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MY A ONI ANEB POVÍDÁNÍ O MRMLÁNÍ

Tak už tu máme jaro. Nepoeticky řečeno,
březnem končí období vegetačního klidu.
„A mají po kácení,“ oddychne si informo-

vaný občan. „Kácejí velké a sázet budou mrňa-
vé,“ predikuje celkem logicky další. Chápu,
zvenku to vypadá tak, jako by na radnici a na
životním prostředí seděli jen biodiverzanti
a zastánci holých plání. Podotýkám jen: který
masochista by odolal pokušení pokácet strom,
a nechat si spílat rozohněnými občany.

Bylo otevřeno parkoviště na Hvězdičce.
Konečně po letech mají návštěvníci hřbitova
a obřadní síně kde zaparkovat. „Prý to stálo
jeden a půl milionu, to bych chtěla vědět, kolik
si přitom nakradli,“ ohodnotil snahu radnice
hlas fejsbůku. Nevím, kdo jsou ti Oni, co si
tolik polepšili, a tak sám sobě namlouvám, že
mne se to netýká.

Ono to popravdě s parkováním v Příbrami
není žádná sláva. Jsou čtvrtě, kde strážníci ani
nemohou pokutovat, protože na otázku obča-
na „A kam to tedy mám dát?“ neznají odpověď.
Proto se na Drkolnově připravují tři nová par-
koviště. „Jasně, celou Příbram vybetonujeme,“
namítá tentýž hlas lidu, který volá po vyřešení
parkování. „Nepochybně je to proti územnímu
plánu,“ je slyšet hlas opozice.

„Loňské oslavy, to byly vyhozené peníze,“
míní tentýž hlas, aniž připomene, že příjmy
do městské kasy přesáhly díky oslavám šest
milionů korun. „Kdyby ty peníze raději rozdali
sportovcům,“ mudruje hlas nadále. Radnice
letos investuje téměř 50 milionů korun do
totálně zdevastované sportovní infrastruktu-
ry. Zároveň však vedení radnice prosadilo sní-
žení dotací do vrcholového sportu z  9,5
milionů na 9 milionů korun. „Příbramská rad-
nice sportu nefandí,“ křičí titulky sportovních
časopisů. 

Totálně zdevastovaný a stále prodělávající
plavecký bazén projde rekonstrukcí. Před
zadáním studie, na jejímž základě teprve bude
vyhotovena projektová dokumentace, byla
připravena ekonomická studie. Ta obsahovala
schematické obrázky rozmístění hmot a toku
návštěvníků. „Radnice bude stavět aquapark
podle omalovánek,“ horlivě sdílejí pomatenou
informaci příbramské servery a občan jen
kroutí nad těmi amatéry na radnici hlavou.

Všechno by šlo dělat jinak a všechno by šlo
dělat lépe, tak proč nehartusit? „Těch popelnic,
kolem kterých není čisto, a těch psích sakra-
mentů po trávnících, s tím by se mělo přece také
něco dělat!“ Udělat si pořádek u sebe, třeba ve
sklepě, to není velká zábava. Ovšem takové to
domácí mrmlání proti vrchnosti, to se člověk
hned cítí tak nějak chytřejší a zodpovědnější.
A taky to tak nějak hezky zahřeje.

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Dubno, 
Dubno 100, 261 01 Příbram 1 

SOŠ a SOU Dubno hledá od školního roku 2017/2018 pedagogické pracovníky na pozice:
a) učitelů teoretického vyučování následujících předmětů (oblastí):

G Český jazyk a literatura;
G Anglický jazyk a konverzace;
G Informační a komunikační technologie;
G Elektronika a Číslicová technika.

Požadujeme:
○ trestní bezúhonnost;
○ zdravotní způsobilost;
○ minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu;
○ ochotu se dále vzdělávat, samostatnost, komunikativnost, flexibilitu, práci na PC;
○ splnění podmínek § 9 zákona č. 263/2004 Sb. výhodou;
○ pedagogická praxe výhodou.

b) učitelů odborného výcviku následujících oborů vzdělání:
G Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik;
G Mechanik elektrotechnik.

Požadujeme:
○ trestní bezúhonnost;
○ zdravotní způsobilost;
○ minimálně střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru;
○ ochotu se dále vzdělávat, samostatnost, komunikativnost, flexibilitu, práci na PC;
○ absolvované pedagogické minimum výhodou;
○ pedagogická praxe výhodou.

Nabízíme:
– pružnou pracovní dobu;
– 52 dnů pracovního volna;
– příspěvek na stravování;
– příspěvek na rekreaci;
– příspěvek na kulturní a sportovní aktivity.

Zájemce žádáme o zaslání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu 
na adresu školy nebo na e-mail: personal@dubno.cz. Informace na telefonu:
318 679 046, paní Procházková.
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HLAVNÍ PARTNER

www.renaultpribram.cz

HLAVNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

Česká zemědělská univerzita v Praze
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

bude otevírat v akademickém roce 2017/2018
ve svém Konzultačním středisku SEZIMOVO ÚSTÍ-TÁBOR

V rámci kurzu celoživotního vzdělávání
• BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

• NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
v oboru

Veřejná správa a regionální rozvoj
 studium při zaměstnání (o víkendech)  státní škola s dlouholetou tradicí
 přijetí bez přijímacích zkoušek  široké ekonomické vzdělávání
 obor je řádně akreditovaný MŠMT ČR

Přihláška se podává do 20. srpna 2017 na adrese is.czu.cz/prihlaska)

Další informace získáte na stránkách ČZU – Provozně ekonomická fakulta:
www.pef.czu.cz záložka vpravo studenti CŽV KS Sezimovo Ústí-Tábor nebo na

www.trendpartner.cz záložka Bc. nebo Mgr. studium

Městský úřad Příbram vyhlásil výběrové řízení na tato
volná pracovní místa:

Investiční referent

Sociální pracovník/pracovnice 
– kurátor/kurátorka pro děti a mládež

Specialista pro prostupné bydlení 

Další informace na
http://edeska.pribram.eu/eDeska/
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Downtown letos poprvé
Desítky jezdců budou na začátku června sjíždět ze Svaté Hory do centra města. Akce nazvaná

Downtown se v Příbrami letos koná poprvé. Třetího června se vedle hlavního závodu, tréninků afinálové
či superfinálové jízdy můžete těšit také na doprovodný program. Nebudou chybět exhibiční skoky,
soutěže o nejrychlejšího jezdce a nejdelšího skokana, stolní fotbálky, chill-out zona, tetovací show
a nakonec afterparty. 

Příbram vyvěsila
vlajku Tibetu

Desátého března si svět připomněl 58. vý -
ročí tibetského povstání. Při této příležitosti
probíhá také kampaň Vlajka pro Tibet, kdy na
mnoha místech v  Evropě vlají vlajky coby
symbol solidarity s  Tibeťany. Tuto formu
podpory letos zvolila také příbramská radnice.
Vlajky zavlály na radnici a na budově SZŠ a VOŠ
zdravotnické v Jiráskových sadech. „Stejně
jako minulý rok, tak i letos jsme tímto gestem
vyjádřili podporu boje za lidská práva,“ řekl
příbramský místostarosta Václav Švenda
s důrazem na to, že události tohoto typu by se
neměly přehlížet.

Na Dvořákovo
nábřeží jen pěšky

Do 28. května bude od křižovatky s Plzeňskou
ulicí uzavřen vjezd do ulice Dvořákovo nábřeží
včetně přilehlého parkoviště. Důvodem uzavření
komunikace jsou výkopové práce spojené 
s  uložením dešťové kanalizace, informovalo
Samostatné oddělení silničního hospodářství
Městského úřadu Příbram. 

Vydejte se na lov skvostů temné oblohy
Knihovna Jana Drdy pořádá ve čtvrtek 4. května v 17.00 zážitkovou přednášku popularizátora

astronomie a astrofotografie a autora knihy Tajemná zatmění Petra Horálka. „Hvězdná obloha
nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to jen Mléčná dráha, nebo objekty vzdáleného nebe,“
řekl Petr Horálek. Do této kategorie se podle něj řadí i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme
prakticky rozloučit. Dokonce existují i některé úkazy, které nejsou dodneška spolehlivě vysvětleny,
neboť se je podařilo spatřit až s rozvojem fotografické techniky v místech s tmavou oblohou. „A s čím
dál více narůstajícím světelným znečištěním je ohroženo jejich pozorování a výzkum. A neposledně,
tedy možná hlavně – opravdu tmavá obloha nabízí ten snový obraz, který mnozí považují jen za smyš-
lenou romantickou představu,“ dodal Petr Horálek. Při přednášce seznámí účastníky s fenoménem
„tmavé oblohy za městem“ nebo se dozvíte, proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo do
Tichomoří. Součástí přednášky bude promítání autorových fotografií. 

První aquagym v Příbrami
V Příbrami se uskutečnila první lekce aquagymu, kterou navštívilo 11 zájemců. „Vše proběhlo

v pořádku, nicméně jsme přišli na pár drobností, které musíme do příště zlepšit, jako je zamezení
průchodu osobám z veřejnosti po straně bazénu, kde probíhá instruktáž, a celkově lépe označit
vymezený prostor pro aquagym,“ komentovala Miroslava Poláková ze SZM Příbram. Pozvánky
na další akce najdete na městském facebooku. Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie
a za hodinovou lekci se platí 100 korun. 

Zápis dětí do
mateřských škol na
začátku května

Ve čtvrtek 4. května od 10.00 do 16.00 se
v jednotlivých mateřských školách uskuteční
zápis dětí pro školní rok 2017/2018. Rodiče při
zápisu předloží občanský průkaz, rodný list
dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání, potvrzení lékaře o řád-
ném očkování dítěte (neplatí pro děti
zapisované k povinnému předškolnímu vzdě-
lávání). Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí
v mateřských školách a ke stažení na jejich inter-
netových stránkách. Od školního roku
2017/2018 je zavedeno povinné předškolní
vzdělávání, které se vztahuje na děti narozené
od 1. září 2011 do 31. 8. 2012, včetně dětí
s odkladem povinné školní docházky. Zápis do
Mateřské školy speciální, Příbram, Hradební 67,
se bude konat ve dnech 10.–11. května 2017
od 10.00 do 16.00 hodin v sídle školy. Foto: Petr Horálek

KoDuS otevřen za účasti vicepremiéra
Ve středu 12. dubna se v Žežické ulici slavnostně otevřel Komunitní dům seniorů (KoDuS).

Během akce si noví nájemníci převzali symbolické klíče ke svým novým domovům. KoDuS si
mohla prohlédnout také široká veřejnost. Ke slavnostnímu otevření byli pozváni zástupci vedení
města, zhotovitele, Středočeského kraje nebo dotčených ministerstev, včetně vicepremiéra Andreje
Babiše, který se před slavnostním otevřením účastnil besedy v nedalekém Senior Pointu.

700 stran 
k 800. výročí

V polovině března byla na Zámečku-Ernesti -
nu slavnostně představena sedmisetstránková
kniha s názvem Příbram autorského kolektivu
Jana Barešová, Lenka Blažková, David Fischer,
Rudolf Hlaváček, Rastislav Korený, Karel
Nováček, Hana Pátková, Ondřej Sedláček, Věra
Smolová, František Stehlík, Pavel Škácha,
Václav Trantina, Josef Velfl. Kniha vychází
k 800. výročí první písemné zmínky o Příbrami. 

Zajímavá čísla:
CELKOVÉ POČTY DĚTÍ A ŽÁKŮ MŠ, ZŠ, ZUŠ A SŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PŘÍBRAM

školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017
MŠ 1334 1313
ZŠ 3418 3547
ZUŠ 739 820
SŠ Waldorfské školy 56 64

Pokladna jen
naproti Sokolovně

Od prvního dubna byla trvale zrušena
pokladna v přízemí budovy Městského úřadu
Příbram na nám. T. G. Masaryka. Pokladní
služby budou poskytovány v pokladně, která
se nachází v ulici Gen. R. Tesaříka 19 (proti
Sokolovně). Úřední hodiny jsou: 
pondělí 8.00–17.00
úterý 8.00–15.00
středa 8.00–17.00
čtvrtek 8.00–15.00
pátek 8.00–14.30

Pořiďte si domů
zdarma kompostér

Příbram podává žádost o dotaci na pořízení
domácích kompostérů pro občany. Město se
proto formou dotazníku obrací na případné
zájemce o toto vybavení. Dotazníky budou
k občanům distribuovány prostřednictvím
osadních výborů, k vyzvednutí budou
i v informačním centru v budově Zámečku
(Tyršova 106), v prostorách Odboru životního
prostředí (U Nemocnice 19B), na podatelně
v budově radnice (Tyršova 108) či
v jednotlivých odděleních Knihovny Jana
Drdy. Na uvedených místech budou
k dispozici i sběrné boxy pro odevzdávání
vyplněných dotazníků. Elektronická verze
dotazníku bude ke stažení i na webu města
www.pribram.eu. Dotazník najdete rovněž
v  tomto vydání Kahanu, termín pro jejich
odevzdání je 31. května 2017.

Za Dvořákem na
Vysokou

Klub českých turistů, odbor Baník Příbram,
pořádá 1. května 2017 třetí ročník májového
pochodu Za Dvořákem na Vysokou, který je letos
zařazen do tzv. Středočeské desítky vybraných
turistických akcí. Start tras odélce 10, 18 a28km
je v hale autobusového nádraží v Příbrami, a to
od 7.00 do 10.00. Startovné činí 35 Kč, členové
KČT platí 25Kč, mládež do 15 let se účastní zdar-
ma. Doprava z Vysoké u Příbrami zpět do města
je zajištěna. Příbram podpořila akci mj. poskyt-
nutím upomínkových předmětů pro část účast-
níků. 
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S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Častější kontroly
pejskařů

V průběhu roku 2016 bylo Městskou policií
Příbram zkontrolováno více než 300 pejskařů.
Kontrola byla zaměřena na dodržování obecně
závazné vyhlášky města č. 5/2005 o čistotě
ulic a jiných veřejných prostranství a také na
kontrolu povinnosti mít nejen pejska
nahlášeného na Městském úřadě Příbram, ale
i řádně zaplacený poplatek za psa podle obecně
závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním
poplatku ze psů. V případě, že při těchto
kontrolách strážníci zjistili opakované porušení
některých z výše uvedených vyhlášek, byla
majiteli uložena na místě bloková pokuta či
případně celá věc předána na přestupkové
oddělení k dořešení. Častější kontroly podle
uvedených vyhlášek plánujeme i letos. Zároveň
chystáme navýšení počtu tzv. psích košů. 

S Jaroslav Vodičková 
Městská policie Příbram

Dobrovolníci uklízeli v Příbrami i okolí
V sobotu 8. dubna se v několika lokalitách konala celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé skládky a nepořádek. Podle Městského úřadu Příbram
se celkově účastnilo 54 brigádníků včetně dětí. Z lesa či škarp byl vynesen převážně komunální
odpad, ale objevily se také staré koberce, lina, části nábytku nebo pneumatiky. Dobrovolníci
rovněž vytřídili plastový odpad, který putoval do příslušných kontejnerů. Úklid se konal v areálu
Nového rybníka, na Nové Hospodě, Zdaboři, Drkolnově a dalších místech.

Vyberte filmy, které
chcete vidět
v „letňáku“

Z následujícího seznamu filmů mohou čtenáři
Kahanu hlasovat pro pět snímků, které by si
přáli vidět při promítání v letním kině. Data pro-
jekcí budou zveřejněna později s přihlédnutím
k aktuálnímu počasí. Do 20. května můžete hla-
sovat pro pět filmů na fb.com/mestskyuradpri-
bram nebo prostřednictvím e-mailu
kahan@pribram.eu. Filmy: 22 výstřelů, Ame-
ričan, Angel-A, Angelika, Apocalypto, Autopo-
hádky, Babel, Bathory, Čertova nevěsta, Česká
RAPublika, Dešťová víla, Edith Piaf, Fimfárum
– Do třetice všeho dobrého, Hodinu nevíš, Ilu-
zionista, Intimní past, Jana Eyrová, Kandidát,
Kick-ass, Kozí příběh – Pověsti staré Prahy,
Letec, Lidice, Mafiánovi, Moje krásná učitelka,
Nadějné vyhlídky, Nickyho rodina, Nine, Obháj-
ce, Obsluhoval jsem anglického krále, Okresní
přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka, Peklo
s princeznou, Poznáš muže svých snů, Probu-
dím se včera, Příběh kmotra, Půlnoc v Paříži,
Revival, Rivalové, Rolling Stones, Signál, Skan-
dál, Svět zítřka, The Doors: When you are stran-
ge, Tobruk, Tristan a Isolda, Útěk ze Sibiře,
Zkrocená hora, Železná lady.

Záchranáři se utkají v ledním hokeji
Ve dnech 21.–23. dubna se v  Příbrami uskuteční 9. ročník celorepublikového turnaje

zdravotnických záchranných služeb v ČR v ledním hokeji. V pátek 21. dubna bude turnaj na
zimním stadionu slavnostně zahájen. Od 11.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 20.00 se hrají
zápasy základních skupin. Neděle od rána je vyhrazena na play-off a v 15.00 budou vyhlášeny
výsledky. 

Před zapálením čarodějnice 
zajímavý doprovodný program

Nenechte si ujít tradiční pálení čarodějnic, které se koná 27. dubna v areálu Nový rybník. Odpo-
ledne se malí i dospělí mohou těšit na doprovodný program. V 16.00 to bude Mišmaš karneval
a od 18.00 duo Aleš a Veronika. Celé odpoledne se také budou nafukovat balónky a zájemci si
mohou nechat namalovat obrázek na obličej. Po setmění bude zapálen oheň. Špekáčky zdarma.

