
K o n c e p c e  b y d l e n í  m ě s t a
V  minulém vydání Kahanu jsme informovali o tom, že město Příbram nechalo zpracovat 
„Podkladovou analýzu Koncepce bydlení města Příbram“ (dále analýza), která má za úkol 
posloužit jako podkladový materiál pro vznikající koncepci bydlení. 
Pracovní skupina pod vedením místostarostky Aleny Ženíškové také řeší, jakým způsobem má dále 
město nakládat s byty ve svém vlastnictví a jak nastavit nová a komplexní pravidla pro nakládání              
s bytovým fondem tak, aby bytový fond dále nechátral. Zastupitelé města obdrželi k připomínkám 
novou směrnici definující pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram. 
 
Současná struktura bytového fondu 
Město Příbram vlastní v současné době celkem 631 bytových jednotek, které jsou rozděleny                       
do následujících kategorií: standardní byty (90 bytů), standardní byty v domech vlastněných 
Společenstvími vlastníků bytových jednotek (66 bytů), sociální byty (50 bytů), služební byty 
a byty pro veřejně prospěšné zaměstnance (52 bytů), byty pro příjmově vymezené osoby 
– sociální byty (19 bytů), byty se sníženou kvalitou (14 bytů), služební byty (10 bytů) a byty                        
v domech s pečovatelskou službou (330 bytů). 

Jak je to s cenou nájemného v městských bytech
V současné době je nájemné ve většině bytů vlastněných městem (175 bytů) - mimo Domů 
s  pečovatelskou službou (DPS) - stanoveno na částku 18 Kč za m2. U bytů v DPS je nájemné                              
15 a 21 Kč za m2 (322 bytů). Další částky nájemného jsou za m2 následující: 10 Kč (6 bytů),                                          
13 Kč (7 bytů), 20 Kč (30 bytů), 23 Kč (5 bytů), 25 Kč (20 bytů), 26 Kč (5 bytů), 30 Kč (12 bytů),  
35 Kč (7 bytů), 47 a 28 Kč – výše nájemného je určena podmínkami dotace Státního fondu rozvoje 
bydlení (26 bytů), 60 Kč (celkem 4 byty). 
„Jak z  analýzy vyplývá, nájemné v městských bytech je rekordně nízké. Pravděpodobně jedno                                  
z nejnižších v rámci ČR vůbec,“ uvádí v  této souvislosti místostarostka města Alena Ženíšková. 
Nájemné se po léta nezvyšovalo, a to ani o minimálně povolenou zákonnou částku, což způsobilo 
chronický nedostatek finančních prostředků na údržbu stávajícího bytového fondu. „Příjemný levný 
nájem byl na straně druhé „vyvážen“ chátráním,“ doplňuje místostarostka.
Rekordně nízké nájemné však není jediným problémem, se kterým si bude muset vznikající nová 
koncepce bydlení poradit. „Problematické se také jeví vyvádění zisků z  bytového fondu a používání 
peněz pro jiné potřeby města. Za takových  okolností není bytový fond do budoucna samoudržitelný,“ 
konstatuje analýza.
Vyvádění finančních prostředků z  příjmů bytového fondu je tak druhou závažnou příčinou 
jeho podfinancování a postupného chátrání. Bude záležet jen na politickém rozhodnutí, zda 
tržby z  příjmů za pronájmy bytů budou investovány do obnovy bytového fondu beze zbytku. 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                       - pokračování na další straně -

Bohové se smějí…
V  jednom městě, vzdáleném ještě méně než by si 
Příbramák pomyslel, odchytila cizinecká policie emigranty. 
Ten nejmenší z  nich, malý kluk, se pohodlně usadil 
na zavazadlech nedaleko centra města. Bdělí občané 
nahlásili, že už jsou i tady. Policie tedy konala. V atmosféře 
nepřátelských pohledů je odvezla a vyslechla. Vyšlo najevo, 
že se jedná o Bulhary na dovolené, kteří před hotelem 
čekali na taxíka. Úsměvné? To by se naštěstí nám, řádným 
občanům České republiky stát nemohlo. Nebo snad mohlo? 
Ona bulharština a čeština v uchu třeba takového Australana 
nebo Švéda, to není zas tak daleko od sebe…

Ve stejném městě jeden spořádaný občan přišel do práce 
a zjistil, že dílna je zavřená, neboť firma je ode dneška 
v  insolvenci. Stal se čerstvým nezaměstnaným. Odebral 
se domů poreferovat o té šlamastice manželce, ale nalezl 
ji pod duchnou s  jistým nechvalně známým svalovcem. 
Byt nebyl jeho, a tak se odebral nejdříve na úřad práce                                              
a potom do hotelu. Po týdnu mu došly peníze, a tak si zkusil 
svoji první noc na lavičce v parku. A potom druhou a potom 
další a další… Po čase začal zavánět tak, že do práce by ho 
nevzali ani v kafilerce. 

A do třetice něco z okolí. Měli se rádi. Ona se k  němu 
nastěhovala. Byt byl jeho. Měli spolu dítě. Jedné sychravé 
noci ji On vyvlekl za vlasy v noční košili na ulici a zanechal ji 
tam i s malou holčičkou choulit se v dešti. Městská policie ji 
odvezla do azylového domu, kde naštěstí zbylo ještě jedno, 
poslední, krizové lůžko. Od té doby žije v azylovém domě                 
a moc by si přála dostat v životě ještě jednu šanci…

Co mají všechny tyto minipříběhy společného? Tou 
společnou věcí je přesvědčení, že ošklivé věci se mohou 
stát jen někomu jinému. „Ze mne nikdy uprchlík, ani 
bezdomovec být nemůže,“ říkáme si. Kde jenom bereme tu 
jistotu, že všechno navždy bude tak, jak si myslíme? Jedno 
staré římské přísloví říká, že nejvíc se bohové nasmějí, když 
poslouchají naše plány.

Město Příbram má v  plánu zbudovat v  co nejkratší době 
nízkoprahové denní centrum. Česky řečeno, jedná se                                                                    
o místo, kde mohou příbramské osoby bez přístřeší požádat 
o jídlo, sprchu, vyprání ošacení, popř. přespání. Nic tam není 
zadarmo a každou přijatou službu je nutno městu zaplatit 
formou veřejně prospěšných prací. Nejen ze zákona, ale                                                                                                            
i z  obyčejné lidské slitovnosti jsme povinni přiznat právo 
na život tomu, kdo se ocitne v nouzi a sám projeví vůli se 
zachránit. Nejrychlejší a nejlevnější cesta, po které se vedení 
města v  řešení této věci vydalo, je kontejnerové bydlení. 
Všechny jiné varianty, tzn. úpravy stávajících objektů, anebo 
nová výstavba jsou momentálně mimo finanční možnosti 
města.

Zbývá už jen určit vhodné místo. Zkušenosti z jiných měst 
říkají, že by nemělo být daleko od centra, neboť tyto osoby 
se z  praktických důvodů stahují právě tam. Chceme-li je 
tedy dostat od škol a od náměstí, nemůžeme ono centrum 
postavit v  lese. Nefungovalo by to. Prostě musí být tam, 
kde bydlí i ostatní. Jinak resocializace nenastává. A jak se 
k tomu staví ti, v  jejichž blízkosti by mělo centrum stát? 
Samozřejmě že „typicky lidsky“. „Nedělejte to tady, udělejte 
to jinde. V blízkosti někoho jiného. Hlavně ne blízko mne“. 

Nedávno zesnulý Terry Pratchett v jedné ze svých knih říká: 
„Nikdy nestav vězení tak, aby si v  něm sám nemohl strávit 
nějaký ten rok.“ Terry sice nikdy nic nemyslel úplně vážně, 
ale stejně bych se nad jeho radou alespoň zamyslel. Jeden 
nikdy neví, jak mu osud karty zamíchá. 

Ing. Jindřich Vařeka, starosta města

Pozvánka na 10. zasedání ZM Příbram. Můžete sledovat i on-line.
V pondělí 14. 9. 2015 od 16 hodin se v jednacím sále v Příbrami I, nám. TGM 121, uskuteční 10. jednání 
ZM Příbram. Zasedání můžete sledovat buď přímo na místě, nebo z pohodlí svých domovů přes internet 
na serveru Youtube. Přesný odkaz naleznete v  den konání zastupitelstva na oficiálních stránkách města 
Příbram na adrese www.pribram.eu.

Podklady pro jednání zastupitelstva (důvodové zprávy) budou zveřejněny na www.pribram.eu v rozsahu, který 
umožňuje zákon o ochraně osobních údajů. Více zde: http://www.pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/
zastupitelstvo/zasedani-zastupitelstva-2014-2018.html. O navrženém programu připravovaného zasedání 
ZM budou občané informováni předem v zákonem stanovené lhůtě, a to jak na webových stránkách, tak 
způsobem v místě obvyklým, tedy umístěním informace na plakátovacích plochách.



Kontejnerové přístřeší 
Město má v úmyslu v rámci nové koncepce poskytování sociálních a zdravotních 
služeb vybudovat pro lidi bez přístřeší a v  nouzi novou sociální službu se vším všudy - 
pochopitelně v odpovídající kapacitě a odpovídající kvalitě - nízkoprahové denní centrum 
s noclehárnou. Na otázky týkající se této problematiky odpovídá místostarostka města 
Příbrami Alena Ženíšková.

Pro koho bude toto centrum 
určeno?

Dočasný azyl v  něm najdou 
příbramské osoby bez přístřeší 
a lidé v  aktuální nouzi. Centrum 
nezřizujeme pro muslimské imi-
granty, ani pro cizí státní příslušníky 
či uprchlíky, jak se psalo v některých 
diskusích na internetu, chceme se 
pouze postarat o své příbramské 
občany bez domova. Jednopatrové 
mobilní kontejnerové sestavy budou 
určeny výhradně k poskytování 
sociálních služeb těmto lidem. Toto 
nízkoprahové centrum je prvním 
stupněm v  nastavení modelu tzv. 

prostupného bydlení, na kterém se již pracuje. Péči však lidé bez domova nedostanou 
zadarmo. Systém bude nastaven tak, že příjemce služby nízkoprahového centra si bude 
muset jakoukoli výhodu odpracovat veřejně prospěšnou prací pro město, například  
u Technických služeb Příbram.

Proč pomáhat zrovna těmto lidem? 

Vedení radnice nechce a ze zákona ani nemůže připustit, aby lidé bez domova umírali                                         
v příbramských ulicích bez jakékoliv pomoci tak, jako se například stalo na začátku prázdnin.                   
I tito lidé mají právo na život. To, že kdokoliv přijde o bydlení, se může v dnešní době stát 
velmi rychle. Neumím si představit, že by někdo opravdu chtěl vídat občany povalující se  
na ulicích, zastávkách či v okolí škol. Jsem toho názoru, že vyspělost společnosti se pozná 
podle toho, jak se dokáže postarat o své potřebné.

Kde bude toto centrum z kontejnerů postaveno a kolik to bude stát?

Bude stát v areálu bývalé kotelny na mazut v ulici Čs. armády a mělo by začít fungovat letošní 
zimu. Pokud by se stavbu nepodařilo dokončit, bezdomovcům bude na tomto místě postaven 
velký vojenský stan, který by byl pro lidi bez domova do dostavby centra alternativou v době 
velkých mrazů. Předpokládané náklady na vybudování 1. etapy centra by měly činit něco 
kolem 4 mil. Kč. Levnější variantu se nám bohužel nepodařilo nalézt.

Proč bude centrum zbudováno zrovna v centru města?

Myslím, že naprostá většina Příbramáků vůbec nezaregistrovala, že ubytovna pro lidi 
bez přístřeší již v  centru města existovala, a to hned vedle radnice v ulici Na Příkopech. 
Tato ubytovna však byla k poslednímu červnu letošního roku uzavřena. Lidé bez přístřeší 
nemohou na zimu zůstat bez pomoci.

Když je teď ubytovna zavřená, kdo se o bezdomovce stará?

Stejně tak jako v  minulosti, tak i teď se o naše bezdomovce stará Farní charita Beroun, 
samozřejmě ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Příbrami, kteří  
s těmito lidmi bez přístřeší dlouhodobě pracují v tzv. systému pravidelné práce streetworku, 
kdy dojíždí do města Příbrami jeden den v týdnu, vždy v pondělí. Stále však hovoříme pouze 
o práci „na ulici“. Podle posledních informací žije v Příbrami asi 5 desítek lidí bez přístřeší. 
Zdaleka ne všichni jsou opilci a vagabundi, mnozí z nich jsou slušní lidé a od města se právem 
očekává, že tyto lidi nenechá bez pomoci na ulici. 

Je práce streetworku a následná péče v nízkoprahových centrech tak důležitá?

Jednoznačně je. Terénní pracovníci mohou lidem v nouzi pomoci zprostředkovat bydlení, 
pomoci s hledáním práce nebo i lékařského ošetření. Pomáhají také v oblastech dluhů, 
agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, které jsou nutné pro udržení stávajícího bydlení, 
provádí základní zdravotní úkony bez odbornosti, vydávají materiální pomoc, jako je 

ošacení, hygienické potřeby či potravinová 
pomoc, a věnují se jak lidem, kteří jsou  
bez přístřeší dlouhodobě, tak i uživatelům, 
kteří jsou „na ulici“ teprve krátký čas, a lze je tak 
zachytit dříve, než na samotné dno propadnou. 
Ne vždy se člověk stane bezdomovcem vlastní 
vinou. Stačí jeden chybný krok a už se vezete... 
Stát se to může komukoliv.

Proč se otázky ve věci sociální péče v poslední 
době tak řeší?

