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ROK KLÍČOVÝCH ROZHODNUTÍ

P řekročili jsme práh devatenáctého léta
třetího tisíciletí a postupně se rozhlíží-
me. Při pohledu na letopočet si uvědo-

míme, jak neoblomnou veličinou ten čas je.
Běží si stále kupředu a nebere ohled na nikoho
a na nic. Nám nezbývá než obracet listy
v kalendáři a sledovat, že to, co se stalo, nikdo
nesmaže, a co je teď, bude za pár vteřin minu-
lostí. Jediné, co se s ohledem na neměnnost
času dá trochu ovlivnit, je naše budoucnost.
Funguje to ovšem za předpokladu pochopení
minulosti a uvědomění si důsledků našeho
předchozího jednání. 

S přelomem roku si mnozí lidé dělají inven-
turu ve svých životech. Sčítají plusy a minusy.
Říkají si, které kroky učinili dobře a které činit
neměli. Ti vnímavější z nás přemýšlejí i nad
tím, zda svým jednáním nezpůsobili někomu
újmu či trápení, nebo zda někomu naopak
pomohli. Plánujeme a dáváme si předsevzetí.
Někdo chce už poněkolikáté zhubnout, jiný
přestat kouřit, kdosi se pokusí najít lepší práci
a zcela jistě se najdou i tací, kteří si jako před-
sevzetí dají nějakou opravdu zásadní životní
změnu – založit rodinu, postavit dům, osa-
mostatnit se. Pro mne osobně jsou letošní
předsevzetí opravdu zavazující. Rodinu mám,
bydlet kde taky a osamostatnil jsem se před
mnoha lety. Ve vší úctě k takovým velkým
životním krokům a s obdivem k těm, kteří se
odhodlali je učinit, mám předsevzetí asi nej-
těžší ze všech, která jsem si kdy dal. Všechna
souvisejí s úřadem, který od listopadu zastá-
vám. Nebudu zacházet do detailu, shrnu to
však pod přání být člověkem užitečným a pří-
nosným druhým. 

Naše město se v devatenáctém roce chystá
na velké životní kroky a rozhodnutí. Příbram
bude rozhodovat o velkých investicích – akva-
park, o dlouhodobých kontraktech – dopravce
MHD, o tom, jak naložíme s majetkem. Uči-
níme kroky, které naše životy ovlivní na něko-
lik dalších let. Zároveň chceme udržet
ekonomické zdraví města i jeho vlídnou
a veselou tvář. Chceme, aby Příbram dále oží-
vala a stávala se příjemnějším místem pro
život.

Každý rok má svůj klíčový okamžik. Loňský
vrcholil volbami a událostmi po nich. Nový
rok na stěžejní moment teprve čeká. Nechť je
pro vás, milí Příbramané, nový rok prostý
karambolů, starostí a chmur. Ať je protkán
přátelstvím, pozitivní náladou a ať jsou všech-
ny zprávy jen dobré. Přeji nám všem více vzá-
jemného pochopení a mezilidské tolerance,
a naopak méně zášti, závisti a zloby. A pama-
tujme na to, že město je a vždy bude obrazem
svých obyvatel. 

S Jan Konvalinka
místostarosta města Příbram
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PŘÍBRAM

DŘÍVE

Vaše budoucnost
ve strojírenství

Wheelabrator je přední světový 
výrobce zařízení pro úpravu 
povrchu tryskáním a dodavatel 
náhradních dílů a servisu. 
Jeho evropské výrobní a distribuční 
centrum sídlí v Příbrami. 

Wheelabrator Czech s.r.o.
Za Balonkou 269
261 01 Příbram I

+420 318 479 111
info.pribram@noricangroup.com

www.wheelabratorgroup.com

Městské lesy Příbram, s. r. o., nabízejí k prodeji

Štípané palivové dřevo
Jehličnaté měkké dřevo v délce cca 35 cm 850 Kč / 1 prms vč. DPH
(smrk, borovice, modřín, jedle)

Listnaté měkké dřevo v délce cca 35 cm 750 Kč / 1 prms vč. DPH
(topol)

Listnaté tvrdé dřevo v délce cca 35 cm 1200 Kč / 1 prms vč. DPH
(bříza, dub)

1 prms = prostorový metr sypaný

Doprava v Příbrami a okolí ZDARMA při odběru min. množství 5 prms.

Místo: za Balonkou v areálu Veolie – čistírna odpadních vod, 
za sběrným  dvorem TS Příbram

Doba prodeje: vždy v pátek od 7.00 do 14.00

Možnost objednání a další informace 
na telefonu 730 150 655, 604 210 066, 730 150 654 

nebo na www.mlpribram.cz, mlpribram@mlpribram.cz

Dále nabízíme dříví přímo z lesa 
Jehličnaté palivové dřevo v délkách 2 m

Cena za 1 prm je 750 Kč včetně DPH.

Nabídka platí do vyprodání zásob.
1 prm = prostorový metr

Doprava, naložení a složení v okolí Příbrami 
při odběru minimálního množství 5 prm je ZDARMA.

Bližší informace na telefonu 604 210 065. 

Prodej bývalého statku s pozemkem 2 678 m2 v Pří-
brami na Březových Horách v ul. Pod Kovárnami.
V RD dva byty 3+1 a 5+1, na pozemku dále původní
maštal a stodola. ENB: G. Cena: 4,3 mil. Kč

K pronajmutí nabízíme nebytové prostory v přízemí
v Příbrami III, ul. V Brance na pěší zóně. Dvě místnosti
celkem 50,49 m2 + zázemí. 

ENB: G. Cena: 9,2 tis. Kč/měs. + služby

Prodej domu v Příbrami, ul. Barandov s pozemkem
2 057 m2, 10 bytů, 5 garáží. 

ENB: G, cena: 7,8 mil. Kč

Prodej bytu 3+1/L, 53,4 m2 +lodžie, Příbram VII, ul.
Bož. Němcové, u nám. 17. listopadu. 

ENB: E. cena: 1,57 mil. Kč

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme.

Dlouhá 90, Příbram III
druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz, tel. +420 318 630 850

Ryze česká, rodinná, realitní kancelář 
28 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:



| 5 || 4 |

KRÁTCE

Starostové se setkali
v Lázu

Ve středu 28. listopadu se v Lázu uskuteč-
nilo šesté setkání starostů Centra společných
služeb, a to v rámci Valné hromady Dobrovol-
ného svazku obcí ORP Příbram. Na programu
setkání byla mj. volba orgánu na další čtyřleté
období. Na pozici předsedkyně byla zvolena
starostka Vranovic Blanka Strnadová, prvním
místopředsedou byl zvolen starosta obce
Suchodol Emil Tabaček a druhým místopřed-
sedou zůstává starostka Hvožďan Markéta Bal-
ková. Radu automaticky tvoří předseda
a místopředsedové, dalšími členy jsou starost-
ka Sedlic Zuzana Šourková a starosta Dubna
Václav Chmelař. Další volbou bylo obsazení
členů kontrolního výboru, na další období byli
opětovně zvoleni Antonín Kropáč, starosta
Lázu, Josef Karas, starosta Obecnice, a Václav
Lundák, starosta obce Obory. „Centrum spo-
lečných služeb se i nadále bude věnovat admi-
nistrativní podpoře obcí, pořádání odborných
seminářů, zpracování tzv. Rozvojových doku-
mentů obcí, zajišťování funkce Pověřence pro
ochranu osobních údajů pro členské obce a jejich
školská zařízení, projektové činnosti a pora -
denství v oblasti veřejné správy,“ uvedl tajem-
ník svazku Jiří Kužel.

KRÁTCE

Narozeniny 
s číslem 104

Paní Marie, která je aktuálně hospitalizována
v příbramské LDN, oslavila v polovině listopadu
104. narozeniny. Narodila se ještě před založe-
ním Československa, jehož výročí jsme si letos
připomněli. Narozeniny oslavila se svou dcerou,
mezi gratulanty se připojil i předseda předsta-
venstva Oblastní nemocnice vPříbrami Stanislav
Holobrada. Z rozhovoru s jubilantkou vyplynulo,
že pracovala v zemědělství a svůj život strávila
v okolí Pečic a Smolotel. „Je to požehnaný věk.
Paní Marie je velmi milá a připravila si pro mě
i několik fotografií ze svého mládí,“ řekl Stani-
slav Holobrada.

V roce 2018
se nám dařilo

Waldorfská škola Příbram
informovala o svých vybra-
ných projektech v roce 2018.
Jan Drda napsal hru Hrátky
s čertem v době 2. světové vál-
ky. Využil v ní humor, nadsáz-
ku i laskavý pohled na
obyčejné lidské vlastnosti
a neokázalé hrdinství. Žáci 8.

třídy si tuto hru vybrali pro své ročníkové představení. Po premiéře na domácí půdě vyrazili
společně s 12. třídou reprezentovat město na celostátní přehlídku Duhové divadlo do Písku.
Středoškoláci se letos rozhodli pro autorský počin. Vystoupili se scénickým tanečním provedením
vlastního námětu Živoucí hudba. Pro waldorfskou pedagogiku je dramatika důležitým prostřed-
kem vývoje mladých lidí a má pevné místo v učebním plánu školy. Dlouhodobým cílem naší
školy je environmentální výchova a osvěta a péče o životní prostředí. V letošním školním roce
vznikl projekt na vytvoření tří včelích úlů a společně s nimi byl založen včelařský kroužek. Wal-
dorfská střední škola se svými učebními obory umělecký kovář a umělecký truhlář již dlouhodobě
zapojuje drobnými projekty do exteriérových realizací. V letošním roce díky nabídkám města
Příbram vznikly tři umělecké projekty – Socha ducha hor Fabiána v Orlově, na podzim vznikla
v našich dílnách další figura hráče na dudy do příbramského betléma na náměstí T. G. Masaryka.
Před dokončením je stylová lavička podle návrhu Michaela Šimka k Lípě republiky v parku Zátiší.
Úspěchy našich učňovských oborů dotvrzuje 3. místo v celostátní soutěži Machři roku.

S Andrea Procházková
Waldorfská škola Příbram

inzerce

Volejbalisté ze svatohorského gymnázia
jsou krajskými přeborníky

V úterý 4. prosince se v Neratovicích uskutečnilo krajské kolo středních škol v odbíjené, kterého
se účastnilo také Gymnázium pod Svatou Horou. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech účastnících.
První dvě mužstva z každé skupiny se v semifinále utkala o postup do finále. Příbramské družstvo
s přehledem vyhrálo všechny zápasy ve skupině a postoupilo do semifinále z prvního místa. V semi-
finále tým narazil na druhého z vedlejší skupiny a tím bylo Gymnázium Kladno. Po výborném
výkonu a výhře 2:0 postoupili Příbramští do finále. I v něm kralovali, když porazili Mnichovo
Hradiště poměrem 2:0, a stali se tak krajskými přeborníky. 

Nenechte své vodoměry zamrznout
Teploty klesající pod nulu mohou způsobit nemalé komplikace, a to od zamrznutých a prasknutých

víček vodoměrů až po vytopený sklep. Provedená preventivní opatření majitelům ušetří peníze
za případné škody. „I přes pravidelné varování se každoročně objevuje celá řada případů poškozených
vodoměrů. Jejich nefunkčnost způsobuje v největší míře právě mráz,“ informovala Kristina Blasz -
czyková, tisková mluvčí společnosti 1. SčV. Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedosta-
tečnou ochranou, zodpovídá podle zákona odběratel. „Kromě nemalé částky, kterou zaplatí za
výměnu poškozeného vodoměru, hrozí i únik vody, který se může značně prodražit,“ sdělila tisková
 mluvčí. 

Teploty v místnosti, kde je vodoměr, by se měly pohybovat nad nulou, okna by měla být zavřená
a potrubí obaleno nesavým izolačním materiálem. Pokud jsou vodovodní přípojky mimo objekt,
například ve vodoměrné šachtě, je třeba je zabezpečit polystyrénovou deskou nebo pytlem s drceným
polystyrénem. Šachta musí být navíc pečlivě uzavřena, aby ji nemohla zaplavit povrchová voda.
„Náchylné k zamrznutí jsou vodoměry zejména v místě, kde potrubí vychází z objektu. Často se
stává, že při stavbě objektu nebyla dodržena potřebná hloubka pro její uložení a zamrznutí vody
je tak při silnějších mrazech velice pravděpodobné,“ poznamenala Kristina Blaszczyková. Vyplatí
se průběžně kontrolovat i vodovodní zařízení, které se nachází na chatách a chalupách. V případě,
že jsou odběry vody minimální nebo dokonce žádné, je nutné rozvody vody úplně vypustit.

Výzva 
pro uživatele garáží

Město Příbram vyzývá majitele nebo uživa-
tele garáží v ulici Březnická (garážová řada
v bezprostřední blízkosti železniční tratě), aby
kontaktovali Odbor správy majetku Městské-
ho úřadu Příbram a předložili listiny, na je-
jichž základě užívají pozemky p. č. 2520/1
a 2545/1, které jsou ve vlastnictví města Pří-
bram, a dále listiny, na jejichž základě jsou
vlastníky garáží. Zmiňovaný odbor se nachází
v ulici Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolov-
ně), kontakt je možný i prostřednictvím  
e-mailu jana.ricarova@pribram.eu nebo tele-
fonu 318 402 339.

Je Příbram bezpečná? Ano, či ne?
Na otázky, jaký pocit bezpečí máte v našem městě, můžete odpovídat do konce ledna 2019.

Dotazník byl otištěn v  prosincovém Kahanu, v  elektronické podobě jej najdete na webu 
bezpeci.pribram.eu.

Dotazník vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců Městské policie Příbram, Policie ČR
a dalších odborníků zabývajících se prevencí kriminality.

Připraveno je několik otázek, jež mají za cíl zjistit, jak bezpečně se cítí obyvatelé města ve svém
okolí. Zároveň bude možné díky vašim odpovědím zjistit, které lokality se jeví jako problémové.
Výsledky tohoto šetření poslouží především jako poznatky pro městskou  policii.

Vyplněný dotazník je možné odevzdat do 31. ledna 2019 do připravených schránek v Senior
Pointu (Žežická 193), v aquaparku (Legionářů 378), dále do schránek Bezpečná Příbram v Info-
centru Městského úřadu Příbram (Zámeček-Ernestinum) či v Knihovně Jana Drdy (nám. T. G.
Masaryka 156).

Vyplnění dotazníku zabere přibližně dvě minuty. 

nový obchod
S KONOPNÝMI POTŘEBAMI PRO ZDRAVÍ

TEL: 775 426 555
www.canatura.cz

Zahradnická 71, Příbram 
(mezi Pražskou a Dlouhou ulicí)

Otevřeno          Po - Pá          900 - 1700

VÝROBKY S CBD  PORADENSTVÍ

POTRAVINY KOSMETIKA LITERATURA
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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PLAŤTE

PARKOVNÉ
MOBILEM

žádné 
parkovací lístky

účetní doklad 
na Váš e-mail

4 možnosti 
online platby

Více informací na webu 
parkovani.pribram.eu

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Prostor k  podnikání č. 700 o celkové výměře
138,40 m2 na adrese Příbram VII, ul. Bratří Čapků 329.
Minimální výše požadovaného základního nájemného
činí 1000 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované
v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání. V případě
uchazeče plátce DPH cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 701 o celkové výměře 1088 m2

na adrese Příbram I, ul. Pivovarská 132. Minimální
výše požadovaného základního nájemného činí 1000
Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované v souvi-
slosti s užíváním prostoru k podnikání. V případě
uchazeče plátce DPH cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
153,10 m2 na adrese Příbram VIII, ul. Čechovská 112.
Minimální výše požadovaného základního nájem-
ného činí 900 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskyto-
vané v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání.
V případě uchazeče plátce DPH cena 900 Kč/m2/rok
bez DPH.

Prostor k  podnikání č. 702 o celkové výměře
148,70 m2 na adrese Příbram VIII, ul. Čechovská 114.
Minimální výše požadovaného základního nájem-
ného činí 900 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskyto-
vané v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání.
V případě uchazeče plátce DPH cena 900 Kč/m2/rok
bez DPH.

Prostor k podnikání č. 705 o celkové výměře vý-
měra 33 m2 na adrese Příbram VI, ul. Husova 257. 
Minimální výše požadovaného nájemného je 
500 Kč/m2/rok.

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
59,30 m2 na adrese Příbram VIII, ul. Budovatelů 115.
Minimální výše požadovaného nájemného je stano-
vena na 900 Kč/m2/rok.

Prostor k podnikání č. 701 o celkové výměře
232,08 m2 na adrese Příbram I/18. Minimální cena za
pronájem činí 900 Kč/m2/rok.