Mariánská bude rozkopaná do konce dubna
Od 18. do 21. dubna bude v úseku od křižovatky s ul. Hornických učňů až po křižovatku s ul.

Pod Haldou uzavřena ulice Mariánská. Následně – od 24. do 30. dubna – naváže uzavírka od
křižovatky s ul. Aloise Jiráska po křížení s ul. Hornických učňů. Objízdná trasa bude vedena
druhým ramenem Mariánské ulice se zřízením obousměrného provozu. Důvodem rekonstrukce
jsou propady silnice. 

Nechte auto aspoň
měsíc doma

Do 30. dubna se můžete zaregistrovat do
celostátní soutěže Do práce na kole, která se
koná sedmým rokem. Letos poprvé se přidává
také Příbram. Organizace se ujal spolek
Brdonoš Podlesí. Soutěž je určena pro širokou
veřejnost a klade si za cíl hravou formou
motivovat zaměstnance, aby se během května
dopravovali do práce a z práce co nejčastěji na
kole nebo pěšky. Výsledkem takové aktivity
může být lepší zdraví, dobrá nálada, nové
společenské kontakty i čistější životní
prostředí. Podrobnosti a registraci najdete na
www.dopracenakole.cz/locations/pribram.
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Na Nováku možná potkáte Siegla, Vízka,
Neumannovou nebo Plíškovou
Sobotu 10. června by si měli výrazně poznamenat všichni příznivci pohybu, a nejen oni. Příbram ožije sportem a budou u toho
nejslavnější osobnosti, které se v uplynulých letech a desetiletích zapsaly do sportovní historie. 

Druhou červnovou so -
botu bude areál Nového
rybníka patřit sportu, a to
absolutně. Město Příbram
zde pořádá Den sportu,
v rámci něhož se představí
téměř 50 sportovních od -
dí lů a organizací. Každý
klub bude mít svou zvlášt-
ní prezentaci, kde si
budou moci mladí i starší
vyzkoušet, co daný sport
obnáší. Očekává se účast
10 000 návštěvníků. 

Cílem akce, která čerpá
inspiraci z  aktivit olympijských parků, jež
vznikly při hrách v Riu de Janeiru v roce 2016,
je vedle zábavy přivést děti a mládež ke zdra-
vému životnímu stylu a zájmu o pohyb. Děti
si budou moci vyzkoušet jednotlivé sportovní
disciplíny. „Vyhraje každé dítě,“ říká příbram-
ský starosta Jindřich Vařeka.

Na mnoha stanovištích a v průběhu dne i na
hlavním pódiu budou mít lidé příležitost pro-
mluvit si s  předními osobnostmi, které se
výrazně podepsaly na věhlasu svého sportov-
ního odvětví. Přislíbena je účast například
Horsta Siegla, sester Plíškových, Kateřiny
Neumannové, Ladislav Vízka, Kláry Koukalo-
vé, Františka Straky či Jaroslava Bednáře. Na
stanovišti Tri klubu by měly být přítomny také
Ludmila Formanová a Jarmila Kratochvílová

a potkat byste zde měli
i Jana Řehulu. Na stánku
Bruslařského klubu se
představí Michaela Lucie
Hanzlíková. Na Novém
rybníku se potkáte také
s příbramskými prvoligo-
vými fotbalisty či volejba-
listy, účastnit se budou
i přední jezdci místního
cykloklubu či příbramští
hokejisté. Akcí budou pro-
vázet moderátoři Marcel
Forejt a Michal Hrdlička. 

PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ KLUBY A ORGANIZACE,
KTERÉ SE DNE SPORTU ÚČASTNÍ: 

TTC PŘÍBRAM
Oddíl váže svou historii do roku 1987, kdy

při 8. ZŠ Příbram působil školní kroužek stol-
ního tenisu. Následně se slučuje s oddílem
TJ Žežice, který od září 1990 začíná působit
na této škole. Od roku 2005 je klub přejme-
nován na TTC PŘÍBRAM a pod tímto názvem
působí dodnes na ZŠ Školní. V kategorii dospě-
lých hrál tým nejvýše krajský přebor družstev
1. třídy, aktuálně se účastní regionálního pře-
boru 1. a 2. třídy. V současné době se zaměřuje
především na práci s mládeží a stará se o asi
80 dětí. Děti a mládež pravidelně získávají
tituly Regionálních přeborníků ve svých kate-

goriích, úspěšní jsou i v krajských soutěžích,
kde se daří v jednotlivých kategoriích dosa-
hovat umístění do 20. místa ve Středočeském
kraji.
silavecky@centrum.cz

SK SPORTING PŘÍBRAM
Klub vznikl v roce 2003 a nabízí celoroční

sportovní aktivity. Zaměřuje se zejména na
trénink atletiky, letos založili také nový oddíl
Frisbee Ultimate. Další nový oddíl atletiky
vznikl v Dobříši. Zájem o členství stále narůstá,
nyní v klubu pravidelně trénuje 200 sportov-
ců. Děti předškolního a mladšího školního
věku tvoří většinu a trénují v osmi skupinách.
Dorostenci, junioři a dospělí navštěvují spe-
cializované tréninky. V oddíle působí 11 tre-
nérů atletiky a dva pro Frisbee ultimate.
V posledních letech má klub úspěchy na repu-
blikové úrovni – dorostenky Placatková
a Novotná se umísťují na medailových pozi-
cích, na republiku pravidelně postupuje junior
Pavlišen. Přípravky a mladší žáci patří k nej-
lepším družstvům v kraji.
www.sksporting.cz

BEACH SOCCER PROFIGROUP PŘÍBRAM 
Klub byl založen v roce 2016. Jednalo se

však spíše o formální záležitost kvůli účasti
týmu v nejvyšší české soutěži Superlize. Jinak
totiž plážový fotbal v Příbrami funguje už
mnohem déle, konkrétně od roku 2010, kdy
byly uspořádány první dva turnaje. O tři roky
později se pak v areálu Spartaku začala hrát
dlouhodobá soutěž, která byla v roce 2014
„povýšena“ na oficiální Regionální ligu v rámci
Subkomise plážové kopané ČR. Aktuálně má
klub 12 členů dospělých, kteří hrají výše zmi-
ňovanou Superligu. Pokud se podaří najít nové
vyhovující prostory a vybudovat nové hřiště
s oficiálními rozměry, pak by oddíl chtěl zahá-
jit spolupráci se středními a základními ško-
lami a postupně přivést do našeho klubu
i mládež.
facebook.com/PbBeachSoccer

JUDO KLUB KODOKAN
Sportovní klub dětí a mládeže se zabývá

výukou juda a sebeobrany. Klub začal pracovat
v listopadu 2015 a v současné době má 20 žáků
ve dvou tréninkových skupinách – přípravka
(6–10 let), žactvo (11–14). Tréninky jsou denně
od 17.00, v pondělí a ve středu cvičí žactvo,
v úterý a ve čtvrtek přípravka. Sebeobranu cvičí
podle zájmu starších zájemců od 14 let. Judo
je dynamicky se rozvíjející sport, který mohou
cvičit děti od tří let. Každý cvičenec si najde
svou cestu, někdo chce soutěžit, někdo cvičí
judo jako sebeobranu, jiný hledá svou cestou
judo. Klub si nedává za cíl vychovávat repre-
zentanty, ale šířit judo jako sport, který rozvíjí

kamarádství a vzájemný respekt mezi žáky,
neboť judo nelze cvičit individuálně.
www.judokarelkriz.wz.cz

TRI KLUB PŘÍBRAM
Jeden z nejstarších triatlonových klubů v Čes-

ké republice. V Příbrami pořádá řadu sportov-
ních akcí: Brdský běžecký pohár, Příbramský
půlmaraton, Triatlon Příbram, Běh města Pří-
brami, Klasik duatlon. V závodní činnosti se
zkušení trenéři věnují dětem a dbají na jejich
výkonnostní rozvoj, řada dětských závodníků
se účastní závodů ČP, EP či ME. Kategorie
dospělých se soutěžně zaměřuje na závody
Ironman v nejdelších distancích.
www.triklubpribram.cz

BRDONOŠ
Sportovní amatérský klub, který začal psát

svou historii roku 2009, kdy v Podlesí uspořádal
první amatérský triatlon. V roce 2013 se přidalo
pořádání dětského duatlonu. Brdonoš je mul-
tifunkčním spolkem, který v roce 2016 uspo-
řádal závody v biatlonu, vyzval v hokejovém
utkání pod širým nebem místní podleský hoke-
jový tým a letos pořádá druhým rokem spole-
čenský ples. V  létě spolek organizuje
adrenalinový wakeboarding a jízdy malých dětí
na vodních deskách.
www.brdonos.pb.cz

TC R.A.K.
Taneční škola působí ve čtyřech středočes-

kých městech. Vznikla v roce 1992 v Berouně
a nyní má přes 1100 členů. Hlavním stylem je
tzv. ShowDance, kdy se škola TC R.A.K. může
pochlubit několika tituly Mistr ČR. Jde o sku-
pinový tanec, který sdružuje několik tanečních
stylů jako disco, balet, street, akrobacie. Dále
mohou členové praktikovat styly jako disco-
dance, hip-hop, balet, moderna. TC R.A.K. se
pravidelně účastní soutěží Czech Dance Orga-
nization, která pořádá turné soutěží Czech Dan-
ce Masters po celé ČR, vrcholící Mistrovstvím
ČR. Vítěz MČR je nominován na MS. Taneční
škola TC R.A.K. je pravidelným účastníkem sou-
těží včetně úspěšné reprezentace ČR na MS.
www.tcrak.cz

SOKOL PŘÍBRAM
Vznik sokolského hnutí v Čechách se datuje

od 16. února 1862, kdy vznikla Tělocvičná jed-
nota Pražská. Po příkladu této první bylo v stej-

ném roce založeno dalších devět jednot – mezi
nimi i Sokol Příbram. Koncem roku 1902 se
městské zastupitelstvo rozhodlo darovat
místním sokolům místo pro stavbu sokolovny,
která byla slavnostně otevřena v červenci 1903.
Po zákazech činnosti za druhé světové války
a perzekucích za komunismu byl Sokol Příbram
obnoven po roce 1989. Nyní v sobě začleňuje
mnoho sportovních oddílů – aerobik, florbal,
lai-jutsu, jógu, olympijský šplh (Sokol pořádá
také Memoriál B. Šupčíka), gymnastiku, stolní
tenis, tai chi, tanec, teamgym nebo volejbal. 
www.sokolpribram.cz

POTÁPĚČI ATOL 
Sportovní klub je nástupcem klubu potápěčů

ATOL, který vznikl před více než čtyřiceti lety.
V současné době sdružujeme okolo 60 členů,
kteří si svou kondici pravidelně udržují v pří-
bramském aquaparku. Zde také probíhá základ-
ní potápěčský výcvik a trénování ploutvového
plavání dětí a dorostu. V ploutvovém plavání
a rychlostním potápění (plavání na nádech) se
klub pravidelně účastní krajských soutěží. Na
konci prázdnin pořádá potápěčské soustředění
dětí a mládeže Středočeského kraje, kde si
účastníci mohou na otevřené vodě vyzkoušet
dovednosti získané v bazénu. Soustředění se
koná už dvacet let na Častoboři na Slapech.
www.potapeci-atol.cz

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČR 
Počtem 618 000 členů tvoří druhou největší

sportovní organizaci v zemi. Sdružuje sedmnáct
plně rovnoprávných členských svazů, které roz-
víjejí svá sportovní odvětví doma i v zahraničí
a reprezentují olympijské i neolympijské sporty.
Sportovci svazu patří dlouhodobě k úspěšným
reprezentantům ČR na vrcholných mezinárod-
ních soutěžích a každoročně získávají desítky
medailí z mistrovství světa, Evropy a světových
pohárů. Činnost sdružení se však převážně
zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnic-
kého sportu i na každodenní činnost v jednot-
livých svazech v rámci organizací ve městech
a obcích všech krajů. Zajímavou sportovní
náplní se daří rozšiřovat členskou základnu dětí
a mládeže, ale mimo jiné také připravovat spor-
tovce na zvládání různých krizových situací.
www.sporty-cz.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
První cvičiště v Příbrami vzniklo v roce 1953

a nacházelo se na Pichcích, kde byly vystavěny
překážky, dřevěná klubovna a areál byl oplocen.
V květnu 1968 se sešli v Příbrami pracovníci
redakce Internationale Hunderevue s příbram-
skými kynology, aby oficiálně ustavili První čes-
koslovenskou brigádu záchranných psů. V roce
1994 kynologové pořídili pozemek na adrese
Pod Špitálem 547, kde vzniklo kynologické cvi-
čiště. ZKO Příbram organizuje závody a účastní
se závodů, výstav a provozuje také psí školičku. 
www.zko-pribram.cz

HOKEJOVÝ KLUB
První dva zápasy v ledním hokeji se v Příbra-

mi hrály v sezóně 1909/1910, kdy se sehrála
dvě přátelská utkání na Hořejší Oboře. Ke sku-
tečnému oživení příbramského hokeje dochází
v letech 1930–1933. V roce 1933 sehrál LH Pří-

bram celkem šest utkání, jeho soupeři byla muž-
stva Písku (Union a Slavoj) a Vysokoškolský
klub Příbram. Aktuálně HC Příbram prochází
proměnou, kterou charakterizuje v uplynulé
sezóně nová trenérská struktura i sportovní
strategie. Klub se více zaměřuje na získání dětí
a mladých hráčů. Pořádá pravidelné nábory
a např. na konci ledna se připojil k akci Týden
hokeje, kdy s náborem pomáhal i vítěz z Nagana
Martin Procházka. 
www.hcpribram.cz

ODDÍL HÁZENÉ PŘI TJ SPARTAK PŘÍBRAM 
Vznikl v roce 1949, od této doby pracuje nepře-
tržitě. V jeho dlouholeté činnosti je mnoho
vítězství i proher, ačkoli měl většinou chlapecká
družstva, tak jeho největší věhlas vydobylo
družstvo žen, které v letech 1957 až 1959 pat-
řilo ke špičce československé házené, v těchto
letech se děvčata stala mistrem ligy v roce 1957
a obsadila třetí, v roce 1958, a čtvrté místo,
v roce 1959. K nejvýraznějším úspěchům týmu
mužů je účast ve druhé dorostenecké lize, napo-
sledy se tato soutěž v Příbrami hrála v sezóně
2001–2002. V kategorii mužů oddíl hrál pře-
vážně ve středu 3. ligy či následné společné
regionální ligy. V současné době se oddíl házené
snaží na tuto slavnou minulost navázat prací
s mládeží v kategoriích minižáků, mladších
a starších žáků. O tom, že oddíl je na dobré cestě,
svědčí i účast jeho členů ve výběru mládežnic-
kých reprezentací Středočeského kraje. 

CITY SELF DEFENCE
Organizace působí v Příbrami a okolí čtyři

roky. Cílem je učit děti i dospělé, jak ubránit
sebe a své blízké v oblasti sebeobrany fyzické
i psychické, kde neexistují žádná pravidla.
Instruktoři se stále vzdělávají u českých i zahra-
ničních specialistů. Tyto získané vědomosti
a dovednosti pak předávají na trénincích svým
svěřencům. Systém reálné sebeobrany je vhod-
ný pro všechny věkové skupiny a nezáleží ani
na vzrůstu. Navštěvovat hodiny může každý,
kdo to potřebuje. 

Část sportovních oddílů jsme přiblížili již
v břez novém Kahanu, poslední skupinu naleznete
v květnovém vydání.

S Stanislav D. Břeň

Na co se můžete těšit

– osobnosti z oblasti sportu
– umělé kluziště v červnu
– benefiční zápas Real Top Praha 
– oheň Dne sportu Příbram 2017
– jumping party (35 trampolínek)
– medaile pro děti
– ohňostroj

Den sportu je určen především pro děti a mládež. Možná právě zde si vyberou svou oblíbenou disciplínu. 
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Podrobnosti
o akci 

na webu
densportu.pribram.eu 

a
fb.com/DensportuPribram
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Peněz pro sport neubývá
Peníze pro sport bývají při jednáních zastupitelstva častým jádrem sporu. Většina klubů si oproti minulým letům polepšila,
a to některé výrazně. Největší příjemce sportovních dotací (1. FK Příbram) není s rozdělením spokojený. Vedení města uvádí,
že celkové prostředky se snaží distribuovat spravedlivěji, tedy posílit financování pro více klubů. A také že směřuje více
prostředků do sportovní infrastruktury, která slouží všem občanům města.

Někteří tomu nehezky říkají porcování medvě-
da, jiní poněkud neutrálně rozdělování dotací.
Podstatou je, že při schvalování ročního rozpočtu
vyčlení zastupitelé částku, která je určena na nej-
různější aktivity ve městě. Openíze mohou žádat
především neziskové organizace, dnes povětši-
nou takzvané zapsané spolky. Věnují se sportu,
sociální či zdravotní sféře, správě památek,
duchovnímu životu či péči o opuštěná zvířata.

Po určení příslušné sumy vrozpočtu, která v Pří-
brami letos dosáhla částky 17,6 milionů (reálně
bylo rozděleno cca 15,5 mil. korun, zbytek tvoří
rezervu), připraví odborné komise konkrétní
návrh rozdělení dotací, ten projednají radní apak
se peníze začnou „porcovat“ v zastupitelstvu.
K tomu došlo v pondělí 27. března. Veřejná deba-
ta osměřování městských dotací je důležitá, pro-
tože se při ní dlouhodobě vyjasňuje, jaká je
vlastně úloha města při poskytování prostředků,
na něž z daní přispívají občané i firmy.

