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K pronajmutí obchod 47 m2 v přízemí bytového
domu v centru Sídliště u nám. 17. listopadu vedle
provozovny pošty. ENB: E 

Cena: 13 tis. Kč/měsíc + služby 

Pronájem kanceláří i s parkováním v Příbrami V –
Zdaboři. K dispozici rekonstruované kanceláře po
15 m2, ENB: G

Cena: 3.400 Kč/měsíc + služby

Pronájem velké garáže (24,6 m2) v Příbrami VI –
Březových Horách. 

Cena: 1.200 Kč/měsíc + jistota a provize RK

Prodej oploceného pozemku 2.135 m2 s kanali-
zací, elektřinou, studnou, vodovod ve výstavbě
a starším RD v Jablonné. ENB: G. 

Cena: 3,7 mil. Kč

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

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

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká rodinná realitní kancelář
31 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:
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O VELKÝCH SOUSTECH

S láb jenom ten, kdo v sebe ztra-
til víru, a malý ten, kdo zná
jen malý cíl. Básník, prozaik

a novinář Svatopluk Čech onehdy
pronesl toto sousloví, které vícemé-
ně zlidovělo. V podstatě to znamená,
že bychom neměli být úzkoprsí
a neměli bychom se bát ve svých plá-
nech směřovat poněkud výše a dále,
než by si jiní troufali. Být takto odváž-
ný a dávat si ambiciózní cíle se může
také pěkně nevyplatit. Lehko se sta-
ne, že si člověk „ukousne“ trošku
větší sousto, než dokáže strávit. Vel-
kolepá a chvástavá prohlášení pak
působí přinejmenším vtipně. Vyba-
vují se mi otřepaná klišé slibující záři-
vé blahobytné zítřky a za každou
cenu zaručenou změnu k lepšímu.
Realita bývá jinde.

Tématem tohoto čísla Kahanu jsou
investice a projekty. Na pěti stranách
jich potkáte hned několik. Pracujeme
na nich mnoho měsíců a vedeme je
snad ke zdárnému konci. V podstatě
není jeden jediný projekt, o kterém
můžeme říct, že běží úplně hladce.
Každá z jednotlivostí nám udělala,
dělá nebo ještě udělá nejednu vrásku
na čele. Murphyho zákony fungující
v běžném životě se u investičních
akcí objevují s železnou pravidelnos-
tí. Docela přiléhavý je třeba ten o pře-
sně ustřiženém drátu, který je
pokaždé krátký…

Na tento rok je toho naplánováno
dost a cíl rozhodně není malý. Ale ani
překážky nejsou malé – co čteme
v ekonomickém tisku o inflaci, naru-
šení dodavatelských řetězců, které
se projevují v nedostupnosti či růstu
cen materiálů, nedostatku kvalifiko-
vané pracovní síly, rostoucích cenách
stavebních prací a legislativě, jež vel-
mi komplikuje budování čehokoliv,
se pochopitelně nevyhýbá ani inves-
torům, jako je město Příbram. Jestli
se všechno podaří, bude proto vedle
naší píle a svědomitosti záležet také
na malinko vrtkavé Štěstěně, jejíž pří-
zeň či nepřízeň může leccos ovlivnit. 

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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Pracujte pro město
Město Příbram nabízí k obsazení tato volná

pracovní místa:
S státní správa a samospráva na úseku silnič-

ního hospodářství v Odboru silničního hos-
podářství,

S státní správa na úseku evidence obyvatel
v Odboru občanských agend,

S investiční referent v Odboru investic a rozvoje
města,

S referent stavebního úřadu v Odboru Stavební
úřad a územní plánování,

S energetický manažer v Odboru správy majet-
ku,

S strážník/čekatel u Městské policie Příbram,
S investiční činnost v oblasti údržby a oprav

komunikací (dohoda o pracovní činnosti)
v Odboru silničního hospodářství.
Podrobnosti najdete na úřední desce na webu

edeska.pribram.eu/eDeska.

