĚ A ODPOVÍDÁ VÍCE TOMU,
JAK VYPADALA SVATÁ HORA V MINULOSTI?

Tato – lze říci staronová – podoba Svaté Hory,
může být pro někoho překvapením, je to ale
podoba, která přímo vychází z nálezů původní
historické barevnosti. Takto obdobně tedy Svatá
Hora vypadala za časů své historické slávy.

■ Stanislav D. Břeň

INTERVIEW

Foto: Jaroslav Fúsik

Změna barvy může být pro
někoho překvapením, ale
takto Svatá Hora původně
vypadala.

Unikátem je dochování
barokní pece, která je v celé
své výšce téměř
nepoškozená.

Svatohorské schody doznaly
dílčích oprav a doufám, že
skutečně propojí město
Příbram a Svatou Horu, jako
pupeční šňůra pojí matku
a její dítě.

174 360 000
korun je finální cena 

za loňskou 
kompletní rekonstrukci

poutního areálu 
na Svaté Hoře.

Na snímku Jan Traxler, manažer 
provozu poutního místa. 
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Novák 800: Pro Příbramské začíná
předprodej limitované edice vstupenek
V polovině června letošního roku ožije příbramský Nový rybník a přilehlé letní kino akcí Novák 800, která snoubí dvoudenní
hudební festival a víkendový program pro rodiny s dětmi.

Příbramským zájemcům o muziku a zábavu
jistě neušla informace, že v rámci 800. výročí
města Příbram se kromě jiného chystá akce
nazvaná Novák 800, která spojuje víkendový
hudební festival v letním kině s akcemi pro
děti a rodiny na Novém rybníku. Tato událost
proběhne v pátek 10. a v sobotu 11. června
2016. 

2500 VSTUPENEK PŘEDEVŠÍM 
PRO PŘÍBRAM A OKOLÍ

Naprosto aktuální informací je, že předpro-
dej limitované edice vstupenek začíná už za
pár dní. „Do prodeje přichází 1500 vstupenek,
které jsou za zvýhodněnou cenu. Přejeme si, aby
tuto nabídku využili zejména obyvatelé Příbra-
mi a přilehlých osad a obcí, ale platí samo-
zřejmě, že levnější vstupenky získá, kdo přijde
dříve,“ řekla místostarostka Alena Ženíšková. 

Konkrétně se jedná o 500 vstupenek na
pátek 10. června za 220 korun, stejný po -
čet lístků na sobotu 11. června za 290 korun
a 500 kusů za 390 korun za dvoudenní pro-
gram. Vstupenky si lze koupit v  Knihovně
J. Drdy na náměstí T. G. Masaryka nebo v Infor-
mačním centru v Zámečku-Ernestinu v Tyr-
šově ulici.

Akce je zajímavá hned z několika důvodů.
Jednak se stává jedním z hlavních pilířů celo-
ročních oslav 800. výročí Příbrami. Město
 Příbram coby pořadatel si slibuje návštěvnost
v řádu několika tisíc lidí. Město chce na sebe
strhnout pozitivní pozornost nejen občanů,
ale i turistů. Pokud bude akce úspěšná, může
se stát jednou z příbramských tradičních akcí.
Dalším důvodem k  zájmu o Novák 800 je

nepochybně letní kino, které se nachází ve
velmi zajímavé lokalitě, kterou mohou ostatní
města Příbrami závidět. Přitom se zde neděje
tolik hudebních a společenských akcí, kolik
by si areál zasloužil. „Novák 800 bude určitě
zatěžkávací zkouškou. Pokud vše klapne, lze
očekávat, že do budoucna letní kino více ožije,“
podotkl starosta Jindřich Vařeka. 

Klíčovým tahákem je ovšem program. Ten
vznikal mj. za přispění mládežnické i dospělé
příbramské veřejnosti. „Oslovili jsme například
děti ve školách, aby přišly s tipy na interprety,
které bychom měli pozvat,“ uvedla místosta-
rostka. I na základě výsledků této ankety
budou moci příbramští fanoušci v polovině
června přivítat zvučná jména české hudební
scény jako Monkey Business, Buty, Gipsy.cz,
Atmo Music, Petr Kolář, Lucie Bílá, Olga Lou-
nová či Dara Rolins. Sobotním programem
bude provázet moderátorka Lucie Borhyová.

PÁTEČNÍ I SOBOTNÍ PROGRAM 
PRO ŠKOLY A RODINY

O zmiňovaném víkendu to ale nebude na
Novém rybníku žít pouze hudbou. V pátek zde
proběhne takzvaný Dětský výukový a vzdělá-
vací den, který bude přístupný všem dětem
zdarma. „Je to primárně určeno pro děti
z mateřských a základních škol, které se budou

moci seznámit například s prací psovodů či pre-
zentací složek integrovaného záchranného pro-
gramu,“ uvedl místostarosta Václav Švenda.
Na místě tak budou policisté, hasiči i záchra-
náři. Detaily programu se ještě ladí, ale v tuto
chvíli je pravděpodobné, že by se zde mohly
objevit také vrtulník, člun nebo vysokozdviž-
ná plošina. 

Součástí této části zaměřené na děti bude
například i takzvaný Barevný den ve spolupráci
se společností Eko-kom. Jde o program, který
je plný her a soutěží s tématem třídění a recy-
klace odpadů. Atrakcemi budou propagační
přívěs Eko-kom, výstava Tonda Obal či vědo-
mostní soutěž Odpadové Riskuj. Největší
pozornost dětí i větších účastníků zřejmě upou-
tá atrakce nazvaná Wipe out kontejnery, kdy
se soutěžící snaží přeskákat nafukovací kon-
tejnery v co nejkratším čase. A podobně to bude
s atrakcí Rodeo láhev v kontejneru, kdy si dět-
ský účastník bude moci vyzkoušet, jak se může
„cítit“ láhev v kontejneru (v tomto případě
nafukovacího). Pro nejmenší návštěvníky bude
připraven oblíbený skákací hrad v  podobě
popelářského automobilu. 

V sobotu od 10.00 do 17.00 bude na Novém
rybníku probíhat Dětský zábavný den, který
je určen pro rodiny s dětmi. Od 13.30 se chystá
vystoupení Dády Patrasové a od 15.00 Jakuba
Smolíka. Po celý den budou pro děti k dispozici
zábavní atrakce jako skákací hrady, aktivity
typu malování na obličej a dále vystoupí taneč-
ní a aerobikové příbramské týmy a představí
se neziskové organizace.

Víkend 10. a 11. června 2016 bude v Příbrami
řádně nabitý nejen v areálu Nového rybníku.
O dalších stěžejních akcích (zejména pak
20. setkání hornických měst a obcí a 16. evrop-
ském dnu horníků a hutníků) pro tyto dny vás
budeme informovat v příštím vydání Kahanu.

S Stanislav D. Břeň

Novák 800
kompletní víkendový program 

PÁTEK 10. 6. 2016

DĚTSKÝ VÝUKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ DEN
vstup zdarma, areál Nového rybníku
10.00–16.00

VEČERNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL (I)
placené vstupné, letní kino

OLGA LOUNOVÁ
17.00–17.45 

GIPSY.CZ
19.00–19.45 

DARA ROLINS
20.15–21.00

ATMO MUSIC
21.30–22.30

SOBOTA 11. 6. 2016

DĚTSKÝ ZÁBAVNÝ DEN
vstup zdarma, areál Nového rybníku
10.00–17.00 (13.30 – Dáda Patrasová, 15.00 –
Jakub Smolík)

VEČERNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL (II)
placené vstupné, letní kino

BUTY
17.00–17.45 

PETR KOLÁŘ
19.00–19.45 

MONKEY BUSINESS
20.15–21.00

LUCIE BÍLÁ
21.30–22.30

1500
vstupenek nyní přichází 

do předprodeje. Lístky za
zvýhodněnou cenu si můžete

pořídit v Knihově J. Drdy
a Informačním centru 
v Zámečku-Ernestinu.

17. 2.–17. 3.
proběhne předprodej

limitované edice vstupenek.

Děti z Azylového domu děkují za Ježíška
Klienti Azylového domu Příbram, který
je součástí Centra sociálních a zdravot-
ních služeb Příbram, děkují za dárky, kte-
ré dostali k Vánocům. Dárečky byly
předávány na vánoční besídce, která se
konala těsně před Štědrým dnem. Pravi-
delným dárcem je příbramský Kiwanis
club, zastoupený Janou Sukovou. Od
loňského roku k němu navíc přibyla
i Diakonie ČCE, která v rámci akce Krabi-
ce od bot věnovala každému dítěti jeden
dárek.

Příbram jede na Holiday World
Příbram se letos představí na jubilejním 
25. středoevropském veletrhu cestovní-
ho ruchu Holiday World v Praze, který se
koná ve dnech 18.–21. února 2016. Přijde-
te-li se podívat, najdete Příbram ve
veletržní hale holešovického výstaviště
ve stánku se symbolickým číslem 800.
Interiér stánku bude realizován v duchu
800. výročí města.

Nová linka pro oběti násilí
Bílý kruh bezpečí uvedl do provozu
novou, bezplatnou, nonstop Linku
pomoci obětem kriminality a domácího
násilí, která má celoevropské harmonizo-
vané číslo 116 006. Na tuto linku se může
obrátit každý, kdo se cítí být obětí trest -
ného činu a různých forem násilí včetně
násilí domácího, nebo se stal jeho svěd-
kem. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí
některé z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického
či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhrůžek a podobného trestního jednání.

Ve Školní instalovali videotelefony pro
bezpečí dětí
Mateřská škola ve Školní nově používá
čtyři videotelefony, které zamezují vnik-
nutí nežádoucích osob do budovy bez
vědomí personálu. Celková investice do
zařízení dosáhla 65 000 korun. „K tomu,
že jsme jako jediná mateřská škola
v našem okrese uspěli se žádostí o dotaci
Ministerstva školství, přispěla i námi
nabízená spoluúčast ve výši asi 40 procent
celkového rozpočtu,“ podotkla ředitelka
MŠ Školní Romana Plecitá. Rodiče byli
s novinkou seznámeni hned na počátku
nového školní roku, od té doby video -
telefony potvrdily, že jsou užitečným
prostředkem pro zabránění nežádoucího
vstupu do školního zařízení.

INFORMACE
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BEZPEČNOST V PŘÍBRAMI

Zloděj chycen v přímém přenosu. 
Více na Bezpecnapribram.cz
Jednatřicetiletý zloděj vyrazil krást s parukou, podařilo se jej chytit okamžitě po činu především díky městskému kamerovému
systému.

Kamerový systém napomohl k dopadení
zloděje, který se ve středu 13. ledna po čtvrté
ranní pokusil vykrást automobil zaparkovaný
v ulici Legionářů v Příbrami. 

Strážníci si na záznamu z kamer všimli, že
neznámý muž stojí u vozidla značky Škoda
Octavia a po chvíli u něj rozbíjí skleněnou
výplň zadních dveří, poté vniká do jeho vnitř-
ních prostor, který prohledá, ale nic nakonec
neodcizí. 

