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O PŘEDSUDCÍCH A KACHNÁCH

J sem skřivan a noci jsou pro mne příliš
dlouhé. Každé ráno koukám do tmy,
protože můj rozum velí tělu zůstat

pod peřinou. Přemýšlím o tom, co všech-
no bych měl ten den stihnout, a tak se
chtě nechtě zahřívám na provozní teplo-
tu. Každé ráno však svůj boj prohrávám,
vstávám a snažím se zabavit nějakou
rozumnou činností, kterou je možno
vykonávat i potmě. Před několika dny
jsem tak ještě za ranního pološera vyrazil
umýt svoje auto. Na ulici nikde nikdo,
a přesto se mi podařilo zhlédnout scén-
ku, která jako by z některé z Hrabalových
knížek vypadla. 

Cestu pod někdejším Albertem na
Rynečku se rozhodly přejít kachny.
Odkud vyrazily, to nevím. Možná byly
na myčce přede mnou, každopádně si to
štrádovaly mimo přechod přes silnici do
potoka. Z nízkoprahu se vyrojili lidé bez
přístřeší. Ačkoli bylo víkendové brzké
ráno, provoz na silnici kupodivu nebyl
zanedbatelný a přecházející kachny se
ocitly v ohrožení života. V tu chvíli se
„bezdomáči“ rychle zorganizovali
a počali řídit veřejnou dopravou tak, aby
kachny mohly přejít. 

Zamýšlím se nad tím, kolik z nás, spo-
řádaných občanů, bylo by ochotno orga-
nizovat ranní dopravu a zajišťovat
bezpečnost městských kachen. 

Až příliš často podléháme předsud-
kům, které si sami vytváříme. Někdy
oprávněně, jindy z pohledu na ledovec,
z něhož vidíme jen špičku, a někdy kvůli
věcem, které známe jenom z doslechu.
Předsudky si až příliš snadno utváříme,
a příliš těžko se jich zbavujeme, a to
i když nás protiargumenty bijí do čela.  

Život je až příliš složitý. Nic nejde pau-
šalizovat. Pravda není jenom jedna.
Zrovna ten náš pohled na věc nemusí
nutně být nejsprávnější. Jedna a tatáž
realita vypadá z různých úhlů pohledů
různě. Podíváme-li se na šroubek ze sho-
ra, uvidíme šestiúhelník, podíváme-li se
na tentýž šroubek z boku, uvidíme závit
zakončený obdélníčkem. Co je klam, a co
je pravda?

Já jsem si na ono ráno našel ten úhel
pohledu, že i ta nejopovrhovanější
bytost nás může dojmout ušlechtilým
skutkem. Ostatně, svět může být mno-
hem růžovější. Stačí alespoň občas zaho-
dit pár svých předsudků do popelnice. 

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ PO - PÁ 10 - 17
Možnost telefonické domluvy na čas, který  Vám vyhovuje.
tel: 775 250 453 | www.financevkostce.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA
Třída Osvobození 308, 261 01 Příbram 7

CO U NÁS VYŘÍDÍTE ?
- hypotéky

- stavební spoření

- penzijní připojištění

- pojištění  - životní, majetkové, auta

- investice , termínované vkady, podílové fondy atd, investiční zlato

- podnikatelské úvěry, leasingy, a pojištění podnikatelů

POMÁHÁME PŘI LIKVIDACI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Prodej bytu 3+1 s lodžií, 53,4 m2 v ul. Bož. Němcové
v Příbrami VII, u nám. 17. listopadu. ENB: E. 

Cena: 1,57 mil. Kč

V centru města Dobříše nabízíme obchodní jednotku
241 m2 na prodej či pronájem. ENB: G. 

Cena: 28 514 Kč/m2

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

V Hostomicích ke koupi nabízíme velice pěkný byt
2+kk, 61 m2 ve zrekonstruovaném historickém měš-
ťanském domě v jeho 1. patře. ENB: G. 

Cena: 1,57 mil. Kč

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme.
Zavolejte, přijedeme…

tel. +420 318 630 850, 602 607 982
Dlouhá 90, Příbram III, druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká, rodinná, realitní kancelář 
29 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:

INZERUJTE S MĚSÍČNÍKEM KAHAN

15 689 výtisků do všech domácností v Příbrami.

Tato plocha jen za 1 250 Kč vč. DPH.

Podrobnější informace na:
pribram.eu/mestsky-urad/zpravodaj-kahan.html

Uzávěrka inzerce:
Vždy první den v předchozím měsíci



Vandal 
za sebou zanechal
polámané stromy

Na začátku března někdo poničil nedávno
vysázenou zeleň na cyklostezce z Příbrami do
Bohutína. Po řádění vandala zůstalo šest
poškozených stromů, škoda byla vyčíslena na
30 000 korun a případ si převzala Policie ČR.
Cyklostezka z Příbrami do Bohutína je společ-
ný projekt těchto obcí. Mimo propojení obcí

má jít o začátek cyklotrasy vedoucí z města do Brd. Na výsadbě 38 stromů, které měly být také
připomínkou výročí 100 let od založení Československa, se podíleli i žáci základních škol. 

74 let od Brandenburgu
Devatenáctého února 1945 bylo v Brandenburgu popraveno šestnáct představitelů proti -

nacistického odboje z Příbramska. Od roku 1946 se v Příbrami každoročně koná pietní akt, při
kterém se na tyto spoluobčany vzpomíná. Letošní rok nebyl výjimkou, akce se uskutečnila
v Zámečku-Ernestinu. 
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Byznys software oceněn za motivaci
zaměstnanců

Zjistit míru motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců je cílem studie Aon Best Employers,
kterou organizuje společnost Aon. Ve středu 27. února oficiálně vyhlásila vítěze studie za rok
2018. Mezi oceněnými byla také příbramská firma Byznys software. „Výsledek považujeme za
důležitou zpětnou vazbu od našich zaměstnanců. Navázali jsme na loňský rok, kdy jsme toto
významné ocenění dostali poprvé. Od roku 2016 jsme zásadním způsobem změnili filozofii vedení
firmy. Tehdy klíčový ukazatel studie ukazoval pouhých 37 % motivovaných zaměstnanců, aktuálně
jsme se propracovali až na 75 % a tím už ke druhému titulu Aon Best Employer v řadě,“ uvedl
Martin Kudrna, jednatel společnosti Byznys software.

Route 66 se pojede
letos poosmé

Letos se už poosmé koná přejezd české Route
66, která vede z Příbrami do Milína. Sraz účast-
níků i fandů této tradiční akce je v  sobotu
13.dubna na náměstíT. G. Masaryka. Pořadatelé
o této akci říkají: „Česká Route 66 by měla být
pojítkem dokazujícím, že se motorkáři i plechov-
káři mohou společně těšit ze společné jízdy po sil-
nici nesoucí číslo 66. Route 66 spojuje oba
motoristické světy považující pohled na svět ze
sedla motocyklu či okénka automobilu za ten nej-
krásnější. Nejen, že tím dokážou respekt jeden vůči
druhému, ale vzájemně oslaví připomínku zlatých
časů motorismu.“ Pro mnohé motorkáře je pře-
jezd silnice 66 symbolickým otevřením sezony.

Chystají se komentované vycházky do Brd
Hornické muzeum Příbram a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravily na 4. května

komentované vycházky za přírodou Brd. Pro zájemce jsou k dispozici dva okruhy: 1. trasa – sraz
v 9.00 mezi obcemi Dobřív a Strašice – parkoviště u Ledného potoka (49.7236983N,
13.7112883E); 2. trasa – v 15.00 u obce Felbabka, místo při výjezdu z obce naproti fotbalovému
hřišti (49.8095356N, 13.9378875E). Odborný doprovod zajistí zoolog Hornického muzea
David Fischer a Jana Fischerová z AOPK ČR. 

inzerce

PŘÍBRAM

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

T: +420 318 479 111, E: info.pribram@noricangroup.com

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

DŘÍVE

je ve strojírenství
Vaše budoucnost

www.wheelabratorgroup.com
www.facebook.com/wheelabrator.pribram

Volná místa zde: www.wheelabrator.jobs.cz

Lavička 
v parku Zátiší

U příležitosti 100. výročí založení Českoslo-
venska byla koncem října 2018 vysazena v par-
ku Zátiší pamětní lípa. Strom nese jméno
dr. Josefa Lukeše, někdejšího ředitele příbram-
ského gymnázia, který byl popraven v době hey-
drichiády v červnu 1942.

Pro vytvoření zátiší v bezprostředním okolí
pamětní lípy byli osloveni studenti oborů umě-
lecký kovář a umělecký truhlář Waldorfské ško-
ly Příbram, kteří pod vedením svých učitelů
Michaela Šimka a Jarmila Bryndy vytvořili krás-
nou lavičku. Lavičku nainstalovali pracovníci
TS Příbram začátkem března.

Hornické muzeum
chystá na Bytízu
novou pobočku

Hornické muzeum Příbram připravuje další
prohlídkový areál. K Památníku Vojna Leše-
tice, Skanzenu Vysoký Chlumec, Muzeu zlata
Nový Knín a Muzeu Špýchar Prostřední Lhota
přibyde ještě pobočka Uranový důl Bytíz.
Muzeum by zde chtělo prezentovat nově
budované expozice ve stylu tzv. posledního
pracovního dne. Muzeum nyní čeká náročná
rekonstrukce a výstavba nové pobočky potrvá
několik let.Prodejce i uživatele drog 

zadrželi na veřejných toaletách
Příbramští policisté zadrželi na přelomu února a března na veřejné toaletě v Příbrami dvě osoby,

které si zde ještě s dalšími dvěma muži chtěly dát tzv. čáru, tedy společně užít pervitin. „Krimi-
nalisté mladíky ve věku 20 a 22 let obvinili z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, staršího z nich navíc ještě z přečinu legalizace
výnosů z trestné činnosti,“ sdělila příbramská policie. Dvaadvacetiletý muž nejméně od června
roku 2018 do současné doby na Příbramsku a v Praze prodával metamfetamin. Jedná se o reci-
divistu, který byl již opakovaně za distribuci omamných látek odsouzen. Nyní mu za výše uvedené
trestné činy hrozí dva roky až deset let odnětí svo body.

Solidarita s Tibetem
I letos na příbramské radnici zavlála vlajka

Tibetu, čímž se město připojilo ke kampani
Vlajka pro Tibet a připomnělo si 60. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci svého
území. Do akce se v posledních letech zapojují
úřady nebo desítky škol. Podle spolku Lungta
letos vyvěsilo prapor přes sedm stovek měst,
městských částí a obcí. 

Děti se seznamují se
školkou

Rodiče, kteří chtějí přihlásit své děti do Mateř-
ské školy Školní, je mohou přivést na pravidelná
dopolední seznamování se školkou. Konají se kaž-
dé úterý od 10.00 do 11.00 na adrese Školní 131.
Více informací najdete na webu msskolnipb.cz.

Hřiště na Nováku
v soutěži o nejlepší
dřevěnou stavbu

Nadace dřevo pro život vyhlašuje anketu
Dřevěná stavba roku, jejímž posláním je pod-
porovat dřevo jako domácí obnovitelnou suro-
vinu pro každodenní využití, a tím chránit
neobnovitelné zdroje i pro další generace. Sou-
těžní anketa představuje dřevěné stavby ve
všech jejich podobách – od rodinného domu
i srubu, přes dětské hřiště či rozhlednu až po
dřevěný interiér. Do letošního výběru se
dostalo také dřevěné vodní hřiště na Novém
rybníku. Hlasování veřejnosti i odborné poro-
ty bylo možné od 25. února do 13. března
letošního roku. 
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Pronájem bytu č. 15 (standard) v Příbrami IV,
Čs. armády 5, výměra 46,60 m2 (1+0), minimální
cena za pronájem je 80 Kč/m2/měsíc + zálohy
na služby.

Všechny volné byty k pronájmu se vždy zveřejňují
na úřední desce Městského úřadu Příbram 
v Tyršově ulici a na elektronické úřední desce 
na pribram.eu. Zájemce musí splňovat podmín-
ky uvedené ve Směrnici č. 1/2018 – Pravidla pro
pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram. S touto směrnicí se můžete seznámit
na webu pribram.eu, přímý odkaz je pod zkrat-
kou 1url.cz/lMFHw. 

ZAČNĚTE S PODNIKÁNÍM 
V MĚSTSKÝCH PROSTORÁCH 

Prostor k podnikání č. 701
v Příbrami I, Pražská 129,
výměra 89,00 m2, minimál-
ní výše po žadovaného
nájemného je 
2500 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 701 v Příbrami I, Špitál-
ská 18, výměra 232,08 m2, minimální výše poža-
dovaného nájemného je 900 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 701 v Příbrami I, Pivovar-
ská 132, výměra 1088,00 m2, minimální výše
požadovaného nájemného je 1000 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 705 v Příbrami VI, Huso-
va 257, výměra 33,00 m2, minimální výše poža-
dovaného nájemného je 500 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII,
Čechovská 114, výměra 148,70 m2, minimál-
ní výše požadovaného nájemného je 
900 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII,
Čechovská 112, výměra 153,10 m2, minimál-
ní výše požadovaného nájemného je 
900 Kč/m2/rok

Gabriela Bernášková
Městská realitní kancelář

Tel.: 318 498 291
E-mail: gabriela.bernaskova@pribram.eu

Příbram pronajme
BYDLETE V MĚSTSKÉM BYTĚ

KRÁTCE

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Příbram je nejlepším
místem pro 
podnikání v kraji

Nejlepším místem pro podnikání ve střed-
ních Čechách je Příbram. Na druhé příčce srov-
návacího výzkumu Město pro byznys 2018,
který zpracovává analytická agentura Datank,
skončil Brandýs nad Labem / Stará Boleslav,
třetí místo obsadil Benešov. Podle hodnocení
se vloni bronzová Příbram může pochlubit
především „vysokým počtem studentů a učňů
v odborném vzdělávání, vysokým podílem práv-
nických osob a také nízkými cenami stavebních
pozemků, které mohou další podnikatele jedině
přilákat.“ V kategorii přístupu veřejné správy
excelovala Příbram v ekonomických údajích.
Jedná se například o nejvyšší likviditu, velmi
vysoký podíl výdajů věnovaných na veřejnou
dopravu nebo velmi nízké náklady na dluho-
vou službu. „V neposlední řadě má Příbram
kvalitní webové stránky, na nichž podnikatelé
naleznou v přehledné podobě vše podstatné, co
v rámci komunikace s veřejnou správou potře-
bují,“ uvedli dále hodnotitelé. 

Dům dětí a mládeže
vypsal čtyři turnusy
příměstského
tábora

Dům dětí a mládeže Příbram pořádá pro děti
od šesti let Letní příměstské tábory 2019.
Konají se ve třech turnusech: 15.–19. červen-
ce, 12.–16. srpna a 19.–23. srpna za cenu bez-
mála 1700 korun. Čtvrtý turnus je určen pro
děti ve věku 5–8 let a je koncipován jako prázd-
ninová angličtina. Koná se 26.–30. srpna a sto-
jí 1190 korun. Cena úvodních tří turnusů
zahrnuje svačinu, oběd a pitný režim, organi-
zaci výletů a jednotlivých akcí, vstupy do kul-
turních zařízení a pojištění. Přihlášky a bližší
informace najdete na webu ddmpribram.cz.

Od dubna se otvírá
infocentrum VLS
v Obecnici

V polovině ledna letošního roku Vojenské
lesy a statky předaly slavnostně k užívání zre-
konstruovaný objekt lesní správy v Obecnici
v Brdech. Prvorepubliková dřevostavba prošla
v loňském roce komplexní obnovou. Součástí
objektu je také nové moderní informační stře-
disko pro návštěvníky CHKO Brdy, které se
otvírá 1. dubna.

ZAT vysílal do světa
Hodinový přímý přenos s novinkami v řídi-

cích systémech ze studia z výrobních prostor
ZAT v Příbrami – tak vypadal patnáctý zákaz-
nický den firmy ZAT, dodavatele inteligent-
ních systémů pro energetiku a průmysl.
„V současné době dodáváme do šedesáti zemí
světa a obrat firmy spěje k 80procentnímu
exportu. Proto jsme se letos rozhodli zprostřed-
kovat novinky v oblasti řídicích systémů také
partnerům v zahraničí,“ informoval Ivo Tichý,

člen představenstva ZAT. Často tázaným tématem byla nová řešení ZAT v oblasti internetu věcí
a nových technologií spojených s Průmyslem 4.0. Diváci se také ptali na naši schopnost instalovat
řídicí systémy za provozu elektrárny. Firma také představila technologie pro jadernou energetiku.
V současné době dodává svá řešení na 30 procent jaderných elektráren v EU a na 10 procent ve
světě.
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DOPRAVA DOPRAVA

Příbramská MHD přechází
kompletně na vláčky

Začátkem příštího roku se Příbram zapíše
zlatým písmem do české, a patrně i světové his-
torie městské hromadné dopravy. Zatímco drti-
vá většina radnic si láme hlavu s tím, jak řešit
svou MHD, Příbram přichází s naprosto revo-
lučním konceptem, který radikálně sníží nut-
nost investic do autobusů a vyřeší problematiku
nedostatku šoférů. 