Byt č. 8 (pro příjmově vymezené osoby) o výměře
28,82 m2 (1+0) na adrese Příbram IV, ul. Čs. armády 4.
Cena za pronájem činí 47,28 Kč/m2.

Byt č. 8 (standard) o výměře 45,56 m2 (1+0) na adrese
Příbram IV, ul. Čs. armády 5. Minimální cena za pro-
nájem dosahuje 80 Kč/m2.

Byt č. 9 (standard) o výměře 111,50 m2 (4+1) na
adrese nám. T. G. Masaryka 98. Minimální cena za
pronájem je 80 Kč/m2.

Kontaktní adresa: 
Městská realitní kancelář, 
Čs. armády 5
Příbram IV

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Podrobnější informace:
Alena Tůmová 
referentka Městské realitní kanceláře
Tel.: 318 498 294
E-mail: alena.tumova@pribram.eu

Město pronajme prostory 
pro podnikání i byty

SZM nabízí reklamní
plochu

Příspěvková organizace Sportovní zařízení
města Příbram oznámila záměr pronajmout for-
mou výběrového řízení venkovní reklamní plo-
chu (62,5 m2), která se nachází na budově
plaveckého bazénu, resp. sportovní haly.
Nájemní vztah bude uzavřen na dobu neurčitou
s výpovědní dobou tří měsíců. Minimální
nájemné činí 100 Kč/m2 měsíčně – v případě
celé plochy 62,5 m2. 

Pokud si zájemce pronajme jen část plochy,
minimální nájemné dosahuje 150 Kč/m2.
Nabídky zájemců je nutno podat tak, aby byly
SZM doručeny nejpozději do 21. ledna 2019 do
12.00 na adresu SZM Příbram, Legionářů 378.
Podrobnosti jsou na úřední desce na adrese
edeska.pribram.eu/eDeska.

Fimfárum
v příbramské galerii 

Galerie Františka Drtikola Příbram a společ-
nost Maurfilm přichystaly pro obdivovatele
pohádek Jana Wericha, milovníky loutkových
filmů a zájemce o výtvarné umění výstavu
Fimfárum. Vystaveny jsou originální loutky,
filmové scény, rekvizity, dekorace, ilustrace
a scénické návrhy k několika „fimfárovským“
pohádkám. Výstava je otevřena do 13. ledna
denně od 9.00 do 17.00. 

Občané se mohou
hlásit do osadních
výborů 

Zastupitelstvo města Příbram na svém zase-
dání 17. prosince zřídilo tyto osadní výbory:
Osadní výbor Brod, Osadní výbor Bytíz, Osadní
výbor Jerusalem, Osadní výbor Jesenice, Osad-
ní výbor Kozičín, Osadní výbor Lazec, Osadní
výbor Orlov, Osadní výbor Zavržice, Osadní
výbor Žežice, Osadní výbor Příbram III – Sázky,
Osadní výbor Příbram V – Zdaboř, Osadní výbor
Příbram VI – Březové Hory, Osadní výbor Pří-
bram IX – Nová Hospoda. 

Pokud máte zájem o členství v osadním
výboru a splňujete podmínky dané zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (máte trvalý pobyt
v té části obce, pro kterou je osadní výbor zří-
zen), kontaktujte Městský úřad Příbram, Odbor
vnitřních věcí, do 10. února 2019 na e-mailo-
vou adresu: ivana.makosova@pribram.eu, pří-
padně volejte na č.: 318 402 237.

DIVADELNÍ PLES
 www.divadlopribram.eu
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Kam bude Příbram
směřovat v roce 2019
Jsme na začátku nového roku, kdy plánujeme, co uskutečníme během
následujících dvanácti měsíců. Podobně je na tom město, které tyto plány musí
sice rozvíjet s předstihem, ale na přelomu roku je vhodná příležitost s nimi
seznámit širokou veřejnost. Protože nové vedení radnice má již rozdělené
pravomoci, v následujících třech rozhovorech se k plánům vyjádřili starosta
Jindřich Vařeka, 1. místostarosta Martin Buršík a místostarosta Jan Konvalinka. 

Matematika platí nadále
Starosta Jindřich Vařeka má v novém vedení města na starosti mj. dopravu včetně
parkování a MHD. Jeho odpovědnost ale zasahuje do více oblastí. Hlavní úkol
a výzvu shrnuje takto: Jak ufinancovat potřebné projekty, aniž by se město finančně
vyčerpalo. 

JAKÉ ÚKOLY ČEKAJÍ PŘÍBRAM?
Výčet úkolů je dost dlouhý, stále se však vra-

címe k tomu, že nám schází majetek, který mohl
být dlouhodobým zdrojem pro financování všech
potřebných projektů. Část budov, které město
má, je v neutěšeném stavu, abude třeba je zřejmě
prodat pro získání financí na opravu těch stáva-
jících. Seznam toho, co by se mělo v příštích čty-
řech letech udělat, obsahuje především
následující položky: aquapark, rekonstrukce
budovy Rudných dolů, rozšíření kapacity domu
pro seniory, oprava kulturního domu, pokračo-
vání tzv. Zelené páteře města, Prokopská, Milín-
ská, navýšení kapacity parkování ve městě, větší
podpora sportu atd. 

JDE O KOMPLETNÍ VÝČET INVESTIC?
Popravdě řečeno, trochu mne děsí už ten stá-

vající seznam, protože k nezbytnostem, o kte-
rých víme, přibudou další, o kterých zatím ani
nevíme. V posledních dnech jsme například
konečně obdrželi pasportizaci všech mostů
v Příbrami, ze které vyplývá poněkud děsivý
výčet finančně velmi náročných opatření.

KDE LZE ZÍSKAT POTŘEBNÉ PROSTŘEDKY?
Příbram nemá tiskárnu na peníze a příjmy

jsou takové, jaké jsou. Další navyšování daní
a poplatků také není cestou, kterou by se chtěli
Příbramané vydat. S mnohými kroky, které pro-
běhly v porevoluční historii města, se nedokážu
smířit. Teplárna, 10 000 bytů, akcie ČEZu

a mnohé další, to bylo to, co činí město trvale
bohatým, neboť tento majetek mohl být zdro-
jem pravidelných velkých příjmů města. Už se
tak bohužel nikdy nestane. Člověk by neměl
nadosmrti plakat nad tím, že mu useknutá noha
už nikdy nedoroste, ale co naplat, fantomová
bolest zůstává. A u mne taky porce hněvu. Musí-
me pracovat s tím, co máme, a nekoukat závis-
tivě po bohatších sousedech.

JAKO STAROSTA PŮSOBÍTE DRUHÉ OBDOBÍ.
DÍVÁTE SE JINAK NA FINANCE MĚSTA?

Není mi vůbec příjemné přijímat každodenní
stesky aoprávněné požadavky občanů na to, aby
město plnilo své nejzákladnější povinnosti. Jako
občan jsem také nechápal, proč město pořád sil-
nice jen záplatuje, namísto toho, aby udělalo
souvislý povrch, který snad pár desítek let vydrží.
Proč město neopraví všechny ty budovy, které
vlastní, proč nenavýší kapacitu domu pro senio-
ry, aby devadesátiletí nemuseli ještě roky čekat
na umístění. Po čtyřech letech práce pro město
jsem, myslím, pochopil alespoň to nejzákladněj-
ší. Žádný zázrak, žádné chytré řeči nepomohou.
Matematika bude platit nadále amy jsme nuceni
vyvažovat onu balanci „má dáti – dal“. 

BUDE NUTNÉ PRODÁVAT NĚJAKÝ MAJETEK
Již dva roky jsou hotovy seznamy nemovitostí,

včetně příslušných ekonomických rozvah týka-
jících se eventuálních prodejů. Věc se má tak, že
pokud byste vlastnili deset budov, z nichž každá
jedna z nich potřebuje enormní investice, které
nemáte, teorie půjde stranou a vy se pravděpo-
dobně zachováte tak, že některé budovy prodáte,
a ty zbylé za získané prostředky opravíte.
S následnými výnosy pak budete moci naložit
podle svého uvážení. Pokud byste si totiž všechen
ten zchátralý rádoby majetek chtěli ponechat,
odsoudili byste se k doživotní chudobě. Nemys-
lím si, že město by mělo ve věci hospodaření
s majetkem přemýšlet výrazně jinak než soukro-
mý vlastník nebo rodina. Město by mělo sloužit
nejenom imaginárnímu lidu, ale především také
konkrétním lidem, kteří od města očekávají řeše-
ní konkrétních problémů, které je pálí dnes.

Zvýšíme kapacity
domova seniorů
i pečovatelské
služby
Působnost místostarosty Jana
Konvalinky je poměrně široká. Zahrnuje
sféru školství, kultury, sociální oblast,
prevenci kriminality ve školách
a politiku městských bytů. Které priority
si nový místostarosta vytkl ve své
funkci?  

v oblasti prevence závadového chování u dětí
a mládeže, a to napříč školami, odbory města,
Městskou policií. Také bychom měli usilovat
o to, aby mezi různými subjekty poskytujícími
sociální služby zmizela konkurence a byla
nastolena spolupráci v zájmu uživatelů služeb. 

NĚKDY ZAZNÍVAJÍ VÝTKY, ŽE LIDÉ, KTERÝM
MĚSTO POMÁHÁ, SI TAKOVOU PODPORU
NEZASLOUŽÍ. SDÍLÍTE TENTO NÁZOR? 

U služeb sociální prevence ve všech jejich for-
mách budeme trvat na spravedlivosti a na odpo-
vědnosti každého jednotlivého člověka.
Přístup, aktivita a osobní zapojení osob využí-
vajících sociální službu jsou nezbytným před-
pokladem pro úspěch. Spravedlivost vidíme
hlavně v dodržování pravidel a nastavených
postupů – například v oblasti sociálního bydlení.
Lidé, kteří chtějí vstřícnost systému jen zneu-
žívat a nejsou sami aktivní (neplní plán sociální
práce, vyhýbají se zaměstnání atp.), nemohou
dále zabírat místo těm, kteří svou situaci řešit
chtějí. Je to taková transakce „něco za něco“.
Jsme připraveni pomoci tam, kde se setkáme
se zájmem a aktivitou z druhé strany. Naopak
tam, kde je patrná liknavost, spoléhání se na
„systém“, či dokonce vypočítavost, budeme
dosti razantní. 

JAK MĚSTO SPOLUPRACUJE
S NEZISKOVKAMI V SOCIÁLNÍ OBLASTI?

Služby sociální péče chceme poskytnout co
možná největšímu počtu žadatelů a existuje

zde velký prostor pro spolupráci různých sub-
jektů neziskového sektoru. Jako skvělou věc
vidíme snahu o budování nových center, která
mají poskytovat ve městě doposud chybějící
typy sociálních služeb. Nedávno jsme podpořili
záměr vytvoření týdenního stacionáře pro
seniory. Věříme, že se budou objevovat i noví
poskytovatelé, kteří pro ty stávající nebudou
konkurencí, ale spíše doplňkem. Samostatnou
kapitolou je i společenský život našich seniorů.
Je samozřejmostí dále vést a podporovat vol-
nočasové aktivity. Senior Point i jím zastřešo-
vané spolky se i nadále budou setkávat
s podporou. Výjezdy, exkurze, debaty, před-
nášky i obyčejné lidské setkávání, spolu s tím
zábava a sportovní vyžití. Město Příbram stále
bude městem přívětivým ke svým dříve naro-
zeným občanům. 

DO VAŠÍ GESCE SPADÁ TAKÉ ŠKOLSTVÍ.
NAKOLIK ŠKOLY DOKÁŽOU ŘEŠIT SVÉ
PROBLÉMY A VÝZVY SAMY A NAKOLIK
POTŘEBUJÍ ASISTENCI SVÉHO ZŘIZOVATELE?

Vzhledem k počtu jednotlivých příspěvko-
vých organizací se pořád vyskytují požadavky,
prosby o pomoc a podporu zřizovatele. Mám-
li shrnout kategorie problematik, tak můžeme
uvést investice do objektů a jejich vybavení,
prostředky na provoz, personalistiku a legisla-
tivu. To jsou asi ty hlavní momenty, se kterými
se školy na svého zřizovatele obracejí. Budovy
nemládnou, zařízení se opotřebovává a pracov-
něprávní podmínky se mění. Do toho se vyvíjí
společnost, její hodnoty a celkově se posouvá
úloha školy. Dříve zažité vzorce a mechanismy
se mění, zvyšují se nároky na kvalifikovanost
pedagogických pracovníků. Ředitelé škol čelí
některým novým manažerským výzvám.
Nárůst administrativy je pak jen pověstnou třeš-
ničkou na dortu. Jsou věci, se kterými zřizovatel
školám pomoci může, a jsou i ty, se kterými se
musí školy poprat samy. Město by mělo pro své
školy být hlavně partnerem, aby ředitelé a ředi-
telky hledali a nacházeli ve svém zřizovateli
zázemí i podporu. 

KTERÉ ÚKOLY JSOU PRO PŘÍBRAMSKÉ
ŠKOLSTVÍ KLÍČOVÉ?

Prioritami a úkoly v oblasti školství jsou zej-
ména udržení kvality a přiměřený rozvoj pří-
bramského školství, systematické, promyšlené
a koncepční investice do objektů a jejich vyba-
vení a podpora školám v optimalizaci provoz-
ních nákladů. Dále je potřeba navýšit rozsah
mezinárodní spolupráce škol, a to jak v rámci
partnerství města, tak v  rámci rozvojových
vzdělávacích programů. Školy by se také měly
více podílet na kulturním životě města. Důležité
jsou rovněž prevence a potírání projevů záva-
dového chování u dětí a mladistvých – propojení
sféry terénní sociální práce, ochrany dětí, pre-
vence kriminality a Městské policie.

V ZÁVĚRU SE PODÍVEJME NA KULTURU. UŽ
JSTE SE SEZNÁMIL SE SOUČASNOU SITUACÍ? 

Ano a byl jsem překvapen občas mile, občas
hodně nemile. To druhé se děje zpravidla při
zkonstatování stavu, ve kterém se nacházejí
objekty, v nichž naše kulturní instituce sídlí.
Tolik zanedbaných a neřešených problémů
pohromadě se jen tak nevidí. A nejedná se
o věci, které se zanedbaly teprve nedávno. Jsou
to po léta až desetiletí neřešené a zakrývané
pohromy. Kulturní dům není v dobré kondici.
Technický stav budovy, byť není pro personál
ani návštěvníky ohrožující, lze označit za oprav-
du špatný. O moc lépe na tom není ani Záme-
ček-Ernestinum, kde sídlí Galerie Františka
Drtikola. Částečnou omluvou budiž to, že je to
jedna z nejstarších budov na území města a že
má na svou kondici tak trochu nárok. Do objektu
knihovny se v uplynulých letech investovalo
nemálo prostředků. Byť není stav objektu špič-
kový, za špatný jej považovat rozhodně nelze. 

JEDNA VĚC JSOU BUDOVY, DRUHÁ VYVÍJENÁ
KULTURNÍ AKTIVITA…

Jak divadlo, tak galerie i knihovna mají ve
svých oborech zvučná jména. Jsou symboly
kvality a platí za „značku“. Dokazuje to jak
zájem veřejnosti, tak procento cizích umělců
zde vystupujících a vystavujících. Na knihovně
lze ocenit přijetí a následování moderních tren-
dů snoubících se s tradičním pojetím knihov-
nických služeb. 

Kulturou ve městě se rozumí i akce pro veřej-
nost. V uplynulém období zažilo město velkou
renesanci společenského života. Všemožná
setkání, festivaly, happeningy spolu s koncerty
a open-air akcemi zpestřují Příbramanům prak-
ticky každé roční období. To, že Příbram ožila,
je jednou z věcí, kterou lidé velice kladně hod-
notí. Rozhodně je cílem tento trend udržet.

POTŘEBUJE MĚSTO KULTURNÍ CENTRUM,
O KTERÉM SE V POSLEDNÍ DOBĚ MLUVÍ? 

Vznik kulturního centra coby zastřešující
instituce zodpovědné za kulturní život ve městě
je velkým úkolem. V současnosti vedeme s kole-
gy debaty o tom, jak nejlépe a nejefektivněji
podobné centrum pojmout. Spolu s příslušným
odborem i příspěvkovými organizacemi nachá-
zíme společnou řeč.

S red

JAKÝ JE HLAVNÍ SMĚR, KTERÝM SE NA POZICI
MÍSTOSTAROSTY CHCETE VYDAT? 