Bezprostředně po činu pachatele zadržela
státní policie ve spolupráci s městskými stráž -
níky. Svým jednáním způsobil jednatřicetiletý
muž škodu ve výši 4000 korun. Policisté mu

ještě ten den sdělili podezření z přečinu krá-
deže ve stádiu pokusu. Hlídka zadrženého
muže eskortovala ve čtvrtek 14. ledna do
 věznice k výkonu trestu v délce 15 měsíců 
za minulou trestnou činnost majetkového
 charakteru. Nyní mu hrozí za uvedený trestný
čin dalších šest měsíců až tři roky odnětí
 svobody.

S Zdroj: bezpecnapribram.cz

Před strážníky se zamknul uvnitř auta
Městská policie Příbram popisuje jeden z posledních případů, kdy strážníci zasahovali proti muži, který si nebral příliš servítky. 

Ve středu 20. ledna v ranních hodinách byla
na základě podnětu občana provedena kon-
trola vjezdu vozidel do areálu mateřské školy

v ulici Sportovní v Příbrami VIII, do kterého
je vjezd vozidel dopravní značkou zakázán. 

Strážník Městské policie Příbram zde v 8.00
zastavil vozidlo tovární značky Mazda, neboť
se řidič tohoto vozidla dopustil přestupku pro-
ti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
a byl vyzván k předložení příslušných dokladů. 

Řidič však strážníkovi odmítl doklady pře-
dložit a pokusil se z místa s vozidlem odjet.
Na danou situaci strážník však pohotově
zareagoval a pomocí radiostanice si přivolal
na místo motohlídku, které se okamžitě poda-
řilo ujíždějícímu vozidlu zablokovat cestu. Na
vzniklou situaci řidič ve vozidle reagoval tím,
že se snažil uvnitř vozu uzamknout. Strážní-
kovi se však po nějaké době podařilo přimět
muže vystoupit z vozidla, ale při projednávání

jeho přestupku byl ze strany řidiče slovně
napaden vulgárními výrazy.

Řidič na opětovné výzvy strážníka i nadále
odmítal předložit doklady a nakonec uvedl,
že je zapomněl doma.

Na místo byla přivolána Policie České repu-
bliky (služba cizinecké policie), protože se jed-
nalo o muže jiné státní příslušnosti. Přivolaná
hlídka Policie ČR převezla muže na oddělení
cizinecké policie za účelem zjištění totožnosti
osoby, kde bylo následně zjištěno, že se jedná
o čtyřiatřicetiletého muže vietnamské národ-
nosti. Muži byla po zjištění jeho totožnosti na
místě strážníkem městské policie uložena blo-
ková pokuta. 

S Městská policie Příbram

Foto: Městská policie Příbram

Přímý odkaz na video ze zásahu 

www.riz.cz/usvsv

Fotbalový turnaj se vydařil i díky
asistentům prevence kriminality

Již dva roky pomáhají asistenti prevence
kriminality na naší škole. Pracují po vyučování
a pomáhají vést fotbalový kroužek pro nás.
Završením jejich práce bylo uspořádání Vá -
nočního meziškolního turnaje v malé kopané.
Turnaje se zúčastnila družstva chlapců prak-
tických škol z Příbrami, Hořovic, Sedlčan
a Dobříše. Celý turnaj jsme vyhráli a odměnou
byla exkurze na fotbalový stadion 1. FK Pří-
bram. 

Všichni jsme si ten turnaj hodně užili a sna-
žili se co nejlépe reprezentovat naši školu 
a to se nám podařilo. Děkujeme za práci asis-

tentům prevence kriminality policie a těšíme
se na další ročník turnaje v malé kopané.

S Žáci 9. třídy ZŠ Praktické 
při OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram
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ZÁBAVA

Příbramská plesová sezóna zahájena 
aneb Ples pro seniory 2016
Ve čtvrtek 21. ledna se v Příbrami uskutečnil ples pro seniory, úvodní ročník se setkal s velkým zájmem těch, kterým byl určen. 

Seniorský ples pod záštitou radnice byl Cen-
trem sociálních a zdravotních služeb pořádán
zejména pro naši starší příbramskou generaci.
Ta si s sebou ale v mnoha případech přivedla
i své o mnoho mladší rodinné příslušníky
a přátele. Ples byl vedením města Příbram
zahájen již v časných odpoledních hodinách
a hned po prvních tónech zpěvačky Nadi
Urbánkové byl taneční sál zaplněn tancechti-
vými páry. Ples byl jednou z prvních spole-
čenských akcí oslavujících výročí 800 let,

která uplynula od první písemné zmínky o Pří-
brami.

Kromě tance byl pro návštěvníky plesu při-
praven bohatý program: zhlédli vystoupení
společenských tanců, které předvedly dva dět-
ské páry, díky psovodům Vězeňské služby ČR
proběhla ukázka výcviku psů a k tanci i po -
slechu zahrála rožmitálská Toulavá kapela.
Hlavním „tahákem“ večera bylo ale samo-
zřejmě vystoupení zpěvačky Nadi Urbánkové,
která v několika minutách dokázala roztančit

celý sál. Společně s ní přijela i Česká televize,
která o Nadě Urbánkové natáčela dokument
13. komnata.

Součástí vstupenky bylo zabijačkové občer-
stvení poskytnuté sponzorským darem společ-
nosti Zeman maso – uzeniny. Pečivo poskytla
Pekárna a cukrárna Hořovice. Poděkování si
zaslouží také studenti Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Pří-
brami v čele s Václavem Kočovským. Studenti
školy se po celý ples věnovali starším spolu -
občanům a poskytovali jim servis v mnoha
ohledech. Dokonce si s hendikepovanými na
vozíčcích i zatančili. Nálada na plese byla
výborná, první seniorský ples se nadmíru
 vydařil. 

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Zájem o bruslení roste, jsou přidané termíny
Velký zájem o bruslení na zimním stadionu vedl Sportovní zařízení města Příbram k rozšíření provozní doby pro veřejnost.

Na zimním stadionu se rozšířil čas pro veřej-
né bruslení. Nově se bude až do konce února
bruslit každou neděli dopoledne od 8.30 do
10.00 hodin v malé hale zimního stadionu,
dále každou středu, opět v dopoledních hodi-
nách, ve velké hale zimního stadionu. Stan-
dardně je pro veřejnost malá hala otevřena

každý pátek v čase od 19.00 do 20.30, v sobotu
a v neděli v čase od 14.00 do 16.00.

Během vánočních prázdnin navštívilo zimní
stadiony 3780 lidí, z toho 3528 bruslících. Nej-
větší nápor bruslařů z veřejnosti si hala užila
v neděli 3. ledna, kdy se jich na ledě vystřídalo
536. „Je vidět, že zájem veřejnosti o bruslení
v našich zrekonstruovaných halách stoupá, pro-
to v rámci zlepšení služby na tuto situaci rea-
gujeme rozšířením počtu termínů,“ uvedl
místostarosta města Příbram Václav Švenda.
„Vzhledem k vytíženosti obou dvou hal se těžko
hledají nějaké další volné termíny, přesto chce-
me veřejnosti vyhovět, a tak přidáváme dopo-
lední termíny,“ doplnil ředitel Sportovních
zařízení města Příbrami Jiří Holobrada s tím,
že o jarních prázdninách bude moci veřejnost
bruslit denně.

Přesný rozpis časů, případně aktuální
 informace, naleznete na webových stránkách

Sportovních zařízení města Příbrami
www.szm.pb.cz, nebo u vchodu zimního sta-
dionu.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

3 528
bruslících navštívilo 

zimní stadion během
vánočních prázdnin.

Nálada na plese byla
výborná, první seniorský ples
se nadmíru vydařil.
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Fabián symbolicky na Nový rok 
odemkl CHKO Brdy
Zájem o symbolické otevření Brd byl obrovský. Přišlo na čtyři stovky účastníků, kteří oslavili, že po devadesáti letech se Brdy
v plné kráse ukazují veřejnosti. 

Brdy se 1. ledna 2016 staly chráněnou krajin-
nou oblastí a otevřely se svým prvním návštěv-
níkům. U této příležitosti uspořádalo první den
v roce město Příbram neformální oslavu této
události. A to v Orlově, jednom z nástupních
turistických míst do Brd. Někteří se z Příbrami
do Orlova svezli historickým autobusem pří-
bramských technických služeb, ale zájem byl
tak veliký, že se bohužel na některé nedostalo.

Na čtyři stovky turistů, cyklistů, Sokolů a dal-
ších spolků a návštěvníků vyslechlo při zahájení
slavnosti zajímavé informace o minulosti úze-
mí, poté šťastné časy a čilý turistický ruch nově

vzniklé CHKO Brdy popřál i starosta města Pří-
bram Jindřich Vařeka spolu s místostarostou
Václavem Švendou. 

Nakonec došlo i k setkání s Fabiánem, vlád-
cem a pánem brdských lesů, který je široké
veřejnosti symbolicky otevřel: „Pohoří Brdské
dnem tímto natrvalo odemykám k všelikému pro-
spěchu, blahu a libosti všeckněm lidem počest -
ným a vůle nejlepší a jim je zůstavuji, aby nikdo
již více nemohl je užíti k prospěchu sobeckému,
neb rejdům nekalým. Toto pohoří nechť je nadále
otevřeno v každou dobu roční pro všeckny lidi
dobré vůle a úmyslů čistých, aby v něm čerpali

sílu, smír ducha a city povznášející, ku konání
svému bohulibému.“

Svoji novou techniku určenou na udržování
pořádku v Brdech na místě předvedla také Poli-
cie České republiky. Pak se spolu s příbramský-
mi turisty zájemci vydali na vycházku na vrchol
hory Třemošná (779 m) a vyhlídku Kazatelna.

Brdy se tak po devadesáti letech otevřely
veřejnosti.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Ministři si předali Brdy
Symbolické předání dnes již bývalého vojenského újezdu Brdy ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a pracovníkům
nově vzniklé chráněné krajinné oblasti završilo devadesátiletou historii tohoto významného cvičiště. Slavnostního předání
v Jincích se 15. ledna zúčastnila řada významných hostů, včetně ministra obrany Martina Stropnického a náčelníka Generálního
štábu generálporučíka Josefa Bečváře.

Odšroubováním cedule vojenského újezdu
a přišroubováním nové, která již značí předání
prostoru k užívání veřejnosti, skončila etapa
toho významného cvičiště. Asi 90 % území
bývalého újezdu s rozlohou přesahující
260 km² tvoří les, zbylou část využívala armá-
da především jako cvičiště se specializovanou
dělostřeleckou a leteckou střelnicí.

K 1. lednu 2016 v souladu se zákonem 
č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy,

bylo území rozděleno 27 obcím v okresech Pří-
bram a Beroun ve Středočeském kraji a v okre-
sech Plzeň-jih a Rokycany v Plzeňském kraji. Jak
uvedl náčelník Generálního štábu generálporu-
čík Josef Bečvář, záměrem byla optimalizace
výcvikových ploch. „Armáda přizpůsobila veli-
kost výcvikového prostoru reálným potřebám
s ohledem na současný stav,“ dodal Josef Bečvář.
Se vznikem CHKO jsou Brdy od letošního 1. ledna
přístupné pro turisty, pěší a cykloturisté zatím

mohou využívat 20 až 30 procent území býva-
lého armádního prostoru. Veškeré plochy, kde
už nebude působit armáda, budou pro veřejnost
otevřené, až skončí povrchový pyrotechnický
průzkum, což dle předpokladů bude do konce
roku 2017. Armáda bude inadále využívat posád-
kové cvičiště mezi obcemi Jince, Zaječov a Obec-
nice s plochou čítající zhruba 50 km². 