SPOR O SPORT
Zastupitelstvo rozhodovalo o rozdělení

dotací do celkem 11 kategorií. Položkou, o kte-
rou se nejvíce bojovalo, jsou sportovní dotace.
Neplatilo to ovšem pouze tentokrát. Jak
poznamenal například zastupitel Josef Řihák,
sportovní dotace v zastupitelstvu byly jádrem
sporu v tomto i v minulých letech. Důvodů,
proč tomu tak je, může být hned několik
a pozorný účastník veřejného zasedání je mohl
zaslechnout od jednotlivých zastupitelů. 

Radní Václav Dvořák poznamenal, že z jeho
pohledu se postupně narovnává situace oproti

minulým volebním obdobím. Řekl, že 1. FK
Příbram, a. s., která si stěžuje na snižování své-
ho příspěvku od města, v současnosti doplácí
na minulost, kdy byla protežována oproti
ostatním. Petr Větrovský, zastupitel a ředitel
1. FK Příbram, a. s. (největší příjemce spor-
tovních dotací), si postěžoval, že za spory
o dotace pro jeho klub stojí antipatie vůči jeho
osobě a majiteli klubu Jaroslavu Starkovi.
V této souvislosti uvedl, že rezignuje na svou
funkci, pokud to vztahu klubu a města pomů-
že. Václav Dvořák k tomu poznamenal, že to
je zbytečný krok, neboť problém spočívá jinde:
z jeho pohledu je problematické poskytovat
finance klubu, který je podnikatelem, navíc
za situace, kdy u vrcholového sportu neexis-
tují žádná pravidla rozdělování. Petr Větrov-
ský reagoval, že v rámci nejvyšší fotbalové
soutěže musí být klub veden jako akciová spo-
lečnost. Radní ale upozornil, že již před rokem
Petra Větrovského upozornil na to, aby spor-
tovní komise, jejímž je členem, upravila pra-
vidla rozdělování dotací tak, aby ji mohl čerpat
1. FK Příbram, zapsaný spolek, nikoliv pod-
nikající subjekt.

Každoročně vynakládané miliony na sport mají podpořit především pohybové aktivity dětí a mládeže. Foto: Pavlína Svobodová

Zastupitelstvo rozhodovalo
o rozdělení
dotací do celkem 
11 kategorií.

Zastupitel Petr Kareš konstatoval, že se
neustále snižují prostředky pro sportovní kluby,
protože se peníze z tzv. hazardu nedávají na
sport. Sám navrhl zvýšení rozpočtu pro kapitolu
Sport a peníze chtěl čerpat z rezervy města. Proti
tomu se postavila většina zastupitelů, někteří
s poukazem k tomu, že objem dotací byl již
určen při stanovování rozpočtu pro rok 2017.
Petr Kareš v této souvislosti uvedl, že navrhuje
zvýšení sportovních dotací, protože sám pro
celkový městský rozpočet nehlasoval.

Na výtku stran snižování peněz pro sport rea-
goval nesouhlasně radní Václav Švenda. Podle
něj peníze do sportu plynou, a to dokonce více
klubům (letos 20). Jak jsem mluvila se zástupci
některých klubů, většina z nich je s dotací spo-
kojena, uvedla už po jednání místostarostka
Alena Ženíšková. Také se změnila struktura
nákladů vynaložených na sport. Dříve šla vět-
šina prostředků z hazardu přímo jako dotace
(někdy i dary) klubům. Nyní jsou zapojeny do
rozpočtu a vynakládají se na rekonstrukce spor-
tovišť (např. o výměny povrchu hřiště ZŠ Bře-
zové Hory, rekonstrukce sportovního areálu při
ZŠ 28. října, přestavba kabin a sociálního zázemí
na zimním stadionu, pořízení rolby, chystaná
přestavba skateparku a budování hřiště pro vol-
nočasové aktivity na „Nováku“, příprava pro-
jektu nového aquaparku). 

PENÍZE VŠEM DĚTEM
Ačkoliv všeobecně se o komunální sféře

hovoří jako o kolbišti názorů týkajících se oprav
chodníků a silnic, při sledování debaty o roz-
dělení dotací může každý občan poznat, že
i v příbramském zastupitelstvu zaznívají jasné
politické postoje spojené se světonázorem
zastupitele, jeho ideovým ukotvením, a někdy
i jasným lobováním pro určitou organizaci nebo
odvětví. 

Zajímavý pohled v  tomto směru poskytl
například zastupitel František Hauser, který
z hodnotového nadhledu hledal spravedlivější
model pro rozdělení sportovních dotací. Pokud
chce město podporovat pohyb dětí a mládeže,
bylo by podle něj jediné spravedlivé řešení, aby
veškeré takto vyčleněné peníze (v tuto chvíli

více než 12 milionů korun) byly rozděleny pří-
mo rodičům dětí. Pokud pak bude chtít dítě pro-
vozovat dražší sport, rodiče si budou muset
jednoduše připlatit. Bude to možná vypadat
směšně, ale to mi přijde jako jediné spravedlivé,
uvedl František Hauser. To, že na tomto pří -
stupu „něco je“, připustil i Petr Větrovský, který
původně kritizoval z jeho pohledu nespraved-
livé rozdělení dotací mezi prvoligové fotbalisty
a volejbalisty. František Hauser poskytl ještě
jednu glosu k zamyšlení, a to když srovnal, že
všechny organizace v sociální oblasti dostanou
od města dohromady 1,2 milionu korun ročně,
a pouze dva sportovní kluby – 1. FK Příbram
a Eurositex Příbram – si rozdělí šestinásobek
této sumy. 

Na podporu požadavků svých klubů nebo
s vyjádřením k systému rozdělování dotací pro
sport vystoupili i někteří proponenti klubů –
například Daniel Huňa a Pavel Tobiáš za 1. FK
Příbram, Vladimír Králíček za Spartak Příbram,
Bohuslav Rom za Bobcats Příbram či Daniel
Rosenbaum za Eurositex Příbram.

MÁ BÝT VŠE POD JEDNOU STŘECHOU?
Neméně poutavá diskuse se týkala i zdravotní

a sociální oblasti. Díky vystoupení Kristiny
Hovorkové, která zastupovala organizaci Fit
Senior pořádající cvičení pro starší spoluobčany,
mohli zastupitelé ozřejmit svůj pohled na to,
jak podporovat tuto sféru. 

Před více než rokem začal v Příbrami fungo-
vat Senior Point, který má ambici zahrnovat
aktivity nejrůznějších organizací zaměřených
na činnost seniorů. Postupně se začleňovaly
jednotlivé organizace, ale nebyl mezi nimi klub
Fit Senior. Kristině Hovorkové vadí údajně
nevyhovující podmínky (například tělocvična
na někdejší 8. ZŠ) a filosofie jedné zastřešující
organizace, a proto se chce ubírat s cvičícími
seniory jinou cestou. Tomuto pohledu přisvěd-
čil zastupitel Ivan Šedivý s tím, že by město
mělo podporovat rozmanitost služeb. I když
organizace nakonec získala pro letošek 20 000
korun, starosta Jindřich Vařeka poznamenal,
že pod hlavičkou Senior Pointu to mohlo být
podstatně více. Proč? Tím, že je Senior Point

relativně velký a standardně organizovaný celek
s podporou města, má větší šanci při získávání
financí od institucí,  na dací nebo komerčních
subjektů. Místostarostka Alena Ženíšková
potvrdila, že díky Centru sociálních a zdravot-
ních služeb vzniklému před více než dvěma lety
a Senior Pointu čerpá město o desítky milionů
korun více pro sociální oblast: „Díky Senior Poin-
tu můžeme podporovat organizace, které vyvíjejí
aktivity pro starší spoluobčany, a hlavně díky
němu tak mohou tito lidé platit méně. Začlenění
pod  Senior Point se vyplatí všem.“

STŘET ZÁJMŮ JAKO PROBLÉM
I když jednání o dotacích bylo místy vypjaté,

pro dlouhodobého pozorovatele zasedání pří-
bramských zastupitelů bylo pozitivní, že kul-
tura jednání doznává v mnoha ohledech vyšší
úrovně. A týká se to například ohlašování střetu
zájmů, což v minulosti nebývalo právě zvykem. 

Před publikováním v městském zpravodaji
dostali tento článek k náhledu všichni zmiňovaní
zastupitelé. V zájmu otevřené veřejné diskuse
budou jejich případná písemná vyjádření publi-
kována na městském webu pribram.eu.

S Stanislav D. Břeň

Co zastupitelé změnili

Veškeré podklady k  jednání zastupitelů
s částkami pro jednotlivé organizace najdete
na webu města pod zkratkou riz.cz/q8fsl.
Změny oproti podkladům, které vznikly při
jednání zastupitelstva, uvádíme níže. 
Ekologické centrum Orlov: navýšení
o 10 000 Kč
Farní charita Příbram: navýšení o 10 000 Kč
Fit Senior Příbram: navýšení o 20 000 Kč
Klub vojenské historie: navýšení o 5 000 Kč
SDH Březové Hory: navýšení o 5 000 Kč
Střední průmyslová škola Příbram: navý-
šení o 5 000 Kč
Spolek Pražské ulice: navýšení o 20 000 Kč
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INVESTICE

Revitalizace „Nováku“ nabírá na tempu
Odbahnění, oprava hráze, vybudování nových přístupových cest do rybníka, nová pobytová mola a zejména celková oprava
rozpadajícího se kamenného obložení nádrže. To jsou první ze zásadních úprav areálu přírodního koupaliště Nový rybník, 
které již od podzimu probíhají v rámci projektu Zelená páteř města. Několik desítek let zanedbávanou oblast „Nováku“ 
a jeho bezprostředního okolí město Příbram rekonstruuje ze svých vlastních zdrojů. Celkově by do revitalizace mělo být
investováno 25 milionů korun.

Po vypuštění nádrže byl jako problém číslo
jedna vyhodnocen celkový stav břehů. „Kamen-
né obložení nádrže bylo zcela rozpadlé, v tuto
chvíli je již rozebráno a břehy budou znovu zpev-
něny,“ řekl příbramský starosta Jindřich Vařeka
s tím, že nakonec musel být rozebrán celý
východní břeh včetně pochozího chodníčku,
pod kterým byly po vypuštění nádrže objeveny
nebezpečné dutiny. Po zpevnění břehu bude
chodník nahrazen novými betonovými dílci
a pískovaným povrchem. 

V současné chvíli, kdy je rybník stále vypuš-
těn, naplno probíhají práce kolem renovace
a budoucího zpřístupnění ostrůvku uprostřed
vody. Nedávno na něm byly prořezány vrby,
ostrov se zpevňuje kameny a plocha byla cel-
kově srovnána. 

„K ostrůvku nově budujeme přístup v podobě
dobrodružné stezky a pro děti navíc chystáme
nové vodní hřiště včetně pláže s pozvolným pří -
stupem do vody,“ uvedl starosta a dodal: „Vznik-
ne tam plošinka s krásným bílým pískem a se

slunečníky tak, aby se děti cítily skutečně jako
u moře.“ Dvě malé skluzavky budou odstraněny,
velká skluzavka bude zrekonstruována a opra-
vena k ní bude i přípojka na vodu.

Co se týče nového zázemí pro rekreační pobyt
návštěvníků, stavební práce začnou až na podzim.
Ještě před tím však proběhne kompletní výměna
inženýrských sítí. „Demolice stávajících budov je
naplánována zhruba na srpen, následně bude po -
staven nový objekt s toaletami, sprchami, občer-
stvením, terasou apódiem,“sdělila místostarostka
Alena Ženíšková svysvětlením, že tyto práce pro-
běhnou až po letošní sezóně. V tomto roce totiž
na Příbramany anávštěvníky města čeká vareálu
Nováku spousta kulturních a sportovních akcí.
„Den sportu, Den bezpečné Příbrami a další akce
a koncerty plánované na červen nesmí být rekon-
strukcí ohroženy,“ zdůraznila Alena Ženíšková. 

Na obnově rekreačního areálu se podílejí
i odsouzení z nedaleké věznice Bytíz, rovněž
tak klienti Úřadu práce Příbram. Areál Nového
rybníka je i v době rekonstrukce veřejnosti pří -
stupný. Návštěvníci by však měli mít na paměti,
že se pohybují po staveništi. 

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Příbramský led bude upravovat nová
ekologická rolba
Sportovní zařízení města Příbrami (SZM) mají novou rolbu na úpravu ledové plochy. Moderní zařízení WM Mammoth electric je
na elektrický pohon z akumulátorů, čímž je zabezpečen naprosto ekologický provoz. Milovníci ledního hokeje a bruslení se tak
mohou těšit na perfektně upravenou ledovou plochu. 

Dvacet osm úprav ledu na jedno nabití, doba
nabíjení 6 až 8 hodin, baterie 80V – 775 Ah,
modrá barva, výrobce: Itálie. To jsou základní
informace o nové, moderní rolbě pro úpravu
ledových ploch příbramského Zimního sta-
dionu. „Je to velký posun dopředu. Věříme, že
nová rolba přispěje ke spokojenosti všech
 uživatelů zimního stadionu,“ uvedla místo -
starostka města Příbram Alena Ženíšková
s důrazem na to, že na řadu dalších let bude
nákupem nového zařízení zajištěna bezpro-
blémová a zejména kvalitní úprava ledu. 

Nový stroj nahradí několik desítek let starou
rolbu na plynový pohon, která již dosluhovala
a potřebovala téměř denní opravy. „Řečeno

sportovní terminologií – od nové rolby očeká-
váme kvalitní výkony, ale především si od ní
slibujeme spolehlivost a úsporný provoz,“ uvedl
ředitel SZM Jiří Holobrada a doplnil, že doda-
vatel poskytuje záruku pět let.  

Ve výběrovém řízení na novou rolbu zvítě-
zila firma Transtechnik CS za nabídkovou cenu
3 666 300 korun včetně DPH. Částka byla
z větší části uhrazena z rozpočtu SZM, milion
korun přidalo na novou rolbu město Příbram.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Foto: Pavlína Svobodová

Foto: Pavlína Svobodová

Více snímků na: /mestskyuradpribram
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EKOLOGIE

Stromy ve městě se nekácí
zbytečně
Proč se kácí stromy? Proč se naopak nekácí? Potřebuji ke kácení povolení? Nebo
naopak, jak je to možné, že strom byl poražen bez povolení? V jaké roční době mohu
žádat o povolení? A existují na to nějaká pravidla? S takovými otázkami
a představami se setkává Odbor životního prostředí (OŽP) zejména v době
vegetačního klidu, tedy v době, kdy se zpravidla realizuje kácení stromů.

Problematika kácení je poměrně složitý
legislativní proces. Správní řízení je zahájeno
žádostí vlastníka pozemku (stromu). Žádosti
jsou samozřejmě vyřizovány v průběhu celého
roku. Povolení ke kácení je nezbytné pro stro-
my, které mají obvod kmene větší než 80 cm
(měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), pro
 zapojené porosty dřevin, jejichž plocha pře-
sahuje 40 m2, pro stromy ve stromořadích
a pro dřeviny, které jsou součástí významného
krajinného prvku. Výjimku tvoří ovocné dře-
viny, pro které není třeba povolení, pokud
 rostou na pozemcích v zastavěném území
 evidovaných v katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada nebo zastavěná 
plocha a nádvoří.

Co se týče veřejné zeleně v Příbrami, je zde
řadu let zavedený systém, který rozlišuje pozi-
ci vlastníka, resp. správce zeleně (především
Technické služby Příbram) a pozici orgánu
ochrany přírody, který vydává příslušné roz-
hodnutí – povolení ke kácení (Odbor životního
prostředí).

O povolení kácení na veřejných prostran-
stvích – pozemcích ve vlastnictví města žádají
Technické služby Příbram, které vykonávají
správu veřejné zeleně.

O povolení kácení každého stromu či keře
stanovených rozměrů (pokud se nejedná
o zvláštní případy kácení vyjmenované v záko-
ně – např. při ohrožení života, pěstební nebo
zdravotní důvody) tedy rozhoduje OŽP na
základě žádosti. Každý požadavek musí být
řádně zdůvodněn. Kromě důvodů ke kácení
OŽP posuzuje funkční a estetický význam dané
dřeviny. Když je to možné a účelné, předepi-
suje se náhradní výsadba za kácené dřeviny.

Odbor životního prostředí ve svých rozhod-
nutích zpravidla přihlíží k období vegetačního
klidu, tzn. povolení kácení rozhodnutím ome-
zuje na období 1. října až 31. března. Důvodem
je zejména předběžná ochrana hnízdícího
ptactva. V určitých případech – např. z důvodů
bezpečnostních, při haváriích, nezbytných
opravách apod. – není účelné ani možné kácení
omezovat pouze na období vegetačního  klidu.

S Petr Walenka
Městský úřad Příbram

EKOLOGIE

Kdy je možné porazit strom

Stromy jsou nedílnou součástí většiny
veřejných prostranství ve městě. Plní zde
řadu důležitých ekologických, hygienic-
kých a dalších funkcí. Mají vliv na zdraví
člověka, jeho psychiku, estetické vnímá-
ní. Kácení stromů proto u obyvatel města
často vzbuzuje negativní emoce. Důvo-
dy, proč se kácí stromy na veřejném pro-
stranství v Příbrami, lze obecně shrnout
do následujících bodů:

Dřeviny ve špatném zdravotním stavu,
suché, přestárlé, stromy havarijní, pří-
padně nevhodně větvené, které hrozí
statickým selháním a ohrožují své okolí,
provozně nebezpečné. Stromy v měst-
ském prostředí musejí odolávat extrém-
ním podmínkám. Ohrožuje je sucho
v ulicích, znečištění ovzduší, zasolení,
agresivní psí moč, jsou mechanicky
poškozovány auty či vandaly, často jsou
vysazovány do nepřirozených půdních
podmínek. V důsledku působení těchto
faktorů mají stromy ve městech horší
vitalitu, snáze podléhají chorobám, stár-
nou a odumírají daleko rychleji než stro-
my vysazené ve volné krajině.