Pokud by město na pomoc sociálně slabým 
rezignovalo, málokdo si dovede představit, 
jak by to tady ve městě za čas vypadalo. Proto 
pomáháme nejen bezdomovcům, ale i lidem  

a rodinám v našem azylovém domě nebo 
v sociálních bytech. Odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi v této záležitosti dělají 
maximum a jenom díky jejich soustavné práci vypadá město tak, jak vypadá. Pokud nemáte 
práci, nemáte peníze, záhy ztratíte byt a potom už nezbývá než přijmout pomocnou ruku, 
abyste se zase mohli na své vlastní nohy postavit. Nechtějme žít ve společnosti, kde ztráta 
zaměstnání rovná se boj o holý život. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí radnice

Koncepce bydlení města
- pokračování z první strany

Možnosti řešení bytové otázky v Příbrami
Velikou zátěží do budoucna jsou převažující smlouvy na dobu neurčitou, kdy 
není možné výrazně navyšovat nájemné, a možnosti města s nakládáním s byty 
jsou tak značně omezené. V praxi to znamená, že nájem v městských bytech 
lze zvýšit maximálně o 20 % jednou za tři roky. Podle tohoto modelu by se tedy 
zvyšování nájmu dělo následujícím způsobem:
Současné nájemné se v  průměru pohybuje kolem 18 Kč/m2. Nákladové 
nájemné je minimální nájemné umožňující potřebnou údržbu bytového fondu 
a pohybuje se obvykle kolem částky 50 Kč/m2.  Na úroveň blížící se nákladovému 
nájemnému se tedy u bytů pronajatých na dobu neurčitou lze dostat nejdříve 
za 15 let. Do té doby však již bude nákladové nájemné podstatně vyšší.
Smyslem zákona č. 107/2006 bylo krom jiného stanovit cílové nájemné, které 
umožní městům udržovat svůj bytový fond. Pro město Příbram mělo dosahovat 
částky 68,41 Kč/m2. Analýza v  jednom ze svých doporučení navrhuje zjistit, 
proč město v minulosti nevyužilo svých zákonných možností.
Pro úplnost je třeba uvést, že aktuální tržní nájemné se v Příbrami pohybuje                       
na úrovni cca 125 Kč/m2. Současný princip nájemního vztahu mezi městem 
jako pronajímatelem a občanem jako nájemcem popisuje starosta města slovy: 
„My předstíráme, že se o byty staráme, a občan předstírá, že nám za to platí. Pokud 
se u pronajímání standardních bytů v městském majetku budeme chtít zákonným 
tempem dopracovat k  reálnému tržnímu nájemnému, bude to úkol, který budou 
plnit ještě příští generace.“ 
Samostatným problémem je nepříznivá změna demografické křivky 
příbramské populace z posledních let. Podle věkové pyramidy města Příbram 

vzroste počet lidí v důchodovém věku do roku 2030 zhruba o třetinu, zatímco 
počet v produktivním věku se bude dále snižovat. Kapacity městského bydlení 
pro tuto skupinu obyvatel se nacházejí v  domech s  pečovatelskou službou 
(DPS) a v Domově důchodců v Příbrami-Březových Horách. V současné době 
se počet obyvatel žijících v  DPS pohybuje kolem 380. V  městském domově 
důchodců potom 59 osob. Počet míst v  DPS je uspokojivý. Nedostatek míst 
je naopak v domově důchodců, jehož kapacita 59 míst je z hlediska výhledu                                           
do budoucna nedostatečná. „Doporučujeme proto zvážit výstavbu dalšího 
domova důchodců,“ konstatuje dále analýza.
„Zcela samostatnou skupinou jsou zdravotně handicapovaní, pro které neexistuje 
v  Příbrami žádné chráněné bydlení, a většina postižených osob proto stále bydlí 
s rodiči či rodinou, přestože mnozí by se rádi osamostatnili,“ říká místostarostka.
Analýza dále doporučuje zabývat se startovacími byty pro mladé rodiny 
a také navýšením bytů sociálních. Celkově z analýzy vyplývá, že město by tedy 
mělo koupit nebo postavit minimálně 150 nových bytů. V případě, že by však 
došlo k  navrhovanému odprodeji zhruba 145 bytových jednotek, které jsou 
v současné době pronajímány na dobu neurčitou, muselo by město dalších 145 
bytů přikoupit nebo dostavět.
V nadcházejícím období bude před vedením města stát velký úkol vytvořit 
a odsouhlasit novou koncepci bydlení vč. nových zásad pro přidělování bytů. 
Tyto dokumenty by měly být jasně formulované, s  minimem výjimek a měly 
by obsahovat i výhledy do budoucna tak, aby bytová politika města zůstala 
koncepční i v dalších volebních obdobích.
 
Beseda s občany: 9. září 2015 od 16 hodin
Na téma připravované koncepce bydlení, sociálních bytů, prostupného bydlení 
či nájmů chystáme veřejnou besedu představitelů vedení města s občany, 
která se uskuteční 9. září 2015 od 16 hodin v jednacím sále v Příbrami I,                          
nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova Rudných dolů Příbram). Všichni jste 
srdečně zváni.

Místostarostka Bc. Alena Ženíšková

Kontejnerové bydlení v Kolíně
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Kalendář akcí
5. 9.  Skate and Bikeshot    skatepark
5. 9.  Old Boys turnaj v ledním hokeji  Zimní stadion Příbram
6. 9.   Příbramské babí léto: 
  Odpoledne s dechovkou   nádvoří Msgre. Korejse 14:30
8. 9.  Prezentace Domu dětí a mládeže Pb Dvořákovo nábřeží
8. a 10. 9. Pamětní večer ke Dni horníků  Archiv Příbram  17:30
9. 9.  Beseda o koncepci bydlení   nám. TGM 121  16:00
10. 9. Dalibor Gondík Jazz Q   D-klub    19:00
12. 9. Dny evropského dědictví   Hornické muzeum
12. 9. Žertování o 1000 metrech   Důl Vojtěch             11:00 a 14:00
12. 9. Běh Kovohutěmi    Kovohutě
12. a 13. 9. Nože 2015     Estrádní sál
13. 9. Příbramské babí léto: Folkové odpoledne Václavské náměstí  14:30
13. 9. Dětské odpoledne v Pražské ulici  Pražská ulice               14:00-17:00
14. 9. 10. zasedání ZM Příbram   nám. TGM 121  16:00
14. 9. Drobečky z perníku    Divadlo A. Dvořáka   19:00
15. 9. Přednáška - Řeč našeho těla  Knihovna J. Drdy  18:00
15. 9. Jak je důležité míti Filipa   Divadlo A. Dvořáka  19:00
16. 9. Beseda: Problematiky odvalů  Úřad práce Příbram  17:00
17. 9. Burza práce      Úřad práce Příbram  10:00-17:00
17. 9.  Šanson ve čtvrtek se Z. Trvalcovou  Kavárna Belvedere
19. 9. Burza nerostů    Estrádní sál
19. 9. Farmářské trhy    Dvořákovo nábřeží
19. 9.  Tajemný hrad v Karpatech   Divadlo A. Dvořáka  17:00
20. 9. Příbramské babí léto: Jazzové odpoledne náměstí T. G. Masaryka 14:00
20. 9. Červená Karkulka    Divadlo A. Dvořáka  15:00
22. 9. Beseda se spisovatelem J. Bauerem Knihovna J. Drdy  18:00
22. 9. Válka Roseových    Divadlo A. Dvořáka  19:00
23. 9. Jak je důležité míti Filipa - sk. S1, S2 Divadlo A. Dvořáka  16:00
25. 9. Obraz      Divadlo A. Dvořáka  19:00
27. 9. Josef Zíma     Divadlo A. Dvořáka  17:00
28. 9. Charleyova teta    Divadlo A. Dvořáka  19:00
29. 9. Přednáška Mgr. Froňkové „Dějiny umění“ Knihovna J. Drdy  17:00
29. 9. Balada pro banditu - sk. F   Divadlo A. Dvořáka  19:00
30. 9. Hrdý Budžes     Divadlo A. Dvořáka  19:00
30. 9. Den zdraví (org. Život a zdraví)  náměstí TGM                10:00-17.00
1. 10. Jakub Smolík s kapelou   Divadlo A. Dvořáka  19:00
3. 10. Běh města Příbrami 

Výstavy:
J. Horálek: Krajiny vzdálených světů  Galerie Františka Drtikola: do 11. 10.
V. Horálek: Chrám přátel zeleně a zahrad Galerie Františka Drtikola: do 11. 10.
Obrazy z dějin vrchu Březového   archiv Příbram
Fenomén Igráček     Podbrdské muzeum Rožmitál p. Tř.: do 1. 11.
Ke všem čertům!     Březové Hory - hornický domek: do 31. 10.
Příbramské baryty     Březové Hory - Ševčinský důl, do 31. 12.
Vl. Svozil – obrazy, Luděk Koloušek – obrazy Památník Vojna Lešetice, do 18. 9.
Diktatura versus naděje    Památník Vojna Lešetice, do 22. 11.
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PAMĚTNÍ VEČER
KE DNI HORNÍKŮ

v úterý 8. září 2015 a
ve čtvrtek 10. září 2015

od 17.30 hodin
v budově Státního okresního archivu

v Příbrami 7, E. Beneše 337

V průběhu večera Vás čeká setkání
s Janem Nerudou a komentované promítání

filmu Rudných dolů z roku 1979
Už hor stříbrný dozněl hlas.

VSTUP VOLNÝ - doporučujeme rezervaci místa

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram

v rámci probíhající výstavy Obrazy z dějin vrchu Březového a
k nadcházejícímu 800. výročí první písemné zmínky o městě Příbram

Vás srdečně zve na

Pozvánka pro turisty
Klub českých turistů, odbor Baník Příbram, zve širokou veřejnost na tematicko-turistický zájezd dne  
19. 9. 2015 do severních Brd. Navštívíte muzeum železa v Komárově, augustiánský klášter sv. Dobrotivá 
a muzeum Javor 51 v Míšově (bývalá sovětská raketová základna). Odjezd autobusem v  7.30 hodin  
od plaveckého bazénu. Návrat přibližně v 18.00 hodin. Ještě zbývá několik volných míst. Zájemci se mohou 
hlásit na tel. č. 311 213 903.

Město Příbram pořádá

Farmářskétrhytrhytrhytrhytrhy České výrobky m
alých a středních pěstitelů, chovatelů a potravinářů

od 8.00 do 12.00 hodin

sobota 19. září

Tiskárna PRIMA, spol. s r. o.

Dvořákovo nábřeží - Hořejší OBORA

UZENINY, SÝRY 
ŠKVARKY, PAŠTIKY 

MOŠTY, ŠŤÁVY 
MOUKA, CHLEBA 
FRGÁLE, PEČIVO 
MED, ŽAMPIONY 

BURČÁK, PIVO 
CUKROVINKY 

ČERSTVÁ ZELENINA 
OVOCE A KVĚTINY 

OBČERSTVENÍ 
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Sociální poradna
Od 1. 7. 2015 se stala Poradna města Příbram Sociální poradnou a je střediskem 
Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. I nadále poskytuje 
odborné sociální poradenství, sociální služba je registrována dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální poradenství je zaměřeno zejména 
na občany s dluhy, osoby v krizi, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti 
trestné činnosti a rodiny s dětmi. Poradenství Sociální poradna poskytuje formou 
individuálních pohovorů s uživateli služby, kteří se na pracovníky poradny obrátí 
osobně, telefonicky, dopisem či e-mailem. Od dubna 2015 Sociální poradna 
nabízí také terénní sociální poradenství, kdy pracovnice pravidelně dochází 
například do azylového domu, do ubytoven a aktivně spolupracuje s asistenty 
prevence kriminality. Sociální poradna úzce spolupracuje s dalšími institucemi 
města Příbram a blízkého okolí. 
V  poradně můžete využít služeb sociálních pracovnic nebo psycholožky. 
Psycholožka Vám bude nápomocna při překonávání náročných životních 
situací. 
Od 1. 7. 2015 začala fungovat nová sociální služba, která je registrována  
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (SAS). Posláním této služby je poskytnout odbornou 
pomoc a podporu v  rámci vytváření harmonického a zdravého rodinného 
prostředí pro rodiny s  dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace.  
SAS nabízí odborné sociální poradenství, podporu a pomoc při komunikaci 
s úřady či institucemi, při nastavení hospodaření a vedení domácnosti, podporu 
při nácviku rodinných dovedností. Dále podporuje rodinu při návratu dítěte 
z ústavní výchovy. 
Sociální poradna a také SAS od 20. července 2015 nově působí v prostorách 
ubytovny firmy Stavus, a. s., Pod Čertovým pahorkem 484, vždy v  pondělí  
od 9.00 do 12.00 hodin – odborné sociální poradenství, a v  úterý od 9.00  
do 12.00 hodin – SAS, poradenství v  těchto prostorách je určeno zejména  
pro ubytované v ubytovnách v Příbrami. Základními pravidly pro poskytování 
služeb Sociální poradny a Sociálně aktivizačních služeb je bezplatnost, 
profesionalita, nestrannost, nezávislost a diskrétnost a interdisciplinární přístup.

Co s ekologickou zátěží? 
Ekologická zátěž po uranové těžbě a po zpracování olova. Zásobník plynu 
na Hájích. Může vybuchnout nebo nás jinak ohrozit? Jsou vody čerpané 
ze zatopených dolů radioaktivní? A jsou nebezpečné? Budou odvaly 
z uranových dolů navždy dominantami krajiny na Příbramsku?
„Emotivní diskuse kolem záměru firmy Ekototalbau CZ, s. r. o., odtěžit část odvalu 
šachty č. 15 někdejších Uranových dolů Příbram připomněla rizika spojená  
s takovými plány,“ uvedl k dané problematice starosta města Příbrami  
Ing. Jindřich Vařeka s tím, že také odvaly šachet bývalých uranových dolů 
budou mimo jiné tématem jeho schůzky s ministrem životního prostředí 
Richardem Brabcem. Tato schůzka je naplánována na 1. září.
Zastupitelé za Šanci pro Příbram navrhli v záležitosti odvalů svolat 
mimořádné jednání zastupitelstva, nicméně vzhledem k chystané besedě 
a vzhledem ke krátké době potřebné k organizaci jednání, však bohužel 
není možné na tomto mimořádném zastupitelstvu zaručit účast odborníků  
a zástupců kompetentních orgánů. „Všichni tito odborníci ovšem budou, tak jak je 
plánováno, přítomni na zmíněné veřejné besedě, kam jsou nejen všichni zastupitelé, 
ale i široká veřejnost, srdečně zváni,“ pokračuje starosta s tím, že samozřejmě on 
i celé vedení radnice respektuje právo Šance pro Příbram navrhnout svolání 
mimořádného zasedání zastupitelstva města k tomuto problému. Pokud 
zastupitelé za Šanci potvrdí, že na svém požadavku trvají, mimořádné jednání 
zastupitelstva svoláno bude.

