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Mìsto Pøíbram a Spoleènì, o.p.s.
Vás srdeènì zvou na
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kontaktního místa

2. 2. 2016 od 10.00 hod
Žežická 193, Pøíbram

Tìšíme se na setkání s Vámi v pøíjemném prostøedí,
s drobným obèerstvením a doprovodným programem
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e polovina prosince a já píši tyto řádky s tím,
že na stůl do domácností se dostanou až
v lednu. To už jsou tedy Vánoce i Nový rok
zapomenuty a vy se díváte dopředu, a možná
se i ptáte, co vás v tomto roce čeká. Se svými
osobními životy si jistě dobře poradíte i bez
radnice. A co tedy můžete očekávat od vedení
města?
Myslím, že ten letošní rok se bude od toho
loňského celkem podstatně odlišovat. Nejsem
sice věštec, ale jsem silně přesvědčený o tom,
že ty nejzásadnější změny v personální politice
radnice a v přenastavení zásadních ekonomických parametrů jsou již za námi.
Jsem si vědom toho, že lidé obecně nemají
převratné novinky rádi, zvláště pak tehdy,
pokud je jim saháno do jejich kapes. Ano,
zvláště v takovém případě jdou žerty i argumenty stranou. Nicméně, nyní je na čase, aby
se vedení radnice vydalo po příjemnější cestě,
a občané tak mohli začít pociťovat i pozitivní
efekty.
Jen pro shrnutí: Podstatným způsobem jsme
ozdravili finance města. Dluhy města ve výši
zhruba 30 milionů korun máme v plánu splatit
ještě letos. Dále jsme vyjednali klíčové úpravy
některých nevýhodných smluv mezi městem
a poskytovateli služeb. I v tomto případě na
nás ještě čeká dost práce, ale většina velkých
problémů je přeci jenom snad již za námi. Provedli jsme celkovou reorganizaci nejen radnice, ale především sociálních služeb města. Ty
jsou nově pod jednou střechou, což umožňuje
efektivnější řízení a možnost žádat o dotace,
na které bychom jinak nedosáhli. Snažíme se
více pomáhat lidem v obtížné životní situaci,
a naopak omezujeme tok peněz k těm, kteří si
pomoc nezaslouží. Sehráli jsme víc než aktivní
roli v procesu otevírání Brd veřejnosti, což
považuji také za jeden z klíčových úspěchů.
Dobrou příležitostí ke zlepšení atmosféry
ve městě se stanou právě letošní oslavy 800
let města, na které se již podařilo nalákat řadu
sponzorů. I díky nim se mohou tyto oslavy stát
celoroční záležitostí, která zviditelní Příbram
a napomůže především místnímu drobnému
podnikání.
Věřím, že přichází doba, kdy začne mít pro
většinu Příbramáků smysl začít sledovat
i místní kulturní a sportovní dění a aktivně se
ho účastnit. Těším se i na oživlý Novák a mnoho desítek netradičních akcí, které nás čekají.
Přeji všem Příbramákům, aby rok 2016 byl pro
ně opravdu mimořádný.
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram

|3|

INTERVIEW

INTERVIEW

Příbram končí s rozpočtovými deficity
S Václavem Dvořákem, radním odpovědným za finance, jsme
hovořili o nastavení letošního rozpočtu, největších výdajích
i možnostech budoucích příjmů.
budovy patologie a také dalších pozemků,
o nichž se jednalo již v minulosti.
POKUD SE PODÍVÁME ZE STEJNÉHO
HLEDISKA NA VÝDAJE, JAK JSOU TY
ROZLOŽENY?
V principu se výdaje dělí na mandatorní, které
musíme nutně vydat, a ty ostatní. Největší
položku mandatorních výdajů, přes 120 milionů
korun, představují platy. Pak k nim patří energie, nájmy a podobně. Spadají sem i příspěvky
organizacím města, protože zaštiťujeme 30 příspěvkových organizací, ať už malé typu galerie
nebo velké – Centrum sociálních a zdravotních
služeb (CSZS), Sportovní zařízení města Příbram, Technické služby Příbram (TS) nebo školní zařízení. V tomto případě mluvíme o částce
přesahující 100 milionů korun. Výdaje nemandatorní, tedy zbytné, lze rozdělit do tří kategorií
– výdaje na opravy, na investice a na dotační
programy města.

Foto: Stanislav D. Břeň

PŘÍBRAM VSTUPUJE DO NOVÉHO ROKU. CO
JE NOVÉHO V ROZPOČTU?
Největší novinkou je už prosincové schválení
rozpočtu, a tak se nepohybujeme v rozpočtovém provizoriu jako v minulých letech. Další
novinku, kterou navážeme na rok 2015, představuje přebytkový rozpočet. Plánovat deficitní
hospodaření s velkými výdaji je celkem snadné,
ale vnímám to jako nezodpovědné. Deficitní
rozpočet musí být nějakým způsobem vykryt
a v Příbrami se to dělo hlavně snižováním
peněžních zásob města. Peněžní zásoba ve výši
120 milionů se během několika let dostala na
nulovou hodnotu, kdy město narazilo na ekonomické dno. Navíc si vzalo v roce 2014 úvěr se
splatností v roce 2015. Jak takový úvěr v termínu
splatit, nám ale staré vedení neporadilo.
Z JAKÝCH ZDROJŮ MĚSTO ČERPÁ
PŘEVÁŽNOU VĚTŠINU PŘÍJMŮ?
Město má několik druhů příjmů – hlavní zdroj
představují daňové příjmy, které můžeme ovlivnit pouze zčásti. Pak jsou zde místní poplatky
nebo odvody z hracích automatů. Nejpodstatnější složkou plánových daňových příjmů ve
výši 430 milionů korun je DPH. Patří k suverénně nejvyšší sumě vybírané státem a dále přerozdělované nižším instancím. Plně se do
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rozpočtu promítá vybíraná daň z nemovitostí,
je to asi 35 milionů korun. Výherní automaty
přinesou 25 až 30 milionů korun, místní poplatky představují nízké, řádově milionové, částky.
Další velkou složku příjmů tvoří dotace, kde
zaznamenáme oproti předchozímu roku velkou
změnu.
JAKOU?
Do rozpočtu 2015 spadly velké dotační příjmy,
protože končilo staré programovací období
a dalo se předpokládat, že dotace přijdou. V průběhu roku 2015 startovaly nové dotační programy a žádosti se začaly podávat na podzim.
V tomto ohledu netušíme, jak si povedeme. Proto je rozpočtována pouze malá část dotačních
příjmů, u nichž existuje reálný předpoklad získání. Jedná se o dotace na výkon státní správy
(necelých 40 milionů korun), dále jsou to již dříve zasmluvněné dotace (20 milionů korun)
a dotace na pracovní místa (1–2 miliony korun).
Doplním, že velký segment příjmů tvoří příjmy
z pronájmu a prodeje majetku města. Od roku
2015 jsme zastavili v minulosti značný rozprodej
majetku. Vloni se prodala pouze malá část pro
město nepotřebných pozemků a v roce 2016 je
v plánu asi osm milionů těchto příjmů. Jde
o domy v Březnické ulici, počítá se s prodejem

V MINULÝCH LETECH BYLY ROZPOČTY
DEFICITNÍ A NEDOSTAČUJÍCÍ PROSTŘEDKY SE
ČERPALY I Z KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU VE
VÝŠI 20 MILIONŮ KORUN. PRO ROK 2016
POČÍTÁTE S PŘEBYTKOVÝM ROZPOČTEM.
JAKÉ HLAVNÍ KROKY JSTE PROVEDLI KE
ZMĚNĚ FINANCOVÁNÍ V SITUACI, KDY SE
MĚSTO MUSÍ VYROVNÁVAT
S NEDOSTATEČNÝMI PŘÍJMY?
Poměrně často říkám, že peníze jsou anonymní. Když teď vybereme ze zvýšené daně z nemovitých věcí 17 milionů korun, nelze říci, že jsou
přímým zdrojem pro zaplacení kontokorentu.
Když se ale vrátím k otázce, museli jsme všeobecně začít šetřit. Zejména šlo o značnou částku za právní služby, dále se po dohodě s 1. SčV
(provozovatel vodohospodářské infrastruktury
města – pozn. red.) podařilo uspořit přibližně
čtyři miliony korun za opravy vodohospodářského majetku. Ušetří se na demolicích na skládce Bytíz, kde návrh představoval až osm milionů
korun, a my zřejmě dojdeme k dohodě představující 2,5 milionu korun. Uspoříme za smlouvu
s Fonkou a nebudeme například objednávat
ratingovou analýzu. Změnili jsme pojištění města, kdy se dlouho nikdo nestaral o to, jaký soubor
majetku je pojištěn. Došlo ke zrušení smlouvy
s firmou Dirtecho Media o poskytování levných
reklamních ploch a vyplatil se nám nákup energií na elektronických aukcích.
ALE TAKÉ SI OBČANÉ BUDOU MUSET ZA
NĚCO PŘIPLATIT.
Zvýšili jsme daň z nemovitých věcí a nájmy
v městských bytech. Zdůrazňuji ale, že v obou
případech jsme se jen dostali na průměr České
republiky. Tím, že zvedneme příjmy a získáme
lepší zdroje, můžeme například část z nich věno-

vat na opravy zanedbaných městských bytů.
Zvýšení nájemného spolu s daní z nemovitých
věcí přinese do rozpočtu 20 milionů korun. Posílili jsme tedy trvale příjmovou stránku města,
navíc do investic dáme v roce 2016 méně peněz,
než bylo dříve obvyklé. Vliv má především rozbíhající se dotační období, kde nevíme, které
dotační tituly bude možno využívat.
TÉMĚŘ 64 MILIONŮ KORUN, TEDY JEDNU
Z NEJVYŠŠÍCH VÝDAJOVÝCH POLOŽEK
V ROZPOČTU VE VZTAHU K PŘÍSPĚVKOVÝM
ORGANIZACÍM, TVOŘÍ VÝDAJE PRO TS.
MŮŽETE JE SPECIFIKOVAT?
Dělí se na tři části. Největší je čistě provozní
příspěvek ve výši 45 milionů korun. Dále jde
o provoz odpadového hospodářství, tedy odvoz
komunálního odpadu, což je položka, kterou
by město zase rádo vybralo formou poplatku za
popelnici. Poslední je pětimilionový investiční
příspěvek, který dříve TS nedostávaly a jenž
bude sloužit k nákupu nové techniky.
ÚDRŽBA A OBNOVA KOMUNIKACÍ PATŘÍ
K EVERGREENŮM ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ.
JAKÉ OPRAVY ZATÍŽÍ LETOŠNÍ
HOSPODAŘENÍ?
Pro rok 2016 zatím rozsáhlejší opravy komunikací naplánovány nejsou. Připravujeme ale
poměrně velké investice do vodohospodářského majetku, protože nás 1. SčV upozornila, že
se nacházejí ve velmi špatném stavu. V minulosti se zde do oprav ve větším rozsahu neinvestovalo. Počítáme s vynaložením vyšší sumy,
než od 1. SčV vybereme za pronájem vodohospodářské sítě. Pro tento rok jde o částku
27 milionů korun.
OD ROKU 2011 DO ROKU 2014 SE ZVYŠOVALO
VODNÉ A STOČNÉ O PŘIBLIŽNĚ TŘI
PROCENTA S POUKAZEM, ŽE JE TŘEBA VÍCE
INVESTOVAT DO OBNOVY
VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU.
SMĚŘOVALA TATO SUMA CELÁ NA
MODERNIZACI?
Situace kolem vodovodního hospodářství
byla a je hodně složitá a po stránce právní i ekonomické ji postupně rozplétáme. Uvedená tři
procenta, o která se mělo pravidelně zvedat
nájemné pro 1. SčV, byla schválena v roce 2011.
Vybrané nájemné včetně zmiňovaného každoročního navýšení mělo být zdrojem pro opravy.
A tato suma – celkově asi 25 milionů korun ročně
– do oprav celá nesměřovala. Do městské
pokladny nateklo v průměru 25 milionů korun
ročně, 15 milionů se vydalo na opravy a zbývajících 10 se vynaložilo jinak. V této souvislosti
bych dodal, že se s 1. SčV vloni podařilo vyjasnit
a upravit smluvní vztah, čímž město nejen spoří
prostředky, ale dostává také kvalitnější služby.
Firma se také více snaží, když vidí, že má na
druhé straně aktivního partnera.
DALŠÍ POLOŽKOU V ROZPOČTU, KTERÁ SE
DOTÝKÁ OBČANŮ, JE PŘÍSPĚVEK NA
FINANCOVÁNÍ PROVOZU MHD. KOLIK MUSÍ
MĚSTO ROČNĚ VYDAT?
MHD je provozována společností Arriva, která
na základě uzavřené smlouvy městu fakturuje
kolem dvou milionů měsíčně. Jedná se o provozní příspěvek bez dalšího členění. Na rok 2016

je v rozpočtu na MHD plánováno asi o milion
korun méně, chceme ušetřit na minimálně
využívaných spojích.
CSZS, KTERÉ ZASTŘEŠUJE NĚKOLIK INSTITUCÍ,
MÁ PRO ROK 2016 DOSTAT 39 MILIONŮ
KORUN. VEDLO SPOJENÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB POD JEDNU HLAVIČKU K NĚJAKÉ
ÚSPOŘE?
CSZS bylo zřízeno především z důvodů
odborných, aby dokázalo poskytovat lepší služby. A dále jsme chtěli vytvořit příležitost žádat
o finance v rámci dotačních titulů, u kterých to
dříve nebylo možné. Na výdajové stránce zůstává CSZS se započítáním nově zařazených organizací na přibližně stejné úrovni jako v roce 2015
a respektováním povinného růstu platů se zvedne zhruba o tři miliony korun.

Rozpočet
v roce 2016
Příjmy: 562 816 567 Kč
Výdaje: 534 920 559 Kč
Přebytek: 27 896 008 Kč
(použit na úhradu splátek
dříve přijatých úvěrů)
JAK ZATÍŽÍ ROZPOČET LETOŠNÍ OSLAVY 800
LET, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT CELÝ ROK?
Výdajově je pro příbramské výročí plánováno
až osm milionů korun. Do rozpočtu by měl spadnout třímilionový příjem představující dary,
kdy vycházíme z již rozběhlých jednání. Osobně
očekávám ještě vyšší obnos.
KOLIK CELKOVĚ ROČNĚ SMĚŘUJE NA
SPORTOVNÍ AKTIVITY VE MĚSTĚ? A JSOU
TYTO DOTACE VYNAKLÁDÁNY ÚČELNĚ?
Do sportovních aktivit je na rok 2016 rozpočtováno asi 13 milionů korun. V únoru 2015 se
částečně změnila legislativa pro poskytování
dotací, na což město zareagovalo jejich úpravou,
v létě pak došlo ke schválení upravených pravidel. Podle mého názoru jsou tato pravidla
nedokonalá, protože zcela nereflektují fakt, jestli dotaci žadatel po ekonomické stránce potřebuje a co za ni městu oplátkou nabízí.
JEDNÍM Z VELKÝCH ÚKOLŮ VEDENÍ MĚSTA JE
HLEDÁNÍ NOVÝCH PŘÍJMOVÝCH MOŽNOSTÍ.
VIDÍTE NA OBZORU NĚJAKÉ PŘÍLEŽITOSTI?
Mohli bychom se přijatelným způsobem
zapojit do podnikatelských aktivit, podobně
jako to nyní probíhá s Městskými lesy Příbram
(MLP). Tedy generujeme zisk prostřednictvím
obchodní společnosti, která je navázána na přirozené dispozice města. V tomto případě lesů
v okolí. Přiměřené podnikání v režii města není
nic neobvyklého a vždy tomu tak bylo.