Dřeviny „zdravé“, avšak v minulosti
v dobré víře vysazené v bezprostřední
blízkosti budov, případně vysazené blíz-
ko sebe navzájem. Stromy v blízkosti
budov často nadměrně zastiňují byty
občanů, případně budovy přímo narušu-
jí. Náhradní výsadba stromů na stejném
místě zpravidla není vhodná. Dřeviny
v minulosti nahusto vysazené si dnes
konkurují a nemají dostatečný prostor ke
zdárnému růstu. Vykácením – probírkou
slabších, poškozených či nevhodně
větvených jedinců se tak podpoří opti-
mální vývoj ostatních.

Dřeviny rostoucí v prostoru plánované
stavby. Při řízení o povolení kácení je
kladen důraz na zachování kvalitních,
perspektivních dřevin a na adekvátní
náhradní výsadbu.

Dřeviny vysazené v ochranných pás-
mech sítí technické infrastruktury (elek-
třina, plyn, vodovod apod.). Podle
současných i dříve platných norem dře-
viny nesmí být v ochranných pásmech
sítí vysazovány. Je to proto, že kořenový
systém sítě v průběhu let poškozuje
a znemožňuje jejich opravy. 

Podrobnosti na webu 
města pod zkratkou: 
riz.cz/32xq6

O povolení kácení na veřejných prostranstvích žádají Technické služby Příbram, které vykonávají správu veřejné
zeleně. Stromy v Mariánském údolí. Foto: Pavlína Svobodová

Nespalujte, využívejte
nádoby na bioodpad
V jarních dnech lidé uklízejí zahrady a zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich
pracovní činnosti patří i spalování staré suché trávy, listí a jiného bioodpadu. Je to
sice nejrychlejší způsob likvidace, ale nabízí se otázka, zda je to i nejbezpečnější
a nejekologičtější způsob.

V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno,
že v otevřených ohništích je možné spalovat
jen suché rostlinné materiály, přičemž uve-
dené materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami. Dobře usušené seno, lis-
tí, větve stromů a jiné rostlinné materiály tedy
není zakázáno na otevřeném ohništi pálit, a to
kdykoliv. Porušení tohoto ustanovení zákona
může kontrolovat a sankcionovat příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Případné pálení většího množství materiálu
je vhodné předem elektronicky ohlásit na ope-
rační středisko příslušného Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje na
adrese paleni.izscr.cz. Pouze ve výjimečných
případech je možno volat přímo na operační
středisko tel. č.: 950 870 444. Při ohlášení je
třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpo-
vědnou za pálení včetně kontaktu na ni, a také
přijatá protipožární opatření. 

Z důvodů vyloučení rizika možných stíž-
ností sousedů na obtěžování kouřem (§ 1013
občanského zákoníku) lze občanům města Pří-
bram doporučit využití kontejnerů na biood-
pad, které jsou rozmístěny na území města.
V případě většího množství doporučujeme
odvoz bioodpadu přímo do sběrného dvora
(kompostárny) v ulici Za Balonkou v Pří -
brami I – tel. č.: 775 785 764. Více informací
na webu www.ts-pb.cz.

Občanům ostatních měst a obcí doporuču-
jeme obrátit se na příslušnou obec, která je
podle vyhlášky 321/2014 Sb. povinna zajistit
místa pro oddělené soustřeďování uvedeného
materiálu. 

S Petr Milec
Městský úřad Příbram

Kotlíková dotace jen pro obnovitelné
zdroje energie
Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách přispěje Středočeský kraj prostřednictvím dotací z EU téměř 52 miliony korun. Dotační
program a výzva jsou zveřejněny na webových stránkách kraje.

Občané budou moci o tzv. kotlíkovou dotaci
žádat od 20. dubna 2017. Proti předchozím
výzvám se tentokrát podmínky pro získání
dotace poněkud mění. Peníze musí být podle
Evropské komise použity pouze na zdroje
využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na
tepelná čerpadla nebo i na kotle na tuhá paliva,
které ale spalují výhradně biomasu. Na rozdíl

od prvního kola kotlíkových dotací je v tomto
kole vyjmuta možnost pořídit si dotovaný uhel-
ný kotel, plynový kotel nebo kotel kombinova-
ný, v němž je možné topit vedle obnovitelného
paliva také palivem fosilním. V rámci tohoto
druhého kola kotlíkové dotace tak nebude mož-
né žádat o doposud hojně dotované kombino-
vané kotle na uhlí a dřevní pelety.

Podle předběžných informací Ministerstva
životního prostředí ČR lze předpokládat, že
další vlna kotlíkových dotací bude spuštěna
až v roce 2018.

S Petr Milec
Městský úřad Příbram

Povolení ke kácení je
nezbytné pro stromy, 
které mají obvod kmene větší
než 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí.

Hliník se „přistěhoval“ 
do Příbrami

V rámci systému sběru tříděného odpadu
je možné nově sbírat také hliník. Tech-
nické služby města Příbrami umístily ve
městě tři nové kontejnery. Jsou šedé a při-
pravené pro odložení drobného kovového
odpadu aluminiových víček od jogurtů,
plechovek, konzerv nebo víček od limo-
nád a piva. Pokud budou kontejnery
využívány, Technické služby budou jejich
počet postupně navyšovat.
První tři nádoby se nacházejí v ulici Školní
(před ZŠ), na náměstí Dr. Josefa Theurera
(před Waldorfskou školou) a v Drkolnov-
ské ulici (nad prodejnou Billa) – vždy
v hnízdě tříděného odpadu.
Technické služby Příbram vyzývají obča-
ny, aby informovali, kde by si přáli zřídit
místa pro výstavbu takzvaných hnízd tří-
děného odpadu. Vzhledem k tomu, že
hnízda s umístěním všech kontejnerů
(plast, papír, nápojové kartony, sklo
barevné, sklo čiré, bioodpad) zabírají
poměrně hodně prostoru, mohou pří-
bramské Technické služby přistavit na
některá místa jen kontejnery pro vybrané
suroviny. 

S sdb

Bioodpad již není třeba pálit. Foto: pixabay
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Postrach seniorů dopaden
Policistům se podařilo dopadnout muže, který během deseti dnů oklamal a okradl tři seniory z Příbramska. V prvních březnových
dnech mu kriminalisté sdělili obvinění z přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí jeden rok až pět let
odnětí svobody. Nyní se nachází ve vazební věznici.

Pachatel má za sebou několik případů. Pod
smyšlenou legendou, že jde zkontrolovat elek-
troměr, přišel dne 30. ledna do jednoho bytu
v Sedlčanech. Tady ho však manželé nespustili
z očí, a proto se mu nepodařilo nic zcizit. Chvíli
poté zkusil jinou seniorku z tohoto města.
Představil se jako pracovník plynařské spo-
lečnosti, který jde překontrolovat radiátory.
Následně ženu poslal otevírat a zavírat ventily

na topení. V nestřeže-
ném okamžiku zde
odcizil několik tisíc
korun, které měla
poškozená uschova-
né. 

O deset dnů později
zavítal k devětašede-
sátileté ženě v Dobříši,
kdy se vydával za
zaměstnance energe-
tické společnosti.
Tvrdil obyvatelce
bytu, že jí jde odstřih-
nout elektřinu, proto-
že má velkou spotřebu
a dluží 3000 korun. Poškozená přinesla obálku
s penězi a uvedenou částku mu zaplatila. Poža-
dovala po něm ale nějaký průkaz od dané spo-
lečnosti, muž ji však odbyl, že jeho jméno jí
musí stačit. Poté ji poslal rozsvěcet a zhasínat
světla v jednotlivých místnostech a v daný
okamžik jí ukradl obálku, ve které ještě zbý-
vala tisícikorunová bankovka.

Ihned poté odjel do
Příbrami, kde okradl
čtyřiašedesátiletého
muže. Opět jako faleš-
ný plynař vstoupil do
obydlí s  tím, že jde
zkontrolovat plynový
kotel a jeho majitele
poslal k hlavnímu uzá-
věru. Mezitím chodil
po bytě a údajně něco
měřil. Přitom našel
trezor se šperky v hod-
notě 30 000 korun,
který si vzal a pak
odsud odešel. 

Obviněný osmatřicetiletý muž se obdobné
trestné činnosti dopouštěl i v Praze, kde si také
vybíral osoby důchodového věku. Spoléhal na
jejich důvěřivost a menší možnost se bránit.
Ke svým činům se nakonec doznal. 

S Monika Schindlová
Policie ČR

Bezpecnapribram.cz
Na tomto webu najdete
podrobnosti o případu. 
Dále jsou zde statistiky, 

mapy kriminality, 
oznámení a dopravní

informace. Foto: Policie ČR

Pospíchejte pomalu

Od poloviny března začali městští strážníci
opět měřit rychlost vozidel na území města.
Po užívají k  tomu laserový měřič ProLaser
III/PL-DOK II, který je každoročně ověřován
Českým metrologickým institutem. Městská
policie kontroluje na místech předem urče-
ných Policií ČR. Přehled těchto lokalit a další
podrobnosti na leznete na webu www.bezpec-
napribram.cz. S  týdenním předstihem zde
zveřejňujeme úseky, na které se soustředíme.
Měření rychlosti probíhá nejčastěji v blízkosti
škol nebo tam, kde dlouhodobě zazname -
náváme dopravní nehody. Žádáme řidiče
motorových vozidel, aby během jízdy nepře -
kračovali povolenou rychlost a byli opatrní
zvláště v místech, kde se pohybují chodci. 

S Luboš Řezáč
Městská policie Příbram

Manažer prevence kriminality
bude mít blíže k občanům

Na základě výběrového řízení se Lucie
Máchová stane novou manažerkou pre-
vence kriminality pro město Příbram. Na
rozdíl od dosavadní praxe se bude pre-
venci v Příbrami věnovat na plný úvazek.
Svou práci bude vykonávat v rámci Odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví a za
město bude představovat hlavního part-
nera pro příbramskou městskou policii,
Policii ČR a další subjekty. Bude se věno-
vat zejména koordinaci komunikace mezi
městem a různými institucemi, vyhod-
nocovat policejní statistiky a data týkající
se prevence, zajišťovat administrativní
podklady pro vedení radnice, připravovat
a realizovat městský program prevence
kriminality. Pro snadnější komunikaci
s veřejností bude od 2. května 2017 sídlit
v kanceláři, která se nachází v podloubí
budovy bývalých Rudných dolů hned
vedle Městské policie Příbram.

Na jaké výlety se těší obyvatelé 
Domova seniorů?
Ježdění po výletech je skvělá věc. Člověk se vymaní z každodenního stereotypu, opustí běžné starosti a pozná nová místa. Výlety
mají rádi všichni – od malých dětí až po dospěláky. Ti trochu starší dospěláci – naši senioři – jezdí na výlety také. Centrum
sociálních a zdravotních služeb pro ně každoročně pořádá několik výjezdních akcí, které se vždy těší velkému zájmu a oblibě.

Tradicí se stal červnový výlet do přírody spo-
jený s posezením a opékáním buřtů. I letos se
vypravíme do lesů v okolí Rožmitálu, kde v pro-
storách dětského tábora u Sobenského rybníka
uspořádáme pro naše klienty příjemné odpoled-
ne s posezením u ohně, dobré hudby a něčeho
ksnědku. Ti aktivnější se rádi projdou vokolních
hvozdech a nasbírají si rozličné lesní plody. 

Druhým tradičním výletem je zářijová akce
s názvem Parník. Jak sám název napovídá, jedná
se o výlet lodí. Obyčejně vyjíždíme z Dvořákova
nábřeží v Praze a absolvujeme krásnou a poetic-
kou plavbu s výhledem na pražské památky.
Nesmí chybět dobrý oběd a zákusek s kávou.
Poslední akce byla velmi vydařená i díky pře-
krásnému slunečnému počasí. Věříme, že i letos

nám bude počasí nakloněno a dopřeje nám
mnoho podzimních slunečních paprsků.

Pro seniory jsou v plánu i další výjezdní akce
– návštěva ZOO nebo návštěva výstavy Země
živitelka v Českých Budějovicích. Určitě rádi
zopakujeme i okružní jízdu naším městem pro
ty z klientů, kteří jsou již hůře pohybliví a do
ulic Příbrami se nedostanou. Poslední výlet
po Příbrami se všem opravdu líbil. Někteří
nemohli uvěřit tomu, jak se město v posled-
ních letech změnilo.

Na pořádání výletů budeme spolupracovat
ispříbramským Senior Pointem, který podobných
akcí pro své klienty pořádá každoročně nespočet.
Jak jsem psal v úvodu, jezdit na výlety je skvělá
věc. Věk nebo zdravotní obtíže by pak neměly být
překážkou ktomu, aby člověk vrámci svých mož-
ností trávil aktivně volný čas. Jsem pevně pře-
svědčen, že se letošní výlety vydaří a že si naši
senioři odnesou samé krásné vzpomínky.

S Jan Konvalinka
Centrum sociálních a zdravotních služeb

Děti budou již v červnu
skákat do bezpečí
Příbramská radnice se nechala inspirovat v Plzni a chce pro děti pořídit vlastní
skákací hrad. Školáci měli příležitost ovlivnit jeho podobu.

Začátkem roku oslovilo vedení radnice děti
všech příbramských základních škol s nápa-
dem na malou výtvarnou soutěž. Cílem bylo
připravit návrh skákacího hradu pro městskou
policii.

„Myšlenku, že Městská policie Příbram bude
mít svůj skákací hrad, jsme si přivezli z Plzně,
kde s touto atrakcí v rámci prevence kriminality
slaví městská policie u dětí neuvěřitelný
úspěch,“ uvedla místostarostka Alena Ženíš-
ková.

Vítězný návrh pochází z „dílny“ ZŠ pod Svatou
Horou, konkrétně ze III.A (návrhářky Terka,
Ema, Dia). Úspěšný projekt bude upraven grafi-
kem azpracován podle technických avýrobních
možností. Tvůrci budou za své obrázky oceněni. 

S výsledkem se příbramské děti budou moci
seznámit už na červnových kulturních akcích
města Příbram.

S Jaroslava Vodičková
Městská policie Příbram

Skákací hrad Městské policie Plzeň je velmi vyhledávaný. Foto: archiv



PROČ SI VLASTNĚ BRDY ZASLOUŽÍ SPECIÁLNÍ
OCHRANU V PODOBĚ CHKO?

Pro běžného člověka je největší hodnotou
nezastavěnost Brd, protože tak veliký kus
nezastavěné krajiny v České republice nemá-
me. Také se zde nachází několik výjimečných
lokalit jako druhotně vzniklá vřesoviště na
dopadových plochách Brda, Tok a Jordán. Ani
vřesoviště v takovém rozsahu v ČR nejsou.
Dále za ochranu určitě stojí vodní zdroje. Upra-
venost vodních toků byla v minulosti mini-
malizována na základní údržbu a zároveň jsou
Brdy zdrojem pitné vody pro okolní obce. I Pří-
bram odebírá většinu pitné vody ze třech
brdských nádrží – Pilská, Láz, Octárna.

DOKÁŽE CHKO NEZASTAVĚNOST UDRŽET?
Takové diskuse vznikly již v době, kdy se

připravovalo zrušení vojenského újezdu
a založení CHKO. A od začátku říkáme, že ji
v žádném případě garantovat nemůžeme, pro-
tože zákonné limity o nezastavěnosti CHKO
se týkají pouze první a druhé zóny. V Brdech
pokrývají první a druhá zóna 15 procent úze-
mí. Takže 85 procent území se nachází ve třetí
zóně, kde je regulace zastavěnosti posuzována
na úrovni územního plánování a stavebních
povolení a hodnotí se vliv na krajinný ráz.
Nejde tedy o stavební uzávěru, kterou lidé oče-
kávali. Každopádně situaci v Brdech dostateč-
ně řeší ostatní limity území. 

Z titulu CHKO se týkají převážně prvních
a druhých zón a především bezlesých enkláv,
jako jsou okolí Padrťských rybníků, dopa dových
ploch Jordán a Tok, Hrachoviště a podobně.

JAKÁ JSOU TA DALŠÍ MOŽNÁ OMEZENÍ?
V severní části zůstalo posádkové cvičiště

s ochranným pásmem a další vojenské objekty,

kde platí stavební uzávěra. Celá severní část od
silnice mezi Spáleným Poříčím a Rožmitálem
pod Třemšínem zůstala takzvaným ODOSem –
objektem důležitým pro obranu státu a armáda
může dané území užívat podle svého rozhod-
nutí. Z pohledu Armády ČR zde nebude zájem
povolit jakoukoliv živelnou výstavbu. Většina
území bývalého újezdu je ve vlastnictví státu
a oba správci (Vojenské lesy a statky, Armáda
ČR) zatím deklarují, že nemají zájem na
komerčním využití. Velká část území je také
chráněnou oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) a nemohou se tu zmenšovat lesní
pozemky. Využití ke stavbám brání také pásma
hygienické ochrany vodních zdrojů. Celé Brdy
nejsou v současné době zasíťované, což před-
stavuje další přirozenou ochranu.

KDYŽ BYL OZNÁMEN ZÁMĚR ZRUŠIT
VOJENSKÝ ÚJEZD, OBJEVILY SE STESKY
O TOM, JAK BUDE TRPĚT PŘÍRODA I ZDROJE
PITNÉ VODY. JAKÁ JE DOSAVADNÍ
ZKUŠENOST PO ROCE OD OTEVŘENÍ?