Hlavní ideou je pokračování a takříkajíc udr-
žitelný rozvoj. Máme tím na mysli promyšlené,
prodiskutované a koncepční kroky vedoucí
k očekávanému výsledku. Nelze bezmyšlenko-
vitě razit své teorie, aniž by se přihlíželo k názo-
rům těch, kterých se případné změny týkají.
V plánech a vizích se proto omezíme jen na to,
co vidíme jako reálné. Nerad bych sliboval něco
jen na základě pohledu do křišťálové koule. Sice
by to pěkně vypadalo, ale nebylo by to úplně
fér. 

MÁTE ZKUŠENOSTI JAKO ŘEDITEL CENTRA
SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB.
SOCIÁLNÍ SFÉŘE SE BUDETE VĚNOVAT
I NADÁLE. KTERÉ ÚKOLY PŘED MĚSTEM
STOJÍ? 

V sociální oblasti máme na co navazovat.
Bývalá místostarostka Alena Ženíšková vytvo-
řila solidní systém městských sociálních služeb.
Provázanost a vzájemné doplňování se, stejně
tak jako prostupnost všech složek, jsou nasta-
veny velice pěkně. Mnohá města si z nás berou
příklad. Mám-li sestavit žebříček priorit v sociál-
ní oblasti, bude se to týkat navýšení kapacity
domova seniorů výstavbou detašovaného pra-
coviště v Žežické ulici, zvýšení kapacit u pečo-
vatelské služby, dalšího rozvoje a rozšíření
aktivit pro seniory, včetně výjezdů, přednášek
a komunitního setkávání. Mezi další priority
počítám dokončení rekonstrukcí v  domech
s  pečovatelskou službou, hlubší propojení
oblasti právní ochrany dětí s terénní sociální
prací a oblastí prevence. Důležitý je také vznik
platformy pro asistovaný kontakt u kolizních
rodinných vztahů a zřízení a provozování ordi-
nace dětského klinického psychologa. V nepo-
slední řadě je třeba zvýraznit spolupráci

V kulturním domě vzniká skvělý program, zázemí pro lidi, kteří jej tvoří, je však velmi neuspokojivé. 
Foto: Stanislav D. Břeň

Pro své školy by město mělo
být partnerem.

Místostarosta Jan Konvalinka. Foto: Martin Andrle

Starosta Jindřich Vařeka. Foto: Martin Andrle
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Je to o ekonomice, jak prosté!
Příbram čekají do budoucna velké investiční akce. „Bude třeba rekonstruovat příbramský aquapark a budovu bývalého
ředitelství Rudných dolů. Na svou řádnou investiční porci čeká také Kulturní dům. Letos by měla začít rekonstrukce pěší zóny Cíl
a je třeba dokončit i projekty přestavby Junior klubu a modernizace zázemí na Novém rybníku,“ tak ve stručnosti popisuje hlavní
projekty 1. místostarosta města Martin Buršík, který je odpovědný za ekonomiku a investice.  

MÁTE ZKUŠENOSTI ZE SFÉRY FINANCÍ, ALE
NA RADNICI JSTE NOVÁČKEM. UŽ JSTE SE
SEZNÁMIL SE SVÝMI SPOLUPRACOVNÍKY?

Své nejbližší spolupracovníky hodnotím
jako celek velmi pozitivně, jejich profesiona-
lita a chuť do spolupráce mě mile překvapily.
Samozřejmě vidím možnosti ke zlepšení,
poslouchám a komunikuji velmi aktivně
s vedoucími odborů, s tajemnicí města, se sta-
rostou i místostarostou a snažím se co nejrych-
leji a co nejlépe porozumět jednotlivým
otázkám, jak město posunout dále tím správ-
ným směrem. Snažím se, aby můj pohled eko-
noma byl ve skutečnosti především zaměřený
na efektivní, transparentní a moderně směřu-
jící hospodaření města. O dobré hospodaření
jde sice až na prvním místě, ale cesta k němu
vede přes lidský přístup opřený o pevně podlo-
žené argumenty, otevřené a poctivé jednání
a týmovou spolupráci.

DO VAŠÍ PŮSOBNOSTI SPADÁ ODBOR
EKONOMICKÝ. JAKÝ JE VÁŠ VŠEOBECNÝ
PŘÍSTUP K HOSPODAŘENÍ MĚSTA?

Často slyšíme, že hospodaření města by
mělo být podobné jako hospodaření domác-
nosti – nepředlužit se, investovat do oprav,
zajistit si příjmy z více zdrojů, postarat se
o nemohoucí prababičku nebo dopřát dětem
dostatek mimoškolních aktivit, sportu a spo-
lečně stráveného času. Problém je, že v domác-
nosti se obvykle nestává, aby o jejím chodu
rozhodovala každé čtyři roky jiná sestava

 volených zástupců – zastupitelstvo. Aspoň, 
že v naší „domácnosti“ hlava rodiny – starosta
města – zůstává. 

Roční rozpočet máme přibližně 700 milionů
korun, z toho přibližně jedna třetina je určena
na hospodářsky zaměřené oblasti (v mé gesci)
– správa majetku v hodnotě přesahující něko-
lik miliard korun, investice a opravy přesahu-
jící 150 milionů korun ročně, příchozí dotace
z ministerstev, kraje i EU ročně v desítkách
milionů korun. Dále jde o dotace, které naše
město poskytuje na různé aktivity neziskovek
a dalších organizací, i ty se pohybují v desít-
kách milionů korun ročně.

S JAKOU „HOTOVOSTÍ“ MĚSTO DISPONUJE?
Město má na účtu přibližně 200 milionů

korun. Vlivem inflace ztrácejí hodnotu, při-
cházíme přibližně o pět milionů korun ročně.
Proto bych se přikláněl dále nečekat s inves-
ticemi, které posvětilo už předchozí zastupi-
telstvo a které je zjevně potřeba provést. Na
druhou stranu je třeba uznat, že díky před-
chozím čtyřem spořivým rokům za ekonomic-
kého vedení města v  čele s  Václavem
Dvořákem mohou nyní následovat roky roz-
vojové. 

V  této souvislosti vidím možnost lépe
komunikovat investiční priority a lépe koor-
dinovat práci na těchto prioritách. Například
velké projekty typu aquaparku by měly být
lépe komunikovány směrem k  občanům,
a proto připravujeme speciální sekci na měst-
ském webu věnovanou jen rekonstrukci aqua-
parku.

ČEKAJÍ PŘÍBRAM NĚJAKÉ VĚTŠÍ INVESTICE? 
Máme několik větších a několik menších

projektů, které bychom měli v následujících
letech realizovat. Z těch větších zmiňme dlou-
hodobě řešenou rekonstrukci aquaparku,
rekonstrukci budovy bývalých Rudných dolů
na náměstí T. G. Masaryka a opravu Kulturní-
ho domu. To jsou rekonstrukce, které v sou-
hrnu mohou vyžadovat okolo 500 milionů
korun. Tyto budovy jsou ikonami města, o kte-
ré bychom se měli dlouhodobě starat a udržo-
vat je. Skýtají potenciál nejen zvýšit atraktivitu
města pro turisty a návštěvníky města, ale mají
především úkol plnit svou funkci vůči obča-
nům Příbrami. 

Pokud jde o budovu někdejšího ředitelství
Rudných dolů, zvažujeme, že prostředky zís-
kané z prodeje podílu teplárny půjdou přímo
na její rekonstrukci. Přemýšlíme o tom, že do
této krásné budovy by se přestěhovalo několik
odborů města, které se nacházejí v nevyho-
vujících podmínkách. Uvolněné nemovitosti
bychom opravili a našli pro ně jiné uplatnění. 

Z dalších projektů stojí za zmínku pěší zóna
Cíl – sídliště Křižáky, kterou budeme realizovat
v roce 2019, parkovací stání v ul. Generála
Kholla, kde by se mělo začít stavět na konci

léta, a samozřejmě budeme usilovat o co
 nejčasnější dokončení prací na Junior klubu
a na moderním zázemí Nového rybníka. V pří-
padě těchto dvou projektů došlo k velkému
časovému posunu z důvodu ukončení spolu-
práce s původním dodavatelem a procesu hle-
dání dodavatele nového. Jakmile budeme
vědět předpokládaný termín dokončení,
budeme o tom informovat.

UŽ SE VÍ, CO SE BUDE DÍT S KULTURNÍM
DOMEM?

Kulturní dům představuje národní památku,
a je nutné jej rekonstruovat tak, aby byl zacho-
ván jeho původní ráz včetně stavebních prvků
a funkčnosti. Národní památkový ústav bed-
livě sleduje a kontroluje, aby jakákoliv změna,
oprava nebo údržba nepoškodila tuto jedineč-
nou budovu. V příštím roce máme napláno -
vanou opravu hlediště na velké scéně,
vybudování výtahu a dalších prvků pro zajiš-
tění bezbariérovosti. Zde doufáme, že budou
schváleny dvě žádosti o dotaci na jednotlivé
části rekonstrukce, mělo by jít o 5–10 milionů
korun.

JAKÉ BY PODLE VÁS MĚLY BÝT HLAVNÍ CÍLE
MĚSTA A JAK LZE HODNOTIT JEJICH
NAPLŇOVÁNÍ?  

Hlavním cílem města by mělo být zlepšo-
vání života obyvatel, tedy zlepšování pracov-
ních příležitostí, zkvalitňování úrovně
vzdělávání napříč všemi stupni včetně vyso-
koškolského, zvyšování míry bezpečí a zdra-
votní péče a také rozvoj bytové politiky. Jako
měřítko úspěchu naplňování těchto cílů lze
zvolit, kolik lidí se za rok přistěhuje oproti
těm, kteří se vystěhují. Pokud se více přistě-
huje, počet obyvatel Příbrami poroste a zvýší
se i příjmy města – na každého obyvatele
dostáváme z daní od státu přibližně 12 000
korun ročně. Pak bude možné více investovat
do rozvoje města. 

BUDETE USILOVAT O PŘÍCHOD VELKÝCH
FIREM? 

Hlavním impulsem pro kvalitnější život ve
městě je dostatek dobrých pracovních příle-
žitostí, s čímž příchod nových větších firem
souvisí. Mnozí to vidí jako nereálné, osobně
to považuji za zdlouhavý, ale nutný proces.
Lepším pracovním příležitostem může jít
 město naproti i z opačného směru. Můžeme
pomoci například tím, že budeme aktivně pod-
porovat i vznik malého podnikání, z něhož se
mohou vyvinout firmy, jež v budoucnosti při-
nesou pestrou nabídku dobře placených a zají-
mavých pracovních příležitostí. Historie
velkých příbramských firem je důkazem, že
to je možné.   

S red

1. místostarosta Martin Buršík. Foto: Martin Andrle

Čekají nás velké rekonstrukce
aquaparku, ředitelství
Rudných dolů 
a Kulturního domu.
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Rekonstrukce divadla je nutná
Co potřebuje příbramské divadlo? Rozsáhlé opravy, které si po téměř šedesáti letech zaslouží! Přesně těmito slovy by mohla být
shrnuta schůzka místostarosty Jana Konvalinky s vedením Divadla A. Dvořáka Příbram.

Ačkoliv příbramské divadlo patří mezi oblast -
ními divadly na úplnou špičku, tedy co se reper-
toáru a návštěvnosti týká, se zázemím je to zcela
na opačné straně. V roce 2019 je to šedesát let,
co bylo divadlo postaveno. Dnes při podrobné
prohlídce zázemí zjistíme, že mnoho částí je
zde původních ještě z doby otevření. 

„Při osobní návštěvě, kdy jsem měl možnost
nahlédnout do všech zákoutí, která jsou běžné-
mu návštěvníku skryta, jsem poznal, jak špatný
celkový stav objektu je. Rekonstrukce Kultur-
ního domu je více než nezbytná. Je možné uva-
žovat o dílčích krocích a víceméně záchranných
akcích, ale spíše by objekt zasloužil rekonstrukci
úplnou, inženýrskými sítěmi počínaje a fasádou
konče,“ uvedl po prohlídce objektu místosta-
rosta Jan Konvalinka.

VYSOKÁ ÚROVEŇ DIVADLA I KINA
Příspěvková organizace se má opravdu čím

chlubit. Divadlo A. Dvořáka náleží k nejlepším
oblastním divadlům a příbramské kino patří po
rekonstrukci k nejnavštěvovanějším jednosá-
lovým kinům v republice. Novinkou letošního
roku jsou úpravy estrádního sálu, díky kterým
tento sál získal mnohem lepší akustické pod-
mínky.

„Naše příbramské divadlo je ve svém oboru
značkou. Program, herci, dramaturgie i celkový

styl fungování je na opravdu vysoké úrovni.
O tom svědčí i míra soběstačnosti, která je se
svými téměř padesáti procenty snad nejvyšší
v republice. Je až s podivem, že nevyhovující
podmínky příbramského kulturáku nemají na
úspěšnost divadla jako takového zásadní vliv,“
zhodnotil práci lidí kolem divadla Jan Konva-
linka.

Ovšem na druhé straně bychom mohli vyjme-
novat problémy – chybějící bezbariérový pří -
stup, nevyhovující rozvody vody a kanalizace
hrozící havárií, naprosto nevyhovující Malá scé-
na, a především kompletní zázemí. Toto nejsou
dobré zprávy o stavu zařízení, které je kulturní
památkou.

„S kolegy ve vedení města diskutujeme mož-
nosti financování opravy Kulturního domu. Už
pro rok 2019 je zde záměr obnovy hlediště velké
scény. Počítá se také se zřízením bezbariérového
přístupu do objektu. Aktuálně probíhá i prů-
zkum statiky objektu a stability jeho podloží.
Velkou výzvou je i totální rekonstrukce Malé
scény,“ uvedl místostarosta.

ŠANCE NA DOTACI TRVÁ
Bezbariérovost Kulturního domu se řeší již

několik volebních období. Nyní nastala doba,
kdy by mohly být plány skutečně realizovány.
„Bezbariérovost není pouze o výtahu samot-

ném, ale jde o řadu opatření, včetně bezbarié-
rových tras vedoucích z různých částí města ke
Kulturnímu domu. Hodnota projektu zahrnu-
jícího jak zmíněné trasy, tak samotný výtah, je
přibližně osm milionů korun,“ sdělil příbramský
starosta Jindřich Vařeka. Na tento projekt chce
město žádat o dotaci z Ministerstva kultury.
Podle starosty skýtá velmi dobře zpracovaný
projekt šanci na získání dotace ve výši 70 %.

Pokud město v dotačním řízení neuspěje,
budou se hledat cesty, jak projekt zrealizovat
z vlastních prostředků.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

V roce 2019 je to šedesát let,
co bylo divadlo postaveno. 

V městské dopravě přibyla linka 19A
Od první poloviny prosince platí nové jízdní řády příbramské městské hromadné dopravy. Jejich současná podoba tvoří také
podklad zadávací dokumentace pro výběr nového provozovatele MHD v Příbrami.

Od 9. prosince 2018 platí nové jízdní řády
MHD Příbram. Zachovány jsou všechny stávající

linky včetně školního autobusu, a navíc je MHD
doplněna o novou linku 19A (3050019), která
zajišťuje především obsluhu městských částí
Sázky, Jerusalém, Jesenice a Bytíz. Linka vy-
jíždí z Jiráskových sadů, jede přes náměstí 
T. G. Masaryka, Milínskou a Mixovou ulicí na
Sázky, dále potom do osad Jerusalém a Jesenice.
Odtud trasa linky pokračuje na Bytíz a přes
Dubenec, Dubno a Novou Hospodu zpět do
Jiráskových sadů. Oproti tomu byly zkráceny
některé spoje linky č. 7A (305007).

Současnou úpravou jízdních řádů dochází i ke
zlepšení obsluhy dalších osad a městských částí.
Zlepšena je doprava do osady Brod, kam bude
zajíždět nově linka MHD č. 2A (305002), obslu-
hu osady Zavržice nově zajišťuje linka MHD 6A
(305006) a 6B (305016). Dosud byla tato osada

obsluhována příměstskou dopravou SID. Do
jízdního řádu linek 10A a 10B je nově zavedena
obsluha městské části Sázky o ví kendu. 

V souvislosti s novinkami v příbramské MHD
došlo i k úpravám některých dalších jízdních
řádů. V podstatě se ale jedná pouze o technické
změny, spočívající v drobných úpravách
 odjezdových časů jednotlivých spojů a intervalů
mezi nimi. 

Jízdní řády MHD Příbram platné od 9. pro-
since 2018 jsou konečné. Budou použity jako
součást zadávací dokumentace pro výběr nové-
ho provozovatele MHD v Příbrami.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Změnila se působnost starosty a místostarostů
V souvislosti s říjnovými komunálními vol-

bami došlo ke změně ve vedení města
a následně úpravě organizačního řádu. 
Rada města schválila organizační schéma, kte-
ré vymezuje působnost starosty a místosta-
rostů.