MLP, COBY KOMERČNÍ SPOLEČNOST
VLASTNĚNÁ MĚSTEM, V MINULOSTI
VYKAZOVALY SPÍŠE ZTRÁTU.
O tom rozhodují svojí volbou občané a nikdo
jiný. Záleží, jestli si vyberou zodpovědného hospodáře nebo někoho, kdo hospodaření nerozumí. Historicky obce podnikaly, kromě
městských lesů zakládaly třeba pivovary. Tato
činnost by ale měla být navázána na nějaké specifikum obce. V Příbrami bychom tímto způsobem mohli podnikat v oblasti odpadového
hospodářství. Také bych uvítal, pokud by organizace města přispívaly vyšší obchodní činností
ke své samofinancovatelnosti. Velkou snahu
v tomto směru vyvíjí například příbramské
divadlo, ale kupodivu třeba i některé školy.
JAK PŘI HLEDÁNÍ NOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA
VIDÍTE MOŽNOST SPOLUPRÁCE S OBCEMI
V OKOLÍ, KTERÉ DISPONUJÍ POZEMKY, JEŽ
LZE NABÍDNOUT STRATEGICKÉMU
INVESTOROVI?
V roce 2015 jsem začal zjišťovat, v jakých katastrech máme pozemky. Vlastníme jich hodně
a mnoho z nich nevyužíváme. Měli bychom hledat možnosti jejich využití, ať již formou prodeje
nepotřebných ploch nebo propachtováním.
Nacházíme se ale v počáteční etapě a těžko teď
mohu říkat něco konkrétního.
CO SI OSOBNĚ KLADETE ZA ÚKOL PŘI
SPRÁVĚ MĚSTSKÝCH FINANCÍ PRO TENTO
ROK?
Chci se více zaměřit na daňovou oblast. Je pro
mne nepochopitelné, že město nespolupracovalo
s žádným daňovým poradcem. A dále bych chtěl
pokračovat v rozplétání některých starých smluvních vztahů anapravovat jejich nevýhodnost, aby
byl ekonomický stroj města stále seřízenější.
■ Stanislav D. Břeň

VÝVOJ SCHODKŮ MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

VÝVOJ PENĚŽNÍ ZÁSOBY MĚSTA VŽDY K 1. 1.

LZE KONCEPT MĚSTSKÉHO PODNIKÁNÍ
ZAVÉST A ÚSPĚŠNĚ APLIKOVAT I PŘI VĚDOMÍ,
ŽE DALŠÍ POLITICKÁ REPREZENTACE ŘEKNE,
ŽE MĚSTO PODNIKAT NEMÁ? NAVÍC PRÁVĚ
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HLAVNÍ TÉMA

Co čeká Příbram v roce 2016
Hlavním úkolem Příbrami v roce 2016 bude připravit důstojné oslavy 800 let, které uplynuly od první písemné zmínky o městě.
Chystají se také investice v sociální oblasti a školství a radnice se chce více zaměřit na problematiku parkování. Podívejme se
blíže na jednotlivé plány.

Slavit se bude celý rok. Příbram si připomíná 800 let, které uplynuly od první zmínky města v historických pramenech. (foto: Martin Zoubek)

Letos si Příbram připomíná 800. výročí od
své první zmínky v historických pramenech.
Otevírá se tak unikátní příležitost posílit vztah
obyvatel ke svému městu a zároveň navenek
prezentovat Příbram jako atraktivní město
s dlouhou a zajímavou historií. „Řada zavedených kulturních a společenských akcí se letos
ponese právě v duchu oslav. Například Svatohorská šalmaj bude dvoudenní a proběhne i na
náměstí T. G. Masaryka,“ řekl příbramský místostarosta Václav Švenda. V rámci oslav se na
Novém rybníku uskuteční dvoudenní festival,
který naplní hudba pro mladé i dospělé, atrakce
pro rodiny s dětmi i společenské setkávání.
HLAVNÍ MĚSTO HORNÍKŮ
Ústředním bodem celoročního programu
oslav bude 20. setkání hornických měst a obcí
a 16. evropský den horníků a hutníků, které
bude hostit právě Příbram. „Město se 10. až
12. června stane hlavním městem evropských horníků. Do Příbrami přijede více než dva tisíce
zástupců hornických sdružení a spolků,“ uvedl
Václav Švenda. Jednou z největších výzev tohoto setkání bude zabezpečit ubytování a dopravu
všech zúčastněných. V Příbrami ani nejbližším
okolí neexistuje dostatečná ubytovací kapacita.
„Sešli jsme se s příbramskými provozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení a požádali je
o soupis volných kapacit. Ve spolupráci se Spolkem Prokop tedy hledáme ubytovací místa
v okruhu 50 kilometrů od Příbrami,“ popsal
nelehké úkoly místostarosta. Své kapacity by
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mohly poskytnout také některé příbramské školy. Počítá se s využitím internátů škol i zapojením vyučujících a žáků.
Radnice hledá finanční podporu rovněž
u firem, které působí v příbramském regionu.
„Pro společnosti jde o unikátní příležitost přihlásit se k městu Příbram i zviditelnit své podnikání,“
míní starosta Jindřich Vařeka. V souvislosti
s oslavami 800 let počítá Příbram s náklady
7–8 milionů korun, přičemž příjmy od sponzorů
by mohly dosáhnout tří milionů.
INVESTICE: INTERIÉRY ŠKOL, NÍZKOPRAHOVÉ
CENTRUM I PLAVECKÝ BAZÉN
Vedle oslav bude město žít svým běžným životem se vším, co k tomu patří. Z pohledu výše
investice nejvýznamnější projekt, který obohatí
nabídku v oblasti sociální péče v Příbrami, představuje komunitní dům s 24 bytovými jednotkami. „Tento typ bydlení bude určen pro seniory
ve věku nad 65 let a součástí bytového domu bude
také společný prostor pro komunitní činnost,“
uvedla místostarostka Alena Ženíšková. V tomto
roce se počítá i se zřízením nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší. Tento projekt by měl být
z 85 procent hrazen z dotačního titulu, jehož
vypsání se ale teprve očekává (více jsme o centru
psali v listopadovém Kahanu).
Další investice půjdou zejména do škol. V minulosti se prováděly rekonstrukce především exteriérů v podobě zateplení a výměny oken a dveří.
„Nyní se více zaměříme na vnitřní prostory. Prošli
jsme školní budovy a vypracovali přehled potřeb-

ných věcí. Nemůžeme si sice dovolit velké projekty
za desítky milionů korun, ale chceme podle nastavených priorit postupně opravovat amodernizovat,
co bude možné,“ řekl příbramský místostarosta
Václav Švenda. Z těch větších investic město počítá
s výměnou povrchu hřiště základní školy na Březových Horách nebo kompletní rekonstrukcí
kuchyně ve škole v ulici Bratří Čapků.
Dílčích úprav by se měl dočkat i plavecký
bazén. V současnosti je naplánována investice
do úložných skříněk. Akvapark by ovšem zasluhoval výraznější modernizaci. „Protože pro tento typ projektů nejsou aktuálně vypsány žádné
dotační tituly, budeme muset rekonstrukci realizovat ve více fázích z vlastních prostředků,“
vysvětlil Václav Švenda. V soupisu předpokládaných investic je také oprava věže toboganu.
V prosinci schválený rozpočet pamatuje také
na další investice, a to částkou 20 milionů korun.
Tato rozpočtová položka zahrnuje několik rozmanitých akcí, jejichž realizace v roce 2016 se
odvíjí od toho, jak bude možné získat dodatečné
finanční prostředky v podobě dotací. Jde například o vybudování několika parkovacích míst
ve Špalíčku, rekonstrukci rybníku na Litavce,
veřejné osvětlení podél stezky od Flusárny
k Novému rybníku nebo spojení pro pěší z Průběžné ulice ke Q-klubu.
Další investice by měla přispět k posílení pocitu bezpečí občanů v podobě rozšíření městského
kamerového dohledového systému. V nedávné
době došlo k modernizaci dohledového centra,
pro příští rok se počítá s navýšením počtu kamer.
„Kamery budou na více místech, ale především
přejdeme z analogového na digitální systém. Spolu
s obměnou datové infrastruktury to povede
k tomu, že se zlepší možnosti dohledu z jednotlivých kamer,“ vysvětlil Jindřich Vařeka.
MÉNĚ OPRAV SILNIC, A TEDY I UZAVÍREK
V roce 2016 půjde oproti předchozím rokům
méně peněz do oprav silnic. Jednak byla velká
část místních komunikací rekonstruována
v uplynulých letech a jednak z důvodu náběhu
nového programového období pro dotace
z evropských fondů nejsou vypsány výzvy pro
tyto typy projektů. „V tuto chvíli víme, že budeme
rekonstruovat povrch jedné ulice na Zdaboři
a podílíme se také na přípravě projektu, v rámci
něhož dojde v roce 2017 k odstranění kostek
v Plzeňské,“ podotkl Václav Švenda. Tato úprava,
která zahrnuje výměnu žulového povrchu za
asfalt a zúžení silnice, přinese několik nových
parkovacích míst. Město nyní jedná s krajem –
vlastníkem komunikace – o dalším postupu
i financování.
NOVÉ PARKOVIŠTĚ U NEMOCNICE?
V Příbrami se dlouhodobě nedostává vhodných parkovacích ploch, čímž trpí nejen centrum, ale také sídliště. Město se rozhodlo, že
v tomto roce vybuduje parkoviště na vlastním
pozemku v blízkosti hlavního areálu nemocnice.

Původně se zde uvažovalo o stavbě parkovacího
domu. Už před několika lety zastupitelstvo
odmítlo přislíbenou dotaci, protože podmínkou
bylo nastavení poměrně vysokých cen za parkování. „Nyní máme zpracovanou studii na vybudování parkovací plochy, kde se předpokládá
vznik zhruba 120 parkovacích míst,“ informoval
Václav Švenda s tím, že aktuálně se jedná
o konečné podobě projektu.
Pomoci by mělo také nové parkoviště za Sokolovnou v bývalém areálu Technických služeb
Příbram, kam by se měly primárně přesunout
vozy zaměstnanců městského úřadu. Díky tomu
se uleví na parkovištích kolem Zámečku-Ernestina. „Pro veřejnost zde bude dostupných 50 parkovacích pozic, z toho 25 nových. Očekáváme, že
na každém místě se právě z důvodu krátkodobosti
parkování vystřídá hned několik aut denně,“ konstatoval Václav Švenda. Tento plán by se měl
realizovat v únoru 2016. V průběhu roku se připraví rozšíření parkoviště u hřbitova Hvězdička.
„Realizace by měla být na přelomu roku. Počítáme
se zásadním rozšířením na přibližně dvojnásobek
současného stavu,“ podotkl starosta.
Pokud by radnice chtěla vyřešit okamžitě parkování na sídlištích, stálo by to podle odhadů
desítky milionů korun. Taková investice je
v tuto chvíli nereálná, a proto město chce více
spolupracovat se společenstvími vlastníků
bytů. Společně se tipují lokality, kde by v blízkosti obytných domů mohla vzniknout nová
parkovací místa. Obvykle jde o zásah na úkor
zatravněných ploch, na těch ale už mnohde stojí
automobily. Proto radnice nabízí, že pro občany
zajistí veškerou administrativu. Společenství
vlastníků by zakoupila zatravňovací prvky a na
vlastní náklady je položila. Odhadem lze takto
na sídlištích vytvořit nebo přinejmenším zlegalizovat stovky parkovacích míst.
OTEVŘENÉ BRDY PŘIVEDOU TURISTY
I DO PŘÍBRAMI
Od prvního ledna vznikla CHKO Brdy a toto
území se po desítkách let otevírá široké veřejnosti. „Slibujeme si od toho posílení turistického
ruchu a celkové zatraktivnění města jako přirozeného východiska pro výlety do Brd,“ řekl Václav
Švenda. V Brdech postupně vznikne přibližně
450 kilometrů značených (cyklo)turistických
tras, které přilákají nejen občany přilehlých
obcí, ale – jak doufá vedení města – i cestovatele.
Příbram by se tak do budoucna mohla stát
výchozím bodem pro turisty, což by v konečném

8 hlavních úkolů Příbrami pro rok 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zvládnout oslavy 800 let.
Vybudovat komunitní dům pro seniory.
Zlepšit parkování v centru i na sídlišti.
Provést nutné opravy v mateřských
a základních školách.
Vystavět nízkoprahové centrum pro lidi
bez přístřeší.
Zahájit postupnou modernizaci akvaparku.
Zdokonalit městský kamerový systém.
Začít využívat turistický potenciál otevřených Brd.

důsledku mělo vést k posílení příjmů příbramských podnikatelů i městské pokladny. Pro podporu turismu město připraví nové propagační
materiály a bude investovat do modernizace
systému informačních tabulí a ukazatelů.
Lákadlem pro turisty může být i nedávno otevřená naučná stezka v lesoparku Litavka, kde
by zanedlouho měla začít fungovat také nová
obora se zvířaty.
PROJEKTY NA DELŠÍ DOBU
Příbramská radnice rozpracovala v uplynulém roce hned několik dlouhodobých projektů,
které budou v roce 2016 nabývat konkrétnější
podoby. Mezi ně patří koncept zelené páteře
(včetně další budoucnosti sjezdovky na Padáku), využití budovy někdejšího ředitelství
Rudných dolů na náměstí T. G. Masaryka, revitalizace takzvaných Křižáků a areálu Nového
rybníka. O vývoji těchto projektů budeme informovat v dalších vydáních Kahanu.
S Stanislav D. Břeň

U Zámečku bude pro
veřejnost dostupných
50 parkovacích pozic, z toho
25 nových. Očekáváme, že na
každém místě se z důvodu
krátkodobosti parkování
vystřídá hned několik aut
denně.
Václav Švenda,
místostarosta

VÝZVA
Příbram hledá nového strážníka
Příbram vyhlásila výběrové řízení na
obsazení pracovního místa u Městské
policie Příbram na pozici strážník-čekatel. Uchazeč by měl mít dokončené střední vzdělání s maturitou, ovládat práci na
počítači, vlastnit řidičský průkaz skupiny B a být důsledný a flexibilní. Výhodou
je znalost cizího jazyka, zákona o obcích
a zákona o obecní policii. Přihlášky lze
podávat do 28. ledna 2016. Podrobnosti
naleznete na úřední desce v Tyršově ulici
nebo na edeska.pribram.eu.

