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A BUDE ÚNOR

Únor bílý, pole sílí. Vítězný únor. Únor,
měsíc svátku zamilovaných. Napadne nás
asi více možných únorových asociací. 

Když jsem na internetu zadal klíčová slova „stě-
žejní únorové události“, tak hned několik z prvních
vyhledaných odkazů směřovalo na stránky infor-
mující o roce 1948 a o tom, co se v onom únoro-
vém čase dělo. Každý člověk s alespoň minimální
znalostí naší národní historie bude vědět, že se
tehdy začala psát kapitola našich dějin nesoucích
se v duchu socialismu, která byla ukončena až
událostmi listopadu devětaosmdesátého roku.

Právě letos uplyne třicet let od konce této his-
torické epochy. Připomeneme si a oslavíme tři
dekády našich životů, které žijeme v zemi s demo-
kratickým zřízením založeným na politické plu-
ralitě a tržním hospodářství. Žijeme v době slovní
a názorové svobody, v době, kdy více než kdy jin-
dy záleží na nás samotných, jak si své bytí uspo-
řádáme.

Demokracie přináší práva, svobodu, ale i povin-
nosti a zodpovědnost. To, že tu nemáme „velkého
bratra“, který bdí nad naším konáním a neurčuje
nám směr našich kroků, neznamená, že si demo-
kracii vyložíme jako stav, kdy je všechno dovo-
leno. Naopak. Leccos dovoleno není. Klasickou
poučkou v tomto je tvrzení, že má svoboda končí
tam, kde tvá začíná.

Tak jako všechno ostatní má i společenské zří-
zení svůj vývoj. Tak trochu se bojím toho, že se
ta naše malá česká demokracie stává méně a méně
svobodnou. Narážíme na věci, které se nesmí
říkat, a pokrytecky se schováváme za masku
korektnosti. Normou se rovněž stávají stále větší
odchylky od normy. Někdy mám pocit, že trvání
na ustálených hodnotách a principech se samo
o sobě stává novým druhem odboje, a že bránění
se vlivům s nejasným původem a dopadem může
být považováno za projev lidské malosti. 

Vidíte, milí čtenáři. Na začátku tohoto úvodní-
ku jsem nadhodil tři únorová témata a z nich si
vybral to úplně nejtěžší. Místo toho, abych psal
o významu srážek v zimním období pro závlahu
polí, nebo o tom, že bude svátek svatého Valen-
týna, vyrobil jsem politicko-historické okénko.
Ale někdy neškodí si uvědomit souvislosti
a popřemýšlet nad tím, zda se máme opravdu tak
špatně, jak si někteří myslí. 

Tak až budeme v únoru nadávat na to, že pořád
sněží nebo prší a do toho se budeme pokoušet
překvapit naše milé nějakou drobností k Valen-
týnu, možná si uvědomíme, že ne všechny únory
v naší historii byly takhle svobodné, jako jsou ty
současné. 

Zkusme si letošní únor užít. Zajděme na nějaký
ples nebo do kina, do divadla. Zkusme si zabruslit
na zimáku nebo se jen tak projít po městě. Je toho
hodně, čím nás Příbram může v únoru potěšit. 

S Jan Konvalinka
místostarosta města Příbram
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PŘÍBRAM

ve strojírenství
Vaše budoucnost

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

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

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

DŘÍVE

Městské lesy Příbram, s. r. o., nabízejí k prodeji

Štípané palivové dřevo
Jehličnaté měkké dřevo v délce cca 35 cm 850 Kč / 1 prms vč. DPH
(smrk, borovice, modřín, jedle)

Listnaté měkké dřevo v délce cca 35 cm 750 Kč / 1 prms vč. DPH
(topol)

Listnaté tvrdé dřevo v délce cca 35 cm 1200 Kč / 1 prms vč. DPH
(bříza, dub)

1 prms = prostorový metr sypaný

Doprava v Příbrami a okolí ZDARMA při odběru min. množství 5 prms.

Místo: za Balonkou v areálu Veolie – čistírna odpadních vod, 
za sběrným  dvorem TS Příbram

Doba prodeje: vždy v pátek od 7.00 do 14.00

Možnost objednání a další informace 
na telefonu 730 150 655, 604 210 066, 730 150 654 

nebo na www.mlpribram.cz, mlpribram@mlpribram.cz

Dále nabízíme dříví přímo z lesa 
Jehličnaté palivové dřevo v délkách 2 m

Cena za 1 prm je 750 Kč včetně DPH.

Nabídka platí do vyprodání zásob.
1 prm = prostorový metr

Doprava, naložení a složení v okolí Příbrami 
při odběru minimálního množství 5 prm je ZDARMA.

Bližší informace na telefonu 604 210 065. 

K pronájmu nabízíme řadové zděné garáže v Příbrami
u ZATu a Podlesí. 

Cena: od 900 Kč/měsíc

K pronajmutí různé nebytové prostory v areálu
nemocnice v Příbrami ve Zdaboři. 

ENB: G. Cena: od 70 Kč/m2/měsíc + DPH 

Prodej pozemku s chatou v Nové Vsi pod Pleší ve
skupině RD a chat Na Závisti. Pozemek je o výměře
515 m2. K dispozici elektřina, voda, jímka. 

Cena: 1,3 mil. Kč

Prodej bytu 3+1/L, 53,4 m2 +lodžie, Příbram VII, ul.
Bož. Němcové, u nám. 17. listopadu. 

ENB: E. cena: 1,57 mil. Kč

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme.

Dlouhá 90, Příbram III

druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz, tel. +420 318 630 850

Ryze česká, rodinná, realitní kancelář 
28 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:
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Příbram 
hledá referenta 
na stavební úřad

Město Příbram vypsalo výběrové řízení na
obsazení pracovního místa referenta staveb-
ního úřadu. Více informací najdete na úřední
desce Městského úřadu Příbram.

DDM láká na jarní
prázdniny

Příbramský Dům dětí a mládeže připravil
pro děti program na jarní prázdniny. Akce se
koná ve dnech 11. až 13. března. V pondělí
čeká účastníky celodenní zájezd do České tele-
vize. Následující dva dny budou patřit rozma-
nité zábavě a tvorbě – keramice, výtvarné
činnosti, pohybovým aktivitám, soutěžím či
hrám. Děti se také seznámí s pomůckami, které
pomáhají v životě nevidomým, a naučí se, jak
handicapovaným pomoci. Zájemci se mohou
přihlásit na všechny tři dny, ale i jednotli-
vě. Akce se uskuteční při minimálním počtu
10 účastníků a přihlášky je nutné odevzdat
do 1. března. 

Výstava připomíná příběh 
J. B. Bárty

Základní škola Jiráskovy sady a Státní okresní archiv Příbram při-
chystaly výstavu nazvanou Jan Baptista Bárta (1921–1982). Připo-
míná životní příběh člena protikomunistického odboje. Expozici je
možné zhlédnout od 7. do 28. února v budově příbramského archivu
na adrese Edvarda Beneše 337. Vernisáž se uskuteční ve středu
6. února od 17.30. Výstava je pak přístupná v pondělí a ve středu od
8.00 do 17.00 a v další všední dny od 9.00 do 14.30.

Při nehodě pod Padákem zemřel řidič
V úterý 8. ledna před jedenáctou hodinou dopolední došlo na silnici I/66 v blízkosti areálu

Nový rybník v Příbrami k tragické dopravní nehodě. Šestašedesátiletý řidič jel ve vozidle Škoda
Felicia ve směru od Milína do Příbrami. Náhle přejel do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním
vozem značky Tatra. Po nárazu byla felicie odražena zpět do pravého jízdního pruhu. Motorista
utrpěl vážná poranění, kterým na místě podlehl. Osmatřicetiletý řidič nákladního automobilu
se snažil srážce zabránit a vjel na krajnici, kde však byla ocelová svodidla a nebylo již možné se
dostatečně protijedoucímu autu vyhnout. Dechová zkouška u muže byla negativní. Příčiny
nehody jsou předmětem šetření.

Příbram navštívila veletrh partnerských
měst ve Freibergu

Partnerské město Příbrami, německý Freiberg, uspořádalo veletrh partnerských měst. V polo-
vině ledna se jej účastnili také zástupci Příbrami a Hornického muzea Příbram. Za město Příbram
cestu podnikl místostarosta Jan Konvalinka.

Příbram 
má i komisi 
Smart city

Městská rada zřídila několik komisí pro voleb-
ní období 2018–2022. Vedle těch tradičních
s běžnou agendou přibyla nově například komi-
se Smart city pro projednávání a řešení výzev,
které souvisejí s nástupem digitalizace a použití
chytrých technologií ve městě. Komise coby
poradní orgány rady města budou tyto (číslo
v závorce vyjadřuje maximální počet členů): 
Komise bytová (7)
Komise dopravní (7)
Komise kulturní, letopisecká a památková (7)
Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (9)
Komise pro realizaci majetku města (7)
Komise pro výchovu a vzdělávání (9)
Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň

ve městě (7)
Komise zdravotní a sociální (9)
Komise Smart city (5)

Byt pro příjmově vymezené osoby: ulice Čs. armády 4,
č. 8, o výměře 28,82 m2 (1+0). Nachází se ve druhém nad-
zemním podlaží a zahrnuje pokoj a kuchyň (kuchyňská
linka, elektrický sporák, digestoř). Cena za pronájem činí
47,28 Kč/m2. Je třeba složit tříměsíční kauci. 

Standardní byt: ulice Čs. armády 5, o výměře
45,56 m2 (1+0). Byt je v prvním patře a sestává z pokoje
a kuchyně (kuchyňská linka, elektrický vařič, digestoř).
Minimální cena za pronájem dosahuje 80 Kč/m2.
Smlouva se uzavírá na dva roky s možností dalšího pro-
dloužení.

Velký byt na náměstí, o výměře 111,50 m2 (4+1) na
adrese nám. T. G. Masaryka 98. Byt je ve druhém nad-
zemním podlaží budovy a tvoří jej čtyři pokoje a kuchyň
(linka, plyn, sporák, digestoř). Minimální cena za pro-
nájem je 80 Kč/m2. Nájemní smlouva je na dva roky
s možností dalšího prodloužení. 

Využijte volný prostor k podnikání č. 702 o celkové
výměře 59,30 m2 na adrese Budovatelů 115. Minimální
cena za pronájem činí 900/m2/rok bez záloh na plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním prostoru k podni-
kání. V případě uchazeče plátce DPH cena 900/m2/rok
bez DPH.

Podnikejte na sídlišti. Prostor k podnikání v ulici Če-
chovská 114 (č. 702) o celkové výměře 148,70 m2. Mi-
nimální výše požadovaného základního nájemného
činí 900 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované
v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání. V případě
u uchazeče plátce DPH cena 900 Kč/m2/rok bez DPH.

Obchod v Čechovské? Pronajměte si volný prostor
k  podnikání č. 702 o celkové výměře 153,10 m2 na
adrese Čechovská 112. Minimální výše požadovaného
základního nájemného činí 900 Kč/m2/rok bez záloh na
plnění poskytované v souvislosti s užíváním prostoru
k podnikání. V případě uchazeče plátce DPH cena 
900 Kč/m2/rok bez DPH.

Chcete podnikat v Bratří Čapků 329? Aktuálně je zde
volný prostor č. 700 o celkové výměře 138,40 m2. Mini-
mální výše požadovaného základního nájemného činí
1000 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované v sou-
vislosti s  užíváním prostoru k  podnikání. V  případě
uchazeče plátce DPH cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Adresa pro podnikání v centru: V ulici Pivovarská 132
(č. 701) je k dispozici rozsáhlý prostor pro podnikání
o celkové výměře 1088 m2. Minimální výše požadova-
ného základního nájemného činí 1000 Kč/m2/rok bez
záloh na plnění poskytované v souvislosti s užíváním
prostoru k podnikání. V případě uchazeče plátce DPH
cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Obchod na růžku? Na exponované adrese Špitál-
ská 18 je k pronájmu nebytový prostor č. 701 o celkové
výměře 232,08 m2. Minimální cena za pronájem činí
900 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované v sou-
vislosti s  užíváním prostoru k  podnikání. V  případě
uchazeče plátce DPH cena 900 Kč/m2/rok bez DPH.

Kontaktní adresa: 
Městská realitní kancelář, 
Čs. armády 5, Příbram IV

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Podrobnější informace:
Alena Tůmová, referentka Městské realitní kanceláře
Tel.: 318 498 294
E-mail: alena.tumova@pribram.eu

Pronajměte si byt od města, podnikejte
v městských prostorách

Ve Školní měli zimní
zahradní slavnost

Příchod vánočních svátků oslavily děti
z Mateřské školy ve Školní ulici spolu s rodiči
a pedagogickým sborem opět na zahradě škol-
ky. Ve středu 19. prosince si přítomní si poslech-
li koledy s  doprovodem živé kapely a děti
sehrály příběh o narození Ježíška. Součástí slav-
nostního odpoledne bylo bohaté občerstvení,
které se podávalo v krytém altánu s praskajícím
ohněm v krbu. O vánoční pohoštění se postarali
šikovné maminky a tatínkové. 

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Havlovy citáty na Svaté Hoře
V Mníšecké kapli na Svaté Hoře začala putovní výstava, která připomíná osobnost a dílo

Václava Havla. Na šestadvaceti panelech najde návštěvník slavné i méně známé myšlenky
z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí fotografie: čistě havlovské i aktua-
lizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev. „Výstava se poskládala víceméně sama. Se
znalostí Havlových textů člověka brzo napadne, kam a pro co sáhnout. Při přípravě byla zároveň
důležitá i jistá dávka odvahy. Havla často považujeme za neškodnou součást minulosti. Jenže
mnohé z toho, co napsal či řekl, dráždí do dneška, může to dokonce pro leckoho představovat
politicky výbušný materiál,“ řekl o výstavě autor Jan Hron. Výstava měla premiéru v pražském
Českém centru v roce 2016 u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla a od té doby
putuje po celé České republice. V zahraničí byla uvedena například ve Štrasburku, Curychu,
Jerevanu nebo Islámábádu. Výstavu můžete v Příbrami navštívit do 30. dubna. 

SZM chystají
příměstský tábor

Sportovní zařízení města Příbram pořádají
od 11. do 15. března sportovní příměstský
tábor. V programu, který probíhá každý den od
8.00 do 15.30, je zahrnuto plavání a hry ve
vodě, bruslení, pohybové a míčové hry či
výtvarné tvoření. Děti lze přihlásit buď na celý
tábor, nebo jen na jednotlivé dny. V případě
plné obsazenosti budou preferovány přihlášky
na celý týden. Tábor je určen pro děti od 6 do
14 let a kapacita je omezena na 30 dětí. Přihláš-
ky se podávají v kanceláři aquaparku (zezadu
budovy), ke získáte také podrobnější program
a pokyny k platbě. Vyplněnou přihlášku, která
je také na webu szm.pb.cz, lze předat do pondělí
4. února v kanceláři aquaparku, nebo zaslat 
e-mailem na polakova@pb.cz. Cena na celý
týden je 2400 korun, na den 550 korun (v ceně
je oběd).