Loňská návštěvnost oproti předchozím
letům, kdy se před 10 lety částečně zpřístupnily
okrajové části újezdu, výrazně nestoupla.
Z  mého pohledu existuje zátěž pro krajinu 
již od roku 2007 a zatím se významně nenavý-
šila. Množství odpadků je ve srovnání s jinými
CHKO minimální.

KDE SE NACHÁZEJÍ LIMITY KRAJINY, KOLIK
TURISTŮ JEŠTĚ „SNESE“?

V  Brdech nepředpokládám obdobnou
návštěvnost jako třeba na Šumavě nebo
v Krkonoších. Dopady na přírodu, pokud se
bavíme o šetrných formách pěšího, cyklistic-
kého a běžkařského turismu, jsou pouze
v odpadcích a částečném narušení hnízdění

ptáků, jestliže by se větší množství lidí pohy-
bovalo mimo vyznačené trasy.

JE UŽ PATRNÉ, KTERÉ ČÁSTI PATŘÍ MEZI
EXPONOVANĚJŠÍ?

Nejexponovanější jsou Padrťské rybníky
a dopadová plocha Jordán, byť je tam oficiálně
zakázán vstup. V jižní části je hodně navštěvo-
ván Třemšín. 

S JAKÝMI NEJVĚTŠÍMI PROBLÉMY SE CHKO
V BRDECH POTÝKÁ?

Problémy pro mě znamenají spíše výzvy
k řešení. Při ochraně přírody jako takové se
potýkáme především s nedostatkem finančních
prostředků, při větším objemu bychom toho
udělali pro přírodu daleko více. Jako zásadní
problém vnímám udržení stavu na dopadových
plochách, protože se jedná o velmi rozsáhlá
území s přibližně 450 hektary. Vlivem zátěže
municí se bude velmi obtížně hledat jiný způ-
sob než řízené vypalování. Současná legislativa
tomu není nakloněna a jedinou možností zů -
stává simulace požáru v rámci taktických cvi-
čení hasičů. V loňském roce proběhlo taktické
cvičení hasičského sboru Plzeňského kraje,
Středočeský kraj tento management příliš
nepodporuje. Proto bych velmi přivítal legis-
lativní změnu, která by řízené vypalování
umož nila. Jinak bychom v horizontu 20 až 30
let o toto unikátní bezlesí zcela přišli. Když se
podíváme na části, které byly před 20 lety
odlesněny, dnes jsou z nich březové háje se
vzrostlými stromy, pod kterými vřes odumírá. 

JE VYPALOVÁNÍ JEDINÉ ŘEŠENÍ? NĚKDE BYLA
NAPŘÍKLAD VYSAZENA ZVÍŘATA.

Jiné možnosti v podstatě neexistují. Zvířata
by musela být schopna na dopadových plo-
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Bez vypalování to v Brdech nepůjde
Chráněná krajinná oblast Brdy se veřejnosti otevřela před více než rokem a zatím nedochází k větším střetům zájmů a názorů
ohledně jejího fungování. Při řešení některých záležitostí ale vybublávají na povrch zjitřené emoce. „Je nutné vést konstruktivní
debatu,“ podotýká ke kauzám vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer. 

chách něco žrát. Brdy ale nejsou Havraníky
v Podyjí, kde je půda výživnější a neroste zde
jen vřes. V Brdech je vřesový porost velmi chu-
dý. Vojenské lesy a statky v minulosti pastvu
zkoušely a upustily od ní. Další komplikací pro
využití hospodářských zvířat představuje zátěž
municí. Pro volné využití velkých býložravců
jako např. v Milovicích je nutné vystavět ohrom-
né ohrady, které by narušily krajinný ráz. 

KDE ČERPÁTE POZNATKY, JAK PEČOVAT
O BRDY?

Zásadním dokumentem je pro nás Plán
péče, který vznikal několik let. Jeho zpraco-
vání předcházely až desítky studií týkající se
botanických a zoologických průzkumů. Sou-
částí přípravy byla také rozsáhlá studie o po -
užití řízených požárů na vřesovištích.
V Brdech se zkoumalo, co probíhalo při vojen-
ských cvičeních, a je velmi podrobně navrže-
no, jak bychom měli provádět péči na
jednotlivých plochách v rámci vlastní dopa-
dové plochy. Naše studie ukázala, že za
posledních 10 let hořelo na třech dopadových
plochách v různém rozsahu stokrát. Od řádu
několika arů až po rozsáhlý požár na Toku na
asi 10 hektarech. Ze zahraničí víme, že oheň
představuje standardní součást péče o vřeso-
viště. Z výsledků ze Španělska vychází, že
málo úživné plochy není třeba spásat. Druhou
možností řešení péče o vřesoviště je obnovení
vojenské disturbance území. 

TO BY ASI KOLIDOVALO S PYROTECHNICKOU
OČISTOU ÚZEMÍ.

Pyrotechnické očištění dopadových ploch se
neplánuje, což armáda dopředu deklarovala.
Minimálně dopadové plochy mají zůstat nedo -
tknuté. Jordán aTok budou po značených cestách
zpřístupněny v příštím roce, jejich pyrotechnická
očista by měla skončit koncem roku. 

OTEVŘENÍ CHKO INICIOVALO OBROVSKÝ
ZÁJEM OBCÍ, MĚST A INSTITUCÍ. JAK SE DAJÍ
SKLOUBIT ODLIŠNÉ ZÁJMY?

Obrovský zájem zatím registruji pouze ze stra-
ny médií – v porovnání se situací, kdy vznikala
například CHKO Český les, byl až neuvěřitelný.
Co se týká zájmů uvnitř území, nevnímám dopo-
sud žádné zásadní konflikty. Jedinou konfliktní
záležitostí, kterou projednáváme, je vodní dílo
Amerika. Povodí Vltavy nabízí Ameriku jako
řešení povodňové situace na Klabavě, což pre-
feruje iPlzeňský kraj. Místně příslušná obec Stra-
šice, do jejíhož územního plánu oblast patří, je

jednoznačně proti výstavbě. Střety s pěšími turis-
ty nebo cyklisty zatím nevznikají. Kauza kolem
běžkařských tratí (více v Kahanu 2/2017 – pozn.
red.) byla podle mého názoru neuvěřitelně emo-
tivně vypjatá a řešila se zcela nestandardně.
Situace se měla dopředu diskutovat s vlastníkem
komunikací, tedy Vojenskými lesy a statky. 

CO VYVOLÁVÁ PŘEPJATÉ EMOCE, KTERÉ
Z RŮZNÝCH STRAN BRD PŘICHÁZEJÍ? 

Pro mě tohle znamená největší překvapení.
Místo konstruktivních debat se různé strany
napadají aať udělají VLS cokoliv, je všechno špat-
ně. Nevím, proč si v regionu vysloužily takovou
pověst, ale z mého pohledu je neoprávněná.
Když VLS srovnám s jinými hospodařícími sub-
jekty spravujícími lesy v ČR, tak se určitě nestarají
hůře, av některých aspektech i lépe než průměr. 

NĚKTEŘÍ NAMÍTAJÍ, ŽE BRDY JSOU TĚŽBOU
PŘÍLIŠ DRANCOVÁNY. PŘEDSTAVUJE PLÁN
TĚŽBY DOSTATEČNOU ZÁRUKU, ABY
NEDOCHÁZELO K NADMĚRNÉ EXPLOATACI?

Určitě. Pro běžného člověka představuje jaká-
koliv těžba lesa významný zásah. Les roste déle,
než je obvyklá délka lidského života a než kam
dosáhne paměť jednotlivce. Pamatujeme si hus-
tý les, a když se dostane do mýtního věku a skácí
se, pro nás prostě zmizí. Ale ten les nezmizí,
pouze se pokácí a vysadí se nový. Jak jsem již
zmiňoval, v rámci CHOPAV není možné zmen-
šovat lesní pozemky a lesníci mají povinnost
vykácený les obnovit. Lhůty jsou krátké a mýti-
ny nezůstávají dlouho. Kácení většího rozsahu
v Brdech souvisí s kalamitami během války a po
válce, tudíž porosty dospívají do mýtního věku
ve větším rozsahu. Jestliže má kdokoliv pocit,
že se kácí neoprávněně, může dát podnět pří-
slušnému lesnímu úřadu. Vojenský lesní úřad
musí prověřit, zda je kácení v souladu s lesním
hospodářským plánem. Správa CHKO nemá
žádnou kompetenci kontrolovat objem těžby.
Pouze pokud by těžba probíhala nešetrným způ-
sobem narušujícím ekosystém, můžeme využít
prostředky k nápravě.

SVĚDČÍ EMOCE SPOJENÉ S BRDY O TOM, ŽE
LIDÉ MAJÍ DOBRÝ VZTAH K PŘÍRODĚ?

Určitě svědčí o zájmu lidí o les. Běžný turista
vnímá les a přírodu přece jen jinak než ochránce

přírody – les jsou pro něj vzrostlé stromy, houby
a borůvky. Nicméně běžný les na území České
republiky je jako pole s kukuřicí, pouze doba
sklizně je delší. Jedná se ohospodářský les, který
má k přirozenějšímu ekosystému na míle daleko. 

EXISTUJE DOSTATEK NEJEN FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ PRO KONTROLU BRD NA DENNÍ
BÁZI? 

Pokud mluvíme o kontrole ve smyslu
dodržování zákonů, je v Brdech nastavena zcela
nadstandardní spolupráce s Policií České re -
pub liky. Při vzniku CHKO byla policie posílena
o přibližně 15 lidí a techniku – čtyřkolku, terén-
ní vozy, dron. S probíhajícími kontrolami vjez-
dů, ohňů a podobnými záležitostmi jsem velmi
spokojen. V porovnání s pracovníky CHKO jde
o dvojnásobné množství lidí. Za Správu CHKO
Brdy se v terénu pohybuje sedm lidí, kteří plní
zadané úkoly a dodržování předpisů. Plánuje-
me zavedení stráže ochrany přírody a počítáme
s velmi opatrným způsobem výběru uchazečů.
Půjde o dobrovolníky, kteří ale budou vystu-
povat za státní ochranu přírody. V dnešní době
je stráž využívána především ke sbírání infor-
mací o určitém území pro Správu CHKO a opač-
ně šíření informací ze Správy CHKO na dané
území zpět.

V JAKÉ FÁZI JE BUDOVÁNÍ STRÁŽE?
Nacházíme se ve stádiu přípravy okruhů otá-

zek pro uchazeče. Věřím, že se vyřeší i rozdvo-
jenost kompetencí mezi Ministerstvem
životního prostředí a Správou CHKO tak, aby
stráž zřizovala pouze jedna organizace. 

KOLIK BUDE MÍT STRÁŽ PŘÍSLUŠNÍKŮ?
V dvouletém až tříletém horizontu počítáme

s deseti strážci, finální stav by měl být dvacet až
třicet lidí. Počet bude nabíhat postupně. Chceme
se pracovníkům věnovat a procházet s nimi
Brdy, abychom sjednotili představy ofungování.
Restriktivní funkce strážce se dnes posouvá do
roviny informační a každý člověk by se staral
o určitou část území. 

S Stanislav D. Břeň

Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy
Foto: Stanislav D. Břeň

Klasický les vypadá 
trochu jako pole, 
pouze doba sklizně 
je delší.

Za ochranu stojí především vodní zdroje. Foto: CHKO Brdy

Příroda v Brdech si zaslouží zvláštní pozornost. Foto: CHKO Brdy



Naše školní úspěšnost má vliv na utváření
vztahu k učení, důvěru sama v sebe. Během
školních let zjišťujeme, jak dokážeme fungovat
v kolektivu, utváří se i perspektiva budoucí pro-
fese a představy o tom, co chceme v životě dělat.
Možná si vzpomenete na pocity, které dopro-
vázely situace, kdy jste ve škole nebyli úspěšní.
Vzpomenete si také, co vám v takových chvílích
pomáhalo? Byl to vstřícný přístup učitele, dovy-
světlení probírané látky, podpora rodičů, spo-
lužáků nebo dalších osob, kteří vám pomohli
situace překonat? Možná proto, že jste podporu
cítili, nezanevřeli jste na školu ani na učení
a necítili jste se většinu času ve škole jako out-
sideři. Ale co když jste žák, který se většinu času
ve škole právě takto cítí, je dlouhodobě
neúspěšný a nemá dostatečnou podporu pro
překonání problémů různého charakteru? 

Od září 2016 realizuje město Příbram v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání projekt Inkluzivní vzdělávání na základ-

ních školách v  Příbrami (reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235), který
je zaměřen právě na téma školní úspěšnosti.

Vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
Lea Enenkelová uvedla, že do projektu, který
potrvá tři roky, se zapojilo pět příbramských
základních škol. „Během této doby mají školy,
učitelé, žáci, rodiče a další zapojené osoby a orga-
nizace možnost vyzkoušet fungování ‚nových
prvků ve škole‘ a následně vyhodnotit, v čem jim
tato nová opatření pomáhají a zda budou mít
i nadále zájem v nich pokračovat. Novými prvky
jsou například nově vzniklá školní poradenská
pracoviště, školní asistenti či větší nabídka
doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním
neúspěchem,“ vysvětlila Lea Enenkelová. Město
tímto projektem reaguje na novou koncepci
společného vzdělávání, kterou Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy plánuje a záro-
veň už také realizuje. Inkluzivní přístup a spo-
lečné vzdělávání nejsou jediné změny. Patří

k nim např. i povinný rok předškolního vzdě-
lávání v mateřské škole, než vstoupí děti do
první  třídy.

„Školní úspěšnost každého žáka vnímáme jako
výslednici žákových vlastních vědomostí a schop-
ností, ale také podpory ze strany učitelů a zejména
rodičů. Potřebnost a smysl projektu spatřujeme
zejména v tom, že díky posílení personálních
kapacit, které nám projekt umožňuje, máme mož-
nost přímo na škole pomoci žákům s vyšší potře-
bou podpory při učení, a dokážeme tak lépe
rozpoznat a odbourávat bariéry začarovaného
kruhu dlouhodobé školní neúspěšnosti,“ uvedla
Alena Mašiková, ředitelka ZŠ Bratří Čapků. Kro-
mě této školy je do projektu zapojena i ZŠ Jirás-
kovy sady, ZŠ pod Svatou Horou, ZŠ 28. října
a ZŠ Waldorfská. Posledním partnerem projektu
je Centrum sociálních a zdravotních služeb měs-
ta Příbram.

S Realizační tým projektu
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Sport nebyl to nejdůležitější 
Ve středu 15. března navštívili příbramskou základní školu ve Školní ulici žáci partnerské školy Gottfried Pabst von Ohain ze
saského Freibergu. V rámci mezinárodního sportovního dne mohli nejen změřit své síly s žáky příbramské školy, ale také
rozvinout další partnerské vztahy, jejichž počátky se datují k říjnu 2016, kdy poprvé zástupci freiberské školy navštívili ZŠ Školní.

Významný krok k zabezpečení
příbramských školek

V prvních třech příbramských mateřin-
kách (MŠ Jana Drdy, MŠ Školní a Alterna-
tivní MŠ) byl instalován systém, který
funguje na principu biometrického zabez-
pečení (nevyužívá se kompletní biome-
trická informace) vstupních dveří,
a umožňuje tak vstup pouze oprávněným
osobám. Díky tomu lze budovu školky
celodenně uzavřít a zároveň nejsou děti
a učitelky ve třídách rušeny opakovanou
signalizací domovního telefonu či zvon-
ku. „Na duben je naplánováno zabezpečení
další mateřské školy – MŠ Klubíčko,
a pokud se systém osvědčí v praxi, chtěli
bychom do konce roku tímto způsobem
zabezpečit všechny naše školky,“ uvedl
místostarosta Václav Švenda, který má
oblast školství ve své gesci. Rodiče mohou
k otevření dveří použít také elektronický
čip, který si proti záloze vyzvednou ve
školce. 
Více se tomuto tématu budeme věnovat
v květnovém Kahanu. 

S Lea Enenkelová
Městský úřad Příbram

Vzhledem k tomu, že se i díky podpoře města
Příbram a Česko-německého fondu budoucnos-
ti podařilo získat nezanedbatelnou finanční
částku na uskutečnění tohoto sportovního dne,
mělo toto setkání velmi důstojný průběh. A tak
se 43 německých chlapců a dívek od 6. do 9. roč-
níku základní školy utkalo s našimi žáky v bas-
ketbalu, florbalu a fotbalu. Sportovnímu
zápolení předcházel slavnostní nástup obou
výprav za tónů olympijské hymny a úvodní pro-
slovy místostarosty Příbrami Václava Švendy,
ředitelky ZŠ Školní Dany Křápkové a zástupkyně
ředitele z německé školy Birgrun Köhler.

Učitelé tělesné výchovy velmi precizně a do
detailů rozpracovali harmonogram sportovního

dne, učitelky německého jazyka za pomoci
žákyň 9. ročníku zabezpečily německým stu-
dentům zázemí z hlediska pohoštění či malé
prohlídky školy a byly i nápomocny při zvída-
vých dotazech saských dětí. Všem přítomným
však šlo o jedinou věc, aby se hosté u nás cítili
co nejlépe. Oběd pak pro německé žáky a jejich
pedagogický doprovod zajistila školní jídelna
ve Školní ulici.

Úderem 16. hodiny byla všechna sportovní
utkání odehrána a i když příbramští žáci jedno-
značně ukázali, že jim sport vůbec není cizí
aspřehledem ve všech sportovních disciplínách
zvítězili, konečný výsledek nebyl vůbec důležitý.
Daleko významnější je fakt, že první vzájemná

návštěva našich a německých dětí dopadla na
výbornou, což umocnilo i závěrečné předávání
„zlatých“ medailí, prezentačních dárků školy
a města Příbram pro pedagogický doprovod
a také závěrečné společné fotografování. 

