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íše se rok 2024 a vy držíte v ruce (nebo máte ve svém
mobilu) složenku na 2000 Kč. V políčku Zpráva pro
příjemce je napsáno „Za svoz tuhého komunálního
odpadu pro rok 2024“. Dnes platíme 552 korun ročně. Naznačený vývoj může znít jako zbytečné strašení. Pochopitelně
si přeji, abychom se do tohoto stavu nedostali. Bude to však
možné jen za předpokladu, že jako město radikálně snížíme
objem komunálního odpadu. Nebo – nepříznivá varianta –
zásadně zvýšíme příspěvek na svoz a zpracování odpadu
z městského rozpočtu, a tyto peníze v řádu desítek milionů
korun ročně budou podstatně chybět jinde.
V následujících několika letech by tedy Příbram, její obyvatelé a firmy měli zásadním způsobem snížit objem produkovaného a nevytříděného odpadu. Správný krok tímto
směrem jsme již učinili – vloni Příbram registrovala přibližně
9000 tun komunálního odpadu, odhad pro letošek zní na
8500 tun. Takových kroků musíme ale udělat více. V roce
2024 již nebude možné odpad skládkovat. V zásadě bude
fungovat pouze sběr tříděného odpadu, kompostování
a pálení nerecyklovatelného odpadu ve speciálních spalovnách. Zatímco nyní nás tuna uloženého odpadu na skládku
na Bytízu stojí zhruba 800 korun i díky relativní blízkosti
tohoto provozu, v roce 2024 každou nevytříděnou tunu
budeme muset vézt desítky kilometrů daleko do spalovny.
Pokud započtete svoz odpadu, jeho dopravu desítky či nižší
stovky kilometrů a pálení ve speciálním zařízení za několik
miliard korun, dostáváme se při propočtech zhruba ke zmiňovanému troj až čtyřnásobnému zvýšení plateb za komunální odpad.
I když naznačená situace nevypadá pro peněženku občana
Příbrami vůbec dobře, cesta ven je velice jednoduchá: Musíme třídit odpad. Dnes jsou v dochozí vzdálenosti každého
bytového nebo rodinného domu v Příbrami kontejnery na
tříděný odpad. Za každý kilogram, který zde uložíme, město
dostane peníze zpět do rozpočtu. Protože každý takto vytříděný kilogram plastu, papíru, kovu, skla, nápojového obalu
či biodpadu je surovinou, za kterou odebírající firmy platí.
Když ji vyvezeme na skládku, stává se výhradně nákladem
pro rozpočet, peněženky občanů a dlouhodobou zátěží pro
životní prostředí. Každý, kdo třídí odpad, přitom ví, že bez
velké snahy lze jednoduše vytřídit 80 % odpadu.
Ještě před několika lety stála otázka tak, zda chceme zůstat
zavaleni odpadem. Posunuli jsme se dále, skládky postupně
mizí a my nyní stojíme na prahu nové éry takzvané cirkulární
ekonomiky. Jedním z jejích projevů bude, že většina odpadů
se zrecykluje a vrátí zpět do oběhu jako surovina pro nový
výrobek. Jen minimum nebude možné dále zpracovat a půjde do spalovny. Čím menší objem předáme spalovně, tím
více ušetříme. Když společně zabereme, můžeme být v roce
2024 na 3000 tunách a na velmi rozumné výši poplatku.
V Kahanu průběžně informujeme o možnostech separace
a zpracování odpadů. Nyní také vkládáme přílohu společnosti EKO-KOM, a. s., která přináší souborné informace.
Tématu se budeme věnovat i nadále, protože tuto v současnosti ekonomickou i ekologickou hrozbu chceme „recyklovat“ do pozitivní výzvy, jež nás jako společnost posune dál.
S Václav Švenda
místostarosta Příbrami
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Děti i dospělí
přivítali podzim

V neděli 24. září se konal druhý ročník akce s názvem Ahoj podzime.
Zábavné odpoledne s hrami, tvořením
a posezením u ohýnku zajistilo Středisko terénních služeb CSZS. Děti
i dospěláci měli možnost zasoutěžit
si o drobné ceny v různých disciplínách. Někteří si vytvořili osobitá přáníčka, jiní jen poseděli u ohýnku
a opekli si buřty, které nám i letos
dodala firma Maso uzeniny Zeman formou sponzorského daru. Navzdory předpovědím vyšlo
i počasí, což přispělo k celkově příjemné atmosféře. Jsme rádi, že si na zábavné odpoledne našlo
cestu hodně dětí i dospěláků. Těší nás zájem veřejnosti a dává nám odhodlání k pořádání dalších
podobných akcí.
S Jan Konvalinka
CSZS

Žádost o dotaci lze podat do 30. listopadu
Žádosti o dotaci z rozpočtu města Příbram pro rok 2018 budou přijímány v době od 1. do 30. listopadu 2017 do 15.00. Tento termín platí pro všechny schválené dotační oblasti (oblast sociální,
oblast zdravotnictví, oblast životního prostředí, dobrovolní hasiči, vrcholový sport, činnost sportovních organizací, jednorázové sportovní akce, reprezentant ČR – jedná se o nově vyhlašovaný
program na podporu příbramských sportovců zařazených do reprezentace ČR, zahraniční a meziobecní spolupráce, kulturní aktivity, památky místního významu, výchova a vzdělávání). Dotační
programy a nová pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
města Příbram, které schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. září 2017, jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Příbram od 1. října. Způsob podávání žádostí zůstává
stejný jako v minulých letech: prostřednictvím elektronické aplikace na webu města Příbram
(www.pribram.eu) a v tištěné podobě na podatelně Městského úřadu Příbram. V případě potřeby
lze žádost o dotaci před jejím podáním konzultovat s příslušným pracovníkem úřadu.
S Lea Enenkelová
Městský úřad Příbram

Příbram se představila na veletrhu
cestovního ruchu v Plzni
Město Příbram se účastnilo 13. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP,
který se konal od 21. do 23. září v Plzni. Veletrh ITEP je třetím největším mezinárodním veletrhem
cestovního ruchu v České republice, který v průměru navštěvuje 10 000 lidí a zúčastňuje se ho
více než 100 vystavovatelů. V rámci předchozího ročníku veletrh zaznamenal rekordní účast
13 000 návštěvníků a 120 vystavovatelů ze sedmi evropských zemí.

V Příbrami se uskutečnil Světový víkend
dívčího hokeje
Příbram se letos poprvé zapojila do celosvětové události Světový víkend dívčího hokeje, jejímž
smyslem je prezentovat možnosti ženského hokeje a získat tak nové hráčky. Dívky si v sobotu
8. října mohly vyzkoušet hokej na vlastní kůži. Spočíval v samotném tréninku na ledě i v tělocvičně, střelbě na bránu a dalších hokejových dovednostech. Rodičům byli k dispozici trenéři
české hokejové reprezentace žen a hráčky HC Slavia Praha ženy. Ženský hokej nabízí dívkám
nejen možnost procestovat v rámci turnajů a soutěží celý svět, ale například i stipendijní programy
v zahraničí. Akce Světový víkend dívčího hokeje je pořádána pod záštitou Mezinárodní federace
ledního hokeje, která ji celosvětově pořádá od roku 2011.
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102
byl průměrný počet návštěvníků, kteří
v prvním pololetí letošního roku navštívili každé promítání příbramského kina.
Podle Unie filmových distributorů, která
sestavuje uvedený žebříček, tak kino
v Příbrami skončilo na druhém místě
v průměrné návštěvnosti mezi 188 sledovanými kiny v České republice.

Vstupenky do
divadla nyní
i v Sedlčanech
Příbramské divadlo otevřelo další prodejní
místo v Sedlčanech. Ke spolupráci přistoupila
prodejna Káva svět & Víno svět v ulici 28. října,
Pasáž 7. Nyní si zde můžete koupit vstupenky
na divadelní představení, na koncerty, do kina
i na program estrádního sálu. Prodejna má otevřeno v pracovních dnech od 8.30 do 17.00
a v sobotu od 8.30 do 12.00. Vstupenky si
můžete i dopředu rezervovat na telefonním čísle 605 132 233. „Zřizováním nových prodejních
míst se Divadlo A. Dvořáka Příbram snaží svým
návštěvníkům ušetřit čas a zvýšit pohodlí jejich
nákupu,“ řekl ředitel divadla Petr Bednář.

Uzavřená pošta
v Čechovské
Vedení České pošty informuje, že ve čtvrtek
26. října letošního roku bude omezen provoz
na pobočce v Příbrami, Čechovská 137. Od
8.00 do 11.00 bude tato pobočka uzavřena.

Schodiště spojí
Průběžnou
a Březnickou
V září se na Rynečku začalo s budováním
spojovacího schodiště mezi ulicemi Průběžná
a Březnická. Povrch bude ze štípaných žulových kostek. U schodiště bude osazeno ocelové zábradlí a celá trasa osvětlena čtyřmi
lampami veřejného osvětlení. Práce byly zahájeny 18. září a dokončeny by měly být přibližně do dvou měsíců. Cena dle smlouvy o dílo
činí 1,35 milionu korun bez DPH.

ZAT oslavil 55 let
Před 55 lety vznikla společnost ZAT, která se
zaměřuje na segment automatizace. Tento obor
začal v 60. letech minulého století. ZAT proto
patří k zakladatelům automatizace ve světě. Za
tu dobu dala firma práci 28 000 zaměstnancům
především v Příbrami. Firma připravila oslavy
na polovinu září, kdy se v příbramském areálu
sešlo 350 zaměstnanců. Kromě narozeninové
party si pracovníci prohlédli tři zrekonstruované
výrobní haly včetně školicího a sociálního zázemí pro zaměstnance a partnery firmy. Novinkou byl
také showroom v hlavní budově, kde je nově k zhlédnutí průřez 55letou historií vývoje řídicích systémů z pera inženýrů ZATu. Investice 12 milionů korun šla tentokrát především do jejich zázemí.
„I když při oslavě spadlo pár kapek, brali jsme je jako kapky štěstí. Vždyť která z českých firem z oblasti
energetiky může říci, že se jí daří tak dobře jako nám,“ říká Vladislava Česáková, členka představenstva
ZAT. Firma se zabývá vývojem, výrobou a nasazením řídicích systémů pro energetiku a průmysl.

Připravte lampion pro svatomartinský průvod
Spolek Prokop Příbram chystá pro všechny děti a rodiče lampionový průvod Putování se světýlky
za sv. Martinem, který se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017. Průvod vyjde v 17.00 za doprovodu
havířských světlonošů z areálu dolu Marie na Březových Horách, zastaví se na náměstí 17. listopadu
v Příbrami (17.15) a bude pokračovat na náměstí T. G. Masaryka ve „staré“ Příbrami.

Dálnice D4 je o pět
kilometrů delší
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo na
začátku října dálnici D4 v úseku od Skalky po
křižovatku II/118. Stavba je čtyřpruhová směrově rozdělená dálnice, která nahrazuje bývalou dvoupruhovou silnici I/4. Dílčím cílem
stavby bylo také odklonění silnice mimo obec
Dubenec. „Dálnice D4 je v tomto úseku řešena
jako obchvat obce Dubenec namísto průtahu,
a to zejména z důvodu ochrany obyvatel obce.
V rámci stavby byla vybudována také protihluková opatření, aby byly dodrženy maximálně
přípustné hladiny hluku. Nově navržená trasa
dálnice podstatně zlepšuje imisní situaci
v Dubenci, což pro jeho obyvatele znamená
výrazné zlepšení životního prostředí,“ uvedl
k nově zprovozněnému dálničnímu úseku
generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Stavbu
v délce téměř pěti kilometrů realizovala společnost Skanska za téměř 420 milionů korun
bez DPH.

Přispějte do výzkumu české společnosti
Vybrané domácnosti Příbrami budou přizvány k účasti na vědeckém výzkumu, který by měl
přinést dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti. Výzkum v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP připravili odborníci z Akademie věd ČR a bude v něm
osloveno 4500 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé
společnosti Median. Vybrané domácnosti v našem městě by měli navštívit několikrát do konce listopadu 2017. Výzkum je anonymní. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou
být základem pro zlepšování sociální politiky. Vyplnění dotazníku s tazatelem trvá přibližně
40 minut. Účastníci výzkumu obdrží malý dárek.

Dětské skupiny oslavily první rok
V úterý 26. září se na zahradě Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře uskutečnila oslava
prvního výročí dětských skupin Berušky, Sluníčka a projektů na jejich provoz z ESF. Této akce se
zúčastnili starosta Jindřich Vařeka, místostarostka Alena Ženíšková a ředitel CSZS Jan Konvalinka.
Součástí akce bylo i vystoupení dětí z dětských skupin. Po slavnostním rozkrojení dortu byl pro děti
i rodiče připraven bohatý program – malovaní na obličej, překážkové dráhy, skákací hrad, házení
míčků na cíl nebo tvoření z balónku. Na místě byl i klaun, který rozdával sladké odměny.

Běh města vyhráli
Kreisinger
a Fairaislová
V sobotu 30. září se v areálu Nový rybník
uskutečnil tradiční Běh města Příbram. Na trať
23. ročníku závodu se postavili závodníci
v několika věkových kategoriích včetně dětí.
Hlavní závod mužů byl na 10 kilometrů, ženy
běžely o polovinu méně. Děti měly zdolat vzdálenosti 300, 600, 1000 a 2000 m, dorostenci
běželi tři kilometry. Závod v hlavní kategorii žen vyhrála Iveta Fairaislová (TCV Jindřichův Hradec), v kategorii mužů zvítězil Jan Kreisinger (SK Studenec Adidas Boost Team).

David Huf na
semináři vysvětlil,
jak na stáří: Aktivně
a s úsměvem
David Huf, fitness trenér a bývalý mistr
světa a Evropy ve sportovním aerobiku, zavítal ve čtvrtek 5. října v rámci programu Senior
Pointu mezi příbramské seniory. Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia a Buď fit
seniore z. s., přivezl tento známý sportovec
workshop o zdravém životním stylu „Věk je
jen číslo“. V prostorách příbramské sportovní
haly se povídalo, diskutovalo a v závěru i cvičilo. Během semináře se senioři dozvěděli,
jak hospodařit se svojí životní energií a jak ji
co nejlépe využít pro své zdraví a prospěch,
jaký pohyb je pro seniory nejvhodnější a jak
předcházet úrazům. Charismatický sportovec
účastníkům také prozradil ty správné principy, jak propojit psychickou a fyzickou stránku
a využít jejich vzájemného ovlivňování ke
sportovnímu i osobnostnímu růstu.
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Ve středu 1. listopadu od 17.30 se v budově Státního okresního archivu Příbram uskuteční slavnostní představení sborníku Podbrdsko XXIV
a setkání s autory příspěvků. V publikaci naleznete
následující texty:
– Věra Smolová: Historie příbramské Flusárny
– Tomáš Zouzal: Sedlčanský vikariát, jeho duchovenstvo a správa v letech 1860–1870
– Miroslav Král: Jan Evangelista Vondruška
– Hana Pátková: Rekordy sedlčanského rodáka
– Václav Větrovský: Počátky Mixovy ulice
– Josef Velfl: Oběti heydrichiády z Příbramska
– František Bártík: Petr Lattenberg – tragická sebevražda
– Ondřej Faktor: Nový přírůstek ke tříkrálové ikonografii v Čechách. Gotická nástěnná malba
v Sedlčanech
Arnošt Vošahlík: Muži z Příbramska v bitvě u Zborova
Pavel Hynčica: Vybrané objekty lidové architektury na Sedlčansku na kresbách Jana Burdy
Arnošt Vošahlík: Pán březohorských větrů
Jan Dvořák: O zapomenutém letišti
Martin Jindra: Vzpomínka na Jaroslava Habra (Halbhubera) a jeho službu v Církvi československé
Věra Smolová: Za kardinálem Miloslavem Vlkem
Jan Jiráň: Zabráno pro SS: zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války
Věra Smolová: Počaply a Stražiště v historickém vývoji

Vychází nová kniha
Rudolfa Lukeše

inzerce

Co najdete ve
sborníku Podbrdsko

Oplatková Markéta
je nová kniha pohádek
příbramského autora
Rudolfa Lukeše. V patnácti kapitolách vypráví dobrodružství malé
školačky Markéty, která prožije část prázdnin v lázeňském městě
u strýce Tomáše a tety
Jindřišky. Teta peče v krámku u kolonády
lázeňské oplatky, které Markéta miluje. Průvodcem po lázních je jí skřítek Vřídloveček,
přebývající u Rusalčina pramene, s nímž prožije Markéta mnoho příhod. Knihu ilustrovala
Marcela Jaklová. Rudolf Lukeš působil 50 let
na Střední průmyslové škole v Příbrami. Před
téměř dvěma lety vydal knihu pohádek nazvanou Hornické pohádky (rozhovor s autorem
jste si mohli přečíst v Kahanu 1/2016).