SZM také informovala, že od 4. února platí
nový rozpis obsazenosti plaveckého bazénu.
Kompletní informace a rezervace najdete na
webu SZM. 

Přichází čas poplatků
Obyvatelé Příbrami by měli do konce března

letošního roku uhradit místní poplatek za svoz
komunálního odpadu a poplatek ze psů. 

Poplatky je možné uhradit těmito způsoby:
1. bezhotovostní platbou na účet města:

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

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

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

3. složenkou na účet města Příbram (s pří-
slušným variabilním symbolem).
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ROZPOČET ROZPOČET

Jaké jsou rozpočtové priority města
Letos a pravděpodobně i v následujících letech se město bude muset věnovat rekonstrukci příbramského aquaparku, která bude
vyžadovat velkou porci finančních prostředků. Jaké jsou však další priority příbramského rozpočtu?

Tak jako před čtyřmi lety, kdy nastupoval
můj úspěšný předchůdce Václav Dvořák do
funkce radního zodpovědného za ekonomiku
a rozpočet města, i já jsem dostal přibližně dva
měsíce od začátku mé funkce na to, aby se roz-
počet města na rok 2019 dokončil. 

Velkou měrou se na jeho tvorbě podíleli
v loňském roce právě Václav Dvořák, který ve
své funkci skončil, a Venuše Štochlová – vedou-
cí ekonomického odboru města. Po čtyřech
letech jejich práce je i díky tomu rozpočet před-
kládán v podobě, která vychází z priorit města
na další roky, je v něm zajištěna procesní jed-
notnost jeho tvorby z minulých let a oproti
předchozím obdobím je více zaměřen na
postupné investování naspořených prostředků
do větších investičních celků. 

Na jednání zastupitelstva města 28. ledna
2019 tedy bude předložen návrh rozpočtu na
rok 2019 v podobě, která se svými hlavními
znaky nijak nevymyká minulým čtyřem rokům

a je v něm naplánováno více investičních akcí
než v letech předchozích.

JAK VYPADÁ ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ
ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
PRO ROK 2019?
• Zůstatek na bankovním účtu 1. ledna 2019:

212 milionů korun
• Nesplacené jistiny bankovních úvěrů: 

3 miliony korun
• Plánované výdaje celkem: 853 milionů korun
• Plánované příjmy celkem: 733 milionů korun
• Z toho kapitálové a investiční výdaje: 

193 milionů korun
• Plánovaný schodek rozpočtu krytý zůstat-

kem na bankovním účtu: 120 milionů korun
• Plánovaný zůstatek na bankovním účtu na

konci 2019: 89 milionů korun
• Plánované nesplacené jistiny bankovních

úvěrů na konci 2019: 0 korun
Plánované běžné výdaje jsou tedy nižší než

plánované příjmy a část z tohoto přebytku
bude využita na kapitálové výdaje, které
budou dofinancovány ze zůstatku na bankov-
ním účtu. Také tento rok úplně splatíme
poslední část úvěru od Českomoravské záruční
a rozvojové banky ve výši 3,2 milionu korun
a na konci roku nebude mít město žádný
nesplacený úvěr.

Skutečný schodek rozpočtu nebude tak vel-
ký, jak je naplánovaný. Pro tento můj optimis-
mus existuje několik důvodů, které vycházejí
z reality minulých let. V navrhovaném rozpoč-
tu nejsou zahrnuty dotace, které pravidelně
každý rok dostáváme od státu a jiných insti-
tucí, ale tak jako každý rok nejsou zkraje roku
ještě pevně zasmluvněny. Nezasmluvněné
dotace nelze zapsat do rozpočtu jako jistý

 příjem města. Tyto zkraje roku nezasmluv-
 něné příjmy se každoročně pohybují okolo 
50–60 milionů korun. O tuto částku se sníží
předpokládaný schodek rozpočtu.

Také lze předpokládat, že ne všechny naplá-
nované investiční akce se budou realizovat pře-
sně tak, jak jsou naplánované. Například nemusí
projít schválením v zastupitelstvu nebo nebu-
dou včas dokončeny všechny kroky projekto-
vého a stavebního řízení pro jejich realizaci.
Radnice nemá na tyto činnosti často přímý vliv
a nemůže zajistit jejich včasné dokončení. Pře-
sto jsou v rozpočtu, protože by bylo kompliko-
vané dodatečně schvalovat jejich realizaci.

AQUAPARK: HLAVNÍ PRIORITA K ŘEŠENÍ
Pokud dopadnou dobře oponentní posudky

na projekt aquaparku, který schválilo zastupi-
telstvo z předchozího volebního období, bude-
me mít na podzim vysoutěženého generálního
dodavatele rekonstrukce a ta by měla na pod-
zim začít a pokračovat přibližně dva roky.

Zatím není jisté, zda se tento náš plán opravdu
naplní. Hlavní slovo bude mít zastupitelstvo na
jednom z jarních zasedání. Soutěžení dodavatele
potrvá přibližně 6–9 měsíců, a teprve od něj se
dovíme, zda bude například možné provozovat
bazén i v době rekonstrukce až do června 2020.
Doufáme, že by to mělo být možné, protože
rekonstrukce aquaparku obsahuje velké množ-
ství stavebních úprav pozemků, stavebních prací
na relaxační a saunové části, které nezasahují
stavebně do stávajícího bazénu. Hlavní slovo ale
bude mít vysoutěžený dodavatel této rekon-
strukce a my se budeme snažit maximálně pro-
dloužit provoz bazénu tak, aby výuka žáků
a studentů a trénink našich sportovců byly co
nejméně narušeny po dobu rekonstrukce.

PARKOVÁNÍ, SILNICE A CHODNÍKY
Pokud jde o parkování, jsme si vědomi, že

občané očekávají opravdu razantní zlepšení
špatného stavu parkování ve vnitroblocích na
sídlišti okolo náměstí 17. listopadu, kde jsou
naplánovány investice v řádu přes 10 milionů
korun. Změna k lepšímu by měla být opravdu
znatelná. Rozšíření parkovacích míst se dotkne
mimo zmiňovaných vnitrobloků také ulice
Legionářů.

Budeme renovovat silnice a chodníky včet-
ně výměny vodovodních a kanalizačních sítí
pod nimi, které jsou často v katastrofálním
stavu. Do těchto oprav budeme investovat
více než 15 milionů korun a tyto opravy budou
pokračovat i v dalších letech. Často se lidé diví,
že opravy silnic trvají tak dlouho, ale je to prá-
vě z důvodu výměny sítí a zpevňování pod-
kladu silnic, aby vydržely déle než jen pár let.
Mezi hlavní akce tohoto typu bych zařadil ulici
Gen. Kholla, kde se zároveň budou budovat
nová parkovací místa, a dále konečně po něko-
lika letech i ulici Prokopská, kde se bude před-
nostně opravovat havarijní stav u kostela
a poté se pravděpodobně na podzim začne

s celkovou opravou, která bude trvat až do
roku 2020. 

POKRAČUJÍCÍ PROJEKTY Z MINULÉHO ROKU
Bohužel jsou tu dvě nedokončené akce z roku

2018, a to Junior klub a zázemí na Novém ryb-
níku, kde velmi intenzivně probíhají činnosti
pro co nejdřívější dokončení prací. Jejich fina-
lizace je samozřejmě plánována na tento rok
a věříme, že občané budou moci co nejdříve uží-
vat těchto objektů k zábavě a odpočinku.

V rámci realizace úpravy hlediště a nových
sedadel v divadle dojde i ke zřízení bezbarié-
rového přístupu do kulturního domu včetně
úpravy sociálního zařízení. Na výstavbu výta-
hu a všechny úpravy zajišťující bezbariérovost
objektu bude podána žádost o poskytnutí dota-
ce na Ministerstvo kultury ČR. Jedná se o inves-
tici přesahující 10 milionů korun, přičemž
dotace může být poskytnuta maximálně ve
výši 70 % celkových nákladů. 

Dále pokračuje rekonstrukce střechy
a výstavba nových učeben na základní škole
v ulici 28. října, která by měla být do konce
školního roku dokončena, tato investiční akce
je z 90 % financována z Integrovaného regio-
nálního operačního programu a je v hodnotě
téměř 25 milionů korun.

Za zmínku stojí také běžící smlouvy na opra-
vu střechy zimního stadionu, psí útulek 
v Lazci, domácí čističky odpadních vod pro 

20 objektů v Zavržicích a na Bytíze s dotacemi
na čističky až do 80 % způsobilých vý dajů.

ČEMU SE BUDEME VĚNOVAT 
V DALŠÍCH LETECH

Mezi hlavní priority většiny politických sub-
jektů v Příbrami patří rekonstrukce aquaparku,
kulturního domu, budovy bývalých Rudných
dolů, výstavba dalších kapacit domova pro senio-
ry, opravy silnic, chodníků aopravy sítí vodovodů
a kanalizací. Tam je velká shoda napříč obyvatel-
stvem, a tedy i v zastupitelstvu města.

Náklady v příštích čtyřech letech na tyto akce
budou v řádu až 700 milionů korun a Příbram
díky tomu bude poskytovat kvalitnější služby
sportu, kultury, zábavy a odpočinku. Díky tomu
bude Příbram atraktivnější nejen pro své oby-
vatele, ale také jako turistický cíl a destinace pro
sportovní organizace z jiných měst z ČR a zahra-
ničí. Příbram bude investovat i do tzv. Smart
city aktivit, které by měly zlepšit dopravu
a životní prostředí ve městě, měly by více zpřís-
tupnit participaci občanů, aby mohli efektivně
po dávat podněty ke zlepšení fungování města.
V neposlední řadě by projekty Smart city měly
zvýšit transparentnost a efektivnost chodu
městského úřadu a příspěvkových organizací
města.

S Martin Buršík
1. místostarosta města Příbram

Příbram bude investovat 
i do tzv. Smart city aktivit,
které by měly zlepšit 
dopravu a životní prostředí
ve městě.

Zvýšit komfort pro uživatele je jedním z cílů rekonstrukce aquaparku. Foto: SZM

Budeme renovovat silnice
a chodníky včetně výměny
vodovodních a kanalizačních
sítí pod nimi.

Oprava silnic se někdy protáhne kvůli rekonstrukci
podzemních sítí. Foto: red

inzerce
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EKONOMIKA

Teplárna: Uzavírá se příběh 
nelehké privatizace?
Příbramská teplárenská je kauza, která protíná několik volebních období. Privatizace tohoto příbramského dodavatele tepla
(a dnes i elektrické energie) se v minulosti příliš nevydařila a s následky se potýkají zastupitelé, úředníci i právní zástupci města
už mnoho let. Aktuální dění kolem této akciové společnosti dává reálnou naději, že dlouhý příběh nelehké privatizace bude
ukončen alespoň částečným úspěchem pro město Příbram. 

FOTOGALERIE

Tři králové se poklonili svaté rodině
Tříkrálový průvod s živými velbloudy patří ke společenským událostem, které už neodmyslitelně patří k začátku roku v Příbrami.
Letos se uskutečnila v sobotu 5. ledna. Na svou cestu centrem Příbrami se opět vydal průvod s Třemi králi na velbloudech. Akce
vyvrcholila společenským programem a začátkem tříkrálové sbírky na náměstí T. G. Masaryka.

Tři králové doprovázení stovkami lidí prošli mimo jiné Pražskou ulicí. 

Akce začala před radnicí. Po zaznění Tříkrálové fan-
fáry v podání souboru Astoria Brass došlo na poznačení
K+M+B na dveře. Kriste, žehnej tomuto domu. 

S Tříkrálovým průvodem začala také tříkrálová sbírka. Dvě třetiny získaných financí zůstanou Farní charitě
 Příbram a budou využity na nákup vozu pro dopravu pečovatelky ke klientům pečovatelské služby.

Hudební doprovod na náměstí T. G. Masaryka zajistila
skupina Pozdní sběr. 

Zejména dětští návštěvníci byli nadšeni performancí
skupiny Chůdadlo. 

Svatá rodina zapózovala fotografům. 

Králové se poklonili svaté rodině, která čekala na pó -
diu. Následovala poselství mj. duchovního Svaté Hory
Artura Bilyka (vlevo) a příbramského místostarosty
Jana Konvalinky (uprostřed). 

S František Gahler
Text: Stanislav D. Břeň

Podle znaleckého posudku a jeho následné-
ho dodatku by město mělo obdržet 14% podíl
z finální prodejní sumy. Předmětem prodeje
v rámci dvacet let trvajícího konkurzu je závod
úpadce Příbramská teplárenská a ve společném
prodeji s ním pak i distribuční sítě ve vlastnictví
města. Celkově je řeč o stovkách milionů
korun, ze kterých by městu mohlo připadnout
několik desítek milionů, a to v ideálním přípa-
dě už v dubnu tohoto roku, nelze však vyloučit
ani pozdější termín.  

„Jedná se o historický okamžik, kdy po deva-
tenácti letech se tato známá kauza blíží k roz-
uzlení,“ komentoval na podzim podpis
smlouvy příbramský starosta Jindřich Vařeka
s připomenutím, že dořešením záležitosti se
vedení radnice zabývalo velice intenzivně
a díky tomu mohlo dojít k zásadnímu zlomu
v této kauze. „To, co městu z teplárny po těch
letech zbylo, jsou pouze distribuční sítě. Před-
pokládáme však, že se společného prodeje
zúčastní ti největší hráči energetického trhu
a celková cena za prodej teplárny by se tak moh-
la vyšplhat do řádu stovek milionů korun,“
vysvětlil Jindřich Vařeka. 

Připomeňme si ve stručnosti důležité
momenty spletitého dění kolem Příbramské
teplárenské, jež se odehrály v posledních měsí-
cích a letech. 

JAK ŠEL ČAS S PRODEJEM TEPLÁRNY
Již koncem května roku 2017 schválilo

zastupitelstvo města záměr společného pro-
deje distribučních sítí tepla a teplé vody, které
jsou rozvedeny v místních částech Ryneček
a Zdaboř. 

K ocenění majetku byla soudním rozhodnu-
tím přizvána Národohospodářská fakulta
Vysoké školy ekonomické v Praze, která dosta-
la za úkol vypracovat znalecký posudek. Přes-
tože zadavatel znaleckého posudku Městský
soud v Praze určil, aby byla hodnota majetku
stanovena jako ocenění jeho jednotlivých polo-
žek, postupovali odborníci jinak. Zjednoduše-
ně lze říci, že pouhým oceněním jednotlivých
položek by došlo k opomenutí znalostí, zku-
šeností nebo pracovních postupů podniku, což
by nevyčíslilo jeho skutečnou hodnotu. Zna-
lecký ústav tedy provedl ocenění výnosovou
metodou a stanovil tržní hodnotu celého spo-
lečně prodávaného majetku. A protože je před-
mětem prodeje část distribuční sítě, která je
ve vlastnictví města, bez jejíhož fungování by
se citelně omezila ekonomika centrálního
zdroje a celého podniku, bylo nutné zakom-
ponovat do ceny její obchodní význam.