Od prvního ledna 2020 budou trasy pří-
bramské MHD obsluhovat výhradně turistické
vláčky. K současnému jednomu stroji přibydou
ještě dvě soupravy. Protože nynější desítky
autobusů nahradí pouze tři vláčky, bude třeba
soupravy zásadním způsobem prodloužit.
„Z aktuálních tří vagonků bychom se chtěli
dostat na patnáct a výhledově na číslo dvacet,“
uvedl starosta města Jindřich Vařeka. Vláček
pak nepotáhne jedna mašinka, nýbrž dvě,
a zezadu ji bude tlačit ještě jeden stroj. „Rada
města Příbram absolvovala několik výjezdních
zasedání na vlakovém nádraží v Příbrami,
Milíně a Jincích a tento model jsme po konzul-
taci s odborníky v oblasti kinetiky těles vyhod-
notili jako nejlepší,“ dodal s vážným výrazem
v tváři příbramský starosta. 

Nový systém přepravy cestujících přinese
několik dopravně-organizačních změn:

Klimatizovaný a nízkopodlažní vláček bude
mít absolutní přednost před osobními i náklad-
ními vozy, cyklisty i chodci. S přihlédnutím
k pověstné neukázněnosti příbramských účast-
níků silničního provozu (zvláště pak chodců)
bude vláček v před části opatřen radlicí. Insta-
lace tohoto prvku umožní, že v zimních měsí-
cích budou soupravy sloužit zároveň jako pluh
pro úklid sněhu. „Se zavedením nového systé-
mu MHD se proto ruší zimní údržba,“ podotkl
lakonicky starosta města. V zimním období
obsluha vláčku také vyfasuje mačky, kterými
bude v závislosti na stoupání či klesání cesty
tlačit či naopak brzdit celou soupravu. 

V letních měsících budou otevřené vagony
soupravy sloužit jako alegorický vůz. Plánuje

se, že bude vyhrávat hudba pro všechny gene-
race, a proto každý vagonek bude osazen apa-
raturou pro muziku příslušného žánru. Na své
si v jednom čase a v jedné soupravě přijdou
rapeři, rockeři, punkeři i dechovkáři. 

Systém nově zaváděných slev na jízdné MHD
bude srozumitelný: Pokud cestující použije vlá-
ček déle než dvě hodiny a méně než tři hodiny
během jednoho dne, kdy zároveň přestoupí ve
stanicích Jiráskovy sady či náměstí 17. listo-
padu, kde se vláčky budou křížit, a nezakoupí
si jízdenku na další týden, který však musí být
těsně před úplňkem, potom se sleva počítá
z objemu prostředků vynaložených na přepra-
vu celé rodiny v předchozím kalendářním měsí-
ci poděleného počtem členů rodiny, kteří vláček
využili v uplynulém půlroce minimálně pat-
náctkrát. „Nechtěli jsme samozřejmě vymýšlet
nic složitého, nicméně pro případ, že by výpočet
jízdného činil cestujícím problém, založili jsme
speciální Odbor vlakové aritmetiky a přijali do
něj osm nových úředníků,“ dodal Jindřich
Vařeka. 

Vzhledem k tomu, že před několika lety, kdy
byl první vláček pořizován, zlé jazyky tvrdily,
že jeho původní barva promuje určitou politic-
kou stranu, bude přistoupeno ke zcela tran-
sparentnímu kroku v duchu konceptu TOR,
Totálně otevřené radnice. To znamená, že jed-
notlivé vagonky soupravy budou opatřeny bar-
vami všech politických stran, hnutí a sdružení,
které kdy zasedaly, zasedají a zasedat budou
v příbramském zastupitelstvu. Těmito duhově
zbarvenými vláčky tak město mimo jiné začíná
novou kapitolu propagace LGBT komunity –
Příbram Pride. O prvních pochodech, které se
mají konat každý pátek kolem druhé hodiny
odpolední (tranzitní kamionová doprava bude
odváděna ulicí V Brance), vás bude Kahan
samozřejmě informovat. 

S sdb
publikováno 1. dubna 2019

Turistické vláčky budou od příštího roku zajišťovat městskou hromadnou dopravu. Foto: archiv

Příbram chce kvalitnější MHD, provozovat
ji bude zřejmě Arriva
Společnost Arriva Střední Čechy bude od začátku příštího roku pravděpodobně staronovým provozovatelem systému městské
hromadné dopravy. Vyplývá to z průběhu výběrového řízení na nového dodavatele. Příbram si od nové smlouvy slibuje
kvalitnější MHD, která přitáhne více cestujících. Bude ji to ale něco stát.  

V listopadu letošního roku končí dlouholetý
kontrakt mezi městem Příbram a provozovate-
lem městské hromadné dopravy, kterým je spo-
lečnost Arriva Střední Čechy. Už v loňském roce
probíhala diskuse na úrovni vedení města, pří-
slušných odborů i veřejnosti na téma nového
výběrového řízení, požadavků na dopravce, kva-
lity přepravy a služeb MHD. Tato diskuse byla
mj. podpořena fakty ze studie společnosti UDI
Morava, kterou si město zadalo v roce 2017
a jejíž výsledky jsou k dispozici od loňského
března.

Na konci února letošního roku se završila jed-
na z důležitých etap výběrového řízení na nové-
ho provozovatele, kterou bylo podání nabídek
do výběrového řízení. Do tendru se přihlásila
pouze firma Arriva Střední Čechy, tedy současný
provozovatel systému městské hromadné
dopravy v Příbrami. „Podle zkušeností z jiných

měst víme, že se často hlásí bohužel pouze jediný
zájemce, a to dosavadní provozovatel. Je to ale
logické, protože má většinou vytvořeno technické
i personální zázemí pro to, aby mohl autobusovou
síť v dané lokalitě provozovat. Ostatní dopravci
by toto zázemí museli vybudovat, a to by se pro-
mítlo do ceny za kilometr,“ uvedl příbramský
místostarosta Martin Buršík. 

STÁŘÍ AUTOBUSŮ SE SNÍŽÍ
V pondělí 25. února zasedla hodnoticí komise,

která po dodatečném předložení ekonomického
rozpočtu ze strany zájemce o veřejnou zakázku
uznala nabídku firmy Arriva jako akceptovatel-
nou. Zadávací podmínky soutěže stanovily ved-
le ceny a vybavenosti vozů také maximální stáří.
„Náš požadavek na maximální průměrné stáří
všech vozů byl sedm let a maximální stáří každého
vozu 10 let. Tento požadavek dopravce dokonce
ještě ponížil, takže nově bychom ve městě měli mít
autobusy v průměru maximálně 6,5 roku staré,“
uvedl starosta Jindřich Vařeka. Současný prů-
měr stáří vozového parku je bezmála deset let
s tím, že nejstarší autobus v Příbrami je v pro-
vozu 21 a druhý nejstarší 19 let.

Požadavky na kvalitu vozů a jejich vybavení,
ale také dlouhodobý nedostatek řidičů na trhu
se logicky promítají do ceny za ujetý kilometr.
Zatímco v loňském roce byla cena za kilometr
41 korun, nově by to mělo být 59 korun. „Zvy-
šování ceny dopravce za ujetý kilometr je pocho-
pitelné, především s ohledem na mzdové náklady,
náklady na pohonné hmoty či pořizování nových

autobusů, a netýká se samozřejmě pouze nás. Pro
porovnání mohu uvést dva příklady obdobných
výběrových řízení z posledních měsíců. V České
Lípě byla vysoutěžena cena za ujetý kilometr
57,88 korun a v Dopravním sdružení obcí Jablo-
necka dokonce 68,80 korun,“ přiblížil situaci
Jindřich Vařeka. Pokud by byly zachovány tržby
a počty najetých kilometrů jako v loňském roce,
znamená to pro město o 12 milionů vyšší výdaj.

Nově by Příbram měla mít mladší autobusy,
z nichž 83 procent bude vybaveno klimatizací.
Změna nastane také v designu. Ten budou mít
všechny autobusy jednotný – červeno-černý –
a město bude jako jediné rozhodovat o možnosti
umístění reklamy.

PŘES 8000 LIDÍ V MHD KAŽDÝ DEN
Za účelem výše naznačené snahy města

pochopit potřeby občanů a současně snížit
dopravní zatížení ve městě si Příbram zadala
dopravní studii, která poodkrývá některé zají-
mavé skutečnosti, které souvisejí s „dopravním
chováním“ cestujících.

Jako výhody přepravy automobilem obyva-
telé Příbrami nejčastěji uvedli flexibilitu, tedy
že mohou vyjet, kdy chtějí a dojedou přímo na
místo určení, dále uvádějí rychlost přepravy
a pohodlí (přeprava nákupů, soukromí). Měst-
ská hromadná doprava oslovuje především
věkovou skupinu 15–64 let, u které je zazna-
menán největší počet pravidelných cest do
zaměstnání nebo do školy. U dětí do 14 let domi-
nuje většinou cesta pěšky (školy, kroužky atd.
v blízkém okolí bydliště), u seniorů hraje MHD
roli zejména při cestách k lékaři, za nákupy nebo
na úřad.  

V běžném dni městskou hromadnou dopravu
v Příbrami využije přibližně 8400 osob. Ze sta-
tistik prodeje jízdních dokladů ale vyplývá, že
víc než 80 % cestujících v MHD cestuje buď za
hotovost, nebo zdarma. Předplatní kartu na
MHD pravidelně využívá přibližně jen 270 až
300 dospělých obyvatel Příbrami. V případě stu-
dentů se jedná o počet asi 320 předplatních jíz-
denek, u dětí je to asi 100 předplatních jízdenek.
Senioři vlastní zhruba 190 předplatních karet.

U DOSPĚLÝCH I DĚTÍ JE MHD 
AŽ NA TŘETÍM MÍSTĚ

Z dotazníků, které byly realizovány v rámci
výzkumu UDI Morava, vyplynulo, že nejpopu-
lárnější způsob dopravy u dospělých předsta-
vuje automobil s 56,1 % cest, pak následuje pěší
přesun s 24,8 %. Přeprava MHD u dospělých na
třetím místě populárnosti s 8,4 % (procenta se
vztahují k vykonaným cestám). Děti se nejčastěji
dopravují pěšky s 39,3 % cest, následuje pře-
prava automobilem s 29,5 % a MHD na třetím
místě s 15,7 %. U studentů je nejpopulárnějším
způsobem přepravy pěší přesun s 28 % cest,
MHD je na druhém místě, a to s 24 % a poté auto-
mobil s 19,7 %. Senioři nejčastěji chodí pěšky
s 30 % cest nebo jezdí automobilem s 25,8 %
a MHD s 22 %.

Z dotazníkového šetření vyplynulo několik
nejběžnějších cílů cest, cesty ostatní a cesty do
místa bydliště. Cesta dospělého s dítětem do
školy je počítána jako ostatní cesta. Nejčastější
cíl je místo bydliště s 29,5 % cest, poté škola
s 18,7 % a zaměstnání s 17 %. Pro jednotlivé
skupiny bez cest do místa bydliště je rozložení
následující: Dospělí nejčastěji cestují s cílem
zaměstnání ze 40 %, na nákup s 23 % a ostatní
cíle s 19 %. Děti nejčastěji míří do školy s 57 %,
do ostatních cílů s 22 % a na nákup s 10 %. Stu-
denti nejčastěji jedou do školy s 48 %, do ostat-
ních cílů s 22 % a na nákup s 11 %. Senioři jezdí
z 30 % na nákup, z 22 % k lékaři a z 21 % do
ostatních cílů. Ostatní cíle u dětí jsou často
kroužky, družiny nebo mimoškolní aktivity.

PODPORA MHD SE VYPLATÍ
Předpokládaný nárůst výdajů z městského

rozpočtu pro městskou hromadnou dopravu se
stal jedním z témat k diskuzi mezi zastupiteli,
ale také u veřejnosti. V této souvislosti je třeba
konstatovat několik skutečností: Příbram rok
od roku čelí rostoucímu dopravnímu zatížení.
Dokládají to fakta z průzkumů i zkušenosti.
Dokumentovat to můžeme na rostoucím počtu
parkovišť, která jsou vždy a opakovaně krátce
po otevření zaplněna. V ranních a odpoledních
dopravních špičkách se prodlužují kolony
v Evropské, Milínské či v Jiráskových sadech.
Ve městě jsou soustavně překračovány limity
benzo(a)pyrenu. Podle nedávného materiálu
Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro město
Příbram za to může právě rostoucí objem dopra-
vy, a to zejména té osobní. S rostoucí dopravou
souvisí zvyšující se počet dopravních nehod,
škod na vozidlech a infrastruktuře a statistiky
také dokládají vyšší počet zraněných včetně
chodců. Důsledky nárůstu objemu dopravy
můžeme vidět také ve stavu městské zeleně
v blízkosti komunikací. A v této souvislosti lze
samozřejmě zmínit i zdraví občanů Příbrami. 

Ve vlastním zájmu obyvatel Příbrami je tedy
snížit počet jízd po městě, respektive využít pro
přepravu hromadnou veřejnou dopravu. Právě
kvalitní městská hromadná doprava tvoří klíčo-
vý prvek v mixu opatření, která mohou zásad-
ním způsobem snížit dopravní zatížení ve
městech. Příbram chce restartovat svou MHD.
Zda se díky tomu podaří splnit některý z uvede-
ných cílů, bude vidět už v průběhu příštího roku.

S Stanislav D. Břeň

Nově by Příbram měla mít
mladší autobusy, 83 % z nich
bude vybaveno klimatizací.

Městskou hromadnou
dopravu v Příbrami využije
přibližně 8400 osob denně. 

Kombinace červené a černé. To bude nový vzhled autobusů MHD. Ilustrační foto: archiv
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SAMOSPRÁVA

Osadní výbory si mohou spořit
Od února probíhají první schůzky v městských částech a v osadách, které náleží k Příbrami. Jejich důležitým prvkem jsou volby
předsedů a dalších členů osadních výborů pro toto volební období. Novinkou od letošního roku je, že osadní výbory si mohou
získané finanční prostředky spořit několik let pro realizaci větších projektů. 

Od 11. února probíhají první schůze v měst-
ských částech, v nichž byly po volbách v říjnu
2018 zřízeny nové osadní výbory. Úvodní
setkání slouží k  tomu, aby se občané dané
městské části mohli sejít a navrhnout členy
a předsedu nového osadního výboru. Tyto
návrhy poté schvaluje zastupitelstvo na někte-
rém z následujících zasedání. 

POMOCI S OPRAVAMI A ROZVOJEM
Z pozice místostarosty zodpovědného za

investice jsem požádal o pověření zastupitel-
stva k jednání s osadními výbory. V některých
částech města je totiž potřeba výrazně pomoci
s  opravami a dalším rozvojem. Nejde jen
o rekonstrukce silnic, ale také o řešení odpa-
dového hospodářství, budování chodníků
a cyklostezek do centra města, výstavbu kli-
dových a sportovních zón apod.

Bez ohledu na schválení, nebo neschválení
zastupitelstvem mohou osadní výbory už nyní
aktivně pokračovat v projektech a akcích, kte-
ré započaly už v minulém volebním období.
Osadní výbor dosud neschválený zastupitel-
stvem není překážkou k projednávání akut-
ních potřeb v místních částech s městským
úřadem. 

Městským částem je v rozpočtu přidělena
určitá částka až do výše 200 000 korun podle
počtu obyvatel. Tu mohou výbory využít na
projekty oprav podle svých návrhů. Oproti
minulým rokům lze nově převést nevyčerpa-
nou část z tohoto rozpočtu místní části do dal-
ších let, a je možné si takto „naspořit“ na
opravu nebo investici, která je finančně nároč-
nější a město by na ni za normálních okolností
nemělo volné prostředky.