Kozičínský Klabánek putuje
za svatým Martinem
Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek pořádá veřejnou akci s názvem Putování za svatým Martinem. Kulturní akce se uskuteční 11. listopadu v odpoledních hodinách v prostorách kulturního sálu
v Kozičíně 13 a v prostorách Lesní MŠ Kozičínský Klabánek a je určená široké veřejnosti. Průvodu za
pokladem, který bude veden od kapličky na návsi v Kozičíně, dále obcí až k lesu, bude předcházet
pečení martinských rohlíčků, připomínajících zezlátlé ztracené podkovy bílého Martinova koně avýroba
luceren. Akci bude doprovázet živá hudba. Lesní mateřská škola je zapsaná do Rejstříku škol aškolských
zařízení aod září 2017 je oprávněna poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Děti tráví většinu času
venku v přírodě, jako zázemí využívají prostory maringotky a kulturního sálu Kozičínského Klabanu.
S Martina Čapková
Spolek pro rozvoj části města Příbram-Kozičín

ILCO Příbram: Pomáháme všem stomikům
V tomto roce uspořádal klub ILCO Příbram několik ozdravných a rekondičních pobytů, a to ve
Zdíkově na Šumavě, v Mariánských Lázní (s přispěním KÚ Praha) a v malebném prostředí Orlické
přehrady u Žďákovského mostu. Čtvrtletně uskutečníme členskou schůzi v kavárně restaurace
Švejk. Setkáváme se v nemocnici na Zdaboři, kde máme klub. Scházíme se zde u kávy a občerstvení.
Další posezení u kávy se koná 18. října od 9.00 do 14.00 v budově H v areálu II. v Příbrami. Hodně
spolupracujeme s firmami, které zajišťují stomické pomůcky a jejich prezentaci. Každý stomik nás
může navštívit, předat své zkušenosti a my mu rádi pomůžeme. Pro další období chceme připravit
nové ozdravné i rekondiční pobyty, v Příbrami zajistit rehabilitace nebo masáže, pedikúru a návštěvu
solné jeskyně. Plánujeme také návštěvu divadla. Nadále chceme spolupracovat se stomickou
(onkologickou) poradnou v nemocnici Příbrami. Naším posláním je ze srdce pomáhat všem stomikům jak po psychické, tak i fyzické stránce a předávat si navzájem své zkušenosti. Kdo bude mít
zájem, může nás kdykoliv navštívit nebo kontaktovat na telefonním čísle 728 227 363 nebo na
www.ilcopribram.wbs.cz.
S Bohumila Pochmanová, Josef Pazderník
ILCO Příbram
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Kašpárek v rohlíku
roztančil náměstí
T. G. Masaryka
Stovky velkých, a především malých diváků
si na svátek sv. Václava nenechalo ujít vystoupení hudební kapely Kašpárek v rohlíku. Ta
bavila Příbramské v rámci akce, kterou připravil Spolek Pražské ulice (ve spolupráci
s COWÁRNOU), jenž se snaží oživit příbramské
centrum. Proto také i v době svátku byla otevřena řada obchodů na Pražské. Kromě hudebního vystoupení oblíbené dětské kapely byl
přichystán další hudební a doprovodný program.

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI
REGISTRUJTE SE DO
INFOSERVISU MĚSTA
na www.pribram.eu.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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VOLBY

VOLBY

Volby do sněmovny už tento víkend
Starosta města Příbram podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje dobu a místo konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 5
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM III – čp.: 124 až 130, 161, 162, 164
až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210,
211, 214, 226 až 228, 230 až 236, 238, 240,
241, 243, 245 až 248, 253, 255, 257 až 261,
263 až 265, 268 až 270, 272, 274 až 286, 288,
290 až 293, 307, 308, 312 až 316, 329 až 339,
341 až 350, 352 až 357, 378, 381 až 383, 399
až 412, 414, 415, 418 až 461, 463 až 481,
483 až 536, 538 až 549, 556, 558, 560 až 562,
582, 587, 588, 593, 594, 596 až 598, 600,
610, 613, 618, 623 až 628, 630, 631, 634 až
638, 646
PŘÍBRAM III – evidenční číslo: 6, 8

Zjistěte si, ve které volební místnosti můžete volit právě vy.

Město Příbram je rozděleno na 39 volebních
okrsků. Podle dosavadní právní úpravy bylo
možné, aby jednotlivé volební okrsky byly tvořeny i několika nesouvislými oblastmi (tzn.,
že do jednoho okrsku mohly nezávisle spadat
i ulice, které ležely v opačných částech města
a které spolu nesousedily). Podle nové právní
úpravy (po novele 1. ledna 2014) již musí být
volební okrsky vymezeny jako jednolitá,
územně celistvá území.
V této souvislosti došlo k tomu, že některá
adresní místa spadla do jiného volebního
okrsku. Voliči by měli věnovat pozornost
materiálům v obálkách s hlasovacími lístky,
z nichž se dozvědí číslo okrsku a adresu sídla
volebního okrsku, ve kterém budou volit.

Ilustrační foto: Pavlína Svobodová

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 2
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ – PŘÍBRAM I, NA PŘÍKOPECH 104
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM I – čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163
až 178, 180, 181, 183 až 186, 191 až 195, 201
až 203, 205 až 251, 255, 258 až 263, 265 až
274, 277 až 283, 285 až 288, 291 až 311, 315
až 322, 326 až 330, 332 až 337, 339 až 341,
344, 346, 354, 357 až 360, 365, 366, 368
PŘÍBRAM IV – čp.: 12, 14 až 16, 20, 21, 24,
145, 146, 153, 154, 171 až 175, 402, 404

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE
USKUTEČNÍ:
– v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00,
– v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00.

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 3
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM II, JIRÁSKOVY SADY 273
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM II – čp.: 1 až 5, 7 až 35, 37 až 56, 58
až 200, 202 až 213, 215 až 221, 223 až 234,
240, 243, 244, 261 až 277, 280, 282 až 304,
320 až 325, 327 až 329, 346, 351 až 398, 422
až 424, 475 až 477, 681, 682, 695, 697, 703

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB:
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 1
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ – PŘÍBRAM I, NA PŘÍKOPECH 104
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM I – čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 77, 79
až 81, 84 až 91, 97 až 130, 132 až 137, 139 až
145, 152 až 157, 159, 162, 179, 182, 187, 189,
196 až 200, 252 až 254, 256, 257, 266, 331, 338,
342 až 345, 347, 349 až 353, 361 až 364, 367
Oblastní nemocnice Příbram, a. s. – Příbram I,
U Nemocnice 84
PŘÍBRAM IV – čp.: 26 až 30, 143, 394, 397,
399

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD
SVATOU HOROU, BALBÍNOVA 328,
PŘÍBRAM II
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM II – čp.: 57, 235 až 239, 241, 242,
245 až 260, 278, 279, 281, 305 až 308, 310,
311, 313 až 319, 326, 330 až 345, 347 až 350,
399 až 405, 407 až 415, 417 až 421, 425 až
474, 478 až 480, 482 až 526, 528 až 664, 666,
667, 670 až 672, 674 až 680, 683 až 694, 696,
698 až 702, 704 až 709
PŘÍBRAM II – evidenční číslo: 1
PŘÍBRAM I – čp.: 324, 325
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VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 6
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM III – čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85, 90
až 112, 138, 139, 163, 167, 209, 212, 215 až
219, 221 až 225, 237, 242, 246, 249 až 252,
256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 až
306, 309, 310, 317, 318 až 328, 340, 351, 358
až 377, 379, 380, 384 až 398, 413, 416, 417,
550 až 555, 557, 559
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 7
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM I – čp.: 15 až 18
PŘÍBRAM III – čp.: 131 až 137, 146 až 153, 155
až 157, 159, 160
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 8
je volební místnost: Q-KLUB – PŘÍBRAM III,
BŘEZNICKÁ 135
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM III – čp.: 113 až 123, 135, 140 až 145,
158
PŘÍBRAM IV – čp.: 22, 31, 33 až 45, 47 až 95,
97 až 99, 101 až 117, 120 až 122, 124 až 129,
132, 133, 135 až 142, 144, 151, 152, 155 až
158, 160, 176, 177, 228 až 235, 355, 388,
390, 395, 398, 403, 405, 407
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 9
je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE –
PŘÍBRAM IV, POD ŠACHTAMI 294
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM IV – čp.: 1 až 6, 19, 118, 131, 134,
148, 149, 159, 161 až 170, 178 až 227, 236
až 354, 356 až 373, 375, 377 až 389, 393, 396,
401, 406
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 10
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 27, 32 až 39, 58
až 60, 65, 72 až 107, 109 až 115, 117, 121
až 128, 133 až 135, 137 až 148, 170 až 174,

185, 186, 191, 195, 196, 214, 217, 224, 225,
229, 342 až 363, 368 až 379, 384 až 388,
396 až 398, 400 až 407, 431 až 434, 436 až
440, 443 až 445, 455, 457, 460, 465 až 480,
482, 483, 485, 488 až 491, 493, 494, 503 až
518, 520, 521, 547, 566, 567, 571 až 580,
584, 586, 588, 589, 593 až 595, 602, 604,
611 až 613, 616 až 620, 634 až 636, 648,
650, 652
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 11
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 226, 227, 263 až
268, 270, 274 až 294
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram V –
Zdaboř, Podbrdská 269
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 12
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 295 až 309, 390
až 393
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 644 až
646
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 13
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE
ZAVRŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu
ZAVRŽICE – čp.: 2 až 18, 20 až 22, 29, 30, 33,
34, 36, 37
ZAVRŽICE – evidenční číslo: 9
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 14
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY, PŘÍBRAM VI –
BŘEZOVÉ HORY, NÁMĚSTÍ J. A. ALISE 1
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY - čp.: 1, 3 až 5,
7 až 9, 12 až 14, 16, 18 až 29, 31, 33 až 42,
45 až 123, 126 až 202, 204 až 271, 274 až
294, 296 až 353, 355 až 394, 396 až 432,
435 až 514, 518, 520 až 566, 570, 573, 574,
576, 582, 585 až 593, 596 až 598, 600 až
616, 618, 619, 621 až 642, 647až 654, 656
až 660
LAZEC – čp.: 23 až 26, 31 až 33, 39, 40, 62,
67
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 15
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 83 až 86, 88 až 101, 147 až
153, 205, 206, 208, 209, 214 až 233, 286

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 18
je volební místnost: GYMNÁZIUM –
PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 6 až 11, 28 až 55, 379 až
399, 523

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 29
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 46, 49, 52 až 66, 107 až
109, 127 až 131, 142 až 147

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 19
je volební místnost: GYMNÁZIUM –
PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 340 až 378

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 30
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 45, 110 až 123, 135 až 139

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 20
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 1, 2, 14 až 27, 56 až 58, 67
až 74, 174 až 179, 452, 453

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 31
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 47, 87 až 96, 106, 132,
140

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 21
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 59 až 66, 301 až 324

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 32
je volební místnost: DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU (DPS) – PŘÍBRAM VIII, BRODSKÁ 100
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 50, 97 až 105, 133

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 22
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 235, 243 až 252, 254, 260,
281 až 285, 287 až 300, 524, 525, 532

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 33
je volební místnost: 1. SČV, a. s., PŘÍBRAM IX,
NOVOHOSPODSKÁ 93
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM IX – čp.: 6, 19, 20, 23 až 37, 39, 40,
42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65 až 67, 71 až
75, 80 až 98, 100, 103, 105 až 159
BYTÍZ – čp.: 101 až 114

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 23
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 236 až 242, 255 až 259,
263 až 280, 325 až 337, 537
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 24
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 180, 188 až 193, 207, 234,
486 až 489, 491, 497, 498, 535, 536, 538
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 25
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 490, 492 až 496, 499 až
518, 528, 529, 534
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 354
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 26
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193
pro voliče bydlící v:
PŘIBRAM VII – čp.: 181, 261, 262, 463 až 485,
519 až 522, 533

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 16
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 75 až 82, 102 až 113, 182
až 187, 253, 338, 440 až 451, 454 až 462, 530

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 27
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 87, 114 až 146, 154 až 169,
194 až 204, 210 až 213, 339

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 17
je volební místnost: GYMNÁZIUM –
PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VII – čp.: 3 až 5, 12, 13, 170 až 173,
400 až 439, 531

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 28
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 30 až 42, 48, 51, 67 až 86,
124, 125, 148

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 34
je volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE
pro voliče bydlící v:
ŽEŽICE – čp.: 1, 2, 4 až 17, 19 až 37, 39, 41 až
45, 47 až 57, 59 až 92, 94, 96 až 114, 116, 118
až 133, 135, 137 až 139, 142 až 161, 164 až
180, 182 až 189, 191, 192, 194 až 217, 221
až 223, 229
ŽEŽICE – evidenční číslo: 4
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 35
je volební místnost: BROD – KLUBOVNA
pro voliče bydlící v:
BROD – čp.: 1 až 32, 34 až 46, 48
BROD – evidenční číslo: 1, 3, 4
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 36
je volební místnost: JERUSALÉM – KLUBOVNA
pro voliče bydlící v:
JERUSALÉM – čp.: 1 až 7, 9 až 37, 39, 41 až 43
JESENICE – čp.: 1, 2, 4 až 7, 9 až 20
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 37
je volební místnost: LAZEC čp. 73 – SPORTOVNÍ
KLUBOVNA
pro voliče bydlící v:
KOZIČÍN – čp.: 1 až 58, 60 až 91
LAZEC – čp.: 1 až 4, 6 až 22, 27 až 30, 34 až 36,
38, 41 až 56, 58 až 61, 63 až 66, 68 až 76, 78
až 81, 85, 92, 95, 96
LAZEC – evidenční číslo: 1, 13, 20
KOZIČÍN – evidenční číslo: 14
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 38
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE
ORLOV
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VOLBY
pro voliče bydlící v:
ORLOV – čp.: 1 až 13, 15 až 64, 66 až 68, 71 až
114, 118, 120, 121
VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 39
je volební místnost: PŘÍBRAM V – ZDABOŘ,
POŠTOVNÍ 4
pro voliče bydlící v:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp: 1 až 6, 23 až 26, 28
až 31, 41 až 46, 48 až 57, 61 až 64, 66 až 71,

NOVINKY Z ODBORŮ
116, 118 až 120, 129 až 132, 136, 149, 150,
152 až 169, 175 až 184, 188 až 190, 192 až
194, 197 až 213, 215, 216, 218 až 223, 228,
230 až 235, 237 až 262, 271 až 273, 310 až
341, 492, 495, 497 až 502, 526, 527, 531 až
542, 546, 548 až 565, 568 až 570, 581 až 583,
585, 587, 591, 592, 596 až 601, 603, 605 až
610, 621 až 633, 637 až 640, 642, 647, 649,
651, 653, 654

Potřebujete k volbám voličský průkaz? Nebo novou občanku?
Lhůty pro podání žádosti o voličský průkaz:
– nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti je sedm dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017;
– nejzazší lhůta pro osobní požádání je dva dny přede dne voleb, tj. 18. října 2017 do 16.00.
Ve dnech voleb do Parlamentu České republiky bude zajištěna služba na Městském úřadu Příbram
za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na měsíc) v souvislosti
s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram, a to
v pátek (14.00–22.00) a v sobotu (8.00–14.00) na adrese: Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně),
v Příbrami I, 1. patro (oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, tel. 318 402 587, a oddělení
evidence obyvatel, tel. 318 402 584).
K žádosti je občan povinen předložit dvě současné fotograﬁe a neplatný občanský průkaz. V případě
ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního
pobytu, předloží občan dvě současné fotograﬁe, rodný list nebo platný řidičský průkaz (při ztrátě,
odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100 korun). Požádat o vydání
občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 a v sobotu do 13.30.
Pokud občan má neplatný občanský průkaz, nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení), může volit na platný cestovní pas.