HLEDÁNÍ SKUTEČNÉHO PODÍLU
Po vypracování znaleckého posudku měli

zastupitelé finálně rozhodnout o procentuálním
podílu města Příbrami na celkové hodnotě pro-
dávaného majetku. Podle znaleckého posudku,
ještě bez jeho pozdějšího dodatku, to mohlo být
buď 14 % nebo 16,69 %. Obě va rianty vycházely
ze situace, kdy by se distribuční sítě spadající
do vlastnictví města (soudními rozhodnutími
z roku 2000 a z roku 2017) neprodaly a zůstaly
by ve vlastnictví města. 

Rozdíl spočívá ve dvou různých odpovědích
na otázku, z jakého zdroje by bylo teplo odebí-
ráno do těch distribučních sítí, které by zůstaly
ve vlastnictví města. Při 16,69 % se předpoklá-
dá čerpání z vlastní centrály, což by pro město
znamenalo vybudování svého vlastního nového
zdroje. S podílem 14 % je spojen odběr tepla
prostřednictvím stávajícího zdroje Příbramské
teplárenské. Dodatkem ke znaleckému posud-
ku bylo pak upřesněno, že podíl města je 14 %,
s tím, že varianta s odebíráním tepla z nového
zdroje, který by si město vybudovalo, tj. s podí-
lem města 16,69 %, byla ve znaleckém posudku
uvedena spíše pro kompletní dokreslení situace
na základě požadavku věřitelského výboru Pří-
bramské teplárenské. Za této situace pak čle-

nové zastupitelstva města vyslovili s podílem
města ve výši 14 % souhlas.

Konkrétní získaná částka se bude odvíjet od
vysoutěžené celkové sumy. Jelikož se společ-
nost Příbramská teplárenská nachází v kon-
kursu, spravuje její majetek správce konkursní
podstaty, který také bude její závod prodávat.
Prodej bude uskutečněn formou výběrového
řízení jako společný prodej v úvahu přicháze-
jícího majetku města a majetku v konkursní
podstatě Příbramské teplárenské (přesněji
řečeno jde o prodej jejího závodu) a vyhraje
nejvyšší finanční nabídka. Znalecký posudek
Národohospodářské fakulty vypočetl hodnotu
celého fiktivního podniku. Pokud by akciová
společnost Příbramská teplárenská vlastnila
veškerý majetek potřebný k výrobě a distribuci
tepla a město Příbram by nic z tohoto majetku
nevlastnilo, hodnota podniku by byla
262 755 000 korun. Očekávaný 14procentní
podíl města by tedy vyšel na téměř 37 milionů
korun. 

PENÍZE Z TEPLÁRNY PRO RUDNÉ DOLY?
Konečně vloni na podzim došlo k podpisu

smlouvy o organizaci společného prodeje, jejíž
podpis komentoval starosta města tak, jak je
uvedeno v  úvodu článku, a ke zveřejnění
záměru prodeje předmětného majetku města
Příbram. Na sestavě majetku města určeného
k prodeji spolupracoval právní zástupce města
Antonín Janák spolu s vedením úpadce Pří-
bramská teplárenská a správcem jeho konkurs-
ní podstaty, organizátorem společného
prodeje, kterým je společnost Naxos, a Odbo-
rem správy majetku Městského úřadu Příbram.
Záměr byl pak zveřejněn na úřední desce Měst-
ského úřadu Příbram (i v elektronické podobě).
Následně byl prodej tohoto majetku města
schválen zastupitelstvem města na jeho pro-
sincovém zasedání.

Dalším krokem, který na zastupitele po uza-
vření výběrového řízení čeká, bude schválení
kupní smlouvy s konkrétním subjektem, který
předloží nejvyšší nabídku. 

O předpokládaných investicích, jež se díky
získaným financím mohou dočkat realizace,
uvažují čerstvě zvolení zástupci již teď. Peníze
sice nemají žádný popisek, který by určoval,
k čemu je město použije, i přesto se však už
některé alternativy zmiňují. Jednou z možnos-
tí je využití prostředků pro rekonstrukci
významné budovy ředitelství bývalých Rud-
ných dolů na náměstí T. G. Masaryka. Finále
téměř dvě desetiletí trvající kauzy by tedy
nakonec přece jen mohlo skončit happy
endem. 

S Stanislav D. Břeň

Z prodeje své části 
distribuční soustavy teplárny
by město mohlo získat
desítky milionů.

Město prodává podíl na distribučních sítích příbramské
teplárny. Foto: Stanislav D. Břeň
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Celková cena vody se nezvyšuje
Zastupitelstvo města se věnovalo plánu investic do vodohospodářského majetku Příbrami a stanovení cen vodného a stočného
pro rok 2019. Dobrou zprávou pro odběratele je, že souhrnná cena zůstává na úrovni posledních let. 

Příbramští zastupitelé se na své první řádné
schůzi, která se konala na konci loňského roku,
zabývali dvěma záležitostmi, které se týkají
dodávek vody pro příbramské obyvatele a firmy. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh plánu
investic do vodohospodářského majetku pro
letošní rok a také střednědobý návrh investic

do roku 2024. Zastupitelé rovněž stanovili výši
nájemného společnosti 1. SčV, která provozuje
vodohospodářskou infrastrukturu v Příbrami.
Nájemné pro tento rok bylo odsouhlaseno ve
výši 24,1 milionu korun bez DPH (29,2 milio-
nu korun včetně DPH). V tomto směru jsou se
společností uzavřeny dodatky ke smlouvě
o pronájmu a komplexním provozování infra-
strukturního majetku. Tento bod byl schválen
jednomyslně 24 hlasy přítomných zastupitelů. 

Vodohospodářská infrastruktura v Příbrami
vyžaduje vysoké investice. Každoročně musí
město vložit do obnovy svých vodohospodář-
ských sítí alespoň tolik, kolik vybere na nájem-
ném. Tuto povinnost ze zákona doplňuje
skutečnost, že 20 % směřuje na odstranění
havárií a 80 % na obnovu sítí. Návrh plánu
investic pro rok 2019 je podle naléhavosti roz-
dělen do tří kategorií, a jen realizace všech
navržených akcí s prioritou 1 by si vyžádala

finanční prostředky ve výši téměř 50 milionů
korun včetně DPH. Zmiňovaná výše nájemné-
ho 29,2 milionu korun, které je zároveň třeba
reinvestovat do obnovy, odpovídá současným
možnostem městského rozpočtu. 

Dalším bodem jednání, který se ještě
významněji dotýkal odběratelů vody, bylo
schválení návrhu provozovatele vodohospo-
dářské sítě, společnosti 1. SčV, stran ceny vod-
ného a stočného pro tento rok. Všichni
přítomní zastupitelé souhlasili s návrhem ceny
vodného ve výši 51,58 korun za metr krych-
lový (včetně DPH) a ceny stočného ve výši
23,79 korun za „kubík“. Celková cena vody se
pro odběratele nemění, a to již několik let za
sebou. Poměr vodného a stočného v souhrnné
ceně je však oproti loňsku upraven. Mírně zdra-
žila cena stočného a snížila se cena vodného. 

S Stanislav D. Břeň

Přebalovací
místnost 
ulehčí rodičům
návštěvu úřadu

Rodiče s malými dětmi mají opět pří-
jemnější návštěvu úřadů. Poslední novin-
ka se týká části městského úřadu sídlící
na adrese Gen. R. Tesaříka 19 (naproti
Sokolovně). „Pro usnadnění návštěvy úřa-
du rodičům s malými dětmi zde bylo vytvo-
řeno zázemí pro přebalení dětí,“
informovala příbramská tisková mluvčí
Eva Švehlová. Přebalovací koutek se
nachází ve druhém patře budovy v míst-
nosti č. 327.

Novela zákona o vodách
mění postup realizace vrtů
Novela vodního zákona upravuje způsob povolování studny, respektive realizace
takzvaných průzkumných vrtů. 

Lednem 2019 nabyla účinnosti novinka
v novele vodního zákona č. 113/2018 Sb. Spo-
čívá v tom, že každý, kdo hodlá zrealizovat
před vlastním povolením studny tzv. prů-
zkumný vrt, musí před započetím průzkum-
ných prací získat další souhlas vodoprávního
úřadu (Odboru životního prostředí). 

Souhlas je vydáván formou rozhodnutí
a předchází mu správní řízení (s nutností dolo-
žit jiné doklady než pro vlastní stavební řízení).
Z toho vyplývá, že postup „nejdřív průzkumný
vrt a poté stavební povolení“ (jak bylo doposud
doporučováno především vrtařskými firmami)

bude obnášet dvě rozsáhlá správní řízení.
Doporučujeme (před realizací vrtu), pokud je
místní hydrologická situace dostatečně známá,
méně byrokratický a rychlejší postup, a to rov-
nou si vyřídit územní a stavební povolení pro
stavbu studny a povolení k odběru vody (v jed-
nom správním řízení vyřídíte povolení k umís-
tění stavby, vlastní stavební povolení
a povolení k  odběru vody). Více informací
můžete získat na Odboru životního prostředí.

S Hana Mrkáčková
vedoucí odd. vodního hospodářství

Souhlas je vydáván formou rozhodnutí a předchází mu správní řízení. Foto: Pixabay

Domácnosti zaplatí za vodné a stočné stejně jako  
loni. Foto: Pixabay

Automobily jsou nejvýznamnějšími zdroji
znečištění 
V oblasti životního prostředí učinila Příbram další krok. Během druhé poloviny loňského roku byl vypracován takzvaný Akční plán
zlepšování kvality ovzduší. Před Vánoci jej schválili příbramští zastupitelé. 

V dokumentu Akční plán zlepšování kvality
ovzduší se uvádí, že na území města jsou dlou-
hodobě překračovány imisní limity pro zne-
čišťování ovzduší. Konkrétně to platí pro
benzo(a)pyren. Jde o látku, která se nachází
v uhelném dehtu, v automobilových výfuko-
vých plynech a v každém kouři vzniklém při
spalování organických materiálů. Automobi-
lová doprava je jedním z nejvýznamnějších
zdrojů znečišťování ovzduší ve městě. 

V Akčním plánu jsou stanovena konkrétní
opatření, která vycházejí z Programu zlepšo-
vání kvality ovzduší Zóna Střední Čechy.
 Dokument zpracovává jednotlivá opatření,
jejichž realizace je v gesci města Příbram. Akční
plán je koncipován jako dokument, který bude
dále pravidelně vyhodnocován, aktualizován
a doplňován o nová opatření. Zkušenosti měst
s naplňováním strategií zlepšování kvality
 ovzduší se neustále vyvíjejí a stejně tak jdou
vpřed i moderní technologie, proto bude plán
doplňován o případné nové náměty. 

Z výsledků provedených analýz vyplývá, že
jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečišťo-
vání ovzduší v  Příbrami je automobilová
doprava. Významně se podílí především na

imisní zátěži suspendovaných částic. Proto je
zásadní pozornost věnována opatřením ke sní-
žení emisní a imisní zátěže z dopravy. Týká se
to hned několika oblastí. Například je doporu-
čeno rozšíření regulace parkování v širším cen-
tru, výstavba obchvatu z Bohutína k Dubnu či
zvyšování kvality v systému hromadné veřejné
dopravy. 

Další konkrétní opatření se týkají napří-
klad vypracování generelu dopravy, úzké
 spolupráce s ŘSD (obchvat), vybudování okruž-
ní křižovatky Legionářů/Osvobození, prověření
možností zprůjezdnění ulice Gen. R. Tesaříka
na ulici Jineckou, propojení  ulice Mixovy
a Milínské, Zdabořské a Rož mitálské, zpří -
stupnění průmyslové zóny Balonka z ulice Jinec-
ká či rekonstrukce  Prokopské ulice. 

V  řešení je už nyní nová železniční za-
stávka Příbram sídliště. Zvláštní důraz by 
měl být  kladen také na podporu pěší nebo cyklis-
tické dopravy. Dokument se dále vy jadřuje
k problematice topných systémů nebo vlivům
zemědělské výroby na úroveň zne čištění. 

Plán navrhuje mnoho opatření, z nichž někte-
rá jsou ve fázi prvotního ověřování, jiná už jsou
postupně realizována. Kompletní plán je ke sta-
žení na webu města pribram.eu.

S Stanislav D. Břeň

Osobní dopravu čeká regulace.
Foto: Stanislav D. Břeň

Kontejnery nepojmou celé krabice, 
ty pak hyzdí náměstí
Podzemní kontejnery na tříděný odpad splňují mnoho estetických nároků. Proto byly vybudovány především v místech, kam se
běžné kontejnery opravdu nehodí, například na náměstí T. G. Masaryka. Aby však plnily svou funkci, je třeba dodržovat
jednoduchá pravidla.

Proč se na náměstí T. G. Masaryka objevují
čas od času hromady odpadků v blízkosti pod-

zemních kontejnerů? Odpověď je jednoduchá:
Někteří jedinci a firmy (dodejme, že často
víme, které to jsou) si neuvědomují, že pod-
zemní kontejnery slouží pro ukládání drobné-
ho odpadu. Nikoliv celých lepenkových krabic,
které se vlivem své velikosti nemohou do kon-
tejneru vejít, pak město hyzdí hromady odpad-
ků. Přitom stačí krabice roztrhat na menší kusy,
aby se do kontejnerů vešly.

Město má v současné době 103 tzv. hnízd
pro tříděný odpad, dále 25 jednotlivých kon-
tejnerů, a navíc čtyři hnízda, kde jsou z este-
tických důvodů zapuštěny do země, tak jako
právě na náměstí T. G. Masaryka.

S nešvarem ukládání odpadu mimo kon -
tejnery se Technické služby města Příbram
setkávají denně. Podle vyjádření TS jejich pra-
covníci denně najezdí kolem 80 km a odvezou
v průměru 400 kg odpadu uloženého právě
mimo sběrné nádoby. Jedná se většinou

o objemný odpad, k jehož odkládání slouží
sběrný dvůr.

Kontejnery na tříděný odpad jsou určeny
pro občany města, tudíž je možné uložit
odpad na kterémkoliv místě ve městě. Jinak
je tomu u osob právnických. Ty mají podle
zákona povinnost zajistit si ukládání odpadu
samy na své náklady. 

V případě, že pracovníci technických služeb
nebo strážníci městské policie zjistí, kdo
odpady mimo kontejnery ukládá – velmi často
jsou na lepenkových krabicích konkrétní
adresy a jména – jsou tyto přestupky řešeny
na Odboru životního prostředí města Příbram.
Po prošetření jsou ukládány pokuty.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Přeplněné kontejnery na náměstí T. G. Masaryka.
Foto: TS Příbram
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Termíny zasedání městského zastupitelstva
na rok 2019:

28. 1.; 25. 2.; 25. 3.; 29. 4.; 20. 5.; 17. 6.;
9. 9.; 7. 10.; 4. 11.; 16. 12.

Zastupitelstvo města bude zpravidla zasedat
od 16.00. V uvedených termínech jsou jednání
veřejně přístupná a probíhají v jednacím sále
v budově někdejšího báňského ředitelství na
náměstí T. G. Masaryka. 

Rada města bude jednat většinou od 13.00.
Zasedání tohoto orgánu městské samosprávy
jsou neveřejná, rada však může rozhodnout
o přizvání hostů. 