Pod starostu města Jindřicha Vařeku spadají
Samostatné oddělení kontroly, Městská poli-
cie Příbram, Městské lesy a částečně Odbor
správy majetku. Dále bude starosta řešit pro -
blematiku Odboru práva a veřejných zakázek,

Odboru kancelář města, Samostatného oddě-
lení silničního hospodářství a Technických
služeb města Příbram.

První místostarosta Martin Buršík má ve své
gesci Odbor ekonomický, Odbor řízení pro-
jektů a dotací, Odbor investic a rozvoje města,
Odbor správy majetku, Sportovní zařízení
města a částečně Odbor školství, kultury
a sportu.

Místostarosta Jan Konvalinka bude řešit
otázky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

Odboru školství, kultury a sportu, Městské
realitní kanceláře, Knihovny Jana Drdy, oblast
Základních škol, školních jídelen a ZUŠ, Centra
sociálních a zdravotních služeb města Pří-
bram, dále pak Divadlo A. Dvořáka Příbram,
Galerii Františka Drtikola Příbram a mateřské
školy.

S red

Nový systém parkování 
začíná plně fungovat
Na jaře 2018 byl zaveden nový systém placeného parkování a parkoviště byla rozdělena do tzv. parkovacích zón – červené, modré
a zelené. V některých místech parkovací zóny již v minulosti byly osazeny parkovacími automaty, jinde jsme na zavedení
parkovacích automatů či závor museli počkat. 

Nový systém placeného parkování, který byl
zaveden na jaře, a změny, které to vyvolalo, se
chýlí ke konci. Motoristé by měli bedlivě sledo-
vat dopravní značky informující o nutnosti plat-
by za parkovné. Tyto nové značky zároveň
informují, ve které parkovací zóně se nacházíte
a kolik za hodinu parkování zaplatíte. Zde je
nutné připomenout, že nově je možné parkovné
platit také pomocí mobilní platby. Ve městě
i nadále zůstávají volná parkoviště, která může-

te využívat. Jde například o parkoviště na auto-
busovém nádraží, nová parkoviště P+R, parko-
viště na Flusárně a většina míst v oblasti sídliště,
Drkolnova a Křižáků.

V posledních týdnech na parkovištích přibylo
nové vodorovné značení. Novinku lze zazna-
menat také na náměstí T. G. Masaryka. Zde
mnozí motoristé nerespektovali systém parko-
vání a svými automobily uprostřed parkoviště
komplikovali situaci ostatním řidičům. Nově

Nový systém parkování

Červená parkovací zóna: nám. T. G. Masa-
ryka, 25 Kč/h bez možnosti vydání rezident-
ní karty. Parkovací automat je v provozu ve
všední dny v čase od 8.00 do 16.00.
Modrá parkovací zóna:parkoviště Uran, nám.
17. listopadu, ul. Osvobození, ul. Legionářů,
okolí Zámečku, Václavské náměstí, ulice Stře-
lecká, Zahradnická, Gen. R.Tesaříka, Jiráskovy
sady, Zlatý kříž, Hornické náměstí, u nemoc-
nice, uHvězdičky. Modrá zóna je zpoplatněna
částkou 15Kč/h aje zde možnost koupit si rezi-
dentní kartu. Parkovací automat je v provozu
ve všední dny od 7.00 do 18.00 a v sobotu od
7.00 do 12.00.
Zelená parkovací zóna:ul. Fibichova aul. Pri-
máře Václava Trnky (parkoviště pod hřbito-
vem). V zelené zóně je poplatek 15 Kč/h
maximálně pak 30Kč/den. Vtéto zóně si může-
te přímo v parkovacím automatu zakoupit za
120korun měsíční parkovací kartu, která vám
ovšem nezajišťuje parkovací místo. Parkovací
automat je v provozu ve všední dny od 7.00
do 18.00 a v sobotu od 7.00 do 12.00.

Rekonstrukci vyžaduje nejen Malá scéna,... ... ale také hlediště divadla... ... a v neposlední řadě technické zázemí. 
Foto: Eva Švehlová

tedy středem parkoviště vede žlutá klikatice,
která zakazuje parkování v tomto prostoru.

S red

V některých částech města je parkování zdarma, např. v Čechovské ulici. Foto: archiv

Linka 2A nově zajíždí do Brodu. Foto: archiv
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PARTNERSTVÍ

Startuje druhý ročník 
participativního rozpočtu
Příbramané mohou už podruhé rozhodnout o penězích z městské kasy. Druhý ročník participativního rozpočtu Společně pro
Příbram je tu. Zároveň jsou v běhu tři projekty, které si veřejnost vybrala v loňském, premiérovém ročníku participativního
rozpočtování.

Příbram se opět zapojí do projektu partici-
pativního rozpočtu, který umožňuje občanům
využít vyčleněný objem peněz z  rozpočtu
města na uskutečnění návrhů, jež si lidé sami
vyberou. Celkový koncept participativního
rozpočtu se nemění, nicméně došlo k aktua-
lizaci pravidel na základě zkušeností z prvního
ročníku. Hlavní myšlenkou je, aby se do hla-
sování zapojili občané, kteří v Příbrami žijí,
pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj vol-
ný čas. O podporu místní komunity jde přede-
vším. Stejně jako v minulém roce bude na
projekty vyčleněn jeden milion korun. Návrhy
bude město sbírat do 28. února 2019. 

OD NÁPADU K PODÁNÍ NÁVRHU
Občan, který se chce do projektu participa-

tivního rozpočtu zapojit, by si měl zjistit vlast -
níka pozemku/budovy, které se jeho nápad
týká. Pokud je vlastníkem město Příbram, je
splněno první pravidlo participativního roz-

počtu. Lokalitu je potřeba vyfotit a navrhnout
pro ni nové řešení včetně odhadu rozpočtu
realizace. Zásadní podmínkou je, aby byl pro-
jekt veřejně přínosný. Občan si ještě vybere
termín jednoho ze tří veřejných projednání,
kde představí svůj návrh. 

KONTROLA A HLASOVÁNÍ 
Na veřejném setkání budou přítomni také

zaměstnanci městského úřadu, kteří mohou
navrhovatele nasměrovat a poradit jim. Všech-
ny informace musí být sepsány do online for-
muláře, který je k  dispozici na webových
stránkách spolecne.pribram.eu. Tím bude ofi-
ciálně podán návrh ke zpracování. 

Následovat bude filtr, který oddělí realizova-
telné návrhy od těch neuskutečnitelných. Pra-
covníci městského úřadu se posouzením
proveditelnosti budou zabývat do konce dubna,
načež se město začne připravovat na samotné
hlasování, které proběhne v červnu.

O návrzích budou občané anonymně a bez-
platně hlasovat prostřednictvím elektronické
hlasovací platformy D21 s použitím kladných
a záporných hlasů podle metody Karla Janečka.
Hlasovat bude možné také fyzicky na úřadě.
Výsledky hlasování budou zveřejněny na slav-
nostním vyhlášení vítězných projektů těsně
před letními prázdninami.

CO BY MĚL SPLŇOVAT ÚSPĚŠNÝ NÁVRH:
G Být veřejně prospěšný;
G Být zahájen do 12 měsíců od hlasování;
G Primárně řešit úpravy veřejných prostor;
G Být městem realizovatelný;
G Být ve vlastnictví a na území města;
G Směřovat mimo oblast údržby a oprav chod-

níků a komunikací.

PRAVIDLA V KOSTCE
Navrhovatel může podat pouze jeden

návrh. K podávání návrhů bude sloužit pouze
online formulář na webové stránce participa-
tivního rozpočtu. Město může učinit v jednot-
livých návrzích nezbytné technické úpravy,
které nemění smysl navrhovaného projektu.
Automaticky bude realizován nejúspěšnější
návrh. Z ostatních projektů, o nichž bylo hla-
sováno, budou realizovány návrhy na základě
počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nej-
úspěšnějšího projektu až do vyčerpání vyčle-
něných finančních prostředků. Pokud finanční
prostředky nedostačují na realizaci následu-
jícího návrhu v pořadí, bude o něm a dalším
postupu rozhodovat rada města. 

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Jak si stojí projekty, které byly
úspěšné v prvním ročníku

CYKLISTICKÁ KONCEPCE MĚSTA PŘÍBRAM
V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele zpracování koncepce. Rea-
lizace je plánována do konce května 2019.

RENOVACE LAVIČEK NA SVATÉ HOŘE
Na Svaté Hoře budou vyměněny lavičky
v celkovém počtu dvacet kusů. Renovace
se týká sezení mezi stromy v aleji vedoucí
od nádvoří před bazilikou směrem ke stu-
dánce a v sadu u Svatohorských schodů.
Nové lavičky budou odpovídat návrhu
architekta města Jaroslava Malého. V sou-
časné době se koná správní řízení, které
vedou Památková péče Městského úřadu
Příbram a Památková péče Středočeského
kraje. Instalaci laviček zajistí Technické
služby města Příbrami do konce dubna
2019, a to v závislosti na klimatických pod-
mínkách. 

PŘES KAŇKU BEZPEČNĚ NA PADÁK
Tento projekt je zaměřen na bezpečné pro-
pojení tzv. Zelené páteře města s lesopar-
kem Padák a Hatě. Cílem je upravit stávající
zeleň, vybudovat nový chodník a odpočin-
ková místa, kde bude přístřešek s poseze-
ním, a po stavit vyhlídkové molo na
rybníku Kaňka. Projekt je v současné době
ve fázi projektové přípravy. Uskutečnilo
se zaměření geodetem a předání podkladů
a požadavků projektantovi. Vlastní reali-
zace by se měla uskutečnit v květnu a červ-
nu 2019.

Participativní rozpočet 
krok za krokem

prosinec 2018: zahájení projektu
2. 1.–28. 2. 2019: sběr návrhů
21. 2., 28. 2., 7. 3. 2019: setkání s veřejností
1. 3.–30. 4. 2019: posuzování proveditelnosti
návrhů
1.–21. 6. 2019: hlasování
24.–28. 6. 2019: zveřejnění žebříčku vítězných
návrhů
září 2019–červen 2020: realizace vítězných
návrhů

Hoornští hasiči fungují v mnohém odlišně
Ve čtvrtek 18. října odletěla skupina deseti hasiček a hasičů ze Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory na čtyřdenní návštěvu za
svými kolegy do nizozemského města Hoorn, které je již 26 let partnerským městem Příbrami. 

Hoornští hasiči za námi pravidelně přijíždějí
v září na Běh hasičů do Svatohorských schodů.
Chtěli jsme jim návštěvu oplatit, abychom
mohli zhlédnout poměry u nich a seznámit se
s krásami města a okolí. Je pravdou, že přibliž-
ně jednou ročně se některým členům sboru
podaří do Hoornu vyjet, avšak bývá to v rámci
soukromých cest či oficiálních cest organizo-
vaných radnicemi obou měst. Tentokrát jsme
nechtěli být svazováni daným harmonogra-
mem a též jsme chtěli umožnit cestu početnější
a různorodější skupince z řad aktivních členů
sboru a jednotky.

NA KOLE BEZ PROBLÉMŮ
Po příletu na amsterdamské letiště si nás

hasičskou dodávkou a služebním vozem
vyzvedli kamarád a čtyřdenní průvodce Gerald
a jeho kolega Meno. Zavezli nás do Hoornu,
kde jsme se ubytovali. Mohli jsme zdarma pře-
spat v domě místního učitele a kamaráda Pete-
ra. Naše čtyři krásné dámy nocovaly v útulném
penzionu v centru města. Abychom se mohli
snadno přesouvat, hoornští kolegové zařídili

zapůjčení pohodlných městských kol. Mnoho
z nás se zprvu dívalo skepticky na představu
cyklistického pohybu po městě, protože na
kole neseděli celé roky, avšak všichni záhy zjis-
tili, že pohyb po rovinatém Holandsku je takto
daleko pohodlnější, rychlejší a zábavnější.

Co všechno jsme tedy zažili a viděli? Přede-
vším jsme si plnými doušky užili krásy starého
přístavního města, kterým Hoorn je. Jen si před-
stavte úzké dlážděné uličky, šikmé, úzké, ale
vysoké cihlové domy jakoby na vás padající,
mnoho kanálů vedoucích městem, přístav se
spoustou krásných historických i nových lodí,
všude množství lidí na kolech, a především pak
atmosféra plná klidu a pohody. Mimo Hoorn
jsme se podívali na pláž, velká zdymadla a jim
věnovanou výstavu v přístavním městu Harlem.
Do něho jsme vyjeli v historickém žlutém hasič-
ském voze. Dále jsme se parním vlakem a lodí
podívali do dalšího přístavního města Enkhui-
zen a poslední den v neděli před odletem jsme
navštívili i multinárodnostní město Amsterdam.
Na těchto cestách nám mimo Geralda býval spo-
lečníkem i další místní dobrovolný hasič, nám
dobře známý Ian.

PROFESIONÁLOVÉ I DOBROVOLNÍCI 
SLOUŽÍ DOHROMADY

Hlavním účelem cesty bylo načerpat poznat-
ky, jak funguje místní hasičský systém. Za tím-
to účelem jsme navštívili centrální dispečink
záchranných složek v Harlemu, a především
nově zrekonstruovanou (navzdory nedávné-
mu vybudování) hasičskou stanici v Hoornu,
kde nám naši kamarádi udělali prohlídku
a vysvětlili, jak to u nich funguje. 

Hlavním rozdílem je především to, že dob-
rovolní hasiči využívají stanice a techniku pro-
fesionálních hasičů. Profesionální hasiči

neslouží služby nonstop a v době mezi pozd-
ním odpolednem až ránem pobývají doma,
avšak spolu s dobrovolnými hasiči jsou podle
pevných rozpisů k dispozici na zavolání přes
tzv. pager. K včasné dopravě na hasičskou sta-
nici jsou jim k dispozici i elektrické hasičské
skútry. Pochopitelným rozdílem je také vyba-
venost a zázemí hasičů, kteří běžně využívají
ty nejmodernější technologie a služby. 

Jako příklad můžeme uvést službu, kdy
během větších zásahů je hasičům odvezen zne-
čištěný oblek a dodán čistý. Veškerá vozidla
jsou standardizovaná a mají stejnou i stejně
rozmístěnou výbavu, což zjednodušuje orien-
taci při zásahu. Toto vše je možné díky cen-
trálnímu řízení profesionálních i dobrovolných
hasičů, kteří přímo odpovídají ministerstvu. 

PO 18. ROCE HOTOVÍ HASIČI
A jak se hasiči věnují výchově mladé gene-

race, která je jednou nahradí? Je to stejné jako
u nás, tedy pečlivě, ale na rozdíl od nás je přímo
a pozvolně vyučují zásahové činnosti a taktice
tak, aby se po dosažení 18 let věku po krátkém
kurzu mohli stát rovnou profesionálními či
dobrovolnými hasiči. Dokonce se nám mládež
v plné zásahové polní ukázala při večerním
simulovaném požáru budovy s vyproštěním
osoby zaklíněné v havarovaném vozidle.

Ale abychom jen nechválili, tak přeci jen jim
tam jedna pro nás tak typická a důležitá věc
chybí. Tou je rozměr hasičského sboru jako
sportovního, kulturního a společenského čini-
tele, bez kterého si neumíme a ani nechceme
představit naše krásná a rozmanitá česká města
a vesnice.

S Jiří Velas
SDH Březové Hory

V Holandsku chybí rozměr
hasičského sboru jako
sportovního, kulturního
a společenského činitele. 

Příbramští hasiči poznávali historické krásy Hoornu. Foto: SDH Březové Hory

Pohyb na kolech není v Nizozemsku žádný problém. 

Došlo i na projížďku v historickém hasičském voze. 
Už nyní můžete začít promýšlet nápady pro další ročník Společně pro Příbram. Foto: shutterstock
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Vyšly hvězdy nad Příbramí 
V neděli 25. listopadu se na Svaté Hoře konalo požehnání nových varhan. Na tento den připadla podle liturgického kalendáře
slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí církevní rok a která lidem také připomíná, že moc všech pozemských vládců jednou
skončí, ať jsou třeba dlouhý čas zdánlivě neporazitelní. 

Slavnost požehnání nových varhan na Svaté
Hoře začala nešporami, latinsky vesperae od
slova vesper čili večer. Jsou hlavně poděková-
ním za uplynulý den a jeho dary, zde byly také

díkůvzdáním za to, že se po deseti letech zda-
řilo velkolepé dílo. Tradice nešpor sahá hlu-
boko do středověku, proto v  přítomných
vyvolávaly vzpomínku na desítky generací,
které navštěvovaly Svatou Horu před námi.
Předci by se divili, co se za téměř osm století
z malé kapličky stalo.