Pokyny pro volby
– Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
– Každému voliči budou dodány tři dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
– Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící, škrtané
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
– K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
– Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
– Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, městský úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.

inzerce

Veškeré investice a rekonstrukce
jdou přes nás
Na Odboru investic a rozvoje města vznikají podklady pro mnoho projektů, jež potom na mnoho desetiletí utvářejí výsledný
obraz Příbrami. O tom, jak kvalitně jsou připraveny investiční akce, pak svědčí i výše ceny za výstavbu, rekonstrukci nebo provoz
a údržbu.
Zvláště důležitý je odbor při přípravě podkladů pro výběrová řízení, se kterými dále pracuje
Odbor práva a veřejných zakázek. Podle toho,
jak precizní jsou na základě zadání investičního
záměru materiály pro tendr a projektovou dokumentaci, mohou firmy předložit kvalitní nabídku, včetně té cenové.

Milan Štufka, vedoucí OIRM.

Foto: S. Břeň

Když vedení města, zastupitel, spolek nebo
občan přijdou s návrhem na výstavbu nebo
rekonstrukci něčeho v Příbrami, téměř vždy se
to dotýká Odboru investic a rozvoje města
(OIRM). „Máme na starosti veškeré investice,
velké rekonstrukce, opravy silnic a městské infrastruktury,“ říká vedoucí odboru Milan Štufka,
který městské objekty typu kina, divadla nebo
radnice označuje jednoduše jako „chalupy“.
I když se nápad nakonec nerealizuje, tento
odbor musí o případné akci vědět od samého
počátku. Pokud se začne uskutečňovat, ví o něm
do úplného konce. A mnohdy i dlouhou dobu
poté – to když se na stavbě objeví problémy,
musí se reklamovat, opravovat nebo „jen“ provádět údržba. I z toho důvodu je odbor v denním
kontaktu s vedením radnice. Tento fakt je
během rozhovoru pro Kahan potvrzen telefonátem, ve kterém vedoucí odboru vysvětluje
příbramskému starostovi Jindřichu Vařekovi,
proč se nepodařilo včas vystavět zábradlí na
Novém rybníku. Odbor aktuálně čítá 11 zaměstnanců včetně městského architekta a dále pod
něj spadají dva technici a čtyři údržbáři.

Největšími projekty do
budoucna jsou rekonstrukce
Junior klubu, další etapa
modernizace Nováku,
přestavba aquaparku nebo
revitalizace křížových domů.
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AQUAPARK: PROJEKT NA NĚKOLIK LET
O komplexnosti práce odboru svědčí aktuální příklad modernizace aquaparku. Po politickém rozhodnutí (souhlasu zastupitelů se
záměrem investovat do aquaparku) přichází
na řadu OIRM. Na akci začal pracovat už na
začátku loňského roku. Nejdříve byla zadána
provozně-ekonomická studie, která analyzovala základní možnosti a přístupy pro přestavbu. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na
autora architektonické studie projektu ve více
variantách. Jednu variantu zvolilo vedení
města společně s interními i externími odborníky a zainteresovanou veřejností.
Výběr vítězné varianty představoval další
impuls pro práci odboru. „Je třeba připravit podklady pro stavební řízení, vyžádat si stanoviska
všech dotčených orgánů a zajistit dokumenty pro
výběrové řízení,“ říká Milan Štufka. Současně se
na základě rozvržení aquaparku podle architektonické studie začíná pracovat na interiérech,
detailech a zařízení. „Zjednodušeně řečeno, kolik
bude trysek a perliček a kde budou přesně umístěny,“ popisuje Milan Štufka. Na podzim 2017 by
měla být hotova projektová dokumentace a související stavební řízení by mohlo skončit v únoru
2018. Teprve následně smí být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které může od
vyhlášení po vypořádání námitek uchazečů trvat
i více než půl roku. Následně se uzavírá smlouva
se zhotovitelem a ten začíná pracovat. Poté se
bude přibližně půldruhého roku stavět. S ukončením výstavby, zkušebním provozem, řešením
případných reklamací a kolaudací se pro OIRM
uzavře jedna dlouhá kapitola trvající několik let.
KDY JSOU VÍCEPRÁCE OPRÁVNĚNÉ
Jeden z problémů, na který Milan Štufka naráží
při popisu činnosti odboru, je hledání dodavatelů.
Občas se stává, že se do výběrových řízení hlásí
stejné firmy aprotože tendry jsou v drtivé většině
případů nastaveny tak, že vyhrává nejnižší podání, neregistruje se mnoho společností mimo region, které by mohly přinést kýženou konkurenci
a tlak na kvalitu odváděných prací. „Firmy někdy
podstřelí cenu pro výběrové řízení, a o vícepracích
začínají mluvit skoro dříve, než se začne pracovat,“
podotýká Milan Štufka. Na druhou stranu připouští, že zvláště u komplexních rekonstrukcí
nebo infrastrukturních projektů není možné
dopředu dopodrobna znát stav dané stavby.
„Začne se kopat, a teprve pak objevíme, že v ulici
vede jedna zakreslená a taky jedna nezakreslená

kanalizace. To pak logicky prodražuje práce,“
vysvětluje Milan Štufka.
Podobný případ se stal při nedávné rekonstrukci kina. V průběhu stavby se zjistilo, že
do podloží hlediště protéká zřejmě několik let
voda z požárního přívodu. Protože ten se
v minulosti neosazoval měřičem, nikdo nezaznamenal únik vody. „Kulturák se stavěl na
navážce, během let si ta chalupa sedla, porušila
se kanalizace a začala unikat požární voda,“
vysvětluje vedoucí odboru. Během let vznikly
v základech poměrně velké dutiny, které
musely být dodatečně opraveny, a vlivem toho
se prodloužila rekonstrukce kina.
SPOR O DRŽÁK NA NÁPOJE
Přestavbu kina také ovlivnil názor památkářů, s nimiž OIRM přichází často do kontaktu.
I když se kompletně vyměnila sedadla v kině,
památkáři původně nesouhlasili s instalací držáků na nápoje. Jedním z hlavních záměrů OIRM
je, aby i historické domy po rekonstrukci žily.
Památkáři sledují zase hlediska ochrany budov.
„Nemá cenu vytvářet skanzen. Když v kině nebudou pohodlná sedadla, lidé tam chodit nebudou
a pak ta chalupa ztrácí smysl,“ říká Milan Štufka,
a zároveň dodává: „Když se ale vznesou rozumné
požadavky, dá se najít kompromis a na většině
věcí se normálně dohodneme.“ A tak nakonec po
jednání projevili památkáři vstřícný přístup
i v záležitosti držáků na nápoje, které budou
nakonec v kině instalovány.
Největšími projekty, kterými se bude OIRM
v následující době zabývat, jsou rekonstrukce
Junior klubu, další etapa modernizace areálu
Nový rybník, již zmiňovaná přestavba aquaparku, revitalizace tzv. křižáků nebo výstavba parkovišť na Drkolnově.
S Stanislav D. Břeň

Odbor investic a rozvoje města
vedoucí: Milan Štufka
sídlo: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I,
3. patro
Činnost: Zajišťuje investiční výstavbu
a rekonstrukci, údržbu a opravy majetku
města, výkon funkce městského architekta a plní úkoly města a městského úřadu
v rozsahu vymezeném organizačním
řádem.
Úřední hodiny:
Po: 8.00–12.00, 13.00–17.00
St:
8.00–12.00, 13.00–17.00
Po dohodě s příslušným pracovníkem si lze
domluvit schůzku i mimo úřední hodiny.
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Zimák v ohrožení:
Složky IZS nacvičovaly zásah
Z chladicího zařízení na příbramském zimním stadionu masivně uniká jedovatý čpavek. V objektu jsou lidé, mezi nimi několik
zraněných, další návštěvníci jsou ohroženi v přilehlém hotelu a nebezpečný plyn mohl proniknout také do okolních bytových
domů. Na místo události se ihned dostavují hasiči, záchranáři, policisté.

Evakuace desítek lidí
Tématem cvičení byl zásah při situaci, kdy
z technologie chlazení ledové plochy uniká chladivo. Složky IZS se na místě zabývaly zajištěním záchrany postižených
osob – obsluhy technologie i návštěvníků.
V přímém ohrožení se podle scénáře cvičení nacházelo 22 osob, které bylo zapotřebí evakuovat z prostoru ledové plochy.
Dalších osm lidí bylo zraněno a byla jim
poskytnuta první pomoc přímo v místě
zásahu. Po zajištění úniku složky plnily
další úkoly související s fiktivní evakuací
přilehlých bytových domů.

Hasiči vynášeli zraněné, o které se před zimním stadionem postarali zdravotníci.

Takový scénář mělo taktické cvičení složek
Integrovaného záchranného systému (IZS),
které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. září. Cíl byl
jasný – prověřit připravenost všech, kteří by
zasahovali, pokud by naznačená situace opravdu nastala. Součástí akce bylo i cvičení krizového štábu města.
TĚŽKO NA CVIČIŠTI…
Taktické cvičení složek IZS a Krizového štábu
ORP Příbram mělo prokázat, že Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor i Zdravotnická
záchranná služba jsou schopny rychle, koordinovaně a profesionálně zasahovat na místech
mimořádných událostí, a v tomto smyslu tak
efektivně chránit životy, zdraví a majetek občanů. „Slovy klasika: Být připraven je nejdůležitější
předpoklad úspěchu. Nikdy nevíme, kdy se nám

Foto: Jan Krnáč

zkušenosti z praktického nácviku mimořádných
událostí tohoto typu mohou hodit,“ uvedl během
samotného cvičení starosta města Příbram Jindřich Vařeka s poukazem na to, že v dnešní
době nemusí jít jen o nebezpečnou situaci typu
únik čpavku. „Principy taktiky a řízení v rámci
IZS i krizového štábu jsou platné i pro jiné mimořádné události,“ zdůraznil starosta.
Cvičení podle vyjádření zúčastněných složek prokázalo, že procesy, jako jsou varovný
systém k informování ohrožených občanů,
nařízení evakuace obyvatel z ohrožených prostorů a zvolené postupy a přijatá opatření, jsou
nastaveny správně. Ukázalo také na některé
dílčí nedostatky, které budou analyzovány
v rámci odborného vyhodnocení.
„Nejen, že byly ověřeny a nacvičeny postupy
na taktické úrovni řízení mimořádné události

Při cvičení krizového štábu, který se sešel
v budově stanice HZS Příbram ve Školní
ulici a kterému předsedal starosta města
Jindřich Vařeka, se řešily aktuální otázky
v dané situaci: kde vytyčit nebezpečnou
zónu, jak zajistit evakuaci a nouzové ubytování většího počtu osob, jak zajistit
ochranu životního prostředí, jakým
způsobem a jakými kanály o události
informovat veřejnost a novináře a jak
definitivně zajistit opravu poškozené
chladicí technologie zimního stadionu.

Koordinační schůzka starosty města se zástupci Policie
ČR a Městské policie Příbram.

Ošetření zraněných přímo před stadionem.

Příprava na zásah v protichemických oděvech.

SPOLUPRÁCE NA JEDNIČKU
Také za Policii ČR byly splněny vytčené cíle.
„Těmi bylo mimo jiné prověřit schopnosti všech
zasahujících složek při mimořádné události na
operační, strategické a praktické úrovni,“ uvedl
Michal Volf, vedoucí příbramského obvodního
oddělení Policie ČR. Cvičení za záchrannou
službu zhodnotil Jiří Tymeš z Oblastního střediska záchranné služby Příbram: „Potvrdili jsme

schopnost spolupráce na vysoké úrovni s ostatními složkami IZS při řešení následků mimořádné události. Všechny sledované cíle byly splněny.
Stejně tak vysoce hodnotím zasedání Krizového
štábu ORP Příbram, kde též probíhala bezproblémová spolupráce mezi našimi složkami,
zástupci města a dotčenými institucemi.“
Akce se zúčastnily jednotky požární ochrany HZS Příbram, SDH Bohutín, SDH Trhové

Dušníky, SDH Březové Hory. Byly nasazeny
také hlídky Policie ČR a Městské policie
Příbram. Zdravotní péči zajišťovalo několik
vozidel a posádek územního střediska Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje – Příbram.

Policista roku: Na třetím místě René Peták
z Příbrami
V pátek 22. září se ve Španělském sále Pražského hradu uskutečnil již 17. ročník prestižní ankety Policista roku 2016. Soutěž vyhrál
vedoucí pražského protidrogového oddělení Jaromír Badin. Pozornost si také zaslouží třetí místo pro Reného Petáka, vedoucího
Územního odboru Příbram.

přímo v místě zásahu, ale v návaznosti na strategickou úroveň řízení této události byl aktivován a svolán, samozřejmě cvičně, krizový štáb,
jehož smyslem bylo zapojit do řešení nastalé
události i další orgány státní správy a samosprávy pro efektivní zvládnutí celé situace,“
uvedl za Hasičský záchranný sbor ředitel
územního odboru Příbram Tomáš Horvát.
Dodal, že zvláště cvičení krizového štábu ukázalo, že všechny složky i město Příbram jsou
schopny po vzájemné dohodě čelit hrozbám
a adekvátně na ně reagovat, a to jak ve spojitosti s činností člověka, tak s přírodními fenomény.

René Peták přebírá ocenění ve Španělském sále.

Jednání krizového štábu.
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Hasiči při zásahu.

Evakuace postižených osob.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Plukovník René Peták nastoupil do služebního poměru 1. září 1991. Během své služební
kariéry působil na obvodním oddělení Příbram
a Příbram-venkov, a to do roku 1998. Následně

Foto: Policie ČR

vykonával funkce na dopravním inspektorátu.
Během dalších let se policista postupně vypracoval přes různé pozice zařazené na Krajském
ředitelství Středočeského kraje. Konkrétně přes

službu pořádkové a železniční policie, Územní
odbor vnější služby Rakovník, až na současnou
pozici vedoucího Územního odboru Příbram,
kterou zastává od roku 2010. Začátky ve funkci
vedoucího územního odboru nebyly snadné,
protože město se nacházelo ve složité bezpečnostní situaci, která mu dokonce zajistila hanlivé označení „Středočeské Palermo“. Pod jeho
vedením se ale podařilo dosáhnout pozitivní
změny v bezpečnosti daného regionu.
Ve spolupráci s radnicí se René Peták aktivně
podílí na vytváření a zavádění preventivních
projektů. Z posledních lze uvést např. společný
projekt s městem Příbram nazvaný Zpráva policisty/strážníka, zaměřený na oblast prevence
krádeží vloupáním do motorových vozidel.
V současné době již standardně funguje projekt
společných hlídek s Městskou policií Příbram
v rámci tzv. rajonizace, který je v současné době
součástí projektu Bezpečná Příbram. Policista
se také podílel na bezproblémovém přechodu
někdejšího vojenského újezdu Brdy na Chráněnou krajinnou oblast Brdy v oblasti zajištění
bezpečnosti, základních policejních činností
a v rámci spolupráce s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram
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Za 10 let se Příbramští zlepšili v třídění
odpadů o téměř 100 procent

Kontejnery v Příbrami promluví na občany,
budou je motivovat k třídění odpadů

Přesně 40,4 kilogramu. To je množství vytříděného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovů na jednoho obyvatele města
v roce 2016. Přitom před deseti lety v roce 2007 vytřídil v průměru každý obyvatel města něco málo přes 21 kilogramů odpadů.