Termíny jednání rady města na rok 2019:
7. 1.; 21. 1.; 4. 2.; 18. 2.; 4. 3.; 18. 3.; 1. 4.;

15. 4.; 30. 4.; 13. 5.; 27. 5.; 10. 6.; 24. 6.; 8. 7.;
22. 7.; 5. 8.; 19. 8.; 2. 9.; 16. 9.; 30. 9.; 14. 10.;
29. 10.; 11. 11.; 25. 11.; 9. 12.; 23. 12.

Z jednání rady města i zastupitelstva se poři-
zují zápisy (usnesení), které jsou kdykoliv pří -
stupné na webu města pribram.eu. Veřejné
zasedání zastupitelstva můžete sledovat onli-
ne na městském kanálu sítě YouTube. Zároveň
se lze seznámit s podklady pro jednání zastu-
pitelů, ty jsou komukoliv přístupné také na
městských internetových stránkách. 

S sdb

Zastupitelstvo stanovilo odměny 
členům zastupitelstva
Jak budou odměňováni neuvolnění členové zastupitelstva? To byla otázka, kterou si se začátkem nového volebního období kladli
nejen někteří zastupitelé, ale také veřejnost. Po prosincovém jednání zastupitelstva je jasno. 

V souladu se zákonem o obcích v platném znění příbramští zástupci
zvýšili odměny neuvolněným členům takto: Neuvolněný člen rady
města Příbram bude pobírat 9340 korun měsíčně, předseda výboru
nebo komise 4670 korun, člen výboru či komise 3892 korun a člen
zastupitelstva bez dalších funkcí 2335 korun. Tyto částky platí od 1. led-
na letošního roku. 

Pokud dojde k souběhu výkonu více funkcí neuvolněných zastupitelů,
stanovuje se odměna jako souhrn odměn za dvě různé funkce s nejvyšší
odměnou stanovenou zastupitelstvem města. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastu-
pitelstva města Příbram bude odměna poskytována od termínu složení
slibu zastupitele. Pokud v budoucnosti dojde ke změnám v obsazení
jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne zvolení do pří-
slušné funkce.

S Stanislav D. BřeňNeuvolněný zastupitel bez dalších funkcí pobírá odměnu 2335 korun měsíčně.
Foto: archiv

Město zřídilo osadní výbory, 
nyní se do nich mohou hlásit občané
V minulém volebním období se město vrátilo k praxi, kdy zřizuje osadní výbory. Ty sice nemají žádné výkonné pravomoci, ale
mnohdy představují důležitý „převodník“ mezi občany v dané části města a zastupitelstvem či radou. 

Zastupitelstvo města v minulém volebním
období zřídilo hned několik osadních výborů,
konkrétně v Brodu, Bytízu, Jerusalemu, Jese-
nici, Kozičíně, Lazci, Orlově, Zavržicích, Žeži-
cích, Sázkách, Zdaboři, Březových Horách
a Nové Hospodě. Ty v souladu se zákonem

zanikly s funkčním obdobím minulého zastu-
pitelstva. 

Na nových zastupitelích bylo, zda osadní
výbory opětovně ustaví a v jakém rozsahu. Tím
se zastupitelstvo zabývalo na jednání 17. pro-
since loňského roku. Nakonec schválilo statut

a stanovilo počet členů (v závorce) následují-
cích osadních výborů:
Osadního výboru Brod (5)
Osadního výboru Bytíz (3)
Osadního výboru Jerusalem (5)
Osadního výboru Jesenice (3)
Osadního výboru Kozičín (5)
Osadního výboru Lazec (5)
Osadního výboru Orlov (5)
Osadního výboru Zavržice (3)
Osadního výboru Žežice (5)
Osadního výboru Příbram III – Sázky (5)
Osadního výboru Příbram V – Zdaboř (5)
Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory (5)
Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda (5)

Nyní přichází příležitost pro občany, kteří
chtějí být aktivní v osadních výborech. Pokud
máte zájem o členství v osadním výboru
a splňujete podmínky dané zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (máte trvalý pobyt
v té části obce, pro kterou je osadní výbor zří-
zen), kontaktujte Městský úřad Příbram, Odbor
vnitřních věcí do 10. února 2019 na e-mailo-
vou adresu ivana.makosova@pribram.eu, pří-
padně na telefonním čísle 318 402 237.

S Stanislav D. Břeň

Osadní výbory a sdružení v místních částech pořádají sportovní, společenské a kulturní akce. Záběr z loňské
drakiády ve Zdaboři. Foto: Zdabořský zpravodaj

Poznamenejte si, kdy jednají zastupitelé
Zajímáte se o dění v obci? Chcete vědět, kdy a jak rozhodují vaši volení zástupci? Potom si můžete poznamenat termíny jednání
rady a zastupitelstva města pro tento rok. 

Zastupitelé navolili výbory
Příbram má nově zvolené dva klíčové výbory – finanční a kontrolní. Byli do nich zvoleni zástupci napříč politickým spektrem
včetně reprezentantů Okresní hospodářské komory. 

Jednou z povinností zastupitelstva na začát-
ku volebního období je zřízení dvou výborů –
finančního a kontrolního (vznikají takzvaně
ze zákona, tedy musí být zřízeny vždy). V Pří-
brami se tak stalo na první řádné schůzi zastu-
pitelstva před Vánoci. Maximální počet členů
výboru byl stanoven na devět. 

Předsedkyní finančního výboru se stala
zastupitelka Marta Frýbertová. Členy výboru
jsou Ladislav Michvocík, Naděžda Voborská,
Ivan Fuksa, Jan Poskočil, Karel Nekolný, Marek

Školoud, František Caithaml a Václav Dvořák
(Okresní hospodářská komora). 

Předsedkyní kontrolního výboru byla zvo-
lena zastupitelka Jiřina Humlová. Členy tohoto
výboru se pak stali Eva Kyseláková, Zdeněk
Havrančík, Simona Luftová, Dagmar Říhová,
Václav Švenda, Monika Ciklerová, Vladimír
Srnka a Ján Pajtai (OHK). 

Výbory jsou vázány úkoly zastupitelstva
obce a provádějí dohled nad určenými oblast-
mi, podávají zprávy zastupitelům a navrhují

opatření k nápravě. Členy obou výborů nesmí
být starosta, místostarosta, tajemník obecního
úřadu ani osoby, které zajišťují rozpočtové
a účetní práce na obecním úřadu. 

Funkční období finančního i kontrolního
výboru končí s funkčním obdobím městského
zastupitelstva, tedy zánikem mandátů jednot-
livých zastupitelů.

S Stanislav D. Břeň

Příbram pokročila v regulaci hazardu
Z takzvané vyhlášky o hazardu bylo vyňato několik dalších lokalit, ve kterých bylo možné provozovat automaty. Počet heren
i automatů se tak v Příbrami dále snižuje. Na snížení počtu adres v Příbrami, kde je možné provozovat herny, se shodla drtivá
většina zastupitelů. 

V Příbrami je opět méně povolených heren.
Ještě před koncem roku totiž příbramští zastu-
pitelé schválili úpravu přílohy vyhlášky z roku
2014, která stanovuje místa, kde mohou být
provozovány výherní hrací přístroje, loterie
a podobné hry. 

Z přílohy byly nově vyjmuty tyto adresy:
 Příbram II, Jiráskovy sady 18; Příbram II, Dlou-
há 141; Příbram II, Fibichova 674; Příbram III,
Alešova 124; Příbram III, Mixova 211; Pří-
bram III, Jungmannova 212; Příbram IV, Břez-
nická 44; Příbram V – Zdaboř, Poštovní 3;
Příbram V – Zdaboř, Zdabořská 61; Příbram VI
– Březové Hory, Rožmitálská 164; Příbram VII,
Edvarda Beneše 322; Příbram VII, Legio -
nářů 378; Příbram VII, Legionářů 400; Pří-
bram VIII, Budovatelů 139.

V některých případech podniky s automaty
zanikly samy (například pozastavený provoz
diskotéky Béčko ve Zdaboři) nebo již takzvané
výherní přístroje přestaly provozovat. V části
případů šlo o rozhodnutí zastavit provoz dosud
aktivních heren. I když město postupně snižuje
počet míst, kde jsou automaty povolené, stále
se hlásí noví zájemci o provozování hazardu
na území města. Obecně závaznou vyhlášku
o regulaci provozování hazardních her schvá-

lilo 22 přítomných zastupitelů, dva se zdrželi.
Zastupitelstvo současně uložilo radě města,
aby během jednoho roku předložila koncepci
pro další regulaci míst, ve kterých mohou být
provozovány hazardní hry. 

Město má pravomoc nepovolit žádné herny.
V minulosti však k tomu nebyla politická vůle.
Někteří zastupitelé argumentovali nemalými
příjmy do městského rozpočtu (v řádu nižších
desítek milionů korun). Jiní poukazovali na
to, že lidé budou sázet na internetu, kde je
možnost kontroly a případné pomoci v případě
patologického hráčství podstatně omezenější.
Další zastupitelé upozorňovali, že město by
nemělo získávat prostředky do městského roz-
počtu touto formou a argumentovali zničený-
mi lidskými osudy a rozvrácenými rodinami. 

S Stanislav D. Břeň

Heren i automatů ubývá. Foto: Pixabay
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Pro rekonstrukci aquaparku 
vzniká oponentní posudek
Kompletní posouzení projektové dokumentace včetně zhodnocení správnosti ekonomických předpokladů jsou cílem
oponentního posudku, který si zadalo město Příbram k zamýšlené kompletní rekonstrukci příbramského aquaparku. 

V listopadu 2016 odhlasovali zastupitelé
rozsáhlou rekonstrukci aquaparku. Od této
doby se na projektu intenzivně pracuje – pro-
bíhaly besedy s občany, byla vypracována stu-
die a v únoru loňského roku zastupitelé
rozhodli o zpracování projektové dokumenta-
ce k rekonstrukci aquaparku.

Z předpokládaných 250–300 milionů korun
se částka navýšila, proto město přistoupilo ke

kroku, při němž zadalo vypracování oponent-
ního posudku na ČVUT. Garantem oponentní-
ho posudku je docent Bohumil Šťastný, který
je mimo jiné místopředsedou Asociace bazénů
a saun ČR.

Oponentní posudek má kompletně přezkou-
mat všechny části zhotovené dokumentace,
tedy nejen stavební práce a kontrolu všech
norem, ale zaobírá se také příjmy a výdaji,

kapacitou, naplněností a dalšími parametry.
Oponentní posudek bude zpracován do konce
ledna 2019.

Od ledna do 14. listopadu loňského roku
prošlo aquaparkem 146 226 návštěvníků –
z toho 113 840 lidí využilo bazén, 15 047 sau-
nu a 17 339 venkovní bazén.

Objekt plaveckého bazénu byl postaven
v roce 1977, ve druhé polovině 90. let došlo
k přístavbě západní tribuny sportovní haly. Po
roce 2000 se uskutečnila rekonstrukce šaten,
kdy byly zrušeny oddělené šatny s vlastními
parními kabinami a byly vybudovány šatny
společné. V bazénové hale byly vystavěny 
dvě vířivé vany a jako přístavba dva exterié-
rové tobogany se společným dojezdem. 

Vnitřní zařízení tvoří plavecký bazén o délce
25 a šířce 15 metrů, dětský bazén (12,5 ×
× 6,5 metrů), dvě vířivé relaxační vany, parní
kabina a finská sauna umístěná ve třetím nad-
zemním podlaží. Venkovní bazén je 50 metrů
dlouhý a 20 metrů široký a dětské brouzdaliště
měří 5 × 3,5 metrů. 

Venkovního bazénu se však zamýšlená rekon-
strukce v této etapě netýká.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Aquapark je hojně navštěvován jednotlivci i sportovními oddíly. V současnosti se jedná o podobě rozsahu jeho
rekonstrukce. Foto: SZM Příbram

Příbramské centrum pomáhá 
s integrací cizinců
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) otevřela od roku 2009 postupně deset Center na podporu integrace
cizinců (CPIC), naposledy vloni ve Středočeském kraji s pracovišti ve městech Kladno, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Benešov
a Příbram. Zároveň v rámci Ústeckého, Královéhradeckého, Jihomoravského kraje a v rámci Hlavního města Prahy působí
obdobná integrační Centra, která provozují jiné organizace.

Centra na podporu integrace cizinců tvoří
komplexní síť v rámci celé republiky, která
zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve
vztahu k cílové skupině cizinců, kteří jsou z tzv.
třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na
území ČR. Jejich provoz je v současné době
financován v rámci národního programu Azy-
lového, migračního a integračního fondu
(AMIF).

Cílové skupině Center jsou poskytovány
následující služby: sociální a právní poraden-
ství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy
nebo možnost využití internetového pracoviš-
tě a knihovny. Široké veřejnosti se pracovníci
Center věnují prostřednictvím vzdělávacích
akcí, případně prostřednictvím společenských,

sportovních a kulturních akcí, seznamují s cizi-
neckou problematikou. Uvedené služby jsou
dostupné nejen v krajském městě, ale v případě
identifikovaného zájmu ze strany cílové
 skupiny také v dalších místech jednotlivých
krajů.

Důležitým úkolem každého CPIC je rovněž
zajistit vytvoření a činnost regionálních porad-
ních platforem, které koordinují výměnu infor-
mací mezi hlavními aktéry na úrovni kraje
a řeší zde aktuální problémy týkající se cizi-
necké problematiky. V každém kraji CPIC spo-
lupracuje zejména s krajskými a obecními
úřady, cizineckou policií, státní a městskou
policií, úřady práce, finančními úřady, živnos-
tenskými úřady a dalšími subjekty. Cílem

těchto pravidelných platforem je zajistit lepší
výměnu informací a podávání podnětů na při-
jímání opatření, reagujících na aktuální potře-
by v oblasti integrace cizinců. 

V souvislosti s aktuální situací na trhu práce
a trvajícím nárůstem zaměstnávání cizinců
patří mezi velké úkoly Centra také komunikace
a spolupráce se zaměstnavateli a koordinace
této situace s dalšími institucemi. Cílem těchto
opatření je prevence negativních jevů, přiná-
šejících napětí mezi cizinci a většinovou spo-
lečností, které přináší nezvládnutá integrace.

S Šárka Malchárková
Centrum na podporu 

integrace cizinců Příbram

Příbramské cizinecké centrum
v kostce

Cílová skupina: státní příslušník mimo EU
s oprávněním pobytu v ČR

Otevírací hodiny: 
Po: 12.00–19.00
St: 12.00–19.00
Čt: 8.00–15.00
Pá: 8.00–12.00

Adresa: Příbram II, Střelecká 26

Kontakt: icpribram@suz.cz, 326 905 249

Web: integracnicentra.cz

Poskytované služby:
G odborné sociální poradenství
G právní poradenství
G kurzy českého jazyka
G sociokulturní kurzy
G tlumočení
G internetové pracoviště a knihovna
G vzdělávací akce

Centra na podporu integrace pomáhají cizincům například se vzděláváním a osvojením si českého jazyka.
Foto: Pixabay

Od konce roku jsou ve staré Příbrami 
nové parkovací automaty
Město pokračuje se zprovozňováním parkovacích automatů zejména v centru Příbrami. Cílem je zvýšit rotaci automobilů, aby
krátkodobé parkování našel každý, kdo jej potřebuje. 