DOBROVOLNĚ A SE ZÁJMEM
Stejně jako v minulosti budou v následujícím

období probíhat na radnici pravidelná setkání
předsedů osadních výborů s vedením města,
kterých se zúčastní i vedoucí odborů, jež mají
v gesci opravy a investice.

Osadní výbory slouží jako poradní orgán
zastupitelstva a mohou se vyjadřovat k dění
v  dané městské části včetně vyjadřování
k nákupu nebo prodeji nemovitostí, opravám
komunikací, řešení odpadového hospodářství
nebo problematice městské hromadné dopra-
vy. Předsedové ani členové osadních výborů
však nemají žádné výkonné pravomoci, nejsou
voleni a za tuto funkci nepobírají odměnu.

S Martin Buršík
1. místostarosta města 

Až 200 000 korun 
pro jednotlivé osadní výbory

OV Brod: 110 000 korun
OV Březové Hory: 200 000 korun
OV Bytíz: 30 000 korun
OV Nová Hospoda: 200 000 korun
OV Jerusalem: 100 000 korun
OV Jesenice: 30 000 korun
OV Kozičín: 200 000 korun
OV Lazec: 200 000 korun
OV Orlov: 200 000 korun
OV Sázky: 70 000 korun
OV Zavržice: 40 000 korun
OV Zdaboř: 200 000 korun
OV Žežice: 200 000 korun

Zahraniční komise podpoří spolupráci
s evropskými městy
V březnovém Kahanu jsme informovali o zřízení nových komisí města Příbram. Proces ustálení jejich fungování provázejí
počáteční změny, a to především personální. Zásadní novinkou je také zřízení nové komise, která se bude zabývat zahraničními
záležitostmi. 

Příbramští radní reagovali na podnět zastu-
pitelstva a zřídili další, konkrétně zahraniční
komisi. Jejím cílem je vytvářet podmínky pro
zapojení Příbrami do spolupráce nebo partner-
ství s evropskými městy. Předsedou komise je
Michal Gerčák, jejími členy pak Josef Šašek,
Tomáš Mosler, František Caithaml, Simona
Luftová, Jakub Svoboda a Tomáš Trávníček.

Zřízení nové komise doprovázelo také roz-
hodnutí o dílčích úpravách v již stávajících
poradních orgánech rady města. Komise kul-

turní, letopisecká a památková byla rozšířena
o dva členy na konečných devět, novými
zástupci jsou Jiří Paul a Antonín Schejbal. 

Více členů má také Komise pro mládež, tělo-
výchovu a sport. Zde došlo k navýšení z devíti
na třináct členů. Novými členy komise jsou 
Petr Janota, Jan Hadraba, Radek Eliáš a Milan
Vančát.

Obměnou prošla také komise Smart city,
bude mít o dva členy více. Na její práci se budou
podílet rovněž Filip Ondřejek a Filip Boháč.

O dva členy byla navýšena také Komise pro
životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě.
Zde devítičlenný tým doplnil Martin Lukeš
a Václav Černý.

Z vedení komise pro realizaci majetku města
odstoupil původní předseda Martin Buršík,
který se může jejího jednání účastnit z titulu
funkce místostarosty města. Novým předse-
dou je Petr Pintner. 

S Stanislav D. Břeň

Osadní výbory budou mít letos k dispozici celkem 1,78 milionu korun. Foto: red
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Hudební festival Antonína Dvořáka 
načíná druhou padesátku 
Hudební skladatel Antonín Dvořák je s naším regionem neodmyslitelně spjat, stejně jako hudební festival nesoucí jeho jméno. 
Je to neuvěřitelné, ale Hudební festival Antonína Dvořáka načíná svoji druhou padesátku. 

V letošním roce je pro návštěvníky festivalu,
kterých každoročně přibývá, připraveno pat-
náct koncertů na deseti tradičních a několika
opravdu neobvyklých místech. Jednapadesátý
ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
Příbram bude probíhat v termínu od 25. dubna
do 11. června a nese podtitul Mistr a jeho žáci.
Náš příbramský svátek klasické hudby odstar-
tovalo tradičně Soirée na Svaté Hoře. Co nás
čeká nyní? Na tuto a další otázky odpovídala
ředitelka Hudebního festivalu A. Dvořáka Pří-
bram Albína Houšková.

PROČ JSTE LETOS ZVOLILI JAKO HLAVNÍ
MOTTO FESTIVALU MISTR A JEHO ŽÁCI?

Náš festival se snaží život i bohaté dílo Anto-
nína Dvořáka představovat v různých úhlech
pohledu, které nám dávají možnost prezento-
vat v rámci daného ročníku díla a autory,
jejichž existence je vázána na uvedené téma.
Letos se zaměřujeme na vliv Antonína Dvořáka
jako pedagoga – ve velké míře si tedy návštěv-
níci budou moci vychutnat díla jeho českých
i amerických žáků. Je zajímavostí, že v jejich
řadách dominují tvůrci operet: Oskar Nedbal,
Rudolf Friml a Rudolf Piskáček, díky nimž obo-
hatí letošní nabídku koncertů velké Opereta
Gala na nádvoří Svaté Hory. 

FESTIVAL STÍRÁ HRANICE MEZI HUDBOU
KLASICKOU A „MODERNÍ“.

Vedle koncertů s naprosto tradiční progra-
movou nabídkou nabízíme divákům každo-
ročně koncerty s žánrovým přesahem – jsou to
vystoupení, u nichž skvělé interpretační
mistrovství umělců je doplněno jejich nadše-
ním o hudbu mimo zařazení do kolonky „kla-
sická“. Na těchto večerech tak zazní díla ze
světa filmu, jazzu, popu apod. Takovým bude
např. koncert Praque Cello Quartetu na nádvoří
Galerie Ludvíka Kuby v Březnici (25. května). 

STOJÍ TOTO PROPOJENÍ ZA VYŠŠÍM POČTEM
NÁVŠTĚVNÍKŮ?

Festival není o tom, že jde o sled koncertů,
musí mít svoji přidanou hodnotu. V našem pří-
padě je to v prvé řadě nabídka vysoce kvalitních
umělců, bohatý výběr typů koncertů i krásných
koncertních míst a v neposlední řadě práce
s dětmi. Ve svých počátcích byl festival otázkou
týdne každodenních koncertů v příbramském
divadle. Dnes v rámci festivalu, který je rozložen
do několika týdnů, zpřístupňujeme kostely,
galerie, dokonce koncerty dostáváme přímo do
ulic. To vše stojí za větším zájmem o festival. 

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VYBÍRÁNI
INTERPRETI A KDO JE LETOS TÍM
NEJZAJÍMAVĚJŠÍM?

Nedá se říci, kdo je nejzajímavější, všichni
účinkující jsou skvělí umělci. S výběrem je to
složitější, musíme se ohlížet na to, ve kterých
místech se má daný koncert konat. Stále častěji
se nám stává, že umělci sami projevují zájem
na festivalu vystupovat, což je pro nás nesku-
tečným oceněním. Často odpovídám na otáz-
ku, jak složité je umělce nasmlouvat, odpověď
je jasná – je to složitá, mnohdy dlouhé roky
trvající záležitost. 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ A ZÁVĚREČNÝ
KONCERT – JSOU TOTO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
OKAMŽIKY?

Zcela jistě jsou to důležité mezníky, ale ne nej-
důležitější. Festival je nabitý slavnými jmény,
úžasnými našimi i zahraničními interprety. Při
zahajovacím koncertu v Divadle A. Dvořáka
vystoupí Soňa Červená, Lucie Silkenová, Julie
Svěcená, Martin Bárta aSymfonický orchestr hlav-
ního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem
Braunerem. Tento koncert se koná 25. dubna.
Divadlo A. Dvořáka bude zároveň místem závě-
rečného koncertu Mistři houslí, při němž 11. červ-
na vystoupí Václav Hudeček, Jan Mráček, Marie
Hasoňová, Filharmonie Hradec Králové pod tak-
tovkou dirigenta Andrease Sebastiana Weisera.

DIVADLO, GALERIE, KOSTELY… KDE VŠUDE SE
BUDE V RÁMCI FESTIVALU VYSTUPOVAT?

Mimo Divadla A. Dvořáka, kde samozřejmě
bude mimo jiné zahajovací a závěrečný koncert,
můžeme diváky pozvat do Galerie Františka
Drtikola Příbram, Reprezentačního sálu Měst-
ského úřadu Březnice, kostela sv. Jakuba v Pří-
brami, Vily Rusalka ve Vysoké u Příbramě, do
kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku,
Galerie Ludvíka Kuby v Březnici, Památníku
Antonína Dvořáka, Zrcadlového sálu zámku
Dobříš, na Svatou Horu, do Domu Natura, Wal-
dorfské školy a v rámci Dne s Antonínem Dvo-
řákem také do příbramských ulic.

ČÍM SE SNAŽÍTE OSLOVIT MLÁDEŽ? 
Klasickou hudbu je třeba přiblížit mladým

nenáročným způsobem. My již od roku 2014
nabízíme dětem z prvního stupně ZŠ možnost
nahlédnout do světa opery prostřednictvím
představení speciálně upravených pro malého
diváka. Letos se děti mohou těšit na přestavení
plzeňského divadla Prodáváme nevěstu. Na
toto operní představení pak navazuje již tra-
diční výtvarná soutěž. A samozřejmě nás čeká
v rámci Dne s Antonínem Dvořákem (4. červ-
na) celá řada programů, které proběhnou pří-
mo v jednotlivých školách.

NOVINKOU LETOŠNÍHO ROČNÍKU JE ZCELA
NEFORMÁLNÍ PIKNIKOVÝ KONCERT…

Již jsme zmínili operetní galakoncert, který
se uskuteční 1. června na nádvoří Svaté Hory.
Koncert bude netradiční v tom, že mimo kla-
sických míst k sezení vlastně posluchače vyzý-
vá k tomu, aby si přinesli deky, polštáře,
občerstvení a v tento den si užili piknik doplně-
ný nádhernými a velmi známými operetními
melodiemi.

VELKÝ OHLAS MĚL V LOŇSKÉM ROCE
KONCERT V DOMĚ NATURA. JE OBDOBNÝ
PROJEKT NA PROGRAMU I LETOS?

V rámci tohoto unikátního koncertu, jehož
koncept byl vytvořen speciálně pro náš festival
s názvem Immersive concert, se orchestr, tedy

Příbramská filharmonie (pod vedením indic-
kého dirigenta Debashishe Chaudhuriho a ame-
rického dirigenta Davida Rutherforda), usadil
přímo mezi publikum, a z těchto míst celý kon-
cert odehrál. Byl to obrovský zážitek jak pro
diváky, tak pro samotné účinkující. Obdobný
projekt Immersive concert II. nás čeká i letos.
V Domě Natura to bude 4. června a o den poz-
ději pak v prostorách Waldorfské školy.

CO DALŠÍHO BY SI LIDÉ NEMĚLI NECHAT UJÍT?
Již čtvrtým rokem také pořádáme přímo

v Památníku Antonína Dvořáka Koncert Lau-
reátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka
v Karlových Varech. Tímto koncertem, 28. květ-
na, si zároveň připomeneme druhé výročí úmrtí
Mistrova vnuka, příbramského patriota, a hlav-
ně báječného člověka Antonína Dvořáka III.

Ráda bych také připomněla Den s Antoní-
nem Dvořákem, kdy jsme festival dostali doslo-
va na ulici. Jedná se o projekt, při kterém nás
4. června čeká zhruba dvacet samostatných
koncertů a pořadů pro děti i širokou veřejnost.
V rámci tohoto projektu dochází jak k prezen-
taci klasické hudby, tak k propojení hudby
s dalšími uměleckými obory. Na projektu se
aktivně podílí i příbramské základní umělecké
školy a žáci základních a středních škol.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Koncerty HFAD 2019

25. dubna: Slavnostní zahájení (Divadlo  
A. Dvořáka Příbram)
30. dubna: Zápisník zmizelého (Galerie
 Františka Drtikola Příbram)
2. května: Prodáváme nevěstu (Divadlo  
A. Dvořáka Příbram)
4. května: Duo Cantique (Reprezentační sál
Městského úřadu Březnice)
7. května: Český filharmonický sbor Brno
(Kostel sv. Jakuba)
11. května: Ivo Kahánek – Benefiční koncert
pro Vilu Rusalka (Vila Rusalka ve Vysoké 
u Příbramě)
14. května: Duo Unito (Kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Třebsku)
16. května: Smetanovo Trio (Galerie Fran-
tiška Drtikola Příbram)
21. května: Heidelberg University Concert
Choir (Kostel sv. Jakuba)
25. května: Prague Cello Quartet (Galerie
Ludvíka Kuby v Březnici)
28. května: Koncert laureátů (Památník
 Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě)
30. května: Jana Boušková a Quattro (Zámek
Dobříš)
1. června: Opereta gala (Svatá Hora)
4. června: Den s Antonínem Dvořákem
4. června:  Immersive  concert  II.  (Dům
 Natura)
5. června: Immersive concert II. (Waldorfská
škola)
6. června: Spohr Violin Duo a Pavel Černý
(Kostel sv. Jakuba)
11. června: Závěrečný koncert Mistři houslí
(Divadlo A. Dvořáka Příbram)

Ředitelka HFAD Albína Houšková

Na letošní ročník HFAD zavítá také Prague Cello Quartet. Foto: HFAD
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Pro většinu občanů 
je Příbram bezpečným městem
Příbramští občané se v dotaznících vyjádřili, jak bezpečně se ve městě cítí. Výsledky průzkumu by se měly promítnout
v konkrétních opatřeních, například instalaci dohledových kamer nebo veřejného osvětlení. 

Za posledních pět let Příbram třikrát zjišťo-
vala, jak bezpečně se lidé ve městě cítí. Čerstvé
výsledky z dotazníkového průzkumu, který
probíhal v prosinci 2018 a lednu 2019, uka-
zují, že Příbram považuje za bezpečné město
téměř 70 % obyvatel (odpovědi určitě ano /
spíše ano).

OPILSTVÍ A NĚKDY VÝTRŽNICTVÍ
Proč část lidí nepovažuje město za bezpečné?

Na tuto otázku odpovědělo asi 400 z celkem
1063 respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili.
„Za nejčastější důvod bylo označováno opilství
a s tím spojené výtržnictví zejména v lokalitách
Pod Čertovým pahorkem a Ryneček. Často se zmi-
ňovaly i skupiny mladistvých, které byly spojová-
ny s lokalitou u kulturního domu a před
gymnáziem v ulici Legionářů, před OC Skalka či

v lokalitě Křižák,“ uvedla manažerka prevence
kriminality Lucie Máchová. Podle občanů se po
městě pohybuje mnoho osob pod vlivem drog
a občané by uvítali větší pochůzkovou činnost
městské policie zejména ve večerních hodinách. 

Příbramští se nejvíce obávají násilného trest -
ného činu a trestného činu spáchaného osobou
pod vlivem drog. „Za povšimnutí stojí, že nejmé-
ně se lidé obávají trestného činu vloupání do
auta nebo krádeže auta. Přitom však v jiné části
dotazníku uvedli, že největší zkušenosti s krimi-
nalitou mají právě v podobě vloupání do vozi-
del,“ upozornila Lucie Máchová.

VÍCE KAMER? SPÍŠE NEVÍME
Ambivalentní pohled mají respondenti vůči

kamerovému pokrytí. Přibližně čtvrtina respon-
dentů by souhlasila s větším počtem kamer ve
městě, více než pětina však považuje kamerové
pokrytí za dostačující. Každopádně přes polo-
vinu dotázaných nemá v této věci jasno, protože
na otázku, zda je počet kamer dostačující, odpo-
věděli „nevím“. Pokud by už lidé chtěli kamery
někde instalovat, šlo by o následující lokality:
Drkolnov, vlakové a autobusové nádraží, Pod
Čertovým pahorkem, prostor před OC Skala,
Flusárna a okolí Nového rybníka. Drkolnov se
na první místo žebříčku dostal podle všeho
v souvislosti s novými a vloni otevřenými par-
kovišti, která se nacházejí dále od bytových
domů. „V roce 2016 chtěli lidé kameru nejvíce
v Křižáku, tam ji město nainstalovalo v loňském
roce,“ uvedla manažerka prevence kriminality
a dodala: „Nově se objevil požadavek na kameru
před OC Skalka, kde si občané všímají častého

výskytu nepřizpůsobivých občanů a skupinek
mla distvých.“

Dotazník se také zaměřil na efektivitu vybra-
ných způsobů prevence. Z výpovědí vyplynu-
lo, že 85 % respondentů má povědomí
o asistentech prevence kriminality. Lidé si je
většinou spojují s ranním dohledem u přecho-
dů pro chodce, v menší míře pak s pochůzko-
vou činností po městě. Internetové stránky
bezpecnapribram.cz zná šest z deseti dotáza-
ných. Na doplňující otázku, zda využívají infor-
mace z tohoto webu, však ve většině případů
odpověděli záporně. „To může být způsobeno
tím, že veškeré informace a preventivní rady
zveřejňované na tomto webu jsou zároveň publi-
kovány na sociální síti Facebook,“ vysvětlila
Lucie Máchová. 