Nové varhany byly postaveny za peníze, kte-
ré mezi sebou vybrali naši současníci, a tak se
nabízí otázka: „Proč měli tito dárci pocit, že má
smysl v dnešní době, a ještě ke všemu v naší, jak
nám tvrdí média, nejateističtější zemi Evropy,
pořizovat do svatohorského kostela nové var-
hany?“

Nejspíš byly jejich pohnutky tytéž, z jakých
obětovali část svých peněz i dávní mecenáši
Svaté Hory – prospěch celého národa a to, čemu
věřili a věří.

Nové varhany jsou napohled opravdu krás-
né. Jejich architektura je v souladu se součas-
ným interiérem kostela, radikálně změněným
začátkem minulého století. Nejednoho
návštěvníka jistě napadne: „Vidím trochu roz-
verný manýrismus předcházející ranému baro-
ku, baroko monumentální, nebo spíš až
rozněžnělé rokoko?“ Každopádně tyto varhany
dokonale a velkolepě vyplňují západní stranu
nevelké baziliky, která díky nim získala nový,
monumentální rozměr.

Krásná byla i Bachova hudba, která se během
následujícího koncertu linula prostorem kos-
tela ve zcela přiměřené intenzitě. Nový nástroj
jistě nebude sloužit jen při bohoslužbách, ale
i při koncertech, na které si, doufejme, najde
čas stále více lidí. Svatá Hora tu vždycky byla
a je pro všechny, věřící i nevěřící. Současné
personální obsazení Svaté Hory počínaje
duchovní správou přes hudebníky a další civil-
ní zaměstnance je příslibem, že to tak bude
i nadále. 

Když se Ježíšek v Betlémě narodil, na obloze
se ukázala hvězda, za kterou se mudrci s důvě-
rou vydali. Součástí nových svatohorských
varhan jsou hvězdy hned čtyři. Nacházejí se
na střechách pedálových skříní a jsou opatřeny
zvonky různé síly, barvy zvuku a konstrukce,
které se budou rozeznívat při zvláštních pří-
ležitostech. Hvězdy se při cinkání zvonků vese-
le otáčejí a svým leskem přitahují zrak lidí,
kteří se na ně dívají se stejnou radostí, jako
kdysi hleděli na hvězdu betlémskou. Ať pro
nás září mnoho let, běžte se na ně podívat!

S Věra Smolová
SO(k)A Příbram

Svatá Hora tu vždycky byla
a je pro všechny, 
věřící i nevěřící. 

Mimořádný
předprodej
vstupenek

Příbramské divadlo spustilo mimořádný
předprodej vstupenek na některé akce, kte-
ré chystá v první polovině roku 2019. Od
Nového roku se také prodávají vstupenky
na Divadelní ples, který se koná 26. ledna. 

Mimořádné akce:
9. února: Zpíváme a tančíme s Míšou –

Lesní království
13. února: Jakub Smolík s kapelou
27. února: David Koller
2. března: Prof. Štěpán Rak a Jan Matěj Rak
23. března: Petr Spálený 75 let
26. března: Miroslav Donutil Cestou

necestou
28. března: Labutí jezero
17. dubna: Olympic
23. dubna: Karel Plíhal recitál
15. května: Ewa Farna

Nová kniha o Brdech je v prodeji
Na konci listopadu vyšla nová publikace o Brdech.

Představuje souhrn toho, co zaznělo na stejnojmen-
né konferenci pořádané v roce 2017 v Rožmitále
pod Třemšínem. Akci tehdy pořádal Státní oblastní
archiv v Praze, jmenovitě i jeho Státní okresní archiv
Beroun a Státní okresní archiv Příbram, a Podbrdské
muzeum v Rožmitále pod Třemšínem.

Kniha o téměř 400 stranách s bohatou obrazovou
přílohou obsahuje články renomovaných autorů,
týkající se proměn krajiny a osídlení Brd, jejich hos-
podářského a sociálního vývoje, lidové kultury a kaž-
dodennosti, osobností a rodů s Brdy spojených,
a také Brd v souvislosti s armádou a politickou per-
zekucí. 

Publikace je určena širokému okruhu čtenářů,
stojí 100 korun a lze ji zakoupit ve Státním okresním
archivu Příbram. 

S red

Divadlo uvedlo známý muzikál 
v retro podobě
Příbramské divadlo připravilo poslední premiéru roku 2018. Ve čtvrtek 6. prosince a v pátek 7. prosince poprvé uvedlo muzikál
Dáma na kolejích. 

Jak už název napovídá, jde o retro muzikál
známého filmu z 60. let. Hlavní hrdinkou je
ušlápnutá tramvajačka Marie, která jednou na
ulici spatří svého manžela, jak se líbá s atrak-
tivní slečnou. V šoku vybere všechny úspory
z vkladních knížek a začne od základu měnit
nejen svůj vzhled, ale i celý život.

„Dáma“ se však dříve než ve filmu objevila
na divadelních prknech. Bylo to na světové

premiéře v brněnské Redutě v červnu 1966.
Filmová premiéra se konala skoro o čtyři měsí-
ce později, 30. září 1966. Na filmovém zpra-
cování se kromě režiséra Ladislava Rychmana
podíleli také scénárista Vratislav Blažek a skla-
datelské trio Jiří Malásek, Jiří Bažant a Vlastimil
Hála.

Tuto slavnou filmovou muzikálovou předlo-
hu pro příbramské divadlo připravil podle

vlastní adaptace herec a režisér Lumír Olšov-
ský. Na téma zrady, emancipace, prozření,
a hlavně lásky nahlíží s nadsázkou a laskavým
humorem. V inscenaci nechybějí taneční čísla,
o hudební stránku se stará kapela příbramské-
ho divadla Los Trumberos.

V rolích bude možné vidět Lucii Pernetovou,
Jiřího Vojtu, Ivanu Krmíčkovou, Vladimíra
Seniče, Annu Fixovou, Martina Dusbabu, Petra
Floriána, Jana Konečného, Filipa Müllera, Jaro-
slava Someše, Roberta Tylečka, Lukáše Typlta,
Kateřinu Fixovou, Helenu Karochovou, Elišku
Nejedlou, Moniku Timkovou a další.

S Andrea Vasilová
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Na nové varhany se čekalo deset let. Foto: Miroslav Zelenka

Vladimír Šlajch, varhanář z Borovan u Českých Budě-
jovic. Foto: Miroslav Zelenka

Hrdinkou muzikálového příběhu je tramvajačka Marie. Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

V inscenaci nechybějí ani taneční čísla.
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Příbramská nemocnice obhájila akreditaci,
výsledkově si polepšila
Od Společné akreditační komise získala příbramská nemocnice 9,76 z 10 možných bodů. Oblastní nemocnice Příbram se tímto
výsledkem zařadila mezi nejlepší zdravotnická zařízení v České republice. 

Tři dny, tři kontroloři a stovky hodnocených
kritérií. Až tak podrobná byla akreditační kon-
trola, která probíhala v říjnu v Oblastní nemoc-

nici v Příbrami. Stejné šetření se uskutečnilo
v nemocnici před třemi lety. Tehdy se jednalo
o první akreditaci a přípravy na ni trvaly zhruba
pět let. Tentokrát se díky zaběhnutým proce-
sům podařilo přípravu na akreditaci zvládnout
dříve, navíc s ještě lepším výsledkem.

„SAK je akreditační komise. Její komisaři jsou
profesionálové ve svých oborech a v českých
nemocnicích kontrolují nastavené procesy
a interní pravidla, zda splňují zákonné normy
a standardy. Na základě toho mohou objektivně
vyhodnotit kvalitu a bezpečnost zdravotnické
péče,“ vysvětlila manažerka ošetřovatelské
péče Iva Králíčková. A dodala: „Tím, že jde
o externí pracovníky, nemají pracovní slepotu

a rozpoznají i to, co my třeba nevidíme nebo
nevíme. Vždycky se tak přesvědčíme, jak je akre-
ditace důležitá, jak pro pacienty, tak naše
zaměst nance.“

Závěry akreditace vyznívají pro příbramskou
nemocnici velice dobře, během tří dnů kontrol
bylo nalezeno několik menších a snadno
napravitelných pochybení. Z maximálních 10
bodů bylo dosaženo hranice 9,76, což je jeden
z nejlepších výsledků v rámci celé republiky.
Další akreditace čeká nemocnici za tři roky.

Komisaři provedli kontrolní šetření už před
samotnou akreditací, které nemocnici pomoh-
lo lépe se připravit a zjistit, na které úseky je
třeba se zaměřit. Komise má 80 přísných stan-
dardů na všechny úseky od kotelny, bezpeč-
nost práce přes personální oddělení až po
operační sály. 

Kromě akreditace je v nemocnici pravidelně
prováděno již po dobu deseti let dotazníkové
šetření nazvané Kvalita očima pacientů. Toto
šetření se provádí po dobu jednoho měsíce
u pacientů, kteří jsou u nás hospitalizováni,
a je zaměřeno na jejich spokojenost v několika
dimenzích. Posledního šetření se účastnilo asi
730 pacientů příbramské nemocnice. Ta se
v něm umístila nejlépe v rámci všech nemoc-
nic, které zřizuje Středočeský kraj a je jedna
z nejlepších v ČR. Bylo uděleno ocenění jak pro
celou nemocnici, tak pro sestry na základě
splnění přísných kritérií.

„Výsledek je práce celé nemocnice, která fun-
guje jako tým. Jedno bez druhého nemůže být.
Dotazníková šetření i akreditace jsou pro nás
velmi důležité. Pomáhají nám zjistit, kde máme
přidat, aby byli pacienti co nejvíce spokojení
a byla jim poskytnuta kvalitní a bezpečná péče,
což je naším cílem,“ dodala Iva Králíčková.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Středočeská záchranka pokračuje
v modernizaci
Středočeští záchranáři v současnosti pracují na dvou projektech, které mají za cíl zlepšení poskytované péče pro nemocné. Jeden
z projektů se týká také záchranářů na stanici v Příbrami.

Zdravotnická záchranná služba Středočes-
kého kraje před třemi lety zahájila projekt
zavedení ultrasonografického vyšetřování
v přednemocniční péči a devět vozů vybavila
přenosnými ultrasonografickými přístroji.
Tyto přístroje využívají lékaři středočeské
záchranky, specialisté pro urgentní medicínu
v péči o nemocné v ohrožení života. 

I na základě těchto zkušeností se rozhodlo
vedení středočeské záchranky pro další dva
inovativní projekty. Mají společné to, že jsou
zaměřeny na zapojení nových technologií do
přednemocniční neodkladné péče, které pove-
de ke zlepšování péče zejména o nemocné
v kritickém stavu. 

Konkrétně jde o projekty nazvané Urgentní
ultrasonografie do rukou zdravotnických
záchranářů a Laboratorní testování v předne-
mocniční neodkladné péči.

LEPŠÍ ZAVÁDĚNÍ KANYLY
V současnosti je většina pacientů ošetřena

zdravotnickou posádkou, tedy bez přítomnosti
lékaře. Jedním z úkolů záchranářů je zavedení
periferní žilní kanyly a zajištění možnosti
nitrožilního podávání léků. „Tento úkon je
v podmínkách přednemocniční neodkladné
péče často náročný, a ne vždy se podaří. Pomocí
přenosného ultrasonografického přístroje je
však možné zobrazit i periferní žíly, které jsou
při běžném postupu kanylace skryté. Použitím
ultrasonografické navigace je možné dosáhnout
vyšší úspěšnost kanylace, a to dokonce s větším
komfortem pro nemocné,“ řekl Roman Škulec,
zástupce pro vědu a výzkum ZZS SČK.

Tyto závěry jsou podpořeny klinickou studií,
kterou středočeská záchranka realizovala. V té
se prokázalo, že kromě vyšší úspěšnosti i bez-
pečnosti kanylace za použití ultrasonografie

jsou i záchranáři-nelékaři schopni tuto proce-
duru používat bez časového prodlení ve srov-
nání s obvyklým postupem. „Svěření
ultrasonografie do rukou záchranářů-nelékařů
je ojedinělým krokem nejen v České republice,
ale i v Evropě. Představuje výrazný vývojový
posun v oblasti přednemocniční neodkladné
péče obecně. Naše klinická studie prokázala, že
je to pro konkrétní testovanou proceduru možné
a velmi výhodné,“ doplnil Roman Škulec.

LABORATOŘ V TERÉNU
Druhý projekt je aktuálně zahájen v ZZS Pří-

bram. Posádky testují přenosný laboratorní ana-
lyzátor, jednoduše řečeno, pojízdnou laboratoř.
Ten umožňuje vyšetření rozsáhlé palety labo-
ratorních testů ze vzorku krve přímo na místě
zásahu. Výsledek je k dispozici během několika
minut. „Tato technologie je určena zejména pro
nemocné v závažném stavu, jako je například
náhlá zástava oběhu, bezvědomí, křečové stavy,
sepse apod. Některé biochemické nálezy jsou klí-
čové pro stanovení správné diagnózy a mohou
ovlivnit bezprostřední léčbu, včetně rozhodnutí,
do jaké nemocnice bude pacient transportován,“
vysvětlil Roman  Škulec. 

Výsledky obou projektů budou středočeští
záchranáři publikovat v mezinárodní odborné
literatuře a v zavádění inovací budou nadále
pokračovat. „Všechno, co se týká našeho oboru,
prochází vývojem jako každá oblast lidské čin-
nosti, a platí to i o technologiích. Nejde o žádné
zbytečné módní výstřelky – tyto nové přístroje
apostupy zkvalitní poskytování neodkladné před-
nemocniční péče obyvatelům Středočeského kra-
je,“dodal ředitel středočeské záchranky Jiří Knor.

S sdb

Tři mladíci ve věku 23 a 24 let byli v polovině
listopadu obviněni ze tří trestných činů – ze
zločinu loupeže, vydírání a přečinu omezování
osobní svobody. Inspiraci k činu, který společ-
ně spáchali, zřejmě hledali v některém z akč-
ních filmů. 

„Několik dnů sledovali obydlí muže z Pří-
bramska a zjišťovali, kdy se vrací domů. V polo-
vině srpna udeřili. Když přijel poškozený

v nočních hodinách k rodinnému domu a chtěl
vstoupit na pozemek, měli mu přehodit látkovou
tašku přes hlavu a násilím natlačit do přista-
veného vozidla, kde ho spoutali,“ popsala pří-
pad mluvčí příbramských policistů Monika
Schindlová. 

Následně použili fyzické násilí včetně para-
lyzéru a po napadeném požadovali vydání
finanční hotovosti, protože měli informace, že

je movitý. „Napadený muž jim však opakovaně
odmítl jakékoli peníze vydat. Poté co pochopili,
že nic nezískají, z auta ho vysadili, a přitom mu
měli ještě vyhrožovat, že pokud věc oznámí poli-
cii, zabijí ho,“ dodala policejní mluvčí. Trojici
pachatelů nyní hrozí, že za své konání stráví
dva roky až deset let za zamřížovanými okny.

S sdb

Mysleli si, že má peníze, a tak ho přepadli
Možná inspirace akčním filmem nebo násilnou počítačovou hrou vedla tři mladíky na Příbramsku k tomu, že se dopustili loupeže
a vydírání. 

Reflexní prvek používaný chodci na
neosvětlených komunikacích má být dobře
viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastní-
ky silničního provozu a měl by být umístěn
směrem do silnice. V případě porušení dané
povinnosti hrozí přestupci pokuta do 2000
korun. Dne 22. a 23. listopadu proběhla na Pří-
bramsku ve večerních hodinách dopravně pre-
ventivní akce, která byla zaměřena právě na

pohyb chodců mimo obec a na používání
reflexních prvků. 

Chodci sami by měli mít především zodpo-
vědný přístup při pohybu v silničním provozu,
jsou spolu s cyklisty ti nejzranitelnější. Příči-
nou mnoha tragických nehod je nedostatečná
viditelnost. Používáním reflexních oděvních
součástek a doplňků se zvyšuje světelný kon-
trast vůči pozadí a prodlužuje vzdálenost, na

jakou jsou vidět. Modré oblečení je zpozoro-
vatelné pouze na 18 metrů, reflexní prvky až
na 200 metrů. Při rychlosti 75 km/h potřebuje
řidič asi 30 metrů na to, aby zareagoval a stihl
se jdoucí osobě vyhnout. 