V centru staré Příbrami funguje šest nových
parkovacích automatů v modré a zelené par-
kovací zóně. Řidičům jsou k  dispozici od
pondělí 17. prosince. Jedná se o parkoviště
v okolí Zámečku-Ernestina, kde jsou nově
umístěny tři parkovací automaty. Toto parko-
viště, stejně jako také nově zpoplatněné par-
koviště Na Hvězdičce, osazené jedním
parkovacím automatem, se nachází v modré
zóně. Nutnost platby by měla zajistit větší
obměnu parkovacích míst, což především
v tuto roční dobu motoristé zajíždějící do cent-
ra města jistě ocení.

Modrá zóna je zpoplatněna částkou 15 ko -
run za hodinu s možností zakoupení rezidentní
karty pro trvale bydlící občany. Parkovací auto-
maty v této zóně jsou v provozu ve všední dny

v čase od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 7.00 do
12.00.

Třetí nově zpoplatněné parkoviště se nachá-
zí ve Fibichově ulici a funguje v režimu zele-
né zóny, to znamená, že platba za hodinu je
15 ko run, maximálně 30 korun za celodenní
stání. V této zóně si navíc můžete zakoupit par-
kovací kartu, která vyjde na 120 korun za
měsíc. Parkovací automaty jsou na zmíněném

parkovišti dva, a v provozu jsou ve všední dny
od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 7.00 do 12.00.

Se zavedením parkovacích zón se také
 pracuje na modernizaci odbavení, kdy je více
možností platby. Vedle klasického vhození
požadované částky mohou řidiči platit po-
mocí mobilních aplikací a nové automaty
umožní také úhradu parkovného platebními
kartami.

Novinkou je i zprovoznění čtvrté barevné
parkovací zóny – oranžové. Ta je na jediném
místě, na „staré“ Milínské u Nováku. Zde je
parkovací automat v provozu čtyřiadvacet
hodin denně, sedm dní v týdnu. Za hodinu par-
kování zaplatíte 20 korun nebo 50 korun za
celý den.

S red

Cílem zpoplatnění parkování v centru města je omezit zde dlouhodobé stání. Foto: Eva Švehlová
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Příbram přivítala dvě první miminka roku,
přišla na svět ve stejný čas
Oblastní nemocnice v Příbrami přivítala hned dvě první miminka roku 2019, která se nezávisle na sobě narodila ve stejný čas,
konkrétně se tak stalo krátce před sedmou hodinou ranní. 

Velmi vzácná shoda okolností se 1. ledna
ráno udála v porodnici Oblastní nemocnice
v Příbrami. Jako první na svět v roce 2019
 přišla hned dvě miminka současně, a to ne -
závisle na sobě. Maminky i miminka tak dlou-
ho soutěžily, až to v čase 6.48 skončilo
remízou. Porodní asistentky a personál porod-
nice tak jako první v novém roce přivítal

Tadeáše (3230 g) a Vanessu (3450 g) záro-
veň.

„Oba porody proběhly spontánně a bez kom -
plikací. Děti jsou zdravé. Tatínkové byli v obou
případech přítomní u porodu. Skoro by se až
zdálo, že spolu maminky soutěžily. To, že se obě
miminka narodila ve stejný čas, je velmi šťastná
náhoda,“ řekla k průběhu porodů lékařka z pří-

bramské porodnice Veronika Javůrková.
Porodnické oddělení příbramské nemocnice
poskytuje širokou škálu péče jak o těhotné
a rodící ženy, tak o ženy po porodu. Kromě
odborné péče odpovídající poznatkům moder-
ní medicíny klade důraz na osobní a lidský
přístup k nastávajícím maminkám. Pokud má
žena speciální představy či přání týkající se
předporodní péče, porodu či poporodní péče,
snaží se zdravotníci vyjít maximálně vstříc.
Pokud to situace dovolí, respektují porodní
plán, který si žena s sebou k porodu přinese.
Porodnice podporuje přirozené metody vede-
ní porodů, jejichž cílem je spokojená maminka
a zdravé miminko. Před porodem je možné si
porodnické oddělení včetně porodního sálu
prohlédnout, a seznámit se tak s prostředím,
kde porod proběhne.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Na Nový rok se jako první narodili chlapec Tadeáš... ... a holčička Vanessa. Foto: Martin Janota

Stotisící návštěvnicí muzea 
byla žačka Vanesa
Vítání platícího návštěvníka s „pořadovým číslem“ 100 000 patří v Hornickém muzeu Příbram již k opakované tradici. Vzhledem
k vysoké návštěvnosti expozic této instituce se akce koná již více než deset let.  

Od roku 2007 Hornické muzeum Příbram kaž-
doročně vítá více než 100 000 platících návštěv-
níků a závěr roku 2018 nebyl výjimkou. „Ve
středu 19. prosince 2018 se oním jubilantem stala
žákyně první třídy ZŠ Kolovraty Vanesa Žižková,
která si spolu se svými spolužáky z této slavnostní
události vedle památeční vstupenky a dárkového
balíčku odnesla také neopakovatelný zážitek,“
uvedlo vedení Hornického muzea Příbram.

Při slavnostním předávání v cáchovně dolu
Anna byli vedle představitelů muzea v čele
s ředitelem Josefem Velflem také místostarosta
města Příbram Martin Buršík, za Středočeský
kraj Zdeněk Štefek a ředitel odštěpného závo-
du Správy uranových ložisek státního podniku
DIAMO Zbyněk Skála.

Během předvánočních akcí muzea bylo dosa-
ženo návštěvnického rekordu v sobotu 15. pro-
since, kdy díky adventnímu trhu ZŠ Březové
Hory navštívilo důl Anna přes 3000 osob.

S sdbS letošní stotisící návštěvnící hornického muzea se přivítali zástupci města, muzea i kraje. Foto: HMP

Na nové „kotlíky“ 
dostane kraj 
přes půl miliardy
Další vlna kotlíkových dotací je na spadnutí. Ministerstvo životního prostředí umožní
dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští
třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, jež by měly přispět ke zlepšení ovzduší
v Česku. 

V rámci nové vlny dotací, pro které se vžil
výraz kotlíkové, Ministerstvo životního
 prostředí ČR chce mezi kraje rozdělit 3,125
miliardy korun na výměnu dalších až třiceti
tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Přibližně 
540 milionů korun by měl dostat Středočeský
kraj. „Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích
na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by
neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022
bude provoz těchto kotlů zcela zakázán, navíc
výhodnější podmínky pro jejich výměnu už
nebudou,“ sdělil v polovině ledna ministr život-
ního prostředí Richard Brabec. 

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nej-
později do konce září letošního roku a nejpoz-
ději do října spustit příjem žádostí. Některé ale
už nyní avizují, že to stihnou dříve, na přelomu
jara a léta. Obecné podmínky i výše příspěvku
zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou

zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných
kotlů včetně kombinovaných na uhlí a bio -
masu. 

I nadále budou podporovány kotle na bio-
masu s ruční i automatickou dodávkou paliva,
tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
„Na jejich pořízení je možné získat dotaci až
127 500 korun. Mezi způsobilé výdaje lze
zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho
instalaci, ale také náklady na novou otopnou
soustavu či její rekonstrukci včetně regulace
a měření a úpravy spalinových cest. Další pří-
spěvek, až 20 000 korun, získají jako bonus ti
žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují
s programem Nová zelená úsporám,“ doplnil
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Petr Valdman. 

S sdb

Kotlíkové dotace ve stručnosti

Co podporují 
Zdroje tepla, které splňují požadavky na
ekodesign (tj. požadavky směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2009/125/ES).
Požadavky musí splnit pro všechna paliva
a všechny způsoby přikládání.

Výše podpory
Tepelné čerpadlo: 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka pali-
va): 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva):
80 %, max. 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel: 75 %, max.
95 000 Kč

Na co dostanete dotaci
G zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
G nová otopná soustava
G rekonstrukce otopné soustavy včetně

nezbytné regulace a měření, úpravy spa-
linových cest

G projektová dokumentace

Jak žádat
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí
výzvy pro občany. Kdotazům veřejnosti na
kotlíkové dotace lze už nyní využít infor-
mační e-mail kotliky@sfzp.cz.

Letos poprvé se bude na zimním stadionu
bruslit celoročně
Zimní stadion v Příbrami bude letos poprvé fungovat v nepřetržitém provozu. Pokud se tato novinka osvědčí, bude stejný režim
i v následujících sezonách a ledová plocha se nebude rozmrazovat. 

V Příbrami se bude bruslit i v létě, rozmra-
zovat se nebude. Velká hala zimního stadionu
letos nebude přerušovat provoz letní pauzou.
Ledová plocha poslouží mnoha sportovním
spolkům a široká veřejnost se může těšit na
veřejné bruslení.

NA BRUSLE I V LÉTĚ
„Od roku 2019 přecházíme na nový celoroční

provoz ledové plochy, který s sebou přináší velké
možnosti a příležitosti. Vzhledem ke skvělému
umístění a napojení zimního stadionu na ostatní
sportovní, volnočasová, ubytovací a stravovací
zařízení nabízíme možnost zajištění komplex-
ních služeb,“ řekl ředitel SZM Jan Slaba. 

Pokud by vás zajímaly možnosti pronájmu
ledové plochy pro vaše kempy, turnaje, soustře-
dění a podobně, kontaktujte manažera Zimního
stadionu Karla Manharta, a to prostřednictvím
e-mailu na Manhart22@seznam.cz. „Letos zkou-
šíme provoz bez letní pauzy poprvé. Pokud se takto
provoz osvědčí a my věříme, že ano, budeme
v tomto režimu pokračovat i v dalších letech,“
komentoval Karel Manhart. 

INLINY SI TAKÉ UŽIJETE
Ledová plocha nebude sloužit jen sportov-

ním klubům, ale dostane se také na bruslaře
z řad široké veřejnosti. Sportovní zařízení měs-
ta Příbram budou i v období od dubna do čer-
vence vypisovat termíny veřejného bruslení.
„Veřejné bruslení se na tyto měsíce přesune do
velké haly, v malé hale bude opět nainstalována

inline plocha, kde bude probíhat mimo jiné také
veřejné inline bruslení. Sportovních aktivit na
střídání tak budou mít Příbramané více než
dost,“ dodal Jan Slaba. Inline plocha v malé
hale bude v provozu od května do července. 

S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Veřejné bruslení je vyhledávanou aktivitou mnoha Pří-
bramanů. Foto: SZM

Během léta bude v malé hale zimního stadionu opět
instalována plocha pro inlineové bruslení.
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Koncem roku přibylo nehod s chodci
Ke konci loňského roku evidovali příbramští policisté hned několik střetů vozidla a chodce. Příčinou těchto nehod bývá
i nedostatečná viditelnost chodců. 

Během pěti týdnů řešili policisté na Příbram-
sku devět střetů chodce a osobního vozidla.
Kromě jednoho případu se všechny staly na
přechodech pro chodce. K jednomu incidentu
došlo v Sedlčanech, k dalším pak v Příbrami.
„Jeden muž ve věku 59 let utrpěl na Štědrý den
vážné zranění, ostatní přecházející vyvázli
s poraněním lehčího charakteru. Sražena byla
žena s malým dítětem, žena s kočárkem, dva-
ačtyřicetiletá chodkyně a šest mužů ve věku
23–63 let,“ doplnila podrobnosti mluvčí pří-
bramské policie Monika Schindlová.

Jedna z nehod se stala například ve středu
19. prosince ve večerních hodinách v Příbrami.
Devatenáctiletý řidič se střetl s devětapadesá-
tiletým mužem, který šel z levé strany komu-
nikace mimo vyznačený přechod. „Dechová
zkouška u motoristy byla negativní, u chodce
byla pozitivní,“ řekla mluvčí. K dalšímu přípa-

du došlo 21. prosince před sedmou hodinou
ranní ve Školní ulici, dvaapadesátiletý muž na
přechodu srazil třiadvacetiletého chodce. 

Na Štědrý den odpoledne došlo v Příbrami
v ulici Politických vězňů ke střetu chodce
a osobního vozidla. Třiadvacetiletý řidič pře-
hlédl devětapadesátiletého muže, který šel
z levé strany komunikace po vyznačeném pře-
chodu. „Chodce s těžkým zraněním převezla
sanitka do nemocnice, lehce poraněného moto-
ristu ošetřila osádka sanitního vozu na místě,“
informovala policie. 

Policejní mluvčí upozorňuje, že neexistuje
absolutní přednost chodců na přechodech.
Před vstupem do vozovky musí přecházející
odhadnout, zda vozidlo stihne bezpečně zasta-
vit. Je nutné počkat, až automobil opravdu
zastaví. „Při přecházení je dobré navázat oční
kontakt s řidičem. Chodci si musí všímat i dru-

hého jízdního pruhu. Jeden vůz jim dá přednost,
v protijedoucím autě si motorista nemusí všim-
nout, že někdo jde přes silnici,“ upozorňuje
Monika Schindlová.

Příčinou řady nehod je podle policie nedos-
tatečná viditelnost chodců. Pokud má člověk
na oděvu nějaký reflexní prvek, zvyšuje se svě-
telný kontrast vůči pozadí a znatelně prodlu-
žuje vzdálenost, na jakou je osoba vidět.
„Modré oblečení je zpozorovatelné pouze na 
18 metrů, reflexní prvky až na 200 metrů. Při
rychlosti 55 km/h potřebuje řidič 20 metrů na
to, aby zareagoval a stihl na mokré vozovce
zabrzdit,“ dodala statistické údaje policejní
mluvčí. 

S sdb

Mladý muž držel v bance devět rukojmí
Centrum Příbrami zažilo před koncem roku několik dramatických hodin, kdy bylo uzavřeno náměstí a přilehlé ulice, v blízkosti
jedné z bank čekala zásahová jednotka a Útvar rychlého nasazení, nad hlavami kroužil policejní vrtulník. Důvodem byl ozbrojený
muž ve finančním ústavu, kde držel devět rukojmí. 

Dne 28. prosince přijal v půl třetí odpoledne
operační důstojník oznámení o ozbrojeném
muži v objektu UniCredit Bank na náměstí
T. G. Masaryka v Příbrami, který měl po pří-
chodu do banky vystřelit krátkou střelnou
zbraní do stropu. 

Všechny dostupné síly a prostředky Policie
ČR, Územního odboru Příbram (spolu s měst-
skými strážníky) okamžitě vyjely na místo
a uzavřely kvůli bezpečnosti dalších osob
náměstí, dále k události vyjela zásahová jed-
notka, policejní vyjednavač, Útvar rychlého

nasazení, ostatní složky Integrovaného zá -
chranného systému a vzlétl i policejní vrtulník.
Ještě před příjezdem vyjednavače muž pro -
pustil jednu ženu z  celkem devíti rukojmí, 
z uvedeného počtu byli dva zaměstnanci  banky.
Dotyčný tvrdil, že nechce nikomu  ublížit. 