Školky s novými
ředitelkami

Některé mateřské školy zřizované městem
Příbram mají nové vedení. Konkrétně ředitel-
kou MŠ Bratří Čapků 278 byla s účinností od
1. ledna 2022 jmenována Helena Adamcová,
již od 1. listopadu 2021 je novou ředitelkou
Alternativní mateřské školy Alena Kubátová.
Obě ředitelky byly jmenovány radou města na
základě výběrového řízení, vedení dalších
mateřských škol zřizovaných městem zůstávají
v nezměněné podobě. 

Dějiny Evropy
v souvislostech

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve
spolupráci s městem Příbram otevírá studium
pro seniory a další zájemce na téma Dějiny
Evropy v souvislostech I. Kurz bez závěreč-
ných zkoušek se uskuteční v termínech
18. února, 18. března a 11. dubna 2022 na
adrese nám. T. G. Masaryka 121. Účastníci
absolvují tři přednášky v rozsahu čtyř vyučo-
vacích hodin, vždy od 9.00 do 12.30. Program
zahrnuje tři přednáškové bloky – Pravěk Evro-
py (Petra Hirtlová, ředitelka CCV na ARC –
VŠPSV); Mono teistické náboženské systémy
a Evropa – judaismus, křesťanství, islám (Vla-
dimír Srb, prorektor ARC – VŠPSV); Evropa ve
starověku (Tomáš Koziak, rektor ARC –
VŠPSV). Přihlášky ke studiu se přijímají nej-
déle do 15. února nebo do naplnění kapacity
studijní skupiny. Registrace je možná pro-
střednictvím e-mailu dubnicky@visk.cz, tele-
fonu 731 470 381 nebo poštou na adresu:
Vzdělávací institut Středočeského kraje,
vzdělávací středisko Příbram, tř. Osvobození
387, 261 01 Příbram. Cena za celý semestr
činí 600 korun. 

Běžecký pohár na startu
V únoru odstartuje jubilejní 10. ročník Brdského běžeckého poháru. Seriál sdružuje sportovní

závody, které se konají v okolí Brd (od Cerhovic na Berounsku až po Rožmitál pod Třemšínem).
Na startovní listině je letos prozatím 29 závodů. V lednu se měl konat Běh partyzánskou stezkou
v Oseku, ale byl kvůli pandemii zrušen. První ostrý start proto dětské i dospělé běžce čeká v sobotu
12. února na trati v hořovickém lesoparku Dražovka. I pro diváky to bude velmi atraktivní závod,
protože se poběží ve večerních hodinách a všichni běžci budou mít na hlavách čelovky. V sobotu
19. února Brdský pohár pokračuje Zimním během Litní a zámeckým parkem. Aktuální informace
o všech závodech najdete na brdskypohar.cz.

CSZS: Musíme preferovat klienty
Centrum sociálních a zdravotních služeb (CSZS) bylo z provozně-ekonomických důvodů nuceno

zrušit obědy pro veřejnost. K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že se jedná o doplňkovou činnost
CSZS, a to na základě živnostenského oprávnění. „Rozhodnutí bude mít dopad na asi 20 osob,
které obědy pravidelně odebíraly. Kapacita kuchyně je omezená, a vzhledem k tomu, že se primárně
musíme zaměřit na poskytování sociálních služeb, nemůžeme v tomto ohledu upřednostňovat
veřejnost,“ komentoval Tomáš Cipra, ředitel CSZS. Kapacita kuchyně byla původně plánována
pro 57 klientů pobytové služby, v současné době denně vydává asi 400 obědů. „V neposlední
řadě je nutno taktéž brát v potaz další navýšení kapacity z důvodu výstavby detašovaného pra-
coviště Domova seniorů,“ dodal ředitel CSZS. Všechny osoby, kterých se toto omezení týká, může
CSZS nasměrovat na alternativní zajištění stravy prostřednictvím odkazu na komerční poskyto-
vatele služeb. Pokud se některá osoba nachází v sociálně tíživé situaci, bude jí servis poskytován
formou sociální služby.