POCIT A SKUTEČNOST
Výsledky průzkumu pocitu bezpečí se sta-

nou jedním z podkladů při přijímání opatření,
která by měla vést k dalšímu zvýšení bezpeč-
nosti v Příbrami. Objektivně kriminalita ve
městě už několik let setrvale klesá. Za posled-
ních dvanáct let je na nejnižší úrovni a celkem
je o 67 % nižší než v roce 2007 (statistiku jsme
publikovali v Kahanu 3/2019). „Vidíme, že
lokality, které občané označili za nejnebezpeč-
nější, nevyčnívají významným způsobem
v páchání trestné činnosti,“ podotkla Lucie
Máchová, ale současně dodala: „I když lidé
vyjadřovali subjektivní pocit bezpečí, výsledky
průzkumu jsou pro vedení města velmi důležité.“ 

S Stanislav D. Břeň

Část respondentů průzkumu o bezpečnosti v Příbrami by uvítala rozšíření kamerového systému. Foto: archiv

Zloděje zajímaly 
hlavně obchody a auta
Příbramské policii se podařilo „ulovit“ zloděje, který má na svědomí 15 případů
vloupání a krádeží především v Příbrami. Podle policie způsobil škodu ve výši téměř 
200 000 korun. 

Příbramským policistům se podařilo dopad-
nout zloděje, který se zaměřoval především na
vykrádání aut a obchodů. Od konce listopadu
do začátku února má na svědomí 15 případů,
šest vloupání do vozidel a devět krádeží v pro-
dejnách. Zajímaly ho zejména prodejny elektra
nebo drogerie. Většinou kradl po Příbrami, pár-
krát zavítal i do jižních Čech. Celkem způsobil
škodu, která dosahovala téměř 200 000 korun.

Ve dvou drogériích zcizil osmadvacetiletý
muž celkem 47 parfémů, které si uschoval do
batohu a prošel přes pokladní zónu bez zapla-
cení. Jinde v obchodech odcizil tři notebooky,
telefon, Xbox a tři pánské tašky, zboží uscho-
vával pod oblečení. Do jedné prodejny vnikl
pootevřenou roletou a vzal zde peněženku se
čtyřmi platebními kartami, z těch se pokoušel
o 14 výběrů hotovosti.

Z automobilů ukradl dva notebooky, telefon,
tablet, kabelku, peněženky, peníze a platební
karty. V této souvislosti je nutné opět upozornit
motoristy, aby nenechávali na viditelných mís-
tech ve vozech žádné věci, na zloděje to působí
jako magnet. Krádeže věcí z aut jsou na Pří-
bramsku druhou nejčastější trestnou činností.

Ve dvou obchodech pachateli pomáhala
krást o rok starší žena, jejím úkolem bylo
odvézt pozornost prodavaček nebo ho krýt,
aby mohl odstranit zabezpečení zboží. Navíc
u sebe uschovala nějaké věci, které její známý
předtím odcizil z vozidla. Dotyčná si byla vědo-
ma, že platební karty a doklady pocházejí
z trestné činnosti. Kradené zboží následně pro-
dávali, aby si za to mohli kupovat jídlo, drogy
nebo platit ubytování.

Dne 12. února kriminalisté muži sdělili obvi-
nění z trestného činu krádeže, poškození cizí
věci a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, nyní mu
hrozí jeden rok až pět let pobytu za mřížemi.
Příslušníci policie podali podnět k jeho vzetí
do vazby. Žena je stíhána pro přečin krádeže,
legalizace výnosů z trestné činnosti a neopráv-
něné opatření, padělání a pozměnění plateb-
ního prostředku, za což stanovuje trestní
zákoník trest odnětí svobody až na čtyři roky.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram 

Nebezpečné lokality podle
občanů a chystané změny

Ryneček: Funguje zde veřejné osvětlení
a kamery městského kamerového sy -
stému. 
Křižák: V příštím roce by se měla usku-
tečnit revitalizace celého prostoru, od
loňska zde dohlíží kamera.
Flusárna: Chystá se instalace veřejného
osvětlení.
Pod Čertovým pahorkem: V letošním
roce zde bude umístěn nový kamerový
bod.

Průzkumu se účastnilo přes
tisíc respondentů

Dotazníkového šetření se zúčastnilo
 celkem 1063 respondentů (603 žen,
460 mužů), kteří měli možnost odpo -
vědět celkem na 11 otázek z oblasti po -
citu bezpečí. Nejčastějšími respondenty
byli občané ve věku od 15 do 29 let, cel-
kem 40 % dotázaných. Následovala
věková skupina od 40 do 59 let, celkem
30 %. Nejmenší zastoupení měli občané
ve věkové skupině od 30 do 39 let, cel-
kem 18 %, a od 60 let a více, celkem
12 %. 
Plných 88 % respondentů sdělilo, že
v posledních dvou letech se v Příbrami
nestali obětí kriminality. Zbylí uvedli, že
v drtivé většině utrpěli škodu na majet-
ku, a to převážně na vozidle. 

Od začátku roku
se na silnicích
zranily desítky
osob, dva lidé
zemřeli

2. března, silnice III/11417, vážná dopravní
nehoda. Řidič jedoucí ve směru od Příbrami nara-
zil pravou přední částí do pětatřicetileté chodkyně,
která šla od obce Občov k Příbrami po levém okraji
komunikace. Motorista neposkytl první pomoc
a z místa nehody ujel (policie jej dopadla po pěti
dnech). Po převozu do nemocnice žena zemřela.

S sdb

8. února, Svatý Jan, nedodržení bezpečné vzdá-
lenosti, nehoda se zraněním řidičů, škoda
320 000 korun.

11. února, Suchodol, smyk v zatáčce s nárazem do
stromu, lehké zranění řidičky, škoda 100 000
korun.

11. února, Jince, vyjetí mimo vozovku, lehké zra-
nění, alkohol za volantem, škoda 100 000 korun. 

Pochodem v Brdech
pomůžete dobré věci
Policejní pochod Brd zavede účastníky na pěkná místa v Brdech. Svým výkonem
zároveň podpoří nadaci, která pomáhá rodinám zesnulých policistů nebo
postiženým policistům a hasičům.

Vyrazit do krásné přírody, otestovat fyzičku
a ještě podpořit správnou věc. To je účel Poli-
cejního pochodu Brdy, který i letos organizuje
Policejní klub Příbram pod záštitou města
 Příbram. I když název akce nese označení poli-
cejní, pochod je otevřen všem zájemcům, kteří
se chtějí podívat do krásné přírody Brd a záro-
veň pomoci jiným. 

Akce se koná v sobotu 18. května (17. květ-
na vychází trasa Extrém) a prezentace účast-
níků je od 7.00 do 10.00 v  Obecnici
u fotbalového hřiště. Pro letošní rok jsou při-
praveny čtyři trasy: 

Extrém: Trasa v délce zhruba 59 km bude
startovat v pátek 17. května ve 22.00. Bě-
hem trasy nastoupáte i naklesáte 1240 m
a čekají na vás skvosty CHKO Brdy – chata
 Carvánka, okolí bývalých dopadových ploch,
lovecký zámeček Tři Trubky či Padrťské
 rybníky.

Dlouhá: Trasa v délce zhruba 33,5 kilometrů
provede účastníky krásnými výhledy, nebude
však zapomenuto na „pohádkovou“ loveckou
chatu Carvánka.

Krátká: Trasa měří 16,5 kilometru a oproti
předchozím ročníkům chystají organizátoři
nová místa k vidění. 

Kočárková: Nová trasa v délce 12 km, která
je sjízdná i pro rodiče s malými dětmi. 

Hlavním úkolem pochodu je pomoci jiným
lidem. Svou účastí podpoříte Nadaci policistů
a hasičů, která pečuje o 36 rodin, pozůstalých
po policistech a hasičích, kteří zahynuli při
výkonu své služby. V těchto rodinách žije cel-
kem 59 dětí. Dále nadace pečuje o 41 policistů
a hasičů, kteří jsou těžce tělesně postižení
následkem zranění utrpěného v přímé sou -
vislosti s výkonem služby.

S sdb
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Bezbariérová trasa do kulturního domu
začne už u zastávky
Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání projednalo možnost vybudování bezbariérového přístupu do kulturního domu
a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva kultury ČR. Stavba bude probíhat od června do října
tohoto roku.

Chystaný projekt bezbariérového přístupu
do kulturního domu je rozdělen na dvě části.
První se týká výstavby bezbariérové trasy 
od autobusových zastávek u II. polikliniky

k  nově budovanému výtahu v kulturním
domě. Náklady na tuto část ve výši 2,2 milio-
nu korun by zčásti pokryla dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI), o kte-
rou bylo požádáno v listopadu loňského roku.
Zda SFDI tuto akci podpoří, budeme vědět
pravděpodobně do června 2019. Druhá část
počítá s instalací samotného výtahu a vytvo-
řením trasy pro bezbariérový přístup do jed-
notlivých výškových úrovní budovy. Právě
na vybudování výtahu a celkové zpřístupnění
kulturního domu byla podána žádost o dotaci
na Ministerstvo kultury ČR, jehož příspěvek
by činil 70 % z nákladů, které jsou 7,4 milionu
korun.

Trasa pro vozíčkáře a zdravotně postižené
povede od zastávek v ulici Osvobození do Tylo-
vy ulice a následně k současnému východu

z kina (postranní vstup do D-klubu). Tato va -
rianta je nejvhodnější i z pohledu Národního
památkového ústavu, který celý projekt dozo-
ruje. Budova kulturního domu je totiž památ-
kově chráněna a do jejího interiéru a exteriéru
není možné svéhlavě zasahovat. 

Součástí projektu jsou kromě jiného také
dvě nová stání pro vozidla invalidních osob
a vybudování bezbariérového sociálního zaří-
zení v kině, které bude pro handicapované pří -
stupné ze všech částí kulturního domu.

V rámci projektu vznikne i nová indukční
smyčka pro nedoslýchavé v hlavním divadel-
ním sále. Ta už nyní funguje v kině a nedoslý-
chaví si ji pochvalují. 

S Martin Buršík
1. místostarosta města

Bezbariérovost kulturního domu přijde veřejné roz-
počty na 10 milionů korun. Foto: Stanislav D. Břeň

Z Příbrami pochází 
350 Dobrých andělů
Nadace Dobrý anděl eviduje v Příbrami 350 přispěvatelů, kterým říká Dobří andělé.
Pomoc obdrželo 17 příbramských rodin. 

Dobrým andělem se stává každý, kdo při-
spívá nadaci Dobrý anděl, a prostřednictvím
pravidelných finančních příspěvků tak pomá-
há rodinám s dětmi, které zasáhla vážná
nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich
rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou – napří-
klad častou dopravu do nemocnice, doplatky
léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky,
rehabilitace a další potřebné terapie. 

„Celkově dárci pomohli více než 6218 rodi-
nám, z Příbrami pochází 17 z nich. Dárců,
 Dobrých andělů, u vás najdeme přes 350. 
Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže
a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ řekl 

Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý 
anděl (na snímku první zleva).

Veškeré příspěvky dárců odevzdává nadace
Dobrý anděl potřebným rodinám, protože je
její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra
Sýkory a dalších filantropů. Každý dárce, jenž
se zaregistruje na webu dobryandel.cz, získává
i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá.
Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100
nových žádostí o pomoc a celkem odesílá pří-
spěvky více než 3400 rodinám.

S red

Zápůjčky od
města jsou určeny
nejen na výměnu
oken
Fond zápůjček města umožňuje
čerpat peníze na vnitřní i vnější
úpravy bytů a domů. Prostředky lze
využít také na financování výměny
uhelných kotlů za ekologičtější zdroj
vytápění. 

I v letošním roce budou moci občané
čerpat zápůjčky z Fondu zápůjček města.
Tento fond v roce 2018 nahradil Fond
oprav a modernizace a rozšířil možnosti
pro žadatele. Občané mohou žádat
o zápůjčku z fondu pro účely vnitřní i vněj-
ší úpravy domů a bytů. Z Fondu zápůjček
mohou nově čerpat také právnické a fyzic-
ké osoby, které užívají městské nemovi-
tosti, a to nejen na jejich opravy, ale také
na nákup potřeb k udržování těchto nemo-
vitostí. Právě probíhá vyhodnocování
žádostí z prvního kola, které bylo možné
podat do 15. března. 

V minulosti bylo nejvíce půjček posky-
továno na výměnu oken či rekonstrukce
sociálního zařízení. Zápůjčky lze ovšem
poskytnout na mnohem širší okruh rekon-
strukčních činností, například na finan-
cování výměny uhelných kotlů za jiný
ekologičtější tepelný zdroj, a to především
v souvislosti s blížícím se datem zákazu
používání starých uhelných kotlů. 

Tuto zápůjčku lze také vhodně využít
v kombinaci se třetí a poslední vlnou kot-
líkových dotací (předpoklad jejího vyhlá-
šení pro Středočeský kraj je květen tohoto
roku). Prostředky z této zápůjčky lze po -
užít na tzv. předfinancování nákupu kotle
či tepelného čerpadla a tuto zápůjčku
následně splatit z přidělené kotlíkové
dotace.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Nevšední „poslouchaná“: 
GymBand vystoupí s orchestrem ze Sydney
Příbramský GymBand hostí orchestr Manly Campus Jazz Orchestra z australského Sydney. Oba soubory se představí na konci
dubna letošního roku. 

Příbram čeká na konci dubna nevšední
hudební událost. V sobotu 27. dubna od 18.00
do 19.30 na venkovním pódiu na náměstí
17. listopadu zahrají dva středoškolské
orchestry, které si přichystaly koncert pro širo-
kou veřejnost. Prvním z nich je studentský
orchestr Gymnázia Příbram Legionářů Gym-

Band, který se na veřejnosti v Příbrami před-
vede opět po roce v novém složení a s novým
repertoárem. 

Druhým hostujícím orchestrem je student-
ský Manly Campus Jazz Orchestra z austral-
ského Sydney hrající turné po Evropě.
Spo lupráce obou těles začala před třemi lety

společným koncertem v Příbrami, který se
setkal s velkým úspěchem jak u publika, tak
u orchestrů samotných. V této spolupráci a tra-
dici bychom chtěli pokračovat i nadále. 

Přijďte si zpříjemnit jarní podvečer a po -
slechnout a vychutnat si svěží populární hud-
bu od jazzu, swingu, funky, rocku až po pop
21. století v podání mladých talentovaných
hudebníků nejen z Čech, ale i daleké Austrálie.
Tento koncert finančně a organizačně zajišťuje
město Příbram. 

S Miloslava Šmolíková
dirigentka GymBandu

V Příbrami bude hostovat Manly Campus Jazz Orchestra z australského Sydney. Foto: red

Na poplatky je čas už jen pár dní
Občané Příbrami mají povinnost uhradit do konce března místní poplatek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
a také místní poplatek ze psů. První poplatek činí 552 korun za osobu a rok. Poplatek za psa
se liší v závislosti na lokalitě bydliště a počtu chovaných zvířat.

PLATIT LZE TĚMITO ZPŮSOBY:
1. bezhotovostní platbou na účet města Příbram:

a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní
symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341, resp. zůstává stejný
jako v loňském roce),

b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí
pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341, resp. zůstává stejný jako v loňském
roce),

2. v hotovosti v pokladně Městského úřadu Příbram: 
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro – pokladna, 

3. složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

Společný koncert 27. dubna
je určený pro širokou
veřejnost. 

Sedmnáct rodin z Příbrami čerpá nadační podporu. Foto: Dobrý anděl
Ilustrační foto: Stanislav D. Břeň
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Od dubna přihlašujte děti 
na letní příměstské tábory
Sportovní příměstské tábory se letos uskuteční ve třech termínech. Děti lze zapsat i na jeden den, v případě převisu poptávky
však budou upřednostněny registrace na celý týden. 