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram 

Modré oblečení je vidět na 18, 
reflexní prvky na 200 metrů
Téměř tři roky platí nová povinnost pro chodce mít na sobě reflexní prvky v případě, že se pohybují za snížené viditelnosti (tma,
mlha, déšť, šero) mimo obec podél okraje vozovky, kde není veřejné osvětlení. 

Získali jsme 9,76 bodů 
z deseti možných.

Pomocí přenosného ultrasonografického přístroje lze zobrazit i periferní žíly, které jsou při běžném postupu
kanylace skryté. Foto: ZZS SČK

Příbramská nemocnice obhájila akreditaci, kterou získala před třemi lety. Foto: ONP
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V DC ADRA Příbram uplynul 
další úspěšný rok
V České republice ADRA koordinuje celkem 12 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem
a zdravotně postiženým. Dobrovolnické centrum ADRA už v Příbrami působí již třetím rokem. 

V projektu Kamarád hledá kamaráda posky-
tuje ADRA bezplatné doučování dětem, které
si jej nemohou dovolit. Základní náplní pro-
jektu je vyhledávat a školit dobrovolníky

a pečovat o ně, koordinovat jejich činnost a tím
zprostředkovávat pomoc potřebným lidem,
v tomto případě dětem, které jsou žáky základ-
ních škol od 1. do 9. třídy.

Rok 2018 byl pro DC ADRA Příbram plný pří-
jemných změn a skvělých zážitků. Nejdříve se
podařilo za pomoci města Příbram začátkem
roku přestěhovat do nových prostor. V průbě-
hu roku pak dobrovolníci uspořádali karneval
a dětský den. V prosinci přichystala ADRA
vánoční jarmark a s dobrovolníky společné
ukončení roku. Během celého roku také cen-
trum hojně nabíralo nové zájemce o dobrovol-
nictví z řad studentů příbramských středních
škol.

„Tento rok byl plný skvělých akcí a k Adře se
přidala spousta nových mladých lidí, co chtějí
pomoct. Těším se na příští rok,“ říká dobrovol-
nice Patricie. Pokud jste studentem na střední
škole a oslovila by vás tato služba, tak se ne -
váhejte obrátit na garanty na školách nebo 
nás vyhledejte na adrese DC ADRA, Čs. armá-
dy 145, Příbram. 

S Anna Simaková 
DC ADRA Příbram

Na rekonstrukci Junioru už nepokračuje
původní firma
Rekonstrukce Junioru a výstavba zázemí na Novém rybníku nabraly zpoždění. Příbramští radní se rozhodli, že s dodavatelem
stavebních prací ukončí spolupráci. 

Práce na projektech nazvaných Stavební
úpravy a přístavba Junior klubu a Objekt zázemí
Nový rybník neprobíhají podle uzavřené smlou-
vy. Město Příbram se tedy rozhodlo nechat zpra-
covat právní analýzu dalšího postupu, ze které
vyplynulo, že nejlepším řešením bude omezení
rozsahu díla, což odsouhlasila 12. listopadu
2018 rada města.

Podle tohoto rozhodnutí na zmíněných pro-
jektech již nebude pracovat firma SPO Příbram,
která vyšla vítězně z výběrového řízení. „Další
postup by měl být takový, že zbývající část ne -
zbytná k dokončení obou staveb bude vysoutě-
žena, popřípadě zadána přímým zadáním jiné
firmě tak, aby stavby mohly být dokončeny co
nejdříve,“ uvedl bezprostředně po tomto roz-
hodnutí starosta města Jindřich Vařeka.

Původní termíny dokončení obou projektů
byly shodně 22. května 2018. S ohledem na
stávající situaci není prozatím možné uvést
nové termíny dokončení. „Přestože datum

dokončení staveb bylo již v květnu, nebylo stále
jasné, kdy bude hotovo. Ze strany dodavatele
zaznělo opakovaně několik termínů, které nikdy
nebyly dodrženy. Rychlejším řešením je omezení
stavby a nové vysoutěžení. Chceme tímto kro-
kem předejít kupení problémových akcí,“
doplnil 1. místostarosta Martin Buršík. 

Pokud jde o provozování zařízení, restauraci
v areálu Nového rybníku by měla provozovat
Sportovní zařízení města Příbram, která zajišťují
správu celého areálu. V případě Junior klubu
město stále zvažuje variantu, ve které by Junior
klub provozovalo samo, popřípadě prostřed-
nictvím SZM. „Zájemců o pronájem Junior klu-
bu na jednorázové akce se nám ozývá mnoho,
jsem tedy přesvědčen, že toto zařízení bude
veřejností hodně využívané,“ dodal Jindřich
Vařeka.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Stavební úpravy a přístavba
Junior klubu

22. května 2018: původní termín dokon -
čení
9. července 2018: posunutý termín dokon-
čení (podle dodatku č. 1 – prodloužení až 
o 45 dní v závislosti na vlhkosti podkladu
pod stěrkou) 
Cena díla:13 248 063,48 korun včetně DPH

Objekt zázemí Nového rybníka

22. května 2018: původní termín dokon -
čení
17. července 2018: posunutý termín
 dokončení
Původní cena díla: 13 079 885 korun včet-
ně DPH (třemi dodatky upravená cena díla
je 13 914 284,54 korun vč. DPH)

Nový rybník má nové solární osvětlení
První část solárního osvětlení kolem Nového rybníka je hotova. Pokud se osvědčí, mohl by tento typ osvětlení přibýt i v jiných
částech rekreačního areálu. Nový rybník také čekají další úpravy, které jsou z pohledu celkové rekonstrukce areálu v posledních
letech spíše okrajové.  

Na Nováku nově svítí osm moderních solár-
ních lamp, které jsou osazeny stmívači a pohy-
bovými čidly. Budou se tak při pohybu
návštěvníků ve večerních hodinách rozsvěcet
postupně. Dvě lampy jsou navíc osazeny USB
zásuvkami, díky nimž mohou návštěvníci
dobíjet například své mobilní telefony. 

Na začátku prosince byla dokončena první
etapa tohoto projektu osvětlení. Hotové dílo
převzal Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení
města Příbram, které rekreační areál provo-
zuje. „První etapa projektu osvětlení areálu
Nového rybníka měla za úkol nasvítit cestu
kolem vodní hladiny. V budoucnu plánujeme

osvítit i další prostory areálu,“ řekl Jan Slaba.
Pokud se solární lampy osvědčí, mohly by se
časem objevit i v dalších částech areálu, napří-
klad ve skateparku, u minizoo nebo u venkov-
ní posilovny. Cena za jedno svítidlo včetně
solárního článku, fotočidla, PIR (pohybového)
čidla a akumulátorového boxu činí s montáží
25 000 korun. 

V uplynulých letech se Nový rybník velmi
proměnil. K  završení těchto změn zbývají
poslední detaily. Vedle osvětlení jde například
o osázení zeleně nebo zlepšení přístupu k in-
lineové dráze od parkoviště. 

Právě špatný přístup z parkoviště pod mini-
golfovým hřištěm k in-line dráze byl podnětem
k nápravě. „Je faktem, že z této strany se na drá-
hu bruslaři dostávají špatně, komunikace je
několikrát překopaná a povrch nevyhovující.
Z tohoto důvodu bude stávající povrch cesty
zbroušen a položen nový,“ informoval starosta
Jindřich Vařeka. 

Dále se chystá úprava všech písčitých cest
a pěšin a vysazení živých plotů. 

S Stanislav D. Břeň

Běhej lesy s novými termíny. 
Chystá se i výběh do Brd
Osm závodů, osm destinací, osm běžeckých zážitků v přírodních rezervacích, běžně nedostupných místech a v blízkosti památek
UNESCO. Pořadatelé seriálu Běhej lesy zveřejnili termíny pro rok 2019. Jeden ze závodů se poběží také v Brdech. 

Organizátoři běžeckého seriálu Běhej lesy
vyhlásili termíny závodů v roce 2019. Zájemci
o běh z Příbrami a okolí by si měli poznamenat

20. červenec. Brdský závod nese podtitul
Zapovězeným lesem na místa, kam člověk
nesměl vstoupit. 

Startovné zůstalo stejné jako v loňském roce.
Ušetřit mohou ti, kteří se přihlásí v první polo-
vině startovní listiny nebo s sebou na start při-
vedou parťáka. Zvýhodněné ceny jsou také za
registraci na čtyři nebo osm závodů. 

V jihočeských Boleticích se závod poprvé
v historii Běhej lesy uskuteční v kulisách noč-
ního lesa za pomocí svitu měsíce a čelovek. 

Registrace běží na webu závodu a startovné
lze také pořídit jako dárek pro někoho jiného.
Poukaz je možné koupit buď na konkrétní
závod nebo na čtyři závody. Nechybí ani mož-
nost nákupu dárkového poukazu na celý seriál. 

TERMÍNY ZÁVODŮ BĚHEJ LESY 2019
27. dubna: Běhej lesy Lednice
Lednicko-valtickým areálem zapsaném na lis-
tině světového dědictví UNESCO.

18. května: Běhej lesy Karlštejn
Pod dohledem hradu Karlštejn nepřístupným
lomem Amerika.

1. června: Běhej lesy Vysočina
Trailové dobrodružství mezi vrcholky Devíti
skal.

22. června: Běhej lesy Slavkovský les
Trať v lázeňském trojúhelníku západních Čech.

20. července: Běhej lesy Brdy
Zapovězeným lesem na místa, kam člověk
nesměl vstoupit.

10. srpna: Běhej lesy Bílá
Lanovkou na vrchol Beskyd a do cíle záporným
profilem.

31. srpna: Run
Po stopách Jizerské 50.

14. září: Běhej lesy Boletice
Závod nočním lesem za pomoci svitu měsíce
a čelovek.

S sdb

Při otvírání nových prostor na začátku roku 2018. Foto: ADRA
Přes den se energie hromadí v akumulátoru a za tmy se využívá k osvětlení. Foto: SZM

Běžecký seriál se v červenci přesune do Brd. Foto: BL
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S Foto: Eva Švehlová, František Gahler, Čeněk Kaše
Text: Stanislav D. Břeň

Při zahájení adventu na náměstí T. G. Masaryka byly k zakoupení také vánoční hrnečky vyzdobené příbramskými
dětmi. 

Kdo chtěl, udělal si pod stromkem fotografii, kterou si
dá rozhodně za rámeček. 

Krásné čekání na Vánoce
Téměř každé malé dítě se těší na Štědrý den. Napětí až k prasknutí, a poté úleva. Pro spoustu dětí Vánoce vlastně začínají i končí
právě rozbalením dárků. S tím, jak člověk stárne, vyzrává nebo se více, či méně propracovává ke křesťanské víře, bývají Štědrý
den a Vánoce jistým vyvrcholením delšího období. Obdobím adventního klidu, přípravy a usebrání. Pro rok 2018 město Příbram
opět připravilo pestrý adventní program, díky kterému jste předvánoční čas mohli prožít i se svými sousedy. Na této dvoustraně
naleznete fotografickou retrospektivu až do stříbrné neděle.

Videomapping byl i s rozbalením obřího dárku. 

Na příbramský advent zavítala také Petra Černocká. Součástí jednoho z adventních zastavení bylo vystoupení hudební skupiny V Originál. 

Předvánoční program plný půvabu. Bronzová neděle byla deštivá. Zájemce to ale neodra-
dilo. 

Na Čertovském Nováku to místy vypadalo hodně nebezpečně. Ale jinak to byla velká zábava pro všechny zúčast-
něné.

Knihu hříchů na Nováku spravoval šéf pekla, „v civilu“
ředitel SZM Jan Slaba. 

Taneční představení skupiny Pyroterra rozsvítilo stříbrnou neděli na náměstí 17. listopadu. 

Vánoční koledy si zazpívali velcí i malí, včetně Magdy
Malé. 

Při zahájení adventu vystoupila také zpěvačka Bára
Basiková. 

Trhy nabídly zboží s vánoční tématikou. Vánoce v divadle a děti v záplavě dárků. 
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Gymnázium už popáté hostilo 
školní televize a odborníky z ČT
Dva dny besed, tvůrčích dílen a výměny zkušeností. Ale také celá řada příležitostí k vyzkoušení profesionální techniky nebo
setkání s odborníky. To nabídl projekt Jak se dělá televize s ČT, který 2. a 3. listopadu proběhl na Gymnáziu Příbram, Legionářů. Už
popáté od roku 2006 se tak do školy sjela bezmála stovka mladých redaktorů z celé republiky.

Se školními štáby, gymnazisty, pedagogy, ale
i s veřejností přijeli na Jak se dělá televize s ČT
besedovat třeba ředitel zpravodajství Zdeněk
Šámal, moderátoři Václav Moravec, Světlana
Witowská, Martin Řezníček a Jakub Železný,
meteoroložka Taťána Míková, sportovní komen-
tátor a absolvent příbramského gymnázia Miro-
slav Langer, ale i osobnosti, které, přestože stojí
mimo obrazovku, mají na vysílání nemenší záslu-
hu: režisér sportovních přenosů apořadu Objek-

tiv Charilaos Karadžos či vedoucí vysílání Studia
6 Jana Záhorková. Další část programu byla věno-
vána technickým oborům: střihu, grafice, trikové
postprodukci nebo kameře. V rámci programu
se konala isoutěž oCenu Zpráviček – nejlepší dět-
skou reportáž.

Návštěvníci si také mohli vyzkoušet techniku:
pět profesionálních kamer, umístěných vimpro-
vizovaném studiu apřímo vpřednáškovém sále,
i veškeré zařízení velkého přenosového vozu. 

„Velmi oceňuji ochotu, sjakou osobnosti ztelevize
do školy přijely, a během samotných besed i bez-
prostřednost, s jakou vyprávěly o své práci, ale
i o svých koníčcích. Zároveň ale všichni neustále
dokazovali, jak velcí profesionálové jsou,“ říká
Josef Fryš, vedoucí GymTV, školní televize Gym-
názia Příbram, která akci organizovala azároveň
zprostředkovávala i živý přenos. „Určitě bych
v tomto ohledu jmenoval bývalého zahraničního
zpravodaje vUSA Martina Řezníčka apak se nemo-
hu nezmínit opoutavém vyprávění naprosto neza -
stavitelného režiséra Charilaose Karadžose.
A samostatnou kapitolou je samozřejmě vedoucí
přenosového vozu Antonín Dekoj, jehož nadšení
úměrně stoupalo spočtem dětí prakticky testujících
veškeré vybavení přenosového vozu,“dodává Josef
Fryš.

Z akce zprostředkovala ČT živý vstup ve vysí-
lání pátečního Studia 6, reportáž vpátečních Udá-
lostech v regionech a věnovala mu nedělní
vysílání Zpráviček. 

S Josef Fryš
Gymnázium Příbram, Legionářů

Příbramská Noc divadel opět potěšila 
malé i velké diváky
Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou i letos přivítalo Noc divadel. V sobotu 17. listopadu si na představení
našlo cestu asi 150 diváků. 

Aby si Noc divadel užili i ti nejmenší, začínal
program již dopoledne, kdy Rytíř Wynd zachránil
svoji sestru krásnou Markétku ve stejnojmenném
marionetovém představení Divadla Teátru Vaš-
tar. Po obědě pokračovalo pásmo inscenací pro
malé diváky. Příbramští Zalezlíci si připravili
pohádku OPalečkovi, ve které se představili nej-
mladší členové loutkového souboru a hráli

 výborně. Ve stejnojmenné inscenaci knihy Marka
Tomana Cukrárna U Šilhavého Jima si v roli kov-
boje lačnícího po literárních znalostech knihov-
nice Boženky zahrál sám autor. Navíc knihovnici
Boženku hrála „živá“skutečná knihovnice Edita
Vaníčková Makosová. Děti se během představení
naučily plížit nebo zachraňovat kamarády přivá-
zané kindiánskému kůlu smrti. V18.00 se před-
stavil divadelní spolek Půlnoc s vlastní plně
digitální televizní show, politickou satirou Na
viděnou!

Šestý ročník celoevropského projektu se
v bývalém Československu tematicky věnoval
právě česko-slovenské divadelní spolupráci.
Navíc datum 17. listopadu vybízelo připomenout
si i poměry před 29 lety, proto DS Gymnázia pod
Svatou Horou nazkoušel a jako scénickou črtu
zahrál divadelní hru současného slovenského
dramatika Viliama Klimáčka Komunismus. Hra
se s lehkostí autorovi vlastní věnuje tématům,
na která v nostalgii po sladkých „osmdesátkách“
zapomínáme a z kterých mrazí: nevyjasněné

„sebevraždy“režimu nepohodlných osob za asis-
tence Státní bezpečnosti, udávání, odposlechy
advojí metr na občany našeho socialisticko-lido-
vého zřízení. Svůj překlad Klimáčkova textu nám
laskavě poskytl Karel Král, šéfredaktor časopisu
Svět a divadlo.