Na haldách kolem Kovohutí i na přilehlých plochách je nemalé množství těžkých 
kovů. V podzemí mezi obcemi Háje a Jesenice jsou uloženy v kavernovém 
zásobníku statisíce kubíků zemního plynu. Může nás uran v odvalech, olovo, 
kadmium a další těžké kovy nebo plyn v zásobníku ohrozit? A jaké je toto 
nebezpečí? Jak mu případně čelit a jak se zbavit ekologických zátěží z minulosti 
tak, aby jejich likvidace neohrozila ještě víc zdraví a životy lidí, kteří tu žijí? 
„Velmi neradi bychom byli opět postaveni do situace, kdy bychom se měli  
v krátkém čase vyjadřovat k tak závažným a odborným otázkám bez hlubší 
znalosti problematiky a možných rizik, jako tomu bylo v případě záměru  
na odtěžení části odvalu šachty č. 15 u Lešetic. Někteří si s tím zřejmě hlavu nelámou 
a mají na všechno rychlou odpověď. My bychom se však chtěli k této problematice 
postavit zodpovědně, neřešit zkratkovitě a třeba i neuváženě věci na poslední chvíli 
a chtěli bychom dopředu vědět, nač se v podobných případech v budoucnu ptát, 
jaké garance požadovat, než s čímkoli vyslovíme souhlas nebo to odmítneme,“ 
vysvětluje dále starosta Vařeka. 
„Odvaly šachet uranových dolů, ale i těžké kovy v okolí Kovohutí představují 
závažnou ekologickou zátěž naší krajiny. Nemůžeme před ní zavírat oči a tvářit 
se, že je všechno v nejlepším pořádku, ale měli bychom hledat způsob vhodné  
a bezpečné likvidace této zátěže. Nechceme však také vyvolávat jakoukoli paniku, 
ale chceme o těchto věcech jednat s rozvahou. A nechceme si ani nechávat 
informace jen pro sebe, ale rádi bychom je zprostředkovali našim spoluobčanům. 
Proto jsme se rozhodli zorganizovat tuto besedu a prostřednictvím on-line přenosu 
ji přiblížit i těm, kteří se jí z nějakého důvodu nebudou moci zúčastnit,“ dodává  
na závěr starosta důvod pořádané besedy.
Pro ty, které to zajímá, pár zajímavých údajů:
Těžba uranové rudy, která probíhala v letech 1950-1991, představuje důlní dílo 
skutečně obrovského rozsahu. Několik čísel z materiálu DIAMO, s. p., z roku 
2010 (viz www.diamo.cz): 
- počet jam: 41 jam (z toho14 slepých), 
- počet průzkumných šachtic: 42 (+ 4 štoly),  
- horizontální délka důlního díla: 2 188,3 km,  
- dobývací prostor: celková plocha 57,6 km2, 
- hloubka dobývání: přibližně 1 400 m pod povrchem,  
- ložisko ověřeno: až do hloubky 1 750 m, 
- vytěženo celkem: 48 432,2 t uranu.
Podzemí uranového ložiska Příbram je zatopeno od roku 2005. Hladina 
důlních vod vystoupala do výše kolem 430 m n. m. Důlní voda je kontaminována. 
Kontaminované důlní vody z ložiska jsou čerpány jamou č. 11 a 19 na čistírny 
důlních vod na Bytízu a v Dubenci. Tím se zabraňuje jejich nekontrolovanému 
vytékání. Jedná se o více než 1 milion m3 důlní vody za rok. Vyčištěná voda 
se vypouští do Dubeneckého potoka a toku Kocába. Vypouštěná voda je 
kontrolována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, regionálním centrem 
Kamenná.
Ve 25 důlních odvalech (haldách) někdejších uranových dolů je uloženo 
více než 27 miliónů m3 hlušiny, která je v různém stupni kontaminována. 
Starší haldy jsou více kontaminovány než novější s tím, jak se postupně 
zdokonalovala technika separace uranové rudy. V základu hald je kontaminace 
vyšší, než na jejich povrchu.
Většina odvalů je jen částečně zakryta vegetací, zejména na plochých 
částech haldy, prudší svahy jsou holé. Dešťová voda protéká haldou do jejího 
základu a odtud může pokračovat dále do podpovrchových vod nebo okolí 
hald. Celá oblast je osazena monitorovacími body, které provozuje DIAMO, 
odštěpný závod SUL. Na těchto bodech se měří jak kvalita vod, tak i ovzduší.
A už jen jedna zajímavost: Jaká je dnes cena uranu? Cena je samozřejmě 
položka pohyblivá, ale v současné době je to kolem 100,- US dolarů za kilogram 
suroviny. (Údaje převzaty z webu Příbramsko.eu, „Jsou odvaly uranových šachet 
ekologickou zátěží?“ z 15. 8. 2011)

Provozní doba Sociální poradny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV
Pondělí  12.00-17.00              Odborné sociální poradenství
Pondělí  13.00-16.00              Psychologické služby
Úterý       7.30-12.30              Odborné sociální poradenství
Středa  12.00-17.00             Odborné sociální poradenství
Čtvrtek        7.30-12.30             Odborné sociální poradenství 
Tel: 318 498 281, 318 498 282, 778 751 174
e-mail: poradna@mesto-pribram.cz

Provozní doba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na adrese 
Tyršova 107, Příbram I (ve dvoře)

Pondělí   7.30-16.00              Sociálně aktivizační služby

Úterý   7.30-15.00              Sociálně aktivizační služby

Středa     7.30-17.00              Sociálně aktivizační služby

Čtvrtek  7.30-16.00             Sociálně aktivizační služby

Pátek      7.30-14.30             Sociálně aktivizační služby
Tel: 778 751 172, 778 751 173
e-mail: sas@senioripribram.cz

Provozní doba Sociální poradny ubytovna Stavus, a. s., Pod Čertovým 
pahorkem 484, Příbram VII
Pondělí   9.00-12.00              Odborné sociální poradenství

Provozní doba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ubytovna 
Stavus, a. s., Pod Čertovým pahorkem 484, Příbram VII
Úterý   9.00-12.00              Sociálně aktivizační služby

Plavání pro seniory
V neděli 31. května 2015 bylo v příbramském aquaparku zahájeno plavání 
určené výhradně pro seniory. Každou neděli se pak scházela skupina 
nadšených plavců z řad důchodců a využívala možnosti zaplavat si v bazénu, 
posedět ve vířivkách nebo zajít do páry. Někteří z nás uplavali až 50 bazénů, 
další si prohřívali klouby v páře a jiní relaxovali ve vířivce.
Všichni byli velice spokojeni, že mohli využít vyhrazené hodiny od 8  
do 9.30 hodin pro rekreační plavání, které právě v seniorském věku nesmírně 
prospívá zdraví.
Děkujeme vedení aquaparku, které nám po poradě s  radnicí umožnilo 
návštěvy bazénu, a těšíme se na 6. září, kdy bude seniorské plavání opět 
pokračovat.

Jitka Tomanová, Svaz důchodců

Městské lesy Příbram s.r.o. nabízejí  k  prodeji štípané palivové dřevo - 
ceny platné od 15. 9. 2015
Jehličnaté měkké dřevo v délce 33 cm: 900  Kč/1prms vč. DPH
(smrk, borovice, modřín, jedle)
Místo: za Balonkou v areálu Veolie – čistírna odpadních vod
Doba prodeje: vždy v pátek od 7 do 14 hodin
Možnost objednání a další informace na telefonu 730 150 655, 730 150 654 
nebo na www.mlpribram.cz, mlpribram@mlpribram.cz



Radnice města Příbram v  rámci 
otevřenosti radnice přináší v září 
nový informační servis. A to zejména 
s  důrazem na včasné varování  
a okamžité informování při mimo-
řádných a krizových situacích. 
Informace budou poskytovány dvěma 
kanály: SMS zprávami a e-mailem.

SMS zprávy budou přinášet informace 
o hrozbě či výskytu mimořádných  
a  krizových událostí na území města 
a přijímaných opatření odpovědných 
orgánů. Za mimořádné a krizové události 
se považují povodně, vichřice, náledí, 
požáry, průmyslové havárie, epidemie, 
teroristické útoky apod. Esemesky tak 
v  těchto mezních situacích zastoupí 
chybějící městský rozhlas. Vzhledem  
k   charakteru sdělení bude četnost SMS 
zpráv záviset na množství mimořádných 
událostí. 

E-mail (Novinky) bude město využívat 
pro sdílení kulturních a sportovních akcí, 
informací o důležitých rozhodnutích 

rady a zastupitelstva města a o pláno-
vaných aktivitách městského úřadu  
a příspěvkových organizací zřizovaných 
městem. Zprávy budou stručné,  
přehledné. Co se týče frekvence Novinek, 
jimi vás budeme informovat pravidelně 
jednou týdně. 

Kromě pravidelných novinek bude 
dále město e-mailem informovat  
o mimořádných situacích, jako jsou 
stavební uzavírky a dopravní omezení 
v  konkrétní, vámi vybrané ulici. Cílem 
je přinášet aktuality o probíhajících 
pracích, aby se zamezilo dezinformacím 
či nedostatečnému informování  
o vzniklé situaci v  místě vašeho bydliště  
či podnikání.

Infoservis bude možné získat jedno-
duchou registrací od 7. září 2015 buď 
on-line na adrese infoservis.pribram.eu, 
nebo na základě přihlášky, která bude 
k  dispozici na kontaktních místech –  
na MěÚ Příbram (vestibul hlavní budovy, 
Dopravní úřad a odbor občanských 
agend), v Infocentru na Zámečku-
Ernestinu, na všech pobočkách Knihovny 
Jana Drdy a v aquaparku. 

K  registraci je potřeba jen mobilní 
telefonní číslo, e-mailová adresa  
a doplňkově název ulice. Uvedení 
vašeho jména a příjmení nebude 
zapotřebí. Databáze telefonních 
čísel a e-mailových adres nebude 
dále poskytována dalším stranám. 
První Novinky vám budou doručeny  
ve středu 23. září 2015.

Bc. Zuzana Kučerová,  
vedoucí Odboru kancelář města

Nový infoservis města Město nesouhlasí 
V  souladu s dřívějšími prohlášeními Rada města Příbram na svém 
jednání dne 10. 8. 2015 vyjádřila nesouhlasné stanovisko k těžbě  
a úpravě kameniva z odvalu šachty č. 15.
Přestože si je rada města vědoma trvalé ekologické zátěže, kterou odvaly  
ve městě Příbram a jeho okolí představují, považuje tento způsob vypořádání 
se s tímto problémem za nešťastný.
Nepříznivý vliv záměru je spatřován v přepravní zátěži dopravního systému 
města. V  současné době není vybudován jihovýchodní obchvat města  
a nákladní doprava je navržena po silnici I/66 směr Příbram – Milín. Zde by 
však docházelo ke kolizi dopravních tras. Dále by tímto záměrem mohla být 
negativně ovlivněna samostatná cyklostezka Lešetice – Brod, která vede podél 
Příbramského potoka.
Další problém představuje prašnost, která by mohla vzniknout provozem 
drtícího a třídícího zařízení a vlivem přepravy kameniva, a negativně tak působit 
na nejbližší zástavbu rodinných domů.
Negativní dopad by mohla mít plánovaná těžba a úprava kameniva rovněž 
na rozvoj turistiky, což je v  přímém rozporu se zájmy města souvisejícími se 
zrušením vojenského újezdu Brdy.
Nesouhlasné stanovisko bylo po vzájemné dohodě s Ministerstvem životního 
prostředí 11. 8. 2015 odesláno příslušnému odboru ministerstva. Radnice tak 
dementuje zprávy, které se v polovině srpna objevily v médiích, že se město 
Příbram jako jediná dotčená obec k žádosti o těžbu a úpravu kameniva z odvalu 
šachty č. 15 ve stanovené lhůtě nevyjádřila.
Současně vzhledem k  nesouhlasnému  vyjádření DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod Správa uranových ložisek, ze dne 6. 8. 2015 považuje rada 
města dříve avizované svolání veřejného projednání záměru odstranění odvalu 
šachty č. 15 již za bezpředmětné. 
Nicméně jak už bylo napsáno v tomto vydání Kahanu na jiném místě, město 
Příbram chystá na 16. září 2015 v zasedací síni Úřadu práce od 17.00 hodin 
besedu, na které se k otázce možného odstranění všech odvalů v příbramském 
regionu vyjádří odborníci příslušných institucí. Téma odvalů šachet bývalých 
uranových dolů budou také mimo jiné tématem schůzky starosty města 
Příbrami Jindřicha Vařeky s ministrem životního prostředí Richardem 
Brabcem. Tato schůzka je naplánována na 1. září 2015.

Těžba odvalu šachty č. 15 byla plánována na dobu 20 let.  
Za toto období by se odval snížil z  64 m na 31 m. To by 
znamenalo, že by tento nepřirozený prvek v krajině dále zůstal 
a místní obyvatelé by byli minimálně po dobu 20 let vystaveni 
hluku, prachu, uvolněným radionuklidům a jiným škodlivinám.  
K  úplné odtěžbě by při maximální těžbě došlo za 51 let,  
při průměrné těžbě asi za 80 let, což je pro obyvatele dotčených 
obcí a město Příbram neakceptovatelné.