Sportovní zařízení města Příbram vypisují
letní termíny Sportovního příměstského tá -
bora, který cílí na děti ve věku od 6 do 14 let.
Na výběr jsou tři turnusy: 8.–12. července,
22.–26. července nebo 5.–9. srpna 2019. Pro-
gram je připraven na každý den od 8.00 do
15.30.

Děti mohou navštěvovat celý tábor, nebo se
zúčastnit pouze jednotlivé dny. V případě plné
obsazenosti však budou preferovány přihlášky
na celý týden. Kapacita tábora je omezena na
35 dětí. Platba na jeden den činí 550 korun,
celý týden vychází na 2400 korun. 

V kanceláři příbramského aquaparku (zeza-
du budovy) je možné vyzvednout přihlášku
a nejdříve 1. dubna ji vyplněnou tamtéž ode -
vzdat, případně lze zaslat e-mailem na
 polakova@pb.cz. Přihlášky doručené před sta-
noveným termínem nebudou evidovány. For-
mulář, který si lze stáhnout také na webu
szm.pb.cz, obsahuje více informací a pokyny
k platbě.

PODROBNÝ PROGRAM: 
8.00–10.00: Výuka plavání a hry ve vodě

pod vedením instruktorů.

10.00–10.15: Svačina (vlastní).
10.15–12.15: Pohybové hry v přírodě, míčo-

vé hry, minigolf, plážový volejbal a další.
12.15–13.00: Oběd (zajištěno v ceně).
13.00–14.30: Kreativní dílna – malování,

kreslení, papírové a kreativní tvoření.
14.30–15.30: Procházka, protažení celého

těla v přírodě, za nepříznivého počasí aktivity
v zrcadlovém sále zimního stadionu.

S sdb

Během příměstského tábora SZM si děti užijí ve sportovní hale... ... i v bazénu. Foto: SZM Příbram

Participativní rozpočet: Ještě máte pár dní
Lhůta pro podávání návrhů v participativním rozpočtu byla prodloužena do konce března. Někteří předkladatelé oprášili své
náměty z loňského roku. 

Příbramští radní posunuli termín pro po -
dávání návrhů do participativního rozpočtu,
ve kterém občané rozhodují o investování

milionu korun. Novým rozhodným datem je
31. březen letošního roku. Nyní je do projektu
přihlášeno třináct návrhů, které se dotýkají

nejrůznějších oblastí a aktivit v Příbrami. Zmí-
nit lze například výstavbu hřiště, úpravu zele-
ně nebo vybudování hasičského muzea. Se
všemi dosud přihlášenými náměty se můžete
seznámit na webu spolecne.pribram.eu. Tato
internetová stránka vám poslouží také k regi-
straci vlastního nápadu. 

Mezi již přihlášenými návrhy se objevily
i čtyři z loňského roku. To může být inspirací
pro neúspěšné žadatele z prvního ročníku par-
ticipativního rozpočtu, aby své projekty oprá-
šili, případně upravili a znovu podali. 

Nový termín podávání žádostí nemá vliv na
již nastavený harmonogram, kromě setkání
s veřejností (nově 20. března a 3. dubna od
17.00 v jednacím sále na náměstí T. G. Masa-
ryka). Posuzování proveditelnosti návrhů se
uskuteční podle plánu do 30. dubna a široká
veřejnost bude moci hlasovat od 1. do 21. červ-
na letošního roku. 

S sdb

Součástí participativního rozpočtování jsou také veřejná projednání návrhů. Foto: Eva Švehlová

V květnu se zapisují děti 
do školky, pro některé je docházka povinná
Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram stanovují v souladu se školským zákonem termíny, dobu a místo pro
podání žádostí o přijetí dětí k nepovinnému i povinnému předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020. 

Žádosti o přijetí dětí do mateřských škol se
podávají ve čtvrtek 2. května od 10.00 do
16.00, a to v sídlech jednotlivých mateřských
škol: 
G Mateřská škola V Zahradě, 
Jungmannova 416, skoly.pb.cz/1MS
G Mateřská škola Kličkova vila, 
Ondrákova 280, skoly.pb.cz/3MS
G Mateřská škola Klubíčko, 
Okružní 200, skoly.pb.cz/4MS
G Mateřská škola Perníková chaloupka,
Kutnohorská 101, skoly.pb.cz/5MS
G Mateřská škola, 
28. října 55, skoly.pb.cz/6MS
G Mateřská škola, Bratří Čapků 278,
skoly.pb.cz/MSBC, 
(žádosti v této MŠ jsou přijímány v čp. 278
i v čp. 235)

G Mateřská škola Pohádka, 
Hradební 66, skoly.pb.cz/10MS
G Mateřská škola, 
Jana Drdy 496, skoly.pb.cz/11MS
G Mateřská škola, 
Jungmannova 91, skoly.pb.cz/12MS
G Mateřská škola, 
Školní 131, skoly.pb.cz/MSskolni
G Mateřská škola pod Svatou Horou, 
nám. Dr. J. Theurera 262, skoly.pb.cz/15MS
G Alternativní mateřská škola, 
Školní 143, skoly.pb.cz/18MS 
G Mateřská škola Rybička, 
Fibichova 272, skoly.pb.cz/19MS

Zápis do Waldorfské školy Příbram – mateř-
ská škola, základní škola a střední škola, Hor-
nická 327, (waldorf.pb.cz), se uskuteční

11. května 2019 od 10.00 do 16.00 v sídle
školy. Zápis do Mateřské školy speciální, Hra-
dební 67, proběhne 2. května 2019 od 10.00
do 16.00 v sídle školy.

Rodiče mají s sebou přinést občanský prů-
kaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o při-
jetí a potvrzení lékaře o řádném očkování
dítěte. Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí
v příslušné mateřské škole nebo ke stažení na
jejích webových stránkách.

Rodiče, jejichž dítě nebylo po zápisu v minu-
lém roce umístěno, musí pro školní rok
2019/2020 podat novou žádost. V souladu
s ustanovením školského zákona je povinné
předškolní vzdělávání dětí narozených od
1. září 2013 do 31. srpna 2014.

S sdb
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Děti se těší na jaro a novou herní sestavu 
na zahradě
Dětské skupiny a rehabilitační stacionář v Příbrami fungují již čtvrtým rokem pod záštitou Centra sociálních a zdravotních služeb
a pečují o děti v raném i časně předškolním věku. Jsou možnou alternativou mateřských škol a podobných zařízení ve městě.
Velký zájem zaznamenávají dětské skupiny aktuálně především o umístění malých dětí ve věku od 1 do 3 let.

Všechny aktivity v  Dětských skupinách
a rehabilitačním stacionáři jsou voleny s při-
hlédnutím k věku dětí a jejich specifickým
potřebám. V roce 2018 získaly DS Berušky i DS
Sluníčka opět významné finanční prostředky
na provoz z dotačních titulů dotace z EU a ESF
– Operačního programu Zaměstnanost, jejichž
platnost je do srpna 2020. Díky tomu jsme
mohli dětem zakoupit opět další nové didak-
tické pomůcky i hračky vhodné pro jejich věk
a potřeby. 

Jedná se o pomůcky rozvíjející jemnou i hru-
bou motoriku dětí, vnímání, fantazii a ostatní
rozumové oblasti. Mobiliář nabídky hraček
a didaktických pomůcek pro děti pravidelně
doplňujeme a modernizujeme. Rozsáhlou revi-
talizací prošla i naše venkovní hrací plocha urče-
ná pro hry a pohybové aktivity dětí. Nejnovějším
herním prvkem je krásná herní multifunkční
sestava umístěná v přední části zahrady. Dětem
se velmi líbí a již se těšíme na jaro, až ji budeme
moci naplno vy užívat. 

I starší děti v DS Sluníčka mají k dispozici vše,
co je pro jejich celkový rozvoj důležité a co je
baví. Velký úspěch má např. interaktivní pomůc-
ka 3box, díky níž se děti zábavnou formou učí
poznávání barev, tvarů, zvířátek, ročních období
apod. Děti z rehabilitačního stacionáře se také
zapojují do všech aktivit v souladu s Plánem
výchovy a péče i indivi duálních programů. 

V našem zařízení preferujeme individuální
přístup a nabízíme péči zajištěnou dostatečným
počtem kvalifikovaného personálu (v každé DS
jsou tři pečující osoby a jedna pomocná pracov-
nice). Podporu motorických dovedností všech
dětí zajišťují naše fyzioterapeutky. Vycházíme
z dlouhodobé zkušenosti provozovatele kom-

plexní péče o malé děti. Nabízíme širokou škálu
akcí a aktivit jako např. návštěvy solné jeskyně,
divadelních představení, canisterapie, dále
pořádáme karnevaly, zahradní slavnost, dětský
den, mikulášskou nadílku či dopravní den. Děti
si tyto akce náležitě užívají a máme vždy i pozi-
tivní zpětnou vazbu ze strany rodičů. 

Dbáme samozřejmě i na prevenci onemocnění
v oblasti podpory zdraví dětí. Pravidelně dětem
zprostředkováváme i preventivní screeningové
vyšetření zraku, díky kterému se podařilo zachy-
tit oční vadu již u několika dětí. Zapojili jsme se
do projektu Zdravá strava a Zdravé zoubky, kde
se děti zábavnou a hravou formou učí mimo jiné
správným stravovacím a hygienickým návy-
kům. Děti z dětské skupiny Berušky, Sluníčka
i rehabilitačního stacionáře se ve svých třídách
vzájemně navštěvují, nejvíce se setkáváme při
venkovních hrách, kde se všechny „naše“ děti
vždy náležitě vydovádí. Naší největší prioritou
je přání, aby k nám děti chodily rády a byly
v našem zařízení šťastné a spokojené.

S Jitka Šnypsová
Dětské skupiny 

a rehabilitační stacionář Příbram

Venkovní hřiště prošlo rozsáhlou revitalizací. 
Foto: DSRS

Fit senior přidal další lekce cvičení
Sedm let funguje v Příbrami projekt Fit senior, otevřený pro všechny seniory, kteří se chtějí věnovat aktivnímu životnímu stylu,
a bojovat tak s neduhy, které s sebou stárnutí přináší.

Nejnavštěvovanější aktivitou organizace Fit
senior jsou lekce zdravotního cvičení, a právě
u těch nyní organizace navyšuje kapacitu pro
nové zájemce. Dlouho jsme nové hodiny
neotevírali, jsem moc ráda, že nyní mezi nás

můžeme vzít dalších přibližně 20 cvičenců
a umožnit jim zapojit se do programu.

Lekce pořádá organizace na Zimním stadio-
nu v Příbrami v zrcadlovém sále, a to v dopo-
ledních hodinách. Sami senioři si cvičení

pochvalují. Pomáhá jim udržovat tělo pružné
a bez bolesti. Zároveň oceňují kontakt s vrstev-
níky a dobrou partu lidí.

Cvičení je koncipováno jako základní „údrž-
ba“ těla. Je nenáročné a klidné, bez poskoků,
výdrží a dalších nevhodných technik. Není
tedy důvod se obávat či ostýchat, cvičení
zvládne každý a není potřeba žádných před-
chozích zkušeností se cvičením. Pro ty hodně
sportovně zaměřené je to zase vhodná kom-
penzační aktivita.

Spolek je neziskovou organizací a usiluje
o zapojení co největší skupiny obyvatel
v důchodovém věku. I proto je cena za jednu
lekci třicet korun. Organizace je podporována
městem Příbram. 

Novinkou je také otevření nové lekce ve sta-
ré Příbrami, a to v prostorách Domu jógy, který
sídlí v obchodním centru Uran. Tím, že jsme
přesunuli jednu skupinu do Domu jógy, jsme
vyšli vstříc seniorům, kteří bydlí v okolí a ve
staré Příbrami. Je dobře, že jsou jim lekce
dostupnější a velmi mě potěšil vstřícný přístup
majitelů Domu jógy.

Podrobnější informace lze získat na webu
fitseniorpribram.cz.

S Kristina Hovorková
Fit senior Příbram

Když je pěkně, vyrážejí senioři cvičit ven. Foto: Fit senior

Nemocnice otevřela lůžkové oddělení
paliativní péče
Oblastní nemocnice v Příbrami je jedna z prvních v České republice, která nabízí lůžkovou paliativní péči. Tento typ služby je
určen nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem. 

Celkem 16 pacientů v 10 pokojích může od
března využít nové oddělení, které do Příbrami
přijel 28. února slavnostně otevřít i ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch. Příbram se tak
zařadila mezi prvních pár nemocnic v České
republice, které poskytují lůžkovou paliativní

péči hospicového typu. O pacienty se stará tým
specialistů, který se zde školil už několik let
a poskytoval paliativní péči prozatím ambu-
lantně a formou poradny, kterou finančně pod-
pořil nadační fond Avast. 

„Před několika lety jsme nastoupili na tu cestu
paliativní péče. Nejdříve jako nelékařská ambu-
lance, postupně lékařská a jsme rádi, že díky
financím Středočeského kraje jsme získali pro-
středky, abychom zrekonstruovali část patra
tohoto interního pavilonu. Věřím, že paliativní
péče bude u nás vždy doprovázena i duchovním
aspektem. Dokud budu v Příbrami, tak je nemoc-
nice otevřena kolegům ze Svaté Hory,“ řekl
v úvodu předseda představenstva příbramské
nemocnice Stanislav Holobrada.

Paliativní péče je určena pro nevyléčitelně
nemocné a umírající pacienty. Klade si za cíl
nabídnout jim co nejvyšší kvalitu života, mírnit
bolesti a utrpení, a to vše v prostředí, které se
podobá co nejvíce domácímu. Blízkost rodiny

a blízkých je naprostou samozřejmostí, a to
nepřetržitě 24 hodin denně.

„Jsem poprvé v příbramské nemocnici a o to
raději jsem přijal pozvání. Jsem velmi rád, že se
to tu podařilo, protože i my jako ministerstvo se
snažíme brát paliativní péči jako jednu z priorit.
Zhruba 70 procent lidí totiž stále umírá v nemoc-
nicích a podobných zařízení není dostatek,“
uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na
jeho slova navázal i radní Středočeského kraje
Robert Bezděk, který připomněl, že nejdůle-
žitější na všem jsou lidé, kteří projekt a násled-
ně novou službu tvoří. 

Rekonstrukce za zhruba 30 milionů korun není
v Příbrami zdaleka jediná. Ještě v letošním roce
by měla začít rekonstrukce pavilonu N a D2 za
300 milionů korun. Ta by měla probíhat v něko-
lika etapách v rámci několika následujících let. 

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Slavnostního otevření nového oddělení se účastnil
i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Foto: ONP

Nepotřebný textil odevzdejte klokanovi
Od letoška můžete ukládat nepotřebný textil, obuv nebo hračky do kontejnerů s logem klokana. Získané věci i finanční
prostředky jsou následně předány Fondu ohrožených dětí Klokánek. 

V Příbrami se letos objeví další nové kontej-
nery na textil, konkrétně přibudou sběrné ná -
doby s  logem Klokánka. Projekt podporuje
město Příbram. Logo Klokánka na bedně zna-
mená, že pomáháte dětem umístěným v rodin-
ných zařízeních. 

Projekt nazvaný KlokTex je zaměřený na
poskytování finanční a materiální pomoci

dětem z Fondu ohrožených dětí Klokánek
(FOD). Probíhá formou sběru nepotřebného
textilu, obuvi a hraček prostřednictvím kon-
tejnerů s logy, barvami a názvem projektu, kte-
rý vznikl na základě partnerství mezi FOD
a společností Koutecký.

Ze 70 tun odevzdaných v minulém roce bylo
možné využít jen část, pouze textil a obuv
v dobrém stavu se dají zpeněžit, a tím zajistit
finance pro FOD. Do kontejnerů s logem Klo-
kánka se proto doporučuje vkládat nositelné
oděvy v  igelitových obalech, jež zamezují
navlhnutí, všechny typy obuvi, oblečení, lůž-
koviny či hračky. V loňském roce získal FOD
z tohoto projektu částku téměř 320 000 korun. 

V Příbrami se v současné době nacházejí
téměř dvě desítky kontejnerů určených pro
sběr použitého textilu. Od roku 2014 je občané
mohou najít v  blízkosti velkých obchodů,
v obytných čtvrtích a na parkovištích. 

S sdb

Co mohou obyvatelé Příbrami
odkládat do kontejnerů

■ košile, trička, mikiny, svetry, šaty 
i sukně

■ kalhoty, tepláky, pyžama

■ saka, kabáty, bundy

■ utěrky, ručníky, ložní prádlo, bytový
textil

■ spárovanou obuv

■ kabelky, tašky, batohy

■ hračky

Do kontejneru nepatří koberce, matrace,
silně znečištěné, plesnivé a mokré textilie,
netextilní materiály (elektrická zařízení,
domácí potřeby apod.)