CO SE CHYSTÁ
Chcete ušetřit za „kotlík“? Přijďte na seminář
Středočeský kraj (SK) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) připravují ve spolupráci s městem Příbram seminář Kotlíková
dotace a Nová zelená úsporám, který je
určen pro potencionální žadatele o dotaci
z těchto dotačních programů. Cílem programu Kotlíkové dotace je snížení znečištění
ovzduší z lokálního vytápění domácností
využívajících tuhá paliva. Účastníci semináře se dozvědí aktuální informace k vyhlášeným výzvám, ke způsobu podávání žádostí
o dotaci, požadovaných přílohách a získají
další z důležitých informací včetně vyjádření energetických specialistů. Na případné
dotazy budou odpovídat odborníci ze SFŽP
a Krajského úřadu SK. Seminář je bezplatný
a zájemci se mohou dostavit bez předchozího přihlašování. Akce se uskuteční ve středu 13. ledna v zasedací místnosti města
(náměstí T. G. Masaryka 121).

Bytové domy dostanou peníze na zateplení
Do 30. listopadu 2016 je možné podat
žádost o dotaci na realizaci energeticky
úsporných opatření v bytových domech.
Dotace je poskytována z Integrovaného
regionálního operačního programu a podporována je řada aktivit, které přispívají
k energetickým úsporám. Tyto aktivity je
možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze
současně provést také výměnu zdroje tepla
nebo instalaci dalších systémů pro získání
energie. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků
jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 90
milionů korun, minimální výše je 300 000
korun. Výše dotace dosahuje 32,3 %, nebo
25,5 % v závislosti na dosažené úspoře
energie a splnění dalších kritérií. Podpořené projekty musí být ukončeny nejpozději
do 30. září 2018. Podrobné informace jsou
uvedeny na adrese www.riz.cz/3s4qq.
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BEZPEČNOST V PŘÍBRAMI

Adventní hrozba má dohru.
Město nabízí sto tisíc za dopadení pachatele
Příbramští zastupitelé schválili vypsání stotisícové odměny za dopadení pachatele, který hrozil odpálením bomby v průběhu
slavnostního zahájení adventu.

Foto: Pavlína Svobodová

Na základě anonymního dopisu s výhružkou odpálení nástražného výbušného systému
bylo 26. listopadu 2015 na doporučení Policie

České republiky zrušeno slavnostní zahájení
adventu v Příbrami. Zastupitelé proto na návrh
rady města schválili vypsání peněžité odměny

komukoliv, kdo policii předá konkrétní informace, které povedou k usvědčení pachatele
trestného činu šíření poplašné zprávy. Výše
odměny činí 100 000 korun.
„S ohledem na nemalé finanční škody, které
pachatel svým jednáním způsobil, a dále skutečnost, že je toto jednání vysoce společensky nebezpečné, je nutné v co největší míře podpořit snahu
o jeho dopadení,“ uvedl starosta města Příbrami
Jindřich Vařeka. Rozpočet města na slavnostní
zahájení adventu počítal s částkou 358 400
korun. Škody zaznamenali také firmy a prodejci, kteří se na akci připravovali.
O zrušení akce bez náhrady rozhodl krizový
štáb ORP Příbram (obce s rozšířenou působností) složený z vedení města, zástupců Hasičského záchranného sboru ČR, Policie České
republiky, Městské policie Příbram a Městského úřadu Příbram.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Na automatech hráli i příjemci dávek,
nyní jsou bez peněz
Radnice a provozovatelé heren se sešli na společném jednání, kde si vyměnili názory na budoucnost hazardu na území Příbrami.

Foto: Pavlína Svobodová

Od září do poloviny prosince 2015 bylo v Příbrami zkontrolováno přibližně sedm desítek
osob, které hrály na takzvaných výherních
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automatech. U automatů bylo přistiženo 23 lidí
pobírajících příspěvek na živobytí, popřípadě
doplatek na bydlení. Aby peníze z dávek

nekončily v hracích přístrojích, byla jim
následně pomoc, kterou doposud dostávali
v peněžité formě, změněna na stravenky.
Uvedené informace zazněly na příbramské
radnici v pátek 18. prosince, kdy se vedení
města setkalo s provozovateli heren a zástupci
Úřadu práce Příbram, Policie ČR a Městské
policie Příbram.
Představitelé radnice a provozovatelé si
vyměnili názory na provoz heren v Příbrami,
patologické hráčství i nastavení nediskriminačních pravidel do doby přijetí nového loterijního zákona. Přítomných dvacet majitelů či
provozovatelů heren a herních zařízení se
s vedením města shodlo na tom, že je třeba
eliminovat negativní jevy doprovázející hraní
na automatech. Další setkání by se mělo uskutečnit v únoru 2016.
Příbramští zastupitelé na svém nedávném
jednání neschválili návrh rady města, který si
kladl za cíl zakázat provoz veškerých hracích
zařízení typu VHP (výherní hrací přístroje).
S Stanislav D. Břeň

BEZPEČNOST V PŘÍBRAMI

Ze svodek městské policie:
na vycházce v pyžamu,
neurvalý partner…
Přinášíme přehled několika případů, které ještě před vánočními svátky řešili příbramští
strážníci.

Foto: archiv

NA VYCHÁZCE V PYŽAMU
Jelikož se v tu dobu dostavila na místo i hlídka
V pátek 4. prosince 2015 krátce před půlnocí
Policie ČR, strážníci věc předali policistům
vyjížděli městští strážníci na Březové Hory,
k dalším vyšetřovacím úkonům. O hodinu pozkde se v Prokopské ulici pohyboval starší muž
ději telefonovala na služebnu městské policie
v pyžamu. Muž sdělil
stejná žena a žádala
hlídce, že se šel projít
o přítomnost hlídky
a nemůže najít cestu
MP při stěhování bývadomů. Po chvíli si
lého partnera, neboť se
vzpomněl na své jméobávala další agrese.
Nový web o bezpečnosti
no, na základě čehož
Hlídka vyčkala v bytě
mohli strážníci prodo doby, než se třicetia dopravě v Příbrami.
vést ztotožnění. Zjistiletý muž odstěhoval
li, že se jedná o občana
osobní věci.
Příbrami ve věku 84 let. Následně jej hlídka
dopravila do místa trvalého bydliště, kde ho
ČTRNÁCTILETÁ DÍVKA SI DALA PÁR PANÁKŮ
předala do péče manželky.
Ve čtvrtek 10. prosince v 10.35 přijali městští
strážníci oznámení, že v ulici Hailova sedí na
PRÝ SI SPLETL PATRO
lavičce dívka, která je zřejmě pod vlivem alkoV sobotu 5. prosince přibližně v půl osmé
holu. Po příjezdu hlídky se dívka přiznala, že
ráno vyjížděli městští strážníci do Riegrovy
nešla do školy a v baru v Pražské ulici vypila
ulice, kde do bytu jedné ženy vnikl cizí muž.
čtyři skleničky vodky. Uvedla i popis obsluhy
Ten se zde zavřel a nechtěl dovnitř pustit majipodniku. Strážníci přivolali zdravotníky
telku. Na dotaz hlídky uvedl, že si spletl podlaa zároveň o celé věci vyrozuměli policii.
ží. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti
Dechová zkouška prokázala, že čtrnáctiletá
nasvědčovaly tomu, že došlo ke spáchání
dívka je skutečně pod vlivem alkoholu.
trestného činu, přivolali strážníci hlídku PoliNásledně byla předána do péče posádky
cie ČR, které celou záležitost předali k dalšímu
záchranné zdravotnické služby a převezena
šetření.
na ošetření do příbramské nemocnice. Obsluhu baru, ve kterém dívka požila alkohol, strážNEURVALÝ EXPARTNER
níci vyrozuměli o tom, že záležitost bude
V sobotu 5. prosince po půl druhé odpoledřešena příslušným správním odborem Městne volala na tísňovou linku MP Příbram žena
ského úřadu Příbram.
z ulice Pod Čertovým pahorkem s tím, že ji
S Městská policie Příbram
v bytě napadl bývalý druh. Když na místo přijeli strážníci, zastihli už jen oznamovatelku.

Bezpecnapribram.cz

INFORMACE
Exoti i chrti se chystají do Obecnice
V sobotu 6. února 2016 na louce v blízkosti
Obecnice bude ve 14.00 odstartován 36. ročník závodu Zlatý nuget Bečánova. Soutěže
se účastní řádně přihlášená posádka složená
ze tří lidí (psovod a dva psi) s povinnou
výbavou tvořenou saněmi, sekerou a pilou.
Trať závodu vede po úbočí Třemošné. Po
návratu na závodní louku dojde na řezání
a štípání polínka tak, aby prošlo tzv. brdskou
mírou. V průběhu odpoledne plní posádky
další rozličné úkoly. Dvě hlavní skupiny
(a také hodnocené kategorie), které činí
závod pestrý a přitažlivý, představují běžci
na čas zvaní chrti, a pak ti, kteří dají průchod
své tvořivosti a běží v maskách. Protože i ti
často soutěží s časem, mohou vypadat poněkud exoticky a jsou zváni exoty.

Svoz odpadu podraží méně,
než se zamýšlelo
Nová vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů stanovuje mimo jiné
roční poplatek za svoz odpadu ve výši 552
korun. Oproti minulosti se jedná o navýšení
84 korun za osobu a rok. Původní návrh
vyhlášky předložené radou města počítal se
zvýšením poplatku o 180 korun. „Vzhledem
k příznivému průběhu jednání s provozovatelem skládky si již teď můžeme dovolit poplatek
za svoz odpadu oproti původnímu návrhu snížit,“ uvedl radní města Příbrami Václav Dvořák a zdůraznil, že poplatek je vypočítán ze
skutečných nákladů. Město musí tyto náklady uhradit technickým službám a rozpočtem
města by měla celá platba jen protéci.

Jaké jsou výsledky kontrol na Rynečku?
Asistenti prevence kriminality (APK) prováděli od listopadu kontroly na Rynečku
a v ulicích Čs. armády, Nádražní a Mariánská, kde se podle oznámení údajně zdržovaly osoby bez přístřeší a nepřizpůsobiví
občané. „Při každodenních kontrolách,
několikrát i v odpoledních hodinách, nebyly
v blízkosti koloniálu ani na hřišti žádné zmíněné osoby zaznamenány. Většina lidí, kteří
se v této lokalitě pohybují, nakupují po skončení zaměstnání v místním koloniálu (dělnické profese) a poté si zde vypijí pivo,“
uvedl zástupce velitelky městské policie
Luboš Řezáč. Tyto osoby byly poučeny
o tzv. alkoholové vyhlášce. APK zjistili, že
lidé bez přístřeší se zdržují u OD Albert
a u bývalé výtopny. Podle ostrahy OD
Albert tito lidé v prodejně často odcizují
zboží. „Osoby byly poučeny o správném chování na veřejnosti i o možnosti využití nízkoprahového denního centra. Přestupky na
místě řešili strážníci, případně je předali příslušnému odboru městského úřadu. Kontroly v této oblasti budou probíhat i nadále,“
dodal Luboš Řezáč.
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Úřad práce chystá projekty šité
téměř na míru
Příbramský úřad práce připravuje i pro nové programové období (2014–2020) takzvané regionální individuální projekty. Práci by si
tak měli najít i lidé, kteří jsou více ohroženi nezaměstnaností.
práce. Hlavním cílem je, aby klient nalezl nové
zaměstnání a co nejrychleji se vrátil do práce.
Oddělení projektů Evropské unie při Úřadu
práce ČR – Krajské pobočce v Příbrami připravil
nové regionální individuální projekty. Jaké projekty budeme realizovat?

Foto: Pavlína Svobodová

Projekty programového období 2007–2013
byly ukončeny v roce 2015. Na začátku května
2015 Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost. Došlo tak ke splnění
poslední formální překážky pro zahájení čerpání
peněz v programovém období 2014–2020.
Regionální individuální projekty budou opět
probíhat ve všech 12 okresech Středočeského
kraje a jsou určeny pro uchazeče o zaměstnání
v evidenci Úřadu práce ČR v tomto kraji. Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti, nalezení
trvalého zaměstnání během nebo krátce po
účasti v projektu.
Důraz je kladen na individuální přístup ke
klientovi s výběrem vhodných nástrojů a školení
tak, aby byl klient připraven uplatnit se na trhu

ZÁRUKY PRO MLADÉ
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Projekt je určen mladým lidem do 29 let věku.
Předmětem je realizace cílených nástrojů, opatření a aktivit aktivní politiky zaměstnanosti,
především odborné praxe a krátkodobých pracovních příležitostí („práce na zkoušku“), které
budou v případě potřeby kombinovány s rekvalifikacemi a interními poradenskými činnostmi,
jež připraví účastníky projektu pro výkon praxe
u zaměstnavatelů.
GENERAČNÍ TANDEM
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI II
Je určeno pro dlouhodobě nezaměstnané do
30 let s minimálními pracovními zkušenostmi
a současně i pro zaměstnané osoby v předdůchodovém věku, které jsou ohroženy ztrátou
zaměstnání. V rámci vytvořeného „generačního
tandemu“ je dotováno jak společensky účelné
pracovní místo vyhrazené, tak udržené pracovní místo s cílem zapracování a předání zkušeností.

SMĚR-PRÁCE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI II
Pro dlouhodobě nezaměstnané nabízí mj.
individuální poradenství, rekvalifikaci či možnost zařazení na dotované pracovní místo.
ŠANCE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Je zaměřeno na krátkodobě i dlouhodobě
nezaměstnané se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo zdravotním omezením. Jedná se osoby, které patří do skupiny
ohrožených na trhu práce a je jim věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.
ZAČÍNÁME PO 50 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI II
Osobám nad 50 let věku projekt umožňuje
projít např. individuálním poradenstvím,
dovednostmi IT, rekvalifikovat se nebo se
zaměstnat na pracovním místě se mzdovou
dotací.
Navazujeme na úspěšné projekty v končícím
programovém období 2007–2013 k zajištění udržitelnosti aktivit. Věříme, že i v novém programovém období budou naše projekty prospěšné
pro klienty úřadu práce.
S Renata Malichová
ředitelka sekce krajské pobočky v Příbrami,
Úřad práce ČR

Novoročenky byly elektronické,
ušetřené peníze dostali onkoláčci
První mikulášská nadílka pobavila stovky účastníků. Na akci byl předán charitativní šek pro nadaci pomáhající nemocným dětem.
bram, která se konala 3. prosince. Ta se setkala
s velkým zájmem a na první ročník dorazilo
624 účastníků.
Nejprve proběhly soutěže pro děti, do kterých se zapojili i rodiče, a pak už estrádní sál
příbramského divadla plný dětí rozdováděla
Dáda Patrasová. Žížala Jůlie, kosáci Oskárek
a Klárka a další společně s Dádou roztančili
celý sál. Poté dorazil Mikuláš s čerty a andělem. Děti měly možnost Mikuláši říct básničku
nebo zazpívat. Nakonec všechny dostaly
mikulášskou nadílku se sladkostmi.