CENY: všichni závodníci (dospělí i děti) dostanou stylové tričko + občerstvení po závodě

putovní pohár pro vítěze kategorií MA, MB, ZA, peněžitá odměna pro celkové vítěze M a Z
peněžitá odměna pro kategorie MA, MB, MC, ZA (do 10. místa), pro kategorii MD, ZB, ZC (do 3. místa)

a kategorie MP (do 5. místa) a ZP (do 3. místa), věcné ceny pro žákovské a juniorské kategorie

INFORMACE:

TRI KLUB PŘÍBRAM - Radek Eliáš 603 293 362, Ing. Petr Švarc 602 482 121
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU - tel. 318 402 381

běh
města
Příbrami

22. ročník

pořádá TRI KLUB Příbram a Město Příbram za pomoci

Sobota 3.10. 2015

v areálu NOVÝ RYBNÍK Příbram

PREZENTACE od 8:30 h

START ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE 9:00 h

START HLAVNÍHO ZÁVODU 11:30 h
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Praxe studentů
Již šestým rokem hostila Obchodní akademie Příbram skupinku německých studentů z partnerské školy 
v Idaru-Oberstein. Od 29. 6. do 17. 7. 2015 vykonávalo 6 německých studentů v tandemu se studenty OA 
třítýdenní odbornou praxi ve firmách CK Lucie, Halex, Herlin, Filamos, Finvest a v Knihovně Jana Drdy. 
Všem firmám touto cestou srdečně děkujeme za dlouholetou spolupráci a perfektní péči o praktikanty. 

Mezinárodní praxe realizujeme od roku 2009 ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých 
výměn mládeže TANDEM a na jeho financování se velkou měrou podílí program EU Erasmus+. Cílem 
Programu podpory odborných praxí je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, poznat 
pracovní prostředí a zároveň také kulturu a způsob života v sousední zemi. Z tohoto důvodu je během celé 
praxe kladen důraz na zapojení praktikantů do běžných pracovních povinností a aby vše probíhalo bez 
problémů a jazykových nedorozumění, jsou němečtí praktikanti vždy doprovázeni českými praktikanty, 
kteří si mimo odborných dovedností skvěle procvičí své jazykové schopnosti. Program podpory odborných 
praxí v Česku a Německu v letošním roce oslaví 15. výročí, díky tomu byl o naší letošní praxi natočen krátký 
dokument, který bude jako ukázka nejlepší praxe představen na konferenci v Drážďanech v září 2015, 
kde naši školu budou reprezentovat dva pedagogové a dva studenti. Jelikož se nám na poli mezinárodní 
spolupráce daří dlouhodobě, jsme rádi, že i v příštím roce budeme moci vyslat do Německa 12 studentů, 
kteří absolvují dvoutýdenní praxi ve firmách v  Idaru-Oberstein. Kromě toho vycestuje 20 studentů OA   
na praxi do Londýna v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+. 

Lenka Lexová, OA a VOŠ Příbram   

Veřejné bruslení
V neděli 13. 9. se koná v malé hale zimního stadionu první veřejné bruslení, a to od 14  
do 16 hodin. V nově zrekonstruované hale bude tato možnost pro veřejnost každý pátek 
od 18 do 20 hodin a o víkendech vždy od 14 do 16 hodin. Vstupné 30 Kč/osoba/hodina.

Bruslení pro seniory
Od 1. září se bude pravidelně každé úterý a čtvrtek ve velké hale zimního stadionu konat 
bruslení pro seniory. Vždy od 9,30 do 10,30 hodin. Vstupné 20 Kč/osoba/hodina. 

Město Příbram ušetří za energie 
více než 3 miliony Kč
Nákupem zemního plynu a elektřiny 
na Komoditní burze Praha město 
Příbram ušetří více než tři miliony Kč. 
Ceny za energie pro vlastní budovy, 
příspěvkové organizace a městské 
společnosti budou platné od 1. září 
2015, smlouva je uzavřena na 2 roky.

Městu Příbram končily smlouvy s doda-
vateli elektrické energie a zemního 
plynu. Odbor práva a veřejných zakázek 
proto doporučil radě města tyto 
komodity nakoupit centrálně s cílem 
co nejvíce snížit cenu. „Jako vhodný typ 
zadání byl zvolen nákup na komoditní 
burze. Město samo není oprávněno 
provádět nákupy na této burze, proto 
využilo služeb tzv. dohodce, kterým byla 
vybrána společnost eCENTRE,“ uvedl 
k  nákupu komodit starosta města 
Příbrami Jindřich Vařeka.

„Dříve se město ve věci nákupu energií 
účastnilo elektronických aukcí, nyní jsme 
nově zkusili komoditní burzu. Díky tomu, 

že se podařilo sloučit odběry elektřiny                
a zemního plynu všech vlastních budov, 
příspěvkových organizací, městských 
společností či škol, došlo ke zvýšení 
poptávaného objemu, čímž jsme zvýšili 
hodnotu zakázky a tím i její atraktivitu, 
což se následně projevilo výraznou 
úsporou,“ vysvětluje místostarosta 
města Příbrami Václav Švenda.

Elektrická energie: 
Hodnota auditu:         11 694 779,51 Kč 
Výsledná hodnota:     10 804 495,77 Kč 
Úspora: 890 284,23 Kč, tj. 7,61 %

Zemní plyn 
Hodnota auditu:     18 100 469,64 Kč 
Výsledná hodnota: 15 693 937,50 Kč 
Úspora: 2 406 532,14 Kč, tj. 13,3 % 

„Výhoda nákupu energií na komoditní 
burze spočívá v tom, že vždy získáváte 
nejlepší možnou cenu v  daném 
okamžiku. Nákup lze uskutečnit pružně  
a ve chvíli nejpříznivějších cen,“ vysvět-
luje na závěr starosta města.

Úspora za energie



Zloději na půdě
Dne 4. 8. 2015 v 11.30 hodin oznámila na tísňovou 
linku Městské policie Příbram žena, že v Hradební 
ulici v domě přistihla na půdě zloděje, kteří  
po vyrušení utekli. Na místo ihned vyjela hlídka 
městské policie, vyslechla oznamovatelku  
a poté se strážníci vydali hledat muže dle 
popisu. U obchodního domu Uran zahlédli muže 
odpovídajícího popisu. Při kontrole se dotyčný 
51letý muž přiznal, že věci, které má v tašce, odcizil 
na půdě v uvedeném domě. Pachatel byl předán 
hlídce Policie ČR, která byla na místo přivolána.

Poškození osobního automobilu
Dne 13. 8. 2015 v  15.35 hodin oznámila tele-
fonicky na služebnu Městské policie Příbram 
žena z Příbrami VII, že v ulici Boženy Němcové se 
zdržuje skupina asi čtyř lidí, která se velmi hlučně 
projevuje a popíjí alkoholické nápoje. Dále uvedla, 
že zahlédla, jak jeden muž ze skupiny poškodil 
kapotu zde zaparkovaného vozidla. Do uvedené 
ulice se ihned dostavila hlídka MP a po příjezdu 

zde zastihla dva muže ve věku 38 a 39 let a dvě 
ženy, které obě právě ze země sbíraly prázdné 
plechovky od nápojů a odpadky. Strážníci si 
všimli vozidla tov. zn. Volkswagen Passat, které 
mělo viditelně promáčknutou kapotu. Případ řeší 
Policie ČR.

Opilá řidička v Žežické ulici
Dne 13. 8. 2015 ve 21.00 hodin motohlídka Městské 
policie Příbram projížděla ulicí Politických vězňů, 
v  Příbrami VII, když proti ní vyjelo od prodejny 
non stop neosvětlené vozidlo tov. zn. Škoda 
Octavia. Hlídka se rozhodla toto vozidlo sledovat 
a následovala ho do Žežické ulice. Auto začalo 
zrychlovat a v  průběhu jízdy používalo střídavě 
oba jízdní pruhy na silnici, přičemž ohrožovalo  
i protijedoucí vozidla. Před křižovatkou ulic 
Žežická a Rožmitálská vyjelo mimo vozovku,  
na pravé straně srazilo dopravní značku a zastavilo 
se až na chodníku, kde narazilo do sloupu 
veřejného osvětlení. Strážníci přivolali složky 
integrovaného záchranného systému a zjistili, že 
vozidlo řídila 34letá žena pod vlivem alkoholu. 
Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR a případ 

převzala k dalšímu šetření. 

Řešení rodinných sporů
Dne 15. 8. 2015 v 17.00 hod. oznámila telefonicky 
na služebnu Městské policie Příbram obsluha 
restaurace U Havlínů, že se v  jejich provozovně 
nachází muž, který napadá jiné hosty. Dotyčný se 
strážníkům k  napadení hostů restaurace přiznal 
a uvedl, že jsou to jeho příbuzní, se kterými má 
nějaké rodinné spory. Strážníci se společně 
se shora jmenovaným vrátili do restaurace  
a ztotožněním napadených osob zjistili, že jde  
o pětatřicetiletou ženu a šestasedmdesátiletého 
muže. Oba odmítli lékařské ošetření, ale uvedli, 
že chtějí podat na útočníka trestní oznámení. 
Strážníci tedy přivolali hlídku Policie ČR, avšak 
po jejím příjezdu oba poškození sdělili, že si to 
rozmysleli a žádné trestní oznámení podávat 
nebudou. Poté byl útočník vyzván k  opuštění 
restaurace, což učinil.

JUDr. Jaroslava Vodičková 
velitelka MP Příbram

Nový resuscitátor pro novorozená 
miminka pomáhá v Příbrami

Od srpna 2015 patří  do přístrojového 
vybavení porodního komplexu 
příbramské nemocnice nový 
moderní resuscitátor pro čerstvě 
narozená miminka, která mají 
poporodní komplikace s dýcháním. 
Přístroj daroval příbramské nemoc-
nici Nadační fond „Děti na dlani“ 
v  rámci svého projektu „První 
nádech do života“.
Resuscitační přístroj v hodnotě 75 tisíc 
korun je určen k  podpoře dechové 
činnosti u obtížně dýchajícího 
novorozence či k iniciaci dechu 
u nedýchajícího novorozence 
s  možností přesného dávkování 
kyslíku (oxygenoterapie) v  rozsahu 
fyziologických tlakových parametrů.
Tím se výrazně sníží riziko možných 
trvalých následků po porodu 
v  případě, kdy má novorozenec 
problémy s dýcháním. Nejzávažnější 
bývají postižení mozku, který je 
orgánem nejnáročnějším na přísun 
živin v lidském těle.
„Přístroj je umístěn na porodním sále 

a je určen novorozencům, kteří mají 
poruchu poporodní adaptace ve smyslu 
malé či žádné dechové aktivity,“ říká 

primář dětského a novorozeneckého 
oddělení Oblastní nemocnice Příbram 
MUDr. Pavel Marček a pokračuje: 
„Dosud jsme používali v  takových 
případech prodýchávání s pomocí 
zařízení Ambuvak, nový přístroj nám 
však nyní umožní přesné nastavení 
parametrů prodýchávání při řízeném 
tlaku, tedy přesné podávání objemu 
vzduchu do plic miminka.“
Příbramská nemocnice proto přivítala 
možnost získat resuscitační přístroj 
prostřednictvím donátorského pro-

jektu Nadačního fondu Děti na dlani. 
„Do projektu jsme se přihlásili a splnili 
jsme všechna požadovaná kritéria. 
Velmi oceňujeme nadační aktivity a díky 
této konkrétní dnes můžeme nabídnout 
našim rodičkám a miminkům zase  
o stupeň kvalitnější poporodní péči,“ 
uvádí ředitel nemocnice MUDr. 
Stanislav Holobrada. 

Dětské oddělení Oblastní 
nemocnice Příbram poskytuje 
komplexní pediatrickou péči - 
lůžkovou i ambulantní na celkem 
30 lůžkách nemocnice včetně 5 
lůžek intenzivní péče. Léčí se zde 
děti s respiračními chorobami, 
chorobami zažívacího ústrojí 
a močového systému, děti 
se systémovými chorobami, 
otravami, traumaty a náhlými 
chirurgickými příhodami.
Dětské oddělení rovněž poskytuje 
ve spolupráci s odděleními 
chirurgie, ortopedie, urologie  

a ORL pooperační péči dětem ať již  
s plánovými výkony nebo operacemi  
v rámci akutních stavů.
Významnou součástí dětského oddě-
lení je oddělení novorozenecké, kde je 
péče poskytována systémem roaming-
in. Ten zajišťuje trvalou přítomnost 
matky u fyziologického novorozence. 
Novorozenecké oddělení je od roku 
2009 nositelem titulu Baby-friendly 
hospital, který je na celém světě 
udělován těm nemocnicím, jejichž 
dětská, resp. novorozenecká oddělení 

splní všechna kritéria stanovená 
WHO a UNICEF pro podporu kojení 
jako jedné z hlavních podmínek 
optimálního vývoje dítěte. 
O Nadačním fondu Děti na dlani: 
Nadační fond Děti na dlani byl založen 
předními lékaři v oboru neonatologie 
a odborníky v oborech ekonomických. 
V rámci projektu „První nádech  
do života“ pomáhají zajistit do každé 
porodnice v České republice moderní 
resuscitační zařízení, díky kterému 
nejenže vzroste šance na přežití 
novorozence, ale mnohonásobně 
se sníží riziko trvalých zdravotních 
následků dítěte způsobených přidu-
šením v průběhu porodu.
„Oblastní nemocnice Příbram je jednou 
z  nemocnic, které jsme zajistili díky 
spolupráci s  Nadací dětem moderní 
resuscitační přístroj v  rámci našeho 
projektu První nádech do života. Díky 
tomuto přístroji lze novorozené dítě 
s  poporodními komplikacemi šetrně 
resuscitovat a zajistit  nejenom přežití,  
ale také  minimalizovat negativní 
dopady předčasného porodu na zdraví 
dítěte. K  tomu je kromě zkušených 
zdravotníků potřeba i kvalitní technické 
vybavení a dostatek peněz, aby péče 
nebyla ničím omezována,“ komentuje 
dar ředitel a spoluzakladatel Nadač-
ního fondu DĚTI NA DLANI Ing. Dušan 
Fibingr, Ph.D.