Ministr obrany Martin Stropnický uvedl, že
veřejnost se nemusí obávat staré munice.
Sanace probíhá podle norem. „Je to podle nor-
my do 30 centimetrů hloubky. Pokud si tady
vezme někdo motyku a začne kopat příkopy,
tak riskuje i v tom dekontaminovaném prostoru,
nicméně doufám v lidský rozum a soudnost.“

MINISTŘI SI PŘEDALI PATRONA BRD FABIÁNA
Ministr vnávaznosti na předání prostoru předal

do rukou ministra životního prostředí i patrona
a vládce brdských lesů Fabiána, který se tak stal
ochráncem nejen vojáků, ale i veřejnosti. „Brdy
nepředáváme s žádným nevyřešeným restitučním
břemenem,“ uvedl ministr Martin Stropnický.

Budoucnost nové chráněné krajinné oblasti
je velice slibná a dá se očekávat návštěvnost
v řádu statisíců turistů ročně. Pro ně je v plánu
za pomoci Klubu českých turistů vyznačit
nové trasy pomocí značek, dále se očekává
výstavba zhruba 450 kilometrů cyklostezek
a několika parkovišť pro automobily na okraji
oblasti. Nejdůležitější je ovšem co nejrychlejší
sanace od munice na zbývajícím, dosud pro
veřejnost uzavřeném území. 

S Ministerstvo obrany ČR

Po vzniku CHKO Brdy je třeba více policistů
Příbramská policie hledá nové kolegy, a to i v souvislosti s otevřením Brd. Podrobnosti naleznete na portálu bezpecnapribram.cz.

Nově vzniklá chráněná krajinná oblast Brdy
přinesla i několik změn pro policisty na Územ-
ním odboru Příbram, do jehož působnosti tato
lokalita z větší části spadá. 

Rozsáhlé území vyžadovalo i novou speci-
fickou techniku. Na obvodním oddělení Pří-
bram-venkov jsou nyní dvě nové čtyřkolky
Gladiator a dvě terénní vozidla značky VW
Amarok a Hyundai ix35. Navíc došlo k navýšení
počtu policistů o deset tabulkových míst.
Nejen v souvislosti s tím přibírá Policie ČR do

svých řad nové kolegy. V celém Středočeském
kraji aktuálně chybí 131 policistů. 

Během několika týdnů budou přibývat na
trhu práce noví absolventi středních škol, kteří
začnou hledat zaměstnání, jiní můžou např.
uvažovat o změně svého nynějšího povolání.
Pokud by někdo měl zájem o nestereotypní,
ale mnohdy spíše adrenalinové zaměstnání,
může kontaktovat pracovníky na tel.
974 879 227 (229) nebo napsat na facebookový
profil s názvem Vaše budoucnost?

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Foto: Policie Příbram

BRDYBRDY

Bezpecnapribram.cz
Zde získáte další informace

o možnosti pracovat 
pro příbramskou policii.

Foto: Ministerstvo obrany ČR

Setkání s Fabiánem, vládcem a pánem brdských lesů, a lesní žínkou Brdonkou.

Klub českých turistů do Orlova vyrazil pěšky 
z Březových Hor.

Policie ČR předvedla novou techniku určenou na
udržování pořádku v Brdech.

Foto: archivHistorický autobus Technických služeb města Příbram.



| 13 || 12 |

NÁZORY

800 let: Výročí můžeme oslavit, ale také
využít k propagaci města
Příbram letos slaví 800 let, která uplynula od první písemné zmínky o Příbrami. Oslovili jsme příbramské zastupitelstvo
a zjišťovali, jaký je pohled politických stran a hnutí na tuto událost. Stejně tak jsme v krátké anketě zjišťovali, jak na toto výročí
nahlížejí příbramské děti. 

ČSSD PŘÍBRAM 
ČSSD byla u počátku příprav oslav osmistého

výročí založení našeho města i jubilejního
20. setkání hornických měst a obcí a 16. evrop-
ského dne horníků a hutníků. To je neopakova-
telná a trojnásobná příležitost pro výraznou
reprezentaci Příbrami vceloevropském měřítku.
Z tohoto pohledu je důležité, aby tyto oslavy
a setkání proběhly maximálně důstojně, profe-
sionálně, s náležitou slávou i medializací a pro-
vázely nás celým tímto rokem. 

Příbram je městem s velkou tradicí, která je
spojená s hornictvím, ale i se vzdělaností. Proto
bude určitě vhodné zapojit aktivně veškerá škol-
ská zařízení, aby historií i současností našeho
města žili skutečně všichni – od dětí po seniory. 

Plánovaný rozpočet ve výši zhruba osm milio-
nů korun představuje určitě dobrý základ, ale
pokud by se náklady měly dostat ikhranici napří-
klad desetimilionové, nechť je rozpočet navýšen.
Když se podaří využít dary soukromých společ-
ností a například i získat dotace, což je také mož-
nost, bude radost tyto prostředky využít. 

Oslavy a setkání horníků jsou příležitostí pro
pozvání významných osobností, například z poli-
tiky. V sousedních zemích je obvyklé, že nad
setkáním horníků a hutníků přebírá záštitu
dokonce prezident republiky. Je to šance, jak uká-
zat potenciál našeho města, profesionální přístup
a zvýšit atraktivitu pro turisty. Velkou výzvou
bude akce také pro podnikatele. Celková návštěv-
nost hlavní části oslav asetkání včervnu by měla
dosáhnout minimálně řádově několikatisícové
hranice, přičemž velká část návštěvníků bude ze
zahraničí. 

A přání pro naše město? Ať se oslavy i setkání
horníků ahutníků vydaří, ať máme všichni radost
z krásy města, ve kterém žijeme. Příbram není
malé nevýznamné město avprůběhu tohoto roku
může svoji reputaci upevnit a ukázat se v tom
nejlepším světle. Je potřeba popřát všem, kteří
se na veškerých akcích budou podílet, aby se jim
dařilo a aby se nás všech při jednotlivých příle-
žitostech scházelo co nejvíce. 

NÁZORY

ANO 
Až neuvěřitelnou shodou náhod se právě

v letošním roce sešlo tolik výročí, že se až věřit
nechce. Posuďte sami: 800 let uplynulo od první
písemné zmínky o městě Příbram. Konání
20. setkání hornických měst připadlo letos sho-
dou okolností Příbrami, stejně jako 16. evropské
setkání horníků a hutníků. Je tomu také právě
letos 150 let, co do Příbrami byli do nově otevřené
četnické stanice natrvalo přiděleni dva četníci.
130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
oslavují zdabořští hasiči.

Příslušníci a členové všech zmíněných orga-
nizací se na oslavy velice těší a mnozí z nich jimi
vysloveně žijí. Trochu nás jímá hrůza, když
pomyslíme, že většina našich očekávání se upíná
právě k datu 10. a 11. června 2016, kdy vše
vyvrcholí. Jsou vlivy, se kterými lze počítat, ale
jsou i faktory, které lze předvídat jen stěží. Když
o tom člověk tak přemýšlí, vše se dá zvládnout,
jen tomu větru a dešti neporučíme. Ale konec
konců, dobrou náladou jde nakonec zvládnout
úplně vše.

TOP 09
Osmisté výročí první písemné zmínky o Pří-

brami přichází v době, která přináší našemu
městu nové velké příležitosti. Shodou okolností
hned první den jubilejního roku jsme měli
důvod k oslavě – Brdy, významná turistická
oblast nejen pro Příbram, ale i pro značnou část
středních a západních Čech, se otevřela veřej-
nosti. Završila se tak snaha a touha mnohých
obyvatel Příbrami. Zároveň v tom samém roce
bude dokončena velkorysá oprava perly Příbra-
mi – Svaté Hory. Toto jsou pro Příbram k jejím
„narozeninám“ tak cenné dary, že možná ani
nejsme v tuto chvíli schopni plně docenit jejich
význam. Přesto ještě nejsme u konce – velmi
intenzivně se jedná např. o zbudování zelené
páteře města. Oslavy výročí, zejména jejich
červnový vrchol u příležitosti setkání hornic-
kých měst, k nám přiláká řadu návštěvníků, kte-
ří zde dlouho, nebo nikdy nebyli. Doufáme, že
se město bude prezentovat tak, že všichni zatou-
ží se opět vrátit.

V letošním roce proběhne celá řada kultur-
ních událostí – ať už tradičních, nebo konaných
čistě u příležitosti roku oslav. Věříme a doufá-
me, že tyto akce dají Příbramské více dohro-
mady, že budou mít touhu a chuť se spolu sejít
a bavit. Třeba zjistí, že zde existuje celá řada
zajímavých hudebních skupin nebo těles, které
stojí za poslech, a třeba si v prosinci 2016 řek-
nou, že je škoda, že už ten mimořádný rok
skončil. A možná tak přijde zájem scházet se
dál a město ožije.

Svůj pevný termín v kalendáři má oblíbená
Svatohorská šalmaj. Těšíme se na její letošní
rozšířenou verzi, která se bude konat po roční
odmlce na zrekonstruovaném svatohorském
náměstí, a nejen tam. Je možné, a rádi bychom
tomu věřili, že si některé další plánované akce
získají podobnou oblibu. Snad jednou zaslech-
neme třeba tento rozhovor: – Kam pojedeme na
víkend? – Třeba do Příbrami, tam se pořád něco
děje, tam to žije… Domníváte se, že Příbram
takový potenciál nemá? Myslíme si opak, jen se
příležitosti musíme naučit využít. Ve stručnosti
tedy shrňme nejvýznamnější události, osob-
nosti a zajímavosti pro letošek: již zmíněné Brdy,
Svatá Hora, zelená páteř města, Hornické
muzeum Příbram, Antonín Dvořák včetně fes-
tivalu, Vojna, František Drtikol…, pokračovat
může každý podle vlastní preference. Myslíte
si, že se nám válí poklady na zemi? Pak je vhodná
příležitost je zvednout a oprášit.

Jak vidí děti 800 let Příbrami
Na názor, jak hodnotí významnou historickou událost, jsme se ptali také několika
dětí v Příbrami. Vesměs se shodují na tom, že by neuškodila pořádná oslava.

1. Víš, že letos Příbram slaví 800 let od svého
založení?

2. Jak bychom podle tebe měli tohle výročí
oslavit?

3. Jak se podle tebe před 800 lety v Příbrami
žilo?

LUCIE ALTOVÁ
7 let
1. Ano.
2. Chtěla bych atrakce pro děti
zdarma – například skákací
hrad a klouzačku, pouťové
atrakce a kolotoče. A třeba
taky ohňostroj.

3. To přesně nevím, ale myslím, že těžko. 

MATĚJ FOREJT 
8 let
1. Ano, vím. 
2. Koulovačkou na náměstí,
stánky s horkou čokoládou
a malinovkou, pro malé děti
skluzavka, bonbóny pro
všechny a kousek štěstí pro

všechny.
3. Nebyly počítače, tablety, telefony, televize.
Lidi prali prádlo v rukou a v potoce. Nejezdila
auta. Lidé měli málo peněz. Lépe se žilo. Těžilo
se stříbro a olovo.