Policejní odborník s mužem vyjednával do
pěti hodin odpoledne, ale protože pachatel
přestával komunikovat, vyjednávání již
neplnilo svůj účel a s ohledem na ochranu živo-
ta a zdraví rukojmí bylo rozhodnuto o policej-
ním zásahu. Dvě minuty po páté hodině

odpolední vnikli do banky policisté z Útvaru
rychlého nasazení a ze zásahové jednotky,
osmadvacetiletého muže zadrželi a rukojmí
osvobodili. Všech devět osob je v pořádku,
neutrpěly žádná zranění a dostalo se jim okam-
žité psychické podpory ze stran psychologů
složek IZS. Pachatel vyvázl ze zásahu s drob-
nými řeznými rankami od zásahové výbušky. 

Jak se ukázalo, muž chtěl prostřednictvím
médií podat trestní oznámení, jehož důvod
policisté zjišťují. Daný objekt si měl vybrat zce-
la náhodně. V minulosti se dopustil drobné
majetkové trestné činnosti. Následující den
krajští kriminalisté dotyčného obvinili ze zlo-
činu braní rukojmí, za což stanovuje trestní
zákoník pět až dvanáct let odnětí svobody.
Nyní se muž nachází ve vazební věznici.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Policisté s pachatelem nejdříve několik hodin vyjednávali,... Foto: pribram.cz
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Jak za krále Heroda
Ani po více než dvou tisících let není Jezulátko uložené v jesličkách v bezpečí. V sobotu 29. prosince se o tom přesvědčili strážníci
Městské policie Příbram. 

Krátce po půlnoci v  sobotu 29. prosince
zaznamenali příbramští strážníci na kamero-
vém systému trojici osob pohybující se v těsné
blízkosti vyřezávaného betlému na náměstí 
T. G. Masaryka. Dva muži a jedna žena byli evi-
dentně pod vlivem alkoholu, žena navíc držela
v ruce dřevěnou sošku.

Na místo byla vyslána hlídka, která trojici
osob zajistila. Jelikož u ženy byla skutečně
nalezena vyřezávaná soška Jezulátka, byli
všichni tři vyzváni k prokázání totožnosti. Jed-
nalo se o pětatřicetiletého muže z Příbrami,
o devětatřicetiletého muže z Kolína a dvaatři-
cetiletou ženu cizí státní příslušnosti. 

Dvaatřicetiletá cizinka, která se navíc poku-
sila několikrát z místa uniknout, svým jedná-
ním naplnila skutkovou podstatu přestupku,
proto jí strážníci uložili pokutu. S uložením
pokuty však dotyčná nesouhlasila, proto byla
věc oznámena příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. Jezulátko bylo do jesliček vráceno
po drobných úpravách.

S Eva Švehlová
Městský úřad PříbramKolemjdoucí udivilo prázdné místo v jesličkách betlému. Foto: red

Středočeská policie láká 
na náborový příspěvek 150 000 korun
Středočeští policisté hledají nové kolegy na volná služební místa. Vedle náborového příspěvku může uchazeče zaujmout platové
zvýhodnění od tohoto roku, různorodost práce, kariérní postup a možnost dalšího vzdělávání. Přihlásit se mohou zájemci nebo
zájemkyně starší 18 let s maturitou a českým občanstvím. 

Policie ČR stále hledá nové kolegy, týká se
to také Příbrami a okolí. Nabízené pozice jsou
v přímém výkonu služby na obvodních oddě-
leních nebo na dopravním inspektorátu. 
„Jedná se o velmi zajímavé, rozhodně ne stereo-
typní zaměstnání. Důležité je umět jednat a roz-
hodovat se, ale především jde o práci s lidmi,“
sdělila mluvčí příbramské policie Monika
Schindlová. 

V letošním roce došlo k navýšení platů a od
loňska dostávají noví policisté náborový pří-

spěvek, který byl pro Středočeský kraj stano-
ven na 150 000 korun.

Nový příchozí projde dvanáctiměsíčním
školením v režii Policie ČR. Při tomto vzdělá-
vání pobírá základní plat ve výši 24 220 Kč
hrubého, navíc má hrazen pobyt a stravu. „Pro-
bíhá zde výuka zajímavých předmětů jako kri-
minalistika, psychologie, právo nebo střelecká
příprava. Po skončení základní odborné přípra-
vy přechází nový policista do 3. platové třídy

a na Příbramsku má bezmála 30 000 korun hru-
bého bez osobního příplatku,“ informovala
mluvčí. 

Z  dalších benefitů lze zmínit šest týdnů
dovolené, kariérní postup (po odsloužených
letech např. kriminální služba, operační stře-
diska, Útvar rychlého nasazení), možnost dal-
šího vzdělání, bezúročné půjčky, příspěvky na
pojištění, ozdravné pobyty, po šesti letech
služby nárok na odchodné a po 15 letech služ-
by doživotní výsluhový příspěvek.

Do náboru se může přihlásit muž či žena
starší 18 let s maturitou a českým občanstvím.
Mezi další podmínky patří bezúhonnost dolo-
žená opisem Rejstříku trestů. Zdravotní, fyzic-
ká a osobnostní způsobilost (psychologické
vyšetření) je zjišťována v průběhu přijímacího
řízení ve víkendovém náborovém kempu.
„Kdo chce prověřit své schopnosti a měl by zájem
o práci u Policie ČR, může kontaktovat pracov-
níky v Příbrami na telefonu 974 879 400 nebo
727 966 947,“ dodala Monika Schindlová.

S Stanislav D. Břeň

Příbramští policisté využívají moderní techniku jako
čtyřkolky nebo drony. Foto: archiv

Nový policista na Příbramsku
pobírá bezmála
30 000 korun hrubého.

...ale potom přišel policejní zásah. 



Pro běžkaře jsou v Brdech desítky kilometrů cest
Na začátku ledna napadlo na Příbramsku větší množství sněhu, a tak lyžaři mohli vyběhnout do bílé stopy. Také pro letošní rok
totiž město Příbram požádalo správce většiny pozemků a účelových komunikací v CHKO Brdy, státní podnik VLS, 
o přijetí opatření, která by umožnila lyžařům v zimní sezoně 2018/2019 využívat některé cesty.

BRDYBRDY

I pro letošní sezonu město Příbram požádalo
státní podnik Vojenské lesy a statky, aby
zachovalo část cest ve Středních Brdech bez
údržby, nebo jen prohrnovaných bez posypu.
Během této zimy si tak vyznavači bílé stopy
mohou vychutnat přibližně 75 kilometrů tako-
vých cest. Tato dohoda nabyla na aktuálnosti
po Novém roce, kdy Příbram a okolí zasypal
nový sníh.

V hřebenové oblasti Brd je možné využít
tzv. Brdskou lyžařskou magistrálu ze Zaječova
přes Dlouhý vrch, Houpák a Tok na Borské sed-
lo a dál až na Prahu a do Teslín a mnoho dalších
cest, které na ně navazují. Týká se to například
oblasti Třemošné, více naznačuje přiložená
mapa, kterou si můžete stáhnout například na
webu poznejpribram.cz.

Vhodnými východisky do Brd pro běžkaře
jsou i letos Teslíny (710 m), Nepomuk
(690 m), Láz (600 m), Bohutín (550 m), Pří-
bram – Kozičín (600 m) a Orlov (650 m), Obec-
nice (530 m) a Zaječov (520 m). Letos mají
běžkaři v Brdech o něco jednodušší orientaci,
protože právě v lokalitě Tok přibyly další turis-
tické značené stezky, jichž je možné dobře
využívat. 

Závěrem je třeba upozornit, že v případě
provozní potřeby způsobené očekávanou
nahodilou těžbou mohou být komunikace
posypány.

S red
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Pokračuje 
cyklus přednášek
Cesty do minulosti 
Svaté Hory

V roce 2019 pokračuje ve svato -
horském refektáři cyklus přednášek 
Věry Smolové Cesty do minulosti 
Svaté Hory. I na rok 2019 totiž připadá
několik kulatých výročí, která stojí za 
připomenutí: povýšení Příbrami Ru -
dolfem II. mezi královská horní města
roku 1579, vydání Rudolfova Majestátu
na náboženskou svobodu a prohlášení
staroboleslavské madony ochranným
Palladiem země české roku 1609, po -
stavení Malé Svaté Hory roku 1809 
v souvislosti s obnovou svatohorských
poutí. 

K době vlády Rudolfa II. a tehdejší
 kultuře se vrací také Masopustní
 renesanční rozpustilost s památníkem
pozdějšího mecenáše jezuitů Přibíka
Jeníška z Újezda, veselé vyprávění
o výchově urozených mládenců. Vstupné
činí 50 korun a kapacita je 90 míst bez
rezervace.

S red

Hravé cvičení
v mateřince
v Bratří Čapků

V Mateřské škole Bratří Čapků se díky
finanční podpoře města Příbram uskuteč-
nil Den s pohybem. Od ranních hodin ve
školce probíhalo cvičení, které vedla zku-
šená lektorka Hana Volfová. Děti cvičily
s radostí s novými pomůckami a moc si
užily nápaditost aktivit. 

S Ivana Šípová
MŠ Bratří Čapků

Cvičení dětí vedla lektorka Hana Volfová.

Mohawkové přijali 
několik nových kamarádů
Neziskové organizace včetně příbramských skautů mohou získat finanční podporu od města Příbram. Jeden z projektů, který byl
v poslední době realizován, se jmenoval Dostupný skauting a byl určen pro děti z rodin v obtížné sociální a ekonomické situaci. 

Díky dotaci města Příbrami pro rok 2018
s názvem Dostupný skauting mělo šest pří-

bramských dětí v obtížných životních situacích
(z nekompletních rodin, z nízkopříjmových
skupin atd.) možnost zažít spoustu netradič-
ních zážitků a legrace se svými kamarády ve
skautském oddíle. Mohly se něco naučit, zaku-
sit dobrodružství a přátelství v dobré partě se
stejně smýšlejícími vrstevníky, a hlavně zís-
kávat návyky na budoucí život v dospívání
a v dospělosti. Zvyknout si, že mohou aktivně
fungovat „někde venku“, nejen na trase škola
– domov – PC. A že je to fajn.

Do projektu se zapojilo šest dětí ve věku
6–13 let, dvě dívky a čtyři chlapci – všichni
jako členové Mohawků, v jiných skautských
oddílech Dostupný skauting využit nebyl. Pro-
středky získané z dotace byly použity na nákup
vybavení pro děti (skautský kroj, batohy, spa-
cáky), na táborové poplatky a příspěvky, které

rodiče dětí do skautského oddílu přispívají a na
náklady s projektem spojené. Vybavení bylo
dětem zapůjčeno, v případě že by je skautování
přestalo bavit, nebo by si našly jiný koníček,
poslouží dalším zájemcům.

Dotaci s názvem Dostupný skauting je vě -
nován web dostupnyskauting.cz a o skau -
tování v Příbrami se píše na stránkách
skautipribram.cz. Ze strany města nejde o jedi-
nou podporu pro skauty – o různé dotace žádají
i jiné skautské oddíly. Mohawkové si tak před
několika lety mohli koupit lodě, další formou
podpory od města pro skauty je pronájem klu-
boven. Například Mohawkové obývají chatku
v Charvátově ulici kousek od nemocnice.

S František Máška
skautský oddíl Mohawk

Z dobrodružené výpravy skautů. Foto: oddíl Mohawk 

Jak budou otevřeny mateřské školy
o prázdninách
Na konci listopadu loňského roku příbramští radní projednali a odsouhlasili prázdninový režim mateřských škol v Příbrami.
Následující tabulka obsahuje kompletní přehled školek včetně kapacit a termínů, kdy budou jednotlivá zařízení v provozu. 

Mateřská škola Kapacita 1.–7. 7. 8.–14. 7. 15.–21. 7. 22.–28. 7. 29. 7–4. 8. 5.–11. 8. 12.–18. 8. 19.–25. 8. 26.–31. 8.

MŠ V Zahradě 50 50

MŠ, PB III, Jungmannova 91 110 110 110

MŠ Kličkova vila 50 50

MŠ Klubíčko 80 80

MŠ Perníková chaloupka 84 84 84

MŠ 28. října 55, Příbram VII 84 84 84

MŠ, PB VII, Bratří Čapků   čp. 278 96

čp. 235 100

MŠ POHÁDKA 105 105 105

MŠ, PB VII, Jana Drdy     čp. 496 100 100 100 100

čp. 193 112 112

MŠ, PB VIII, Školní        čp. 130 100 100 100

čp. 131 108 108 108

MŠ pod Svatou Horou 40 40

Alternativní MŠ 40 40

MŠ Rybička 39 39

MŠ při Waldorfské škole Příbram 36 36

Celková kapacita MŠ v daném týdnu 252 190 205 215 190 209 192 184 292

MŠ v provozu MŠ uzavřena

Příbramská průmyslovka
radikálně modernizovala
své vybavení 
Středa 9. ledna 2019 vejde do dějin příbramské průmyslovky jako jeden z hlavních
historických mezníků. Došlo ke slavnostnímu otevření a prezentaci obměněného
vybavení školy, které nemá ve více než 160leté historii obdoby. 

Na společné slavnostní akci při příležitosti
prezentace modernizovaného vybavení se sešlo
několik desítek hostů v čele s představiteli Stře-
dočeského kraje, města Příbram, Hospodářské
komory ČR, představitelů významných firem
regionu i dalších důležitých partnerů školy.

Na základě úspěšného získání finančních
prostředků z fondů EU i Středočeského kraje
ve výši 20 milionů korun bylo obměněno vyba-
vení pro všechny stávající obory. Tato cílená
investice byla použita především na nákup
výpočetní techniky (vyměněna více než třetina
veškeré techniky), zobrazovacích přístrojů,
kopírovacích a tiskových zařízení. Modernizací
prošlo vybavení jednotlivých laboratoří, náby-
tek, ale i zařízení pro efektivní vyučování, data-
projektory, vizualizéry i nové keramické tabule
s aktivní komunikační funkcí. 

Největší změnu však zaznamenalo vybavení
oboru strojírenství, který si to skutečně po
dlouhé době zasloužil. Byly zrekonstruovány
laboratoře pro výuku nových technologií obrá-
bění kovů, osvětlení i další technické zázemí.
Do takto připravených prostor byly nainstalo-
vány nové stroje britské výroby, které snesou
srovnání se světovou špičkou. Sestavili jsme
centrum, které tvoří stroje na různé způsoby
obrábění kovů. Konkrétně jde o dvě víceosá
obráběcí centra, CNC soustruh, CNC frézka
a dva klasické soustruhy s CNC podporou.
Novinkou jsou technologie, které obohatí tech-

nologické možnosti školy. Jednou je vstřiko-
vací lis na výrobu plastových dílů a 3D tisk.
Zvláště pak u 3D tiskáren je úžasné sledovat
výrobu navržených dílů pro svoji přesnost
a rozmanitost. Oblast dělení a svařování mate-
riálů jsme obohatili plazmovou řezačkou a svá-
řecím agregátem v ochranné atmosféře typ
MIG – MAG – TIG. Zajímavou změnu najdeme
i ve vybavení laboratoří pro výuku automati-
zace a robotiky, kde jsme zcela vyměnili stá-
vající systém za novou pneumatickou řadu
firmy Festo. 

Tato ve svém rozsahu ojedinělá změna jistě
přispěje k lepšímu vnímání současných tech-
nologií i možností, se kterými se naši absol-
venti jistě setkají po ukončení studia. Chceme
nabídnout naše získané technologické mož-
nosti i široké veřejnosti, abychom zatraktivnili
technické vzdělávání v našem regionu a čás-
tečně se pokusili zaplnit obrovský nedostatek
technicky vzdělaných lidí.