MUDr. Stanislav Holobrada 
ředitel

Městská policie Příbram, tel. č. 156, 318 624 245

Vandalismus
Podstatou vandalismu je svévolné poškozování 
a ničení veřejného i soukromého majetku, které 
nepřináší pachateli žádné materiální obohacení, 
většinou tak koná pro své potěšení, pro potřebu 
odreagovat se. Je to konání neúčelné, nekulturní  
a primitivní.
„V Příbrami nás tíží nejvíce projevy vandalismu 
poškozující městský mobiliář, většinou veřejné 
osvětlení a dopravní značení. Více než 20 % oprav 
veřejného osvětlení souvisí se svévolným poškozením 
svítidel, sloupů, patic a neoprávněných zásahů  
do elektroinstalace,“ uvádí v  této věci ředitel 
Technických služeb města Příbrami Ing. Pavel Mácha.
Likvidace projevů vandalismu je samozřejmě 
velmi ekonomicky nákladná. „Za 1. pololetí jen  

přímé náklady na odstranění těchto poškození 
vyčíslujeme na 250.000,- Kč,“ uvádí alarmující částku 
ředitel Mácha a dodává, že posledním projevem 
vandalského chování je poškození dláždění na 
náměstí T.G.M. a následné naházení dlažebních 
kostek do kašny. Výsledkem bylo poškození osvětlení 
vodotrysku v hodnotě 15.000,- Kč.

Odstraňování škod způsobených vandalismem 
vyžaduje nemalé úsilí i náklady, které by bylo 
možné v rámci správy městského majetku vynaložit 
účelněji, pokud by k těmto událostem nedocházelo. 
Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní 
k  této problematice a mají s  námi společný zájem  
na čistotě a upravenosti našeho okolí. 

 
Více informací, oznamovací formulář závad  
a kontakt na Technické služby lze najít na adrese: 
http://www.ts-pb.cz/ 

Slevy čtenářských poplatků
Rada města Příbrami odsou-
hlasila na svém posledním 
jednání poskytování slev 
u čtenářských poplatků 
v Knihovně Jana Drdy. 
Systém placení registračních 
poplatků v  knihovně dosud 

žádné slevy neumožňoval. „Jedná se zejména  
o slevy pro mládež ze sociálně slabých rodin, 

kdy může být poplatek snížen až na 40 Kč ročně,“ 
vysvětluje místostarosta města Příbrami Václav 
Švenda. 
„Čtení knih patří ke vzdělání a každá investice do něj 
se nám vždy v dobrém vrátí,“ doplňuje příbramský 
radní Petr Stříbrnský.
A jaké změny v  souvislosti s  poplatky 
v knihovně nově vejdou v platnost? 
Mládež ze sociálně slabých rodin bude  
na základě žádosti schválené ředitelem KJD platit 

40 Kč za rok.
Dobrovolníci, kteří v KJD pomáhají (např. v práci 
s dětmi, výhledově v projektu Kniha do vlaku, při 
oslavách výročí vzniku knihovny apod.), budou  
na základě podpisu smlouvy o dobrovolnické 
činnosti platit 40 Kč za rok.
Další výjimky schvaluje ředitel Knihovny Jana 
Drdy Příbram na návrh vedoucí knihovnického 
úseku, např. při větším daru knih od čtenáře apod.

 



Letní dětský tábor
Letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti, který pravidelně pořádá město Příbram  
v rámci projektu prevence kriminality a který je finančně podpořený dotačním titulem 
Ministerstva vnitra České republiky, proběhl letos ve dnech 10. až 16. srpna ve Vacíkově 
u Hvožďan. Pro děti byla připravena celotáborová hra Asterix a Obelix na cestách a další 
doplňkový program.

V neděli 9. srpna v odpoledních hodinách navštívila tábor Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
Příbram 1 pod vedením velitele Jaroslava Tvrdíka.

Hasiči přijeli v  plně vybaveném hasičském autě CAS MAN 15 TGM a dětem předvedli 
statickou i dynamickou ukázku požární techniky včetně zajímavé besedy o požární ochraně. 
„Děti si mohly na vlastní kůži osahat ochranné prostředky, včetně speciálního těžkého zásahového 
obleku FIREMAN a vyprošťovacích kleští používaných při dopravních nehodách,“ přidala 
podrobnosti k  návštěvě hasičů vedoucí oddělení sociální prevence a kurately a manažerka 
prevence kriminality Městského úřadu Příbram PhDr. Klára Vondrušková. 

Dále se na děti přijel podívat a podělit se o své zkušenosti také npor. Jiří Podlaha, veterán Policie 
ČR. V rámci společného povídání děti obohatil o historii a poutavé příběhy četnictva na území 
Příbrami a informoval o vzniku muzejní expozice policie a četnictva v prostorách Územního 
odboru Příbram. 

V interaktivní části hasiči pro pobavení dětí využili zásoby vody v cisterně vozu k jejich osvěžení 
v horkém letním dnu a zájemce také povozili v hasičském autě.  Na památku všem přítomným 
rozdali hasičské omalovánky a další propagační materiály.

„Tímto bych chtěla velice poděkovat členům Jednotky SDH Příbram 1 za to, že se s  nadšením 
věnovali dětem, které byly z příjemně stráveného odpoledne doslova nadšené,“ uvedla dále Klára 
Vondrušková. 

Exkluzivní ukázka práce psovodů Vězeňské služby České republiky

Návštěvou hasičů to ale pro děti nekončilo. Hned za dva dny za nimi přijeli na návštěvu příslušníci 
Vězeňské služby České republiky, kdy za přítomnosti ředitele Věznice Příbram plk. Mgr. Jiřího 
Purkarta a manažerky prevence kriminality města Příbram PhDr. Kláry Vondruškové proběhl 
v prostorách Hájovny „Na Dědku“ veřejný výcvik služební kynologie psovodů Vězeňské služby 
České republiky – Výcvikového střediska Věznice Příbram a Vazební věznice Praha-Ruzyně,  
pod taktovkou inspektora pro strážní službu psovodů nprap. Jiřího Beneše.

„Psovodi poté trpělivě odpo-
vídali na všechny položené 
dotazy dětí týkající se nejen 
samotného kynologického 
výcviku a zajímavé práce 
profesionálů Vězeňské 
služby, ale také správné 
péče o psí kamarády,“ 
přiblížila manažerka pre-
vence kriminality Klára 
Vondrušková a doplňuje, že 
si děti mohly prohlédnout 
a osahat různé pomůcky 
výcvikové kynologie jako 
jsou obušek, bič, míč, 
manžety, apod., včetně 
speciálního obleku RINGO, 
který si někteří zájemci z řad 
dětí i oblékli. Na úplný závěr 

následovala ukázka vyrovnanosti povahy služebních psů, kdy ostrý rotvajler Padre nejdříve 
nekompromisně a rázně zadržel agresivního pachatele, a poté se nechal za odměnu všemi 
přítomnými dětmi náležitě pomazlit.

Ukázka práce psovodů Vězeňské služby ČR – Výcvikového střediska Věznice Příbram  
a Vazební věznice Praha-Ruzyně byla příjemným zpestřením pobytu a všechny přítomné 
přesvědčila o tom, že zásah proti pachateli na ulici či cíleně vyhledat drogy je pro jejich psí 
pomocníky hra, ale i nedílná a užitečná součást jejich každodenní práce. „Rádi bychom tímto 
poděkovali vedení Věznice Příbram za to, že dětem umožnilo tento nevšední zážitek, což bezpochyby 
podpořilo působení týkající se systematické prevence kriminality a upevnilo vzájemnou spolupráci 
v oblasti preventivního působení a předcházení sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže,“ 
uvedla na závěr PhDr. Klára Vondrušková.

Návštěva tábora 

Děti na závěr jejich pobytu tradičně navštívila také delegace z  radnice. Tento rok za dětmi 
přijela místostarostka města Příbrami Bc. Alena Ženíšková v doprovodu vedoucího Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram Mgr. Roberta Dikana. Průvodkyní po táboře jim 
byla hlavní vedoucí pobytu Mgr. Jaroslava Apeltauerová. Prohlédli si zázemí pobytu i příbytky 
dětí, následně proběhl slavnostní nástup, na kterém byly oceněny děti za své úspěchy v rámci 
celotáborové hry „Asterix a Obelix na cestách“. Ve společnosti dětí i vedoucích pobytu návštěva 
strávila velmi příjemné a podnětné odpoledne.  

„Děti jsou tady velmi šťastné, mají skvělou péči. Jsem velmi ráda, že jim můžeme touto aktivitou 
zpříjemnit prázdniny a že si mohou na táboře prožít svá dobrodružství,“ uvedla místostarostka 
Alena Ženíšková.

Výzva vlastníkům
Město Příbram tímto vyzývá majitele, případně uživatele garáží v  ul. 
Rožmitálská, Příbram VI – Březové Hory, aby kontaktovali odbor správy majetku 
(2. patro - budova čp. 19, ul. Gen. R. Tesaříka v Příbrami I) na tel. čísle 318 402 339 
nebo e-mailu: jana.ricarova@pribram-city.cz a doložili listiny, na jejichž 
základě jsou vlastníky garáží, a listiny, na jejichž základě užívají pozemky, 
které jsou ve vlastnictví města Příbram – vše v  katastrálním území Březové 
Hory: p. č. st. 448/8, p. č. st. 448/7, p. č. st.  448/6, p. č. st. 400/3, p. č. st. 400/4,  
p. č. st. 400/6,  p. č. st. 400/8, p. č. st. 400/9,  p. č. st. 400/13, p. č. st. 400/14,  
p. č. st. 400/17, p. č. 448/1, p. č. st. 400/42, p. č. st. 400/43, p. č. st. 400/44,  
p. č. st. 400/45, p. č. st. 400/46, p. č. st. 400/48, p. č. st. 400/50, p. č. st. 400/52,  
p. č. st. 400/51, p. č. 448/2,  p. č. st. 400/78. 

Městský úřad Příbram, odbor správy majetku

Září v Knihovně J. Drdy 
Po prázdninách začíná opět klasický provoz ve všech pobočkách příbramské knihovny. 
Přes léto bylo pro čtenáře připraveno i několik novinek, které jistě přivítají. Tou první je:

Rozšíření provozní doby v Ústřední půjčovně pro děti na náměstí T. G. Masaryka.
Knihovna Jana Drdy vychází vstříc potřebám čtenářů a od 1. září 2015 prodlužuje 
provozní dobu a otvírá také v sobotu v Ústřední půjčovně pro děti na náměstí T. G. 
Masaryka:

Po, stř  9.00 - 18.00                Út, Pá  12.00 - 18.00              Čt Zavřeno              So  8.00 - 12.00

Další novinkou je spuštění projektu Kniha do vlaku. 
Od září umístí knihovna do čekárny na vlakovém, ale i autobusovém nádraží v Příbrami 
police, které budou zřetelně označené logem knihovny a půjčovním řádem. Knihovna 
Jana Drdy bude také za doplňování knihovního fondu zodpovědná. Knihy si cestující 
mohou půjčovat bezplatně a pochopitelně nezávisle na otevírací době knihovny.

Nezapomněli jsme ani na kulturní akce. 
V  úterý 15. září 2015 proběhne na sále KJD přednáška na téma Útěk do nemoci 
- tajemná řeč a signály našeho těla. Budeme si povídat s léčitelkou a lektorkou  
Bc. Janou Jarošovou. Začátek je v 18.00 hodin. Vstupné 30,- Kč.

V úterý 22. září 2015 bude se čtenáři besedovat známý český novinář a spisovatel Jan 
Bauer. Tento autor skoro padesáti detektivek, literatury faktu a knih z české historie žije 
ve Vodňanech a je považován za nejplodnějšího jihočeského spisovatele všech dob. 
Setkat se s ním budete moci na Ústřední půjčovně pro děti od 18.00 hodin. Vstupné je 
30,- Kč.

Další úterý 29. září 2015 bude pokračovat Mgr. Jana Froňková ve svém cyklu přednášek 
„Dějiny umění“. Začíná se jako obvykle v 17.00 hodin na sále KJD a vstupné je 30,- Kč.

Depozit vozidel
Na základě novely zákona Dopravní úřad upozorňuje a vyzývá majitele vozidel, která byla 
dočasně vyřazena z provozu (dána do depozitu) před 30. červnem 2013, na jejich povinnost 
dostavit se do konce roku 2015 na registr vozidel a prostřednictvím formuláře sdělit, 
kde se vozidla fyzicky nacházejí a jaký je účel jejich využití. Pokud nebude tento termín  
ze strany majitelů dodržen, vozidla administrativně zaniknou a v budoucnu již nikdy 
nebudou provozována. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 
2013) mají jejich majitelé rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlech, avšak nehrozí jejich 
administrativní zánik. Nicméně v takovém případě hrozí finanční postih až do 50 tisíc korun.

Na základě zkušeností si zároveň dovolujeme požádat a doporučit nenechávat návštěvu 
úřadů na poslední chvíli. V souvislosti s výše uvedeným totiž dojde na konci roku zcela jistě  
k prudkému nárůstu žadatelů a tím k opětovnému přetížení agendy v celé republice.