Město Příbram ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., podpoří unikátním způsobem třídění odpadů. Naučí mluvit
kontejnery na směsný odpad! Černé nádoby budou od října promlouvat k občanům a motivovat je k tomu, aby více třídili plasty,
papír a sklo do barevných kontejnerů. Cílem je snížit produkci směsného odpadu a zvýšit tak množství tříděného sběru. Tříděný
odpad je totiž recyklován a vyrábí se z něj nové výrobky, zatímco směsný odpad končí nevyužitý na skládce.
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Vývoj výtěžnosti tříděného sběru (v kg/občan/rok)
V roce 2016 na jednoho obyvatele města připadlo v průměru 16,4 kilogramů vytříděného
papíru, 10,6 kilogramů plastu, a stejně tak i skla,
0,4 kilogramu nápojových kartonů a 2,5 kilogramu kovů. Oproti roku 2015 se výtěžnost
papíru, plastů, skla, nápojového kartonu a kovů,
tedy množství odpadů přepočtených na jednoho obyvatele a rok, meziročně zvýšila o více než
5 kilogramů. Nárůst byl zaznamenán především
u komodit papír (2,8 kg) a plast (1,3 kg) a také
u kovů a skla.
Z dlouhodobého pohledu vytříděné množství
využitelných složek odpadů z domácností
ve městě stále meziročně narůstá. Zatímco ještě
v roce 2007 byla průměrná výtěžnost papíru,
plastů, skla, nápojového kartonu a kovů na obyvatele 21,5 kilogramů, např. v roce 2011 to bylo
již 29 kilogramů a na konci loňského roku už
výtěžnost přesáhla právě 40 kilogramů.

Přes zatím uvedená pozitiva je ještě stále prostor ke zlepšení. Potenciál v Příbrami určitě ještě
existuje. Výtěžnost základních složek tříděných
odpadů na obyvatele se sice dlouhodobě pohybuje pod průměrem Středočeského kraje i ČR,
ale každoroční zlepšení je velmi pozitivním signálem.
Aby se nám všem v Příbrami dobře a pohodlně třídilo, potřebujeme k tomu také dostatečně
hustou síť kontejnerů. Ke konci roku 2016 bylo
ve městě instalováno už 556 barevných kontejnerů.

Oproti roku 2007 jich přibylo navíc opravdu
hodně, konkrétně 202. To je celkově téměř dvojnásobek. Díky tomu se o jedno průměrné kontejnerové hnízdo dělí přibližně 260 obyvatel
města. Přitom třeba v roce 2007 to bylo výrazně
více. O jedno kontejnerové hnízdo se v té době
dělilo dokonce více než 400 obyvatel. Velmi příznivou zprávou je, že samotná sběrná síť ve městě
dozná dalších změn i v budoucnu a třídění odpadů ve městě se tak opět usnadní nám všem.
S red
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Kampaň na podporu třídění bude zahájena originálním způsobem, na občany promluví směsné kontejnery.
Foto: EKO-KOM

Přestože se třídění odpadů v Příbrami za
poslední roky stále zlepšuje, v porovnání
s výsledky Středočeského kraje i ČR je ve
městě stále prostor k dalšímu zlepšení. Občané
města za uplynulý rok 2016 vytřídili v průměru 40,4 kilogramů plastů, papíru, skla,
nápojových kartonů a kovů. Jak přiblížil
místostarosta Příbrami Václav Švenda, město
se v následujících letech bude snažit tuto nelichotivou bilanci razantně změnit: „Letos na

podzim spustíme dlouhodobou kampaň nazvanou Příbram třídí se záměrem postupného zvyšování množství tříděného odpadu. Nejen, že
díky tomu ušetříme za skládkování směsného
komunálního odpadu, ale také více vyděláme
na finančních bonusech autorizované obalové

společnosti EKO-KOM. Ty získáváme za vytříděné množství obalových odpadů a můžeme je
použít na spolufinancování systému pro tříděný
sběr odpadů ve městě.“
Kampaň na podporu třídění odpadů bude
zahájena v tomto měsíci opravdu originálním
způsobem. Na občany promluví směsné kontejnery. Zábavnými hláškami se budou snažit přesvědčit každého, kdo přijde odhodit směsný
odpad, aby plasty, papír a sklo raději vytřídil
a odložil do barevných nádob. Josef Mojžíš ze
společnosti EKO-KOM k tomu dodává: „Díky
aktivní spolupráci se zástupci města jsme se rozhodli podpořit třídění odpadů v Příbrami zcela
novou kampaní, a třídění odpadů tak přiblížíme
zábavným způsobem.“ Milé mluvící kontejnery
z dílny kreativního studia MamiArt jsou vtipným
a účelným řešením, které bude na lidi působit
při každé návštěvě kontejnerů na směsný odpad.
Všichni občané, kteří v Příbrami třídí nebo
začnou třídit odpady, se ještě na podzim
dočkají recyklovaných odměn. Na začátku listopadu vyrazí do ulic města třídicí hlídka, která dárky z recyklovaných materiálů ocení
každého, koho přistihne při třídění odpadů do
barevných kontejnerů. U čtyřiceti sběrných
míst budou vyznačeny „basketbalové kruhy“
a lidé se budou trefovat vytříděným odpadem
do barevných nádob. Čím více odpadů k vytřídění lidé přinesou, tím více bodů za své hody
získají. Podle toho budou následně odměněni.
O tom, kam třídicí hlídka právě míří, budou
živě informovat regionální rádia. Podrobný
harmonogram bude součástí listopadového
čísla měsíčníku Kahan.
S red

Všichni, kteří třídí nebo
začnou třídit odpady,
se ještě na podzim
dočkají recyklovaných
odměn.

2016
Kdo se lépe trefí?

Foto: EKO-KOM
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Malí angličtináři si převzali
cambridgeské certifikáty

Příbramská studentka byla oceněna
za duchapřítomnost při nehodě

Začátek školního roku přinesl 76 mladým studentům angličtiny jeden příjemný zážitek. Jejich loňské celoroční úsilí bylo
odměněno mezinárodním certiﬁkátem potvrzujícím úspěšné složení jazykové zkoušky Cambridge English.

V pořadí 130. titul Gentleman silnic získala příbramská studentka oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Nikola Svobodová.
Jako dobrovolná hasička zasahovala při vážné dopravní nehodě u Zbirohu na Rokycansku. Díky pohotovému přístupu
a duchapřítomnosti se z havarovaného vozu podařilo zachránit dva mladé lidi v ohrožení života.

Předání certifikátů se účastnili také zástupci Evropského centra jazykových zkoušek.

Slavnostní akce proběhla ve čtvrtek 7. září
v Zámečku-Ernestinu v Příbrami. Ve spolupráci
s příbramskými zastupiteli a za přítomnosti
rodičů, ředitelů a učitelů zapojených partnerských škol se předávání certifikátů zúčastnili
také zástupci Evropského centra jazykových
zkoušek, které zkoušky realizovalo.
Projekt jazykových zkoušek Cambridge
English na základních a středních školách v Příbrami a okolí je určen všem dětem a mladým

Foto: red

lidem, kteří chtějí skutečně dobře ovládnout
anglický jazyk a jsou ochotni pro to také něco
udělat. Vpřípravných kurzech na školách se vzdělávají ve všech potřebných dovednostech: čtení
a porozumění, poslech, psaný projev a samozřejmě mluvený projev a komunikace. Na konci
školního roku tyto komplexní dovednosti prokážou u standardizované zkoušky. Formát
zkoušky je uzpůsoben věku a úrovni kandidáta
a pro děti a mladé lidi je velmi pozitivním zážit-

kem. Zkouškové testy jsou vyhodnocovány přímo v centrále Cambridge English v Anglii, kam
jsou zasílány ihned po ukončení zkoušky.
Výsledkem je přesné změření dosažených znalostí a krásný certifikát, který je pro děti silným
motivačním prvkem v dalším studiu angličtiny.
Pro starší studenty a absolventy vyšších typů
zkoušek je cambridgeský certifikát dokladem
kvalitní jazykové vybavenosti a vstupenkou
k dalšímu studiu na středních a vysokých školách
a k úspěšnému uplatnění v profesním životě.
Evropské centrum jazykových zkoušek je jedním ze tří největších zkouškových center v České republice s centrálou v Českých Budějovicích
a s celostátní působností. Se statutem platinového centra od Cambridge English Language
Assessment a prostřednictvím svých autorizovaných zastoupení v jednotlivých regionech
realizuje jazykové zkoušky v desítkách měst
a spolupracuje se stovkami partnerských škol.
Projekt jazykových zkoušek Cambridge
English na základních a středních školách byl
v tomto formátu v Příbrami realizován poprvé
a věříme, že bude v dalších letech stejně úspěšně
pokračovat. Projekt je otevřen všem školám
i individuálním studentům se zájmem o lepší
angličtinu.

Takto po nehodě vypadala auta, jejichž posádce pomáhala příbramská studentka.
Foto: red

S Hana Horáková
aspire – jazykové a vzdělávací centrum
Nikola Svobodová převzala i ocenění a medaili z rukou šéfa příbramské policie Reného Petáka.

Základní škola 28. října
testovala nový přístupový systém
V rámci programu prevence kriminality města Příbram byl v Základní škole v ulici 28. října od nového školního roku zaveden
přístupový systém pro evidenci příchodů a odchodů žáků a zaměstnanců.

K otvírání slouží čipy, které děti používají ve školní
jídelně.
Foto: Pavlína Svobodová

Nový přístupový systém je založen na
využití stávajících čipů, které žáci používají
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ve školní jídelně. Novinkou je v této škole
obsazení vrátnice po celou dobu školní výuky
a uzavření doposud volného vstupu do jídelny
přes zahradu školy.
„Žák vstupuje do školy přes vrátnici a na
základě čipu, který přiloží ke čtecímu zařízení,
si zaeviduje příchod. Čip je navíc propojený
s elektronickou třídnicí školního informačního
systému. Pokud dítě nedorazí do školy, rodičům
přijde SMS,“ uvedla místostarostka města Příbram Alena Ženíšková. Dodala, že zároveň si
rodiče mohou kromě jiného přes webovou
aplikaci kontrolovat účast dítěte ve škole oproti rozvrhu.
Systém přináší hned několik výhod: Prevenci záškoláctví; Jednoduchou a rychlou evidenci příchodu žáka již v prostorách vstupních

chodeb; Možnost sledování přítomnosti osob
v objektu; Export dat do elektronické třídnice
školního systému; Povolení průchodů podle
předem nastavených pravidel (časové zóny,
práva přístupu atd.); Evidence příchodu
a odchodu zaměstnanců; Propojená databáze
se stravovacím systémem; Díky propojení
přístupového systému a elektronickou třídnicí
si může rodič přes webovou aplikaci kdykoliv
ověřit, že je dítě ve škole.
Celkové náklady na zprovoznění systému
činily 153 138 korun včetně DPH. V říjnu tento systém vstupuje do plného provozu.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Ke konci loňského září se jednotka Sboru
dobrovolných hasičů ze Zbirohu vracela ze
soutěže ve vyprošťování, když dostala hlášení
o velmi vážné dopravní nehodě. Všichni členové nasedli do vozu, aby se přesunuli na
místo havárie. Mezi nimi i studentka Nikola
Svobodová: „Byl večer, když jsme se vydali na
pomoc posádce havarovaného vozu. Po příjezdu
na místo jsme viděli auto v protisměru a v něm
dvě osoby v bezvědomí. Stav obou byl na první
pohled hodně špatný, řidič měl nohy pod pedá-

Po převozu do nemocnice
lékaři u řidiče konstatovali
krvácení do mozku
a u spolujezdkyně krvácení
do dutiny břišní.

Foto: red

ly, silně krvácel z uší, úst i nosu, hlavu měl celou
poraněnou. Vytáhli jsme ho rychle ven,“ popsala první okamžiky Nikola Svobodová.
Tou dobou se na vozovce pohyboval v šoku
i třetí cestující. Naštěstí dopravu na silnici
pomáhal zastavit řidič projíždějícího autobusu. Spolujezdkyni mezitím museli dobrovolní
hasiči z plechů havarovaného automobilu
vystříhat.
Po poskytnutí nezbytné první pomoci
vyhodnotila příbramská studentka situaci jako
velmi kritickou. Měla u obou zraněných
podezření na mnohačetná poranění životně
důležitých orgánů. „Žena se po chvíli probrala,
ale bylo jasné, že oba musí rychle do nemocnice.
Požádala jsem proto našeho velitele zásahu
o leteckou záchrannou službu. Jelikož už bylo
šero a podmínky viditelnosti byly špatné, nebylo
tak jisté, zda vrtulník bude moci přiletět,“ připomíná dramatické chvíle Nikola Svobodová
a dodává: „Naléhala jsem na ně, že jsou tu dva
mladí lidé a že je tu přece nenecháme. Nakonec
vzlétly vrtulníky rovnou dva.“
Po převozu do nemocnice lékaři u řidiče
konstatovali krvácení do mozku a u spolujezdkyně krvácení do dutiny břišní. Naštěstí se je
podařilo zachránit i díky počínání Nikoly Svobodové: „Nic jiného jsem si ani připouštět

nechtěla. Čtyři roky jsem dobrovolnou hasičkou,
za tu dobu jsem se naučila nemyslet na to špatné,“ řekla studentka příbramské Vyšší odborné
školy zdravotnické. Právě její vzdělání a aktivní účast u dobrovolných hasičů sehrály
u nehody významnou roli.
Na titul Gentleman silnic nominovala Nikolu Svobodovou škola: „U našich studentů usilujeme nejen o předávání teoretických znalostí,
ale především o schopnost využít je ve chvílích,
kdy je lidský život ohrožen. Proto nás počínání
Nikoly u dopravní nehody, kdy ona sama
přispěla rozhodnou měrou k záchraně dvou
mladých lidí, nesmírně těší,“ říká ředitel zdravotnické školy Václav Kočovský.
Za statečnost, obětavost a dobrý úsudek
proto Nikola Svobodová získala titul Gentleman silnic udělovaný Českou pojišťovnou
a Policií ČR.
S red

Studenti na praxi slavili také
sjednocení Německa
Studenti OA a VOŠ Příbram odjeli na praxi
do Německa, tradičně do města Idar-Oberstein. Druhého října se v Mainzu zúčastnili
oslav Dne německé jednoty. Den německé
jednoty připomíná opětovné sjednocení
Německa, ke kterému došlo 3. října 1990.
Společná „megaoslava“ probíhá každoročně v hlavním městě některé ze 16 spolkových zemí. Letos se tato oslava konala
v Mainzu, hlavním městě spolkové republiky Rheinland-Pfalz. Do města se sjeli
zástupci ostatních spolkových zemí, které
se zde prezentují. Vše se uskutečnilo za
zvýšených bezpečnostních opatření.
S OA a VOŠ Příbram
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Návštěva Freibergu ve sportovním duchu

Kdo opraví spadlou zeď, není zatím jasné

Ve dnech 14. a 15. září navštívilo 40 žáků ZŠ Školní z Příbrami společně se svými učiteli partnerské saské město Freiberg,
kam byli v rámci partnerství s Oberschule Gottfried Pabst von Ohain pozváni. Díky grantu, který ﬁnančně podpořilo město
Příbram, přivezla ZŠ Školní s sebou jako dar i výsledek výtvarné spolupráce, téměř 200 výtisků stolního kalendáře pro rok 2018.