Noc divadel je součástí evropského projektu
European Theatre Night, který prezentuje divad-
lo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy
třetí listopadovou sobotu, a to již od roku 2008.
Noc divadel vČR, kterou koordinuje Institut umě-
ní – Divadelní ústav od roku 2013, se díky stov-
kám akcí ve zhruba 40 městech amístech ČR stala
jedním znejvětších divadelních svátků vEvropě.
Gymnázium pod Svatou Horou se s Malým sva-
tohorským divadélkem zapojuje pravidelně.
I v letošním roce byla Noc divadel v Malém sva-
tohorském divadélku finančně podpořena měs-
tem Příbram.

S Tomáš Bílek
Gymnázium pod Svatou Horou

Čekání na Vánoce zpříjemnil Louskáček
Děti ze Základní školy na Březových Horách se rozhodly vytrhnout své maminky a babičky z předvánočního shonu a trochu si
vyrazit. Čekala je cesta do Prahy, návštěva Vinohradského divadla, ale také předvánočních trhů. 

V neděli 9. prosince v poledne jsme všichni
nastoupili do autobusu směr Praha. Cílem bylo
Vinohradské divadlo, kde bylo na programu
baletní představení Louskáček. Ještě před
začátkem představení jsme se prošli advent-
ním trhem na přilehlém náměstí Míru. Mamin-
ky si nakoupily ozdoby, babičky si daly voňavý
punč. My ostatní jsme ochutnali trdelník, pala-
činku nebo voňavou klobásku, některým se
podařilo tajně koupit nějaký milý dárek. A pak
už hupky do divadla. 

Přivítala nás příjemná atmosféra vánočně
vyzdobeného a provoněného divadla. Usmě-

vavé uvaděčky nás usadily do měkkých křesel
a my se zvědavě rozhlíželi po zlatem vyzdo-
beném divadelním sále. Když zazněly první
tóny Čajkovského hudby, ponořili jsme se do
pohádkového příběhu plného kouzel a fanta-
zií. V příběhu Louskáčka a Myšího krále se líčí
barvitě události kouzelné štědrovečerní noci,
kterou putuje Klára se svým ochráncem, Pri-
ncem Louskáčkem, do jeho pohádkové říše
a zase zpět. 

Při některých scénách jsme ani nedýchali,
na konci představení jsme odměnili účinkující
mohutným potleskem. Nechyběly ani květiny.

Poté jsme před divadlem nastoupili do auto-
busu a vraceli se do reality. Pomalu se šeřilo,
všude cestou jsme viděli rozsvícené vánoční
stromy, vyzdobená okna plná světýlek, která
dolaďují atmosféru. My spokojeně seděli
s maminkami a babičkami a cestou k domovu
si vyprávěli zážitky a pocity ze společně strá-
veného odpoledne. Odpoledne, kdy všichni
byli na sebe milí, usměvaví a v pohodě. No
nebyl to báječný nápad?

S Hana Hájková
ZŠ Příbram – Březové Hory

Příbramský anděl v sokolovně
Ve středu 27. listopadu se v příbramské sokolovně konal devátý ročník vánoční výtvarné soutěže Příbramský anděl. Ve velké
konkurenci se dařilo dětem ze Základní školy ve Školní ulici. 

Soutěže Příbramský anděl se zúčastnilo mno-
ho příbramských škol i škol z okolí. A není se
čemu divit. Atmosféra byla velice příjemná,
sálem se linuly zvuky vánočních koled, voněl
tu čaj a káva a všechny děti dostaly i svačinu.
Před vyhlášením samotné soutěže si mohli
všichni vyzkoušet v  tvořivých dílničkách
nazdobit perníčky, tvořili z marcipánu, vyráběli
papírové hvězdy, skládali krabičky a v krámeč-
ku si mohli koupit drobné keramické dárečky

i velké vánoční věnce. Ve velké konkurenci škol
a v množství zajímavých výrobků byly naše
děti, žáci ZŠ Školní, velice úspěšné. Žáci 3.B
získali za svůj kolektivní 3D obrázek Mikuláše
2. místo za nejkrásnější výrobek soutěže. Žáčci
1.A získali 1. místo za svou kolektivní práci,
sochu anděla, a 3. místo za nejkrásnější výrobek
soutěže. Obě třídy získaly také krásný dort
v podobě marcipánového anděla. Také žáci
druhého stupně se umístili na předních mís-

tech, a to jak ve výtvarné soutěži o nejhezčího
Mikuláše, tak i v keramické soutěži o nejhez-
čího čerta. Ve výtvarné soutěži obsadili první
a druhé místo s obrázkem Mikuláše. V keramic-
ké soutěži získala naše škola první, druhé a dvě
třetí místa. Dětem fandili i rodiče, kteří je přišli
ve velkém počtu podpořit. 

S M. Kubalová, J. Pavlásková
ZŠ Školní

Veletrh fiktivních firem: Přehlídka
podnikatelské činorodosti studentů
Další ročník příbramského Veletrhu fiktivních firem se uskutečnil ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v příbramské Sokolovně. Veřejnosti
se zde představilo celkem 21 fiktivních firem ze škol Středočeského a Jihočeského kraje. Své zástupce zde měla nejen Příbram, ale
také Sedlčany, Plzeň, Písek a Hořovice.

Veletrh fiktivních firem, akci pořádanou
Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou
Příbram, navštívil mimo jiných místostarosta
Jan Konvalinka: „Studentské prezentace byly
skutečně zajímavé. Vědomí toho, že jsou mladí
lidé takto činorodí a tvořiví, mě naplňuje opti-
mismem a vírou v to, že nastupující generace
přinese nejen městu, ale i celému regionu nové
nápady a podnikatelské záměry. Oceňuji i práci
pedagogů, bez jejichž nasazení a umu by stu-
denti nedosahovali takto pěkných výsledků.“

Pravidelně při této akci má své zástupce také
Hospodářská komora Příbram. „S obchodní aka-
demií spolupracujeme zhruba 15 let. Této spolu-

práce si velice vážíme, neboť díky ní máme alespoň
trošičku přehled omladé generaci, můžeme si udě-
lat obrázek, jak bude jednou vypadat jejich pod-
nikatelská aktivita,“ uvedla ředitelka OHK
Příbram Irena Karpíšková, která zároveň zmínila
nedostatek řemeslníků a mladých lidí na učeb-
ních oborech.

Veletrh fiktivních firem je vyhodnocením prá-
ce studentů třetích a čtvrtých ročníků obchodní
akademie, kde se předmět „fiktivní firmy“vyuču-
je. „Studenti mají v průběhu roku za úkol vytvořit
firmu, vést ji, a nakonec ukončit její činnost. Díky
tomu se naučí všechny potřebné úkony. Kromě pří-
bramského veletrhu fiktivních firem se naši stu-

denti účastní idalších obdobných akcí,“dodala za
pořádající školu její ředitelka Marcela Blažková.

Fiktivní firmy byly hodnoceny ve čtyřech
disciplínách. V kategorii Prezentace firem zví-
tězila firma Butik Picasso ze SOŠ a SOU Písek.
Tato firma si prvenství vybojovala také v kate-
gorii Leták. V soutěži o nejlepší slogan a logo
zvítězila firma Rest z pořádající školy. Poslední
disciplína hodnotila stánek firmy na akci
samotné – zde prvenství získala firma Armies
Shop ze SOŠ a SOU Hořovice.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Během už tradiční akce lze poznat techniku... ... i televizní osobnosti. Foto: Josef Fryš

Noc divadel byla lákavá pro menší i starší diváky. 
Foto: Tomáš Bílek
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Na Houpák za vynikajícím výhledem
i vojenskými objekty
Brdský vrchol Houpák představuje jednu z nejatraktivnějších lokalit v Brdech. Nalezneme zde pozůstatky vojenské činnosti
i krásnou přírodu a v případě pěkného počasí se otevřou úchvatné výhledy do krajiny. 

Jeden z nejzajímavějších brdských vrcholů
Houpák (794 m) najdeme nedaleko nejvyšší
hory Brd Toku (865 m), a to asi 2,5 km severně
od něj. Z lokality Dlouhý kámen (vrcholová
pasáž lesní cesty Alianka) je to po pěkné lesní
cestě, zvané Travnatá, jen asi 1 km.

Vrchol Houpáku a jeho okolí, údolí Mouro-
vého potoka a protisvah Dlouhého vrchu
(775 m) dohromady tvořily za dob vojenského
újezdu takzvanou Cílovou plochu Jordán, tedy

lidově „dopadovku“, vojenskou střelnici. Cílo-
vá plocha ovšem dostala název podle nedaleké
brdské osmistovky Jordán (826 m). Nejprve
odlesnění a poté soustavné využívání okolí
Houpáku vojskem změnilo tuto oblast k nepo-
znání a, světe div se, také postupně na unikát-
ní ekosystém.

Kvetoucí vřesoviště, která zbarví svahy
Houpáku do temně fialové barvy, podzimní
břízky zase dodají paletu žluté, řada travin,
kapradin, mechů a lišejníků naladí odstíny
zelené. Příroda nás zde opravdu barevně oslní,
a to po většinu roku.

Díky své poloze, vysunuté od Toku k severu,
nám Houpák poskytne jeden z nejúchvatněj-
ších širokoúhlých rozhledů v Brdech. Za dob-
rých klimatických podmínek uvidíme Krušné
hory, České středohoří, Lužické hory, Krko-
noše, blíže pak křivoklátské lesy, Hřebeny
a ještě blíže řadu brdských vrcholů. Na Hou-
páku můžeme posedět, dlouho se dívat
a pořád budeme mít co objevovat, zvláště
 vezmeme-li si s sebou dalekohled.

Na vrcholu Houpáku, na jeho svazích a také
v protisvahu k Dlouhému vrchu objevíme řadu

starých a pochopitelně již neužívaných vojen-
ských objektů, bunkrů, v různém technickém
stavu. Některé z nich již mizí v porostu. Po
založení brdské střelnice roku 1926 se zde
průběžně testovaly prvky československého
opevnění, později tady stavěla okupační
německá armáda, která brdskou střelnici
využívala jako Truppenübungsplatz Kamm-
wald, některé objekty byly vybudovány po 
II. světové válce. Jedním z nejzajímavějších,
takzvaných pěchotních srubů, je fotogenický
„Benešák“ (postaven 1936), u kterého byla
natáčena jedna ze scén filmu Obecná škola.

Na Houpák nejspíš vyrazíme ze Zaječova,
respektive z Dolní Kvaně. Asi 3 km vystoupá-
me po zelené na rozcestí zvané K letišti. Odtud
je to po modré k vrcholu ještě asi 2 km. Vydat
se můžeme také po lesní cestě Alianka, ze které
můžeme k Houpáku odbočit. Pokud k vrcholu
dorazíme za dobrého počasí, určitě nebudeme
litovat, rozhodně to stojí za to.

S Jaroslav Hodrment

Krásná zima na někdejší Cílové ploše Jordán. Foto: Jaroslav Hodrment

Pěchotní srub „Benešák“ si zahrál ve snímku Obecná
škola. Foto: Jaroslav Hodrment

Dobrá polévka, 
usnesení
zastupitelstva 
nebo zimní úklid
Do vašich schránek každý měsíc přichází čerstvé vydání
zpravodaje Kahan. Nejedná se však o jediný informační
nástroj, který provozuje město Příbram. Mnoho novinek
a zajímavostí najdete také na webu města, příspěvkových
organizací, škol či na kanálech sociálních sítí, které město
přímo nebo nepřímo provozuje. V této rubrice je budeme
představovat. 

Město Příbram má svůj profil na Facebooku,
kde pravidelně informuje o zajímavém dění ve městě. 

Naposledy se to týkalo například Dobré polévky pro dobrou věc. 

facebook.com/mestskyuradpribram 

Technické služby města Příbram mají na svém webu 
například online sledování pohybu úklidové techniky. 

Zajímavá služba především v zimě. 

www.ts-pb.cz

Každý týden Infoservis města Příbram do vašeho e-mailu.
Naposledy s usnesením rady města nebo nabídkou měst-
ských bytů.

infoservis.pribram.eu
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Slovo magistrát se již od raného novověku
objevuje v českém prostředí jako označení pro
městskou radu v čele s purkmistrem. Městská
rada a purkmistr tehdy skutečně mívali nad svý-
mi spoluobčany trestní pravomoc, a to včetně
udělování trestů tělesných a do určité doby
i trestu smrti, který ovšem potvrzovaly nadří-
zené instituce. 

Každopádně je velmi neobvyklé, že se tento
symbol nachází ještě na původně zlaceném
reliéfu v obloukovém štítu novoklasicistního
náhrobku příbramského purkmistra Ondřeje
Huky (1774–1836), umístěného na zdejším
hřbitově. Huka totiž zemřel v době, kdy už purk-
mistr (pozdější starosta) tělesné tresty svým
spoluobčanům udělovat neměl. 

VÁHY PŘEDSTAVUJÍ SPRAVEDLNOST,
VAVŘÍNOVÁ VĚTEV VÍTĚZSTVÍ

K náhrobku epochy měšťanské společnosti
patřily ozdoby vyjadřující to, co zesnulý během
života dělal. Ondřej Huka byl původně právní-
kem. Proto jsou na tomto reliéfu ještě váhy před-
stavující spravedlnost, dále otevřená kniha
symbolizující jeho úřednickou dráhu a vavří-
nová větev připomínající jeho vítězství a nasto-
lení pořádku v Příbrami, která se za jeho vedení
začala měnit na tu dobu moderní město. Ale
proč jsou na náhrobku fasces? Měl snad být sym-
bol dávného magistráta vyjádřením Hukovy
téměř absolutní moci nad městem? Nebo jen

připomínkou novověkého významu slova
magistrát? 

Od října 1792 spravoval město Příbram místo
dosavadního měšťanského magistrátu tzv.
regulovaný magistrát, jehož členové se museli
podrobit státem organizované zkoušce z poli-
tických a právnických znalostí. Někteří radní
tehdy ale získali potřebné osvědčení za úplatu
a jiní získali dispens, protože mnoho schopných
úředníků se v Příbrami do služby u magistrátu
nehlásilo. Příbramskému magistrátu zpočátku
byly oficiálně ponechány i soudní pravomoci
soudu první instance, rozhodně však už purk-
mistr neměl udělovat tělesné tresty. Prvním
takto zkoušeným purkmistrem se stal Jan Nor-
bert Schubert, který už v roce 1794 zpronevěřil
část obecního jmění a uprchl s ním do Pasova,
kde byl zatčen. Nastupující purkmistr Ignác
Vodička se osvědčil, v roce 1805 tedy získal
úřad na doživotí, ale do budoucna měl být purk-
mistrem jen ten, kdo řádně složil zkoušku i z tre-
stního práva. Po jeho úmrtí proto jmenovalo
gubernium v roce 1807 do tohoto úřadu 
třia třicetiletého právníka Ondřeje Huku, který
v něm vydržel do své smrti. Město řídil téměř
29 let. 

V purkmistrovském úřadě zažil nejen státní
bankrot v roce 1811 a následující bídné roky
končících napoleonských válek. Sérii několika
požárů Příbrami završil „oheň“ 1826, po němž
začala pod Hukovým pevným vedením obnova
a modernizace města včetně úpravy a dláždění
náměstí a budování vodovodu a kanalizace. Prá-
vě používání pitné vody znečištěné fekáliemi
totiž přinášelo opakované epidemie cholery
zvláště na přelidněných hornických Březových
Horách. Začátkem září 1836 vypukla cholera
znovu, každý pátý nakažený zemřel. Ondřej
Huka další nápor starostí o město neunesl
a zemřel 2. října 1836 na obrnu mozku. 

Spodní reliéf náhrobku skrývá tajemství
Hukova soukromého života. Znázorňuje ženu
v říze, opírající se o urnu postavenou na pode -
zdívce. K ženě přistupují zprava dvě děti. Chla-
pec k ní s bolestí vzhlíží a vztahuje pravici
k otcově urně. Levou rukou drží za ruku truch-
lící dívku, která opírá hlavu o chlapcovo rame-

no. V pozadí vpravo je dnes již téměř neviditelný
nízký reliéf románské věže. 

DLOUHÉ ČEKÁNÍ NA POTOMKY
Svobodný Ondřej Huka se v červenci 1812

ve věku 38 let oženil se svobodnou a zřejmě
finančně zajištěnou Annou Šafaříkovou, dcerou
jihočeského sládka. Nevěstě bylo asi 19 let a její
sňatek s panem purkmistrem se kupodivu neko-
nal v kostele sv. Jakuba, ale v březohorské filiál -
ní kapli sv. Prokopa. V roce 1819 koupili Hukovi
statek Na Příkopech (dnes restaurace U Švejka)
za 8070 zl. Bylo to jedno z největších hospo-
dářství v Příbrami.