Formulář je k dispozici na adrese: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7BC88A07-C42C-
4652-8344-637473DEB133/0/Zadost_o_vyrazeni.pdf 

Téměř 1650 zachráněných stromů, 
přes 380 tisíc nových pivních láhví 
nebo 1,5 milionu litrů ušetřené ropy 
- to jsou výsledky třídění odpadů 
na Příbramsku za loňský rok. Lidé 
tu vyprodukovali přes 2200 tun 
odpadu a dokázali naplnit přes  
70 000 barevných kontejnerů.
Třídění odpadu se již za posledních 
pár let stalo běžnou součástí života 
obyvatel Příbramska. Za rok 2014 
vytřídili přes 2200 tun plastů, papíru, 

skla a nápojových kartonů, což 
představuje více než sedmdesát tisíc 
naplněných kontejnerů. Kdybychom 
je všechny postavili vedle sebe, 
utvořily by řadu dlouhou devadesát 
čtyři kilometrů.„Odpady z kontejnerů 
na třídění jsou následně odvezeny  
na speciální dotřiďovací linky, kde jsou 
ručně roztříděny na využitelné druhy  
a předány dalším zpracovatelům. 
Naopak odpad z popelnic už vytřídit 
nelze a je bez užitku odvezen na skládku,“ 

uvedla Kateřina Půlpánová, regionální 
manažerka společnosti EKO-KOM, a. s., 
s tím, že na výrobu běžných věcí kolem 
nás stačí překvapivě málo vytříděného 
odpadu. Například z padesáti PET láhví 
může být vyrobena nová fleecová 
bunda, z půl kila vytříděného skla 
vznikne nová sklenička a sedmdesát 
procent novin je vyrobeno ze starého 
papíru. Jeden kontejner plastů navíc 
uspoří až třicet litrů ropy. Na Příbramsku 
to znamená, že jsme tříděním plastů 

uspořili skoro jeden a půl milionu litrů 
ropy. Zajímavá je také recyklace skla. 
Do sklářského kmene, směsi vstupních 
surovin pro výrobu skla, se přidává až 
65 procent skleněných střepů z třídění 
odpadů. „Nejčastěji se střepy používají 
při výrobě láhví na nápoje. Kdyby se ze 
všeho skla ze zelených a bílých kontejnerů  
na Příbramsku vyrobili například nové 
láhve na pivo, bylo by jich přes 380 000,“ 
dodala Kateřina Půlpánová.
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

Lidé z Příbramska ušetřili skoro 1,5 milionu litrů ropy tříděním plastů

Školní jídelna v Příbrami II, K Zátiší 274
nabízí od září obědy za 72,- Kč.
Oběd se skládá z polévky, hlavního 
jídla a doplňků.
Informace na tel. č.: 
724 742 518, 318 621 292

Situační plánek:



Příbramští občánci narození v červnu - srpnu 

Klidová zóna Ryneček 

Dokončení prací se předpokládá koncem září
V současné době jsou v plném proudu práce na dokončení stavby „Klidová 
zóna Ryneček“. Jedná se o sportovně rekreační areál u Q-klubu, kde 
budou umístěny dětské herní prvky, lanová pyramida, sportovní prvky  
pro seniory, lanové centrum, dřevěný altán a WC. Zprovoznění celého areálu 
se předpokládá do konce září 2015.
Realizace projektu „Výstavba klidové zóny Ryneček“ byla zahájena v polovině 
srpna 2014. „Stavba byla bohužel přerušena z  důvodu zimní přestávky a také 
z důvodu úpravy projektové dokumentace. Při zemních pracích byly objeveny 
inženýrské sítě, které plně neodpovídaly vyjádření jejich správců, a také 
železobetonové desky, které byly v kolizi se stavbou,“ uvedl příčiny zdržení stavby 
starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že kolaudace celé stavby by měla 
proběhnout koncem září.
Projekt si klade za cíl vybudovat kvalitní multifunkční prostor, který přinese 
pro obyvatele všech věkových skupin přímo do centra města možnost aktivně 
trávit svůj volný čas. Vybudování klidové zóny Ryneček kombinuje prvky  
pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií, aktivní dospělé, ale i pro seniory. 
Vzniká tak místo, kde budou na jednom místě ve vzájemné symbióze fungovat 
kulturní, společenské, vzdělávací, sportovní a další aktivity.
Město Příbram získalo na realizaci projektu „Výstavba klidové zóny 
Ryneček“ dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.  
Celkové stavební náklady jsou cca 10,6 mil. Kč, dotace je ve výši 85 % celkových 
způsobilých výdajů, což je cca 8,8 mil. Kč.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Město Příbram vypsalo výběrové řízení na obsazení pracovního místa                 
na Odboru investic a rozvoje města MěÚ Příbram pro činnost:
vedoucí odboru investic a rozvoje města.
Přihlášky se přijímají do 10. 9. 2015, více informací na úřední desce.

Téměř „hamletovská“ otázka: 
Lyžovat, či nelyžovat?  
Vyjádřete se v ANKETĚ!
Vedení města Příbrami se již delší čas zabývá otázkou, zda má lyžařský 
svah Padák po dvouleté pauze opět otevřít lyžařům své brány. Předloni se 
nelyžovalo z  důvodu neobvykle teplé zimy, loňská lyžařská sezóna nebyla 
zahájena kvůli nevyjasněným nájemním vztahům mezi městem a vlastníkem 
svahu TJ Baník. Faktem je, že i kdyby vlastnické vztahy vyjasněny byly,    
v důsledku mírné zimy by se opět nelyžovalo. Letošní rok je ve znamení tak 
trochu hamletovské otázky: vyslovit ANO, či NE lyžařskému areálu Padák?
„Pokud by se město rozhodlo lyžařský areál pro letošní sezonu zprovoznit, 
provozovatelem by byla Sportovní zařízení města s  pomocí Technických služeb 
města Příbram,“ uvádí v této záležitosti místostarosta města Příbrami Václav 
Švenda a dodává, že otázka pronájmu je vyřešena, město jej má již přislíben 
od TJ Baník za symbolickou 1 korunu. V první fázi by se tedy muselo do zařízení 
lyžařského svahu na revize elektřiny a vodních rozvodů, vleků a lan, osvětlení, 
rolby, sněhových děl či do údržby areálu zainvestovat asi 200.000 Kč ať už 
bude zima jakákoliv. „Existuje reálné, poměrně velké riziko, že peníze na přípravu 
sezóny budou utraceny zbytečně,“  vysvětluje dále starosta města Jindřich 
Vařeka a upozorňuje na nepříliš vhodné klimatické podmínky v našem městě  
a na možnost, že se bude znovu opakovat teplá zima. 
Pokud nastanou vhodné podmínky pro lyžování a začne se lyžovat v prosinci 
2015, tak se celkové předpokládané náklady na provoz areálu vyšplhají  
na částku zhruba 1,8 mil. Kč. Pokud v  lednu 2016, náklady budou činit asi  
1,6 mil. Kč. Když v  ideálním případě při vhodných klimatických podmínkách 
odečteme příjmy za tržby, dotace města na provoz lyžařského svahu bude 
činit pro tuto sezónu cca 1 milion Kč.

 
Vedení města zajímá názor veřejnosti. „Má město lyžařský areál Padák provozovat 
i za cenu, že se bude možná lyžovat pouze pár dní? Nebo si přiznat, že v  našem 
městě nejsou vhodné klimatické podmínky pro lyžování a že je možná rozumnější 
investovat raději do jiných sportovních aktivit?“ ptá se občanů vedení města. 
„Jako vhodnější alternativa se nám jeví např. investice do rozvoje a modernizace 
příbramského aquaparku,“ doplňuje místostarosta Švenda.
Svůj názor můžete vyjádřit od 7. do 20. září 2015 v anketě na internetových 
stránkách města Příbrami www.pribram.eu, a nebo nám ohledně  této 
záležitosti napište na adresu: padak@pribram.eu.
Výsledky ankety budou zohledněny a brány v potaz při následném rozhodování 
rady města o budoucnosti lyžování na Padáku v letošní sezóně. 

Pavlína Svobodová

LYŽAŘSKÝ SVAH ANO, ČI NE? VYJÁDŘETE SE V ANKETĚ!



Měsíc září 2015 je vyhlášen jako měsíc 
„Psí amnestie“. Městská policie Příbram 
se při této akci intenzivněji zaměří  
na kontrolu dodržování vyhlášky č. 5/2005, 
která upravuje pohyb psů na veřejných 
prostranstvích a dodržování čistoty  
na veřejných prostranstvích, a vyhlášky  
č. 3/2010 o místním poplatku ze psů. 

„Strážníci městské policie budou kontrolovat, 
zda mají majitelé své pejsky řádně na vodítku, 
případně s  náhubkem, a zda si po svém 
miláčkovi uklízí. Zároveň bude probíhat i kon-
trola zaplacení místního poplatku 
za psa,“ uvedla velitelka Městské 
policie Příbram JUDr. Jaroslava 
Vodičková s  tím, že kontroly 
budou intenzivně probíhat  
po celé září, a to ve všech 
lokalitách města Příbram. 

„Za porušení vyhlášek města 
mohou strážníci udělit pokutu 
do výše 1.000,- Kč či   přestupek 
postoupit na příslušný odbor 
Městského úřadu Příbram 
k  dalšímu řešení,“ doplňuje 
velitelka městské policie.

„Když si pořídím pejska, vzniká mi tím i řada 
povinností. Psa musím nejdříve přihlásit, 
zaplatit za něj příslušný poplatek a musím  
po něm sbírat exkrementy. Zdaleka ne všichni 
pejskaři jsou však uvědomělí. Dostává se mi 

na stůl řada stížností, z  nichž mnohé jsou 
bohužel oprávněné,“ vyjadřuje se k  důvodům 
zvýšených kontrol starosta města Příbrami 
Ing. Jindřich Vařeka.

Poplatek za psa se podle vyhlášky  
o místním poplatku ze psů platí podle místa 
trvalého pobytu majitele a za psa staršího tří 
měsíců. 

K 1. 7. 2015 evidujeme 2.752 držitelů psů, 
z toho 92 držitelů místní poplatek ze psů 
neuhradilo, což představuje částku cca 
60.000 Kč. Nedoplatky na místním poplatku  

ze psů jsou vymáhány platebními 
výměry a následně daňovou 
exekucí – týká se těch, kteří 
neuhradí na základě platebního 
výměru.

„V měsíci září 2015 proto majitelé, 
kteří dosud nemají své miláčky 
přihlášeny k  místnímu poplatku, 
mají v  rámci akce „Psí amnestie“ 
možnost vše napravit,“ uvádí 
k  této akci místostarostka 
města Alena Ženíšková s tím, že 
strážníci Městské policie Příbram 
budou v září samozřejmě 

shovívaví a pejskaře na nedostatky budou 
upozorňovat. „Nicméně pokud se jejich 
přestupky budou opakovat, musí být majitelé 
připraveni i na výše uvedené sankce,“ dodává 
na závěr místostarostka. 

Září: měsíc kontroly pejskařů
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Svoz bioodpadu 
Svoz bioodpadu ve městě Příbrami zajišťují od srpna Technické služby města 
Příbrami. Po otevření městské kompostárny v  dubnu 2015 bylo převzetí 
systému nakládání s  bioodpadem městskou příspěvkovou organizací 
logickým krokem. Od srpna tak každý čtvrtek sváží technické služby 
biologicky rozložitelný odpad (BRO) celkem ze 40 stanovišť.

„Hnědé popelnice s nápisem „BIO“ o objemu 1 100 litrů jsou většinou rozmístěny 
na místech, kde původně stály popelnice firmy SVZ centrum, s. r. o.,“ uvedl v této 
věci ředitel technických služeb Ing. Pavel Mácha a jeho zástupce Bc. Libor 
Michvocík k tomu dodává: „V srpnu jsme sledovali naplněnost nádob, udržování 
čistoty kolem nich a čistotu odloženého odpadu uvnitř nádob. Během měsíce září 
pak rozvezeme dalších 60 menších popelnic o objemu 240 litrů do lokalit, kde se 
velký kontejner nevešel, případně posílíme místa, kde jeden kontejner nestačí.“  

BRO z příbramských domácností, posekaná tráva, shrabané listí a štěpka 
z vyřezaných dřevin končí na kompostárně produkující rekultivační kompost, 
který následně používají technické služby k vyrovnávání povrchů a zlepšování 
vlastností půdy v městské zeleni. „Kompost je také zdarma k dispozici občanům 
města, pokud si ho sami naloží a odvezou z kompostárny,“ upozorňuje i na tuto 
možnost Libor Michvocík a zdůrazňuje, že aby mohl být BRO kompostován, 

je nezbytnou 
p o d m í n k o u 
jeho čistota: 
„Při znečištění 
k o m u n á l n í m 
odpadem musí 
být celá várka 
odvezena na 
skládku a snaha 
většiny, která 
doma poctivě 
odpad třídí, 
vyjde vniveč. 
Prosíme tedy 
všechny, kteří 
b i o p o p e l n i c e 
p o u ž í v a j í , 
aby do nich 
n e u k l á d a l i 
ž i v o č i š n é 

zbytky (maso, kosti, kůže), cizorodé látky (plasty, sklo, sutě, hlínu) a obaly.“

Shrnuto: Hnědých biopopelnic bude do konce září v Příbrami rozmístěno 
na vhodných místech 110.  Svozový den je čtvrtek. Pro objemnější bioodpad 
ze zahrad je vhodnější využít pravidelně přistavovaných velkoobjemových 
„Zelených kontejnerů“ (rozpis stanovišť je na webových stránkách TS Příbram 
http://www.ts-pb.cz), nebo jej občané mohou zdarma uložit na městské 
kompostárně. Ta sídlí v prostoru Sběrného dvora, Za Balonkou, a má otevřeno 
v pracovní dny od 9 – 18 hodin a každou sobotu od 9 – 12 hodin, tel. č.: 775 785 764.

Na závěr uvádíme pro Vaši informaci pár čísel Technických služeb města 
Příbram: V prvním pololetí roku 2015 TS odvezly 4 712 t komunálního odpadu, 
553 t vytříděného odpadu, 72,6 t textilu, 23,2 t pneumatik. Z rozebraného 
nábytku ve sběrném dvoře TS odevzdaly 90,21 t dřeva a na kompostárnu 
uložily 794 t bioodpadu. 

Předposlední prázdninový víkend patřil  
v brněnské hale Vodova mažoretkám z deseti 
států Evropy, které si zde vzájemně poměřily 
síly na Mistrovství Evropy pořádaném 
mezinárodní mažoretkovou asociací MWF. 
Na tomto šampionátu se zároveň bojovalo 
o přímé nominace na Mistrovství světa. 
Příbram měla na této události své zastoupení 

v podobě dvou družstev - kadetek a juniorek 
v kategorii mix, což je kombinace náčiní, 
kde dívky zvládají práci jak s mažoretkovou 
hůlkou, tak s třásněmi - pom pom. 