U hřbitova na Březových Horách spadla v polovině září část zdi, která měla už několik let narušenou statiku. Technické služby
místo provizorně zabezpečily a nyní město jedná s vlastníkem, kdo zeď opraví.

Foto: ZŠ Školní

Spolupráce mezi oběma školami se datuje
od podzimu 2016, kdy se nejprve vedení obou
škol vzájemně navštívila ve svých školách, aby
pak na jaře 2017 přijely německé děti na svoji
první návštěvu, která se nesla v duchu sportovních klání.A sportovalo se i tentokrát. Ve
čtvrtek v dopoledních hodinách nás přivítal na
půdě školy ředitel školy Dieter Heydenreich a po
občerstvení jsme se přesunuli na místní atletický

stadion, kde byly připraveny atletické soutěže.
Němci tuto událost pojali opravdu velkolepě,
neboť se z německé strany tohoto sportovního
zápolení zúčastnili všichni žáci 2. stupně, a tak
slavnostní zahájení soutěží před zaplněnou hlavní tribunou opravdu umocňovalo důležitost
setkání. Mohli jsme být spokojeni, neboť na
prvních osmi klasifikovaných místech se v kategorii chlapců umístili naši kluci na 3. a 4. místě

a kategorii děvčat naše dívky zcela ovládly, když
do první osmičky nepustily ani jednu německou
sportovkyni. Nutno podotknout, že absolutní
sportovní vítězkou se stala Emílie Chrastinová.
Po ukončení sportovních soutěží jsme se přesunuli do Naundorfu, kde nás ubytovali ve velmi příjemném areálu s možností zahrát si fotbal,
basketbal, plážový volejbal, stolní tenis či šachy.
Večer se pak nesl ve znamení česko – německého seznamovacího večera na nedalekém
koupališti, kdy kromě zábavných štafet, které
bouraly ostych mezi žáky obou škol, došlo i na
slavnostní vyhlášení sportovních výsledků.
Na druhý den nám vedení freiberské školy
naplánovalo procházku městem s výkladem,
takže jsme se mohli seznámit s historií města,
s jeho osobnostmi a památkami. Velmi nás
potěšila návštěva radnice, kde nás pozdravil
starosta města Sven Krüger hornickým Glück
auf (česká alternativa Zdař Bůh).
S Václav Havlíček
ZŠ Školní

Hřbitovní zeď hrozila pádem už několik let. Nakonec
k němu došlo jen pár dní před tím, než mělo proběhnout
další jednání s vlastníkem. Foto: Pavlína Svobodová

Prognózy ohledně stavu zdi březohorského
hřbitova se ukázaly jako správné. V zadní části
objektu směrem k sídlišti se v polovině září
zřítilo přes 10 metrů zdiva. Celkový stav zdi
je po celém obvodu hřbitova havarijní již několik let. S vlastníkem hřbitovních pozemků,

Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory, se město Příbram snaží dohodnout na dalším postupu.
Odbor správy majetku Městského úřadu Příbram se ve věci zajištění opravy hřbitovní zdi
obrátil na vlastníka hřbitovních pozemků se
žádostí o nápravu naposledy v srpnu letošního
roku s tím, že nahnutá část zdi s mnoha puklinami může svým náhlým pádem způsobit újmu
na životě, zdraví či majetku. Vlastník však
s postupem města nesouhlasí, a podle jeho
posledního vyjádření nehodlá zeď opravit.
„Názor města je ale takový, že opravu zdi má
řešit její majitel. Zeď je součástí hřbitovního
pozemku a jako taková je vlastnictvím Římskokatolické farnosti Březové Hory. Město Příbram
má tyto pozemky v nájmu, a proto tedy nemůže
do majetku farnosti investovat,“ vysvětlil
místostarosta města Příbram Václav Švenda.
V tuto chvíli stavební úřad zahájil úkony ve
smyslu stavebního zákona, město se navíc
snaží dohodnout s vlastníkem na dalším
postupu. „Už před časem byla naplánována

Podle města má opravu zdi
zajistit majitel.

schůzka s farností na druhou půli září, abychom
se společně domluvili na nějaké kompromisní
variantě. Mezitím však zeď skutečně spadla,“
doplnil místostarosta.
Místo havárie prozatímně označily a zabezpečily Technické služby Příbram. Právní názor
radnice je takový, že nemůže z městské
pokladny investovat do soukromého majetku.
S red

inzerce

INSOLVENCE – ODDLUŽENÍ

Rekonstrukce úpravny
stála přes 70 milionů korun
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hvězdička v Příbrami je po více než roce a půl dokončena. Technologická linka nově
obsahuje ﬂotaci rozpouštěným vzduchem.

Vypracujeme insolvenční návrh
spolu s návrhem na povolení
oddlužení.

JUDr. Michal Mareš
Insolvenční správce, advokát

Nejbližší informace
na telefonu
702 187 922, 224 242 965
e-mail:

Provoz je vybaven efektivnější technologií úpravy vody.

Foto: 1.SčV

kancelar@akmm.cz

Návštěva po telefonické domluvě.
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Rekonstrukce úpravny na Hvězdičce začala
v listopadu roku 2015. Kromě potřebných stavebních úprav bylo nutné provést kompletní
výměnu trubních rozvodů, rekonstrukci pískových filtrů, celkovou obnovu chemického
hospodářství, elektroinstalace a doplnění

automatizovaného systému řízení. „Do technologické linky byl zařazen zcela nový moderní
separační stupeň – flotace rozpuštěným vzduchem,“ uvedl Petr Vašek, specialista-technolog
společnosti 1. SčV, která provozuje vodovody
a kanalizaci v Příbrami.

Díky provedeným změnám je nyní úpravna
vody schopna zajistit výrobu dostatečného
množství pitné vody i v nepříznivých provozních podmínkách, například při zhoršené kvalitě surové vody ve vodárenské nádrži
Octárna. „A nejen to, provoz úpravny vody je
díky nové technologii úpravy vody více efektivní
a umožňuje lépe využít odebíranou surovou
vodu. To je důležité zejména s ohledem na případné budoucí omezené množství vody ve zdrojové nádrži v důsledku předpokládaného
dopadu klimatických změn,“ doplnil Petr
Vašek.
Rekonstrukci úpravny provádělo sdružení
firem SMP CZ a Eurovia CS. Subdodavatelem
technologické části byla společnost Kunst. Celkové investiční náklady na rekonstrukci činily
71,5 mil. korun, z čehož 33,1 mil. korun
poskytl dotační program Ministerstva zemědělství ČR. Vlastník úpravny vody, kterým je
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram, uhradil zbývající částku ve výši 38,4
mil. korun.
S red
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SOCIÁLNÍ PÉČE

SOCIÁLNÍ PÉČE

Bednění podporuje mladé lidi v umění

Příbramská nemocnice je vzorem
v paliativní péči

Ve čtvrtek 21. září 2017 se v příbramském Křižáku pošesté uskutečnilo kulturně zábavné odpoledne s názvem Bednění. Akci
organizovalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna neziskové organizace Ponton v rámci celorepublikového Týdne
nízkoprahových klubů.

Po celý den bylo venku možné zaskákat si na trampolíně nebo tančit.
Foto: NZDM Bedna

Akce, která se konala pod záštitou města
Příbram, přinesla návštěvníkům taneční
workshop s Petrem Ježkem, který je zakladatelem projektu Crazy Breakers a taneční skupiny Crazy Funk Stylers, dále cirkus art

workshop pod vedením žongléra Martina
Švandy a graffiti workshop pod vedením Juraje Horvatha. Návštěvníci si mohli zahrát stolní
fotbálek, vyzkoušet výrobu placek nebo se
nechat dočasně potetovat. Po celý den bylo
možné využít trampolínu a pobavit se tancem.
Velký zájem byl o výtvarnou soutěž Kdybys
měl/a kouzelnou hůlku, do které se zapojila
většina přítomných dětí a mladých lidí. Na
konci akce výtvarnou soutěž vyhodnotila
odborná porota a výherce odměnila atraktivními cenami.
Během odpoledne nás svou návštěvou podpořilo více než 120 lidí. Velké poděkování
patří městu Příbram a ostatním sponzorům,
díky kterým jsme mohli tuto akci realizovat.
Je pro mě potěšením seznámit veřejnost se
službou NZDM Bedna.
NZDM Bedna se akcí zapojilo do celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, jehož
cílem je představit nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež veřejnosti. Součástí Bednění byl

tedy i den otevřených dveří, určený pro všechny, kteří se chtěli seznámit s prostory a fungováním služby. Do přípravy a realizace akce
se jako dobrovolníci zapojili i někteří uživatelé
NZDM Bedna. Pracovníkům dělá radost, když
mladí lidé, kteří využívají služby NZDM Bedna,
mohou veřejnosti ukázat, v čem jsou dobří a co
je naplňuje.
NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi
a mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí svým
klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných
situacích a možnost doučování. Od ledna
2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také
terénní program. NZDM Bedna denně navštíví
v průměru 28 dětí a mladých lidí, kterým se
věnuje sedm sociálních pracovníků. Provozovatelem NZDM Bedna je spolek Ponton.
S Denisa Krausová
NZDM Bedna

Pánové, vstaňte z gauče a staňte se
Fit Gentlemanem
S novým školním rokem se otevřely volnočasové aktivity nejen dětem, ale i senioři se vrátili po prázdninách do svých „kroužků“.
Větší příležitost nyní dostávající i muži, pro které Fit Senior představil nový program.

Udržet se v kondici i v seniorském věku je cílem aktivit organizace Fit Senior.

O tom, že dnešní senioři nesedí doma, ale
mají ke sportu kladný vztah, hovoří mimo jiné
i rozrůstající se základna cvičenců příbramské
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Foto: Martin Menšík

organizace Fit Senior, která nyní čítá 170 členů. Cvičení navštěvují z 90 % ženy a organizace chce zvýšit zapojení mužů.

„Vznikla nová lekce, kterou jsme pojmenovali
Fit Gentleman. Je to cvičení ve fitness centru
určené výhradně pro muže. Lekci povede lektor,
bude to uzavřená hodina jen pro pány 60+,“
sdělila Kristina Hovorková, která Fit Senior
v Příbrami vede. Cvičení s individuálním
dohledem vede zkušený instruktor a odehrává
se formou kruhového tréninku se zaměřením
na silové a funkční prvky. Cvičí se od pátku
20. října v 10.00 v Life Gym Příbram.
Novinka je připravena i pro seniory, kteří se
potýkají s větším pohybovým omezením. Jedná se o lekce na židlích. Fit senior tak chce vyjít
vstříc seniorům, kteří nemohou navštěvovat
klasické lekce, které předpokládají, že bez
problémů vstanou z lehu. „Cvičení na židli jim
zajistí stabilitu, není vůbec náročné a přesto se
dá využít celá řada zajímavých cviků a technik,
které protáhnou celé tělo, rozhýbou klouby,
posílí ochablé svalstvo a v neposlední řadě zařazujeme oblíbenou relaxaci,“ dodala koordinátorka projektu.
Tento kurz probíhá od pondělí 2. října
v 9.30 v Domě dětí a mládeže Příbram.

Příbramskou nemocnici navštívila projektová ředitelka nadačního fondu AVAST Martina Břeňová v doprovodu s manažerkou
NF AVAST Kateřinou Kotasovou a ředitelem Centra paliativní péče Martinem Loučkou. S ﬁnanční pomocí nadace AVAST
a konzultační podporou Centra paliativní péče obohatila letos příbramská nemocnice rozsah poskytovaných služeb právě
o paliativní péči.

Centrum paliativní péče bylo v Příbrami otevřeno
v květnu letošního roku.
Foto: ONP

Cílem této návštěvy bylo vyhodnocení naší
společné cesty, kterou jsme urazili od spuštění
projektu Spolu až do konce. Diskutována byla
činnost jednotlivých členů v paliativním
týmu, nastavené procesy a standardy péče
v nemocničním i domácím prostředí, plán
vzdělávání, efektivita využití svěřených pro-

středků a naše vize ohledně otevření lůžkového oddělení pro paliativní péči.
„Jsem nadšen skvělou prací, kterou na rozvoji
paliativní péče kolegové a kolegyně v Příbrami
odvádí. Je úžasné vidět zápal a nadšení pro věc,
které jde v příbramské nemocnici cítit od vedení
až po lékaře a sestry v přímé péči,“ prohlásil
ředitel Centra paliativní péče Martin Loučka
a dodal: „Nejvíc sympatický je mi ale fakt, že
v Příbrami také poctivě zvažují, jak péči o pacienty v závěru života dále rozvíjet a nabízet
nejen nadšení, ale i profesionalitu a fungující
organizaci zdravotní péče. Těším se na jejich
další úspěchy a rád budu příbramskou nemocnici dávat v tomto ohledu ostatním za vzor.“
Paliativní poradna v Oblastní nemocnici
Příbram je otevřena od pondělí do pátku,
vždy od 13.00 do 15.00. Kontakt je
e-mail paliativni.centrum@onp.cz a telefon
318 641 556.
V rámci paliativní péče je poskytována
pomoc při tíživých situacích multioborovým

týmem, do kterého patří lékař, klinický psycholog, fyzioterapeut, nutriční terapeut,
domácí péče, sociální pracovník, zdravotní
sestra a v případě zájmu i duchovní péče.
Paliativní centrum vytváří optimální podmínky pro nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti.
Cílem je zachovat co nejvyšší kvalitu života,
zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání,
zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout
podporu také jeho blízkým. Paliativní péče chápe umírání jako nedílnou součást života. I přes
dobrou paliativní péči v důsledku nemoci pacienti umírají. Princip paliativní péče není život
uměle prodlužovat ani zkracovat, ale zkvalitnit.
Poskytovaná péče je zásadně týmová a individuální, zohledňuje biologické, psychologické,
sociální i spirituální potřeby a přání umírajícího
pacienta a jeho blízkých.
S Renata Handlová
referentka paliativního centra

Už mi lásko není dvacet let
„Už mi lásko není dvacet let,“ znělo v sobotu 30. září náměstí 17. listopadu v Příbrami. Stovky seniorů se zde sešly k již tradiční oslavě Svátku
seniorů. Vedle Marcela Zmožka přišli příbramské seniory pozdravit a pobavit Heidi Janků, Milan Pitkin nebo Stanislav Hložek. Bylo krásné
počasí a vládla veselá nálada.

S sdb
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První stovka na kontě Přátelství

Podzimní vycházka třemošenskými Brdy

Dvacetičlenný pěvecký soubor Přátelství, který funguje pod vedením Františka Kubína, oslavil 100. vystoupení souboru před
veřejností.

Připravili jsme si pro vás vycházku lesy po západním okraji našeho města s výstupem na Třemošnou a rozhledem z Kazatelny.

Posluchači mají většinou zájem o lidové písničky, „hašlerky“ nebo country.