Tímto však spolupráce s partnerskou školou
ve Freibergu zdaleka nekončí. Ještě v tomto
školním roce se začíná pracovat na realizaci spo-
lečného kalendáře pro rok 2018 s výtvarnými
pracemi žáků obou škol a v září školního roku
následujícího se můžeme těšit na další setkání
žáků a učitelů tentokrát na německé půdě. 

S Václav Havlíček
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

Odborníci pomáhají žákům 
překonat školní neúspěch
Vzpomínáte si na svá školní léta, na učitele, spolužáky? Chodili jste do školy rádi? Co vás
bavilo, zajímalo? Jak na tom bylo vaše vysvědčení a jak jste naložili se získanými poznatky?

Děti nemusí tolikrát střídat školky
Rodiče, kteří musí chodit během letních prázdnin do zaměstnání a nemají pro své děti zajištěno hlídání, se dostávají do složité
situace. Během prázdnin bývá omezen provoz školek, a děti tak musí vystřídat pět až šest různých školek. Proto Odbor školství,
kultury a sportu ve spolupráci s ředitelkami školek připravil pro letošek změnu tak, aby děti mohly být v jedné školce delší dobu. 

V Příbrami letos bude otevřeno méně školek,
ale v provozu budou v delších časových úsecích.
I když otevření vybraných školek po celou dobu
prázdnin není možné, rodičům s dětmi, které
zůstávají po celé prázdniny ve školkách, se
značně uleví. 

MÉNĚ ZMĚN
Praxe minulých let byla taková, že jednot-

livé školky byly v  době letních prázdnin
a dovolených buď zavřené, nebo otevřené
zhruba po týdnu. Proto se stávalo, že dítě
o prázdninách vystřídalo i několik zařízení.
„Změna je pro letošní rok v tom, že ve vybraných
školkách budeme mít otevřeno delší dobu.
Například školka v ulici Bratří Čapků bude
v provozu od 3. do 23. července, nebo školka

v ulici Jana Drdy od 24. července do 13. srpna,“
uvedl místostarosta města Příbram Václav
Švenda s tím, že město se snaží vyhovět nejen
dětem, které nemusejí střídat tolik zařízení,
ale i jejich rodičům.

V  některých médiích se objevily mylné
informace o letním provozu mateřských škol,
které by měly být otevřené po celou dobu let-
ních prázdnin. 

„Samozřejmě jsme zkoumali i možnost, jak
otevřít několik vybraných mateřských škol po
celou dobu prázdnin, ale žádná ze školek bohu-
žel nemůže být otevřená po celou dobu, a to ze -
jména z mnoha vážných organizačních důvodů.
Probíhají opravy, vybírají se dovolené a i jiné
personální záležitosti toto neumožňují,“
vysvětlil místostarosta. 

PŘIHLÁŠKY DO KONCE KVĚTNA
Vyplněnou přihlášku k tomu, aby dítě mohlo

zařízení navštěvovat v červenci a v srpnu 2017,
musí rodiče předložit v příslušné mateřské škole
v období 1.–31. května 2017. Tiskopis přihlášky
bude k vyzvednutí v jednotlivých mateřských
školách a ke stažení na jejich internetových
stránkách. K přihlášce je třeba přiložit kopii evi-
denčního listu z  kmenové mateřské školy.
Kapacita míst je srovnatelná s loňským rokem,
kdy se ukázala jako dostatečná.

S Pavlína Svobodová
město Příbram

Přihlášky pro letní docházku je třeba předat do konce května. Foto: Shutterstock

Více o provozu školek
o prázdninách na webu
města pod zkratkou:
riz.cz/los2z
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Fanděte hokejistům i se svými sousedy
Za několik týdnů zachvátí Česko další díl hokejového „šílenství“. Začíná 81. Mistrovství světa v ledním hokeji, které se koná
v Německu a ve Francii. Fanoušci v Příbrami mohou stejně jako při ME ve fotbale přijít na náměstí T. G. Masaryka a fandit našim
hráčům u velkoplošné obrazovky.

Lední hokej patří k nejoblíbenějším sportům
v České republice a při světových šampioná-
tech jsou tisíce párů očí upřeny k televizním
obrazovkám. Příbram je opět jedním z mála
míst, kde mohou lidé zažít výjimečnou atmo -
sféru a společně sledovat české reprezentanty
na velkoplošné obrazovce.

Organizátoři z  Cowárny budou promítat
hned první utkání našich, které se hraje
v pátek 5. května a kdy soupeřem bude favo-
rizovaná Kanada. Úvodní buly zápasu je naplá-
nováno na 5. května ve 20.15. Na náměstí
bude kromě obrazovky o rozměrech 5 � 3,5 m
připraven i doprovodný program. „Chceme

lidem opět nabídnout dostatečný servis
a pohodlí. Připraveno bude sezení, stánky
s občerstvením a o přestávkách mohou diváci
hrát různé soutěže o ceny. Budeme šťastní, když
se o Příbrami bude mluvit jako o místě, kde se
sportu fandí a také se mu daří,“ řekl jeden
z organizátorů Vlastimil Ševr.

Vzhledem k velkému počtu střetnutí budou
další utkání základní skupiny promítána v pro-
storách OC Skalka. Na náměstí se budou zápa-
sy opět vysílat až při vyřazovací části. 

Doprovodný program bude spojen s celým
šampionátem. Na OC Skalka se uskuteční nejen
promítání utkání, ale také turnaj ve stolním
hokeji Stiga – Remax Stiga turnaj. Do dvou
základních kol, která se hrají 6. a 12., se můžete
přihlásit na facebookové stránce události nebo
na emailu polak.miros@gmail.com. V rámci
šampionátu se uskuteční soutěž – Vystřel si na
svého tátu nebo střelba na přesnost.

Cíl pořadatelů je jasný. „Chceme lidi bavit,
vytáhnout je ven, aby město žilo a dýchalo.
Pokud se o Příbrami bude mluvit v tomto duchu,
tak je to pozitivní pro její obyvatele i firmy,“
uvedl další z organizátorů Vojtěch Hrach. Páté-
ho května tedy vezměte vlajky, dresy a při-
pravte hlasivky. Bude se fandit. 

S red

V minulosti se ve „staráku“ už promítalo. A vládla báječná atmosféra. Foto: Cowárna

Po bruslení začíná sezóna pro minigolf
Blíží se zahájení sezóny minigolfu. V dubnu končí provoz ledových ploch velké i malé haly, čekají nás drobná omezení provozu
aquaparku pro veřejnost. 

MINIGOLF
Minigolf Příbram se nachází v areálu Nový

rybník a nabízí vynikající sportovní relaxaci.

Osmnáct drah různých obtížností bude veřej-
nosti k dispozici poprvé v pondělí 24. dubna.
Minigolf bude v provozu každý všední den od

15.00 do 18.00, o víkendech od 13.00 do
18.00.

ZIMNÍ STADION
V dubnu bude zároveň poslední možnost si

zabruslit. Provoz obou ledových ploch bude
ukončen 23. dubna 2017. Do té doby se bude
konat veřejné bruslení, bruslení pro seniory
a bruslení pro děti podle rozpisu, který nalez-
nete na našem webu.

AQUAPARK
V neděli 23. dubna od 8.00 do 10.00 budou

pro veřejnost k dispozici pouze dvě plavecké
dráhy. 

Více informací o provozu Sportovních zaří-
zení města Příbram je možné získat na webo-
vých stránkách www.szm.pb.cz.

S Miroslava Poláková 
SZM Příbram

Méně červeného fixu
I jen letmý pohled do podkladů příbramských hasičů neskýtá příliš důvodů k optimismu. Na vytištěných mapách jsou fixem
obtaženy ulice, v nichž na sklonku loňského roku projížděly hasičské stříkačky CAS 24 a CAS 30. Převážná většina čar má zelenou
barvu, což značí, že hasiči tu projeli bez problémů. Červené čáry tečkované značí komplikovanou průjezdnost a červené s křížky
signalizují nemožnost přístupu velké hasičské techniky. Přeloženo do běžného jazyka: při požáru by se hasiči dostávali do
„červených zón“ jen obtížně.

Na červeném značení v  podkladech pří-
bramských hasičů jsou znepokojivé dvě věci
– jednak se koncentruje do určitých částí měs-
ta, a tak většinou nejde o jednu ulici, ale jejich
shluk, a jednak žije v některých z těchto lokalit
mnoho obyvatel. To se jedná především
o výškové budovy na Drkolnově nebo tzv. kři-
žáky.

NEJEN PARKOVÁNÍ
Hlavním problémem pro hasiče je parková-

ní. Auta obsazují nástupní plošiny hasičů,
některé ulice se s narůstajícím počtem aut sta-
ly „divokým“ parkovištěm se stáním po obou
stranách. Vozidla parkují na chodnících, tráv-
níku, v zatáčkách nebo před vchody do domů.
„Rovněž trvá nepříznivá situace po rekonstruk-
cích místních komunikací v roce 2015, kdy
došlo ke zhoršení podmínek pro jízdu požární
techniky – zúžení komunikací, vyvýšení obrub-
níků, okrasné ploty, rádius zatáček a podobně,“
upozornil na další obtíže velitel příbramských
profesionálních hasičů František Vacek. 

Nemožnost průjezdu hasičů v některých uli-
cích způsobují neukáznění řidiči, kteří nechají
své vozy na nevhodných nebo přímo zakáza-
ných místech. Na druhou stranu ze špatného
parkování nelze vinit pouze řidiče, v někte-
rých oblastech jednoduše nejsou místa pro
parkování. „Uvědomujeme si těžkou situaci pro
hasiče i pro řidiče a snažíme se měnit věci k lep-
šímu. Například jsme uvolnili některá místa
u Zámečku-Ernestina, vybudovali nové parko-
viště na Hvězdičce a připravujeme projekt pro

parkování u hlavního areálu nemocnice,“ řekl
příbramský místostarosta Václav Švenda s tím,
že na parkování také více dohlíží městská
 policie.

PŘES 100 NOVÝCH MÍST NA DRKOLNOVĚ
V případě, že Příbram získá dotaci z Inte-

grovaného regionálního operačního programu
ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů,
vznikne 34 parkovacích míst, ve stejné ulici
u Březohorského hřbitova bude k dispozici
dalších 86 míst v režimu P+R (park and ride,
odstavení vozu s přestupem na MHD). Spo-
lečně s loňským uvolněním části placeného
parkoviště v Šachetní ulici půjde o významné
zlepšení možností parkování.  

Do budoucna mohou další parkovací místa
vzniknout u tzv. kyslíkové stanice u zdabořské
nemocnice, kde by mohl být prostor pro 
30 aut. Výhledově se uvažuje i lokalitě ve Slun-
né ulici směrem k ulici Za Štolou. „I když exis-
tuje jednoznačný důvod k radosti, že se situace
na Drkolnově už letos významně zlepší, upozor-
nil bych, že po otevření nových parkovišť se
městská policie více zaměří na dodržování
správného parkování mezi domy,“ dodal Vác-
lav Švenda. Až tedy hasiči budou napříště pro-
vádět zkušební jízdy a značit si barevnými
fixy, existuje větší pravděpodobnost, že
budou vypisovat především zelenou barvu. 

S Stanislav D. Břeň

Kritické lokality pro hasiče

Dlouhodobě špatná situace v okolí ulic
Čechovská a Budovatelů
– nemožný přístup pro výškovou techni-

ku u všech budov tzv. křižáků
– špatná průjezdnost pro veškerou tech-

niku (ve večerních hodinách nemožné)
– v okolí křížového domu s pečovatelskou

službou v ul. Brodská

Nepřístupný věžový dům č. p. 54 z ul.
Hálkova pro veškerou techniku
– v okolí zcela neprůjezdné ul. Nad Jat-

kami a Severní
– v okolí Zámečku-Ernestina v ul. Na Pří-

kopech a Tyršova, při zaparkovaných
vozidlech neumožněn průjezd během
celého dne pro požární techniku

Dlouhodobě kritická situace na sídlišti
Drkolnov
– jedná se o veškerý přístup ke všem

výškovým budovám a neprůjezdnost
celé oblasti

Jednotlivé ulice na Březových Horách
– neprůjezdné ulice Okružní, Mírová, Na

Svahu, Úzká
– přístup v okolí MŠ Jana Drdy
– ul. Havířská, Jarolímkovy sady, Třemo-

šenská, Heyrovského (část), Rudná

Dlouhodobě špatná průjezdnost a pří -
stup
– týká se ulic Boženy Němcové, Erbeno-

va, náměstí Fráni Kučery, Komenské-
ho

– vjezd na Václavské náměstí a ul. Stře-
lecká v denních hodinách pro veškerou
techniku (nedodržování parkovacích
míst)

– v ul. Jungmannova zcela nemožný pří-
jezd k MŠ V Zahradě; ul. Krátká

Volných míst k parkování je jako šafránu. Foto: Shutterstock
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Ve více zdrojích vody má Příbram 
velkou výhodu
Většina lidí, kteří přijedou do Příbrami a mají možnost ochutnat kohoutkovou pitnou vodu, ocení její chuť i „pitelnost“. Voda
v Příbrami je dlouhodobě dobrá především díky zdrojům, které se nacházejí v Brdech. „V blízké budoucnosti se Příbram o kvalitní
vodu nemusí obávat,“ říká Ivan Eis, generální a finanční ředitel společnosti 1. SčV, která zajišťuje dodávky vody pro Příbram.

ODKUD PŘÍBRAM V SOUČASNOSTI ZÍSKÁVÁ
SUROVOU VODU PRO ÚPRAVU NA PITNOU?

Největšími zdroji surové vody jsou brdské
vodárenské nádrže Pilská, Láz a Obecnice
a samozřejmě řeka Vltava (odběr vody je reali-
zován za obcí Solenice). Ta je však v současné
době pro vysokou ekonomickou náročnost čer-
pání vody využívána jen jako zdroj doplňkový.
Menšími zdroji jsou pak brdská prameniště pod-
zemní vody Lipový luh a důlní voda z Dědičné
štoly. Zcela samostatným zdrojem jsou studny
sloužící pro zásobování Pečic. 

JSOU TYTO ZDROJE DOSTATEČNÉ 
I PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROKY?

Příbram i okolní obce a osady zásobované
ze skupinového vodovodu jsou na tom z hle-
diska dostupného množství vody pro výrobu
pitné vody velice dobře. Nespornou výhodou
systému zásobování tohoto vodovodu je sku-
tečnost, že využívá několik vodních zdrojů,
které lze vzájemně různě kombinovat. V pří-
padě potřeby tak lze nahradit omezenou
vydatnost či zhoršenou kvalitu v některém
zdroji vyšším odběrem vody ze zdroje jiného.
Z tohoto pohledu je třeba zmínit skutečnost,
že i kdyby např. ve všech třech vodárenských
nádržích v Brdech, které jsou hlavními zdroji
surové vody, byl vody přechodný nedostatek,
má systém k dispozici ještě plně postačující
odběr vody z Vltavy. Tato výhoda je však na
druhé straně vykoupena poněkud vyššími
náklady na výrobu vody než například u sys-
tému s jedním zdrojem.

Vývoj dostupného množství vody ve vodních
zdrojích v horizontu pěti až deseti let bude
závislý zejména na charakteru počasí, jmeno-
vitě pak na množství, intenzitě a rozložení srá-
žek, neboť všechny hlavní zdroje využívají vodu
povrchovou. 

BUDOU MÍT KLIMATICKÉ ZMĚNY 
VÝRAZNÝ DOPAD NA ZDROJE VODY?

Pokud se naplní scénáře předpokládaného
dopadu klimatických změn na naši republiku,
lze v budoucnu očekávat zvýšení nerovnoměr-
ností ve výskytu srážek, tj. častější a delší sucha

střídaná kratšími, ale o to intenzivnějšími dešti.
Pro vodárenské nádrže v Brdech to bude zname-
nat vyšší kolísání hladin apotřebu většího využí-
vání jejich akumulačního prostoru. Nelze zcela
vyloučit, že v některých letech bude množství
vody v nádržích omezené a bude třeba je oproti
stávajícím stavu více doplňovat odběrem vody
z Vltavy. Předpokládat lze v této souvislosti také
významné kolísání kvality vody v těchto nádr -
žích. V případě Vltavy, jejíž tok je dostatečně
regulován přehradami, je iv dlouhodobém hori-
zontu jisté, že množství vody pro potřeby
 zásobování příbramského vodovodu bude dosta-
tečné. Celkový nedostatek pitné vody pro oby-
vatele Příbrami v blízké budoucnosti nehrozí. 

KOLIK VODY PRO PŘÍBRAM DODÁVÁTE
A JAK SE DLOUHODOBĚ VYVÍJÍ SPOTŘEBA? 

Množství dodávané pitné vody do skupino-
vého vodovodu se v posledních pěti letech pohy-
buje kolem 2,5 mil. m3/rok. Z tohoto množství
je asi 2 mil. m3/rok dodáváno do Příbrami a 0,5
mil. m3/rok do okolních obcí. Je zřejmé, že
v posledních letech spotřeba vody mírně klesala.
Z důvodu útlumu spotřeby v průmyslu a služ-
bách, a také díky přepojení některých objektů
na vlastní vodní zdroje. K zastavení tohoto dlou-
hodobého trendu došlo v roce 2016, kdy se
naopak spotřeba mírně navýšila. Ačkoliv tomu
reálná situace příliš neodpovídá, ve výhledu jed-
notlivé lokality předpokládají (studie zpracovaná
na základě vyjádření měst a obcí), že do roku
2030 dojde k nárůstu spotřeby až na 4,2 mil.
m3/rok. Z našeho pohledu je však toto číslo, zej-

ména vzhledem k dosavadnímu i předpokláda-
nému demografickému vývoji avývoji průmyslu
v tomto regionu spíše utopií. 