DAVID HOSÍREK
10 let
1. Jasně, vím.
2. Oslavil bych to tak, že bych
pozval nějaké známé osob-
nosti a uspořádal by se kon-
cert.
3. Podle mě to bylo tak, že lidé

žili v domech jako například Popelka a živili se
chovem dobytka a pěstováním polních plodin.

PATRIK CINERT
12 let
1. Ano, vím.
2. Podle mě by bylo super uspo-
řádat nějaký ohňostroj, k tomu
balónky, prostě slavnost.
3. Základní byly asi hornictví,
stříbro, kamenné cesty, zkrát-

ka jako ve 13. století v hornickém městě.

NIKOLA MINAŘÍKOVÁ
14 let
1. Ano. 
2. Mohla by se uskutečnit osla-
va na náměstí s živou hudbou
a se stánky a dobrou náladou.
3. Hodně těžko se tu asi žilo.
Moc toho nebylo. Když to tak

vezmu, tak se Příbram určitě hodně změnila.

NATÁLIE NEPRAŠOVÁ
14 let
1. Ano, vím.
2. Nějakou akcí – oslavou, na
které by se podíleli všichni
občané.
3. Lidé byli asi chudší. Jelikož
byla Příbram hornické město,

většina lidí tu byla horníků, takže tu možná
byli i více nemocní, než my teď.

MATĚJ PAVLŮ 
14 let
1. Jasně, vím.
2. Mohla by se oslavit něja-
kým průvodem nebo vystou-
peními, která by ukázala vývoj
města od založení.
3. Rozhodně jinak než dnes.

Příbram byla horním královským městem, tak-
že zde muselo být hodně horníků. Také to
nebylo tak velké město, ale jen menší osada
s několika lidmi. 

S Rubriku připravil: Stanislav D. Břeň

Poplatky za odpad a psy musí být
uhrazeny do konce března
Čtvrtek 31. března 2016 je posledním dnem,
do kdy musí být příbramskými občany
zaplacen místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, a také místní poplatek ze psů.
Pozornost je třeba věnovat výši poplatku za
odpad, částka za něj je od 1. ledna 2016 ve
výši 552 Kč za osobu za rok. 
Poplatky je možné zaplatit těmito způsoby: 
1. bezhotovostní platbou na účet města Pří-

bram:
a) místní poplatek za komunální odpad –
číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabil-
ní symbol sdělí pracovnice na tel. číslech
318 402 241 nebo 318 402 341), 
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu
60038-521689309/0800 (variabilní sym-
bol sdělí pracovnice na tel. číslech 
318 402 241 nebo 318 402 341);

2. v hotovosti v pokladnách Městského úřa-
du Příbram (Gen. R. Tesaříka 19 (naproti
Sokolovně), 1. patro – pokladna, nám. 
T. G. Masaryka 107, přízemí – pokladna, 
č. dveří 1);

3. složenkou na účet města Příbram (s pří-
slušným variabilním symbolem).

Nového ředitele CSZS hledá personální
agentura
Rada města dočasně jmenovala do funkce
ředitele Centra sociálních a zdravotních slu-
žeb Příbram Antonína Hejduka, a to na dobu
určitou s účinností od 1. února 2016 do
31. března 2016. Vystřídá dosavadního ředi-
tele Dušana Strakulu, který měl od rady
pověření vést centrum do posledního ledna.
Na pozici stálého ředitele centra je vypsáno
řádné výběrové řízení, jehož proces bude
nově řídit personální agentura. „Pan Hejduk
je jmenován na dobu dvou měsíců, což je doba
potřebná k tomu, aby odborná agentura měla
dostatek času vybrat definitivního ředitele.
Tato agentura se v minulosti již jednou osvěd-
čila, a to dobře zvládnutým výběrovým říze-
ním na ředitele Městských lesů Příbram,“
uvedl příbramský starosta Jindřich Vařeka. 

INFORMACE

Foto: archiv

INFORMACE

Město hledá dobrovolníky
Příbram nabízí jedinečnou příležitost pro
všechny, kteří by se chtěli aktivně podílet 
na realizaci víkendu plného oslav 
10.–12. června 2016. Více informací nalezne-
te na webu pribram800let.cz.
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Zubatá z Kolji? To už dávno neplatí
Jak funguje odbor sociálních věcí a zdravotnictví a v jakých případech s ním můžete přijít do kontaktu. 

Když se řekne „zubatá“, kdo se vám vybaví?
Mimo pohádkové postavičky s kosou vzpomeň-
te na sociální pracovnici, kterou si schutí zahrála
Regina Rázlová ve filmu Kolja. Ale jak to vlastně
je, respektive má správně s tou její rolí být? Na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví všichni
doufáme, že stejně jako my věříte, že časy „zuba-
tých“ se mění a že i ta z Kolji, která vtrhne do
bytu s komisním a nekompromisním výrazem,
obrátí prádelník, spíž a lednici naruby, aby podle
toho rozhodla, jestli je zajištěna o ratolest ta
správná péče, už nemůže nikdy nikam přijít.

POMOC V JAKÉKOLIV SLOŽITÉ SITUACI
Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí

(OSPOD) příbramského městského úřadu na jdete
lidi, na které se můžete s důvěrou obrátit, a to
nejen v případě, že máte zájem stát se pěstouny
či adoptovat dítě. Zde pracují profesionálové, kte-
ří budou zastupovat zájmy vašeho dítěte, bude-
te-li se rozvádět nebo si z jiných důvodů chcete
nechat soudně upravit poměry vůči partnerovi
nebo styk s dítětem. Tito pracovníci vám zakle-
pou na dveře, udá-li vás někdo, že své dítě zaned-
báváte, v horším případě týráte. A pokud vaše
ratolest zlobí přes míru, pravděpodobně se setká-
te také se zdejším kurátorem pro děti a mládež.
Tito pracovníci nemají v popisu práce vás okam-
žitě hodnotit nebo soudit. Všichni jsou tu vprvní
řadě proto, aby vám poradili a pomohli řešit
jakoukoli složitou situaci. Apokud problém není,
bude spokojenost na všech stranách. 

Se sociálními pracovníky OSPOD se lze dostat
do kontaktu čtyřmi základními způsoby. Řeší-li
se: rozpad manželství nebo partnerského vztahu
mezi rodiči nezletilých dětí; výchovné problémy
a poruchy chování dětí; nedostatečná péče o ne -
zletilé dítě nebo jeho výchovu; u dítěte právní
úkon, ke kterému není pro nezletilost samo způ-
sobilé.

JAK DÁLE PO ROZPADU MANŽELSTVÍ
Nyní konkrétněji například krozpadu manžel-

ství či odchodu partnera od rodiny. I když se děti
chovají spořádaně, sousedé ani škola si na ně
nestěžují, přesto je důvod k setkání se sociální
pracovnicí. Než proběhne soudní řízení orozvodu
manželství, musí soud vyřešit například tzv.
úpravu poměrů knezletilým dětem. Při soudním
řízení se řeší, komu budou děti svěřeny do výcho-
vy a jaká bude výše výživného, jímž musí druhý
partner na výživu dětí přispívat. Pro účely těchto

soudních jednání soud ustanoví kolizním opa-
trovníkem nezletilých dětí místně příslušný měst-
ský úřad, jehož sociální pracovnice mají v tomto
sporu hájit zájmy dětí. Před soudním jednáním
tato pracovnice domácnost dítěte navštíví, aby
pohovořila s dospělými i s dětmi, zjistila jejich
stanoviska a prošetřila prostředí, ve kterém by
děti vyrůstaly. Poměry jsou pak upraveny sou-
dem, který samozřejmě posuzuje poměry ztitulu
své nezávislosti.

Stejný postup následuje po podání žádosti
o zvýšení či snížení výživného. Může se i stát, že
se s nyní již bývalým partnerem neshodnete na
výchově a péči o děti, v tomto případě bude opět
sociální pracovnice v soudním řízení hájit zájem
dítěte, tentokrát při úpravě styku (jak často se
bude dítě stýkat s druhým rodičem), případně
ozměně výchovného prostředí (obvykle zda bude
dítě svěřeno druhému rodiči, než který je měl
vpéči dosud). Jako opatrovník musí zjišťovat sta-
noviska dětí a zastupovat jejich zájmy – zdůraz -
ňujeme, že nikoli zájmy rodičů nebo „pravdy“
jejich advokátů. Může dojít iktomu, že vám býva-
lý partner dluží na výživném – i tady (stejně jako
ve všech předchozích případech) se vrámci pora-
denské činnosti můžete setkat se sociální pra-
covnicí, která vám poradí, kam se obrátit a jaká
podání učinit. Že i tato podpora vždy nevede
snadno arychle ke kýženému cíli? To je povídání
další a na samostatnou kapitolu.

Agendy i činnosti pracovníků OSPOD jsou
značně rozsáhlé. Vždy se však na ně může kdo-
koli se svými dotazy nebo žádostí o pomoc
s důvěrou obrátit. Kontakty najdete webové
stránce odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Příbram.

S Robert Dikan
Městský úřad Příbram

Oddělní sociálně-právní ochrany dětí má za úkol
pomáhat celé rodině

Na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví  doufáme, že
časy „zubatých“ se mění a že
i ta z Kolji, která vtrhne do
bytu s komisním
a nekompromisním výrazem,
obrátí prádelník, spíž
a lednici naruby, aby podle
toho rozhodla, jestli je
zajištěna o ratolest ta správná
péče, už nemůže nikdy
nikam přijít.



| 15 |

SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální dávky by neměly končit
v automatech
Většina společnosti souhlasí s tím, že lidem, kteří se ocitají v obtížné životní situaci, je třeba pomoci například formou dávek
v hmotné nouzi. Mnoha občanům ale vadí, pokud solidární příspěvky končí na nesprávném místě, třeba v automatech heren.
I v Příbrami se proto začíná uplatňovat důslednější kontrola. 

V posledních měsících mohou příbramští
hráči zaznamenat v hernách zajímavou zku-
šenost. Přímo u automatu jim na rameno
poklepe policista a vyžaduje občanský průkaz.
Ani padesátiletý hráč nemůže policistu odbýt
s tím, že mu osmnáct už bylo, nejedná se totiž
o kontrolu věku. Policista dotyčného per -
lustruje a získané údaje předá úřadům, jež ově-
ří, zda dotyčný nepobírá dávky v  hmotné
nouzi. „Od září 2015 uskutečňuje náš odbor ve
spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR
kontroly provozoven s výherními automaty
zaměřené na osoby pobírající dávky. Termíny

kontrol jsou stanoveny ve vazbě k výplatním
termínům dávek a probíhají v denní i večerní
době,“ řekl Kahanu Richard Patlejch, ředitel
odboru NSD (nepojistné sociální dávky – pozn.
red.) příbramského úřadu práce.

Právní východisko pro kontroly představuje
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nou-
zi, ze kterého vyplývá, že úřad práce může pro
účely pomoci v hmotné nouzi získávat od poli-
cie informace o jednotlivcích. „Je zde zakotve-
na také povinnost zaměstnanců orgánů pomoci
v hmotné nouzi aktivně vyhledávat ohrožené
osoby nebo občany, kteří se v hmotné nouzi už
nacházejí,“ doplnila příbramská místostarost-
ka Alena Ženíšková.