Charitativní šek v hodnotě 7 243 korun předalo město Příbram Nadačnímu fondu Šance
onkoláčkům, který se zaměřuje na pomoc
onkologicky nemocným dětem. Novoročenky
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se na přelomu roku rozesílaly elektronicky,
takže se ušetřily peníze za tištěná přání
a poštovné. Šek byl předán při premiéře první
mikulášské nadílky organizované městem Pří-

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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Senior Point jako klubovna
pro starší a pokročilé
V únoru se v Příbrami otevře nové centrum pro seniory, poskytne prostor pro volnočasové vyžití, získávání a sdílení informací
a setkávání s přáteli.

Je vám 55 let a více? Chcete žít aktivně, baví
vás poznávat, cestovat a setkávat se ostatními?
Pak by vás mohlo zajímat, že v únoru se v Příbrami otevře takzvaný Senior Point, který
představuje kontaktní místo pro seniory
s komplexní nabídkou služeb a informací.
Pro občany vyššího středního věku a seniory
má plnit především úlohu informačního centra a klubovny. Na místě bude přítomen pracovník, který seniorům poradí a vyhledá
informace. Důležité je především poradenství

v sociální oblasti. Prostory mohou využívat
i zájmové a neziskové organizace seniorů
a návštěvníkům poslouží i počítače s připojením na internet. V klidném a příjemném prostředí si lidé mohou také vypít šálek kávy.
Prostor je určen pro všechny seniory bez
ohledu, zda jsou či nejsou členy nějaké organizace. Senior Point bude reagovat na potřeby
seniorů, vnímat jejich nápady a zároveň je
i realizovat. „Výběr Senior Pointu by měl být
velmi pestrý – kino, divadlo, výlety, přednášky
a exkurze. Smyslem a cílem je, aby senioři nezůstávali sami a věděli, že mohou kdykoliv takové
centrum kontaktovat nebo využít široké nabídky, která jim bude k dispozici,“ dodala Alena
Ženíšková.
Příbramský Senior Point, který bude sídlit
v Centru neziskových organizací v pavilonu
bývalé 8. ZŠ v Žežické ulici, bude prvním zařízením tohoto typu ve Středočeském kraji.
Síť Senior Point nabízí své služby zdarma.
Jen pokud zajišťuje činnosti pro partnery,
mohou být některé aktivity zpoplatněny (např.
příspěvek na rukodělné aktivity nebo spoluúčast při společném výletu). Činnost je hra-

zena z dotací jednotlivých subjektů (kraje,
města, místní organizace) a dalších aktivit.
„Senior Point bude mít blíže k čerpání dotací
nebo podpoře od nadací,“ řekla Alena Ženíšková a dodala: „Myslím si, že si každý aktivní senior najde v takovém místě to, co ho baví.“
S Stanislav D. Břeň

Od promítání po kávu
– klidné a bezpečné prostředí pro setkávání a diskusi
– bezplatný přístup na počítač a internet
– možnost rezervace prostor pro skupiny
nebo jednotlivce
– pomoc při vyhledávání informací
– kurzy, besedy a cvičení pro seniory
– možnost občerstvení čajem nebo kávou
– odborné sociální poradenství
– možnost promítání fotografií či filmů
přes projektor

SAS: Pomoci těm, kteří už vše vzdávali
Příbram má novou službu pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Cílem je pomoci rodičům a dětem
v nouzi z pohledu sociálního poradenství, zprostředkování kontaktů s úřady nebo nastavení rozpočtů domácností.

Foto: Pixabay

V nabídce Centra sociálních a zdravotních
služeb Příbram přibyly takzvané sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi. V rámci
nich lze poskytnout odbornou pomoc a podporu pro vytváření harmonického a zdravého
rodinného prostředí pro rodiny s dětmi, které
se dostaly do nepříznivé životní situace.

„Služba je určena pro rodiny s dětmi ve věku
0–26 let, u nichž je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou
rodiče nedokážou bez pomoci překonat,“ vysvětlila místostarostka Alena Ženíšková. Nová
služba poskytuje zejména odborné sociální
poradenství, pomoc při zprostředkování kon-

taktu s úřady a institucemi, podporu a nácvik
rodinných dovedností, pomoc při nastavení
rodinných rozpočtů nebo podporu rodiny při
návratu dítěte z ústavní výchovy.
Mezi hlavní principy služby patří bezplatnost, profesionalita, zaručení individuálního
přístupu a respektu k uživatelům. „Pracujeme
s rodinou jako celkem, aby pomoc byla efektivní
a účinná. Služba je registrována od 1. července
2015 a práce s klienty probíhá v rodinném prostředí, například na ubytovnách nebo v azylovém
domě,“ řekla místostarostka.
SAS představují nedílnou součást koncepce
sociálních služeb v Příbrami. Už nyní lze vidět
první výsledky v podobě přidělení sociálních
bytů rodinám s dětmi. „Je to složitá práce, ale
velmi nás těší, když se podaří rodiny postupně
vracet do běžného života,“ uvedla Alena Ženíšková. Důležité jsou podle ní motivace, důvěra
a chuť vzájemně spolupracovat: „Pak se vždy
podaří dojít k cíli a pomoci těm, kteří už vše vzdávali.“
S Stanislav D. Břeň
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Doplatky na bydlení už nebudou
přidělovány automaticky
Rada města začala individuálně posuzovat jednotlivé žádosti příjemců dávek v hmotné nouzi – doplatku na bydlení. Jedná se
o další krůček vedoucí k plnění společného záměru, a tím je nastavení systémového i individuálního řešení sociální situace
každého občana.

Místostarostka Alena Ženíšková

Foto: Stanislav D. Břeň

K přibližně čtyřem stovkám dlouhodobě vyplácených dávek do ubytovacích zařízení příbramský úřad práce řeší každý měsíc nové žádosti
týkající se doplatků na bydlení v ubytovnách.
Nově začal tyto žádosti zpracovávat i Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Příbram.
Odbor provádí uvšech žadatelů vlastní sociální
šetření a připravuje podklady, aby rada města

Součástí nového přístupu
jsou ve spolupráci s úřadem
práce i pravidelné kontroly
přímo v hernách, během
nichž se zjišťuje, zda sociální
dávky nekončí v automatech.
Spolupráce s příbramským
úřadem práce je skvělá, díky
jejich přístupu dochází
k posunu v této záležitosti.
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výsledným souhlasem, resp. nesouhlasem vyjádřila jednoznačný postoj zejména k těm občanům, kteří mají dluhy vůči městu, dlouhodobě
žijí ze sociálních dávek anemají zájem svůj status
měnit. Na nedávném jednání rada města projednala celkem dvacet žádostí a vydala k osmi z nich
nesouhlasné stanovisko pro příjemce dávek
v hmotné nouzi. To, co dříve bylo automatické,
dnes podléhá důsledné individuální kontrole.
„Bylo to zejména zdůvodů nereagování na výzvy
k jednání, nezdržování se na uvedené adrese,
neplnění závazků vůči městu – jako jsou poplatky
za komunální odpad, neuhrazené pokuty nebo
proto, že ubytovací zařízení nesplňuje podmínky
dané zákonem,“ vysvětlila místostarostka města
Příbrami Alena Ženíšková.
Vzhledem knáročnosti šetření obdrželo město
Příbram mimořádnou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. „Získali jsme tak nástroj
účinnějšího řešení nevhodných bytových podmínek
zejména rodičů s dětmi a intenzivnějšího výkonu
sociální práce zejména u občanů žijících dlouhodobě ze sociálních dávek,“doplnil vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Robert Dikan.
POMŮŽEME, KDYŽ UVIDÍME SNAHU
Jedná se o další krůček vedoucí k plnění společného záměru, a tím je nastavení systémového
i individuálního řešení sociální situace každého
občana. „Zaměřujeme se mimo jiné na ty nájemce,
kteří bydlí v ubytovnách a jsou v hmotné nouzi,
mají závazky vůči městu, neřeší je, dlouhodobě
nepracují a jsou pasivními nebo problémovými
občany,“ uvedla místostarostka. Tento postup je
součástí sociální politiky, kterou město začíná
realizovat s novou bytovou koncepcí, bude na ni

navazovat proces zaměstnávání a další motivace
zejména u občanů dlouhodobě závislých na
sociálních dávkách. „Samozřejmostí je, že tomu,
kdo projeví zájem opomoc, kdo se postaví ke svému
problému či dluhům vůči městu čelem a kdo bude
chtít svůj život nastavit lepším směrem, pomůžeme,“ zdůraznila Alena Ženíšková.

Na nedávném jednání rada
města projednala celkem
dvacet žádostí a vydala
k osmi z nich nesouhlasné
stanovisko.

„Stanovisko obce, které teď nově po sociálním
šetření u žadatelů poskytujeme úřadu práce, sice
není závazné, avšak z aktuálního vyjádření ministryně práce asociálních věcí vyplývá, že úřad práce
bude ke stanovisku obce přihlížet s největší vážností,“ dodává Robert Dikan.
Vminulosti neměla rada města kosobám žadatelů žádné objektivní informace, a úřadu práce
tak vydávala pouze formální stanovisko. Osoby,
které nejsou občany města, dostávaly souhlas
pouze na období tří měsíců. Rodičům nebo rodinám s dětmi a občanům města užívajícím byt
v ubytovacím zařízení za účelem bydlení byl
vydáván souhlas na rok.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

KULTURA

Hornické pohádky jsou tak trochu i o mně
a kolegu Fousovi
Bývalý pedagog Rudolf Lukeš získá zřejmě další řady příznivců.
Ke stovkám absolventů příbramské průmyslovky se budou moci
připojit i jejich děti. Knihkupectví začnou za pár týdnů nabízet jeho
knihu Hornických pohádek a právě o ní jsme si s autorem povídali.
JAK JSTE SE JAKO AUTOR DÍVAL NA SVÉ
TEXTY S TAKOVÝM ODSTUPEM?
Je pravda, že místy mi připadaly úplně cizí.
Jako bych je ani nenapsal.
HORNICTVÍ PŘEDSTAVUJE VELMI
ZAJÍMAVOU TRADICI V REGIONECH JAKO
PŘÍBRAMSKO, ALE PŘITOM SE OCITÁ
V TĚŽKÉM ÚTLUMU. ČÍM MŮŽE BÝT PODLE
VÁS ZAJÍMAVÉ PRO MALÉ ČTENÁŘE?
Mám trochu obavu, že současný zájem mladé generace o četbu je dost nízký. Natož o tak
zvláštní prostředí, jako je důl. Na druhé straně
se otevírá příležitost pro fantazii, protože příběhy se odehrávají v hlubokém podzemí
plném tajemství. Také myslím, že atraktivitu
knihy pro mladé čtenáře podtrhly desítky ilustrací Atily Vöröse.

Rudolf Lukeš (foto: archiv)

V SOUČASNOSTI VRCHOLÍ PŘÍPRAVY NA
VYDÁNÍ HORNICKÝCH POHÁDEK. JAKÉ JSOU
TO PŘÍBĚHY?
Hornické pohádky představují dva permoníky – Světýlka a Fouse, kteří žijí na dole
Řimbaba. Prožívají – někdy fiktivní, někdy realističtější – pohádkové příběhy. Obecně ale žijí
hornický život, v podzemí kutají, mají tam svůj
příbytek a dokonce domácího mazlíčka, želvu
Sylvu. Což má své opodstatnění, protože při
střeleckých pracích, které občas také dělají,
se krunýř mnohokrát hodí. Na rozsahu
112 stran si přečtete 22 pohádek, které jsem
koncipoval jako veselé a optimistické.
KDE JSTE ČERPAL INSPIRACI?
Inspiraci jsem našel přímo v praxi, protože
v rámci výuky jsme v sedmdesátých a osmdesátých letech fárali na dole Řimbaba. Každý
pátek jsme absolvovali asi pětihodinovou praxi
přímo v podzemí. Všichni dostali přilbu, kahan,
gumovky a věnovali jsme se důlnímu geologickému mapování. Fárali jsme s kolegou, doktorem Petřekem, kterému se pro jeho bradku
všeobecně přezdívalo Fous. Nevím, jak na to
studenti přišli, ale moje přezdívka zněla Kajman. To mi připadalo pro permoníka nevhodné, proto jsem jej označil jako Světýlko, podle
používaného kahanu. Příběhy, které jsem do
knihy vložil, se tak vlastně mohly stát i nám.
BYLO NĚCO, CO JSTE DO POHÁDEK CHTĚL
ZAKOMPONOVAT JAKO URČITÉ POSELSTVÍ?
Zaprvé jde samozřejmě o pobavení. Myslím
ale, že pohádky mají i svůj výchovný cíl. Celá
léta jsem učil, vychovával jsem neustále, a tak
jsem se o to pokusil i v pohádkách. Cílem bylo
ukázat hornickou profesi jako těžkou a zodpovědnou práci, ale také představit hornický
život s jeho klady a radostmi.

Foto: Edika

PRO JAKOU VĚKOVOU KATEGORII JSOU
POHÁDKY URČENÉ?
Abych vám řekl pravdu, pohádky jsem psal
už v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy
jsem sám měl malé děti. Takže tehdy jsem je
psal spíše pro menší děcka, eventuálně pro
pobavení studentů. Na konci sedmdesátých
let byly vysílány v rozhlasových večerníčcích
a interpretovali je tak významní herci jako
František Filipovský nebo Eduard Cupák.
POHÁDKY JSOU VÍCE NEŽ TŘICET LET STARÉ.
PROČ JSTE SE JE NEPOKUSIL VYDAT DŘÍVE
A BYLO JE V SOUČASNOSTI TŘEBA NĚJAK
AKTUALIZOVAT?
Nepatřím k lidem, kteří když vycítí nezájem,
snaží se prosadit za každou cenu. Proto jsem
v osmdesátých letech o vydání neuvažoval.
Až teprve nedávno se objevil spontánní
zájem. Chtěl bych zde zmínit významnou osobu, a to moji žákyni z dávných dob JUDr. Miroslavu Brejškovou. Při některém srazu
někdejších absolventů jsme se dostali k tématu
možného vydání. Ona se myšlenky ujala
a pohádky z dávného zapomnění přivedla na
světlo současnosti. Hlavní pointy zůstaly stejné. Pohádky jsem jen trochu upravil po jazykové stránce a občas přidal příměr, který
zlepšil myšlenku.