Sledujte zastupitelstva
Příbramské zastupitelstvo bude v letošním roce jednat v těchto termínech: 14. února, 14. března,

25. dubna, 23. května, 20. června, 12. září, 10. října, 7. listopadu, 5. prosince. První letošní zasedání
se uskutečnilo v pondělí 17. ledna.

Tablety a robotické pomůcky ve výuce
V listopadu a prosinci 2021 projekt Místní akční plán vzdě-

lávání (MAP) na Příbramsku podpořil a uspořádal několik
vzdělávacích setkání ve školách. Výuku zajišťovali lektoři
březnické Technické akademie dětí a mládeže a byla zamě-
řena na používání tabletů při vyučování, robotických pomů-
cek Bee-bot a Ozobot a robotické stavebnice Lego Wedo 2.0.
Jednalo se o školení pedagogů formou teoretické přednášky
a následně praktické výuky se žáky. Účastníci vyzkoušeli
nabyté vědomosti za použití pomůcek, které byly do škol
zakoupeny většinou za přispění projektu MAP. Školení se

konala v MŠ 28. října, MŠ Bratří Čapků, ZŠ pod Svatou Horou a v ZŠ Jiráskovy sady. Dále se uskutečnila
ve školách v Rožmitále pod Třemšínem, Bohutíně, Hvožďanech či Jincích. Na projektu MAP pracuje
tým složený ze zástupců města Příbram, Místní akční skupiny Brdy a Místní akční skupiny Podbrdsko.
Podrobnosti jsou zveřejňovány na webu mappribram.cz.

ZAT dodá systém pro maďarskou jaderku
Společnost ZAT dodá svůj systém řízení regulačních tyčí

pro pátý a šestý blok jaderné elektrárny Pakš II v Maďarsku.
Projekt realizuje jako subdodavatel společnosti Framatome.
Jde o další dodávku řídicího systému na jaderné elektrárny
v Maďarsku. „Po jejím dokončení v roce 2027 tak budou všechny
jaderné elektrárny zemí Visegrádské skupiny využívat český
řídicí systém společnosti ZAT,“ uvedl Ivo Tichý, člen předsta-
venstva společnosti.
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Lidé ze
svatohorských vín

Svatá Hora zve na cyklus přednášek Věry
Smolové, který je nazván Lidé ze svatohorských
vín. Konají se ve dnech 2. února, 9. března,
6. dubna a 4. května. Na programu vždy od
17.30 jsou následující témata: Přibík Jeníšek
z Újezda a Carlo Lurago; Leopold I. a Matouš
Ferdinand Sobek; Johann Rudolf Sporck;
Jáchym Čejka z Olbramovic. Účast lze rezervo-
vat prostřednictvím Svatohorského poutního
muzea a přednášky jsou spojené s ochutnávkou
vín.

Vychází Podbrdsko
Státní oblastní archiv v Praze informoval na svém Facebooku, že vyšlo nové vydání sborníku

Podbrdsko, a to s barevnou přílohou sestavenou z výrobků příbramské Hartmannovy sklárny. Pře-
hled publikovaných statí najdete pod webovou zkratkou 1url.cz/6K5h7. 

Tisk očkovacích
certifikátů

Občané, kteří nemají možnost vytisknout si
očkovací certifikát, mohou využít služeb Infor-
mačního centra města Příbram. Nachází se na
adrese Pražská 129 a otevřeno je každý den od
9.00 do 17.00. 