Pěvecký soubor „Přátelství“ Svazu tělesně
postižených Městské organizace č. 2 v Příbrami pod vedením Františka Kubína v těchto
dnech slaví. Chcete znát důvod? Je to
100. vystoupení souboru před veřejností. Na

Foto: soubor Přátelství

toto krásné kulaté jubileum jsme patřičně hrdí.
Za číslem 100 se skrývá pořádný kus poctivé
osmileté práce.
V letošním roce jsme přes naši „domovskou“
organizaci získali pro svoji činnost finanční

podporu od města Příbram, za což děkujeme.
Soubor je dvacetičlenný, ryze amatérský.
Svým působením chce ukázat, že i lidé seniorského věku – věkový průměr členů souboru je
75 let – mohou být aktivní, mít radost ze života
a tu radost předávat i jiným. A jak je vidět
podle počtu vystoupení, daří se to. Soubor
vystupuje při různých příležitostech – členské
schůze, charitativní akce, oslavy a vánoční
setkání. Na všech akcích nás doprovází na harmoniku a kytaru manželé Radovi.
Posluchači mají zájem o lidové písničky,
„hašlerky“, country písně, v prosinci o koledy
a vánoční melodie. Jsme rádi, když navodíme
dobrou náladu, lidé si začnou s námi zpívat
a vznikne pěkná, srdečná atmosféra. Je to
oboustranné obohacení.
Doba, kdy se říkalo „co Čech, to muzikant“,
je nenávratně pryč. Ale proč si aspoň někdy
nezazpívat nebo neposlechnout pěkné písničky? Myslíme si, že to k životu patří.

Pod Malou
Třemošnou
Třemošná
Kazatelna

Podlesí

Orlov

Příbram VI –
Březové Hory
Ohrádka

Pila

Stříbrná
Huť –
památník

Orlov – restaurace

Nad Slaninou

Bohutín

Stříbrná Huť na cestě k Pilské nádrži.

Osamělého mladíka Stanleyho ztvárnil herec Jiří Vojta (vpravo).

Zápletka se točí okolo osamělého mladíka
Stanleyho, kterého ztvárnil herec Jiří Vojta.
Stanley žije pokojně v podnájmu u starších manželů, dokud do domu nevkročí dva neznámí
muži. Ti ho nutí, aby slavil narozeniny, které
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Foto: Divadlo A. Dvořáka

vůbec nemá. ,,Hraju takový shnilý typ člověka,
který utekl před svojí minulostí, tu mu ale připomenou právě dvě nové postavy,“ řekl Jiří Vojta.
,,Narozeniny“ jsou absurdní komedií, kterou Pinter napsal v padesátých letech minu-

lého století. ,,Já osobně Harolda Pintera zbožňuju. Je to do jisté míry výzva, ale zároveň se
na ni těším, a těšil jsem se, ještě než jsme začali
zkoušet. Měl jsem ji v hledáčku už dlouhou dobu.
Proto jsem rád, že na ni konečně došlo,“ říká
režisér inscenace Adam Doležal. Nejde ani
o běžný, ani o jednoduchý příběh.
Poměrně jednoduchou výchozí situaci rozvíjejí překvapivě rychle paradoxní a absurdní
motivy: Divák se ocitá na neznámém místě v neznámou dobu. Tam, kde žijí lidé o samotě,
naprosto nevzrušivým způsobem života, v němž
se opakují jejich každodenní rituály. Náhle jim
do života přichází návštěva, která dosavadní stereotypy naruší. Je to ale dobře? Není nový život
horší než ten starý? Na tuto otázku si již každý
v hledišti bude muset odpovědět sám, protože
v každém zřejmě děj vyvolá různé pocity a zcela
jistě i otázky po smyslu absurdit našich životů.
V režii hostujícího Adama Doležala hrají
Robert Tyleček, Helena Karochová, Jiří Vojta,
Monika Timková, Martin Dusbaba a Filip
Müller.
S Divadlo A. Dvořáka

Lavička na Kazatelně.

Foto: autor

U Prokopa

Bohutín – restaurace

Jednu z nejslavnějších her anglického dramatika Harolda Pintera ,,Narozeniny“ uvedlo příbramské divadlo 5. a 6. října. Absurdní
komedie vznikla v padesátých letech minulého století, neztratila však nic ze své autentičnosti.

Foto: autor

Kozičín
Kozičín –
restaurace

Slaninská cesta

S Marta Mullerová
členka souboru

Nová premiéra Divadla A. Dvořáka
upozorní na absurdity života

Výhled z Kazatelny.

Využijeme veřejnou hromadnou dopravu
do Bohutína, ale do města se vrátíme po svých.
Nebudeme tak odkázáni na další spoje a můžeme se proto po libosti zdržet třeba v restauracích v Orlově nebo v Podlesí na něco dobrého
k jídlu a pití. Po cestě můžeme využít k občerstvení pěknou studánku Pod Ohrádkou. Lavička na Kazatelně nás také ráda uvítá. Někoho
možná překvapí půvabné lesy mezi Podlesím
a Orlovem (ve správě Městských lesů Příbram), které bývají výletníky neprávem opomíjeny. Tentokrát to napravíme. Podrobnější
mapku výletu a seznam klíčových míst s jejich
GPS souřadnicemi najdeme na webu města.
Délka: 12 km (4–5 hod.)
Náročnost: Lehká až střední, teoreticky
možno i na kole (s opatrností v oblasti hřebene
Třemošné).
Doprava: Tam ráno z Příbrami autobusem Příbram – Rožmitál pod Třemšínem, aut. nádr.
v 6.47 nebo v 8.32 (nám. 17. listopadu v 6.49
nebo v 8.35), v Bohutíně v 7.02 nebo 8.48.
Zpět pěšky na Březové Hory.
Popis trasy: Z Bohutína po zelené značce
kolem koupaliště, hájenky U Prokopa a Stříbrné hutě na rozcestí Pila. Odtud po modré
značce a Slaninské cestě na rozc. Pod Ohrádkou (odpočívadlo). Stoupáme kolem studánky Pod Ohrádkou s odpočívadlem na rozcestí

Foto: autor

Nad Slaninou (odpočívadlo) a dál po modré
až na vrchol Třemošné (779 m). Z ní stále po
modré na Třemošenské sedélko s výhledem
na Octárnu a Tok. Klesneme na Kazatelnu
s pěkným výhledem na město a stále po modré na rozcestí Pod Malou Třemošnou. Odtud
po modrém místním značení na rozcestí
Orlov. Tady přejdeme na žlutou značku a pěknými lesy se dostaneme na rozcestí na Orlovské silnici nad Podlesím. Přes Podlesí stále
po žluté pak vystoupíme k Hornickému
muzeu na Březových Horách, kde naše cesta
končí.

brami. Výrazná hora, podle které je pojmenována nejvyšší a nejrozsáhlejší část Brd, tzv. Třemošenská vrchovina. Vrcholová kniha. Bez
výhledu.
Třemošenské sedélko (759 m): Mělké sedlo
nedaleko vrcholu Třemošné s výhledem směrem k Obecnici, nádrži Octárna a na nejvyšší
horu Brd, Tok (865 m).
Kazatelna (730 m): Slepencové skalisko,
mrazový srub s nádherným výhledem na město
Příbram a dál k východu a jihovýchodu (na Českomoravskou vrchovinu, Novohradské hory
a Šumavu). Lavička, panoramatický náčrtek
výhledu, návštěvní kniha.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ:
Stříbrná huť (627 m): Památník 700 let těžby
a zpracování stříbra na Příbramsku. U kamene
s pamětní deskou, připomínající, že první důkazy o zpracování stříbra jsou odtud z r. 1311,
stojí také odpočívadlo. Oblíbený houbařský
revír.
Rozcestí Pila (663 m): Na dohled je hráz Pilské nádrže, objemem vody (1,9 mil. m3) největší v Brdech. Nádrž slouží jako zásobárna
pitné vody pro Příbram.

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
779 m n. m.
499 m n. m.

Studánka Pod Ohrádkou (683 m): Pěkně
upravená studánka s výbornou vodou a odpočívadlem pod svahy vrchu Ohrádka (747 m).
4 km

Třemošná, vrchol (779 m): Dominanta Pří-

Stoupání: 284 m

8 km

12 km

Klesání 300 m
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Zákaz vstupu na Jordán, Tok, Kolvín
nebo Padrť bude trvalý

Za falešné povolení
vjezdu do Brd hrozí
až 50 000 pokuty

Ministerstvo obrany ČR rozhodlo o zřízení bezpečnostních pásem se zákazem vstupu do některých částí již zrušeného
vojenského újezdu Brdy a na území Chráněné krajinné oblasti Brdy. Platnost tohoto opatření omezí také turistické využití Brd.

Od 1. ledna loňského roku má obvodní
oddělení Příbram – venkov na starost
středočeskou část nově vzniklé
Chráněné krajinné oblasti Brdy, jde
o území bývalého vojenského
výcvikového prostoru. Policisté spolu se
zaměstnanci Vojenských lesů a statků,
s pracovníky CHKO a s vojenskou policií
dohlížejí na pořádek v této lokalitě
a zajišťují ho.

vojenského újezdu rozdělena do pěti bezpečnostních pásem se zvláštními režimovými
opatřeními:
TRVALE NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI
Sem spadá Posádkové cvičiště Jince, o jehož
nepřístupnosti se vědělo už při vyhlašování
CHKO Brdy.

Virtuální prohlídka Brd na Mapy.cz
CHKO Brdy je nyní možné prohlížet v mapách od Seznam.cz v režimu Panorama. Ten je
stejně jako Street View od Googlu složen ze statisíců fotografií, a umožňuje tak virtuální
výlety po Čechách. Žádost o snímkování Brd město Příbram Seznamu zaslalo již na konci
ledna 2017. Samotná realizace snímkování proběhla v srpnu 2017, kdy zodpovědná firma
v Brdech jezdila celý den.
Snímkování Brd pro Seznam zajistila společnost GIS-Stavinvex. Tato firma v CHKO Brdy
během jednoho dne nasnímkovala asi 49 000 panoramatických záběrů, což je asi 738 000
fotografií.
Panorama poskytuje širokoúhlý pohled z ulice. Snímky jsou pořizovány pozemním snímkováním z kamery umístěné na jedoucím automobilu. Kamery na automobilu směřují v pravidelných rozestupech do všech směrů a složením všech záběrů vznikne výsledný
panoramatický snímek zabírající celou viditelnou scénu. Odtud název Panorama. Uživatel
se tedy může on-line podívat, jak vypadá okolí konkrétního místa.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

TRVALE NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI S PRŮCHODEM
PO ZNAČENÝCH ZPEVNĚNÝCH
KOMUNIKACÍCH A TRASÁCH
Tato kategorie zahrnuje i turisticky zajímavé
lokality, jakou jsou cílové dopadové plochy
Jordán, Tok, prostor bývalé pěchotní střelnice
Kolvín nebo Padrť.

Turisté by se měli v Brdech držet především zpevněných a značených cest.

Ministerstvo obrany vydalo novou vyhlášku, která upravuje pohyb občanů na území
zrušeného vojenského újezdu Brdy. Důvodem
je průběh pyrotechnické očisty, která má „prostor“ zbavit nevybuchlé munice a nebezpečných látek nebo předmětů. Přestože
v současné době nadále probíhá pyrotechnický průzkum, v některých místech není možné
realizovat úplnou očistu od pyrotechnické
a ekologické zátěže. Důvodem jsou především
charakter terénu (vysoká hustota vegetace,
strže, bažiny apod.) a množství munice nebo
látek, které se musí zlikvidovat.

Pro některé brdské lokality
platí zákaz vstupu
do konce roku 2018.
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Ilustrační foto: Pavel Čámský

Protože ministerstvo vyhodnotilo riziko
v některých částech Brd jako v současné době
neodstranitelné, rozhodlo o vyhlášení trvalého zákazu vstupu pro některá území. Jinde
půjde o dočasný zákaz platný do 31. prosince
2018. Cílem opatření je ochrana zdraví a života obyvatel.
Pohyb veřejnosti v nově uvedených oblastech (viz níže) bude možný pouze po značených
zpevněných komunikacích a trasách. Toto opatření bylo projednáno také s Klubem českých
turistů. Nové nařízení respektuje již schválené
turistické a cyklistické trasy, které již byly nebo
mají být letos a příští rok vyznačeny.
Ačkoliv město Příbram nebylo v první fázi
připomínkového řízení osloveno z toho důvodu, že v dotčené oblasti nejsou žádné pozemky,
které by spadaly do jeho katastru, zabývalo se
Ministerstvo obrany i jeho připomínkami. Ty
vyplývají ze statutu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází
významná část zrušeného újezdu, na něž se
nové opatření vztahuje, i jako obce, která
s dotčeným územím přímo sousedí katastrálními územími svých městských částí Orlov
a Kozičín.
Podle nového předpisu, který začal platit
k 9. říjnu tohoto roku, je část plochy zrušeného

TRVALE NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI ZRUŠENÉHO
VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY S VYZNAČENÍM
BEZPEČNÉ ZÓNY
V oblasti Předních a Zadních Bahen pořádá
nebo spolupořádá Ministerstvo obrany prezentační akce Armády České republiky určené
pro širokou veřejnost. Pro návštěvníky těchto
akcí se uvnitř nepřístupné části vyznačuje
v terénu bezpečná zóna. Pohyb účastníků
těchto akcí je povolen jen po vyznačených trasách a ve vyznačených prostorech, a to pouze
v období konání akce. Mimo dny konání těchto
akcí je vstup do oblasti Předních a Zadních
Bahen povolen pouze s předchozím souhlasem ministerstva.
DOČASNĚ NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI BEZ
PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU
S PLATNOSTÍ ZÁKAZU VSTUPU DO
31. PROSINCE 2018
Dočasně nepřístupná plocha není vymezována po katastrálních územích a parcelách,
v terénu je vyznačena výstražnými tabulemi.
Na těchto územích bude postupně prováděna
pyrotechnická očista.
DALŠÍ TRVALE NEPŘÍSTUPNÉ PLOCHY BEZ
PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU
Do této kategorie spadají četné, ale malé
plochy, v nichž není možné realizovat pyrotechnický průzkum a následnou asanaci.
Nepřístupná místa nejsou vymezována po
katastrálních územích a parcelách, ani vy obrazena na přiložených mapách a v terénu
budou vyznačena výstražnými tabulemi,
jejichž rozmístění provedou VLS ČR. Konečný
rozsah ploch s trvalým zákazem vstupu bude
stanoven Ministerstvem obrany ČR po ukončení pyrotechnického průzkumu celého prostoru.
S Stanislav D. Břeň

Od letošního roku policie v Brdech využívá také dron.
Foto: Policie ČR

Se vznikem chráněné oblasti došlo k navýšení počtu policistů o deset lidí, přibyla technika, a to dvě terénní vozidla, dvě čtyřkolky
a v letošním roce se do monitoringu daného
území zapojil i první policejní dron. V rámci
nové koordinační dohody o vzájemné spolupráci mezi Policií ČR a Svazkem obcí Podbrdského regionu vznikl na webových
stránkách podbrdsko.com nový odkaz Bezpečné Podbrdsko, jeho cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti a získání podnětů od občanů.
Za osm měsíců letošního roku udělily policejní hlídky celkem 292 blokových pokut kvůli
porušení zákazu vjezdu, z toho bylo během letních prázdnin, kdy byl zesílen výkon služby,
uděleno 114 pokut. Strážci zákona zaznamenali
136x neoprávněné parkování v chráněné oblasti, z toho během léta šlo o 83 zaparkovaných
aut. Oproti stejnému období roku 2016 došlo
ke snížení počtu těchto přestupků. Přispělo
k tomu zřejmě uvědomění si občanů, že hlídky
jsou v terénu každý den, a také slabá houbařská
sezóna.
Čtyřikrát řešili příslušníci policie táboření
s rozděláváním ohně v lese. Je zde velmi vysoké riziko vzniku požárů, turisté se svým jednáním dopustili přestupku proti zákonu
o lesích. V létě také porušil jeden člověk vodní
zákon, koupal se v nádrži na pitnou vodu.
V letošním roce se začala množit falešná
povolení k vjezdu, policisté jich evidují celkem
šest. Ve správním řízení pak hrozí přestupci
až padesátitisícová pokuta. Co se týká trestných činů, zaznamenali strážci zákona letos
tři případy. Jednalo se o pytláctví, krádež dřeva a krádež nafty z pracovního stroje.