ŘADA SOUČASNÝCH RODIČŮ SI PAMATUJE
ÉRU HORNICTVÍ, A TAK MOŽNÁ BUDOU MÍT
K PŘÍBĚHŮM BLÍŽE A BUDOU JE ČÍST SVÝM
DĚTEM. DÁ SE PRACOVAT S TOUTO
REMINISCENCÍ?
Považuji to za velmi důležitý faktor zejména
z osobního pohledu, že jsem za dlouhá léta na
průmyslovce vychoval přes tisíc studentů.
Domnívám se, že pro moje absolventy bude
zajímavé, že jejich bývalý kantor něco takového vytvořil. Jistou atraktivitu najdou všichni, kteří prošli hornickým řemeslem, a těch je
na Příbramsku opravdu hodně.
KDY A KDE SI MOHOU ČTENÁŘI KNIHU
KOUPIT?
Vyjde poslední únorový den ve vydavatelství Edika Brno a bude k dostání běžně v knihkupectví. Náklad by měl být přibližně 2500
výtisků. Zájemci o publikaci se mohou zúčastnit slavnostního křtu, který se uskuteční
v březnu tam, kde se vše odehrává, tedy na
dole Řimbaba.
S Stanislav D. Břeň
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ZDRAVOTNICTVÍ

Auditoři prověřili příbramskou nemocnici
„od sklepa až po půdu“
Příbramská nemocnice získala značku kvality a bezpečí. Inspektoři kontrolovali nejen medicínská pracoviště, ale také provozní zázemí.
pacientovo soukromí, jak se předepisují a podávají léky, jak je vedena zdravotnická dokumentace či zda se dodržují hygienické předpisy
a kontrolují infekce. Detailně se zabývali zajištěním správné identifikace pacienta, zabezpečením prevence záměny operačního výkonu
a strany jeho provedení, úplností zdravotnické
dokumentace a přesným zachycením zodpoFoto: Oblastní nemocnice Příbram

Celostátní značkou kvality zdravotní péče –
českou akreditací SAK ČR (Spojená akreditační
komise ČR) se může od 1. prosince 2015 pyšnit
Oblastní nemocnice Příbram. Tři nezávislí auditoři (lékař, sestra, odborný technik) prošli za několik dnů celou nemocnici a kontrolovali plnění
několika set akreditačních standardů, které
zahrnují veškeré důležité činnosti, související jak
s bezprostřední péčí o pacienty, tak s oblastí bezpečného, efektivního a správného řízení nemocnice.
Auditoři prověřili nemocnici obrazně od hlavy
až k patě. Při individuálních inspekcích prošli
řady oddělení, například standardní lůžková
oddělení, jednotky intenzivní péče, operační
sály, lékárnu, laboratoře, patologii, urgentní příjem, ambulantní ordinace, rehabilitační oddělení
či ARO, ale také technické zázemí nemocnice.
PROVĚŘENÍ ZDRAVOTNICKÉHO
I TECHNICKÉHO PROVOZU
Na jednotlivých medicínských pracovištích
si všímali především, jak je zajištěna bezpečnost
pacientů, zda jsou zdravotníci dostatečně kvalifikovaní a průběžně vzděláváni, zda respektují

Jsme na získání této
akreditace a jejího certifikátu
opravdu pyšní, protože
potvrzuje, že v naší nemocnici
se chováme tak, abychom
zajistili pacientům moderní
a dobře organizovanou
medicínu s maximální možnou
mírou předcházení všem
rizikům, která se při
poskytování zdravotní péče
mohou vyskytnout.
Stanislav Holobrada,
ředitel ONP

vědností všech zdravotníků podílejících se na
léčbě pacienta během jeho pobytu v nemocnici,
zejména v oblasti podávání léků, dále zacházením s rizikovými léčivy a skladováním léků.
K prověřování funkce těchto procesů si vybrali
náhodně zvolené pacienty a sledovali v dokumentaci jejich cestu nemocnicí od příjmu přes
různá vyšetření, zákroky či operaci až k propuštění (takzvaná metoda Stopař).
Nevěnovali se však jen lékařské a ošetřovatelské péči, ale zajímal je i technický provoz nemocnice. Zaměřili se například na kvalitu skladování
potravin, dodržování doby jejich trvanlivosti,
čistotu kuchyně, mytí nádobí. Chtěli také vědět,
zda správně funguje systém přípravy dietních
jídel. Prověřovali nakládání s nemocničním prádlem, s odpadem, došlo i na provoz úklidu a autodopravu. Kontrolovali zdravotnickou techniku
a přístroje, ověřovali jejich pravidelnou kontrolu
a zabývali se i fungováním nemocničního IT,
postupy v krizových situacích a požárním zabezpečením, věnovali se organizačním směrnicím.
Stranou nezůstaly ani personální záležitosti, kontrolovali kvalifikace zaměstnanců, zejména zdravotníků pro výkon jejich činnosti.
PO TŘECH LETECH OBHAJOBA
Řekl Petr Polouček, zástupce ředitele pro
lékařskou péči, a dodal: „Certifikát mimo jiné
říká, že toto vše je garantováno dodržováním přesně daných standardů, bez jejichž splnění by akreditace nebyla udělena.“ Uděluje se vždy na tři
roky a potom musí nemocnice znovu procházet
kontrolním auditem a akreditaci obhájit.
S Jitka Kalousková
Oblastní nemocnice Příbram

Klec, která snům nohy dává
Alka poskytuje rehabilitační metodu pomocí Therasuitu od roku 2012, nyní zprovozňuje třetí terapeutické zařízení.
V polovině prosince 2015 obecně prospěšná
společnost Alka slavnostně zahájila provoz třetí
„klece“, v níž poskytuje speciální rehabilitační
metodu využívající oblek Therasuit. Velmi
žádanou terapii je možné v Alce absolvovat od
roku 2012 a počet zájemců o ni dlouhodobě převyšuje kapacitu. „Aktuálně registrujeme několik
desítek čekatelů na tuto službu. Jsme jediný
poskytovatel v České republice, který ji nabízí za
opravdu dostupných finančních podmínek. Jde
nám o zpřístupnění této metody co nejvíce lidem,“
vysvětlila ředitelka Alky Šárka Hájková.
Třetí klec umožní zařazovat i klienty, u kterých
dojde k akutní potřebě využít tuto terapii a prodlení by výrazně zhoršilo jejich šanci na zlepšení
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stavu, a zároveň ji budou moci fyzioterapeuti
využívat i v rámci běžné fyzioterapie. „Therasuit
je pro mě možností, jak propojit vše, co mohu z hlediska své odbornosti klientovi nabídnout,“ podotkla fyzioterapeutka Sandra Oudová. Podle
ostatních fyzioterapeutek jsou pokroky klientů
při intenzivní terapii opravdu velmi rychlé
a neexistuje prý metoda, která by v tomto Therasuit překonala. Třetí klec byla pořízena díky
darům sponzorů a podpoře města.
ALKA je příbramská nezisková organizace,
která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory.
S redakce Kahanu

Foto: Alka

SPOLEČNOST

Prokop čeká návštěvu až tří
tisíc hornických kamarádů
Představujeme další z aktivních organizací, které přispívají k bohatému spolkovému
životu v Příbrami. Tentokrát jde o hornický Spolek Prokop, jehož význam tento rok
posílí díky spolupořádání 16. evropského hornického a hutnického dne v Příbrami.

Foto: Spolek Prokop

Hornický spolek Prokop byl založen 13. února
1992 na Březových Horách. Hrdě se hlásíme k odkazu spolku stejného jména, který založili studenti
tehdejší Báňské akademie ve štýrském městě Leoben v roce 1888. Po vzniku Báňské akademie v Příbrami roku 1898 působil tento spolek v Příbrami.
Původně sdružoval slovanské studenty akademie,
ale v jeho řadách působilo mnoho osobností jak
montanistického, tak i kulturního života.
V současné době jsme občanským sdružením, kladoucím si za cíl obnovování a udržování
hornických tradic, obyčejů a památek ve městě
Příbram a okolí. Snažíme se veřejnosti tyto
oblasti přibližovat formou kulturních, sportovních a naučných aktivit a akcí. Ve svých řadách
sdružujeme řadu odborníků nejen z hornictví,
ale i dalších oborů přímo či nepřímo souvisejících s hornictvím.
Jsme členem Evropského sdružení hornických
a hutnických spolků a jedním ze zakládajících
spolků Sdružení hornických a hutnických spolků
České republiky. Ve své činnosti velmi úzce spolupracujeme především s Cechem příbramských
horníků a hutníků, Hornickým muzeem Příbram,
Knihovnou Jana Drdy, osadním výborem, Společností občanů a přátel Březových Hor, Sborem
dobrovolných hasičů Březové Hory a dalšími subjekty. Významné podpory se spolku dostává též
ze strany města Příbram, bez jehož pomoci
a vstřícnosti bychom nemohli úspěšně fungovat.
Od jara roku 1993 má Spolek Prokop zázemí
na březohorském dole Marie, v jehož areálu jsme
vybudovali několik stálých expozic týkajících
se hornictví, a zároveň se snažíme o postupnou
revitalizaci dalších objektů sloužících činnosti
spolku i široké veřejnosti. V současnosti provozujeme mimo jiné: Mariánskou štolu, kde se
v průběhu celého roku odehrává mnoho akcí
(např. Hornický Mikuláš, Vánoční pochod k betlému), expozici důlní katastrofy na dole Marie
v roce 1892 nebo expozici důlního záchranářství.
Pořádáme besedy s krajany pod názvem Na kávě

,,S“ nebo přednáškové cykly Cestujeme s krajany. Jednou z nejdůležitějších a nejznámějších
akcí našeho spolku je každoroční již tradiční
Prokopská pouť s průvodem krojovaných horníků, které se zúčastňují mimo příbramských
spolků i horničtí kamarádi z celé ČR.
DVA AŽ TŘI TISÍCE HORNÍKŮ V PŘÍBRAMI
V roce 2016 se v rámci oslav 800 let založení
Příbrami uskuteční mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí. Vyvrcholením a součástí
oslav bude i jubilejní 20. setkání hornických měst
a obcí České republiky a 16. evropský hornický
a hutnický den. O víkendu 10.–12. června 2016 se
do našeho města sjedou členové hornických ahutnických spolků z České republiky, Slovenska,
Německa, Maďarska, Polska, Ruska, Belgie a Nizozemí. Předpokládáme účast dvou až tří tisíc nejen
hornických kamarádů. Organizovat takovou akci
představuje velkou výzvu jak pro náš spolek, tak
i pro Cech příbramských horníků a hutníků, jenž
je dalším ze spolupořadatelů. Největší, a nejen
ekonomický, podíl na celé akci však nese město
Příbram. Představitelé radnice již byli přítomni
na 19. setkání hornických měst a obcí v roce 2015
v Havířově. Zde měli možnost setkat se se zástupci
pořadatelů a načerpat informace pro organizaci
„našeho“ setkání. Je třeba říci, že všichni, ač k hornictví nemají přímou vazbu, velmi rychle dokázali
pochopit, o čem vlastně setkání jsou a k čemu
slouží udržování této tradice.
Široký záběr a spektrum činnosti spolu s perspektivami dalšího rozvoje Spolku Prokop nabízí možnost uplatnění všem, kterým není
lhostejná historie hornictví, města a regionu.
Všem, kteří hledají smysluplné využití volného
času a jsou zároveň ochotni přiložit ruku k dílu
– napříč generacemi. Více o činnosti Spolku
naleznete na spolek-prokop-pribram.cz.

INFORMACE
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé:
Stejné služby i pod novou hlavičkou
Od Nového roku poskytuje sociální služby pro neslyšící a nedoslýchavé v Příbrami Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj,
pobočka Příbram. Centrum přímo navázalo na Poradenské centrum Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v ČR (Příbram, Žežická 193). Sídlo organizace ani
rozsah servisu se nemění. Sluchově
postižení tedy mohou využít následující
služby: sociální poradenství, prodej
baterií, zajištění oprav sluchadel, výměnu hadiček, půjčovnu kompenzačních
pomůcek. Služby v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskou službou také zůstávají ve stejném rozsahu.

Příbram představila plán pomoci
sociálně slabším
Příbram má nový strategický plán
sociálního začleňování až do roku 2018.
Materiál identifikuje jednotlivé lokality,
ve kterých žijí sociálně slabší občané,
a navrhuje konkrétní cíle pro odstranění problémových jevů. Zásah koncepce
je ale mnohem širší, protože aspiruje
i v oblastech vzdělávání žáků, volnočasových aktivit mládeže nebo výstavby
sociálních bytů. „Cílem tohoto plánu je
zlepšování kvality života především
sociálně vyloučených obyvatel Příbrami
a občanů ohrožených sociálním propadem,“ uvedla místostarostka Alena
Ženíšková. Plán může být zajímavým
čtením pro všechny, kteří chtějí vidět
návrh řešení některých problémů, ale
i pro ty, kteří se chtějí více dozvědět
o určitém segmentu příbramské společnosti. Ke stažení je ZDE:
http://www.riz.cz/ywsbh

Brdy jsou otevřené, silnice zůstávají
uzavřené
Od 1. ledna 2016 byla otevřena převážná
část Brd na území někdejšího vojenského újezdu. To ale neznamená odvolání
zákazu vjezdu všech motorových vozidel. Většina komunikací je nebo ještě
bude opatřena závorou a zákazovou
dopravní značkou s dodatkovou tabulkou. Na komunikace bývalého újezdu
mají povolen vjezd jen vozidla hasičů,
policie, záchranářů, armády nebo podniku Vojenské lesy a statky.

Zabijačkový ples pro seniory
V Příbrami se uskuteční Zabijačkový ples
pro seniory, a to 21. ledna od 16.00. Hlavními sponzory jsou společnosti Zeman
maso-uzeniny a Pekárna a cukrárna
Hořovice.

S Denisa Šrajnová
Spolek Prokop
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Nový impuls pro kulturní život: infoservis
pro pořadatele i veřejnost
Na Zámečku začal fungovat kulturní servis pro pořadatele i veřejnost. Cílem je poskytovat zájemcům informace o chystaných
akcích a zamezit zbytečnému „překrývání“ událostí v jednom termínu.
galerie Hana Ročňáková s tím, že pracovník
galerie, který bude u sebe soustřeďovat informace o termínech akcí, tyto zároveň následně
poskytne ostatním pořadatelům. „Pokud bude
termín obsazen pořadem určeným pro stejnou
cílovou skupinu, budete jej moci změnit tak, abyste nepřicházeli o možné návštěvníky,“ dodala.
Vznik pozice programového pracovníka,
jehož činnost měla nahradit v Příbrami dosud

Foto: Pixabay

Několik významných kulturních, či jiných
společenských událostí v Příbrami v jeden den,
mnohdy i v jeden čas. Nikoliv neobvyklá situace
v našem městě. Pořadatelé proto již dlouhé roky
volají po zřízení pozice koordinátora, který by
měl zabezpečit informovanost pořadatelů kulturních, sportovních a společenských akcí
a poté veřejnosti o termínech konání akcí. A to
tak, aby se programy pokud možno vzájemně
nekryly. Nově bude tento servis v rámci své činnosti poskytovat příbramská Galerie Františka
Drtikola.
„Naše organizace je jedním z pořadatelů kulturních akcí v Příbrami. Spolu s dalšími organizátory se často setkáváme s problémem, že v den
konání našeho programu probíhá kulturní pořad
i jinde ve městě. Rádi bychom situaci napravili,“
informovala a požádala o spolupráci ředitelka

Jste pořadatel?
Ozvěte se na e-mail
kalendarakcipb@seznam.cz
nebo telefon 739 983 876.
Programový pracovník
z Galerie Františka Drtikola
zapíše akci do kalendáře
a bude vás informovat, zda
v navrženém termínu není
oznámena už jiná událost.

chybějící kulturní středisko, iniciovala kulturní komise. Tento zaměstnanec nově organizuje kulturní akce nejen v galerii, kde jsou
vytvořeny podmínky pro komorní pořady
hudební i jiné, ale také zajišťuje servis pro další
pořadatele, tedy koordinaci termínů. „Vzhledem k nutným úsporám jsme tohoto zaměstnance hledali prostřednictvím úřadu práce jako
dotované místo. Proběhlo několik výběrových
řízení, bohužel s negativním výsledkem. Ve spolupráci s galerií jsme tedy vyřešili alespoň aktuální problém servisu pro pořadatele, který by
měl pomoci ke zvýšení návštěvnosti jednotlivých
pořadů a zajistit komfortnější situaci pro každého jednotlivého návštěvníka,“ doplnil místostarosta města Václav Švenda.
Spravování kalendáře nebude jediným úkolem kulturního servisu. Dalším výstupem jeho
činnosti bude vytvoření tzv. katalogu uměleckých uskupení. Ten bude zdrojem informací
pro pořadatele i veřejnost. Pomůže zároveň
s propagací hudebním skupinám či jiným
zájmovým souborům působícím v oblasti kultury. „Věříme, že koordinaci ocení nejen pořadatelé, ale také návštěvníci, kteří se často musí
rozhodovat mezi dvěma programy podobného
zaměření pořádanými ve stejný den,“ dodal
místostarosta Václav Švenda.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Příbram nově prodává reklamu
na sloupech
Zájemci o reklamní plochy se mohou hlásit přímo Technickým službám Příbram.