Stromy pro budoucnost
Pokud jste od roku 2019 vysadili strom mimo les, může jej zapsat do interaktivní mapy na

webu sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa poskytuje přehled o druzích a počtech
vysazených stromů, lokalitách i subjektech, které jsou do sázení v České republice zapojeny.
Počítá se každý strom, tedy i takový, který je vysazen např. na zahradě. Sázíme budoucnost je
iniciativa Nadace Partnerství, která chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny
a odolnost měst.

Průmyslové Kladno
Galerie Františka Drtikola představuje výběr z tvorby kladenských malířek, dvojčat, Jitky

a Květy Válových. „Malířky, které patří k nejvýznamnějším figuralistkám nejen české výtvarné
scény, se v Příbrami neocitají náhodně, jejich dílo vznikalo v kontextu průmyslového Kladna
velmi podobnému Příbrami,“ uvádí galerie v pozvánce k výstavě. Výstavu lze navštívit ve dnech
3. února až 27. března 2022.

Program pro „jarňáky“
Ve dnech 21. až 25. února se na Příbramsku konají jarní prázdniny. V této souvislosti chystají

některé příbramské organizace program pro děti. Knihovna Jana Drdy pořádá příměstský tábor
pro žáky prvních až pátých tříd základních škol. Kapacita tábora je 20 dětí a podrobnosti získáte
na webu kjd.pb.cz. Na Jarní sportovní příměstský tábor zvou Sportovní zařízení města Příbram.
Vítány jsou děti ve věku 6–12 let a detaily získáte na webu szm.pb.cz. Jarní prázdniny v muzeu
připravuje i Hornické muzeum Příbram a podrobnosti jsou na adrese muzeum-pribram.cz. Program
pro děti na jarní prázdniny mají také v Domu dětí a mládeže a více informací a přihlášku najdete
na stránkách ddmpribram.cz. 

Ověřování podpisů „v terénu“
Oddělení matriky Městského úřadu Příbram poskytuje občanům službu ověřování podpisů

i mimo úřední budovu. Služba je určena pro občany, kteří mají dlouhodobé zdravotní či jiné ome-
zení, kvůli kterému se nemohou osobně dostavit na úřad. Je možno se domluvit na ověření
podpisu přímo v bydlišti dané osoby, v nemocnici, v domově seniorů apod. V případě potřeby
se obraťte na oddělení matriky – tel. 318 402 583 nebo e-mail marketa.cerna@pribram.eu. Občan
platí pouze správní poplatek za ověření podpisu ve výši 30 korun (za jeden podpis).

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Stovky nových světel
V posledních týdnech roku 2021 vyměnila Příbram 300 svítidel, další jsou obnovována od

začátku roku. Svítidla již byla či ještě budou vyměněna v těchto lokalitách a ulicích: za ZŠ Školní,
Sportovní, Školní, vnitroblok Školní, Čechovská, Budovatelů, U Kasáren, Čs. armády, Anenská,
Na Svahu, Žežická, K Podlesí, Ke Stadionu, Prof. K. Pobudy, Jinecká, Evropská, Obecnická, Huso-
va, Rožmitálská, Plynárenská. Projekt vychází na přibližně tři miliony korun a 50 % částky je
pokryto dotací z programu Efekt II, který vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Kromě
uvedeného projektu město pracuje na postupném osvětlování přechodů pro chodce. V první části
letošního roku bude nasvíceno šest přechodů v ulici Edvarda Beneše a zároveň dojde k vytipování
dalších nedostatečně nasvícených lokalit. V průběhu roku se počítá mimo jiné i s výměnou osvětlení
na Flusárně, kde jsou solární lampy, které jsou pro dané místo nevyhovující,“ řekl starosta Jan
Konvalinka.