Vůz Seznamu najel za den asi 250 km, jeho trasa je vyznačena na mapě.

Foto: Seznam.cz

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram
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PŘÍBRAMSKÉ FIRMY

Streetová část skateparku je hotová

Elektromobilita má své limity

Příbramský skatepark prochází kompletní rekonstrukcí. Aktuálně byla dokončena takzvaná streetová část a nyní se buduje
překážka zvaná bazén. Hřiště by mělo být předáno do užívání v průběhu podzimu.

Automobilová branže stojí na prahu zásadní transformace. Některá zahraniční města vyhlašují termíny zákazů vjezdu aut
s naftovými motory a stále více se mluví o elektromobilitě. Jiří Brož, ředitel společnosti Auto-Poly, však toto nadšení mírní s tím,
že jsme teprve na úplném začátku cesty k plné elektromobilitě.

Od prázdnin probíhá v areálu Nového rybníka výstavba zbrusu nového skateparku.
V současné době jsou hotové překážky na takzvané streetové části včetně betonových
podlah. Aktuálně se kolem těchto překážek
realizují terénní úpravy.
„Zbývá dokončit bazénovou část. Bohužel ta
vyžaduje ruční práce, a je tedy časově náročná.
Musíme připravit kompletní výztuže a pak betonovat,“ uvedl Radomír Teichmann, jednatel
společnosti Mystic Constructions, která stavbu realizuje. Betonáž pro uživatele nejatraktivnější části hřiště – tedy takzvaného bazénu
– zabere přibližně čtyři týdny.
Oproti původnímu plánu nabrala výstavba
skateparku zpoždění. Dodavatel argumentuje
tím, že čelil nepředvídatelné situaci při přípravě skateparku v Teplicích. „Zde jsme narazili na pramen vody, což zapříčinilo zpoždění
o téměř dva měsíce. Tím jsme se dostali do časového skluzu se stavbou v Příbrami,“ podotkl
Radomír Teichmann.
S sdb
Nové sportoviště pro skateboardisty a bikery budou tvořit betonové překážky.

Auto-Poly sídlí v Praze, příbramská pobočka se nachází na Nové Hospodě.

LETOS SLAVÍTE ČTVRTSTOLETÍ NA TRHU.
MŮŽETE PŘIBLÍŽIT HISTORII FIRMY
AUTO – POLY S AKCENTEM NA POBOČKU
V PŘÍBRAMI?
Ano, letos je společnost Auto – Poly na trhu
již 25 let. Příbramská pobočka vznikla v lednu
1993. Prostory bývalé Mototechny jsme si nejprve pronajali a následně i odkoupili od Škoda-Auto, a. s. Postupně jsme se rozrůstali
z pohledu prodeje i servisu a inovovali jsme
showroom. Také se dařilo zvětšovat servisní
zázemí. V roce 1994 jsme vedle značky Škoda
začali prodávat i značku Volkswagen (VW),
následně jsme ji asi šest let nenabízeli, a nyní
máme v nabídce opět užitkové vozy této
značky.
JAKÝ BYL Z POHLEDU PŘÍBRAMSKÉ
POBOČKY ZÁSADNÍ MILNÍK VE VÝVOJI?
Jeden z milníků byl moment, kdy VW změnil
standardy pro prodej osobních vozů a nám
nedostačovaly prostory pro obě značky. Rozhodli jsme se pokračovat jen se značkou Škoda
a poté – jak jsem zmiňoval – se naskytla možnost opět získat prodej užitkových vozů VW.
Velkou změnu přineslo v poslední době také
rozšíření značky Škoda o modely segmentu
SUV, které dnes tvoří značný podíl na trhu osobních vozů.
KOPÍRUJE ZÁJEM O SUV PŘEDSTAVU ŘIDIČŮ
O IDEÁLNÍM VOZU?
V podstatě ano. Obecně rostou rozměry
kupovaných aut, zákazníci mají zájem
o pohodlnější a bezpečnější vozy.

Foto: Pavlína Svobodová
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PRODÁVAJÍ SE VÍCE VOZIDLA
S BENZINOVÝM
NEBO NAFTOVÝM MOTOREM?
Momentálně zaznamenáváme zvýšenou
poptávku vozidel s benzinovým motorem, což
může souviset i s informacemi, které se poslední dobou objevují v médiích. A sice, že některá
evropská města již začínají stanovovat termíny

Foto: Auto-Poly

a restrikce související s dieslovými motory.
Pokud tento přístup budou zaujímat další města nebo i celé státy, je možné čekat zvýšenou
poptávku po jiném motoru než naftovém.
JAK VNÍMÁTE TENTO VÝVOJ? TEDY ÚSTUP
OD DIESELU K ALTERNATIVNÍM POHONŮM
A OHLÁŠENÝ TREND ELEKTROMOBILITY?
Je to určitě vývoj momentálně asi jediným
možným směrem, ale myslím si, že ještě pár
let potrvá, než dojde k zásadní přeměně. A to
z několika důvodů: Ceny těchto vozů jsou stále
poměrně vysoké, dojezdy u elektromobilů nejsou dostatečné a především nám chybí vybudovaná dostatečná infrastruktura pro rychlé
a flexibilně dostupné dobíjení. Buď nás tedy
čekají velké změny infrastruktury, nebo ještě
přijde technologie, která není v tuto chvíli
k dispozici.
V SOUVISLOSTI S ELEKTROMOBILITOU SE
NABÍZÍ OTÁZKA, ZDA SOUČASNÉ BATERIE
NEJSOU SLEPOU ULIČKOU A ZDA ŘEŠENÍM
NEBUDOU SPÍŠE PALIVOVÉ ČLÁNKY.
To ukáže teprve čas. Je možné, že se směr
současného vývoje změní dříve, než dosáhne
globálního rozměru a přeskočí se rovnou
k vodíku. Ale to už přemýšlíme hodně let
napřed. V tuto chvíli je můj názor takový, že
s globální elektromobilitou bude značně narůstat odběr elektrické energie potřebné na
dobíjení baterií. Přechod na elektromobilitu
v globálním měřítku bude muset doprovázet
i výrazné navýšení kapacity celé elektrické sítě,
protože jinak nebude dostatek dostupné energie pro dobíjení elektromobilů v takové míře.
VRAŤME SE K PŘÍBRAMSKÉ POBOČCE.
JAKÝ TYP FINANCOVÁNÍ VOZŮ LIDÉ
NEJČASTĚJI VOLÍ?
Na velkém vzestupu je operativní leasing
nikoliv jen pro firmy, ale i nepodnikající fyzické
osoby. Pro mnoho lidí je tento způsob zajímavý.
Vůz mají pronajatý, mohou jej užívat, ale po

Jiří Brož, ředitel Auto-Poly

uplynutí smlouvy jej mohou vrátit leasingové
společnosti za předem stanovenou odkupní
cenu. Přitom mají stálý přehled o měsíčních
výdajích na provoz. V závislosti na zajímavých
podmínkách leasingových společností jako
například Volkswagen Financial Services nebo
i bank vidím jednoznačný trend směrem k takzvaným operákům. Vedle toho ale existuje stále
hodně zákazníků, kteří pořizují vůz prostřednictvím úvěru do osobního vlastnictví.
JAK DLOUHO SE U VÁS ČEKÁ NA NOVÉ AUTO
MIMO SKLADOVÉ ZÁSOBY?
Záleží na modelu a konkrétním vybavení,
ale většina objednávek je vyrobena v rozmezí
2–4 měsíců.
CHYSTÁTE NĚJAKÉ NOVINKY, KTERÉ SE
DOTKNOU PŘÍBRAMSKÉ PROVOZOVNY?
Nejbližší novinkou bude 18. října 2017 uvedení na trh nového modelu Škoda Karoq. Z toho
důvodu bych moc rád pozval všechny příznivce
značky Škoda na představení nového modelu
do našeho showroomu Auto – Poly, kde budou
moci od 9.00 do 18.00 vidět i řídit novou Škodu
Karoq. Z pohledu dalšího růstu a vývoje společnosti chceme v průběhu roku 2018 výrazně
rozšířit naši nabídku ročních a ojetých vozů
programu Škoda Plus, a proto momentálně hledáme vhodné prostory.
BUDE TO JEŠTĚ VE STÁVAJÍCÍ LOKALITĚ NA
NOVÉ HOSPODĚ?
Zde se nám bohužel příliš příležitostí pro rozvoj v tomto směru nenabízí, protože prostory
jsou pro tento účel plochou nedostatečné. Hledáme tudíž vhodný pozemek se zpevněnou
plochou.
S Stanislav D. Břeň
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Zabití psíka nevelkého, však vzteklého
Valnou část našeho národa tvoří milovníci psů a každý zjištěný případ nepěkného zacházení se psy je veřejně odsuzován. Pro
mnoho lidí byl jejich čtyřnohý společník nejlepším přítelem i v minulosti.

Ilustrační foto: SOkA Příbram

Při studiu archivních pramenů z nejstarších
staletí jsem o psech v Příbrami našla jen několik
drobných zpráv. Z nich vyplývá, že psa tu mívali
ovčáci, kteří je potřebovali k hlídání svých početných stád. Nebyly nalezeny doklady o hlídání
zemědělských usedlostí kolem města nebo o silných řeznických psech, kteří pomáhali přepravovat svým pánům náklady na vozících či saních.
ŠOKOVANÝ PÍSAŘ
Masné krámy byly tehdy na náměstí a nacházely se poblíž dnešní budovy č. p. 1 (bývalý
okresní soud), na jehož místě stály přinejmenším dva měšťanské domy. Jeden z nich patřil
kantorovi a konšelovi Janu Vokáčovi Králodvorskému, který roku 1612 zemřel. Před tímto
domem se roku 1614 stala událost, kterou
poněkud nejasně zachytil městský písař Karel
Albín v trhové knize, kam se jinak zapisovaly
koupě a prodeje nemovitostí nebo smlouvy
o splacení dluhu. Byl celou věcí šokován, pro-

Za opaření psa pana hejtmana
náleželo děvečce
20 ran karabáčem.

tože zaznamenal, že se to všechno seběhlo mezi
dobrými a poctivými lidmi a „mimo všecku lidskou naději v této proměně světa a na náklonku
vystaveného vrtkavosti“, čímž měl asi na mysli
neklidné roky na sklonku 16. století a společenské hašteření po vydání Rudolfova Majestátu na náboženskou svobodu 1609, vpádu
Pasovských 1611 a požáru v Příbrami 1613.
Zápis nese název Smlouva s vejpovědí ubrmanskou mezi původem (žalujícím) Václavem
Šturcířem a odporujícím (žalovaným) Ondřejem
Kralickým o zabití psíka nevelkého, však vzteklého. Poškozený majitel psa Václav Šturcíř
pocházel z přední příbramské rodiny a měl kromě zemědělských pozemků nad Milínskou silnicí a pod Hatěmi dům na Karlově náměstí, jeho
příbuzný Havel Šturcíř byl tehdy konšelem.
O Ondřeji Kralickém je známo jen to, že se v Příbrami oženil s měšťankou, vdovou Reginou Jiříkovou. Oba zúčastnění pocházeli ze stejné
společenské vrstvy, a proto se věc měla řešit
podle Koldínova městského zákoníku. Není
známo, zda Ondřej Kralický nebezpečného psa
usmrtil v nutné sebeobraně, ale dá se předpokládat, že ano. Václav Šturcíř, který ztrátu svého
psa těžce nesl, se ještě ke všemu neštěstí rád
soudil. Předchozího roku 1613 se například na
příbramské radnici řešil jeho spor s dalším měšťanem a s jeho výsledkem byl Šturcíř spokojen.
VŮLE STRAN PRÁVO LÁME
Nyní se pokoušel vyvolat další právní rozepři,
která u řádného soudu znamenala vysoké
poplatky pro soudní úředníky. Příbramské
městské radě bylo jasné, že i jí by takový proces
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přinesl mnoho práce navíc při zajišťování svědectví a podobně. Soudní výlohy by nakonec
musel zaplatit Ondřej Kralický, který zřejmě
neměl ani vlastní dům. Proto se konšelé pokusili
oba přimět k mimosoudnímu vypořádání
v duchu zásady, že „vůle stran právo láme“.
Ubrmanské čili přátelské urovnání znamenalo,
že pře bude vyřešena usmířením obou stran.
Obě strany se dohodly na ubrmanech (prostřednících), kteří je nejprve museli uklidnit
a pak předložit nároky a důvody druhé strany.
Ubrmany se stali měšťané Jan Abraham jinak
Izák a řezník Marek, kteří se společně s rozlícenými protivníky dostavili na radnici. Tam
se zabití vzteklého psa detailně prozkoumalo
a ubrmani tak „umořili, zkazili, zrušili, vyzdvihli a v nic obrátili“ všechno „nezpůsobné“, co si
znepřátelené strany z nenávisti a z jedovaté
jízlivosti dosud provedly. Je škoda, že se
o renesančních příbramských jedovatostech
písař Albín nerozepsal podrobněji.
Pak ubrmani žalujícího a žalovaného vyzvali, aby napříště dbali na svou čest. Šturcíř a Kralický se jejich prostřednictvím dohodli, že
pokud by některý z nich smlouvu porušil,
bude povinen purkmistru a radním do dvou
týdnů zaplatit pokutu ve výši 10 kop grošů
míšeňských (za 100 kop se dal v Příbrami koupit domek). Po uzavření smlouvy zaplatili jen
za její zápis do městské knihy.
PLESNIVÁ A PÁCHNOUCÍ KOBKA POD
RADNICÍ
Příbramská městská rada však měla s podobnými záležitostmi špatné zkušenosti. Do smlouvy bylo zapsáno, že se často stává, že zlí jazykové
po uzavření smlouvy o dobrých a počestných
ubrmanech zlopověstně a potupně mluví
v domech šenkovních při truňku nebo jinde.
Proto si městská rada s ubrmany vyhradila právo
takové osoby potrestat. Pokud by toto přátelské
porovnání někdo valchoval (přemílal) a ubrmany pomlouval, měl být coby rušitel této smlouvy
a úhlavní nepřítel dobrého sousedského pokoje
potrestán na čtyři týdny „vězením šatlavním
dnem i nocí jiným ku příkladu“. Příbramská šatlava byla vlhká, studená, plesnivá a páchnoucí
kobka ve sklepení příbramské radnice stojící ve
spodní části rynku u silnice k Milínu.
Při řešení podobných psích nehod záleželo
i na tom, v jakém společenském postavení byl
poškozený majitel psa a v jakém provinilec, který psovi a jeho vlastníkovi újmu způsobil. Když
v roce 1715 děvečka tiskaře Jáchyma Františka
Prachinusa vylévala vařící vodu a z neopatrnosti
při tom opařila psa pana hejtmana (nejspíš nejvyššího představitele Berounského kraje Ignáce
Rudolfa Engela z Engelflussu na Mníšku), ubrmanská smlouva se nekonala. Za to, že „pes
k opaření přišel“, dostala u rychtáře Hendrycha
Regla 20 ran karabáčem.
S Věra Smolová
SOkA Příbram

Muž, který se zasloužil
o znovuobrození
Zámečku-Ernestina

ŘÍJEN
1. října 1687
Byla sloužena první mše v právě dokončené Dušičkové kapli na Svaté Hoře.