STRAVENKAMI AUTOMAT NENAKRMÍŠ
Jak to funguje v praxi? Policie osloví hráče pří-

mo v kasinu či herně, získá jeho nacionále, které
dále předá příbramskému úřadu práce, jenž je
oprávněn vyplácet dávky. Pracovníci úřadu ověří,
zda kontrolovaní lidé opravdu přijímají finanční
pomoc. „Pokud se souvislost potvrdí, je možné změ-
nit poskytování dávky z peněžité do kombinované
formy (peněžité a věcné), neboť zjevně nevyužívají
dávku kúčelu, ke kterému je určena,“uvedl Richard
Patlejch. Hráči tak namísto peněz mohou dostávat
třeba stravenky. Je na místě námitka, že ty lze
s někým nebo v některých obchodech zaměnit za
peníze. To je sice pravda, ale přímočarý pohyb
dávky–automaty se alespoň komplikuje.

Navíc kromě policie a úřadu práce vstupuje
do dění také Městský úřad Příbram. „Zjištěné

výsledky kontrol znamenají impuls k sociální
práci s konkrétním člověkem,“ vysvětlila Alena
Ženíšková. Od října loňského roku obdržel pří-
slušný odbor městského úřadu zatím 12 pod-
nětů od úřadu práce, které se týkají návrhu na
zahájení sociální práce s občany, kteří byli přis-
tižení v hernách při hře na hracích automatech
a pobírají dávky v hmotné nouzi. 

„Tyto podněty evidujeme jako samostatnou
agendu, neboť každý případ chceme individuál-
ně posuzovat. Sociální pracovník oddělení
sociální prevence a kurately oslovuje každého
hráče zvlášť a po linii odboru s ním komplexně
řeší vzniklou situaci,“ konstatoval Robert
Dikan, vedoucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu Příbram. Hraní na
automatech občany, kteří pobírají dávky
v  hmotné nouzi, je nebezpečnější, pokud
v  domácnosti žijí děti, kterým se pak ne -
dostává potřebné materiální zajištění. „Zvlášt-
ní pozornost se věnuje rodičům s dětmi, proto
je aktivním účastníkem jednání také vedoucí
oddělení sociálně-právní ochrany dětí,“ řekl
Robert Dikan. 

Sociální pracovníci projednají s každým
občanem důvod, příčiny i následky hraní,
dopady postupu úřadu práce, vliv na jeho
sociální situaci a potenciální ohrožení dalších
členů společné domácnosti. „Odbor bude nejen
přijímat opatření podle zákonem daného zmoc-
nění, ale v případech naznačující patologickou
závislost bude občanovi doporučena či přímo
zprostředkována odborná adiktologická pod-
pora a pomoc,“ doplnila příbramská místosta-
rostka. 

S Stanislav D. Břeň

Pokud je u automatu
přistižen příjemce dávky
v hmotné nouzi, může
napříště místo peněz dostat
stravenky nebo věcnou
pomoc.

23
příjemců dávek hmotné nouze
bylo vloni přistiženo při hře na

tzv. výherních automatech.
Celkem bylo zkontrolováno

(i opakovaně) 70 heren. 



Mudrci z Východu Kašpar, Melichar a Bal-
tazar projeli 6. ledna 2016 městem – za do -
provodu Svatohorských trubačů, lidových
muzikantů a mnoha rodičů s dětmi – na hřbe-
tech velbloudic z Cirkusu Kopecký. Na ná městí
T. G. Masaryka se v symbolickém živém Bet-
lémě uklonili malému Ježíškovi a k nohám mu
položili zlato, kadidlo a myrhu. Zároveň byla
zahájena Tříkrálová sbírka.

Než průvod vyrazil na cestu, proběhlo krát-
ké uvítání se starostou města Jindřichem Vaře-

kou a místostarostou Václavem Švendou, a pak
už podle tradice katolických zemí napsal jeden
z králů posvěcenou křídou na dveře budovy
radnice zkratku K†M†B† doplněnou letopoč-
tem 2016 – jako formuli požehnání pro letošní
rok. Zkratka se dnes vykládá jako iniciály tří
králů, ale původní text zní Christus mansio-
nem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať
Kristus požehná tomuto příbytku. Tři křížky
symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna
a Ducha Svatého. 

Průvod vedený velbloudicemi Gulčitaj,
Šejlou a Jasmínou šel trasou, která vedla přes
Jiráskovy sady a Pražskou ulici, a zakončen
byl na náměstí T. G. Masaryka. Po předání darů
Tří králů Ježíškovi se slova ujal starosta města
a poté pokračoval páter Jan Sokulski, admini-
strátor Svaté Hory. Ředitel Farní charity Pří-
bram Jiří Kala oficiálně zahájil Tříkrálovou
sbírku.

Koledníky Tříkrálové sbírky bylo možné
zahlédnout nejen v průvodu, ale později i po
celé Příbrami. Oficiálně Tříkrálová sbírka trva-
la do 14. ledna 2016 a probíhá celorepublikově.
Výtěžek letošní příbramské sbírky bude věno-
ván na vybudování nového Stacionáře pro
seniory a charitního centra v Jiráskových
sadech v Příbrami. 

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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Od poloviny ledna do září je možné žádat
o „nový kotlík“
Po semináři, který se v polovině ledna konal v Příbrami, mají zájemci možnost až do poloviny září letošního roku žádat
o takzvanou kotlíkovou dotaci. 

Město Příbram ve spolupráci se Středo -
českým krajem a Státním fondem životního pro-
středí ČR připravili pro potencionální žadatele
seminář na téma dotací z programů Nová zelená
úsporám a Kotlíková dotace. Uskutečnil se ve
středu 13. ledna 2016 ve velké zasedací místnosti
města Příbram. Zájem a účast byla veliká a pořa-
datelé se omluvili těm, kteří byli nuceni vzhle-
dem k omezené kapacitě sálu vyslechnout
seminář vestoje. 

LETOS JEDNA, DO PĚTI LET DEVĚT MILIARD
V letošním roce se v rámci programu Nová

zelená úsporám rozdělí mezi žadatele více než
jedna miliarda korun. Kotlíková dotace umožní
do roku 2020 investovat do obnovy kotlů čes-
kých domácností až devět miliard korun. Cílem
programu tzv. kotlíkových dotací je snížení zne-
čištění ovzduší z lokálního vytápění domácností
využívajících tuhá paliva a snaha o významné
zlepšení kvality ovzduší v celé ČR.

Na semináři převažovali zájemci oKotlíkovou
dotaci, v jejímž rámci může každá domácnost

získat až 127 000 korun na výměnu svého starého
kotle na tuhá paliva. Podle zákona oochraně ovz-
duší právě tento druh kotlů již od roku 2022 nebu-
de možné dále provozovat – nastane povinnost
výměny za nový, ekologický zdroj vytápění.
Žádosti o Kotlíkovou dotaci je možné podat na
Krajský úřad Středočeského kraje od pátku
15. ledna do 15. září 2016, a to buď osobně, nebo
poštou.

Podrobné podmínky obou programů, včetně
odpovědí na nejčastěji kladené otázky a formu-
láře potřebné k podání žádosti jsou zveřejněny
na webových stránkách Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje a Státního fondu životního pro-
středí ČR.

S Pavlína Svobodová 
Městský úřad Příbram

Foto: archiv

Tři králové navštívili Příbram. Výtěžek
sbírky půjde na stacionář pro seniory
Stalo se již příbramskou tradicí, že na Tři krále, svátek Zjevení Páně, vychází od radnice Tříkrálový průvod doprovázený koledníky
stejnojmenné dobročinné sbírky Farní charity Příbram. Nejinak tomu bylo i letos.

127 000
korun může být maximální

výše dotace na výměnu
starého kotle na tuhá paliva.



Záchytka bude zpočátku
otevřena o víkendu
Město získalo první tři lékaře, kteří budou sloužit na protialkoholní záchytné stanici
na Zdaboři. Od března by mělo být otevřeno o víkendech, kdy záchytky zažívají
největší nápor. 
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V obtížném životním stavu se může ocit-
nout kdokoliv. Situaci lidí, kteří se dostanou
opravdu na dno, řeší v Příbrami především
Nízkoprahové denní centrum (NDC) a Nocle-
hárna, které jsou od 1. listopadu loňského roku
provozovány formou ambulantních služeb.

„Nízkoprahové zařízení poskytne lidem bez
přístřeší denní zázemí v bezpečném prostředí,
nabízí individuální podporu v nepříznivé životní
a sociální situaci a usiluje o sociální začlenění,“
řekla vedoucí NDC a Noclehárny Lenka Nešve-
rová. Noclehárna zajišťuje noční zázemí
v podobě přenocování, bezpečného prostředí
a poskytuje individuální podporu.

Statistiky za několik posledních týdnů loňské-
ho roku ukazují, že tato zařízení jsou v Příbrami
nanejvýš potřebná. První klient byl do NDC přijat
16. listopadu. Do 31. prosince 2015 poskytlo cen-

trum služby v 59 případech. Čtyři lidé využili
služby jednorázově, tři lidé opakovaně. 

Ve větší permanenci byla noclehárna, kam
první člověk přišel také 16. listopadu. „Do Sil-
vestra byly služby noclehárny využity ve 127 pří-
padech,“ uvedla Lenka Nešverová s tím, že 
pět lidí sem chodilo opakovaně a tři navštívili
noclehárnu jednorázově.

„Lidem, kteří žijí na ulici, budeme pomáhat
i nadále a věřím, že v tomto roce se podaří reali-
zovat projekt nízkoprahového denního centra na
Rynečku,“ dodala místostarostka Alena Ženíš-
ková. Toto denní centrum by mělo vzniknout
v nevyužívaném a zpustlém areálu někdejší
mazutky a bude začleněno do Centra sociál-
ních a zdravotních služeb.

S Stanislav D. Břeň

Za dva měsíce byly
nízkoprah a noclehárna
využity ve stovkách případů
Lidé bez domova se mohou přes zimu spolehnout na služby noclehárny a v průběhu
dne navštívit nízkoprahové denní centrum. O tom, že zájem existuje, svědčí
statistiky za poslední týdny starého roku.

INFORMACE
V Centru neziskových organizací se
vyměnilo téměř 80 oken 
Během října a listopadu provedlo město
výměnu 79 oken (včetně okenních dveří)
za plastová ve 2. pavilonu bývalého škol-
ního areálu v Žežické ulici v Příbrami.
Pavilon slouží jako centrum některých
neziskových organizací, které pracují se
zdravotně a tělesně postiženými, dětmi
a seniory. 
Město přistoupilo ke kompletní rekon-
strukci celého areálu bývalé základní
školy. Centrum neziskových organizací
se nachází ve 2. pavilonu bývalé ZŠ, při-
čemž 1. pavilon byl rekonstruován v roce
2013 a je zde v provozu mateřská škola.
Ve 3. pavilonu je tělocvična a ve 4. pavi-
lonu město plánuje vybudovat Komunit-
ní dům seniorů. Výměnou oken a dveří
došlo ke snížení tepelných ztrát, zajiště-
ní bezpečnosti osob a objekt bude lépe
zapadat do celkového konceptu rekon-
strukce pavilonů bývalé základní školy.
Celkové výdaje na tento projekt činily
1,2 milionu korun a částkou 700 000
korun přispěla Nadace ČEZ. 