Foto: Pavlína Svobodová
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Reklamní plochy na přibližně 342 sloupech
veřejného osvětlení od 1. ledna roku 2016 spravuje samo město Příbram, a to prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby
města Příbram (TS). Reklamu na sloupech si
doposud ve vybraných ulicích města pronajímala soukromá firma.
„Od ledna 2016 již mají Technické služby města
Příbrami na svých internetových stránkách interaktivní mapu, na které je možné vidět sloupy
využívané k reklamním účelům. S potenciálními
zájemci uzavřou technické služby nové smlouvy
na konkrétní sloupy, přičemž neobsazené budou
v nabídce,“ sdělil ředitel Pavel Mácha.

„Pronájmem město přicházelo o stotisícové
příjmy do městského rozpočtu. Tento krok je
dalším v řadě logických změn, které povedou
k zajištění nových příjmů do městské pokladny,“
informoval místostarosta Václav Švenda s tím,
že v minulosti řada zastupitelů nevýhodnost
uzavřené smlouvy se soukromým subjektem
kritizovala.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Osm milionů na oslavy osmistého výročí.
Není to moc?
Příbramský starosta Jindřich Vařeka očekává, že oslavy 800 let města přinesou nejen výdaje, ale především příjmy pro oblast
turistického ruchu. Proﬁtovat by z toho měli zejména lidé v této oblasti zaměstnaní nebo drobní živnostníci. Předpokládá se také
zapojení sponzorů z řad velkých a středních ﬁrem.
v tuto chvíli evidujeme více než 80 společenských událostí plánovaných pro rok 2016.
Namátkou uvedu největší – Hornické slavnosti, Svatohorskou šalmaj nebo Babí léto.

Foto: Michael Tomeš

NA OSLAVY 800 LET VYČLENILO VEDENÍ
MĚSTA OSM MILIONŮ KORUN. NENÍ TO
V SOUČASNÉ DOBĚ PŘÍLIŠ VELKÉ SOUSTO
PRO MĚSTO, KTERÉ SE NACHÁZÍ VE FÁZI
ÚSPOR?
Myslím, že je to velice důležitá otázka, která
si zaslouží řádné vysvětlení. Současný úsporný režim nesmí život ve městě zaškrtit, ale
naopak musí pomoci postavit město na nohy.
Velká část výdajů na oslavy se týká akcí, které
byly městem dotovány již v minulosti. Celkem

HOVOŘÍME-LI O VÝDAJÍCH, MĚLI BYCHOM
ZMÍNIT TAKÉ PŘÍJMY.
Mezi těmito ekonomickými výrazy – výdaji
a příjmy – existuje přímá úměra. Čím zajímavější program návštěvníkům nabídneme, tím
více jich přijede. Čím více návštěvníků lze očekávat, tím více sponzorů projeví zájem. Čím
více hostů přivítáme, tím více se vybere na
vstupném. Vždyť jen registrovaných (uniformovaných) horníků očekáváme ke třem tisícům. Ti všichni pošlou zápisné ještě dříve, než
do Příbrami vůbec přijedou.
POČÍTÁ SE JEŠTĚ S DALŠÍMI PŘÍJMY?
Výběr z prodeje vstupenek a příjmy ze sponzorských darů představují jednu věc, avšak to
nejpodstatnější jsou příjmy z turistického
ruchu. Tisíce návštěvníků utratí v našem městě nemalé peníze a o to nám jde na prvním místě. Pokropit Příbram živou vodou. Zviditelnit
se. Udělat si reklamu. Přinést práci lidem
i zasloužený výdělek živnostníkům.

UŽ JSTE ZMÍNIL SPONZORY OSLAV. JAK
VELKOU ČÁSTKU SE JIŽ PODAŘILO ZÍSKAT?
Musím říci, že jsem překvapený, jak se naše
snažení zúročuje. Již na podzim loňského roku
jsme začali tím, že jsme získali punc, který přidal oslavám na důležitosti. Myslím tím především záštitu Parlamentu České republiky
a záštitu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
V tuto chvíli se pro věc Příbrami osobně angažuje i pan ministr Babiš. Proběhly také schůzky
s generálním ředitelem společnosti ČEZ
a předsedou představenstva RWE. I oni se stavějí k této záležitosti více než vstřícně. Nerad
bych prozatím hovořil o konkrétních částkách,
ale mohu prozradit, že již nyní máme písemné
přísliby v řádu několika milionů korun.
MOHOU PŘÍBRAMŠTÍ OBČANÉ OČEKÁVAT
NĚJAKÉ ZVÝHODNĚNÍ OPROTI
„PŘESPOLNÍM“?
Samozřejmě že i na toto pamatujeme. Organizační výbor má pro občany města Příbram
již přichystané první překvapení.
S redakce Kahanu

Nový rozpočet:
Jde to bez deficitů i provizoria
Rozpočet na rok 2016 počítá s přebytkem 28 milionů korun, půjde zejména na splátku starých dluhů.
Město Příbram po mnoha letech nebude
hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Rozpočet navíc počítá s přebytkem.
Zastupitelé na svém jednání 16. prosince 2015

Více o rozpočtu si přečtěte
v rozhovoru s Václavem
Dvořákem v tomto vydání
Kahanu.

schválili příjmy v celkové výši 562 816 567
korun, na výdajové stránce je celkem částka
534 920 559 korun. Přebytek 27 896 008 korun
bude použit na úhradu splátek dříve přijatých
úvěrů.
„Již rozpočet pro rok 2015 byl po mnoha letech
poprvé koncipován jako mírně přebytkový. Přebytek činil osm milionů korun a použili jsme jej
na splátky starých dlouhodobých úvěrů. Rok 2016
nás však staví před ještě těžší úkol,“ uvedl k rozpočtu radní města Příbrami Václav Dvořák
s vysvětlením, že město musí oproti loňsku
navíc splatit krátkodobý dvacetimilionový
úvěr, který si ještě stihlo vzít předchozí vedení
města na podzim roku 2014.
„Tímto krokem se tak naše město již v průběhu
následujícího roku zbaví téměř veškeré dluhové
zátěže,“ zdůraznil starosta města Příbram Jindřich Vařeka a přidal informaci, že dlouhodobé
úvěry s každoroční splátkou ve výši osm milio-

nů korun bude mít město kompletně splaceny
v roce 2019. „Důležitý je také fakt, že po mnoha
letech nebude město hospodařit ani jeden den
v rozpočtovém provizoriu,“ doplnil.
Rozpočet počítá s výdaji na oslavy 800 let
města ve výši téměř osm milionů korun. Rovněž byly oproti minulosti posíleny výdaje na
obnovu vodohospodářského majetku a výdaje
do oprav majetku se také podstatně zvýšily.
Asi o 10 % byly sníženy výdaje na dotační činnost města. Rozpočet se musel vyrovnat
s povinným nárůstem mezd, který u města
a jeho organizací činí přibližně 10 milionů
korun. Je počítáno i s investicemi ve výši téměř
40 milionů korun. Tato částka se navýší podle
toho, jaké dotace se podaří na investiční
výstavbu získat v průběhu roku 2016.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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BRDY
Vstup avjezd na území CHKO je pro pěší acyklisty
volný s výjimkou území, která jsou nadále využívána k výcviku apotřebám armády nebo na nichž
prozatím probíhá pyrotechnická očista. Ta by
měla být ukončena v roce 2017 a tak, jak budou
jednotlivé lokality prozkoumány a očištěny,
budou postupně uvolňovány veřejnosti.

Vítáme CHKO Brdy.
Na zvláštní ochranu
se čekalo 95 let

345

kilometrů čtverečních Brd
je od 1. ledna 2016 zahrnuto
pod správu CHKO Brdy.

Toulky po
Brdech
Díl IV.

Brdy se od Nového roku ještě více otevřou veřejnosti. Snímek pochází z akce Pochod na Pražák (pořízen v minulých letech), který druhou sobotu v lednu pořádá Klub přátel Mrázka. (foto: Pavel Čámský)

V polovině října loňského roku – po několika letech debat – česká vláda zřídila Chráněnou krajinnou oblast Brdy (CHKO). Nařízení
vlády vstoupilo v účinnost 1. ledna 2016. V těsné blízkosti Příbrami se tak pro využití turistů otvírá unikátní přírodní prostor, kde
bude ale nutné dodržovat určitá pravidla.
Od počátku letošního roku přibyla v České
republice v pořadí již 26. CHKO – CHKO Brdy. Svojí
rozlohou 345 km2 se zařazuje mezi našimi CHKO
na 16. místo. Je to šesté velkoplošné zvláště chráněné území ve Středočeském kraji. Podobně jako
CHKO Křivoklátsko, CHKO Kokořínsko – Máchův
kraj a CHKO Český ráj se rozkládá na území více
krajů – v tomto případě Středočeského a Plzeňského. CHKO Brdy bude spravována ze tří
detašovaných pracovišť – v Příbrami, Jincích
a Spáleném Poříčí.
BRDY MOHLY BÝT VŮBEC PRVNÍM
CHRÁNĚNÝM ÚZEMÍM
Je jistým paradoxem, že ačkoli je úsilí ozvláštní
ochranu přírody v Brdech v naší zemi historicky
nejstaršího data (první návrh na zřízení Národního parku Brdy přišel již v roce 1921, dávno před
vyhlášením KRNAPu), stala se CHKO Brdy skutečností až nyní, 95 let poté. A lze říci, že vlastně
jen proto, že byl zrušen Vojenský újezd Brdy. Dnes
je tedy CHKO Brdy realitou. Jsem přesvědčen, že
je to v rámci současných možností to nejlepší
řešení pro Brdy, a těší mne, že zásluhu na tom má
(díky současnému vedení radnice) nakonec iměsto Příbram, které dlouho stálo v čele odpůrců zrušení vojenského újezdu. Bez toho by CHKO Brdy
nevznikla.
CO CHKO V BRDECH CHRÁNÍ?
A co je vlastně úkolem CHKO? Tady nechť za
mne hovoří příslušné nařízení vlády. Obecně je
„posláním chráněné krajinné oblasti uchování
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a obnova jejího přírodního prostředí, zejména
ekosystémů včetně volně žijících živočichů aplaně rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického
charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny
a jejích přírodních zdrojů.“
CHKO Brdy je rozdělena do čtyř zón ochrany.
Nejpřísnější a nejdůkladnější ochraně se těší
I. zóna, prakticky běžná ochrana přírody je nastavena ve IV. zóně. Ta je v Brdech rozsahem zcela
minimální a zahrnuje pouze zastavěná a zastavitelná území obcí v CHKO. (V CHKO Brdy leží
pouze jediná obec Míšov a dále jen několik částí
(osad) malého počtu dalších obcí – např. Chynín

Zákon ani nařízení vlády
nezakazuje sběr lesních
plodů, a proto i v budoucnu
budou Brdy vděčným cílem
houbařů a sběračů borůvek
a brusinek.

z obce Čížkov, Teslíny z obce Věšín nebo Planiny
z obce Nové Mitrovice.) V Brdech je většina území
zařazena do tzv. III. zóny ochrany, která umožňuje
šetrné hospodaření v lesích a s vodami.
NA CO SI BUDEME MUSET DÁT POZOR?
Z řady nejrůznějších opatření, zaměřených
k ochraně přírody a zachování krajinného rázu
v CHKO je pro budoucí návštěvníky pohoří asi
nejvýznamnější zákaz tábořit a rozdělávat ohně
mimo vyhrazená místa, pořádat automobilové
a motocyklové soutěže (a v prvních a druhých
zónách také cyklistické soutěže mimo místní
komunikace a k tomu vyhrazená místa) a povinnost organizátorů pořádat hromadné akce s účastí
více jak 100 osob jen s předchozím povolením
Správy CHKO. Bez souhlasu orgánu ochrany přírody nebude také možné provádět terénní zásahy
za účelem sběru paleontologických nálezů
aminerálů akonečně provádět horolezeckou činnost mimo označené terény.
Zákon ani nařízení vlády nezakazuje sběr lesních plodů, a proto i v budoucnu budou Brdy
vděčným cílem houbařů asběračů borůvek abrusinek.
Silnice a cesty v CHKO Brdy jsou až na několik
výjimek na okrajích v režimu lesních účelových
komunikací a je na ně vjezd soukromými motorovými vozidly zakázán. Případné povolení
k vjezdu vydává v odůvodněných případech ředitelství VLS v Jincích (pro území zrušeného vojenského újezdu) případně jiný vlastník příslušné
komunikace (mimo zrušený vojenský újezd).