Zastávka 
po rekonstrukci

V závěru roku byly dokončeny práce na auto-
busovém zálivu v ulici Čs. armády a zastávka
opět slouží veřejnosti. Zastávka je o 15 metrů
delší, autobusy mají více prostoru a nezasahují
do provozu. Rekonstrukce zahrnovala také pře-
ložku podzemního vedení společnosti Cetin,
úpravu podloží, výstavbu nového chodníku
a osvětlení a úpravu zeleně. 
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Desítky projektů za stovky milionů
Pro právě začínající rok má Příbram v plánu mnoho investičních akcí a projektů. V následujícím přehledu se s nimi můžete ve
stručnosti seznámit. Upozorňujeme, že částky u jednotlivých projektů jsou včetně DPH a spíše orientační, protože se zpravidla
jedná o sumy ještě před realizací výběrových řízení. Zmiňujeme projekty, které jsou plánované pro rok 2022, právě končí nebo
skončily na přelomu loňského a letošního roku. 

Domov pro seniory
Jeden z pavilonů bývalé 8. ZŠ je určen pro umístění pobočky domova

pro seniory s kapacitou asi 20 lůžek. Objekt bude využíván hlavně oso-
bami imobilními, čemuž je přizpůsobován celý areál. Součástí bude
i parkoviště pro 23 automobilů. Stavební část by měla být hotova v dub-
nu, vybavení bude probíhat v květnu a červnu a uvedení do provozu je
naplánováno ve 3. čtvrtletí letošního roku.   

36 000 000 korun

Prokopská ulice
Primárně se jedná o výměnu kanalizace, vodovodu a vybudování

nového plynovodu, počítá se také s úpravou povrchů, výstavbou veřej-
ného osvětlení a polozapuštěných kontejnerů na odpad. Výběrové řízení
by mělo skončit v březnu 2022 a od dubna by měly být zahájeny stavební
práce. 

48 500 000 korun

Aquapark Příbram
V květnu 2020 příbramské zastupitelstvo schválilo ukončení příprav,

které souvisely s celkovou rekonstrukcí aquaparku. Následně byla upra-
vena projektová dokumentace a naposledy v prosinci 2021 byly ukončeny
předběžné tržní konzultace. Zastupitelstvo schválilo cenu do výběrového
řízení s limitem 350 milionů korun (bez DPH). Přestavba by měla začít
v tomto roce. 

350 000 000 korun

Revitalizace Čekalíkovského
rybníka a okolí

Revitalizace se týká Čekalíkovského rybníka a okolí o ploše 2,5 hektaru
a oblast je koncipována jako park Ledro. V loňském roce probíhala rekon-
strukce samotné vodní nádrže a dílo bylo převzato v polovině prosince.
Výběrové řízení na revitalizaci okolí by mělo skončit v březnu a zahájení
prací se očekává na jaře letošního roku. Projekt byl podpořen dotací z Ope-
račního programu Životní prostředí.

42 000 000 korun
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Oddychová zóna Nová Hospoda
Projekt vzešel z participativního rozpočtu pro rok 2020. Vítězný nápad

zahrnoval rekonstrukci stávající požární nádrže, kultivaci okolní zeleně
(výsadba nových stromů a keřů), osazení nových herních prvků a další
drobné úpravy. Kolaudace se uskutečnila v polovině prosince 2021.

1 260 000 korun

Úprava vstupu na Nový rybník
Jedná se o napojení chodníku a cesty k Junior klubu. Součástí realizace

bude osvětlení u dolního vstupu (včetně osvětlení podél cyklostezky na
Flusárně) a řešení u horního vstupu (chodník). Rekonstrukce by se měla
uskutečnit po ukončení letní sezony. 

3 000 000 korun

Parkovací dům na autobusovém
nádraží

Velký projekt, který by měl z určité části řešit parkování v centru města.
Na konci roku byly městu předány nabídky od potenciálních dodavatelů. 

103 000 000 korun

Rekonstrukce hřiště Na Cihelně
Předmětem je úprava prostoru bývalého hřiště (včetně vybudování

parkoviště) v blízkosti viaduktu v ulici Osvobození. Sportovci žádají
víceúčelové hřiště s umělým povrchem a jednoduchým zázemím (sklad
a mobilní toalety). Bylo vydáno územní rozhodnutí, které během pro-
since 2021 nabylo právní moci. Realizace se očekává v letošním roce. 