V tomto díle si připomeneme osobnost, jejíž zásluhou došlo ke znovuobrození
Zámečku-Ernestina. Když totiž v roce 1574 příbramská lůza vyrabovala zdejší hrádek
pražských arcibiskupů (založený Arnoštem z Pardubic), a ten následující téměř
století opuštěný chátral, zdálo se, že tato stavba doslouží již jen jako levný zdroj
stavebního kamene. Zásluhou pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka
z Bílenberku (1618–1675) se to však nestalo.

Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberku.
Foto: SOA v Praze

Než přejdeme k vylíčení tohoto příběhu,
seznámíme se blíže se samotným arcibiskupem. Narodil se jako syn správce panství benediktinského kláštera v Rajhradě na Moravě.
Ve zdejší klášterní škole také získal základní
vzdělání. Následně studoval na univerzitě
v Olomouci a zároveň se rozhodl pro vstup do
benediktinského řádu. V roce 1638 složil
řádové sliby a o rok později byl vysvěcen na
kněze. Zastával nejrůznější funkce v několika
benediktinských klášterech (Broumov, Rajhrad, Sv. Jan pod Skalou, Staré Město Pražské).
V roce 1655 se sblížil s císařem Leopoldem,
který mu byl následně příznivě nakloněn.
V roce 1656 byl jím povýšen do šlechtického
stavu s přídomkem z Bílenberku.
Když v rámci reformy církevní správy
v Čechách bylo založeno královéhradecké biskupství, stal se Matouš Ferdinand jeho prvním
biskupem. Slavnostní biskupské svěcení pro-

Když příbramská lůza
vyrabovala Zámeček-Ernestinum, zdálo se, že
stavba doslouží jen jako zdroj
stavebního kamene.

běhlo 15. března 1665 v Praze a hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup kardinál Harrach. Ten po dvou letech ale zemřel a jeho
nástupcem se měl stát Jan Vilém Libštejnský
z Kolovrat, který však záhy také odešel na věčnost, a to ještě před tím, než se stačil ujmout
své funkce. Zásahem císaře Leopolda byl proto
ustanoven novým pražským arcibiskupem
právě náš Matouš Ferdinand. Na arcibiskupa
byl vysvěcen 28. dubna 1669 v Olomouci.
V nové funkci navázal na svého předchůdce
kardinála Harracha a pokračoval v jeho reformách. Zejména konsolidoval hospodaření církve, dokončoval reformu správy arcidiecéze
a reformoval liturgii. Zajímavostí je, že jako
první získal pro pražské arcibiskupy titul světského knížete. Součástí plánu reforem mělo
být založení dalšího českého biskupství
v Plzni, nicméně pro to se tehdy nenašel dostatek finančních prostředků.
Jedním z palčivých problémů té doby bylo
finanční zabezpečení chodu církevní správy
a s tím související restituce církevního majetku. Ten byl totiž rozkraden během husitských
válek. V rámci vyřizování nároků na kdysi církevní majetek došlo i na Příbram, neboť ta
bývala od roku 1216 do roku 1419 panstvím
pražského arcibiskupství. Ruina hrádku
Arnošta z Pardubic ale byla nakonec to jediné,
co se Matoušovi Ferdinandovi podařilo na Příbramsku nakonec získat zpět. Původní úvahy
však byly rozsáhlejší, arcibiskup dokonce zpochybnil darování Svaté Hory jezuitskému
řádu.
Oficiálně však arcibiskup požádal císaře jen
o udělení bývalého hrádku, neboť zde chtěl
znovu vybudovat sídlo pro případ návštěvy
Svaté Hory. Sama Příbram však již tehdy byla
královským svobodným městem, a proto
během jednání zazněl i hlas zdejších měšťanů.
Příbramští si vymínili, že darováním Ernestina
nesmí být žádným způsobem dotčen jakýkoliv
jiný městský majetek, což se nakonec arcibiskup zavázal respektovat. K předání zříceniny
arcibiskupovi došlo v roce 1671. Hrádek byl
tehdy přejmenován na Marienburg a stal se
zemskodeskovým statkem pražského arcibiskupa. Záhy byl pak opraven a bylo k němu přistavěno západní křídlo (do dnešní čtvercové
dispozice byl objekt dostavěn v 19. století).

4. října 1667
Město Příbram prodalo březnickým
jezuitům ves Bohutín.

7. října 1917
Příbram navštívil na pozvání Sokola herec
Eduard Vojan a vystoupil zde ve hře
V malém domku.

16. října 1957
Příbramské kino Svět (dnes diskotéka)
v Lázeňské ulici zahájilo širokoúhlé promítání, jako jedno z prvních v tehdejším
pražském kraji.

16. října 1887
Svatohorského kůru se ujal nový regenschori Engelbert Janeček.

18. října 1997
Na Svaté Hoře začalo třídenní uctívání
ostatků sv. Vojtěcha, které v tom roce
putovaly po Česku.

19. října 1907
Spolek Prokop uspořádal Smetanův
večer, který se skládal z přednášky
Dr. Theurera a přednesu z díla B. Smetany
v podání příbramských hudebníků. Výtěžek večera byl věnován ve prospěch veřejné knihovny.

20. října 1987
Příbram navštívil velvyslanec Laoské
republiky Khampet Pangnachack a prohlédl si některé příbramské podniky.

22. října 2007
Slavnostní imatrikulací studentů zahájila
v Příbrami vyučování Vysoká škola Svaté
Alžběty Bratislava.

25. října 1967
Během akademie
příbramských škol
k
výročí
VŘSR
vystoupil jako host
v baletním vystoupení princ a tehdejší
posluchač AMU, nyní
kambodžský
král
Norodom Sihamoni.

S Daniel Doležal
SOA v Praze
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Útulek navštívil Sen zvířat a Den zvířat
V září již tradičně čekal naše dva pejsky, letos
Milku a Hasana, výlet do Prahy-Vinoře na akci
Sen zvířat. Je to již 12. ročník umisťovací výstavy zvířat. Měli jsme velký úspěch, protože Milka
odešla rovnou z výstavy do adopce. A Hasan
má naději, že ho jeden návštěvník výstavy přijede do našeho útulku navštívit a možná ho
adoptuje. Držte Hasanovi palce! V září jsme se
zúčastnili i příbramské charitativní akce Den
pro zvíře. Akce měla za cíl seznámit veřejnost
s místními spolky a sdruženími, které se starají
o nechtěná, nemocná a opuštěná zvířata. Byla
to akce účelná a zároveň zábavná, jen počasí
mohlo být lepší. Organizátorkám Mirce Josefíkové a Lucce Šafránkové patří od nás poděkování. Tak příští rok zase na shledanou při
druhém ročníku této akce. Samozřejmě náš útulek dostal z obou akcí darem krmivo, pamlsky,
doplňky stravy pro pejsky a chovatelské potřeby.
S Helena Celerýnová
TS Příbram

PSI K ADOPCI
Fíbí
Sedmiletá fenka
anglického buldoka
přišla do útulku ve
velmi zanedbaném
stavu. Fíbinka se příliš
nesnese s kočkami
a psy a je velmi dominantní. Z počátku měla
problém i s hygienickými návyky, ale vlivem své
učenlivosti se lepší. Nedoporučujeme k dětem.

Kamil
Dvouletý kříženec
loveckého psa s milým
a veselým pohledem je
velmi poslušný. Hodí se
pouze na zahradu,
v bytě by se nudil a nadělal paseku. Sportovně
založený páníček by s ním byl velice spokojený.

Baryk
Devítiletý kříženec
většího vzrůstu má
klidnou a přátelskou
povahu. Je čistotný,
a má rád pohyb. Proto
by pro něj byl vhodnější domov se zahradou.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
20.–21. 10. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
PAMÁTNÍK U ZÁMEČKU-ERNESTINA
27. 10. 10.00 Setkání u příležitosti výročí vzniku
československého státu
PAMÁTNÍK NA NÁMĚSTÍ HYNKA KLIČKY
27. 10. 10.30 Setkání u příležitosti výročí vzniku
československého státu

Pořiďte si domů
kočičí osobnost
Spolek pro kočku nabízí k adopci čistotné, naočkované a mazlivé kočky.
V případě zájmu volejte na 773 982 827
(Alena Synková).

Uďo

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
1. 11. 16.00 Beseda o rekonstrukci aquaparku
13. 11. 16.00 32. zasedání ZM Příbram
PŘÍBRAM
21. 10., 4. a 18. 11. Farmářské trhy
DIVADLO A. DVOŘÁKA
18. 10. 19.00 Ivan Mládek a Banjo Band
19. 10. 17.00 Narozeniny
20. 10. 19.00 Číňani
21. 10. 19.00 Žena Vlčí mák
22. 10. 15.00 Neposlušná kůzlátka
23. 10. 19.00 Jiří Suchý, Jitka Molavcová
24. 10. 19.00 Jablkoň
25. 10. 19.00 Petra Janů se skupinou Amsterdam
26. 10. 19.30 Jan Spálený & ASPM
27. 10. 19.00 Spojovací dveře
29. 10. 19.00 Leni
29. 10. 19.00 Vše o ženách
30. 10. 19.00 Rande s duchem
31. 10. 16.00 Arabská noc
1. 11. 17.00 Obsluhoval jsem anglického krále
2. 11. 19.00 Pro tebe cokoliv
5. 11. 19.00 Lenka Filipová s doprovodnou
kapelou
6. 11. 19.00 Číňani
7. 11. 19.00 Balada pro banditu
8. 11. 19.00 Ve státním zájmu
9. 11. 19.00 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
11. 11. 14.00 Huntíček
11. 11. 16.00 Ženitba
12. 11. 15.00 O statečném kováři Mikešovi
12. 11. 19.00 Smrt a dívka
15. 11. 19.00 Věra
16. 11. 19.00 Poutníci
18. 11. 16.00 Narozeniny
18. 11. 19.00 Narozeniny
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
28. 10.
Den Středočeského kraje
28. 10.
Havířské šprýmování
17. 11.
17. listopad v Památníku Vojna Lešetice

Monty, Čip, Dejl

Ve středu 1. listopadu bude ve Státním okresním archivu Příbram slavnostně představena
nová publikace, jejíž název naleznete v tajence naší křížovky.
Tajenka ze zpravodaje č. 9/2017: Příbramská svatohorská šalmaj. Knihu vyhrává pan Ignác
Mosler. 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 čtvrtá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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Tyfany

D-KLUB
20. 10. 19.00 Z Příbrami na konec světa
26. 10. 18.00 Hmyz na talíři
18. 11. 22.00 Ještě trochu Pintera…
ESTRÁDNÍ SÁL
21. 10. 14.00 Karnevalový mejdan pro děti
27. 10. 18.00 Taneční prodloužená
28. 10. 9.00 Bleší trh
3. 11. 20.00 Harlej – koncert
10.–12. 11.
Příbram ČokoFest 2017
25. 11. 11.00 Jarmark Nadačního fondu Šance
onkoláčkům
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
10. 11. 19.00 Kočovné divadlo Ad Hoc

KINO PŘÍBRAM
19. 10. 16.00 LEGO®Ninjago®ﬁlm – promítání ve
3D
19. 10. 19.00 Bajkeři
20. 10. 17.00 Bajkeři
20. 10. 19.00 Geostorm: Globální nebezpečí –
promítání ve 3D
21. 10. 16.00 Bajkeři
21. 10. 19.00 Geostorm: Globální nebezpečí
22. 10. 16.00 Zahradnictví: Dezertér
24. 10. 16.00 Sama
24. 10. 19.00 Po strništi bos
25. 10. 16.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
25. 10. 19.00 matka!
26. 10. 16.00 Hurvínek a kouzelné muzeum –
promítání ve 3D
26. 10. 19.00 Thor: Ragnarok
27. 10. 17.00 Thor: Ragnarok – promítání ve 3D
27. 10. 20.00 Jigsaw
28. 10. 16.00 Thor: Ragnarok – promítání ve 3D
28. 10. 19.00 Čára
29. 10. 16.00 Thor: Ragnarok
1. 11. 16.00 Já, padouch 3
1. 11. 19.00 Absence blízkosti
2. 11. 16.00 Já, padouch 3 – promítání ve 3D
2. 11. 19.00 Všechno nejhorší
3. 11. 17.00 Příšerákovi
3. 11. 20.00 Milada
4. 11. 19.00 Milada
5. 11. 16.00 Earth: Den na zázračné planetě
7. 11. 16.00 Po strništi bos
8. 11. 16.00 Lajka
8. 11. 19.00 Blade Runner 2049
9. 11. 16.00 Příšerákovi – promítání ve 3D
9. 11. 18.00 Snow ﬁlm fest
10. 11. 17.00 Maxinožka
10. 11. 20.00 Suburbicon: Temné předměstí
11. 11. 16.00 Lajka
11. 11. 19.00 Vražda v Orient expresu
12. 11. 16.00 Maxinožka
15. 11. 16.00 Esa z pralesa
15. 11. 19.00 Thor: Ragnarok – promítání ve 3D
16. 11. 16.00 Liga spravedlnosti – promítání ve
3D
16. 11. 19.00 Zahradnictví: Nápadník
17. 11. 17.00 Liga spravedlnosti
17. 11. 20.00 Jigsaw
18. 11. 16.00 Liga spravedlnosti - promítání ve 3D
18. 11. 19.00 Zahradnictví: Nápadník
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
24.10. 18.00 Mistr Jan Hus a Martin Luther.
Přednáška Jaroslava Plevy
31.10. 18.00 Malování z duše – výtvarný workshop
malířky a terapeutky
Františky Janečkové
7. 11. 18.00 A co jsem měl dělat? Přednáška
Mgr. Martina Kalouse
14.11. 17.00 Dějiny umění: Tvrdohlaví. Přednáška
Mgr. Jany Froňkové
16.11. 16.30 Setkání genealogů
LOUTKOHERECKÁ SKUPINA ZALEZLÍCI
12. 11. 16.00 Kouzelný vláček (v DDM)
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
1. 11. 17.30 Slavnostní představení sborníku
Podbrdsko XXIV
FOTBAL: STADION NA LITAVCE
21. 10. 15.30 1.FK Příbram vs FK Ústí nad Labem
4. 11. 14.00 1.FK Příbram vs Opava

SOKOLOVNA
11. 11. 8.00 Kreativní Příbram
SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI
28.10. 17.00 Volejbalový klub Euro Sitex
Příbram vs Kladno volejbal cz
11.11. 17.00 Volejbalový klub Euro Sitex
Příbram vs ČZU Praha
18.11. 17.00 Volejbalový klub Euro Sitex
Příbram vs Volejbal Brno, a. s.
SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
23. 10. 10.00 Prohlídka Domu Natura
25. 10. 14.30 Taneční pro seniory
26. 10. 14.00 Taneční odpoledne ve spolupráci
se SPCCH
26. 10. 14.00 Kuželkářský turnaj v restauraci
Béčko
1. 11. 11.00 Přednáška Svazu ochrany
spotřebitelů
6. 11. 13.00 Informační schůzka

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol –
život a dílo příbramského rodáka
Jaroslav Kučera Jak jsem potkal lidi/fotograﬁe
20. 10.–26. 11. 2017
Členská výstava Fotoklubu Uran
20. 10.–26. 11. 2017
Procházka příbramskou minulostí – výstava
velkoformátových fotograﬁí na třiceti místech
v Příbrami:
4. 10.–10. 11. 2017
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Princezna a drak – loutky
Příbramit a bytízit
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Ani gram uranu okupantům
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Kresby z vězení
Skautská lilie za ostnatým drátem
MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
Nad krajinou slz a radiace
SVATÁ HORA
Velehrad Vás volá!
Diktatura versus naděje
DŮM NATURA
Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků CHKO Brdy
Museum Sphingidae
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
Jarmila Maršálová – Mandaly (do 31. 10.)
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