OBJEM ODPADNÍ VODY 
SE NĚJAK ZÁSADNĚ MĚNÍ? 

V případě množství čištěné odpadní vody je
situace složitější. Protože na čistírnu odpadních
vod (ČOV) jsou částečně svedeny idešťové vody,
kolísá množství čištěné vody meziročně podle
množství a charakteru srážek. Obecně se ale
v posledních letech pohybuje množství čištěné
odpadní vody mezi 3–4 mil. m3/rok. Teoreticky
se množství čištěné vody v posledních letech zvy-
šuje, a to díky postupnému napojování dalších
odběratelů i nových obcí. V nedávné době byly
na ČOV přivedeny odpadní vody z obcí Podlesí,
Háje, Lhota u Příbramě, Trhové Dušníky a osady
Orlov. 

V POSLEDNÍCH LETECH SE HODNĚ MLUVÍ
O ZBYTCÍCH LÉKŮ NEBO HORMONŮ, 
KTERÉ SE Z ČISTÍREN DOSTÁVAJÍ 
DO PŘÍRODY…

Voda vypouštěná z ČOV Příbram splňuje ve
všech parametrech platné povolení k vypouš-
tění odpadních vod do vod povrchových,
jehož limity jsou stanoveny v souladu s nej-
lepšími dostupnými technologiemi podle čes-
ké a evropské legislativy.

Rezidua farmak, produktů osobní péče a hor-
monů nejsou na ČOV Příbram systematicky sle-
dována, neboť pro to v ČR neexistuje zákonný
rámec. Tato stanovení jsou navíc velice náklad-
ná a jejich plošné zavedení by znamenalo navý-
šení nákladů na čištění. Proces odstraňování
těchto látek byl ale již podrobně prozkoumán
v odborných studiích. Z jejich výsledků vyplý-
vá, že biologické ČOV jsou schopny některé lát-
ky odstraňovat ve vysoké míře (až 95 % např.
u ibuprofenu nebo léčivé složky aspirinu), jiné
látky jsou odstraňovány méně. Zvýšení odstra-
ňování těchto látek ale není se stávající tech-
nologií možné a bylo by nutné vybudovat zcela

nové technologické celky jako písková filtrace,
chemické čištění či sorpce na aktivním uhlí. To
by si ovšem vyžádalo zásadní investice a také
zvýšení provozních nákladů ČOV. Do budoucna
je v této oblasti vše závislé zejména na vývoji
legislativy.

KDE VIDÍTE HLAVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
PRO ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S VODOU ZE
STRANY PŘÍBRAMSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
I FIREM?

Co se týká spotřeby pitné vody, domnívám
se, že se v domácnostech ani průmyslu vodou
již neplýtvá a že další výrazná úsporná opatření
nelze očekávat. Extrémní omezení  spotřeby
vody by navíc mohlo být i kontraproduktivní
azhoršovat provozní podmínky apřípadně ikva-
litu vody díky dlouhé době zdržení vody ve
vodovodní síti. Příležitosti pro šetrné zacházení
s pitnou vodou tak vidíme spíše ve zlepšování
technického vybavení domácností i podniků
úspornějšími zařízeními (úspornější pračky,

myčky nebo toalety). Kde však vidíme velký
prostor pro zlepšení při zacházení s vodou, je
napouštění bazénů, akumulačních nádrží a jiné
velké nárazové odběry vody z vodovodní sítě.
Tyto činnosti by měly být prováděny uváženě,
rovnoměrně pozvolným průtokem a v ideálním
případě také po dohodě s provozovatelem vodo-
vodu tak, aby nedocházelo k výrazným pokle-
sům tlaku vody, nebo dokonce k přerušování
jejích dodávek. Do budoucna je samozřejmě nut-
né neustále přemýšlet o velmi odpovědném pří -
stupu ke spotřebě pitné vody, zejména pokud
jde o její využívání k jiným účelům než na pití
a vaření nebo osobní hygienu. Tedy např. ke
splachování, zalévání atd. Myslím, že do
budoucna bude jakákoli možnost recyklace
např. vody dešťové nebo vody vyčištěné z ČOV
k těmto účelům velkým tématem i přes to, že
případné investiční náklady takových změn
v systému budou zcela jistě velmi vysoké.

S Stanislav D. Břeň

Množství vyčištěných vod v ČOV Příbram
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Ivan Eis, generální a finanční ředitel 1. SčV

V nedávné době byly na ČOV přivedeny odpadní vody z obcí Podlesí, Háje, Lhota u Příbramě, Trhové Dušníky a osady Orlov. Foto: 1. SčV
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BRDY

Do jarních Brd na kole
Jaro je v plném proudu, a proto tentokrát uděláme výjimku, budeme myslet na cyklisty a nabídneme jim pořádné protažení
v čerstvém brdském povětří. Výlet střídá stoupání a sjezdy a nabídne nám jak příjemnou jízdu lesy, tak několik vyhlídek
i projížďku volnou podbrdskou krajinou kolem Litavky. 

Délka výletu: 36 km
Typ: cyklovýlet
Náročnost: střední
Podrobná mapa včetně GPS souřadnic: na webu
pribram.eu

POPIS TRASY
Kdy je to možné, držíme se už vyznačených

cyklotras č. 302, 8190 a 8198 a také turistic-
kého značení. Od Hornického muzea Příbram
se vydáme přes Litavku do Podlesí, napojíme
se na cyklotrasu č. 302 a spolu s ní dojedeme
až do Nového Podlesí, kde ji opustíme a přes
Oseč dojedeme ke křižovatce U Vojáka nad
Obecnicí (pěkný výhled do kraje) a na cyklo-
trasu č. 8198. Vystoupáme do Obecnického
sedla, zahneme vpravo na Buršovskou lesní
cestu (LC) a po ní pojedeme až na křižovatku
s LC Káňská. Pokračujeme po ní a dále po Čiha-
delské na Obecnickou. Tady uhneme vpravo
a stoupáme až do Borského sedla na křižovat-
ku s Jeřábeckou cestou. Na ni uhneme a těsně
mineme vrchol Brdců s  možností hezkých
výhledů a na křižovatce U Vojáka pod Brdci
přejedeme na Borskou LC. Po ní nejprve skoro

po rovině až k Boudě U Břízy, od ní již klesáním
na křižovatku U Obrázku s cestami Planýrkou,
Zalánskou a Andělskou – na cyklotrase č. 8190
a modré tur. značce. Po ní také vyrazíme vlevo
a hned na další křižovatce zabočíme na Havel-
skou LC. Po modré dojedeme až na Skelnou
Huť. Přejedeme na Perkanskou LC a překoná-
me malé stoupání na hřeben Závírky a pak kle-
sáme k Pilskému potoku. Od něj dále po modré
stoupáme až na rozcestí U Pilské studánky
a rozcestí s LC Struhy těsně pod Pilskou nádrží.
Zabočíme na Struhy a podél vodního kanálu
dojedeme až do Lázu. Zde je otevřená restau-
race a občerstvení nám možná přijde vhod.
Potřebujeme se dostat k odbočce do místní
části Kout, kde začíná příjemná polní cesta
přes pastviny do Bohutína. Po cestě mineme
někdejší důl Rudolf, projedeme kolem Vyso-
kopeckého rybníka a napojíme se na naučnou
stezku podél Litavky. Když dorazíme ke sta-
dionu 1. FK Příbram, už je to jen na dohled
k  výchozímu bodu – Hornickému muzeu.
Předtím se ale můžeme občerstvit v restauraci
U Modré kočky. 

ZAJÍMAVOSTI
Bouda U Břízy: Nevyužívaná strážní bouda.
Skelná Huť: Někdejší sklárna, nyní se zde nabí-
zejí krásné pohledy do okolí.
Pilská nádrž: Vodní plocha v půvabném údolí,
která slouží mj. jako zásobárna vody pro Pří-
bram.
Struhy: Kanál, který přiváděl vodu z Brd na
Březové Hory, kde bývala využívána k průmy-
slovým účelům; tato ojedinělá technická
památka je ale v neutěšeném stavu.
Lesopark Litavka: Nedávno zbudovaná nauč-
ná stezka přibližuje místní faunu i flóru a také
hornickou minulost regionu. Na jejím začát-
ku/konci u stadionu je malá obora se zvěří.
Těžní věž Rudolf: Betonová věž, která připo-
míná těžbu olova v této lokalitě. V Bohutíně
se také můžete zastavit ve skanzenu Řimba-
ba.
Restaurace v Lázu, Bohutíně a na Březových
Horách

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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Takto vypadá Třemošná při pohledu z Borské cesty. Foto: Pavel Čámský

Příběhy příbramských rodů ve staletích
Od toho, jak dlouho lidé žijí na určitém místě, se většinou odvíjí jejich vztah k dané lokalitě. V Příbrami se nachází několik rodů,
které tu mají zapuštěné kořeny po staletí. V novém seriálu si připomeneme příběhy některých z nich. Jejich vypravěčem bude
příbramský genealog Petr Kalivoda, který je také autorem tohoto úvodního dílu.

V loňském roce si Příbram připomněla výročí
800 let od první písemné zmínky o městě.
V  rámci oslav byly vzpomenuty významné
osobnosti a jejich vliv na rozvoj a fungování
Příbrami. Majitelé města, starostové, zde naro-
zení nebo žijící vzdělanci, báňští odborníci. To
jsou ale v každé generaci jen jednotlivci. Kdo
měl hlavní podíl na tom, že často poničené měs-
to vždy znovu povstalo? Pracovití a podnikaví
lidé: příbramští měšťané, horníci a hutníci
z Březových Hor a dalších vsí, rolníci pracující
na chudé půdě v okolí města. Málo z nich doká-
zalo zajistit bezstarostný život svých četných
dětí. Potomci v každé další generaci začínali
nový boj za snesitelný život či  přežití.

Jsem genealog zabývající se dlouhodobě pří-
běhy lidí z minulosti Příbramska, zvláště pří-
bramské farnosti. Naprostá většina dat
o konkrétních lidech v Čechách, stejně tak na

Příbramsku, pochází z období po třicetileté vál-
ce. Z údajů dříve známých o jednotlivých
liniích a nyní doplněných o informace o celých
rodech jsem vybral následující: Káš, Herolt,
Havrlík, Ježek, Žlutický, Oppl, Jelínek (dva
nepříbuzné rody), Vojíř. Lidé těchto rodů žili
v Příbrami, na okolních mlýnech, na Březových
Horách, v takzvané šosovní vsi Lazci a v dalších
vsích příbramské farnosti. V  následujících
vydáních vám představím osudy těchto leti-
tých příbramských rodů.

V dnešní době se v rodopisu často nesprávně
používá výraz „rodokmen“ pro jakékoliv for-
my zpracování „stromu života“. V případě
dějin rodů lidí stejného příjmení a společného
předka o rodokmen půjde, i když zde kvůli roz-
sahu, omezený. Vybraná příjmení se vyskytují
v Příbrami a okolí po celá staletí a většina z nich
patří dodnes k početným. Z důvodu respektu

k zákonu o ochraně osobních dat budou zde
osobní údaje vždy starší sta let. Od každého
příbramského příjmení vybraného do seriálu
někoho z potomků osobně znám. Někdy jsou
to potomci matky s jiným příjmením po otci.

Kromě zajímavých informací o naší historii
by následující příspěvky mohly přispět do této
polemiky: Jsme dost hrdí Češi? Jsme hrdí na
svůj původ? Víme, kdo byli naši předkové ale-
spoň několik generací do minulosti? Nedávno
mi dvacetiletá slečna řekla, že nezná rodné pří-
jmení své babičky. Na sídlišti v Příbrami spolu
v domě bydlí dva lidé. Vůbec se neznají a při-
tom, jak zjistil genealog, jsou vzdálení pokrev-
ní příbuzní. Ostatně popřemýšlejte sami, kolik
znáte svých předků…

S Petr Kalivoda
Genea Příbram

T. G. Masaryk a jeho stopy na Příbramsku
Sedmého března jsme si připomněli 167. výročí narození prvního československého prezidenta. Je známo, že jeho první letní sídlo
v roli prezidenta představoval zámek v Hluboši. Pobýval tam v roce 1920 s rodinou a prožil tam prý krásné Vánoce. Jeho ženě
Charlottě se tam líbilo, ale Masaryk na zámku nastydl a vážně onemocněl. Možná tohle bylo příčinou, že za nové letní sídlo mu
pak byly vybrány Lány. 

Za svého pobytu v Hluboši vyjížděl na koni
Hektorovi do okolí. Devatenáctého září 1920
měla Dělnická tělocvičná Jednota v Obecnici
první veřejné cvičení, na které se přijel podívat
i Masaryk a pochválil cvičící. Do Obecnice zaví-

tal opět 23. září 1920 a za uznání tělovýchovné
práce odevzdal pro Dělnickou Jednotu na obec-
ním úřadě 1000 korun. Pamětníci tvrdí, že byl
viděn na koni i v Dobříši a že navštívil hotel
Heinz. 

Březové Hory navštívil Masaryk už jako říš-
ský poslanec. Jednatřicátého května 1892
o 11. hodině vypukl na nárazišti Mariánského
dolu požár. Neopatrný horník odhodil do sklíp-
ku náraziště oharek z kahanu a vznikl požár,
jenž se rozšířil i na okolní šachty. Při důlní kata-
strofě zahynulo 319 osob. Masaryk přijel na
místo katastrofy, vyptával se na možnosti
pomoci, jeho jméno obsahuje seznam dárců,
kteří pomohli penězi pozůstalým – hlavně vdo-
vám a sirotkům. 

Pamětní deska na budově ZŠ na Březo-
vých Horách přináší svědectví o této důlní
katastrofě. Také připomíná návštěvu prezi-
denta T. G. Masaryka na Anenském dvoře, kdy
24. září 1920 promluvil k nespokojeným hor-
níkům památnou řeč, v níž varoval před bol-
ševismem. Potomci rodiny Kolaříků, kteří
panství v roce 1925 koupili, zřídili na zámku
Hluboš muzeum T. G. Masaryka a jeho ženy
Charlotty. Několik let bylo vyhledáváno turis-
ty, nyní je zámek nabízen k prodeji. Rozhod-
nutí majitelů litujeme. Exponáty z muzea jsou
prý uloženy v krabicích. Zde stopa po Masary-
kovi a jeho rodině končí. Ve svém archivu jsem
našla výstřižek ze starého čísla Periskopu se
zmínkou o návštěvě T. G. Masaryka v Sedlča-
nech ve spojitosti s prof. J. Pávem a o pomníč-
ku T. G. Masaryka v nedaleké Doubravici. 

S Lidmila Ripová

Zámek Hluboš Foto: wikipedia
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1. dubna 1887
Johana Langová pronesla členům zpěvác-
kého spolku Dobromila přednášku o Bože-
ně Němcové.

5. dubna 1957
Příbramští horníci byli vybaveni novinkou,
důlní lokomotivou Mora-Polak.

14. dubna 1907
Přímo při předvolební veřejné schůzi
v Měšťanské besedě v Příbrami zemřel
kandidát živnostenské strany Bohumil
Bělík. 

19. dubna 1837
Byla v Příbrami slavnostně otevřena Hlav-
ní škola, původně umístěná v budově sta-
rého soudu. Jednalo se o jeden z kroků
k postátnění škol v Rakousku.

19. dubna 1847
Byla vysvěcena budova báňského ředitel-
ství na náměstí.

21. dubna 1917
Ve vlacích projíždějících Příbramí se
poprvé objevily průvodčí – ženy.

24. dubna 1577
Příbramský cech pekařů obdržel od svých
berounských kolegů statuta a práva. Toto
datum je možné považovat za vznik ce -
chu, jednoho z nejstarších v Příbrami.

26. dubna 1867
V Kardašově Řečici se narodil Josef
 Vlasák, OCr., absolvent příbramského
gymnázia, velmistr řádu křížovníků s čer-
venou hvězdou a mj. čestný občan Pří-
brami.

28. dubna 1967
Byly obnoveny trhy na příbramském
náměstí.

29. dubna 1707
Sochař Ondřej Filip Quitainer zahájil svoji
činnost na Svaté Hoře.

DUBENGenerál Filip Bedřich
z Breuner dorazil 
s vojskem i do Příbrami
V tomto pokračování našeho vyprávění se znovu ponoříme do hlubin třicetileté
války, kde jsme naše chronologické líčení více než před rokem přerušili. Zatímco
o jednotlivých obyvatelích našeho města té doby víme jen velmi málo, většinou
sotva jméno a povolání, příběhy lidí, kteří se kolem našeho města často jen mihli
nebo zprostředkovaně do jeho dějin zasáhli, jsou mnohem barvitější. Jednou
z takových osobností byl i Filip Bedřich z Breuner (1601–1638), v německém pravopise
Philipp Friedrich von Breuner, též Preiner, císařský plukovník a generál.

Filip se narodil do vlivného šlechtického rodu,
který pocházel z Holandska. Jeho vzdáleným pří-
buzným byl např. i pozdější pražský arcibiskup
Jan Josef (1641–1710). Po studiích byl poslán
na výchovu ke svému bratranci Janovi, císařské-
mu polnímu zbrojmistru a dvornímu radovi, ve
kterém následně viděl svůj vzor a inspiraci pro
vojenskou kariéru. Po Janově boku také prodělal
první vojenské operace a zároveň tím vstoupil
do služeb Habsburků. 

Filip se zúčastnil mj. bitvy na Bílé hoře, v roce
1625 je již uváděn jako plukovník a velel svému
pluku. V roce 1626 se účastnil tažení v Horních
Rakousích proti vzbouřeným sedlákům. Jeho
pluk také bojoval vproslulé bitvě uLützenu v roce
1632, v níž podléhal velení maršálka z Pappen-
heimu. V této bitvě se podle dobových zpráv vel-
mi vyznamenal, jeho bratranec Jan byl v této bitvě
smrtelně zraněn. 