Budeme pokračovat v dlouholeté spolupráci
se všemi strategickými partnery působícími
v našem regionu i se základním školstvím. For-
mou tematických bloků nabídneme žákům
ukázky i prezentaci možností ve všech námi
nabízených oborech. Veškeré nové vybavení
lze zhlédnout po předchozím objednání.

S Tomáš Hlaváč
SPŠ a VOŠ Příbram

Nové vybavení by mělo přispět ke zkvalitnění odborné přípravy studentů příbramské průmyslovky. 
Foto: SPŠ a VOŠ
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Úbočí Toku přetíná tajuplná Rokle
Máte smysl pro romantiku a lákají vás opuštěná místa v Brdech? Jedním z nich je Rokle, kam se nejlépe dostanete z takzvaného
požárního pásu v blízkosti bývalé cílové plochy na Toku.

Jen těžko v Brdech naleznete tak krásné
a zároveň tak opuštěné místo, jako je údolí,
vryté do jihovýchodního svahu nejvyšší hory
Brd Toku (865 m), zvané Rokle (též Fabiánův
žleb). Lokalitu odvodňuje typicky horský, mís-
ty kaskádovitě spadající Tetřívčí potok. Ten
pramení jižně od vrcholu v mokřadech a raše-
liništích. Proto má jeho čistá a studená voda
přirozeně nahnědlý nádech.

Tetřívčí potok (jméno mu dali trampové,
označen na některých mapách) rozhodně patří
mezi nejzajímavější brdské vodoteče. Roklí

strmě spadá kolem lokality zvané u Břízy a ješ-
tě níže se vlévá do Obecnického potoka (cel-
ková jeho délka je přibližně 3 km, spád od
prameniště 250 m).

Do Rokle se můžeme nejlépe vypravit z tak-
zvaného požárního pásu (lesní průsek kolem
bývalé cílové plochy na Toku, který měl zabránit
šíření požáru), přesněji jižně od lokality U Břízy
(mrazový srub), a to proti proudu Tetřívčího
potoka. Vpravo od potoka vede neudržovaná
lesní cesta, vlevo pěšina. Ta nás zanedlouho
dovede do pěkného romantického místa s něko-
lika malými vodopády. Po pár stech metrech se
však pěšina i cesta ztrácejí ve svazích Rokle.

Zde se můžeme držet vlevo od potoka
a pokračovat poměrně strmým a zalesněným
jižním svahem. Nebo potok překročíme a na
druhém břehu pokračujeme otevřenější kraji-
nou, charakteristickou pro jižní svahy Toku.
Zde však kromě brusinčí, borůvčí, travin, vřesu
a solitérních smrků můžeme být také nemile
překvapeni lokálními mokřinami a bažinami,
zvláště z jara.

Cestou proti proudu Tetřívčího potoka
dospějeme k Jezírku pod Tokem, což je malá
nádržka, dlouho neudržovaná, dříve patrně
sloužící lesním dělníkům či uhlířům. Její hráz-
ka zaniká pod vzrostlými smrky.

Nejlepší rozhled nám poskytne jižní zvýšený
břeh jezírka. Odtud můžeme obdivovat nejen
jezírko samé, ale také okouzlující pohled vzhů-
ru na jižní svahy Toku a více vlevo na mělké
údolí prameniště Tetřívčího potoka, skrytého
v travinách a bažinách. Tento pohled je v kaž-
dém ročním období, kdy se nám zdejší příroda
předvádí v proměnlivé paletě barev, opravdu
neopakovatelný.

Popisované území je součástí dopadové plo-
chy Tok, kde platí zvláštní režim. Navíc je loka-
lita chráněna I. a II. zónou CHKO.

S Jaroslav Hodrment

Cestou proti proudu
Tetřívčího potoka dospějeme
k Jezírku pod Tokem, které
sloužilo lesním dělníkům
a uhlířům.

Zimně zamlžené Jezírko pod Tokem. Fota: Jaroslav Hodrment

Průzračná voda Tetřívčího potoka

Nově na webu: Běžkařská mapa, 
rozpis ledů i Czech Press Photo
Nestihli jste Czech Press Photo v Praze? Bude také v Příbrami. A víte, proč jsou na věži kostela sv. Jakuba na náměstí
T. G. Masaryka obráceně ručičky? A máte už rezervovanou ledovou plochu na stadionu? Na webu se děje mnoho zajímavého,
přinášíme pár tipů na weby a profily, které můžete navštěvovat. 

Je kostel sv. Jakuba nejstarší stavbou v Příbrami? A proč mají
hodiny na věži obrácené ručičky? A komu to nejvíce vadilo?
Nejen na tyto otázky získáte odpovědi v příspěvku na
facebook.com/poznejpribram. Na domovských stránkách
tohoto profilu poznejpribram.cz si můžete stáhnout třeba
aktuální mapu běžkařských tras v Brdech. 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY Z PROSINCE:
– Krásné Vánoce!
– Ticho na Jordánu
– Po stopách Karla Haila…
– I v roce 2019 bude co poznávat a objevovat

Víte, že příbramská galerie připravuje výstavu Czech Press Photo 2018?
Pokud vás zajímají novinky z kultury, navštěvujete pravidelně webovky

galerie-drtikol.com, které provozuje Galerie Františka Drtikola. 

Sportovní zařízení města Příbram provozují 
web pribram.rozpisy-ledu.cz. Kdo se zaregistruje, může si rezervovat
ledovou plochu v malé i velké hale. Zároveň vidí rozpis rezervací
v průběhu celého dne. Velmi užitečná pomůcka zvláště od nynějška,
kdy byl ohlášen celoroční provoz ledové plochy. 

Odložení z regálu. To je zbrusu nová služba Knihovny Jana Drdy, která
umožňuje rezervovat i knihy, které nejsou momentálně vypůjčené.
Podrobnosti nejen o této službě najdete na webu kjd.pb.cz.
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Na výzdobě Svaté Hory
pracoval dvě desetiletí
V tomto díle našeho vyprávění se budeme opět věnovat dalšímu z umělců, kteří se
podíleli na výzdobě Svaté Hory. Jak již bylo mnohokrát uvedeno, práce na
mariánském poutním místě přitáhla do našeho města řadu umělců své doby, z nichž
některým se poštěstilo proslavit se a stát se součástí obecného povědomí, druzí
však takové štěstí neměli. Do skupin těch méně známých patří i hrdina tohoto dílu
Kristián Šebestián Dittmann z Lavensteinu (německy Christian Sebastian Dittmann
von Lawenstein).

Kristián Šebestián Dittmann z Lavensteinu
se narodil v severočeské Krupce pravděpo-
dobně v  roce 1639 (zemřel v  roce 1701).
O jeho mládí bohužel nemáme žádné infor-
mace, naštěstí se jeho výtvarný talent dosta-
tečně projevil natolik, aby se mladý Kristián
mohl vyučit malířskému umění. Město Krupka
s panstvím tehdy patřilo rodu Šternberků,
a pravděpodobně některý z členů rodu měl
svůj podíl na objevení Dittmannova nadání,
neboť ve Šternberských službách pak Kristián
Dittmann dlouhá léta působil. Namaloval řadů
portrétů členů tohoto rodu (dochovány jsou
např. na zámku v Zásmukách), mimo jiné i Kar-
la Ignáce ze Šternberka, o kterém jsme zde již
psali a který jej právě později přivedl na Svatou
Horu.

Od roku 1660 žil a působil v Praze, v roce
1669 zakoupil dům U Zlatého kola v dnešní

Nerudově ulici na Malé Straně. V roce 1672
se stal členem staroměstského malířského
pořádku, o dva roky později členem malo-
stranského cechu a také důstojníkem měšťan-
ské setniny. O jeho rodinných poměrech toho
mnoho nevíme, měl syna Jana Ludvíka, který
se živil také jako malíř, a jeho dcera Rozálie se
provdala za dalšího pražského malíře Františ-
ka Antonína Breyera. Ve svém domě provo-
zoval uměleckou dílnu, kde se vyučilo několik
dalších malířů, např. Petr Kecka. Mezi Ditt-
mannovy první zakázky v Praze patřila práce
pro kostel Všech svatých na Pražském hradě,
kde vytvořil cyklus obrazů s výjevy ze života
sv. Prokopa. Je doložen též jako autor oltář-
ního obrazu pro kostel sv. Matěje nad údolím
Šáreckého potoka. Nedokončenou z důvodu
úmrtí autora zůstala velká zakázka pro děkan-
ský chrám v Lounech. Dittmannovy práce, zej-
ména portréty, se staly předlohou pro četné
rytiny, které vycházely jako přílohy knih.

Na Svaté Hoře začal Dittmann pracovat
v roce 1670. Podílel se na výzdobě všech kaplí,
které financoval rod Šternberků, tedy kaple
sv. Ignáce (vnitřní kaple vpravo od hlavního
oltáře), kaple Očišťování P. Marie (z pohledu
z ambitů vpravo od Březnické brány), kapli
Narození P. Marie (z pohledu v ambitech vlevo
od hlavního vchodu) a kapli Bolestné P. Marie
(mezi Březnickou kaplí a vchodem do zvoni-
ce). Dále pak pracoval na zakázkách dalších
svatohorských mecenášů – vyzdobil freskami
Dušičkovou kapli (u vchodu do zvonice) pro
Rozinu Stockingerovou z Angerstocku a vnitř-
ní kapli Nanebevzetí P. Marie (dnes kaple Sva-
tých patronů českých) pro rod Kinských. Své
působení v Příbrami ukončil v roce 1690 prací
pro rod Račínů na kapli Nanebevzetí P. Marie
(vpravo od vstupu ke schodům do města).
Řada jeho maleb byla bohužel v 19. století pře-
malována, což je velká škoda.

Dittmannův styl je charakterizován velmi
věrným zachycením staveb, zajímavými prů-
hledy do interiérů a realistickými pohledy do
krajiny, kde se odvíjí žánrové scény. Spojuje
ve svých obrazech reálné a legendární motivy.
Přímo mistrně se projevuje v drobné malbě,
zdůrazňuje detaily, avšak jeho postavy po -
strádají barokní dynamiku, jsou strnulé až
 těžkopádné. Kristián Šebestián Dittmann
z  Lavensteinu patří dnes k  málo známým
barokním malířům, avšak jeho podíl na sva-
tohorské výzdobě je nepominutelný.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Kristián Dittmann patřil k těm, kteří se „podepsali“ na
dnešní podobě Svaté Hory. Foto: Stanislav D. Břeň

2. února 1919
Konala se výroční valná hromada dobro-
činného spolku Vzájemnost, předsedou
byl zvolen J. Valta.

7. února 1849
Při důlním neštěstí na dole Vojtěch zahy-
nul horník Václav Štika.

10. února 1969
Předsednictvo okresního výboru KSČ
navštívilo příbramskou věznici a poté
uspořádalo besedu se stranickými funk-
cionáři vězeňské služby.

11. února 1849
Čtenářský spolek Slovanská Lípa uspořá-
dal svůj v Příbrami první bál, výtěžek
z plesu byl věnován na nákup knih.

13. února 1659
Architekti Carlo Lurago a Benjamin
 Schlayer začali pracovat na návrhu pře-
stavby svatohorského areálu do současné
podoby.

13. února 1799
Vypukl požár, který zcela zničil příbram-
skou huť, dnešní Kovohutě.

15. února 1749
Karlu Wiesnerovi byla pronajata městem
Příbram železná huť (na Vysoké Peci)
výměnou za to, že zde i v dalších svých
provozech bude čepovat příbramské 
pivo.

22. února 1919
Se uskutečnil v příbramské Sokolovně 
1. ples agrárního dorostu.

22. února 1979
Zemřel v Příbrami Václav Dražan, hudební
skladatel a regenschori.

26. února 1939
V Příbrami se konala národní manifestace
za účasti Josefa Černého, náměstka Stra-
ny národní jednoty.

ÚNOR

Kristián Dittmann patří dnes
k málo známým malířům,
avšak jeho podíl na
svatohorské výzdobě je
nepominutelný.

Pomník mateřské lásky
U hlavní cesty nejstarší části příbramského hřbitova v sousedství dnešní ZŠ Jiráskovy sady stával empírový náhrobek čtyřletého
Jana Mrkose z roku 1839. Je to zřejmě umělecky nejcennější pomník na hřbitově.

Profesor Jaroslav Vacek, okresní konzervá-
tor památkové péče, zahrnul v srpnu 1957 do
své žádosti o památkovou ochranu cenných
náhrobků z příbramského hřbitova i Mrkosův
pomník, který se jí dočkal roku 1958, a byl pře-
sunut. Dnes se nachází vpravo od brány vedou-
cí na hřbitov z  parku  Zátiší. Bohužel stojí
v bezprostřední blízkosti tújí, které ho poško-
zují a znemožňují k němu dobrý přístup. Také
k němu bylo zcela nevhodně přeneseno torzo
jiného náhrobku.

OD KOSTLIVCE KE SPÁNKU
Společnost novoklasicismu a empíru se od

barokního zobrazení smrti jako kostlivce posu-
nula k jejímu chápání jako spánku s odkazem
na slova Nového zákona „Nezemřela, ale spí“
(Lukáš 8, 52) a propojila ji se znovuobjevenou
tradicí antických Římanů, kteří kdysi vložili
Érótovi, géniovi smrti a svému průvodci na
onen svět, do ruky pochodeň s dolů obráceným
zhasínajícím plamenem, symbolizujícím pře-
rušený život. Zesnulí byli v antickém Římě čas-
to zobrazováni jako hodovníci, a protože se
tehdy jedlo vleže, s levým loktem opřeným
o vysoký polštář, starořímští zemřelí leží na
levém boku v této póze. V 19. století bylo toto
téma přeměněno v zobrazení zesnulého na
smrtelné posteli.

Přesně tak byl vytesán ze světlešedého pís-
kovce vynikající příbramský náhrobek, za jehož

nejpravděpodobnějšího tvůrce se nyní po -
važuje Ferdinand Pischelt (1811–1852). Auto-
ři takových nesignovaných plastik se většinou
obtížně určují. Vůdčí osobností tehdejšího
náhrobního umění byl Václav Prachner
(1784–1832), který někdy po roce 1830 předal
svou dílnu právě mladému sochaři Ferdinandu
Pischeltovi, studentu Akademie výtvarných
umění v Praze a svému pomocníku. Nápadné
prvky příbramského náhrobku sice naznačují
blízkost k dílu Václava Prachnera, ale už mají
odlišné motivy v drapérii a také časově odpo-
vídají práci jeho nástupce Pischelta. 