Nový kontejner na textil. Foto: Kloktex
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Příbram má nejlepší 
energetický úsporný projekt
Do soutěže město přihlásilo projekt úspor energií, který se týká celkem 14 budov ve vlastnictví města. Ve finančním vyjádření
dosahuje roční úspora energie 1,5 milionu korun. 

Poosmé udělila Asociace poskytovatelů
energetických služeb ceny za nejlepší energe-
ticky úsporné projekty řešené metodou Energy

Performance Contracting (Energetické služby
se zárukou, EPC). Titul Nejlepší Energeticky
úsporný projekt řešený touto metodou získala

příbramská radnice. Hodnoticí komise ocenila,
že jedna koruna úspor je vygenerována pou-
hými 3,40 korunami investice do energeticky
úsporných opatření, což znamená, že investice
se za 3,5 roku splatí. „Náš projekt může být
důkazem, že i při relativně investičně nenároč-
ných opatřeních lze dosáhnout zajímavých
úspor energie. Za modernizaci vytápění, měření
a regulace zaplatíme 5,2 milionu korun, ty však
budeme splácet z budoucích úspor energie ve
výši 1,5 milionu korun ročně,“ vysvětlil starosta
Jindřich  Vařeka. 

Ačkoli podobných městských či krajských
EPC projektů funguje v České republice téměř
40, nevyužitý potenciál úspor je stále velký.
Základním předpokladem je roční spotřeba
energie ve výši minimálně 1–1,5 milionu
korun. 

Město Příbram se do soutěže přihlásilo s pro-
jektem nazvaným Poskytování energetických
služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve
vlastnictví města. V jeho rámci se jedná celko-
vě o 14 budov, ve kterých dojde díky energe-
tickým opatřením k ročním úsporám ve výši
1 532 000 Kč.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Hodnoticí komise ocenila, že jedna koruna úspor je vygenerována pouhými 3,40 korunami investice do energeticky
úsporných opatření. Foto: APES

Minizoo na Novém rybníku má tři nové
zvířecí přírůstky
Večer před Valentýnem se na Novém rybníku podíval na svět první odchovaný přírůstek minizoo. V pondělí 18. února ráno se
zaměstnanci SZM radovali podruhé a na konci února se narodilo další malé kůzlátko.

Jedním z nejsledovanějších členů minizoo
se na nějakou chvíli zřejmě stane malá kozí
slečna narozená 18. února. Narodila se již jako
druhý přírůstek v historii minizoo na Novém
rybníku, tím prvním je černohnědý kozlík,
který přišel na svět 13. února. Na konci února
se narodilo další malé kůzlátko.

Výběh je během roku volně přístupný 
pro návštěvníky a v minizoo jsou umístěna
pouze zvířata zvyklá na kontakt s  lidmi,
a nehrozí tak riziko úrazu. „Kozlík by mohl 
být časem nebezpečný nejen lidem, ale i ostat-
ním zvířatům v ohradě, a proto byl z Nováku
převezen jinam,“ řekl vedoucí areálu Petr
 Trojan.

Vstup do ohrady byl na konci února dočasně
zakázán z důvodu narození posledního kůz-
lete, o které se maminka hodně bála. Na face-
bookovém profilu SZM Příbram bylo také

možné hlasovat o jméně kozičky narozené
18. února. Návštěvníci jí v anketě vybrali jmé-
no Rózinka.

Minizoo na Nováku byla vybudována ve
spolupráci s obecně prospěšnou společností
Ochrana fauny ČR na začátku léta loňského
roku. Do minizoo jsou umisťována hendike-
povaná zvířata, která nejsou ve volné přírodě
schopna sama přežít. 

V minizoo jsou v současné době umístěny
především kozy a ovce. „Součástí minizoo je
také ptačí voliéra, kam jsou též umisťováni
jedinci, jejichž přežití ve volné přírodě by bylo
velmi obtížné nebo nemožné,“ dodal Petr Tro-
jan.

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Za pokácené stromy je částečně navržena
nová výsadba
V únoru a březnu pokácely Technické služby města Příbram několik stromů v různých částech města. V drtivé většině se jednalo
o staré a suché stromy, které mohly ohrozit chodce nebo budovy v blízkosti. 

Na základě povolení Odboru životního pro-
středí Městského úřadu Příbram přistoupily
Technické služby města Příbram ke kácení stro-
mů v různých částech města. Pokud to umožní
prostorové podmínky v jednotlivých lokalitách,
bude provedena náhradní výsadba, a to do jed-
noho roku od odstranění stromu. 

Přinášíme přehled stromů, které byly určeny
k pokácení i se stručným zdůvodněním, proč je
třeba dřeviny odstranit:
G ulice Pod Kovárnami – lípa srdčitá: Strom je

mezi vozovkou a chodníkem a má dutinu
v kmeni. Hrozí selhání v tlakovém větvení. 

G ulice Pod Haldou – bříza bělokorá: Strom se
nachází v ostrůvku zeleně. Kořenové náběhy
i kmen jsou napadeny houbou, je velmi pro-
schlý a lámou se větve.

G ulice Pod Haldou – javor mléč: Strom stojí za
garážemi, kmenem těsně u garáže a kořeny
pod základy stavby. Kosterní větvení je do „V“
a hrozí rozlomení proschlé dřeviny. 

G ulice Generála Kholla – jilm horský: Jedná se
o úplně suchý strom, za který bude provedena
náhradní výsadba. 

G ulice Podbrdská – jeřáb obecný: Strom na kon-
ci životnosti, téměř suchý, kosterní větve jsou
polámané. 

G ulice K. H. Máchy – hloh obecný: Několikrát
ořezaný, oschlý a nevzhledný strom, který
nemá perspektivu do budoucna. 

G ulice Rožmitálská – ořešák, vrba jíva a javor
mléč: Javor je nakloněný, hrozí selhání, ořešák
a vrba jsou proschlé a s dutinami.

G rybník Kaňka – vrba bílá, bříza bělokorá (cel-
kem jedenáct stromů): Jednotlivé stromy jsou
nakloněné, celkově neudržované, přestárlé
a mají vysoký štíhlostní koeficient. V případě
pokácení vedlejších jedinců hrozí selhání.
Vzhledem ke stavbě altánu a mola zde bude
větší pohyb lidí.

G ulice Politických vězňů, Ve Dvoře – bříza bělo-
korá (pět stromů): Břízy mají uschlé nebo ulo-

mené terminály, suché větve se lámou, jsou
nakloněné nad silnici a hřiště. Navržena je
náhradní výsadba.

G ulice Žežická – bříza bělokorá (tři stromy):
Břízy rostoucí v pásu u silnice jsou proschlé
a mají zaschlé terminály. Suché větve se ula-
mují a hrozí nebezpečí úrazu. Další bříza je na
konci své životnosti, bez terminálu, je proschlá
a má polámané větve. 

G ulice Zdabořská – jabloň: Přestárlý jedinec
s proschlou korunou, který nemá dostatek
prostoru pro další vývoj. 

G ulice Prokopská – hloh obecný: Jedná se o pře-
stárlý strom ve zhoršeném zdravotním stavu,
u kterého hrozí selhání.
V čase uzávěrky Kahanu se chystala také

obnova břehového porotu v Lesoparku Litavka,
a to na základě oznámení správce vodního toku
Litavky, kterým je Povodí Vltavy. 

Odstranění se týká většinou stárnoucích
jedinců, kteří v omezeném prostoru trpí zhor-
šeným zdravotním stavem. Kořenový systém
stromů negativně ovlivňuje i kolísání hladiny
řeky. Převažujícím topolům v pokročilém věku
křehnou větve, lámou se a mohou způsobit zra-
nění návštěvníkům parku. Několik havarijních
jedinců již bylo vloni odstraněno, dva dokonce
spadly. Stromy se naklání nad cestu i přilehlé
budovy a hrozí i materiální škody. Celkem bude
odstraněno 23 stromů, za které budou vysazeny
nové. 

Na konci loňského listopadu Technické služby
města Příbram pokácely na základě povolení
několik stromů v ulicích Hornických učňů, Petra
Bezruče, Kutnohorská, Komenského nebo
Drkolnovská. Ve většině případů šlo o přestárlé
a suché stromy. 

S red

O jménu jednoho z narozených zvířat bylo možné hla-
sovat na Facebooku. Foto: Miroslava Poláková 

Kvalitu ovzduší lze zlepšit tříděním
a kompostováním

Pokud se včas nepokácí suché stromy, hrozí zhroucení v čase vichřic nebo zatížení sněhem. Foto: archiv

Občané se mohou aktivně podílet na zlep-
šování ovzduší mimo jiné tím, že třídí nebo
kompostují biologicky rozložitelný komunál-
ní odpad ze zahrad (např. tráva, větve a listí),
a není tedy nutné se těchto rostlinných zbyt-
ků zbavovat pálením. Na tento typ odpadu
je možné využít 125 hnědých kontejnerů roz-
místěných ve městě, které se sváží dvakrát

týdně. O víkendech jsou přistavené dva
velko objemové kontejnery, lokality a termí-
ny jejich umístění jsou zveřejněné na webo-
vých stránkách Technických služeb města
Příbram. Občané mohou také tyto rostlinné
zbytky použít pro přímé kompostování na
své zahradě, a to i díky projektu „Předcházení
vzniku bioodpadů ve městě Příbram“ realizo-

vanému v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí, kdy bylo občanům předáno do
užívání 828 bio komposterů.

S Nikola Stránská
Městský úřad Příbram
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Zkušení odborníci mohou nadále využívat
nabyté vědomosti
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje v současné době deset projektů, které se soustřeďují na podporu
některých dílčích segmentů malého podnikání. Jedním z nich je projekt nazvaný Silver Business (Stříbrné podnikání), který by
měl být založen na práci seniorních zkušených odborníků (v tomto případě především 55+) pro malé a střední podniky
a živnostníky. 

Svým projektem Silver Business reaguje Aso-
ciace malých a středních podnikatelů a živ -
nost níků ČR na trend poslední doby v oblasti
zaměstnanosti a podnikání. Malé a střední pod-
niky se v poslední době potýkají s velkým
nedostatkem pracovních sil obecně. Mají rov-
něž nedostatek vysoce kvalifikovaných odbor-
níků a s ohledem na svoji ekonomickou situaci
i na potřebu krátkodobého řešení některých
vysoce specializovaných úkolů nepotřebují
nebo si nemohou dovolit zaměstnávat zkušené
specialisty z různých oborů na plný úvazek. 

Existuje řada zkušených manažerů či spe-
cialistů, kteří ve věku blíže 60 opouštějí 
z nejrůznějších důvodů svoji intenzivní mana-
žerskou práci, ale nechystají se pouze odpočí-
vat v (před)důchodu. Rádi by stále ještě něco

odborného dělali, i když už s menší intenzitou
a možná i menší odpovědností. Hledají proto
své specifické uplatnění, které může mít též
formu drobného podnikání jako OSVČ nebo
krátkodobých činností. 

PŘIVYDĚLAT SI A BÝT PROSPĚŠNÝ
Z průzkumu agentury Ipsos realizovaného

pro asociaci mj. vyplynulo, že čtvrtina lidí
v předdůchodovém věku (55+) uvažuje o tom,
že začne podnikat, podobný úmysl mělo
i sedmnáct procent dotázaných osob starších
64 let. Motivem odstartovat podnikatelskou
činnost je vedle peněz (pro 25 % dotázaných)
snaha být společensky prospěšný (13 %)
a možnost posílit svoji nezávislost (12 %). 

Projekt Silver Business má napomoci oběma
stranám najít řešení pro jejich situace tím, že
vytváří „panel“ zkušených odborníků, kteří
nabízejí svoji dlouholetou znalost a zkušenost
k využití v malých a středních podnicích.
A dále, že malé a střední podniky mohou na
druhé straně využít webovou stránku projektu
jako nástroj k nalezení zkušených odborníků,
kteří by pro ně mohli pracovat třeba jen v ome-
zeném rozsahu.

Projekt má ambici být jak vzdělávacím
webem, kde si podnikatelé najdou řadu infor-
mací ke své činnosti, tak i portálem, kde firmy
mohou hledat vhodné zkušené odborníky vět-
šinou 55+ a kde tito odborníci mohou nabízet
své služby firmám. 

GIG EKONOMIKA V ROZBĚHU
Asociace se tímto projektem přidává

k poslednímu trendu zaměstnávání tzv. gig
ekonomiky. To je časově omezená práce různé-
ho druhu, která je založena na tom, že si firmy
místo pracovníků, nebo na doplnění pracov-
ních míst najímají nezávislé externí pracovní-
ky. Silver Business je projekt neziskový, neboť
asociace není podnikatelským subjektem
a nedotační, projekt je financován pouze
z vlastních prostředků asociace. Podrobnosti
lze najít na webu silverbusiness.cz.

Součástí projektu je rovněž organizace
setkání podnikatelů a seniorních odborníků
pro jeho prezentaci a pro propagaci a podporu
malého podnikání. V rámci projektu budou
rovněž realizovány průzkumy mezi malými
a středními podniky a potencionálními odbor-
níky o situaci na trhu a o možnostech nalézat
řešení pro tento specifický segment podnikání. 

Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků je sdružením českých podnikatel-
ských subjektů zahrnutých pod pojem malé
a střední podniky (počet zaměstnanců do 250,
obrat do přibližně 1,3 miliardy korun), ale
sdružuje též individuální živnostníky. Základ-
ním cílem asociace je podpora malého podni-
kání v nejrůznějších směrech.

S Miroslav Somol
AMSP ČR

Zkušení odborníci v seniorském věku mohou být pro
firmy obohacením. Ilustrační foto: Pixabay

Školáci popsali příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů je půlroční projekt společnosti Post Bellum určený žákům 8. a 9. tříd základních škol, jehož cílem je
poskytnout vhled do moderních evropských dějin, a to ve vazbě na osudy skutečných lidí. Od říjnu na projektu pracuje také
desítka týmů mladých badatelů z Příbrami. 

Eva Číhalová, která se narodila v roce 1938,
si pamatuje válečná léta i osvobození Příbrami.
Okupace „spřátelenými“ vojsky v roce 1968 ji
zastihla na učitelském zájezdu v Německu.
O tom, co se v republice děje, měli jen útržko-
vité zprávy a z hotelu směli vycházet pouze za
doprovodu policie. To je ve stručnosti jeden
z příběhů, který si v  posledních týdnech
vyslechli a zpracovali příbramští školáci. 

HISTORIE SKUTEČNÉHO ČLOVĚKA
Právě odkrývání dějinných událostí, a ze -

jména pohnutých osudů jednotlivců, kteří ve
20. století čelili příkoří nacistického nebo
komunistického režimu, je cílem rozsáhlého
projektu Paměť národa (internetový archiv na
pametnaroda.cz). Ten realizuje obecně pro-
spěšná společnost Post Bellum. Jejím hlavním
vzdělávacím projektem jsou Příběhy našich
sousedů. „Děti během jednoho školního pololetí
vyzpovídají pamětníka se vztahem k místu, kde
žijí, natočí jeho vzpomínky na diktafon nebo
video, digitalizují fotografie, bádají v archivech
a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo
psanou reportáž,“ uvedla koordinátorka pro-
jektu Magdaléna Sadravetzová. A dodala:
„Někteří podle příběhu nakreslí komiks, jiní
vytvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají
do rozhlasového nebo televizního studia, kde
jim zkušení redaktoři pomohou zpracovat
nahrávku do podoby reportáže.“

V letošním roce se v Příbrami zapojilo deset
týmů ze tří základních a dvou středních škol –
ZŠ 28. října (tři týmy), Waldorfská škola, 
ZŠ Jiráskovy sady, Gymnázium Legionářů
(všechny po dvou týmech) a Obchodní akade-
mie (jeden tým). V projektu participuje sedm
učitelů a 43 žáků a studentů. 

SLOVEM ČI OBRAZEM
Projekt je soutěžní, jednotlivé žákovské

výstupy posuzuje tříčlenná porota ve složení
pedagožka Stanislava Nováková ze ZŠ Obecni-
ce, historik Václav Trantina z Hornického

muzea Příbram a novinář Jan Bumba z Českého
rozhlasu Plus. „Děti odevzdávají fotografie
s popisky, devět týmů připravilo v Českém roz-
hlase rozhlasovou reportáž pod vedením zkuše-
ného redaktora a jeden tým má video reportáž.
Všichni musí připravit také životopis pamětníka
a jeho životní příběh pak představit na závěrečné
prezentaci,“ řekla Magdaléna Sadravetzová.
Ta se uskuteční v aule Waldorfské školy 4. dub-
na v 16.00 a tato akce je přístupná pro širokou
veřejnost. Ceny do projektu věnovaly město
Příbram, Post Bellum, Profimed, Echo 24,
 Mindok a Divadlo Minor.