V této souvislosti je však třeba velmi důrazně
upozornit, že na území zrušeného vojenského
újezdu probíhal často i velmi intenzivní výcvik
s ostrou municí prakticky po dobu 88 let. I území
pyrotechnicky očištěná proto nelze (a nebude to
možné nikdy) označit paušálně za naprosto bezpečná a nelze na nich zcela vyloučit případný
výskyt i nevybuchlé munice. Toho by si měli být
návštěvníci CHKO Brdy vědomi, a měli by tomu
přiměřeně přizpůsobit své chování, nedotýkat
se žádných podezřelých předmětů a jejich nález
neprodleně hlásit Policii ČR, Správě CHKO nebo
pracovníkům podniku VLS. S maximální opatrností je třeba se pohybovat v lokalitách, kde
v minulosti probíhal nejintenzivnější výcvik – na
bývalých dopadových (cílových) plochách (Padrť,
Kolvín, Bahna, Jordán, Tok), střelnicích a palpostech (např. Sýkorky, Rafanda, U pěti zlodějů, Felbabka apod.).
Právě na území zrušeného vojenského újezdu
však budou ještě nějaký čas určité potíže s orientací. Kromě zón, zpřístupněných návštěvníkům už od roku 2007, zde zatím nenajdeme
jedinou turisticky značenou stezku. Plán těchto
cest a cyklotras je sice již hotov, ale samotné značení bude z technických důvodů moci zahájit KČT
až v klimaticky příhodnějším období (snad od
konce března či v dubnu). VLS sice označil názvy
velký počet lesních cest, avšak jen několik je jich
uvedeno na posledních turistických mapách území. Turistické značky tam samozřejmě zatím také
nejsou. Budeme si tedy muset ještě nějaký čas
počkat, než vyrazíme po vyznačených turistických acyklistických trasách do Brd ipodle nových
map.
Naše čtenáře však budeme postupně se značenými cestami, naučnými stezkami a cyklotrasami seznamovat, stejně jako se zajímavými
místy, která rozhodně stojí za návštěvu.
CHKO NEVZNIKLA BEZ PROBLÉMŮ
Vyhlášení CHKO Brdy se neobešlo bez složitých
tahanic. Přestože snad nikdo nepochyboval
o tom, že si příroda v Brdech zvláštní ochranu
zaslouží, přeli se politici především oto, zda zrušit
či zachovat vojenský újezd. Při boji za zachování
vojenského újezdu někteří zástupci veřejnosti
opomněli usilovat ointegritu Středočeského kraje
a ORP Příbram. Když si na to (v roce 2013) vzpomněli, bylo už pozdě. Území vojenského újezdu se
rozdělilo mezi Středočeský a Plzeňský kraj a na
čtyři správní území obcí s rozšířenou působností

Uvidíme, zda se letos v Brdech dočkáme podobné atmosféry. Pohled na dopadovou plochu na Toku od cesty
Aliance. (foto: Pavel Čámský)

I území pyrotechnicky
očištěná proto nelze označit
paušálně za naprosto
bezpečná a nelze na nich
zcela vyloučit případný
výskyt i nevybuchlé munice.

– Rokycany, Blovice, Hořovice a Příbram, když až
do konce loňského roku náleželo jen do ORP Příbram a Středočeského kraje. Náš kraj tak přišel
o 86 km2, okres a ORP Příbram však dokonce
o 127 km2 svého území (ve prospěch okresů
Plzeň-jih, Rokycany a Beroun a ORP Blovice,
Rokycany a Hořovice). Bohužel, ani samotná Příbram se nenamáhala, aby jí byl v rušeném újezdu
převeden do správy katastr v Brdech, na který
měla ze zákona nárok, byť se jednalo o celkem
nevelké území. (Nejde tu ovšem jen o nějakou
územní ztrátu. Podle zákona orozpočtovém určení daní mohly obce na Příbramsku mít ze spravovaného území podstatně vyšší příjem, kdyby
k dělení území újezdu mezi kraje a okresy nedošlo, nebo proběhlo pro Příbramsko výhodněji.)
NEINFORMOVANÉ OBCE
Jak málo informovaná byla vedení obcí na Příbramsku o tom, co je vlastně CHKO a zvláštní
ochrana přírody, svědčí mj. i to, jak se obce vyjadřovaly k záměru zřídit v Brdech CHKO. Některé
obce (především na Rožmitálsku) nejprve odmítaly, aby na části jejich katastrů byla CHKO vyhlášena (a podle jejich přání pak MŽP původně

navrhovanou rozlohu CHKO Brdy – 380 km2 –
zásadně zredukovalo), aby později naopak požadovaly opětné zahrnutí části jejich území do chráněné oblasti. Tak tomu bylo např. v případě obce
Hvožďany a lokality známé Petráškovy hory
a tamního ložiska zlata. Nutno však konstatovat,
že tuto neinformovanost nelze klást za vinu
ministerstvům obrany a životního prostředí. Ta
od roku 2011 uspořádala celou řadu veřejných
besed s občany obcí a velmi vstřícně a trpělivě
vysvětlovala vše podstatné jejich představitelům.
Pracovníci obou ministerstev i AOPK ochotně
přijížděli na pozvání jednotlivých obcí a s jejich
vedeními projednávali všechny nejasnosti a„ladili noty“. Zvaly si je, naslouchaly jim avážně s nimi
jednaly však hlavně obce na Plzeňsku.
Aby byla situace ještě nepřehlednější, vložily
se do debat o vznik CHKO i nejrůznější a často
značně obskurní zájmové skupiny, kterým se
dokonce podařilo na čas přesvědčit některé obce
o tom, že lepší ochranu brdské přírody by zajistil
přírodní park, tedy institut veskrze formální, který ani neposkytuje zákonnou zvláštní ochranu
přírody a o jehož smysluplnosti a funkčnosti
vedou odborníci léta spory. Naštěstí nakonec zvítězil zdravý rozum a Brdy a jejich příroda budou
chráněny standardním aosvědčeným způsobem.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Vjezd soukromými
motorovými vozidly
je nadále zakázán.
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Před 800 lety „stála“ Příbram
asi 76 kilogramů stříbra

INFORMACE
Nepotřebný textil můžete odevzdat
v nových kontejnerech
Sociální družstvo Diakonie Broumov ve
spolupráci s městem Příbram umístilo další kontejnery na použitý textil, a to do ulice Petra Bezruče (naproti prodejně
Coop-Tuty) a do ulice Riegrova (za Uranem). „Kontejnery rozšířily místa, kde
mohou občané odevzdat obnošené věci, které jsou předávány lidem, kteří se dostali do
svízelné životní situace,“ řekl Marcel
Strnad, referent odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram. Kromě
těchto míst má Diakonie umístěny velké
žluté kontejnery na parkovišti u Albertu
na Zdaboři, v blízkosti vlakového nádraží
a u sběrného hnízda v ulici Ke Kocábě.
V průběhu loňského roku v nich bylo shromážděno přes 80 tun použitého textilu.

Letos slavíme 800 let, která uplynula od první písemné zmínky o Příbrami. O počátcích města píše Věra Smolová z příbramského
archivu.
soval svou závěť, příbramský statek ale ještě
nevlastnil.
Většinu tohoto statku zaujímal hluboký
hvozd. Zalesněný horský hřeben, tyčící se na
západě jako bezpečná hradba, se zvolna a měkce svažoval do údolí, kterým protékala říčka,
pramenící na nejjižnějším úbočí a odvádějící
vodu z celého újezdu. Na druhém břehu říčky
se opět rozkládal les, ale pokrýval vrchy už
nižší. Jen jedna hora, později označovaná za
svatou, se tam přirozeně vyjímala a pod její
ochranou bylo na nejpříhodnějším místě založeno středisko nového statku, tvořeného
několika vesnicemi. Stala se jím tržní osada
Příbram a v ní dřevěný dvorec, který spravoval
vilicus (šafář) a do něhož se soustřeďovala
služebná čeleď, muži a ženy. K dvorci patřili
kromě pozemků koně, voli, ovce a další hospodářská zvířata. Ve dvorci se soustřeďovaly platy a dávky.

1216

Originál listiny z roku 1216, uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni (repro: SOA Příbram)

Ještě ve 12. století musel vládnoucí Přemyslovec neustále objíždět svou zemi, protože
pouze jeho pravidelná návštěva i v těch nejzapadlejších koutech knížectví připomínala
lidem, kdo je jejím nejvyšším pánem. Když
pobýval jinde, v každém kraji ho zastupoval
hradský správce čili kastelán, který se časem
přirozeně toužil vymanit ze závislosti na svém
panovníkovi. Právě od něho ovšem kasteláni
dostávali za své rozličné služby výsluhy a dary,
z nichž nejvítanějším bývala půda.
KOLONIZACE JAKO HLEDÁNÍ NOVÝCH
MOŽNOSTÍ PRO OBŽIVU
S rostoucím počtem obyvatelstva nestačila
k uživení lidí dosud zúrodněná území, a proto
se musela kolonizovat dosud neosídlená,
nepříliš úrodná a výše položená zalesněná
území. Kníže část svých lesů svým oblíbencům přenechával, aby se o jejich kolonizaci
postarali. Nový pán a jeho pomocníci obvykle
jezdili po obvodu darovaného území, ohraničeného třeba potokem, rozvodím, cestami,
skálou a hřebenem hor, kde se hranice vinula
obvykle prostředkem lesa, zde zhruba tam,
kde byl hřeben nejvyšší. Když území ujezdili,
takto vzniklý újezd s pevnými hranicemi se
stal velmožovým majetkem. Velmož na jeho
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půdě usazoval své lidi, pro které například na
otcovských statcích jeho dosavadních rodových držav nebylo místo. Noví usedlíci část
lesa vykáceli a přeměnili v pole, část používali
k lesnímu hospodaření. Za užívání kolonizované půdy museli podle zvyklostí českého práva svému pánu platit.
Buď tímto způsobem od Přemysla Otakara I.,
nebo třeba dědictvím či koupí zřejmě získal
svůj podbrdský majetek syn někdejšího
kastelána plzeňského hradu Hroznata, zakladatel premonstrátského kláštera v Teplé
v západních Čechách. Když na jaře 1197 sepi-

Existence příbramského
kostela je v písemných
pramenech připomínána
poprvé zhruba k roku 1250.

20. června výše uvedeného
roku koupil pražský biskup
Ondřej statek Příbram od
pana Hroznaty, probošta
v Teplé, a to za 300 hřiven,
tedy asi za 76 kg stříbra.
V roce 1212 získal kníže Přemysl Otakar takzvanou Zlatou bulu sicilskou, privilegium
upravující poměr českých zemí k Říši a zaručující dědičnost českého královského titulu.
V roce 1214 byl zvolen pražským biskupem
Ondřej. Králi Přemyslovi Otakarovi I. se tehdy
jevil jako poslušný pastýř, který zajistí církvi
dobré a bezpečné postavení tak, že bude se
svým králem spolupracovat. Biskup Ondřej se
však roku 1215 účastnil nejvýznačnějšího
reformního církevního shromáždění, IV. lateránského koncilu, který na něj silně zapůsobil.
Po vzoru jiných evropských biskupů chtěl pro
svůj úřad získat hospodářskou a z ní vycházející právní nezávislost na světské moci. Začal
také vymáhat dávno ustanovený biskupský
desátek, jehož vybírání dosud probíhalo všelijak a jehož část zadržovali zakladatelé kostelů
a klášterů.
STATEK, KTERÝ SE MOC NEHODIL
Tepelský klášter v této při zastupoval jeho
probošt Hroznata, který spor nakonec urovnal.
Během dlouhých vyjednávání se Hroznata
také uvolil biskupu Ondřejovi prodat ze svého

Po založení újezdu byl nad příbramským tržištěm postaven kostel sv. Jakuba Většího (foto: wikimedia, Michal
Ritter)

osobního majetku statek (praedium) řečený
Příbram, který se mu vzhledem ke vzdálenosti
od Teplé vlastně moc nehodil. Jeho poloha
poměrně blízko Prahy ale vyhovovala biskupovi.
Biskup Ondřej díky svému úsilí právě získal
100 hřiven stříbra od milevského opata za statek Stranná u Neveklova, kterou milevskému
opatovi kdysi přenechal jeho předchůdce biskup Daniel II., a tak určil tuto částku panu Hroznatovi, proboštovi v Teplé, na částečnou
úhradu za statek Příbram.
Biskup Ondřej pak využil příležitosti, když
Přemysl I. svolal začátkem června 1216 do Prahy reprezentativní shromáždění předních
Čechů včetně duchovních hodnostářů, které
podle Přemyslova přání navrhlo zvolení tehdy
jedenáctiletého Přemyslova syna Václava českým králem. Ondřej následně sezval všechny

Biskup Ondřej zůstal panu
Hroznatovi za Příbram
dlužen 200 hřiven. Až na
přelomu let 1227–1228
Ondřejův nástupce biskup
Jan II. zaplatil část dluhu ve
výši 30 hřiven za újezd
Příbram Hroznatově sestře
a dědičce Vojslavě.

církevní hodnostáře do pražské kapituly, kde
se s milevským opatem a jeho bratry definitivně vyrovnal. Aby svému činu dodal váhy,
pohrozil biskupskou klatbou všem, kteří by
tuto dohodu nerespektovali. V listině vydané
20. června 1216 je uvedeno, že pražský biskup
Ondřej koupil statek Příbram od pana Hroznaty, probošta v Teplé (tedy nikoliv od kláštera),
a to za 300 hřiven, tedy asi za 76 kg stříbra.
Listina byla stvrzena menší pečetí biskupa
Daniela s jeho vyobrazením a větší pečetí pražské kapituly s vyobrazením sv. Vojtěcha a sv.
Václava.
Vzhledem k výši kupní ceny se nemohlo jednat o pouhou jednu ves či dvůr. Byl to statek,
k němuž bezpochyby patřilo v té době dalších
8 až 10 drobných vsí a samot. Biskup Ondřej
zůstal panu Hroznatovi za Příbram dlužen 200
hřiven. Až na přelomu let 1227–1228 Ondřejův
nástupce biskup Jan II. zaplatil část dluhu ve
výši 30 hřiven za újezd (circuitus) Příbram Hroznatově sestře a dědičce Vojslavě, zakladatelce
ženského premonstrátského kláštera v Chotěšově. O dalších splátkách se doklady nedochovaly.
KOSTEL JAKO SVĚDEK DÁVNÝCH ČASŮ
Brzy po založení újezdu byl nad příbramským tržištěm postaven kostel sv. Jakuba Většího, mimochodem i patrona horníků. Část
ostatků tohoto apoštola se v roce 1212 dostala
do pražského biskupova kostela (katedrály
sv. Víta). Existence příbramského kostela je
v písemných pramenech připomínána poprvé
zhruba k roku 1250. Během staletí byl tento
farní kostel několikrát přestavěn, přesto dosud
zůstává nejstarším stojícím svědkem příbramské historie.

Jak získat peníze z FOMu
Příbramští radní doporučili zastupitelům
vyhlásit v tomto roce 1. výběrové řízení
na poskytování zápůjček z Fondu oprav
a modernizace (FOM). Podat žádosti lze
do 10. února, výběrové řízení se uskuteční
17. února 2016. Žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na městském
úřadu a webu pribram.eu. Předpokládá
se, že smlouvy by byly uzavřeny nejpozději v průběhu dubna 2016.

Město má další dva kilometry
rekonstruovaných komunikací
V polovině prosince loňského roku byla
slavnostně ukončena rekonstrukce některých místních komunikací v Příbrami
v celkové délce 1,8 kilometru. Jednalo se
o ulici Hrabákovu, nám. Dr. Josefa Theurera, K Dolu Marie a části ulic Jinecká,
Březnická, Čechovská a Sportovní. Do
tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se
zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň
v oblastech se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které
vyžadují kvalitní napojení. Celková cena
stavebních prací podle smluv o dílo
dosáhla téměř 30 milionů korun a zakázku realizovala společnost Bögl a Krýsl. Na
tento projekt byla schválena dotace z ROP
Střední Čechy ve výši 20 milionů korun.