DPS budou mít nové výtahy
Dva příbramské domy s pečovatelskou
službou v Příbrami I a VII budou mít
nové výtahy. Celkové náklady rekon-
strukce se pohybují kolem 2,1 milionu
korun a po výběrovém řízení bude prá-
ce realizovat firma Schindler CZ.
Původní výtahy budou demontovány
a nahrazeny novými včetně výměny
elektroinstalace.

Vítání občánků už na konci února
Ve čtvrtek 25. února 2016 od 13.30 bude
v obřadní síni Městského úřadu Příbram
probíhat obřad vítání občánků. 
V případě zájmu volejte na telefonní číslo
318 402 583, popř. linky 580, 581, 582, 565.

Protialkoholní záchytná stanice v Příbrami
má své první tři lékaře. Městu Příbram se je ve
spolupráci s Oblastní nemocnicí Příbram
podařilo zajistit na základě dlouhodobé
poptávky. Aby zařízení mohlo začít fungovat,
musí být nejprve zaregistrováno na Středo-
českém kraji. Se zprovozněním se pak počítá
od 1. března 2016.

„Na základě mého jednání se Středočeským
krajem provedeme v průběhu února registraci
zařízení a zároveň připravíme provozní podmín-
ky k tomu, abychom mohli od března protialko-
holní záchytnou stanici začít provozovat,“ uvedla
místostarostka města Příbrami Alena Ženíš-
ková s tím, že zpočátku bude zařízení kvůli
nedostatku lékařů v provozu pouze o víkendu,
kdy se podle statistických údajů do zařízení
tohoto typu dostává nejvíce lidí.

Zároveň má vedení města Příbrami v plánu
lékaře poptávat i nadále. „Pokud by se jich časem
přihlásilo i více, mohla by záchytná stanice začít
fungovat v plném rozsahu,“ řekla místostarostka
adodala, že původní předpoklady týkající se pro-
vozní doby záchytky počítaly s denním provozem

od 19.00 do 7.00, případně od 20.00 do 8.00.
Kapacita protialkoholní záchytné stanice, která
sídlí v areálu příbramské nemocnice na Zdaboři,
činí 10 lůžek s oddělenými místnostmi pro ženy
a pro muže. Kromě lékařů v něm budou sloužit
zdravotní sestry a sanitáři.

„Naším cílem bylo již od počátku vybudovat
zdravotní službu, která naplní legislativní poža-
davky a bude chránit naše občany před intoxi-
kovanými osobami dopřávajícími si luxusu
v současných zdravotnických zařízeních na úkor
ostatních občanů,“ doplnila místostarostka.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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INFORMACE
Výběrové řízení z FOM už za pár dní
Příbramští zastupitelé schválili vyhlášení
prvního kola výběrového řízení na
poskytování zápůjček z fondu FOM
(Fond oprav a modernizace bytového
fondu na území města Příbram). Výběro-
vé řízení proběhne 17. února, žádosti
bylo možné podávat do 10. února 2016.
Příbram poskytuje výhodné, nízkoúroče-
né zápůjčky z FOM vlastníkům obytných
domů nebo bytů, které se nacházejí na
území města Příbram, obvykle dvakrát
do roka. Na zateplení obvodového pláště
rodinného domu staršího pěti let, zřízení
ekologického topení a ohřevu vody, na
rekonstrukci koupelny a WC, rekonstruk-
ce balkónů, či na výměnu oken a dveří
bylo vloni uzavřeno celkem 10 nových
smluv o zápůjčce v celkovém objemu
845 000 korun. 

Zelená páteř podruhé
V polovině ledna proběhla druhá diskuse
o projektu takzvané zelené páteře města,
který si klade za cíl zatraktivnění prostoru
podél Příbramského potoka. Veřejnost se
mohla seznámit se zapracovanými návrhy,
které vzešly z prvního projednání v listo-
padu 2015, studií rozdělenou do jednotli-
vých částí a koncepty řešení. Tým
architektů a projektantů se před koneč-
ným dopracováním zajímal o názory lidí
a případné návrhy, jak ještě zelenou páteř
města Příbram více obohatit. Tomuto
 projektu se budeme obsáhleji věnovat
v některém z dalších vydání Kahanu. 

Město spustilo nový web k 800. výročí
města
Příbram letos slaví 800 let od první
písemné zmínky o městě. V rámci oslav
se chystá řada akcí. Aby vám nic
neuniklo, začal fungovat nový web na
adrese www.pribram800let.cz.

Krátké aktuality zpracoval Stanislav D. Břeň

Členové Spolku pro kočku děkují všem, kteří
nás v roce 2015 podpořili – hlavně pak starostovi
Jindřichu Vařekovi a ostatním představitelům
města za přidělení dotace a vedoucímu odboru
životního prostředí Petru Walenkovi. Díky
finanční pomoci města prošlo v loňském roce
péčí spolku 178 koček. Vykastrovali jsme
74 nalezených koček a podařilo se nám umístit
97 koček a koťat. Děkujeme všem hodným
lidem, kteří jim poskytli nový domov nebo kteří

přispěli na náš transparentní účet a pomohli
naplnit misky kočičím bezdomovcům.

Hlavní cíl našeho spolku spočívá v pomoci
opuštěným, toulavým, nemocným a jinak zne-
výhodněným kočkám v Příbrami a okolí. Plaché
kočky se po vykastrování a nezbytném ošetření
vypouštějí zpět do svých lokalit, kde jsou členy
spolku a dalšími hodnými lidmi krmeny a sle-
dovány. Koťata a přítulné kočky jsou umísťová-
ny do domácích depozit u členů spolku, kde
čekají, až jim bude nalezen nový domov. Nebuď-
me lhostejní k osudům těch, které lidská bez-
citnost uvrhla do těžkého postavení.

Další informace o kočkách k adopci i o čin-
nosti spolku naleznete na webových stránkách
www.spolekprokockupribram.cz.

S Jarmila Potůčková
Spolek pro kočku

Kočičím bezdomovcům jsme
mohli pomoci i díky vám
Příbramský Spolek pro kočku se loni věnoval téměř 180 zatoulaným kočkám, pro více
než polovinu z nich se podařilo najít nový domov. 

Stejné otázky si klade i náš pěvecký soubor
Přátelství Svazu tělesně postižených, místní
organizace č. 2 v Příbrami pod vedením Fran-
tiška Kubína. Jsme parta 19 lidí důchodového
věku, amatérů, kterým hudba a zpěv stále
působí radost. Scházíme se pravidelně už
sedm let a snažíme se při našich vystoupeních
potěšit posluchače někdy lidovými písněmi,
jindy country muzikou, oblíbené jsou i tak-
zvané hašlerky. V repertoáru máme hornické
písně a v adventním čase jsou velmi žádané
koledy a vánoční písně. Zpíváme za hudebního
doprovodu kytary a harmoniky. V naší práci
nám velmi pomáhá výborná spolupráce
s výborem naší organizace, jmenovitě s před-
sedou Pavlem Bacíkem.

Vystoupení souboru dovedeme přizpůsobit
jakékoliv události (Den žen, Den matek, výroč-
ní schůze, oslavy, vánoční večírky). Nezapo-
mínáme ani na charitativní činnost, zpíváme

v nemocnici, ve stacionáři nebo v domovech
důchodců.

Hudba a zpěv do života souboru patří. Obo-
hacuje nás a my svou radost a nadšení chceme
přenášet na posluchače. A pokud naše obe-
censtvo alespoň na chvíli zapomene na své
všední starosti, zaposlouchá se do pěkných
melodií a prožije s námi chvilku plnou pohody,
považujeme to za naši odměnu a za motivaci
k další práci.

A protože každý k uskutečnění svých cílů
potřebuje především pevné zdraví, přejeme
nejen sobě, ale i všem příbramským občanům
v roce osmistého výročí založení města mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti.

S Alena Krulová
Svaz tělesně postižených, 

místní organizace č. 2 v Příbrami

Hudba a zpěv do života patří
Stojíme na prahu roku 2016. Většina z nás si klade otázku, jaký tento nový rok bude?
Přemýšlíme, co se nám ve starém roce povedlo, kde ještě máme rezervy a co
můžeme v roce 2016 vylepšit.
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Jak byla postavena nová Příbram
Na konci třináctého století, kdy po nájezdech loupeživých band nezbylo z Příbrami skoro nic, přišel čas na renesanci „místa
řečeného Příbram“ a okolních vsí.

Na Příbram aokolní vesnice coby biskupský sta-
tek se vztahovala většina ustanovení tzv. Velkého
privilegia české církve z roku 1222. Vydal ho král
Přemysl Otakar I.díky dlouholetému úsilí biskupa
Ondřeje, který také koupil Příbram pro biskupství
někdy před rokem 1216 od tepelského probošta
Hroznaty. Privilegium omezovalo vliv hradských
úředníků avelmožů na církevní instituce apřede-
vším na církevní pozemkové vlastnictví a podda-
né, jejichž přímý vztah s  panovníkem se tak
upevnil.

Po smrti krále Přemysla Otakara II. v bitvě na
Moravském poli v srpnu 1278 zavládl v království
rozvrat. Udeřila neúroda a následný hladomor.
Téhož roku se stal pražským biskupem amajitelem
Příbrami Tobiáš z Bechyně, který se postavil za
Přemyslova mladistvého syna Václava a prosazo-
val jeho nároky na český trůn proti snahám Záviše
z Falkenštejna, partnera Václavovy matky Kun-
huty. V důsledku bojů okrálovskou korunu začali
Závišovi příznivci v roce 1288 pustošit biskupské
statky.

Dne 24. února 1289 vydal Václav II. pražskému
biskupovi nové privilegium chránící církevní
majetky a poddané. Po Velikonocích 1289 však
vtrhli na příbramské panství biskupa Tobiáše
Dětřich Švihovec a maršálek Zdeslava ze Štern-
berka se svými lidmi z hradu Orlíka. Příbram a tři-
náct vesnic k němu patřících během čtyř dnů
totálně vydrancovali. Mnoho z biskupových lidí
zavraždili, další odvlekli na Orlík. Zajatce tam
různým způsobem trestali. Biskup o tom napsal
králi i Zdeslavovi, kterého opakovaně žádal, aby
s těmito násilnostmi přestal a škody nahradil.

Šternberk si z toho nic nedělal, a tak ho biskup
Tobiáš dal do klatby, v níž roku 1290 zemřel.

Další biskupův nepřítel Zbyslav Zajíc z Třebáně
se už podruhé, a to 2. června 1289, „odvážil sva-
tokrádežně oloupit město Příbram se všemi jeho
vesnicemi, zvířaty velkými imalými ajinými věc-
mi, které tam byly“. Kořist zpupně odvezl na svůj
hrad Valdek, který nedlouho předtím založil jeho
otec Oldřich II. Zajíc z rodu Buziců. Biskup Zby-
slava obžaloval u zemského soudu a králi napsal
list sprosbou, aby svým úředníkům nařídil zjednat
spravedlnost. Není známo, jestli se biskup zados-
tiučinění dočkal, protože Zbyslav Zajíc se mezitím
stal mocným podkomořím auž po dvou letech byl
zavražděn dvěma znepřátelenými pražskými měš-
ťany. 