12 000 000 korun

Oddychová zóna Svatá Hora
Jedná se o úspěšný projekt z participativního rozpočtu pro rok 2020.

Stavba zahrnuje obnovu povrchů, mobiliář, kultivaci okolní zeleně
(výsadba nových stromů a keřů). Kolaudace se uskutečnila v polovině
prosince 2021. 

1 300 000 korun

Vodovod a kanalizace v Lazci
Stavba kanalizace, nových částí vodovodu a obnova stávajícího vodo-

vodu v místní části Lazec byly realizovány v roce 2021. V roce 2022
budou dokončeny povrchy komunikací a veřejné osvětlení. Projekt je
podpořen Ministerstvem zemědělství.

78 000 000 korun
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Rekuperace v ZŠ Bratří Čapků
Předmětem projektu je rekuperace vzduchu ve třídách a instalace

fotovoltaického systému na střeše budovy školy. Město se nejdříve
pokoušelo získat dotaci, ale finálně na tuto snahu rezignovalo z důvodu
nevyhovujících podmínek výzvy. Projekt by se musel přepracovat a došlo
by ke značnému navýšení rozpočtu. Po soutěži na dodavatele by se reku-
perační systém měl instalovat v létě 2022. 

13 500 000 korun

Rekonstrukce ul. Obecnická
V Obecnické ulici již byla dokončena výměna vodohospodářských

sítí. V první polovině 2022 dojde k výstavbě chodníků a realizaci finál-
ních povrchů komunikací a veřejného osvětlení.

18 500 000 korun

Vodojem Husa
Vodojem Husa procházel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí

a bylo třeba dokončit etapy IIIa, IIIb a IV (doplnění řídícího a zabezpečo-
vacího systému). Na přelomu roku byla dokončená stavba převzata.

23 000 000 korun

Rekonstrukce ul. Milínská
První fáze spočívá ve výměně vodohospodářských sítí (viz uvedená

cifra). Rekonstrukce začala na podzim ve spodní části Dlouhé ulice, ale
záhy byla přerušena z důvodu dvou komplikací – nestabilního podloží a
nenormovaného vedení kanalizační šachty (poté se stavbaři posunou
směrem k ulici Alešova). Jakmile budou hotovy práce pod zemí, bude
pravděpodobně v roce 2024 ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic
revitalizován celý uliční prostor Milínské s vytvořením 77 normovaných
míst k parkování. 

29 000 000 korun (pouze 1. etapa – VH sítě)

Vodní nádrže
Ve dvou etapách by měly být rekonstruovány vodní plochy v Trhových

Dušníkách, Jerusalemu, Zavržicích a v Lazci (1. etapa) a v Brodu a dále
vodní díla Želví rybník, Černé jezírko a Pod Skorotínem (2. etapa).  

50 000 000 korun (celkem)

Odbahnění a rekonstrukce
Kaňky 

Projekt zahrnuje vyčištění a opravu vodní nádrže Kaňka. Prostor bude
přirozeně navazovat na revitalizované území Čekalíkovského rybníka.
Na konci listopadu bylo dokončeno odbahnění, na jaře budou upraveny
břehy. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva zemědělství v podpro-
gramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlast-
nictví obcí – 2. etapa“.

3 220 000 korun
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Domácí čistírny
odpadních vod

Výstavba domácích čistíren byla uskutečněna
na základě dotace z Národního programu ŽP při
spoluúčasti města Příbram. Majitelé nemovi-
tosti hradili 10 000 korun při výstavbě (+ 10 %
z nákladů města) a další provozní náklady min.
po dobu 10 let. V Zavržicích bylo instalováno
devět jednotek, v Bytízu tři domácí čistírny. Ke
kompletnímu předání a uvedení do provozu
došlo na přelomu roku 2021. 