Příběhy našich sousedů najdete také na
webu pribehynasichsousedu.cz. Za sedm let
svého trvání se do projektu zapojilo přes 3500
žáků a studentů, kteří zpracovali téměř 800
pamětnických příběhů z více než 80 měst po
celé České republice. Mnoho žákovských roz-
hlasových reportáží bylo odvysíláno Českým
rozhlasem v rámci pořadu Příběhy 20. století.
Na konci prosince zazněly v rozhlase také dvě
reportáže příbramských žáků, kteří se do pro-
jektu zapojili v loňském roce. 

S Stanislav D. Břeň

Vyprávěli o svých osudech

Věra Kopalová, 1941, Milín 
Za svobodna Šobrová, její otec Karel Šobr
byl tajemníkem ministra Huberta Ripky,
v procesu s Miladou Horákovou odsouzen
na 30 let. Pamětnice vzpomíná na rok
1968, kdy se na nádraží v Milíně vykládala
technika ruských vojsk.

Věra Dvořáková, 1948, Příbram
Učitelka vzpomíná na pedagogickou praxi
za komunismu (posudkové komise, ozna-
čování studentů podle politických krité-
rií), listopad 1989 v Příbrami a stávky.

Eva Hejdová, 1953, Rožmitál pod Třem-
šínem
Novinářka a fotografka, která emigrovala
do USA, se živila fotografováním a rekla-
mou.

Radka Veselá, 1956, Příbram
Za komunismu nesměla studovat kvůli
třídnímu původu a vzpomíná také na rok
1968.

Josef Cihelka, 1927, Domov seniorů Bře-
zové Hory
Připomíná okolnosti válečných let v Pří-
brami.

Eva Číhalová, 1938, Příbram
Vzpomíná na válečná léta a osvobození
Příbrami. Působila jako učitelka a srpen
1968 ji zastihl na učitelském zájezdu
v Německu. Nesměli domů a v hotelu byli
hlídáni.

Barbora Stejskalová, 1948, Praha
Rodiče židovského původu, oba přežili
holocaust. Vyučovala angličtinu a noršti-
nu, tlumočila norskému králi i Václavu
Havlovi a pracovala na ambasádě v Oslu
a v Kodani.

Marcela Míková, 1942, Příbram
Její otec vězněn v 50. letech. Vzpomíná
na návštěvy ve vězeních a čas, kdy ne -
směla studovat.

Jaroslav Fous, 1946, Příbram
Horník, jehož bratr emigroval do Kanady.
Kvůli tomu byl několikrát zadržen a vyslý-
chán státní bezpečností.

Josef Soukup, 1958, Příbram
Správce kostela sv. Jakuba v Příbrami, kte-
rý působil i na Svaté Hoře. Vzpomíná na
omezování komunistickým režimem.

Žáci a studenti navštěvují pamětníky a zjišťují jejich osudové příběhy. Foto: Post Bellum
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Zavírka: jehla a tajuplný val
Zavírka je známý vrchol, který se zvedá nad Pilským rybníkem, nevede však k němu značená turistická cesta. Některé prameny
uvádějí, že zde bývalo hradiště, na což poukazují zbytky polokruhového kamenného valu. 

Častým cílem výletů z Příbrami, Bohutína či
Lázu bývá Pilský rybník. Z jeho jižních břehů
se zvedá nápadný vrchol zvaný Zavírka
(720 m). Poměrně příkrý svah přechází do
náhorní roviny, z jejíhož západního okraje
vystupuje nápadné skalisko ve tvaru jehly či
ostrého břitu. V jihovýchodní části nalezneme
zbytky rozsáhlého polokruhového valu.

Západní svah Zavírky navazuje hřebenem
na jednu z brdských osmistovek Brdce (839 m)
a tím se vlastně odděluje údolí vodárenské
nádrže Pilské od Lázské. Cesta kolem takzva-
ných struh, vodního díla spojujícího obě ná -
drže, bývala už za dob Rakouska-Uherska cílem
četných výletů. Kolem roku 1890 dokonce
fungovala již jako značená turistická trasa.

Dnes struhy, které byly původně součástí roz-
sáhlého vodního systému, již svoji původní
funkci neplní a nalezneme zde jen jejich torzo. 

Podle některých pramenů bylo na vrcholu
Zavírky kdysi hradiště. To by mohly prokazo-
vat zbytky mohutného polokruhového kamen-
ného valu. Ten najdeme v jihovýchodní části
náhorní roviny. Val je na jihu prolomen lesní
cestou, podobně je tomu na východě. Tím
došlo k jeho značnému poškození. Ve východní
části jsou ale zbytky valu zachovalejší a uka-
zují, jak bylo toto dílo mohutné.

Zavírka je na seznamu archeologických 
jevů, které eviduje Národní památkový ústav
v Praze. 

Na Zavírku nevede značená cesta. Na vrchol
se můžeme vydat od Pilského rybníka, tedy ze
severní strany, zpočátku volným lesem. Lesní
cesty vedou k vrcholu převážně z jižní strany.
Náhorní mýtina je přehledná, takže jehlu i val
najdeme poměrně snadno.

S Jaroslav Hodrment

Zavírka je na seznamu
archeologických jevů, 
které eviduje 
Národní památkový ústav
v Praze.

Skalisko „jehla“ z této jižní strany vypadá spíše jako ostrý břit. Skála je poskládaná z velkých, na sobě ležících bloků. Foto: Jaroslav Hodrment

Zbytky valu či obranné stěny na Zavírce. Původní stav-
ba vytvářela velký oblouk nad jižními a východními
srázy Zavírky.

Bedna je v Příbrami devět let
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna oslavilo deváté narozeniny. Byli při tom nejen zastupitelé města Příbram
a Středočeského kraje, ale také podporovatelé tohoto zařízení. Odpoledne bylo pojato jako den otevřených dveří. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bed-
na (NZDM) vstoupilo do dalšího roku svého
působení, oslavilo deváté narozeniny. „Bedna
nabízí dětem a mladým lidem bezpečný prostor,
zábavu a také podporu a pomoc,“ uvedla ko -
ordinátorka Bedny Kamila Zelená. Oslava naro-
zenin se uskutečnila ve čtvrtek 7. března

v prostorách NZDM Bedna v ulici Budovate-
lů 116. V dopolední, oficiální, části programu
pracovníci zařízení představili novinky z Bedny
a přiblížili práci s dětmi a mládeží. Svůj pohled
na službu představili také samotní uživatelé slu-
žeb formou Bedna klipu – krátkého videa, které
ve spolupráci s pracovníky uživatelé natočili. 

Bedna přivítala představitele města Příbram,
zástupce Středočeského kraje a další hosty z řad
dlouhodobých podporovatelů a spolupracují-
cích subjektů. Odpoledne se Bedna již tradičně
otevřela široké veřejnosti v rámci každoročního
dne otevřených dveří. Na programu byl zají-
mavý program – fotografický koutek, karaoke
soutěž a výtvarná dílna pro ty, co rádi tvoří. 

NZDM Bedna je sociální služba, určená pro
děti a mládež ve věku 6–20 let, které tráví rizi-
kově svůj volný čas anebo jsou ohroženy sociál-
ním znevýhodněním. V současné době klub
využije v průměru 22 dětí a mladých lidí denně,
v terénu se jedná v průměru o devět lidí. 

Zařízení nabízí svým klientům bezplatný
prostor pro trávení volného času, poradenství,
podporu v obtížných situacích a možnost
doučování. V Příbrami působí od roku 2010
a od ledna 2015 začal v rámci NZDM Bedna
fungovat také terénní program. Provozovate-
lem NZDM Bedna je zapsaný spolek Ponton.

S red

Přemýšleli jste někdy o tom, jak byste se
zachovali při nálezu většího množství peněz?
Odpovědi jsou jistě různé. V Příbrami se nález
větší částky – více než 20 000 korun – povedl
dvěma stu dentům Lycea Waldorfské školy Pří-
bram. Dominik a Honza se zachovali tak, jak by

to mělo být, nález odnesli na služebnu městské
policie.

„Před Šalandou jsme našli obálku, kde bylo větší
množství peněz. Ještě tam byly přítomny nějaké
dvě ženy, které s tímto nálezem nechtěly mít nic
společného. Obálku jsme vzali a odnesli na měst-

skou policii. Odtud jsme společně se strážníkem
šli na úřad, na oddělení ztrát a nálezů, kde byl náš
nález zapsán,“ uvedl k nálezu Dominik Jiřičný.

Ano, přesně takto by měl nálezce postupo-
vat, ovšem dokážeme říci, jak bychom se
zachovali? „Párkrát jsme se setkali s názorem,
že jsme si peníze měli nechat. Jistě by to bylo
lákavé, peněz to bylo hodně. Na druhou stranu
jsme nad tím uvažovali z pohledu, že by se něco
obdobného stalo nám. Jistě bychom byli rádi,
kdyby v tom případě peníze někdo vrátil,“ dodal
druhý nálezce Jan Sedlák.

Po pár dnech se na výzvu ozval majitel ztra-
cené obálky a peníze byly předány zpět. Chlap-
cům ovšem ze zákona náleží desetiprocentní
nálezné, které jim již bylo vyplaceno. Jak stu-
denti prozradili, stále zvažují, co za tyto pro-
středky pořídí. Ve hře je například kávovar do
třídy, což znamená, že si získané prostředky
ani v tomto případě nenechají pouze pro sebe.

Vedení města si velice váží přístupu těchto
mladých lidí. „Odjakživa si stáří stýskalo na
mládí, že ta dnešní mládež je taková a maková,
a že ti dnešní staří, když byli mladí… Není to
tak, spíše mám pocit, že studenti dneška mají
více ideálů, než jsme měli my,“ ohodnotil mladé
nálezce starosta města Jindřich Vařeka.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Přístup studentů vedení města oceňuje
Příbramští studenti našli větší obnos peněz. Zachovali se přímo ukázkově – jednak vrátili peníze, ale také zvažovali, že nálezné
použijí ve prospěch svých spolužáků ve škole. 

Vedení města ocenilo přístup mladých lidí, kteří učinili správné rozhodnutí. Foto: Eva Švehlová

Narozeninovou oslavu si všichni přítomní užili. Foto: Bedna
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HISTORIEHISTORIE

1. dubna 1969
Bylo zdraženo jízdné městské dopravy
v Příbrami na 1 Kčs.

7. dubna 1959
Dopadl v okolí Příbrami velký meteorit.
Byl vůbec prvním na světě, který se poda-
řilo celkově zdokumentovat.

8. dubna 1879
Zemřel Augustin Beer, profesor a ředitel
Báňské akademie.

10. dubna 1969
Byl proveden odstřel příbramské syna -
gogy.

13. dubna 1919
Na březohorském náměstí byla slavnost-
ně vysazena Slovanská lípa.

21. dubna 1929
Zemřel v Příbrami básník a prozaik Fráňa
Kučera.

21. dubna 1639
Do Příbrami vpadla švédská vojska pod
vedením generála Banéra a město zcela
vyplenila. Z kaple na Svaté Hoře si Švé-
dové udělali strážnici.

23. dubna 1939
V Příbrami, jakož i v celém Protektorátě
Čechy a Morava, bylo zahájeno přihlašo-
vání se do Národního souručenství, jedi-
né povolené politické organizace pro
Čechy. Členy se stalo 97 % mužské popu-
lace, ženám bylo členství zakázáno.

25. dubna 1819
Narodil se v Českém Krumlově Karel Hail,
dlouholetý starosta města Příbram. 

26. dubna 1909
Na Svaté Hoře se zřítila zeď, spojující areál
kláštera se svatohorskými schody a vzbu-
dila ve městě velké obavy.

KALENDÁRIUMJeho nejvýznamnější dílo
udolal zub času
a rekonstrukce Svaté Hory 
Malířská výzdoba interiérů i exteriérů Svaté Hory byla mnohokrát opravována,
restaurována a přemalovávána, a proto je velmi těžké, ba přímo nemožné, hovořit
o autorství u některých obrazů či o „původní“ podobě poutního místa. Koneckonců
více než 350 let existence se muselo na této stavbě nějak podepsat. 

K uměleckým dílům na Svaté Hoře, která dnes
již neexistují, je nutné bohužel připsat zdobené
průčelí Pražské brány, které bylo vyzdobeno ilu-
zivními malbami. Stalo se tak při příležitosti
první svatohorské korunovace v roce 1732.
Autory této malby byli František Antonín Müller
a Karel Langr a prvně jmenovanému budeme
věnovat tento díl našeho vyprávění.

ZAČÍNAL JAKO HOLIČ
František Antonín Müller se narodil v roce

1697 v Žatci, a jeho rodnou řečí byla tedy němči-
na. Vyučil se holičem a lazebníkem, avšak záhy
poté utekl do učení k proslulému baroknímu
malíři Václavu Vavřinci Reinerovi do Prahy.
V roce 1726 se osamostatnil a stal se členem sta-
roměstského malířského cechu. Zpočátku byl
v jeho tvorbě silně patrný vliv jeho učitele Rei-
nera, nicméně se záhy dopracoval k vlastnímu
uměleckému vyjadřování. Jeho specializací byly
právě malby na omítce neboli fresky. Tematicky
se zaměřoval především na historické výjevy
a dekorační iluzivní malby. 

Jeho práce byly již za jeho života ceněny, což
mu pomáhalo i v postupu na společenském
žebříčku. Na doporučení svého učitele Reinera
začal v roce 1735 pracovat na zakázkách pro
císařský dvůr na Pražském hradě. To mu vyneslo
kromě titulu „dvorní malíř“ také cenné umělec-
ké kontakty, např. se stal blízkým spolupracov-
níkem Kiliána Ignáce Dientzenhofera a Tomáše
Haffeneckera, což mu zpětně pomáhalo při zís-
kávání nových zakázek. Zemřel v roce 1793 ve
vysokém věku 94 let a je pochován v Praze v kos-
tele sv. Štěpána na Novém Městě Pražském.

S  jeho pracemi se dodnes můžeme setkat
v mnoha českých kostelech. Zvlášť důležité jsou

fresky v cisterciáckém klášteře v Plasích. Dále
pak pracoval pro jezuity v Opařanech a Klato-
vech. V Litoměřicích je k vidění jeho obraz na
hlavním oltáři kostela Všech svatých z roku
1747. V Praze se pak podílel mj. na výzdobě kos-
tela sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Jezuitská
zakázka jej přivedla i do našeho města. Docho-
valy se ale i Müllerovy portréty, např. roku 1731
nakreslil pro rytce J. Ch. Sysanga předlohu k vol-
nému portrétu Františka Antonína hraběte
 Šporka. 

VÝZDOBA PRAŽSKÉ BRÁNY BYLA PATRNÁ
JEŠTĚ PŘED POŽÁREM

Pro Příbram je nejvýznamnějším Müllerovým
dílem dnes nedochovaná výzdoba Pražské brá-
ny, kterou udolal zub času a různé rekonstrukce
Svaté Hory. Ještě v 70. letech 20. století byly
patrné její zbytky, ale při opravách po požáru
z roku 1978 byly tyto fragmenty definitivně
zamalovány. Naštěstí se ve svatohorských sbír-
kách dochoval Müllerův velký obraz z  roku
1732, který zachycuje pražskou bránu a který
byl zjevně nákresem k budoucí realizaci. Návrh
iluzivní výzdoby vstupu do poutního místa je
opravdu velkolepý, jsou na něm zřejmě zachy-
ceny i dočasné stavby a kulisy pro korunovační
slavnosti. Svatohorské korunovační téma se do
Müllerova díla dostalo ještě jednou, a sice podle
jedné z jeho fresek realizoval Anton Birkhard
rozkládací frontispis s Pannou Marií Svatohor-
skou a vedutou Svaté Hory do publikace Regina
caeli corona gloriae z roku 1732, vydané právě
ku příležitosti této slavnosti.