Šampionátu předcházel seriál soutěží 
Mistrovství České republiky, který 
letos pro naše mažoretky odstartovalo 
regionální kolo v Příbrami a pokračoval 
úspěšnou kvalifikací na Mistrovství Čech 
v Hradci Králové až do finále v Jaroměři. 
Pravidelné tréninky a úsilí nejen samotných 
děvčat, ale i trenérů přinesly ovoce                                             
v podobě nominace na evropský šampionát. 
Pro kadetky bylo ME první velkou soutěží                       
a jejich vystoupení v konkurenci nejlepších 
evropských týmů přineslo krásné                                              
6. místo a postup na Mistrovství světa, 
které se koná příští rok v Chorvatsku. 
Juniorky již zkušenosti z velkých soutěží mají 
a po 3. místě na ME v roce 2013 potvrdily, 
že patří do Top 5 Evropy. Letos vybojovaly  
5. místo a taktéž postupují na Mistrovství světa. 
Juniorská miniformace obsadila 11. místo. 
Děkujeme všem za podporu, fandění  
a budeme se dál snažit tančit srdcem  
a pro radost. 

Naše nejbližší vystoupení je na Zámeckých 
slavnostech v Nalžovickém zámku 5. září  
a na Běhu Kovohutěmi 12. září. 

Na viděnou v  další sezóně se těší vaše 
Příbramské mažoretky.

Úspěch mažoretek



Příbramská jména
František Antonín Caretto 

z Millesimo, markrabě z Grany
1590 - 1651

Minulým dílem jsme ukončili exkurz mezi příbramské hudební skladatele  
a dnes se opět ponoříme hlouběji do příbramské historie, kterou jsme opustili 
zhruba uprostřed třicetileté války. Tato bouřlivá doba uvedla celý kontinent 
do pohybu, a Příbram se tak mohla dostat do kontaktu s mnoha zajímavými, 
slavnými či jen podivnými lidmi té doby. Jendou z  takových osobností byl  
i markrabě František, plným jménem Francesco Antonio Caretto de Millesimo di 
Savona e Finale e Grano etc. Přestože dotek markraběte z Grany s příbramským 
životem byl marginální a patří spíše mezi historické kuriozity, není od věci si 
jeho jméno připomenout.
Jeho původ není zcela čitelný, neboť jeho otec Prospero Caretto si za manželku 
vzal Anežku (Agnes) Argottao, milenku mantovského vévody Vicenza Gonzagy. 
Usuzuje se, že právě vévoda byl skutečným otcem Františka Antonína.  
Po dosažení plnoletosti spojil František svůj další život se službou habsburským 
panovníkům. Byl komořím dvou císařů (Ferdinanda II. a III.), od roku 1641 
vyslancem u španělského dvora a např. v roce 1648 plnomocným vyslancem 
císaře v  Polsku při nové volbě polského krále. Nejvíce se však uplatnil  
ve vojenských službách.
Již ve 20. letech 17. století František Antonín operoval v Čechách jako velitel 
jezdeckého pluku. V lednu roku 1624 jej najal a vyslal bavorský vévoda v čele 
šesti jezdeckých kompanií jako posilu císařského tábora k  obraně českého 
království. V Čechách se však jeho pobyt nesetkal s příznivým ohlasem, vojska 
zde byl již přebytek, zásobování vázlo a navíc císař otálel (jako obvykle) 
se zaplacením slíbeného žoldu, takže rozmrzelí Carettovi jezdci zůstávali 
nakvartýrováni různě po Čechách. Svá práva si neváhali vymáhat i násilím, 
např. v Týně nad Vltavou zajali celou městskou radu, aby měšťany donutili najít 
skryté rezervy. Přestože se téměř ihned začalo jednat o přesunu nadbytečné 
jízdy z  Čech zpátky do Říše a markýz dokonce nabízel zprostředkování mezi 
jednotlivými veliteli a místodržitelem, jednání se táhla dlouhou dobu a nikam 
nevedla. Mezitím si jezdci krátili čas po svém – např. počátkem února loupili 
v  lesích v  okolí Rožmitálu pod Třemšínem, dobývaly se do zámků vrchnosti 
nebo byli přemísťováni z místa na místo a cestou obírali každého, kdo jim přišel 
do cesty. 
Počátkem března hrozil vpád vojska polského krále do Čech z  východu  
a ze západu došlo k dalšímu posílení císařova vojska, naverbovaného tentokrát 
holštýnským vévodou. K  žádné srážce však nedošlo, jen se zvýšil počet 
vyživovaných vojáků, a proto docházelo k  jejich častému překládání z  místa  
na místo. V  dubnu roku 1424 byla část z  Carettových jízdních ubytována 
v Příbrami. Přesídlili sem z Milína a nebylo jich mnoho, asi jen 15. Krátce na to se 
vojsko konečně dalo do pohybu a opustilo království. Právě probíhala „klidná“ 
část války, neboť v tomto roce se téměř nebojovalo. Pouze v severním Německu 
se připravoval nástup Dánska do války.
Markrabě z  Grany v  následujících letech opustil bavorského vévodu a dal se 
do služeb Albrechta z Valdštejna. Včas ale pochopil, že Valdštejnovy dny jsou 
sečteny, a po jeho chebské vraždě v roce 1634 zabavil v Plzni vévodovu kancelář, 
kde hledal důkazy o jeho spiknutí. Získal tím mj. možnost těžit z konfiskace 
Valdštejnových statků, konkrétně zakoupil panství Bělá pod Bezdězem. V Bělé 
se však neusídlil, většinu času trávil u císařského dvora nebo u vojska. Jeho syn 
Otto Jindřich, rovněž úspěšný vojevůdce, v  roce 1674 prodal bělské panství 
zpět Valdštejnům.

Daniel Doležal

Zářijové kalendárium
  1. 9. 1845 byla dosavadní listovní poštovní sběrna spojena s tzv.  
 podloží koní, čímž vznikla poštovní stanice s pravidelným 
 každodenním jízdním spojením do Cerhovic a Dobříše.

  7. 9. 1665 byla dokončena stavba Březnické kaple na Svaté Hoře 
 usazením makovice na vrchol kupole.

  8. 9. 1945    byl vydán vládní výnos o přestěhování Vysoké školy báňské 
 z Příbrami do Ostravy.

14. 8. 1875 vyvrcholily oslavy dosažení 1000 m svislé hloubky na dolu Vojtěch.

18. 9. 1915 starosta příbramské hasičské župy František Horych inicioval 
 úspěšnou veřejnou sbírku nových brambor pro stravování 
 raněných vojáků příbramských lazaretů.

22. 9. 1995  zahájila provoz firma Keramika Příbram.

25. 9. 1705 jezuité uzavřeli smlouvu o osazení portálu Pražské brány 
 na Svaté Hoře s pražským kameníkem Janem O. Mannesem.

26. 9. 1965 se na rozptylové loučce nedávno dobudované části hřbitova 
 v Příbrami konal první rozptyl zpopelněných ostatků. 
 Prvním rozptýleným se stal profesor Stanislav Kamenický.

29. 9. 1935 se v lukách na Zdaboři konal letecký den.

30. 9. 1955  byla v Příbrami instalována poprvé „veřejná pouliční telefonní 
 hovorna“, tedy telefonní budka, a to na dnešním nám. T. G. M.

Daniel Doležal

Letní sucho roku 1898
Deštivý rok 1897 přinesl červnovou povodeň a v  červenci po katastrofálním krupobití ještě 
velkou povodeň 30. toho měsíce. Louky byly podmáčené a ornice z  polí byla splavena. 
V důsledku špatné úrody vzrostly ceny obilí o třetinu. Již tak těžké životní podmínky dělnictva 
ve zdejších podnicích se ještě zhoršily. Hornímu závodu bylo povoleno ministerstvem orby 
vyplácet přídavek 4 až 10 krejcarů na šichtu podle platové třídy dělníků. To ale lidem příliš 
nepomohlo. 

Počátkem hladových bouří se stal 1. máj 1898, jehož dělnické oslavy na Nové hospodě se konaly 
za asistence zvýšeného počtu četníků. Všechny vyděsilo, že mezi tisíci účastníků byla více než 
polovina žen, což bylo do té doby nevídané. Následně bylo rozhodnuto zrušit hornické parády. 
Již v květnu dělníci vyslali deputaci dělníků k hornímu úřadu a žádali dvorního radu J. Nováka 
o drahotní přídavek. Byli odmítnuti s tím, že jim byla zvýšena mzda postupem do vyšší třídy. 
Průměrný roční plat „muže“ u horního závodu byl oficiálně 704 K, tedy 352 zl. (horníci měli jistě 
mnohem méně, snad přes 200 zl.) Dělníci si mohli požádat o zálohu 20 zl., za něž by si nakoupili 
základní potraviny.

Žně se toho roku opozdily o čtrnáct dní. V polovině července začaly na příbramských školách 
letní prázdniny. Ještě v dalším týdnu si všichni libovali, jak pěkné má žito klasy díky vlhčí půdě. 
Vzápětí však nastaly parné a suché dny. Obilí překotně zrálo a jeho jakost klesala. Otava i vysetý 
jetel zakrněly a louky dostaly šedou podzimní barvu, pastviny byly vypálené. Mladé stromky 
ve svatohorských sadech byly na jižní straně zcela bez listů, jinde byly uvadlé. Vydržely jen 
silné stromy s hlubokými kořeny. Jablka a hrušky kvůli nedostatku vody nenarostly a švestky 
rozpraskaly. Docházelo k požárům. Nesnesitelná vedra trvala čtyři týdny a po nich se přihnala 
prudká bouře. Počasí se rázem změnilo, nastalo období dešťů a mlh.

V důsledku takřka tropických suchých týdnů, divokých bouřek a následné slabé sklizně došlo 
opět ke zdražení základních potravin. Kopa vajec stála tehdy 1 zl. 80 kr., hl žita téměř 6 zl., hl 
brambor 1 zl. 64 kr. Metr tvrdého dříví se prodával za 5 zl. 60 kr. V říjnu se starosta města Blažej 
Mixa a děkan Antonín Vojáček vypravili do Vídně prosit, aby vláda povolila městu v hospodářské 
tísni odklad zaplacení příspěvku na kukusy (kuxy) ve výši 12  000 zl. Horní závod byl pasivní  
a bylo jasné, že nebude výdělečný minimálně dalších 12 až 15 let. Město nemělo na příspěvky 
na provoz dolů peníze. Bylo dohodnuto, že své čtyři kukusy raději prodá hornímu eráru.  

Dne 21. října 1898 se na louce  
nad nádražím shromáždily davy 
dělníků s  rodinami. Opět vyslali 
k  hornímu závodu deputaci, aby 
byla horníkům povolena půjčka 
20 zl., za které by si mohli nakoupit 
zásoby potravin na zimu. Přednosta 
horního závodu Novák souhlas 
k  jejímu vyplácení z  ministerstva 
dosud nedostal, a tak se třetina 
zúčastněných vydala na náměstí 
manifestovat před horní ředitelství. 
Do Příbrami byly telegraficky 
povolány posily z  řad četnictva. 
Rada Novák hornictvu opět sdělil, 
že mu bez pokynu shora nemůže 
vyhovět. Četníci za pomoci místní 
policejní stráže srocení rozehnali. 
Ceny potravin zůstaly v průměru 
stejně vysoké až do konce tohoto 

roku, v  němž císař František Josef I. oslavil 50. výročí svého panování. Mnohem radostnější  
a důležitější událostí však bylo pro jeho poddané to, že koncem prosince konečně ustalo deštivé 
a blátivé počasí. „Právě na Vánoce dostavily se prvé mrazíky a napadla i slabá ovšem vrstva 
sněhová na naše nivy. Po celé svátky potrvalo slunečno a krásné dni zimní vyvábily v těchto 
dnech mnoho obecenstva do tiché přírody, “ poznamenal dobový tisk s  nadějí, že rok 1899 
bude určitě lepší.  

Věra Smolová

Rada města Příbram na svém jednání 
dne 10. 8. 2015 jmenovala do funkce 
ředitelky příspěvkové organizace 
Centra sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram Ing. Jitku 
Šperkovou. 

Jmenováním do funkce bylo 
ukončeno výběrové řízení, do 
kterého se přihlásilo celkem 7 
uchazečů.  Výběrová 
komise zasedala 
v tomto složení: 
Bc. Alena Ženíšková, 
1. místostarostka, 
PhDr. Petr Vácha, 
člen rady města, 
JUDr. Dagmar Říhová, 
členka zastupitelstva města, Mgr. 
Šárka Hájková, ředitelka Alky, o. p. s.,  
Mgr. Robert Dikan, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, Bc. 

Zdeňka Splítková, vedoucí oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí,  
Mgr. Petr Němec, vedoucí odboru 
práva a veřejných zakázek.
Ing. Jitka Šperková má dle 
své předešlé praxe bohaté 
zkušenosti, působila například jako 
ekonomický manažer a personalista 

– zástupce ředitele 
(Sanco Příbram, s. r. o.),  
nebo jako vedoucí 
referátu kontroly  
a revize zdravotní 
péče SÚP Příbram 
(VZP ČR Příbram).

Ing. Jitka Šperková se ujme své 
funkce dne 1. 9. 2015. Do funkce 
je jmenována na dobu určitou  
do 29. 2. 2016.

Nová ředitelka CSZS



OHK Příbram informuje
Vážení čtenáři Kahanu,

dny letních prázdnin jsou již definitivně sečteny a čas se spolehlivě sune do závěrečných měsíců 
roku. 

V  průběhu letních měsíců zaměstnanci našeho úřadu aktualizovali data pro vydání 
Regionálního adresáře firem a institucí pro rok 2016. Data nyní musíme zapsat do databáze 
a předat k  předtiskové přípravě, která bude trvat zhruba do listopadu. Poté půjde katalog  
do tisku tak, aby koncem roku mohl být distribuován firmám i institucím v našem regionu. 

Na září připravuje naše příbramská komora společně s  Krajskou hospodářskou komorou 
Střední Čechy akci pod názvem „BURZA PRÁCE ve Středočeském kraji“, která se bude konat 
v prostorách Úřadu práce v Příbrami dne 17. září 2015 od 10,00 do 17,00 hodin. Podobnou 
akci pořádala Krajská hospodářská komora Střední Čechy v  červnu tohoto roku v  okresech 
Praha-východ a Nymburk a akce se setkala s  velkým zájmem zaměstnavatelů a veřejnosti. 
Burzu práce v Příbrami pořádá KHK Střední Čechy ve spolupráci s Okresními hospodářskými 
komorami Příbram a Beroun a za podpory Úřadu práce ČR a KÚ Středočeského kraje. Všechny 
tyto instituce mají zájem pomoci podnikatelům a firmám poptávajícím v současné době nové 
zaměstnance. Na akci budou poptávat nové zaměstnance firmy z  regionu Praha-západ, 
Příbram, Beroun a Benešov. 