3 880 000 korun

Přivaděč vodojem
Kozičín – vodojem
Orlov 

Jedná se o zbudování přivaděče mezi vodo-
jemem Kozičín a vodojemem Orlov. Zakázka se
soutěží v rámci nového režimu DNS na vodo-
hospodářský majetek, realizace je naplánována
od dubna letošního roku. Do budoucna se chys-
tá také rekonstrukce vodojemu Orlov, která by
měla stát přibližně 1 150 000 korun.

6 015 000 korun

Zkapacitnění
vodovodu Balonka

Projekt počítal se zkapacitněním vodovodu
v části průmyslové zóny. Realizace proběhla
v druhé polovině loňského roku a kolaudace je
naplánována na březen letošního roku. 

5 360 000 korun

Parkování v ul. Gen. Kholla
Na konci roku byla v ulici Gen. Kholla zprovozněna první část parko-

viště. Po dokončení druhé etapy, která bude probíhat během tohoto
roku, by zde mělo být bezmála 200 parkovacích míst. Součástí širší revi-
talizace celého území je také úprava komunikací a vybudování poloza-
puštěných kontejnerů na směsný i tříděný odpad.  

12 500 000 korun (+ 4 500 000 korun na kontejnery a zeleň)

Rekonstrukce lávek a mostů
Jedná se o opravu mostů a lávek podle v minulosti vypracovaných

mostních prohlídek. Podle zprávy bude nutné i v dalších letech pokra-
čovat v postupných opravách a rekonstrukcích mostních objektů. V sou-
časnosti se připravují opravy mostu v ulici Plynárenská (na snímku),
lávek na Novém rybníku a na Rynečku, ve Špitálské u Hořejší Obory,
u Čekalíkovského rybníku, na Flusárně nebo u Q-klubu.

20 000 000 korun

Parkoviště na Flusárně
Na volné ploše na Flusárně má vzniknout 100 míst pro parkování a čtyři

pozice pro dobíjení elektromobilů. Výběrové řízení na zhotovitele bude
vypsáno v létě a do konce roku by se mělo parkoviště začít stavět. 

10 000 000 korun

Rekonstrukce ul. Na Leštině
V rámci první etapy budou obnoveny a zkapacitněny vodohospodářské

sítě, dále se počítá s výměnou povrchu komunikace, chodníku, veřejného
osvětlení a parkovacích míst a instalací polozapuštěných kontejnerů.
Součástí budou i nové zastávky v Balbínově ulici (včetně posunutí točny
autobusů). Realizace by měla začít na jaře letošního roku.  

24 500 000 korun
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Připravované projekty na další léta
Rekonstrukce Komenského náměstí: výměna vodohospodářské infrastruktury, nová parkovací
místa, revitalizace náměstí, polozapuštěné kontejnery
Kulturní dům: rekonstrukce elektrické rozvodny
Budova Rudných dolů: oprava střechy budovy někdejšího ředitelství Rudných dolů; připravuje
se také studie rekonstrukce celé budovy
Divadlo A. Dvořáka: kompletní rekonstrukce malé scény
Náměstí J. A. Alise: revitalizace prostoru náměstí
Atletický ovál a sportovní hala: kompletní rekonstrukce někdejšího atletického oválu a výstavba
nové sportovní haly. Je vypracována studie.
Vnitroblok Riegrova: revitalizace celého vnitrobloku včetně výstavby parkovacích míst, hřiště
a míst pro kontejnery
ZŠ Jiráskovy sady: rozsáhlá půdní vestavba
Kanalizace a vodovod v Kozičíně: nová splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu a dešťové
kanalizace, nové povrchy, chodníky a veřejné osvětlení
Čistírna odpadních vod: zkapacitnění čistírny za přibližně 250 milionů korun, zpracovává se
projektová dokumentace
Milínská: parkovací dům nedaleko křižovatky Milínská/Průběžná, v místě stávajícího parkoviště,
je zpracována studie 
Pod Čertovým pahorkem: je zpracována studie na revitalizaci celého vnitrobloku, s navýšením
počtu parkovacích míst a parkovacím domem 
Parkoviště Fialka: zvýšení kapacity parkoviště u tzv. křižáku pod Albertem ze současných při-
bližně 40 na zhruba 80 míst
Vnitroblok ul. Jana Drdy: v první fázi výměna vodohospodářských sítí, veřejného osvětlení,
oprava komunikací a chodníků a výstavba parkoviště; v další fázi výstavba dětského a spor-
tovního hřiště a výsadba zeleně
Anenská: odvodnění spodní části ulice
Most Ryneček: kompletní demolice mostu v nevyhovujícím technickém stavu a výstavba
nového mostu 
Propojka z Jinecké komunikace: silniční propojka do průmyslové zóny Balonka
Parkoviště na Drkolnově: vybudování přibližně 60 parkovacích míst u bývalé „kyslíkárny
nemocnice“
Na Leštině II. etapa: pokračování rekonstrukce ulice, předmětem je výměna vodohospodářských
sítí, povrchů komunikace, cyklostezka, podzemní kontejnery