Filip Bedřich působil následně ve vojsku pod
vrchním velením Albrechta z Valdštejna, patřil
k jeho důležitým důstojníkům a jeden čas byl

Valdštejnovým osobním komořím. Právě od něj
se nám dochovalo několik zpráv z Valdštejnova
pozdního osobního života, mj. se vyjádřil, že
„jedinou radostí Jeho Milosti Knížete (tj. Albrechta
z Valdštejna) na tomto světě je hřebčín.“

Jako takový se zúčastnil i legendární plzeňské
schůzky v lednu 1634, během které plukovníci
slíbili věrnost Valdštejnovi, a on je na oplátku
zbavil této povinnosti, pokud by se jakkoliv pro-
vinil proti císaři. Valdštejn již byl v té době v pod-
statě mrtvý muž a většina z jeho důstojníků si
hleděla především zachránit vlastní existenci.
Po Valdštejnově smrti v únoru toho roku přešel
pod velení generála Gallase. V roce 1635 bojoval
v bitvě u Nördlingenu a dobyl Švédy obsazený
Heidelberg. Následně se s armádou přesunul
k Baltskému moři, kde v roce 1638 zemřel při
obléhání Warnemünde na vysokou horečku. Jeho
tělo bylo převezeno do Vídně, kde byl následně
s velkými poctami pohřben. 

Do příbramských dějin zasáhl Filip z Breuner
koncem června roku 1626, kdy tudy táhl směrem
k Horním Rakousům. V Příbrami se vojsko zasta-
vilo pouze krátce azřejmě ani nenapáchalo žádné
vážné škody. Cílem tažení bylo potlačit selské
povstání poblíž českých hranic, které již několik
měsíců sužovalo tuto korunní zemi, což se nako-
nec Breunerově armádě povedlo. Armáda během
léta postupně obsazovala jedno místo za druhým
ak rozhodujícímu střetu mezi vzbouřenými sed-
láky a habsburským vojskem došlo 30. srpna
1626 poblíž města Bad Leonfelden nedaleko
Vyššího Brodu na české straně. Poté už nebylo
těžké zlomit zbytky odporu a nastolit v zemi
základní pořádek. Třicetiletá válka měla teprve
větší část své doby před sebou.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

O dobrodiní očkování
Část zainteresované veřejnosti a zvlášť nezkušení rodiče malých dětí vedou v poslední době bouřlivé diskuze, zda má být v naší
zemi povinné očkování dětí proti devíti nemocem, jako je záškrt, černý kašel, dětská obrna, spalničky, zarděnky, příušnice a tak
dále. 

Je pravda, že u mizivého procenta dětí
nastane po očkování prudká reakce, která
může vést k dalším závažnějším potížím. Také
nelze proočkovat všechny děti například ze
závažných zdravotních důvodů, přestože by
jejich rodiče o očkování stáli. A právě tito rodi-
če, jejichž dítě v současnosti onemocnělo třeba
černým kašlem, by měli vyprávět těm, kteří
toto dobrodiní současné lékařské vědy nero-
zvážně odmítají, jak strašlivé jsou denní i noč-
ní záchvaty dávivého, křečovitého kašle,
pauzy před hlubokým obtížným nádechem
a lapání dítěte po dechu, které mohou skončit
i tragicky.

ŽÁDNÁ NOVINKA PRO OSVÍCENÉ RODIČE
Proti již naštěstí vymýceným pravým nešto-

vicím nechávali osvícení rodiče očkovat své
děti už na konci 18. století, zatímco jiní, plní
předsudků, museli být například už v první
třetině 19. století přinuceni k ochraně svých
potomků a jejich vrstevníků před touto zni-
čující chorobou tím, že jim byl odepřen přístup
k některým sociálním výhodám. Současná pra-
xe, že neočkované dítě nesmí být přijato do
předškolních zařízení, není tedy ničím novým.

Jinou, dost častou a nebezpečnou nemocí,
která kosila malé děti ještě poměrně nedávno,
je záškrt, proti kterému se u nás očkuje až od
roku 1946. Podle příbramských matrik zem-
řelých podléhalo této chorobě ještě na počátku
20. století několik malých dětí ročně. Epide-
mie záškrtu v  roce 1876 si vyžádala život
nejméně 43 dětí, a nezáleželo na tom, z jakého
sociálního prostředí pocházely. Známý je

smutný příběh rodiny příbramského radního
a pozdějšího starosty Blažeje Mixy, kterému
tehdy během tří týdnů zemřely čtyři děti na
záškrt a také spálu. 

ZÁZRAKY DĚLAT NEUMÍM
Zoufalství jedné matky z hornického Pří-

bramska popsal ve svých Havířích, vydaných
poprvé v roce 1945, František Zpěvák. Jeho
příběh zde ve zkrácené podobě uvádím:

Zanícené hrdlo pětiletého Vašíka bylo otek-
lé, takže se dusil. Na jeho nedávno ještě ohnivě
rudých, rozpálených tvářích se začaly objevo-
vat modravé skvrny. Zoufalá matka marně
podávala dítěti lék, který nepomáhal. Během
dne přišel báňský lékař, změřil dítěti pulz,

nahlédl do jeho úst, položil mu ruku na čelo
a vážně pokýval hlavou. Matce řekl: „Všechno
je v rukou božích, může se i uzdravit, ale já
nejsem všemohoucí. Zázraky dělat neumím,
musíte být připraveni na vše.“ Matka se dala
do pláče. Po odchodu lékaře chlapec zíral do
prázdna nevidoucíma očima a přestával
dýchat. Matka se po chvilce vzchopila a roz-
hodla se, že chlapce zkusí před jistou smrtí
zachránit sama. Z police vzala manželův sáček
havířského „černého prachu“, který se po -
užíval pro odstřelování skály v dole. Trochu
odsypala na talíř a lžící ho rozetřela na mouč-
ku, kterou smíchala s medem na kašičku. Tu
nabrala na ukazováček, otevřela chlapcova
ústa a kašičku zasunula chlapci do krku, jak
nejhlouběji to šlo. Vašík se zakuckal a vychrlil
spoustu páchnoucího hnisu. Jeho tělíčko se
křečovitě zacukalo a po několika mocných
otřesech mu ruce bezvládně klesly podél těla.
Po chvíli začala chorobná červeň v jeho obličeji
ustupovat. Vašík zamrkal a rozhlédl se udive-
ně po světnici. Lékař, který marně očekával
zprávu o chlapcově úmrtí, se druhého dne
vydal za ním domů. Když Vašíkově matce slí-
bil, že její tajemství neprozradí (užívání vyfa-
sovaného prachu k  jiným než havířským
účelům bylo trestné), matka mu svěřila, jak
své dítě zachránila.

Zdá se, že v porovnání s tím je píchnutí jeh-
lou, zvýšená teplota a několikadenní rozmrze-
lost očkovaných dětí zanedbatelnou potíží. 

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Havířský „černý prach“
odsypala na talíř, rozetřela 
na moučku, smíchala
s medem na kašičku, 
kterou zasunula chlapci 
do krku.

Do příbramských dějin zasáhl
Filip z Breuner koncem
června roku 1626, kdy tudy
táhl směrem k Horním
Rakousům.

Třicetiletá válka – rytina Foto: SOA v Praze Foto: SOA v Praze

Oddělení s dětskými hroby na březohorském hřbitově asi roku 1927. Foto: SOkA Příbram



Městské byty k pronájmu 
Příbram I, nám. T. G. Masaryka 100

byt č. 2, 2+1, 90,23 m2

Příbram IV, Čs. armády 5

byt č. 31, 2+0, 39,65 m2

Příbram I, Plzeňská 77

byt č. 46, 1+0, 23,10 m2

Příbram VII, Osvobození 306

byt č. 14, 1+1, 30,53 m2

Více informací: Alena Tůmová, 
Městská realitní kancelář, tel.: 318 498 294,
e-mail: alena.tumova@pribram.eu

Endy je osmiletý kříže-
nec. Je celý černý

s bílou náprsenkou.
Projevuje se jako tem-

peramentní pejsek,
hodný a pozorný a veli-
ce vnímavý. Byl vrácen

z adopce zpět do útulku, protože nehlídal podle
představ majitele.

Dastymu je přibližně
osm let a je přátelský

k lidem. Městští stráž-
níci jej odchytili

9. března v Březnické
ulici u velkoobchodu
Koruna. Na krku má

poranění od řetězu, který měl na krku při odchytu.

Baryk je asi devítiletý
kříženec většího vzrůs-

tu, klidné a přátelské
povahy. Je čistotný

a má rád pohyb, proto
by pro něj byl vhodnější

domov se zahradou.

| 31 || 30 |

NA ZÁVĚR

17., 24. 4. 16.00 Čtení z antiky se St. Sloupem
19. 4. 18.00 Tělové svíce. Jak pomoci sobě

i druhým – přednáška H. Šmídové
20. 4. 16.00 Setkání genealogů
25. 4. 17.00 Zdravé sezení – přednáška 

J. Jarošové
2. 5. 18.00 Co nám říkají nemoci? –

přednáška F. Janečkové
4. 5. 17.00 Lovy skvostů temné oblohy –

přednáška Petra Horálka
9. 5. 18.00 Kaleidoskop Jana Rejžka –

hudební pořad
10. 5. 18.00–23.00 Noc literatury (Svatá Hora)
11. 5. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,

prarodičů a dětí (pobočka Škola)
13. 5. 14.00 Hanuš Jelínek – nenápadný génius –

literární vycházka s E. Vaníčkovou
Makosovou

16. 5. 17.00 Dějiny umění. Poezie v obrazech
evropských malířů – přednáška 
J. Froňkové

23. 5. 18.00 Husovy stopy. Cesty prvních
moravských misionářů
přednáška M. Krchňáka

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Výstavy:

COWÁRNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život

a dílo příbramského rodáka
5. 4.–14. 5. Výstava z cyklu Dvojice: Ivana

Lomová – obrazy, Lucie Lomová
– ilustrace

24. 4. 16.00 27. jednání Zastupitelstva města
Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121

19. 4. 17.00–19.00 Finanční gramotnost: 
Finanční svoboda formou hry

26. 4. 19.00 Beach Soccer Příbram –
představení sportu

KALENDÁŘ AKCÍ

22. 4. 8.00 Burza nerostů
DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL

25. 4. 18.00 Hmyz na talíři
3. 5. 19.00 Petr Vašina a Ivan Korený – recitál

19. 5. 19.00 Bernard Blues Band
29. 5. 19.00 Vše o mužích – scénické čtení

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB

Přijměte do rodiny psa z útulku

Město Příbram ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením Bedna, společností Magdaléna a Farní
charitou Příbram pořádá pro děti ….. (tajenka). Akce se koná 27. 4. 2017 od 16 hodin.

Tajenka ze zpravodaje č. 3/2017: Karta seniora města Příbrami. Knihu vyhrávají Švaříčkovi.
Blahopřejeme. Pro vyzvednutí výhry kontaktujte redakci.

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.

Více informací v Psím útulku Lazec nebo na www.utulekpribram.cz.

do 3. 11. Princezna a drak – loutky
do 7. 5. Příbramit a bytízit
do 7. 5. Zmizelá Příbram
do 29. 12. Minerály z lomu Těškov u Rokycan

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

19. 4. 19.00 The Backwards – Beatles Revival
21. 4. 19.00 Ženitba
23. 4. 19.00 Poslední recitál Marty Kubišové
25. 4. 10.00 Obsluhoval jsem anglického krále
26. 4. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále

– 1. premiéra
27. 4. 19.00 Slavnostní zahájení HF AD 

– Pavel Šporcl
28. 4. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále

– 2. premiéra
29. 4. 19.00 Prokletí nefritového škorpióna –

náhradní termín za 11. 2. 2017
4. 5. 19.00 Smolíkovi a jejich podivuhodné

dobrodružství
9. 5. 19.00 Ani za milion!

10. 5. 19.00 František Nedvěd 
a skupina Tie Break

11. 5. 19.00 Velký Gatsby
14. 5. 15.00 O kocouru Mikešovi
17. 5. 19.00 Vím, že víš, že vím
18. 5. 19.00 Válka Roseových
21. 5. 10.00 Divadlo patří dětem
22. 5. 17.00 Ženitba
24. 5. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále
25. 5. 19.00 Zabiják Joe
28. 5. 19.00 Ženitba

23. 4. 16.00 Vše o ženách
25. 4. 19.00 Rangers Band
27. 4. 18.00 Přednáška – Jiří Drahoš
16. 5. 19.00 Jablkoň
21. 5. 10.00 Divadlo patří dětem

22. 4. Recykliteratura s K. Rozsypalovou –
Čajovna Příbram

27. 4. Setkání s … Jiřím Drahošem (Malá scéna)

SPOLEK VE ČTVRTEK

Kočky k adopci
Příbramský Spolek pro kočku nabízí

k adopci kočky Arabelu a Bohunku. Obě
jsou kastrované, Bohunka je zvyklá spíše
venku. 

Arabela

Bohunka

Podrobnosti na tel. 792 303 057.

19. 4. 19.00 Rychle a zběsile 8
20. 4. 19.00 Loupež ve velkém stylu
21. 4. 17.00 Anděl Páně 2
21. 4. 20.00 Přes kosti mrtvých
22. 4. 14.00 Mimi šéf – 3D
22. 4. 17.00 Ochránci
22. 4. 20.00 Ztracené město Z
23. 4. 14.00 Mimi šéf
23. 4. 17.00 Ochránci
25. 4. 16.00 Bába z ledu – pro seniory
27. 4. 19.00 Zahradnictví. Rodinný přítel
28. 4. 17.00 Zahradnictví. Rodinný přítel
29. 4. 14.00 Mimi šéf – 3D
29. 4. 17.00 Kráska a zvíře 
29. 4. 20.00 Masaryk
30. 4. 14.00 Mimi šéf
30. 4. 17.00 Zahradnictví. Rodinný přítel

KINO PŘÍBRAM

27. 4. 16.30 Sokolská akademie
13. 5. Župní přebor všestrannosti

SOKOLOVNA PŘÍBRAM

22. 4. Komentované vycházky za přírodou
Brd

1. 5. a 8. 5. Otevřeno
13. 5. Slivice 1945/2017
20. 5. Muzejní noc

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

29. 4. 17.00 1.FK Příbram x FC Sparta Praha
13. 5. 17.00 1.FK Příbram x FC Zbrojovka Brno

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

30. 4. 13.00–16.00 Prohlídka zvonice
10. 5. Noc literatury

SVATÁ HORA

20. 4. Den zdraví
24. 4. Návštěva Domu Natura
24. 4. Povídárna – pro ty, kteří jsou sami

a potřebují si popovídat
27. 4. Taneční odpoledne
9. 5. Kuželkářský turnaj

15. 5. Senioři za volantem – beseda

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

21. 4. 20.00 Křest CD příbramské kapely
O.K.mžik

CLUB U ŽABÁKA

Patrik, asi dvouletý kří-
ženec, se delší dobu

potuloval v Příbrami na
vlakovém nádraží. Po

příchodu do útulku byl
velmi vystresovaný

a každého nového člo-
věka se bojí. Zasloužil by si trpělivého a hodného
páníčka, který mu dá dostatek času na zvyknutí.

5. 5. Veřejné promítání MS v hokeji 2017
6. a 20. 5. Farmářské trhy

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

4. 5. Zápis do mateřských škol zřizovaných
městem

10. 5. Zápis do Speciální mateřské školy

MATEŘSKÉ ŠKOLY

27. 4. 16.00 Pálení čarodějnic
NOVÝ RYBNÍK

3. 5. 17.30 Z historie železniční trati Zdice –
Protivín – přednáška J. Zahradníka

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

A muži 1.A třída 
6. 5. 10.30 Sokol Jedomělice

20. 5. 10.30 Mníšek pod Brdy
B muži – Okresní přebor
30. 4. 17.00 Sparta LUHY
14. 5. 17.00 MFK Dobříš
Dorost – Krajský přebor
13. 5. 10.15 a 12.30 Kunice
Žáci – Krajský přebor
7. 5. 10.15 a 11.55 Velim
8. 5. 10.15 a 11.55 Poděbrady

21. 5. 10.15 a 11.55 Švermov
27. a 28. 5. Celostátní turnaj ml. žáků

AREÁL SK SPARTAK

1. 5. Pochod za Dvořákem na Vysokou
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

6. 5. 9.00 Medvědí stezka – běh a plnění
úkolů v přírodě (v lesoparku
Litavka)

TJ SOKOL BŘEZOVÉ HORY

21.–23. 4. Turnaj ZZS v ledním hokeji
22., 29., 30. 4., 6. 5. Příbramská florbalová liga – 

turnaj
23. 4. Házená – turnaj dětí
24. 4. Otevření minigolfu
13. 5. Agrofert Natural Cup 2017 – pohárová

soutěž v naturální kulturistice
20. 5. Pohár Juda Příbram

Pravidelné kurzy:
Cvičení aquagym (sobota od 10 h)
Cvičení pro seniory (středa a pátek od 13 h)
Cvičení pro maminky s dětmi (středa a pátek od 14 h)

SZM PŘÍBRAM

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

DŮM NATURA PŘÍBRAM

5. 5. 10.00 Pietní shromáždění k uctění Dne
osvobození (Památník na
Hvězdičce, Příbramský
a Březohorský hřbitov)

MĚSTO PŘÍBRAM

22. 4. Den Země – Uklízíme společně Brdy
(info@objevbrdy.cz) 

CHKO BRDY





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

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