Roku 1290 Záviš z Falkenštejna a s ním i jeho
příznivci padli. Poměry v království se zlepšovaly.
Z města Příbrami ale nezbylo po vpádech loupe-
živých band skoro nic. Tobiáš z Bechyně potřebo-
val získat nové osadníky, připoutat je k  půdě
a vzbudit jejich zájem o její pečlivé obdělávání.
Proto se rozhodl požádat krále oudělení emfyteu-
tického práva (právo dědičného nájmu – pozn.
red.) a následně ho propůjčit novousedlíkům. 

OBNOVA PŘÍBRAMI
Někdy v letech 1290–1291 se pak biskup dohodl

se svým rychtářem Přemyslem, že tržní místo řeče-
né Příbram o původní rozloze 28 lánů a nyní roz-
šířené o10 lánů znovu vyměří aže do tří let přivede
nové osadníky nejen do nového města, ale i do

zvětšených vsí  Brodu, Žežic, Lazce, Oseče aKoně-
top. Celkem bylo provazcem rozměřeno 56 lánů
(asi 952 hektarů). Přidělování půdy podle emfy-
teutického německého práva lidově řečeného pur-
krecht ale neznamenalo, že by osadníci museli být
německého původu. Na rozdíl od českého práva
díky němu biskup pravidelně získával poměrně
přesně určený a vypočitatelný výnos a obyvatelé
zase právní jistotu, neboť své statky drželi trvale
za přesně určených podmínek avěděli, že je zdědí
jejich potomci. Pokud se chtěl někdo odstěhovat,
svůj statek prostě prodal, nebo zajistil náhradního
držitele, aby usedlost nepustla a aby byly plněny
stanovené povinnosti, a mohl odejít.

Nejprve byli všichni po tři roky z placení peně-
žitých anaturálních dávek biskupovi osvobozeni,

aby si mohli postavit domy a obdělat pozemky.
Pak z každého lánu odváděli do biskupovy komory
(hospodářského úřadu) půl hřivny stříbra (126 g)
ročně. Z každé hospody se odváděl věrduňk čili
čtvrt hřivny stříbra nebo na přání biskupa vepřové

maso v této hodnotě. Ve městě bylo dvanáct mas-
ných krámů a z každého se ročně odevzdával
kámen loje používaného například na svícení (přes
10 kg). Z každého domu na náměstí, kde byla díky
obchodnímu ruchu nejlepší místa, se odvádělo
také tolik, ať už byla nebo nebyla v domě i  hospoda.

Rychtář musel poslouchat biskupa aza svůj úřad
dostal nezdaněné dva lány (34 ha) a třináctý, bez-
platný masný krám. Byl ale povinen biskupovi
zaplatit tzv. podací ve výši dvou hřiven (asi půl
kilogramu) zlata. Potom mu každoročně odváděl
z každého lánu plat půl hřivny stříbra, který od
osadníků vybíral. Pokud by rychtář v budoucnu
nechtěl v Příbrami zůstat, nebo se vážně provinil,
také mohl své, ale už zdaněné pozemky prodat.
Pokud by rychtář svůj slib nesplnil, měl biskupovi
za trest odvést šest hřiven zlata. Kromě jakéhosi
Řehoře se tehdy za nové vystavění a fungování
města museli zaručit svým movitým anemovitým
majetkem také všichni příbramští měšťané. 

Nové vybudování města ale zřejmě proběhlo
bez větších problémů. Po neblahých zkušenostech
z dob války si biskup Tobiáš ještě vyžádal od krále
Václava II. povolení Příbram opevnit. Mezi lety
1293–1295 byl kolem města vyhlouben příkop anad
ním byla postavena kolová hradba ze zašpičatě-
lých kůlů, chráněná proti ohni vrstvou hlíny. Do
města se vstupovalo třemi branami – Dubenskou,
Milínskou aDušnickou. Pro potřeby procházejících
kupců imístních obyvatel byla poblíž každé z bran
kovárna. Nad tržištěm a zároveň pod arcibiskup-
ským dvorcem vyrostl někdy kolem roku 1300
nový, zděný kostel sv. Jakuba.

S Věra Smolová
SOA Příbram

Nika z kostela sv. Jakuba, kolem roku 1300 
(foto: Věra Smolová)

Rychtář musel poslouchat
biskupa a za svůj úřad dostal
nezdaněné dva lány (34 ha)
a třináctý, bezplatný masný
krám.

1290–1 
V těchto letech se rozhodlo

o rozšíření Příbrami
a přivedení osadníků 

do nového města 
i zvětšených vsí v okolí 
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1. 2. 1836
Při otvírání žíly mezi Vojtěšským
a Mariánským dolem se vylomil kus
skály, ze kterého se vyvalila voda,
a zahynuli dva horníci.

9. 2. 1876
Březohorská městská rada vyhlásila
výběrové řízení na přístavbu tamní
školy, konkurz vyhrál březohorský
měšťan a stavitel Josef Šembera,
pozdější starosta.

12. 2. 1966 
Nové Příbramsko přineslo zprávu
o dokončení opery březohorského
hudebního skladatele Františka
Suchého Havéři, inspirovanou
příbramskou historií.

14. 2. 1796
Příbramský horní úřad obdržel souhlas
s výstavbou nové hutě.

15. 2. 1916
Do tohoto data bylo nutné v Příbrami
odevzdat veškeré nářadí z barevných
kovů pro válečné účely.

16. 2. 1836
Císař Ferdinand I. potvrdil všechna
městská privilegia a koncese, tedy i ta
pro město Příbram.

18. 2. 1786
Císař Josef II. potvrdil Příbrami všechna
dosavadní privilegia.

22. 2. 1886
Zemřel Jiljí Jarolímek, ředitel báňského
závodu a c. k. dvorní rada.

23. 2. 1576
Dobříšský hejtman provedl vizitaci
příbramského panství, čerstvě
zabraného Kateřině z Lokšan, a podal
o tom písemnou zprávu.

25. 2. 1876
Václav Žalud koupil dům čp. 2 na
Náměstí a zřídil zde hostinec U Bílé
růže, dnes administrativní objekt.

ÚNORTobiáš z Bechyně. 
Biskup, za něhož Příbram
prožívala těžké časy
Druhou osobností našeho jubilejního roku, kterou si představíme v historické rubrice
Kahanu, je pražský biskup Tobiáš z Bechyně (datum narození není známo, zemřel
v roce 1296). Dozvíme se také první doložené jméno obyvatele Příbrami.

Na podzim krušného roku 1278 po bitvě na
Moravském poli byl zvolen pražským biskupem
Tobiáš z Bechyně, představitel významného šle-
chtického rodu Benešoviců. Tobiáš se do té doby
věnoval výhradně církevní dráze jako člen praž-
ské, mělnické a vyšehradské kapituly, kde vždy
dosáhl funkce probošta, tedy hlavního předsta-
veného. Po volbě biskupem se naplno zapojil do
české politiky, což tehdy patřilo k věci. Zemi bez
krále spravoval císařem dosazený zemský správce
Ota Braniborský. Ten se choval čistě kořistnicky,
následníka trůnu Václava II. držel v zajetí a praž-
ský biskup, který reprezentoval domácí šlechtu,
s ním byl od samého počátku v konfliktu. To bis-
kupa kvalifikovalo do čela šlechtické opozice.
K dočasnému smíru došlo až v roce 1281, kdy byl
Ota donucen přijmout biskupa za svého zástupce. 

Tobiáš proto mohl vymoci návrat budoucího
krále Václava II. z braniborského zajetí (1283),
ale ani to situaci v zemi neuklidnilo. Tobiášovu
pozici při správě země totiž převzal Záviš z Fal-
kenštejna z rodu Vítkovců, čímž došlo k roz-
kolu mezi dosud jednotnou českou šlechtou.
V zemi vypukla domácí válka, ve které hlavní
roli hrály osobní zájmy českých velmožů. A tak

se biskup Tobiáš pro své cíle spojil s původcem
všeho zla římským císařem Rudolfem, díky
čemuž se nakonec podařilo vypudit Záviše od
královského dvora a dosáhnout jeho mocen-
ského pádu. V rámci této fáze domácí války
byla naše Příbram doslova srovnána se zemí. 

PRÁVO OPEVNIT BISKUPSKÁ MĚSTA
Nepokoje ukončil až zásah císaře Rudolfa, při

kterém byli Vítkovci definitivně poraženi a Záviš
popraven. Tobiáš z Bechyně získal náhradou za
utrpěné škody řadu statků konfiskovaných Závi-
šovým příbuzným, a rozšířil tak majetek praž-
ských biskupů. Obdržel též právo opevnit
biskupská města, zřejmě i pod dojmem zničení
bezbranné Příbramě. Po roce 1294 Tobiáš ustou-
pil v české politice do pozadí, zemřel v roce 1296.

Přestože celé desetiletí v Čechách byly poli-
tické poměry velmi neurovnané, dokázal se
Tobiáš věnovat i církevním povinnostem. Za
jeho vlády byla zahájena reforma církevní
správy vznikem děkanátů (jakýchsi krajů pod
vedením děkana, který byl přímo podřízen
biskupovi). Z doby  biskupa Tobiáše se docho-
vala také první zpráva o církevní synodě
v Čechách, tedy o zemském církevním sněmu.
Doba Tobiášova je již bohatší na dochované
prameny, kromě 35 biskupských listin se
dochoval i tzv. Formulář Tobiáše z Bechyně,
jakýsi soubor vzorů pro různé typy písemnos-
tí, který obsahuje řadu cenných historických
faktů, mj. i o Příbrami. Díky tomu známe
i některé podrobnosti o vyplenění Příbramě
v dubnu 1289. Posádka hradu Orlík, který patřil
Vítkovcům, napadla biskupské statky v okolí.
Řádění orlické posádky na Příbramsku trvalo
čtyři dny a v červnu téhož roku byla akce zopa-
kována. Výsledkem bylo naprosté zničení měs-
tečka a 13 okolních vesnic a vyvraždění většiny
obyvatelstva, tedy stejný osud, který stihl
o téměř 650 let později Lidice. 