Samotný program je připraven ve spolupráci s ÚP ČR, Krajskou pobočkou v  Příbrami, který 
nabídne uchazečům o práci poradenství ve formě konzultací k vytvoření vhodného životopisu 
a motivačního dopisu. Přímo na místě mohou zájemci získat informace o rekvalifikačních 
kurzech a o podmínkách ke schválení konkrétního kurzu. Zaměstnavatelům nabídne ÚP 
poradenství v oblasti získání dotací na pracovníka, případně rozjezdu firmy. V prostorách Úřadu 
práce v  Příbrami mohou zájemci o práci absolvovat personální pohovor se zaměstnavateli  
bez zbytečného stresu, případně získat informace o jejich šancích na práci v konkrétní firmě. 

V tomto případě doporučujeme všem, kteří mají vážný zájem o práci, aby s sebou přinesli 
občanský průkaz a také životopis, případně další doklady o dosaženém vzdělání či 
předchozí praxi. 

BURZA PRÁCE je určena nejen nezaměstnaným, ale také čerstvým absolventům, stávajícím 
studentům, žákům a jejich rodičům. Zástupci ÚP jim poradí při výběru vhodného povolání  
a s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Na akci se představí také některé střední školy z regionu, 
které mají zájem oslovit potencionální zájemce o studium. K  návštěvě budou pozváni i žáci  
8. a 9. tříd základních škol, kteří si tvoří obrázek o svém budoucím povolání. 

Ve spolupráci s  ČSOB, a. s., v  Příbrami připravujeme zajímavou přednášku, která je určena 
zvláště podnikatelům. Bude to beseda s  makroekonomickým analytikem ČSOB Ing. 
Milanem Dufkem na téma „Konjunktura nabírá na obrátkách aneb zpátky v  dobrých 
časech?“ Termín besedy je naplánován na 1. října 2015 od 16,00 hodin v konferenčním sále 
Kostky Příbram, s. r. o., (nové sídlo společnosti J.K.R., s. r. o.). 

Přihlášky na obě akce registrujeme na OHK v Příbrami v Zámečku-Ernestinu.

Irena Karpíšková, ředitelka

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele Příbram I,  
Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, tel. 318 627 784, www.ohkpb.cz

Krajiny 
vzdálených 
světů
Galerie Františka Drtikola Příbram
Zámeček – ernestinum

4. 9.–11. 10. 2015
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Galerie Františka drtikola Příbram 
a Galerie Gema pořádají výstavu z cyklu dvojice

Jaroslav 
Horálek
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Chrám přátel 
zeleně a zahrad
Galerie Františka Drtikola Příbram
Zámeček – ernestinum

4. 9.–11. 10. 2015
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Galerie Františka drtikola příbram 
a Galerie Gema pořádají výstavu z cyklu dvojice

vojtěch
horálek

HORALEK_PLAKAT_OK.indd   2 10.08.15   20:51PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA VE VYSOKÉ U PŘÍBRAMI
srdečně zve na zahájení 20. ročníku cyklu  

komorních koncertů
HUDEBNÍ PODZIM NA VYSOKÉ

pátek 25. září 2015 od 18 hodin v kostele v Třebsku
EDITA KEGLEROVÁ (cembalo) 
JULIE BRANÁ (zobcová flétna)

Koncert je pořádán ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Třebsko. Vstupné je dobrovolné ve prospěch 

kostela. Celý cyklus komorních koncertů bude probíhat  
do konce měsíce října. www.antonindvorak.cz 

www.facebook.com/pamatnikdvorak

Žertování o 1.000 metrech na dole Vojtěch
V  letošním roce si připomínáme 140 let dosažení světového prvenství  
ve svislé důlní hloubce. Na jaře roku 1875 dosáhli havíři na dole Vojtěch 
hloubky 1.000 metrů. V  září téhož roku proběhly na Březových Horách  

a v  Příbrami velkolepé oslav tohoto triumfu. Hornické 
muzeum by při příležitosti Dnů evropského dědictví 
v  sobotu 12. září rádo na tyto události poukázalo.  
V  11 a 14 hodin nabídne svým návštěvníkům divadelní 
představení Muzejního tyjátru, v němž se spojují skutečné 
historické události roku 1875 se smyšlenými. S  pomocí 
speciálních pracovních listů pak mohou zájemci v expozici 
oddělit skutečnost od fikce.
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VELKÁ SCÉNA
po 14. 9.|Drobečky z perníku
19:00 
Neil Simon	 160,	120 Kč

út 15. 9.|Jak je důležité míti 
Filipa
19:00  sk. E   
Oscar Wilde	 160,	120 Kč

ne 20. 9.|Červená karkulka
15:00  sk. D  
Filip	Kráčmar
Divadlo Applause	 70 Kč

út 22. 9.|Válka Roseových 

19:00  sk. R  
Warren Adler	 160,	120 Kč

st 23. 9.|Jak je důležité míti 
Filipa
16:00  sk. S1, S2  
Oscar Wilde	 50 Kč

pá	25. 9.|Obraz 

19:00 
Yasmina Reza															 160 Kč

ne 27. 9.|Josef Zíma 

17:00 90 Kč

po 28. 9.|Charleyova teta 

19:00  sk. P1, P2  
Jevan Brandon Thomas 
Divadlo Na Jezerce	 390,	350 Kč

út 29. 9.|Balada pro banditu
19:00  sk. F   
Milan	Uhde,	Miloš	Štědroň	 160,	120 Kč

st 30. 9.|Hrdý Budžes 

19:00 
Irena	Dousková	 220,	180 Kč
 

mALÁ SCÉNA
so 19. 9.|Tajemný hrad  
v Karpatech
17:00
Jules	Verne/Vít	Peřina 80 Kč

PRO šKOly
po 21. 9.|Červená karkulka 

09:00
Divadlo Applause	 50 Kč

po 21. 9.|Červená karkulka 

10:30 
Divadlo Applause	 50 Kč

ESTRáDNí Sál
so 12. 9.|Nože 2015 

09:00
Pronájem,	pořádá	o.s.	nože	–	cz	

so 19. 9.|Burza nerostů 

09:00 
Pronájem,	pořádá	Zdena	Marciníková	

ne 20. 9.|Sběratelská burza 

12:30 
Pronájem,	pořádá	firma	Tuzeks	

út 22. 9.|Veřejná diskuze  
nad budoucí podobou území  
sídliště křižáky v Příbrami 8 

18:00
Pronájem,	pořádá	Město	Příbram	

pá	25. 9.|Oldies Disco party 

20:00 
Pořádá	Divadlo	A.	Dvořáka	Příbram	 60 Kč

D-KluB
čt	10. 9. Dalibor Gondík & Jazz Q
19:00
Předprodej	pouze	v	D-klubu	Příbram 150 Kč

KINO
čt 3. 9. Bláznivá dovolená  
komedie
19:00 TIT/100 Kč

pá 4. 9. Vetřelci: režisérský 
sestřih  
horor/sci-fi

20:00 TIT/110 Kč

so 5. 9. V hlavě  
animovaný

16:00 CZ/80 Kč

so 5. 9. Kurýr: Restart  
akční

19:00 TIT/120 Kč

ne 6. 9. Vynález zkázy  
dobrodružný/fantasy

16:00 CZ/80 Kč

čt 10. 9. American ultra  
komedie

19:00 TIT/120 Kč

pá 11. 9. Sinister 2  
horor 

20:00 TIT/110 Kč

ne 13. 9. Mune – Strážce 
měsíce  
animovaný

16:00 CZ/110 Kč

čt 17. 9. labyrint: Zkoušky 
ohněm  
akční/sci-fi

19:00 TIT/110 Kč

pá 18. 9. labyrint: Zkoušky 
ohněm  
akční/sci-fi

20:00 TIT/110 Kč

so 19. 9. uuups! Noe zdrh-
nul…  
animovaný

16:00 CZ/90 Kč

so 19. 9. Gangster Ka  
krimi/thriller

19:00 CZ/120 Kč

ne 20. 9. Gangster Ka  
krimi/thriller

16:00 CZ/120 Kč

čt 24. 9. We Are your Frends 
– Párty začíná hudební/drama

19:00 TIT/110 Kč

pá 25. 9. Everest  
dobrodružný/drama

20:00 TIT/120 Kč

so 26. 9. Mimoni  
animovaný

16:00 CZ/100 Kč

so 26. 9. Everest  
dobrodružný/drama

19:00 TIT/120 Kč

ne 27. 9. Nikdy není pozdě  
komedie/hudební

16:00 TIT/120 Kč

Legionářů	400,	261	01	Příbram
tel.:	318	625	691,	326	531	504,	326	531	250

kinopribram.eu
Změna programu vyhrazena

divadlopribram.eu září 20
15

gAleRie?
Vaše	návrhy	zasílejte	do	konce	září	na	email:

obchodni@divadlopribram.eu

HLeDáMe	náZeV	Pro	noVě	
oTeVřenoU	gALerII	
Ve	Foyer	VeLKé	scény	
DIVADLA	A.	DVořáKA	PříbrAM

Architekt Ing. Jaroslav Malý k revitalizaci 
Sídliště Křižáky: „Podněty občanů se stanou 
nedílnou součástí zadání pro projekt“
Kolik korun hodlá město investovat  
do této revitalizace a z jakých zdrojů se 
bude projekt případně hradit?
Je předčasné mluvit o nákladech, 
zatím pouze odhalujeme problémy  
v území a jejich řešení teprve budeme 
hledat. Je ale jasné, že problémy 
Sídliště Křižáky nejsou jen „kosmetické“ 
a není východiskem pouhá oprava 
chodníků a výsadba několika nových 
stromů. Revitalizace bude realizována  
z městského rozpočtu a dále bude město 
usilovat o zajištění dalších zdrojů. Fondy 
EU v novém programovém období 2014-
2020 revitalizaci sídlišť nepodporují, 
v případě vyhlášení vhodného dotačního 
titulu budeme žádat o dotace z národních 
zdrojů. Je ale zřejmé, že vzhledem  
k rozsahu investice bude realizace muset 
probíhat po etapách.

V  jaké fázi se projekt momentálně 
nachází?
V současné době probíhá analýza území, 
jeho problémů a potřeb - to vše s participací 
veřejnosti. Tato fáze je dle mého názoru 
důležitější než samotná realizace, neboť 
v případě špatné analýzy nepostihne 
revitalizace skutečné problémy a tím 

nedojde k tolik potřebnému zlepšení 
daného místa. Samotný začátek, 1. etapa 
realizace, by mohla začít v roce 2017.

Vypíšete na revitalizaci sídliště nějakou 
soutěž?
Momentálně jsme ve fázi, kdy provádíme 
analýzu, jejíž výsledky definují zadání  
pro projekt. Na Vaši otázku odpovídám 
ano: architektonická soutěž by měla 
následovat v roce 2016 a po výběru 
vítězného návrhu bude zadán projekt. Ten 
bude opět projednán a připomínkován 
veřejností, aby došlo k co nejširšímu 
konsensu.

Co předpokládáte, že bude výsledkem 
projektu?

Nechci předjímat, zda přibude 20 
parkovacích míst nebo 30 nových stromů. 
Jde nám o celkovou změnu atmosféry 
a nejen o zlepšení jednoho nebo dvou 
konkrétních parametrů, přestože nepod-
ceňujeme a nezlehčujeme žádný z nich.

V  minulém Kahanu starosta města 
prostřednictvím ankety vyzval veřej-
nost, aby se k dané věci vyjádřila…
Ano, podněty občanů se stanou nedílnou 
součástí zadání pro projekt. Nápady 
občanů se tedy přímo promítnou  
do řešení revitalizace sídliště. Avšak nejen 
to. Od účasti občanů na přípravě projektu 
si slibujeme zvýšení zájmu veřejnosti  
o stav prostředí města a především o jejich 
ztotožnění se s místem, ve kterém žijí. 
Bohužel vykořeněnost obyvatel Příbrami 
a jejich vztah ke svému městu považuji  
za  bezprecedentní.

Máte zmapováno, kolika obyvatel se 
chystaná revitalizace dotkne?
V řešeném území je přihlášeno k trvalému 
pobytu 1 900 osob. Lze tedy předpokládat, 
že v dané lokalitě bydlí cca přes 2 000 
obyvatel.

V  dotazníku se hovořilo také o tom, 
že budete tvořit pocitové mapy. Co to 
vlastně je?
Pocitová mapa je plán města, na který 

si můžete nalepit barevný puntík 
podle toho, jak se kde cítíte. Občané 
budou do plánu lepit puntíky typu: 
příjemné prostředí, společenský život, 
nebezpečí, špatná dopravní situace  
a podobně. Tvorba těchto pocitových 
ve spolupráci s  našimi občany pro nás 
znamená důležitou zpětnou vazbu. 
Pocitové mapy, rovněž nazývané 
problémové nebo mentální, jsou 
nástrojem ke konkretizaci vztahu obyvatel 
k  prostředí, ve kterém žijí, a k získání 
bližších informací o něm, a jsou užívané 
v urbanismu a územním plánování, byť  
v Čechách zatím zřídka. Pocitové mapy 
hrají důležitou roli především v prvních 
fázích tvorby prostorových představ  
a informací o řešeném území.

Na závěr si dovolujeme čtenáře Kahanu 
pozvat na veřejnou diskuzi k  tomuto 
tématu. 
Pokud máte zájem podílet se svými 
nápady a připomínkami na změnách 
Sídliště Křižáky, přijďte 22. září 2015  
v 18.00 h do Estrádního sálu Divadla  
A. Dvořáka Příbram. 
Diskuze se bude konat za účasti 
zastupitelů města, pracovníků radnice  
a bude řízena nezávislým moderá-
torem.

Pavlína Svobodová  
tisková mluvčí radnice

Rozhovor s architektem o Sídlišti Křižáky