Klidně stojící Érós nebo zde spíš už skutečný
okřídlený anděl smrti s krásnou tváří a hlavou
skloněnou k dítěti drží v levé ruce obrácenou
pochodeň se skomírajícím plamenem. Pravé
křídlo, které tvořilo obranný štít za dítětem,
už andělovi bohužel kdosi ulomil. Anděl se
pravicí ochranitelsky dotýká zad chlapečka se
zavřenýma očima, s pevně semknutými rtíky
a kučeravými vlásky, který v rozhalené košilce
a bos leží na lůžku s přehozenou draperií. Dítě
se levým loktem opírá o vysoký polštář
se střapcem. Jeho hlavička spočívá na levé ruce
a na první pohled není vidět, že na ní vlastně
bezvládně visí. V pravé ruce hošík drží křížek
jako symbol víry a svazek makovic coby meta-
foru smrti jakožto spánku. Tělo chlapečka je
naaranžováno tak, že opravdu vypadá, jako by
spal hlubokým a klidným spánkem. Z andělova
smutného výrazu a gesta je ale jasné, že dítě
zemřelo a že jeho čistou duši bere pod svou
ochranu, aby ji v pokoji doprovodil na věčnost.  

LUXUS KAMENNÉHO NÁHROBKU
Na delší přední stranu žulového podstavce

vysokého asi 150 cm byla vsazena kamenná
deska, na které je vyryt dnes již mizející nápis:
Den theuern Uiberresten / meines mir unver-
gesslichen Kindes / Johann Mrkos / geboren den
4. Juni 1834, gestorben den 24. November
1838 – Drahým ostatkům mého pro mě neza-
pomenutelného dítěte Jana Mrkose, naroze-
ného 4. června 1834, zemřelého 24. listopadu
1838. 

Do jaké rodiny se Jan Mrkos narodil, že si
mohla dovolit luxus kamenného náhrobku pro
čtyřleté dítě? V letech, kdy dětská úmrtnost
byla vysoká a téměř každé rodině nějaké dítě
zemřelo, byl takový pomník v měšťanském
prostředí výjimečný. Jen v Příbrami bylo v roce
1838 ze 174 zemřelých osob 112 dětí do věku
10 let a z nich bylo zase nejvíc dětí v předškol-
ním věku. Často umíraly na infekční nemoci,
proti kterým jsou dnes ratolesti rozumných
rodičů chráněny očkováním.  

Otcem zemřelého chlapečka byl Jan Mrkos,
který se narodil asi roku 1800 Václavovi Mrko-
sovi (1759–1819) a jeho manželce Barboře.
Václav Mrkos byl rodák z Litomyšle a vypra-
coval se až do úřadu dvorního rady knížete
Fürstenberga. Pak se usadil v Praze a proslul
jako kreslíř četných topografických předloh

k dosud hojně publikovaným rytinám českých
hradů V. A. Bergera, A. Pucherny a dalších. Byl
pohřben v Dobrovicích na Mladoboleslavsku
a místo jeho posledního odpočinku zdobí cen-
ný náhrobek od sochaře Josefa Malínského. 

Jeho syn Jan Mrkos zdědil nejen pražský
dům, ale i výtvarný talent. V roce 1828 působil
jako svobodný, „pod přísahou stojící praktikant
při horách“ v  Příbrami, kterou zachytil na
typicky biedermeierovském akvarelu. Bydlel
v domě č. 281 (Pod Branou čp. 52/III). Dne
16. září 1828 se ve 28 letech v kostele sv. Jaku-
ba oženil se svobodnou Veronikou Hlasivco-
vou, které bylo 25 let. Byla dcerou již
zemřelého příbramského měšťana, soukenic-
kého mistra a kupce Severina Hlasivce, přísluš-
níka starého a zámožného příbramského rodu,
a žila zde se svou matkou v  domě č. 223
(náměstí T. G. Masaryka čp. 142/I). 

NAROZEN JAKO POHROBEK
Jan Mrkos se pak stal kontrolorem při žele-

zných hutích v Králově Dvoře u Berouna – c. k.
šichtamtu v Karlově Huti, které patřily do Stát-
ního montánního panství Zbiroh. Dne 7. dubna
1834 tam však náhle zemřel na krvácení do
mozku. Vdově Veronice Mrkosové se na zámku
v Králově Dvoře (čp. 1) narodil 4. června 1834
jeho pohrobek. Dala mu jména Jan Nepomucký
po otci a Theodor, což znamená boží dar. 

Veronika Mrkosová se s ním vrátila do Pří-
brami, kde opět bydlela na náměstí v domě své
matky. Její jediný synek však na podzim 1838
onemocněl spálou (dnes dobře léčitelnou anti-
biotiky), jejíž těžký průběh vyvolal mozkovou
obrnu. Jan Mrkos zemřel stejně jako několik
dalších dětí, které se tehdy v Příbrami spálou
nakazily.

Veronika Mrkosová nechala svému milova-
nému synáčkovi postavit drahý náhrobek zřej-
mě z  dědictví po svém manželovi a jistě
s nadějí, že se její neviňátko bude v nebi při-
mlouvat za spásu svých příbuzných, jak se teh-
dy všeobecně věřilo. Svůj žal ale jako většina
tehdejších matek brzy překonala. 

Již 8. července 1839 se provdala za osma -
třicetiletého vdovce Jana Kaulfusa, pokladníka
zdejšího magistrátu. Přestěhovala se za ním
do domu č. 79 (náměstí T. G. Masaryka čp.
107/I). Zde se jim 15. února 1841 narodila
jediná dcera Julie Anna, která se dožila dospě-
losti. Jan Kaulfus se v revolučním roce 1848
stal velitelem ostrostřelecké divize Národní
gardy a stál v čele voleného měšťanského vý -
boru.

Hrdinové tohoto příběhu jsou již dávno
mrtví, pomník Jana Mrkose však dosud zůstá-
vá svědectvím a symbolem lásky a bolesti, kte-
rou zažívají milující rodiče bez ohledu na
letopočet. I nyní totiž kdosi vložil spícímu Janu
Mrkosovi do ručičky svazek bílých květin.

S Věra Smolová
SO(k)A Příbram

Detail pomníku Jana Mrkose. Foto: Věra Smolová
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NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

DIVADLO A. DVOŘÁKA

SVATÁ HORA
13. 2. 17.30 Masopustní renesanční rozpustilost –

přednáška Věry Smolové

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život 

a dílo příbramského rodáka
8. 2.–31. 3. Czech Press Photo 2018

Vystaveno 430 vítězných, 
nominovaných a dalších vybraných
fotografií posledního ročníku prestižní
soutěže. Otevřeno denně kromě
pondělí od 9.00 do 17.00 hodin

Skautská lilie za ostnatým drátem
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Ani gram uranu okupantům
Kresby z vězení
Galerie OPE: Tom Kůs, Ivan Bukovský

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

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

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY

9. 2. 17.00 Volejbalový klub Euro Sitex Příbram vs
SK Volejbal Ústí nad Labem

23. 2. Galavečer populární hudby

SPORTOVNÍ HALA 

D-KLUB
1. 2. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny 

s Lucií Pernetovou
9. 2. 14.00 Čarovná dílna kouzelnice Hermíny

16. 2. 17.00 Masný večer
19. 2. 19.00 Recitál Petra Vašiny

4. 2. 16.30 Setkání genealogů
5. 2. 17.00 Příbram v období od hospodářské krize

po Mnichov. Komponovaný pořad
7. 2. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,

prarodičů a dětí. Pobočka Škola
11. 2. 14.00 Klub HP. Koření proti choření
14. 2. 18.00 Pátrání po vojenských předcích.

Genealogická přednáška Pavla Hnízdila
19. 2. 17.00 Dějiny umění: Impresionismus.

Přednáška Jany Froňkové
29. 2. 9.30 S knížkou do života / BOOKSTART. 

ÚP pro děti

KNIHOVNA JANA DRDY

8. 2. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
9. 2. 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou – 

Lesní království
15. 2. 20.00 Rybářský ples
16. 2. 19.00 Maturitní ples SOU Dubno
22. 2. 19.00 Maturitní ples ISŠ a VOŠ Příbram
23. 2. 19.00 Alkehol

ESTRÁDNÍ SÁL

27. 2. 17.30 Zázračná semínka pro naše zdraví -
přednáška O. Libotovské

KLUB ZDRAVÍ PŘÍBRAM

16. 2. 17.00 1. FK Příbram vs Zlín
FOTBAL: STADION NA LITAVCE

Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Jan Baptista Bárta
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV

Pořiďte si
čtyřnohého
kamaráda

Endy je asi
9–10letý kříženec
velkého plemene.
Je to tempera-
mentní pejsek, je
hodný, pozorný
a velice vnímavý.
Byl vrácen
z adopce zpět do
útulku, nehlídal

podle přestav majitele. Vhodný pro něj by byl
domek se zahradou.

Kubík je
11–12letý útulko-
vý dědeček.
Bohužel již moc
neslyší ani nevidí.
S touto vadou,
která postihuje
vlivem věku vět-
šinu pejsků, umí
žít bez jakéhoko-
liv omezení. Není

to ale pejsek, který by se nechal vodit na vodítku,
proto by byla k němu vhodná spíše menší zahrád-
ka u domku. Nemá problém s ostatními psími
kamarády.

Deny je kříženec
labradora, které-
mu jsou asi dva
roky. Zpočátku je
nedůvěřivý.
Odchycen byl
19. července
2018 na Drkol -
nově. 

Rek je přibližně
dvouletý kříženec
retrívra. Odchy-
cen byl dne 4. led-
na letošního roku
v obchodním cen-
tru Nová Zdaboř.
Je to velmi bázli-
vý, ale hodný pej-
sek. 

Dan je asi pětiletý
kříženec. Odchy-
cen byl 25. listo-
padu 2018
v Milínské ulici.
Je to veselý a hod-
ný pejsek. Bohu-
žel stále čeká na
nějakého nového
páníčka.

S Psí útulek Lazec
podrobnosti o adopci na utulekpribram.cz

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc únor.
Tajenka ze zpravodaje č. 1/2019: Lednový déšť z pecnu odkrajuje. Knihu vyhrává Anna Černá.

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

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 2. SZŠ a VOŠ Příbram

Příbramský spolek 
nabízí kočky k adopci

Kocourek Obelix byl
nalezen u masokom-
binátu, je očkovaný,
kastrovaný, čistotný
a veliký pohodář. Hle-
dá milující rodinu.

Kocourek Honzík je
krásný hodný, čistot-
ný, očkovaný, ale je
hluchý. V bytě si hned
zvykne, jen nesmí
ven.

Kocourek Brodík byl
nechán v přepravce
u silnice v Brodu. Je
očkovaný, kastrova-
ný, hodný a čistotný.
Hledá domov.

Kočička Majka je čis-
totná a očkovaná.
Musí být ale sama,
protože nemá ráda
kočky ani psy.

S Spolek pro kočku
Podrobnosti na webu 

spolekprokockupribram.cz

JEDNACÍ SÁL, NÁM. T. G. MASARYKA 121
20. 2. 17.00 Veřejné projednání návrhů v rámci

participativního rozpočtu
25. 2. 16.00 3. zasedání ZM Příbram
27. 2. 17.00 Veřejné projednání návrhů v rámci

participativního rozpočtu
6. 3. 17.00 Veřejné projednání návrhů v rámci

participativního rozpočtu

1. 2. Maturitní ples ISŠ
16. 2. Sokolské šibřinky
17. 2. Dětský karneval
23. 2. Podnikatelský ples OHK Příbram

1. 3. Hasičský ples

SOKOLOVNA PŘÍBRAM

19. 2. 13.00 Pietní shromáždění k uctění obětí 
2. světové války u příležitosti 
výročí popravy příbramských občanů

OBŘADNÍ SÍŇ V ZÁMEČKU-ERNESTINU

28. 1. Informační schůzka – od 13.00
7. 2. Trénink paměti – tři skupiny (ve spolupráci

s SPCCH)
12. 2. Bowlingový turnaj (ve spolupráci s KVD)
14. 2. Trénink paměti – tři skupiny (ve spolupráci

s SPCCH)
14. 2. Textilní techniky 
20. 2. Bezplatná právní poradna s Hanou

Peleščákovou (nutné se předem přihlásit)
21. 2. Trénink paměti - tři skupiny (ve spolupráci

s SPCCH)
28. 2. Textilní techniky 
28. 2. Trénink paměti - tři skupiny (ve spolupráci

s SPCCH)
28. 2. Taneční odpoledne (ve spolupráci s SPCCH)
Kurzy anglického jazyka a rekondiční cvičení
pokračují jako v 1. pololetí až do konce června 2019.

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
1. 2. 17.00 Léto s gentlemanem
1. 2. 20.00 Léto s gentlemanem – předpremiéra

s herci a tvůrci
2. 2. 14.00 Ovečky a vlci: Velká bitva
2. 2. 17.00 Psí domov
2. 2. 20.00 Ženy v běhu
3. 2. 14.00 Raubíř Ralf a internet – 3D
3. 2. 17.00 Ženy v běhu
5. 2. 19.00 Bohemian Rhapsody
7. 2. 19.00 Potomek
8. 2. 17.00 LEGO® příběh 2 – 3D
8. 2. 20.00 Na střeše
9. 2. 14.00 LEGO® příběh 2
9. 2. 17.00 Ženy v běhu
9. 2. 20.00 Ticho před bouří

10. 2. 14.00 LEGO® příběh 2 – 3D
10. 2. 17.00 Na střeše
12. 2. 16.00 Cena za štěstí
12. 2. 19.00 Úniková hra
13. 2. 19.00 Marie, královna skotská
14. 2. 19.00 Alita: Bojový Anděl
15. 2. 17.00 Alita: Bojový Anděl – 3D
15. 2. 20.00 Nedotknutelní
16. 2. 14.00 LEGO® příběh 2
16. 2. 17.00 Ženy v běhu
16. 2. 20.00 Alita: Bojový Anděl
17. 2. 14.00 Alita: Bojový Anděl – 3D
17. 2. 17.00 Léto s gentlemanem
20. 2. 19.00 Bohemian Rhapsody
21. 2. 19.00 Úhoři mají nabito
22. 2. 17.00 Jak vycvičit draka 3 – 3D
22. 2. 20.00 Mrazivá pomsta
23. 2. 14.00 Jak vycvičit draka 3
23. 2. 17.00 Jak vycvičit draka 3 – 3D
23. 2. 20.00 Potomek
24. 2. 14.00 Jak vycvičit draka 3
24. 2. 17.00 Alita: Bojový Anděl – 3D
26. 2. 16.00 Po čem muži touží
27. 2. 19.00 Úhoři mají nabito
28. 2. 19.00 Co jsme zase komu udělali?

1. 2. 16.00 Dáma na kolejích
3. 2. 15.00 Princezna ze mlejna
4. 2. 19.00 Maryša
5. 2. 19.00 Můj romantický příběh
7. 2. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
8. 2. 19.00 Číňani

11. 2. 19.00 Dáma na kolejích
12. 2. 19.00 Můj romantický příběh
13. 2. 19.00 Jakub Smolík s kapelou
13. 2. 19.00 Vinnetou
20. 2. 19.00 Pane Bůh, tady Anna
21. 2. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
22. 2. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
25. 2. 10.00 Jak jsem vyhrál válku
25. 2. 19.00 Čochtan vypravuje
26. 2. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
27. 2. 19.00 David Koller – Acoustic Tour 2019

SVATÁ HORA
Václav Havel – Politika a svědomí



AUTA, s.r.o., Žižkova 660, 261 01 Příbram
Tel.: 733 120 876, E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz
web: http://autasro.kia.com
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