OPĚTOVNÉ ZALOŽENÍ PŘÍBRAMI
V letech 1290–1291 byla proto Příbram založena

znovu, a to již moderním emfyteutickým způ-
sobem, a zároveň byla ohrazena dřevěnou pali-
sádou a příkopem, aby již nebyla tak snadnou
kořistí. Z této doby známe také jménem prvního
skutečného obyvatele Příbrami. Stal se jím loká-
tor Přemysl, tedy jakýsi podnikatel, který za
majetkové výhody (vlastnictví rychty, osvobo-
zení od daní apod.) slíbil založit město, získat do
něj obyvatele aku prospěchu vrchnosti jej nadále
spravovat.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Listina Tobiáše z Bechyně z roku 1287 
(repro: SOA Praha)

Výsledkem řádění orlické
posádky bylo naprosté
zničení městečka, vesnic
a vyvraždění většiny
obyvatelstva.
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11. 2. 19.00 Lucie Bílá (koncert)
12. 2. 19.00 S Pydlou v zádech
13. 2. 19.00 Prodaná nevěsta
15. 2. 19.00 Válka Roseových
17. 2. 19.00 Božská Sarah
18. 2. 19.00 Višňový sad
19. 2. 19.00 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
23. 2. 19.00 Rangers Band (koncert)
24. 2. 10.00 Sen noci svatojánské – generálka
25. 2. 19.00 Sen noci svatojánské – premiéra
26. 2. 19.00 Sen noci svatojánské
27. 2. 19.00 Hrdý Budžes
28. 2. 15.00 Smolíček Pacholíček
29. 2. 19.00 Karel Plíhal (koncert)
2. 3. 19.00 Sen noci svatojánské
8. 3. 17.00 Chaplinovy děti
9. 3. 17.00 Chaplinovy děti

10. 3. 19.00 Je úchvatná
11. 3. 19.00 Višňový sad
12. 3. 19.00 Balada pro banditu
13. 3. 15.00 Tři zlaté vlasy
13. 3. 19.00 Mort
14. 3. 19.00 Saturnin
15. 3. 19.00 Irena Budweiserová (koncert)
16. 3. 19.00 Romantický víkend
17. 3. 19.00 Rande s duchem
18. 3. 16.00 Prodaná nevěsta
19. 3. 19.00 Umění vraždy
20. 3. 15.00 Krkonošské pohádky
22. 3. 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody

Makers (koncert)
22. 3. 16.00 Prodaná nevěsta
23. 3. 19.00 Tajemství nefritového škorpióna
24. 3. 19.00 Tajemství hradu v Karpatech
29. 3. 19.00 Jak je důležité míti Filipa
30. 3. 19.00 Michal Horáček a hosté
31. 3. 19.00 Hvězdné manýry

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

11. 2. 19.00 Do posledního dechu
12. 2. 20.00 Deadpool
13. 2. 16.00 Agenti Dementi
13. 2. 19.00 Deadpool
14. 2. 16.00 Bella a Sebastian:

Dobrodružství pokračuje
16. 2. 19.00 Prach a broky
17. 2. 16.30 Kyky Ryky a pár vajec
18. 2. 19.00 Rodinný film
19. 2. 20.00 Rodinný film
20. 2. 16.00 Robinson Crusoe: Na ostrově

zvířátek
20. 2. 19.00 Zoolander 2
21. 2. 16.00 Ma Ma
24. 2. 16.30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná

jízda
25. 2. 19.00 Brooklyn
26. 2. 20.00 Saulův syn
27. 2. 16.00 Řachanda
27. 2. 19.00 Bohové Egypta
28. 2. 16.00 Řachanda
28. 2. 19.00 Bohové Egypta

KINO PŘÍBRAM

24. 2. 19.00 V hodině rysa (Gymnázium pod
Svatou Horou)

D-KLUB PŘÍBRAM

12. 2. 20.00 Precedens (koncert)
26. 2. 19.00 Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
27. 2. 19.00 Společenský charitativní ples

Kiwanis
28. 2. 16.00 Jihočeští rodáci (dechová kapela)

ESTRÁDNÍ SÁL KD PŘÍBRAM

23. 2. 17.00 Útěk do nemoci: Tajemná řeč
lidského těla

25. 2. 17.00 Genealogie
2. 3. 9.00 a 15.30 Památná místa v Příbrami

(vycházky)
10. 3. 17.00 Beseda s Jiřinou Šiklovou

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

11. 2. Pravá Kuba (přednáška)
25. 2. Petr, Otto a Já a Ivan Korený (koncert)

SPOLEK VE ČTVRTEK

18.–21. 2. Příbram na veletrhu Holiday World
v Praze

22. 2. 14. zasedání Zastupitelstva města
Příbram

MĚSTO PŘÍBRAM

20. 2. 14.00 1. FK – Slovácko
27. 2. 17.00 1. FK – Bohemians 1905
12. 3. 17.00 1. FK – Liberec

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

13. 2. 17.00 HC Příbram – Slaný
ZIMNÍ STADION PŘÍBRAM

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM

11. 2. Vernisáž výstavy Příbram
17. 2. 17.30 Zlatý věk renesance aneb Rudolf II.

měl stříbro rád
9. 3. 17.30 a 19.30 Barokní královské město

aneb Zázrak jménem Svatá Hora
16. 3. 17.30 Barokní královské město aneb

Zázrak jménem Svatá Hora

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

Do 15. 5. Poslední bitva 2. světové války
v Evropě u Slivice

Do 30. 10. U Kapišosů – vodníci a hastrmani
divadelních tůní

Do 31. 12. Jinečtí trilobiti

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

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.

13. 2. 19.00 Ples hasičů
19. 2. 19.00 Ples rybářů
27. 2. 20.00 Sokolské šibřinky
28. 2. 15.00 Dětský maškarní bál
5. 3. 19.00 Podnikatelský ples
11. 3. 19.00 Ples Bytového družstva
12. 3. 19.00 Ples jachtařů

SOKOLOVNA PŘÍBRAM

13. 2. 17.00 VK Příbram – VK Karbo Benátky
nad Jizerou

5. 3. 17.00 VK Příbram – ČZU Praha

VOLEJBALOVÝ KLUB EURO SITEX PŘÍBRAM

15. 2. Zákonné povinnosti společností
a podnikatelů, a jak je plnit

OHK PŘÍBRAM – SEMINÁŘE

Do 30. 6. Ani gram uranu okupantům
Do 30. 12. Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12. Skautská lilie za ostnatým drátem
Do 30. 12. Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

11. 2. 19.00 Představení Barrandov Studia
18. 2. 19.00 Red Bull – snowboard – ski video
23. 2. Komunitní setkání
25. 2. Jirka Čelouda – Expedition Island

COWÁRNA PŘÍBRAM III Komenského nám.

KALENDÁŘ AKCÍ

15. 2. 17.30 Kolikrát mám denně jíst a proč?
7. 3. 17.30 Mýty, omyly a pravdy o výživě

KLUB ZDRAVÍ PŘÍBRAM

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

Na pravou míru
V Příbrami se šíří informace, že takzvané

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(SAS), jimž jsme se více věnovali v lednovém
vydání Kahanu, mají být poskytovány z chys-
taného nízkoprahového denního centra v areá-
lu někdejší mazutky. Tato informace se
nezakládá na pravdě. SAS poskytuje oddělení,
které sídlí na náměstí T. G. Masaryka 1 a jež
pracuje s rodinami také v jejich přirozeném
prostředí. Nízkoprahové centrum bude určeno
pro občany bez domova.

Město Příbram je také na
Facebooku. Najdete nás na: 

facebook.com/mestskyuradpribram

27. 2. 20.00 Nástroj Snahy Unplugged
PB BOWLING NA CHMELNICI

Stálá expozice Fotograf František Drtikol
Do 21. 2. Já je někdo jiný (výstava

skupiny českých
a slovenských surrealistů)

Do 21. 2. Petr Bambousek: Příběhy 
fotografií

26. 2. 17.00 Vernisáž výstavy Czech Press
Photo 2015

27. 2.–10. 4. Czech Press Photo 2015
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NA ZÁVĚR

Jistě víte, že v Lazci funguje psí útulek, který
provozuje příspěvková organizace Technické
služby města Příbram. Už možná méně víte,
že útulek lze navštívit a vzít do blízkého okolí
na procházku některého z pejsků. A to každý
den, vždy od 10.00 do 16.30. Kdo má chuť
a možnosti, může podpořit útulek darováním
granulovaného krmiva a ostatních potřeb pro
pejsky. Budeme moc rádi, pokud se nejdříve
informujete, co našim psům vyhovuje. 

Jedním z úkolů útulku je pomoci zaběhnu-
tým psům najít svého páníčka nebo těm, kteří
jej nemají, najít nového lidského kamaráda.
Proto vám v této rubrice budeme přinášet tipy
na psy, kteří čekají na nového majitele. 

Nyní je to například dvouletý kříženec kry-
saříka Žolík. Městská policie jej odchytila na
konci srpna loňského roku na náměstí 17. lis-
topadu. Tento pejsek je přátelský a poslušný,
miluje aportování a dlouhé procházky. V prů-
běhu svého života si zvykl pouze na byt, rov-
něž k němu nedoporučujeme psího kamaráda. 

Další, kdo čeká na novou společnost, je Fred,
půldruhého roku starý Jack Russell Terrier.
Tento velmi živý a hravý pes žije v útulku od
konce září 2015, kdy jej přivezli městští stráž-
níci po odchytu na Drkolnově. Pro svůj vysoký
temperament by se hodil k domku se zahradou
a určitě by nepohrdl ani výcvikem k agility.

Pejsci vzkazují: „Není nám tu špatně, mají
nás tu rádi, dostali jsme od Ježíška spoustu

dárků, máme hodně kamarádů, ale vlastní
domov s vlastním pánem by byl krásný.“

Veškeré informace o venčení nebo odbě -
ru psů sdělíme každý den na telefonech
318  629  531, 777  705  616 nebo webu 
www.ts-pb.cz.

S Hana Celerýnová
Technické služby města Příbram

Vezměte si domů Žolíka či Freda. 
Nebo je pouze vyvenčete
Psům v lazeckém útulku můžete pomoci nejen darováním granulovaného krmiva, ale také je můžete každý den venčit. 

V tajence se dozvíte, kdo byl prvním majite-
lem města Příbram.

Vyluštěnou tajenku nám můžete poslat 
e-mailem na adresu kahan@pribram.eu.

Autor, jehož správně vyluštěná tajenka bude
doručena nejdříve, od nás dostane nástěnný
kalendář na rok 2016.

Výherci z prosincového vydání: Karel Červe-
ný a Jaroslava Šrubařová. Blahopřejeme.
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Kancelářské prostory

Nebytové prostory k pronájmu
Město Příbram zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor. Nabídky
přijímáme do 29. 2. 2016 do 16 hodin. Podrobnosti jsou k dispozici 
na úřední desce Městského úřadu Příbram v Tyršově ulici a na elektronické
vývěsce http://edeska.pribram.eu/eDeska/.

Příbram VIII, 
Čechovská 114, 
s vlastním sociálním 
zařízením
Celková výměra: 148,7 m2

Minimální výše požadovaného základního nájemného pro-
najímatelem činí 1 100 Kč /m2/rok (bez záloh na plnění posky-
tovaná v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání).

Kancelářské prostory

Příbram IV, 
Husova 257. 
Sociální zařízení 
společné v budově
Celková výměra: 54,90 m2

Minimální výše požadovaného základního nájemného pro-
najímatelem činí 960 Kč/m2/rok (bez záloh na plnění posky-
tovaná v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání).

Kancelářské prostory

Příbram VI, 
Husova 257, 
sociální zařízení 
společné v budově
Celková výměra: 33 m2

Minimální výše požadovaného základního nájemného pro-
najímatelem činí 960 Kč/m2/rok (bez záloh na plnění posky-
tovaná v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání).

Nebytový prostor

Příbram VIII, 
Budovatelů 116. 
Bez topení, vody 
a sociálního zařízení. 
Celková výměra: 11,60 m2

Minimální výše požadovaného základního nájemného pro-
najímatelem činí 600 Kč/m2/rok (bez záloh na plnění posky-
tovaná v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání).

Sklepní prostor

Příbram III, 
Ryneček 148. 
Bez sociálního 
zařízení
Celková výměra: 17,30 m2

Minimální výše požadovaného základního nájemného pro-
najímatelem činí 480 Kč m2/rok (bez záloh na plnění poskyto-
vaná v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání).

Nebytové prostory

Příbram VII, 
Legionářů 400, 
Kulturní dům
Dvě místnosti 
o celkové výměře 44 m2

v 1. nadzemním podlaží v levé části budovy

Dvě místnosti o celkové výměře 54,50 m2

v 1. nadzemním podlaží v levé části budovy 
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