S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze

Pro Příbram je nejvýznamnějším Müllerovým dílem dnes nedochovaná výzdoba Pražské brány. 
Foto: Stanislav D. Břeň

Čtyři roky marných nadějí obyvatel
Příbrami na svobodu
Mocní pánové se souhlasem rytířů a dalších urozených připravovali koncem 15. století nový zemský zákoník. Toto známé
Vladislavské zřízení zemské slabý král Vladislav Jagellonský v roce 1500 podepsal, a tak šlechtě Českého království potvrdil její
výsadní postavení v zemi na úkor královských měst. 

V srpnu 1503 Vladislav, přezdívaný Bene,
protože české šlechtě všechny její požadavky
schvaloval slovy „tak tedy dobře“, potvrdil
usnesení zemského sněmu, jímž byli tehdejší
karlštejnský purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu
a další členové zemského soudu ustanoveni
správci království.

VRÁTIT KRÁLOVSKÁ PANSTVÍ 
VČETNĚ PŘÍBRAMI

Po králově odjezdu do Uher se páni z Gut-
štejna nějaký čas drželi v ústraní, ale nakonec
se vše vrátilo do starých kolejí. V roce 1508 se
do čela šlechty postavil díky svému novému
úřadu nejvyššího purkrabí Království českého
Zdeněk Lev z Rožmitálu. Když se král Vladislav
v únoru 1509 vracel do Čech, slíbil, že proti
Kryštofovi z Gutštejna pošle vojsko. Pak si to
ale rozmyslel a nařídil, že mu Kryštof pouze
musí vrátit všechna královská panství včetně
Příbrami, která měl v zástavě. Kryštof z Gut-
štejna za ně nedostal ani polovinu odhadní
ceny, za kterou je od krále do zástavy dostal.

Ze správních hradů si Kryštof z Gutštejna
směl odvézt pouze své cennosti a oděvy. Až

do své smrti pak žil v ústraní. V Příbrami po
něm zůstalo kamenné sídlo u Dušnické brány
při stezce, která za Příbramí vedla údolím
Litavky do Berouna. Příbramští byli považo-
váni za královy poddané, nad kterými převzal
vrchní pravomoc během Vladislavovy nepří-
tomnosti v zemi Zdeněk Lev z Rožmitálu, který
ve městě často přenocoval v někdejším arci-
biskupově hrádku při cestách z Prahy do Rož-
mitálu a na své rodové sídlo v Blatné. Trvalým
královým zástupcem v Příbrami se stal hejtman
Jindřich Bírka čili Berka z Násilé, se kterým
obyvatelé města docela dobře vycházeli.

Z opuštěného sídla za severozápadní frontou
příbramského rynku se překvapivě stala na
tehdejší poměry výstavná fara, která sice
nestála v nejbližším sousedství kostela, ale
přece jen dostatečně blízko. 

JEŠTĚ JEDEN ZVON
Pro svůj farní kostel sv. Jakuba, kde byl

pouze jediný zvon z roku 1490, nechali Pří-
bramští hlásící se ke straně podobojí ulít druhý,
menší zvon. Na něm si přáli umístit latinský
nápis, v překladu znamenající: „Hle, já zvon
nikdy nezvěstuji marně oheň nebo slavnost či
slavný pohřeb. Kdo mě udělal, má jméno mistr
Bartoloměj z města Pražského. Přijď Duchu sva-
tý. Léta Páně 1511.“ 

V témže roce pořídil tehdejší příbramský ple-
bán, tj. farář Jakub z Humpolce do kostela cíno-
vou křtitelnici stojící na třech nohách, které
byly dole zakončeny lvími tlapami. Na horním
konci noh nesou tři vousatí starci na svých
ramenou kotlík na svěcenou vodu. Kolem
dokola jsou na nádobě tři pásy nápisu: „Léta
Páně 1511 bylo toto skvělé dílo uděláno rukou
Jana konváře a zvonaře. Bylo pořízeno ke cti
svaté a nerozdílné Trojice v úterý po svatém
Matouši evangelistovi.“

Aby se křtitelnice dala přenášet, byla opa-
třena dvěma úchytkami ve tvaru lvích hlav
s kruhem v tlamě. Mezi lvími hlavami byly
reliéfy postav svatého Pavla, Jana Evangelisty,
Judy Tadeáše a Petra, kam byl umístěn nápis
se zkratkou farářova jména. Na víku křtitelnice,
vybíhajícím nahoře v silný stvol, zakončený
zploštělou koulí a úplně nahoře rovnoramen-
ným křížem, byl ve dvou soustředných kruzích
nápis „Kněz Jakub z Humpolce plebán v oněch
časech pořídil křtitelnici ke chvále Nejvyššího.“
Pod vnitřním kruhem na výduti byli vyryti 
dva kozlové vztyčení proti sobě a mezi nimi
kmen stromu. Ačkoliv je této křtitelnici více
než 500 let, příbramští farníci se v ní mohou
křtít dosud.

NEKONZUMOVAT NA ÚČET OBCE
V těch letech stál v čele městské samosprávy

purkrabí a zároveň purkmistr Petr Háj. Rychtá-

řem, který se postupně stával ochráncem veřej-
ného pořádku, exekutorem a policejním úřed-
níkem, byl Mikuláš Wytha. Konšely byli Václav
Bechanský, Petr Bartoš, řezač Bílek, kovář Von-
dráček, kovář Kub a Jan Soukup. Začátkem
června 1512 svolali všechny měšťany. Společ-
ně a dobrovolně se usnesli, že když se napříště
sejdou kvůli obecním záležitostem, nebudou
jíst a pít na účet obce. To, co během jednání
projedí a propijí, společně zaplatí. Pouze v pří-
padě, že by někdo ze sousedů potřeboval, aby
se mimořádně sešel obecní soud, a nechtěl
čekat na jeho řádné zasedání, měl za jeho svo-
lání a jednání zaplatit. Toto své usnesení
nechali pro věčnou paměť zapsat do nové
městské knihy, do které zapisovali všechny
důležité události a která se dochovala do sou-
časnosti.

Všichni věděli, že královská pokladna je
prázdná a že královská komora (v podstatě
jakési ministerstvo financí) bude hledat zdroj
peněz, kterými by ji naplnila. Královými věři-
teli už byli nejen bohatí páni, ale i rytíři a drobní
zemané. Dlužní úpisy a zástavy královského
majetku se v jejich rukou staly mocnou zbraní.
Panovník jim nakonec musel ustoupit takřka
ve všech jejich požadavcích. 

Tak se stalo, že král Vladislav Jagellonský
povolil roku 1509 vyplatit za 500 kop grošů
míšeňských ze zástavy u Mandaleny z Vrtby
svůj majestátní královský hrad Valdek s okol-
ními statky v baštinských lesích, dnes zvaných
Brdy, svému oblíbenci a věřiteli, nejvyššímu
hejtmanovi v Podbrdském kraji Kunatovi Peší-
kovi z Komárova. Ten si brousil zuby i na neda-
leké královo příbramské panství. Bylo jen
otázkou času, kdy bude Vladislav potřebovat
další peněžitou výpomoc a Příbram mu zastaví.
Kunata Pešík z Komárova a jeho synové se
dočkali 20. prosince 1513. Čtyři roky nadějí
Příbramských na svobodu skončily.

S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram

Příbramská křtitelnice z roku 1511. 
Foto: Věra Smolová

Královská pokladna byla
prázdná a královými věřiteli
byli nejen bohatí páni, 
ale i rytíři a drobní zemané.
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NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

SVATÁ HORA
7. 4. 16.15 České zpívané nešpory

10. 4. 17.30 O Malé Svaté Hoře 
– přednáška Věry Smolové

14. 4. 16.15 České zpívané nešpory
18. 4. Zelený čtvrtek
19. 4. Velký pátek
20. 4. 20.00 Bílá sobota – vigilie
21. 4. Boží hod velikonoční
21. 4. 16.15 České zpívané nešpory
22. 4. Velikonoční pondělí
22. 4. 17.00 Velikonoční koncert – J. Popelka, varhany
27. 4. Národní pouť za hospice
28. 4. 16.15 České zpívané nešpory

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
11. 4. v 17.00 vernisáž výstavy Volné seskupení

12/15 Pozdě, ale přece
12. 4.–2. 6. Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale

přece
Otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00

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

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

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

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY

D-KLUB
6. 4. 14.00 Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
9. 4. 19.00 Cestopisná přednáška Lukáše Synka

15. 4. 19.00 Pe&Pe
18. 4. 19.00 Zelený čtvrtek
28. 4. 11.30 Ryba čtyřikrát jinak
28. 4. 17.00 Němé grotesky
30. 4. 20.00 Kavárna U Nulté hodiny s Alešem Hámou

2. 4. 17.00 Příbram po 2. světové válce.
Komponovaný pořad

4. 4. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí – Malá čarodějnice.
Pobočka Škola

8. 4. 14.00 Klub HP: Zahrada je moje chlouba.
Odpoledne s Lenkou Pálkovou

9. 4. 17.00 Valle di Ledro – Příbram. Film a beseda
s Kateřinou Mojsejovou Urbanovou

16. 4. 18.00 Charlotta, žena T. G. M. 
Přednáška Lenky Slívové

23. 4. 17.00 Dějiny umění: Paul Cézanne, 
Henri de Toulouse-Lautrec. 
Přednáška Jany Froňkové.

30. 4. 9.30 S knížkou do života/Bookstart. Setkání
maminek a miminek (0–5 let).

KNIHOVNA JANA DRDY

5. 4. 17.00 Jarní ples (nejen) pro seniory
11. 4. 20.00 Koncert skupiny Buty
20. 4. 19.00 Divoké kočky Ostrava – Travesti show

ESTRÁDNÍ SÁL

6. 4. 1. FK Příbram – Slezský FC Opava
20. 4. 1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Bady, Teddy nebo
Deny čekají na
nového páníčka
Psí útulek Lazec nabízí k adopci hned
několik nových psů, kteří se mohou stát
věrnými zvířecími průvodci vašeho
„člověčího“ života. 

Bady je 12letý statný
německý ovčák, kte-
rý není rád sám.
Bohužel neměl štěstí
na své páníčky, asi
jim vadilo, že ztrácí
zrak. V útulku je již
čtyři roky a stále čeká
na nějakého kamará-

da, kterému nebude jeho vada na obtíž. Je vhodný
k domku s velkou zahradou, kterou jistě ohlídá.

Teddy je kříženec
border kolie, má asi
rok a odchycen byl
22. února v Jasné uli-
ci v Příbrami. Je to
velice hravý a tempe-
ramentní pejsek. 

Kamil je asi čtyřletý
kříženec loveckého
psa. Jde o aktivního
a kontaktního pej-
ska, který bude
vhodný k někomu,
kdo mu poskytne
hodně času.

Matějovi jsou asi dva
roky, byl odchycen
24. února 2019
u Lidlu. Táhl za
sebou modročervené
vodítko. Ozvala se
majitelka, ale dopo-
sud si ho ještě nevy-
zvedla.

Deny je asi tříletý kří-
ženec labradora.
Zpočátku se chová
nedůvěřivě a není
vhodný k ostatním
zvířatům.

S Psí útulek Lazec
Podrobnosti o adopci 

na webu utulekpribram.cz.

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc duben.
Tajenka ze zpravodaje č. 3/2019: Josefova širočina ničí poslední ledy. Knihu vyhrává Jarmila

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

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

Poskytněte domov opuštěným kočkám
Spolek pro kočku v Příbrami nabízí k adopci tři nové svěřence:

Jůlinka: přibližně
půlroční kočička,
mazlivá, čistotná
a očkovaná.

Silvestr:
3–4měsíční
očkovaný
kocourek, mazlivý
a hravý.

Jitule: asi
šestiměsíční
kočička, mazlivá
a hravá.

Bližší informace o kočkách k adopci získáte
na telefonu 778 231 601 nebo internetových
stránkách příbramského spolku, který pečuje
o opuštěné kočky spolekprokockupribram.cz.

S Alena Synková
Spolek pro kočku

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
13. 4. 10.00 Route 66

27. 4. 10.00 Koncert studentských orchestrů:
GymBand Příbram a Manly Campus
Jazz Orchestra ze Sydney

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU

ZIMNÍ STADION
4. 4. Zakončení hokejové sezony 2018/2019

16.00 Výběr ČR ženy vs. VIP
17.00 Ukázka minihokeje HC Příbram
17.30 Slavnostní nastoupení a představení

hráčů
18.00 Utkání ČR (veteráni) vs. výběr Příbrami

16. 4. 16.30 Akademie
SOKOLOVNA PŘÍBRAM

3. 4. Výlet do Prahy: Bílkova vila, 
letohrádek královny Anny

9. 4. Výlet: Kutná Hora – Sedlec (s STP MO 2)
16. 4. Prohlídka elektrárny Orlík
16. 4. Tvořivé odpoledne – velikonoční dekorace
17. 4. Bezplatná právní poradna s H. Peleščákovou 

– nutné se předem přihlásit v Senior Pointu
25. 4. Taneční odpoledne (ve spolupráci s SPCCH)
29. 4. Informační schůzka – od 13.00 v Senior Pointu

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
3. 4. 19.00 Arctic: Ledové peklo
4. 4. 18.00 Expediční kamera 2019
5. 4. 17.00 Dumbo
5. 4. 20.00 Shazam!
6. 4. 16.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku
6. 4. 19.00 Shazam!
7. 4. 16.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku
7. 4. 19.00 Shazam! – 3D
9. 4. 16.00 Léto s gentlemanem
9. 4. 19.00 Teroristka

10. 4. 19.00 Bohemian Rhapsody
11. 4. 19.00 Hellboy
12. 4. 17.00 Jak vycvičit draka 3 – 3D
12. 4. 20.00 Řbitov zvířátek
13. 4. 16.00 Dumbo – 3D
13. 4. 19.00 Hellboy
14. 4. 16.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku
14. 4. 19.00 Ženy v běhu
16. 4. 19.00 After: Polibek
17. 4. 19.00 Teroristka
18. 4. 19.00 Captain Marvel – 3D
19. 4. 17.00 Hledá se Yetti
19. 4. 20.00 La Llorona: Prokletá žena
20. 4. 16.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova
20. 4. 19.00 Ženy v běhu
21. 4. 16.00 Hledá se Yetti
21. 4. 19.00 Shazam! – 3D
23. 4. 16.00 Co jsme komu zase udělali?
24. 4. 19.00 Skleněný pokoj
25. 4. 19.00 Avengers: Endgame
26. 4. 17.00 Mia a bílý lev
26. 4 20.00 Avengers: Endgame – 3D
27. 4. 16.00 Mia a bílý lev
27. 4. 19.00 Avengers: Endgame
28. 4. 16.00 Avengers: Endgame – 3D
28. 4. 19.00 Bohemian Rhapsody

NOVÝ RYBNÍK
25. 4. 16.00–19.00 Čarodějnice

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
1. 4. 19.00 Číňani

11. 4. 19.00 Splašené nůžky
12. 4. 19.00 Splašené nůžky
14. 4. 15.00 Kocour v botách
16. 4. 19.00 Moc a síla hypnózy
17. 4. 19.00 Splašené nůžky
24. 4. 17.00 Zvířátka na statku
25. 4. 19.00 Splašené nůžky

SVATÁ HORA
Václav Havel – Politika a svědomí

8.–21. 4. Velikonoce v hornickém domku
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

AQUAPARK
7. 4. Aquatlon (bazén pro veřejnost uzavřen od

8.00 do 13.00, sauna v provozu)
18. 4. Sanitární den – bazén uzavřen, sauna

uzavřena

6. 4. 8.00–13.00 Farmářské trhy
20. 4. 8.00–13.00 Farmářské trhy

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
24. 4. 18.00 Nebeské novinky Jirky Jirouška –

přednáška s promítáním

16. 4. 19.00 Premiéra měsíčníku Z profilu
GYMTV

inzerce

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI 

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

JEDNACÍ SÁL, NÁM. T. G. MASARYKA 121
3. 4. 17.00 Veřejné projednání návrhů

v Participativním rozpočtu 2019
29. 4. 16.00 Zasedání Zastupitelstva města Příbram

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
2. 4. 17.00 Habaďůra
3. 4. 17.00 Jarní koncert ZUŠ Antonína Dvořáka

Příbram
7. 4. 19.00 Dámská šatna
8. 4. 19.00 Jak jsem vyhrál válku

10. 4. 19.00 Nalevo od výtahu
17. 4. 19.00 Olympic
23. 4. 19.00 Karel Plíhal
24. 4. 19.00 Maryša
25. 4. 19.00 Slavnostní zahájení 51. ročníku

Hudebního festivalu A. Dvořáka
28. 4. 15.00 Pyšná princezna
30. 4. 17.00 Jak jsem vyhrál válku
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