Téměř čtrnáct let po svatbě Hukovi marně
čekali na narození potomka. Vytoužená dcera
Amálie Žofie Anna se narodila až v květnu 1826,
syn Josef Ondřej Mauric v září 1830. Bylo jim
teprve 10 a 6 let, když jejich otec ve věku 63 let
zemřel. Pro ně i jejich matku to musela být
obrovská a nečekaná ztráta, proto je na reliéfu
zobrazena truchlící rodina. Anna Huková, které
bylo jen přes 40 let, se už nevdala. 

Syn Josef se v dospělosti stal důstojníkem.
Dcera Amálie se v lednu 1845 v Praze provdala
za lékaře Kristiána Františka z Alemannů (nar.
1818) a se svou rodinou se roku 1847 vrátila
do Příbrami k nemocné matce, která zemřela
příštího roku. Dlouholetý radní Kristián Fran-
tišek z Alemannů vykonával lékařskou praxi
a příkladně se staral o Hukovo hospodářství.
V posledních letech života byl starostou Příbra-
mi. I on zemřel za epidemie cholery, a to v roce
1866. Jeho vyčerpaný organismus nedokázal
zvítězit nad rakovinou jater. 

Původní nápis na náhrobku zřejmě popisoval
pouze zásluhy Ondřeje Huky, současná náhrob-
ní deska je však z doby, kdy v hrobě spočinul
starosta Alemann a jeho potomci. 

S Věra Smolová
SO(k)A Příbram

Fasces cum securibus
Za tímto latinským pojmem se skrývá červeným řemenem spoutaný svazek jilmových nebo březových prutů, ze kterého
vyčnívá sekera. Byl to odznak magistrátů – nejvyšších úředníků, kteří měli ve starověkém Římě moc nad životem a smrtí
občanů. Magistrát měl právo uložit jim tělesný trest symbolizovaný pruty, a dokonce trest nejvyšší představovaný
sekerou. Fasces cum securibus nosili na ramenou propuštění otroci, kteří magistráta doprovázeli. 

Malíř, štukatér a architekt,
který své dílo 
v Příbrami nedokončil
V tomto díle se odpojíme od líčení osudů svatohorských mecenášů a přesuneme se
k životním příběhům těch, kteří jejich peníze naopak získávali, tedy k umělcům, kteří
naši Svatou Horu dovedli k barokní kráse. Prvním z nich bude Giovanni Battista
(česky Jan Křtitel) Colombo. Jeho příjmení se vyskytuje v mnoha variantách, tedy
i jako Columbo, Colomba i Columba (mimochodem latinsky je to holub).

Jako většina italských umělců v barokních
Čechách pocházel Giovanni Battista Colombo
(1638?–1700) z oblasti na dnešní hranici mezi
Itálii a Švýcarskem, konkrétně z města Arogno
v kantonu Ticino v dnešním Švýcarsku. O jeho
mládí není bohužel známo mnoho informací,
důležité je ovšem to, že byl vnukem Giovan-
niho Antonia Maggiho, který patřil k význam-
né umělecké dynastii, která se etablovala
koncem 16. století v Čechách. 

Pravděpodobně proto G. B. Colombo v roce
1664 přišel do Prahy, aby zde pracoval jako
štukatér, malíř i architekt. Jeho první zakáz-
kou se stala výzdoba pražské Lorety. Zde si jej
zřejmě povšimli plzeňští měšťané, kteří
Colomba angažovali pro výzdobu plzeňské
kaple na Svaté Hoře. Po příchodu do Příbrami
se vzápětí dohodl s  generálem de la Cron
(o kterém jsme již v Kahanu informovali), aby
pracoval na výzdobě „jeho“ kaple sv. Máří

Magdaleny, známější spíše jako Krápníková
kaple, která se nachází pod Plzeňskou kaplí.
V prosinci roku 1666 však jeho příbramský
pobyt náhle přerušila tragická událost. V hádce
totiž smrtelně zranil svého kolegu – rovněž
umělce Donata Ferratiho, a proto ještě v noci,
narychlo a navždy Příbram opustil. Pravděpo-
dobně se uchýlil do Vídně, kde je mu přisuzo-
vána práce na výzdobě dominikánského
kostela, načež je v roce 1670 doložen jeho
pobyt v rodném Arognu, při práci na freskách
v kostele sv. Štěpána.

Následně se odebral do Štýrského Hradce,
odkud postupně získával zakázky po celém
Štýrsku. Je nutné zmínit alespoň jeho práci na
výzdobě nejdůležitějšího poutního místa
habsburského soustátí v Mariazell. S přestáv-
kami tvořil ve Štýrsku v letech 1669–1675.
Kvalita jeho práce mu přinášela zakázky i v dal-
ších habsburských zemích, např. v  Maria
Taferl a Valticích v Dolních Rakousích (Valtice
se staly součástí Moravy až po roce 1920) či
v Linci a Kremsmünsteru v Rakousích Hor-
ních. V roce 1681 se angažoval dokonce jako
hlavní organizátor stavby jezuitského kostela
v Linci a kláštera sv. Floriána poblíž této Hor-
norakouské metropole. 

V roce 1690 se dal do služeb polského krále
Jana III. Sobieského, jednoho ze strůjců vítěz-
ství nad Turky v bitvě u Vídně z roku 1683.
Ve Varšavě se měl podílet na stavbě kostela
sv. Jana ve varšavském Starém městě a krá-
lovské hrobky tamtéž. Zemřel v polské metro-
poli v roce 1700. Giovanni Battista Colombo
se stal zakladatelem rozvětveného rodu malí-
řů, štukatérů a dekoratérů, který nadále půso-
bil především v severní a západní Evropě. Jeho
syn Luca Antonio Colombo byl také malířem
a mezi nejznámější vzdálené příbuzné patří
jeho synovec Giovanni Battista Innocenzo
Colombo, o dvě generace mladší malíř, autor
divadelních dekorací a architekt, působící pře-
vážně v Mannheimu.

Jak již bylo řečeno, malíř G. B. Colombo pra-
coval na Svaté Hoře v letech 1664–1666. Úzce
spolupracoval s dalšími italskými umělci, zej-
ména se štukatérem B. Cometou (také o něm
již jsme psali). Nebýt oné nešťastné hádky,
pravděpodobně by Colombo zůstal v Příbrami
déle. Takto zde zanechal své dílo pouze
v Plzeňské, Krápníkové a s jistou pravděpo-
dobností i v Březnické kapli.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Giovanni Battista Colombo byl jedním z umělců, kteří
dovedli Svatou Horu k barokní kráse. 

Foto: Stanislav D. Břeň

1. ledna 1979
V noci ze Silvestra na Nový rok došlo
k prudkému ochlazení z +10 na –20 stup-
ňů Celsia, načež došlo ke kolapsu dopravy
i výroby.

5. ledna 1849
Byla ustavena čtenářská společnost Slo-
vanská Lípa, jako filiálka pražského spol-
ku stejného jména. Jednalo se první
spolek moderního typu v Příbrami.

6. ledna 1679
Narodil se ve Vysokém Mýtě Jeroným Čer-
ný, jezuita, kněz a kazatel na Svaté Hoře
v roce 1709.

12. ledna 1909
Potravní a spotřební spolek (Jednota Pří-
bram) otevřel svůj první obchod ve Sta-
rém Podlesí.

12. ledna 1769
Na Svaté Hoře byla provedena opera 
P. Kindermanna, zdejšího regenschoriho.

13. ledna 1889
Bruslařský klub zavedl, aby každou neděli
a svátek vyhrávala při veřejném bruslení
na Hořejší Oboře c. k. hornická kapela.
Poprvé se tak stalo právě 13. ledna.

13. ledna 1919
Nabyl účinnosti zákon o osmihodinové
pracovní době a příbramské podniky se
mu musely přizpůsobit.

14. ledna 1939
Město Příbram bylo územně rozděleno na
čtyři střediska branné výchovy. Ta měla
povinně vycvičit všechny mladíky od 14
do 22 let pro potřeby armády.

19. ledna 1879
Narodil se v Ústí nad Orlicí Karel Kobrle,
profesor kreslení a malíř, který žil a půso-
bil v Příbrami.

25. ledna 1919
Sportovní klub Horymír (nyní Spartak)
obnovil po 1. světové válce svou činnost
taneční zábavou v hotelu Buchar (Po -
dařil).

LEDEN

V hádce smrtelně zranil svého
kolegu, a proto ještě v  noci,
narychlo opustil Příbram.

Používání pitné vody
znečištěné fekáliemi
přinášelo epidemie cholery
zvláště na přelidněných
Březových Horách.

Náhrobky měšťanů zdobily symboly, v nichž lze číst jako v knize. Foto: Miroslav Zelenka

Purkmistr Ondřej Huka. Foto: Miroslav Zelenka
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NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

DIVADLO A. DVOŘÁKA

SVATÁ HORA
1. 1. 14.00 Zpívání u jesliček
6. 1. 18.00 Tříkrálový koncert Vepřekova smíšeného

sboru a Příbramské filharmonie
16. 1. 17.30 1. přednáška Věry Smolové – Cesta do

minulosti Svaté Hory II.

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

a dílo příbramského rodáka
do 13. 1. Fimfárum – výstava loutek, rekvizit,

dekorací, originálních scénických
návrhů a ilustrací ke slavným
pohádkám Jana Wericha

7. 2. 17.00 zahájení výstavy Czech Press 
Photo 2018

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

26. 1. 17.00 VK Příbram x Volejbal Brno
SPORTOVNÍ HALA D-KLUB

12. 1. 19.00 Megafon
23. 1. 19.00 Hedvábnou stezkou za 99 minut
24. 1. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Romanem

Štabrňákem

8. 1. Život v Příbrami ve 20. letech 20. století
15. 1. Dějiny umění: Klasicismus, empír

a romantismus
22. 1. Z hladiny oceánu na Azorské ostrovy
31. 1. Léčivá síla hněvu

KNIHOVNA JANA DRDY

11. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázia pod Svatou
Horou

18. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram
19. 1. 19.00 Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
26. 1. 20.00 Divadelní ples

ESTRÁDNÍ SÁL

Zaběhnutí
a opuštění. Psi hledají
nový domov
Psí útulek v Lazci v nedávné době přijal
hned několik psích běženců. Pokud jim
chcete poskytnout péči a domov,
najdete bližší informace o podmínkách
adopce na webu utulekpribram.cz.
Najdete zde také kontakty pro případ,
že byste chtěli pomoci jinak, například
venčením, darem nebo penězi. 

Kryšpín je 5–6 let
starý kříženec
jagdteriera. Je
velice tempera-
mentní, byl by
ideálním pejskem
pro psí sporty
(agility, dogfris-
bee apod.). Vhod-
ný na zahradu.

Dan je asi pětiletý
kříženec. Odchy-
cen byl v neděli
25. listopadu
2018 v Milínské
ulici v Příbrami.
Je to veselý a hod-
ný pejsek.

Tonny je kříženec
kokršpaněla. Byl
odchycen
v pondělí 3. pro-
since 2018 na
Nové Hospodě.
Na krku má kože-
ný obojek. Je to
milý a mazlivý
pejsek a jeho věk
odhadujeme na
asi pět let.

Megy je asi tříletá
kříženka labrado-
ra. Odchycena
byla v pondělí 
26. listopadu
2018 u Oxygenu.
Zpočátku trochu
nejistá, ale moc
milá a hodná
fenečka. Na krku
má bílý antipara-
zitní obojek.

S Psí útulek Lazec

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc leden.
Tajenka ze zpravodaje č. 12/2018: Do Vánoc není ani hladu, ani zimy. Knihu vyhrává Miroslav

Uzel. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož

správně vyluštěná tajenka bude doručena jako sedmá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. 1. 13.00–16.00 ISŠ HPOS Příbram

12. 1. 9.00–12.00 SOŠ a SOU Dubno
15. 1. 15.30–17.00 SPŠ a VOŠ Příbram
19. 1. Gymnázium Příbram
26. 1. 9.00–12.00 OA a VOŠ Příbram

Děti se živě zajímaly
o opuštěné kočky

Ve dnech 8. a 14. listopadu 2018 jsme jako Spolek pro kočku dělali osvětu pro děti v ZŠ Jiráskovy
sady. Celkem se zúčastnilo asi 140 žáků, které jsme seznamovali s tím, jak se zachovat, když najdou
venku vyhozené, zraněné, nemocné či ztracené kočičky. Moc nás potěšilo, jaký zájem děti měly
a že nás zahrnuly spoustou otázek. Žáci byli obdarováni sladkostmi, omalovánkami, obrázky, infor-
mačními letáčky a vizitkou s důležitými čísly, kam se v případě potřeby obrátit. Na jedné hodině
jsme také předvedli, jak funguje odchytová klec.  Všichni jsme si akci moc užili. 

V SOUČASNOSTI NABÍZÍME K ADOPCI:

Hravá koťátka k adopci, asi tříměsíční, Jeníček,
Mařenka, Artur a Bětuška.
Tel.: 728 073 292.

Krásná kočička Majka, kastro-
vaná, očkovaná, čistotná,
vhodná pouze jako jedináček. 
Tel.: 778 231 601.

Kočička Jessica, asi 1,5 roku
stará, očkovaná, kastrovaná,
velmi společenská a čistotná 
kočička.
Tel.: 728 073 292.

S Alena Synková, Soňa Čápová
Spolek pro kočku

JEDNACÍ SÁL, NÁM. T. G. MASARYKA 121
28. 1. 16.00 2. jednání ZM Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
5. 1. 16.00 Tříkrálový průvod

4. 1. Ples Kovohutí
11. 1. Maturitní ples SZŠ Příbram
18. 1. Maturitní ples SZŠ Příbram
19. 1. Ples horníků a hutníků

SOKOLOVNA PŘÍBRAM

6. 1. 14.00 Sněhová královna: V zemi zrcadel – 3D
6. 1. 17.00 Bohemian Rhapsody
6. 1. 20.00 Bohemian Rhapsody
8. 1. 16.00 Ten, kdo tě miloval
9. 1. 19.00 Utop se, nebo plav

10. 1. 19.00 Robin Hood
11. 1. 17.00 Spider-Man: Paralelní světy – 3D
11. 1. 20.00 Cena za štěstí
12. 1. 14.00 Sněhová královna: V zemi zrcadel
12. 1. 17.00 Raubíř Ralf a internet – 3D
12. 1. 17.00 Aquaman
13. 1. 14.00 Raubíř Ralf a internet
13. 1. 17.00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy

zločiny – 3D
15. 1. 16.00 Hranice práce – projekt KineDok
15. 1. 19.00 Black Sabbath The End Of The End
16. 1. 19.00 Cena za štěstí
17. 1. 19.00 Skleněný
18. 1. 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
18. 1. 20.00 Kursk
19. 1. 14.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
19. 1. 17.00 Raubíř Ralf a internet – 3D
19. 1. 20.00 Skleněný
20. 1. 14.00 Raubíř Ralf a internet
20. 1. 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
22. 1. 16.00 Po čem muži touží
22. 1. 19.00 Bohemian Rhapsody
23. 1. 19.00 Bumblebee – 3D
24. 1. 19.00 Favoritka
25. 1. 17.00 Psí domov
25. 1. 20.00 Schindlerův seznam
26. 1. 14.00 Sněhová královna: V zemi zrcadel – 3D
26. 1. 17.00 Mary Poppins se vrací
26. 1. 20.00 Narušitel
27. 1. 14.00 Raubíř Ralf a internet – 3D
27. 1. 17.00 Psí domov
30. 1. 19.00 Bohemian Rhapsody
31. 1. 19.00 Ženy v běhu

inzerce

9. 1. 19.00 Caveman
14. 1. 19.00 Pavel Šporcl: Gipsy Fire
17. 1. 19.00 Hana a Petr Ulrychovi 

a skupina Javory beat
18. 1. 19.00 Velký Gatsby
19. 1. 14.00 Prohlídka divadla
19. 1. 17.00 Vinnetou
21. 1. 19.00 Polib tetičku aneb Nikdo není bez

chyby
21. 1. 19.00 Číňani
24. 1. 19.00 Můj romantický příběh
25. 1. 19.00 Smím prosit?...
28. 1. 17.00 Habaďůra
29. 1. 19.00 Vše o ženách
30. 1. 19.00 Dáma na kolejích
31. 1. 19.00 Prokletí nefritového škorpiona
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