S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram
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Hroznata byl prvním
historickým vlastníkem
Příbrami
Blahoslavený Hroznata (asi 1160/70–1217) se do dějin zapsal jako mučedník, ale také
první doložený vlastník Příbrami.

Foto: SOA Praha

V letošním roce slaví naše město 800. výročí
od své první zmínky v historických pramenech. Po celý rok si je budeme připomínat
rekapitulací příbramské historie prostřednictvím jedné kapitoly z dějin města a jedním
medailonkem historické osobnosti. Stane se,
že tak některá osobnost bude uvedena
v našem seriálku podruhé, ale to ani jinak
nejde, nemáme-li vynechat ty nejdůležitější.
Na počátku psané příbramské historie stojí
legendami opředená postava našich dějin, blahoslavený rytíř Hroznata.
IMPOZANTNÍ BOHATSTVÍ I KVALITNÍ
VZDĚLÁNÍ
Hroznata patřil k přednímu rodu české
šlechty, který měl ve znaku trojí paroží a kterým se souhrnně říká Hroznatovci. Nejvýznamnější větev tohoto rodu se pak nazývala
pány z Vrtby. Hroznata od narození patřil
k zemské elitě a byl zvyklý se pohybovat v blízkosti vládnoucího knížete. Jeho bohatství bylo
impozantní, byl vzdělaný a skýtala se mu velkolepá kariéra. Podle legendy během jediného
roku, kdy přišel o manželku i jediného syna,
ztratil zájem o světský život a cele se oddal
službě Bohu.

První zmínka o Příbrami
pochází z listiny datované
20. června roku 1216.

Tehdejší doba byla zjitřena křížovými
výpravami za osvobození Božího hrobu v Jeruzalémě a Hroznata se chtěl na těchto výpravách podílet. Dvakrát se o tento cíl pokusil,
avšak bez úspěchu. Poprvé mu prý došla odvaha, když uviděl rozbouřené moře, a tak, aby
se vykoupil z daného slibu, založil v roce 1193
na svém panství v Teplé premonstrátský klášter, který bohatě obdaroval. Po vyhlášení druhé křížové výpravy v roce 1195 se opět pokusil
dostat se do Palestiny, a pro případ, že by na
výpravě zahynul, odkázal všechen svůj zbývající majetek klášteru v Teplé. Ani tentokrát
Hroznata k Božímu hrobu nedospěl, pravděpodobně kvůli nejistotě v Čechách po smrti
knížete Jindřicha Břetislava, který byl Hroznatův ochránce.
Hroznata tak v roce 1202 vstoupil do řádu
premonstrátů a po čase se stal i opatem „svého“ kláštera v Teplé. Přesto se i nadále aktivně
účastnil domácí politiky, vystupoval zejména
na ochranu zájmů církve, a zapletl se i do sporu
mezi vládnoucími Přemyslovci. Teprve ke
konci života se uchýlil zcela do ústraní tepelského kláštera. Zemřel v roce 1217 mučednickou smrtí. Byl totiž přepaden a zajat
loupeživými rytíři a uvězněn pro výkupné,
které měl složit tepelský klášter. Hroznata
místo svobody z peněz kláštera volil raději
smrt, a je proto dodnes oslavován jako mučedník církve a patron českých premonstrátů.
A jaký byl tedy jeho vztah k Příbrami?
On osobně zde možná ani nikdy nebyl. Pro
Příbram je však první historickou osobností,
kterou umíme pojmenovat (odmyslíme-li bájného a nijak identifikovatelného Příbrama,
který dal našemu městu jméno). První zmínka
o Příbrami pochází z listiny datované 20. června roku 1216, kdy si pražský biskup Ondřej
nechal proplatit 100 hřiven stříbra od milevského opata, které okamžitě postoupil nám
známému Hroznatovi, tehdy již převorovi
kláštera v Teplé. A celá tato složitá operace
byla provedena jako úhrada dluhu za ves Příbram, kterou pražský biskup krátce před tím
koupil právě od Hroznaty. Je tedy jisté, že rytíř
Hroznata byl prvním historickým vlastníkem
Příbramě – a to před rokem 1216 – a tudíž její
první historickou osobností.
S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

LEDEN
1. 1. 1966
Podnik Jáchymovské doly byl
přejmenován na Uranové doly.

3. 1. 1676
Santino Cereghetti a Antonio Soldati
uzavřeli smlouvu na výzdobu
Dušičkové kaple na Svaté Hoře.

4. 1. 1906
Rada města Březové Hory jednala
o možnosti zřízení továrny na tabák na
Březových Horách a rozhodla v zájmu
věci vyslat do Vídně deputaci s peticí.

5. 1. 1846
Zemřel P. dr. František Kostka,
příbramský děkan.

11. 1. 1936
Prudký vichr smetl všechny prodejní
stoly i s vyloženým zbožím při sobotních trzích na náměstí T. G. Masaryka.

14. 1. 1866
Březohorská městská rada jmenovala
šestičlenný výbor k přípravě zřízení
samostatné farnosti.

20. 1. 1896
Narodil se v Příbrami František Rudolf
Vojíř, učitel a spisovatel dětských knih.

26. 1. 1786
Uskutečnil se první pohřeb na dnešním
tzv. starém hřbitově (u bývalé 4. ZŠ).

27. 1. 1926
V zadním traktu hostince U Zlatého
soudku byl zahájen provoz tělocvičny
Dělnická tělocvičná jednota Příbram.

28. 1. 1956
V příbramské Sokolovně se konal ples
KSČ, na kterém hrála Hudba Sboru
národní bezpečnosti.

INFORMACE
Včelaři darovali více než metrák medu
Příbramské mateřské školy dostaly před
Vánocemi od dvou místních organizací
včelařů (Jiří Roub, Václav Hoch) celkem
108 kilogramů medu. Tradice darování
medu se datuje od roku 2004. Za všechny
roky včelaři darovali dětem celkem 1088
kilogramu medu. Slavnostního předání
medu v Mateřské škole pod Svatou Horou
se zúčastnili i mladí Včelaříci Příbram ze
Základní školy pod Svatou Horou. „Jsem
velice rád, že spolupráce s našimi včelaři
funguje již tolik let. Zároveň je skvělé, že své
zkušenosti a znalosti předávají i mladé generaci,“ informoval místostarosta města Příbrami Václav Švenda.
Krátké aktuality zpracoval Stanislav D. Břeň
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KALENDÁŘ AKCÍ
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
14. 1. 19.00 Kdo se bojí Virginie Woolfové?
15. 1. 19.00 Caveman
17. 1. 15.00 Křemílek a Vochomůrka
19. 1. 19.00 Prokletí nefritového škorpióna
19. 1. 19.00 Renata Drössler
21. 1. 19.00 Deštivé dny
22. 1. 19.00 Balada pro banditu
23. 1. 17.00 Prodaná nevěsta
23. 1. 19.00 František Nedvěd s kapelou Tie
Break
25. 1. 19.00 Válka Roseových
2. 2. 19.00 Manželský poker
3. 2. 19.00 Monology vagíny
5. 2. 19.00 Hvězdné manýry
6. 2. 17.00 Tajemný hrad v Karpatech
7. 2. 19.00 Božská Sarah
9. 2. 17.00 Višňový sad
11. 2. 19.00 Lucie Bílá - koncert
12. 2. 19.00 S Pydlou v zádech
13. 2. 19.00 Prodaná nevěsta
15. 2. 19.00 Válka Roseových
18. 2. 19.00 Višňový sad
19. 2. 19.00 Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka
23. 2. 19.00 Rangers Band – koncert
25. 2. 19.00 Sen noci svatojánské
26. 2. 19.00 Sen noci svatojánské
27. 2. 19.00 Hrdý Budžes
28. 2. 15.00 Smolíček Pacholíček
29. 2. 19.00 Karel Plíhal – koncert
KINO PŘÍBRAM
15. 1. 20.00 Revenant Zmrtvýchvstání
16. 1. 16.00 Ledová sezóna
16. 1. 19.00 Creed
17. 1. 16.00 Muzikál aneb Cesty ke štěstí
20. 1. 16.30 Sněhová královna 2
21. 1. 19.00 Už teď mi chybíš
22. 1. 20.00 Tajemství jejich očí
23. 1. 16.00 Kyky Ryky a pár vajec
23. 1. 19.00 Prach a broky
24. 1. 16.00 Lída Baarová
27. 1. 16.30 Žabák Ribit
28. 1. 19.00 Padesát odstínů černé
29. 1. 20.00 Les sebevrahů
30. 1. 16. 00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná
jízda
30. 1. 19.00 Sázka na nejistotu
31. 1. 16.00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná
jízda
ESTRÁDNÍ SÁL KD PŘÍBRAM
15. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
21. 1. 16.00 Zabijačkový ples pro seniory
22. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram
30. 1. 20.00 Divadelní ples
5. 2. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
12. 2. 20.00 Precedens – koncert
26. 2. 19.00 Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
27. 2. 19.00 Společenský charitativní ples
Kiwanis
SOKOLOVNA PŘÍBRAM
15. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ Příbram
23. 1. 19.00 Ples horníků a hutníků
13. 2. 19.00 Ples hasičů
19. 2. 19.00 Ples rybářů
D-KLUB PŘÍBRAM
18. 1. 19.00 Jana Rychterová

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
26. 1. 17.00 Dějiny umění: Graﬁka (přednáška)
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
13. 1.
Jak to bylo na počátku aneb Kdo
byl Hroznata
10. 2.
Zlatý věk renesance aneb
Rudolf II. měl stříbro rád
11. 2.
Vernisáž výstavy Příbram
SPOLEK VE ČTVRTEK
28. 1.
Lakuna – šanson
11. 2.
Přednáška Pravá Kuba
MĚSTO PŘÍBRAM
14. 1. 17.00 Beseda Zelená páteř města
v Kulturním domě Příbram
18. 1. 16.00 14. zasedání Zastupitelstva
města Příbram
FOTBAL: STADION NA LITAVCE
20. 2.
1. FK – Slovácko
VOLEJBALOVÝ KLUB EURO SITEX PŘÍBRAM
16. 1. 17.00 VK Příbram – VK Dukla Liberec
23. 1. 17.00 VK Příbram – VK Jihostroj České
Budějovice
6. 2. 17.00 VK Příbram – Volejbal Brno, a. s.
13. 2. 17.00 VK Příbram – VK Karbo Benátky
nad Jizerou
ZIMNÍ STADION PŘÍBRAM
23. 1.
HC Příbram – Mělník
13. 2.
HC Příbram – Slaný
OHK PŘÍBRAM – SEMINÁŘE
15. 1.
DPH v roce 2016 a kontrolní
hlášení k DPH
22. 1.
Nemocenské pojištění
a pojistné na sociální
zabezpečení k 1. 1. 2016
8. 2.
Daň z příjmů 2016 a další změny
mimo DPH
15. 2.
Zákonné povinnosti společností
a podnikatelů, a jak je plnit
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
15. 1. a 16. 1.
ZŠ, Březové Hory,
Prokopská 337
15. 1. a 16. 1.
ZŠ, Bratří Čapků 279
15. 1. a 16. 1.
ZŠ, Jiráskovy sady 273
15. 1. a 16. 1.
Waldorfská ZŠ, Hornická 327
18. 1. a 19. 1.
ZŠ pod Svatou Horou,
Balbínova 328
21. 1. a 22. 1.
ZŠ, 28. října 1
23. 1.
ZŠ, Školní 75
2. 2.
ZŠ, Pod Šachtami 335
OBECNICE
6. 2.

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice
Fotograf František Drtikol
– život a dílo
příbramského rodáka
22. 1.–21. 2.
Já je někdo jiný (výstava
skupiny českých
a slovenských surrealistů)
– vernisáž 21. 1. v 17 h
22. 1.–21. 2.
Petr Bambousek: Příběhy
fotograﬁí – vernisáž 21. 1.
v 18 h
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
Do 22. 1.
Hanuš Jelínek a Příbram
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Do 30. 10.
U Kapišosů – vodníci a hastrmani
divadelních tůní
Do 15. 5.
Poslední bitva 2. světové války
v Evropě u Slivice
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Do 30. 6.
Ani gram uranu okupantům
Do 30. 12.
Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12.
Skautská lilie za ostnatým
drátem
Do 30. 12.
Významné osobnosti
1., 2. a 3. odboje

INFORMACE
Pronajměte si tělocvičnu v Žežické
Město Příbram nabízí pronájem malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. 193 (bývalá
8. ZŠ), a to v odpoledních hodinách (nejdéle
do 18.00). Bližší informace poskytne odbor
správy majetku na telefonu 318 402 568.

Změna provozní doby Infocentra MěÚ
Od 1. 1. 2016 je Infocentrum v Zámečku-Ernestinu otevřeno denně od 10 do 16 h.
Ve dnech 24.–26. 12. a 1. 1. je zavřeno.

INFOSERVIS
MĚSTA
PŘÍBRAMI
JEDNODUCHÁ
REGISTRACE
Stačí jen vaše mobilní telefonní číslo,
e-mailová adresa a ulice vašeho
bydliště/podnikání.
On-line na www.infoservis.pribram.eu
nebo na základě formuláře, který je

Zlatý nuget Bečánova

SENIOR POINT PŘÍBRAM
2. 2. 10.00 Slavnostní otevření

(Městský úřad, Knihovna Jana Drdy,
infocentrum na Zámečku-Ernestinu,
aquapark).

Žežická 193

Registrace zabere 20 vteřin
vašeho času.
Služba ZDARMA.

COWÁRNA PŘÍBRAM III
Komenského nám.
21. 1. 19.00 přednáška – Jan Horký – Držitel
Grand Prix – Národní cena za
architekturu
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Pronájem městských bytů
Město zveřejňuje záměr pronájmu – výběrové řízení uvolněných bytů. Nabídky
přijímáme do 20. 1. 2016 do 8.00 hodin. Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední
desce MěÚ Příbram v Tyršově ulici a na http://edeska.pribram.eu/eDeska/.
Příbram I,
nám. T. G. M. 98

Příbram I,
Hailova 117

Byt č. 4 (3+1) o výměře
87 m2.

Byt č. 5 (2+1) o výměře
82,49 m2.

Minimální nájemné: 80 Kč/m2
Měsíční záloha na služby: 3 200 Kč

Minimální nájemné: 80 Kč/m2
Měsíční záloha na služby: 3 000 Kč

Příbram I,
Hailova 117

Příbram I,
Pivovarská 132

Byt č. 12 (1+1) o výměře
49,34 m2.

Byt č. 9 (3+1) o výměře
70,03 m2.

Minimální nájemné: 80 Kč/m2
Měsíční záloha na služby: 2 200 Kč

Minimální nájemné: 80 Kč/m2
Měsíční záloha na služby: 3 200 Kč

Příbram III,
Dlouhá 103

Příbram IV,
Čs. armády 5

Byt č. 17 (1+1) o výměře
35,75 m2.

Byt č. 16 (1+0) o výměře
42,57 m2.

Minimální nájemné: 80 Kč/m2
Měsíční záloha na služby: 2 200 Kč

Minimální nájemné: 80 Kč/m2
Měsíční záloha na služby: 1 800 Kč
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