S Zpracoval: Stanislav D. Břeň
za přispění Markéty Pavlištové Havlové

(Odbor investic a rozvoje města)
S Foto: Stanislav D. Břeň

Zastávky u Nováku
V  Březnické ulici, poblíž Nového rybníka

(mezi viaduktem a čerpací stanicí), vzniknou
dvě autobusové zastávky. Připravují se podkla-
dy pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Realizace se předpokládá v roce 2022.

5 500 000 korun

Osvětlení přechodů
V ulici Edvarda Beneše bude nově osvětleno

šest přechodů pro chodce. Během jara by měl
být znám zhotovitel, výstavba se pak předpo-
kládá během tří měsíců letošního roku. 

1 000 000 korun

Revitalizace sadů
Chystaná obnova Svatohorských sadů se týká

prostoru mezi ulicemi Balbínova, Na Leštině
a K Mýtu a kolem sportovního areálu. Renovace
je podpořena z dotace řetězce Billa. 

1 524 000 korun

Nové chodníky
V různých fázích přípravy je výstavba nových chodníků, které by měly

vzniknout mezi stadionem U Litavky a Lazcem a dále v ulicích Drkolnovská
(u čerpací stanice), Zdabořská (od kruhové křižovatky k restauraci U Ple-
tánků) a v ulici Ke Stadionu. 

15 000 000 korun

inzerce
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CO MÁ NA STAROSTI ENERGETICKÝ
MANAŽER MĚSTA?

Primárně jde o nastavení strategie hospoda-
ření s energiemi na území Příbrami. Ať se to týká
přímo objektů města, nebo infrastruktury záso-
bování energiemi. Také vyřizuji administrativní
požadavky na nadřazené distributory a připo-
mínkuji technická řešení u projektů.

STARÁTE SE TAKÉ O NASTAVENÍ SYSTÉMU
ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU MĚSTA.
CO SI POD TÍM LZE PŘEDSTAVIT? 

Ano, toto je jeden z mých hlavních cílů. Jde
o dokumentované sledování spotřeb města,
jejich relevantní vyhodnocování a navrhování
úsporných opatření. Vše musí vést k trvalému
snižování měrné spotřeby energií tak, aby se
splnily předem stanovené cíle.

DISPONUJE MĚSTO SOLIDNÍ ENERGETICKOU
KONCEPCÍ, KTERÁ, ŘEKNĚME, NA DALŠÍCH
DESET LET STANOVUJE POTŘEBNÉ KROKY? 

V této chvíli se taková koncepce rodí. Je nutné
vycházet z nadřazených koncepcí, tedy kraje,
státu, Evropské unie, z nichž některé nyní pro-
cházejí diskusí k finální podobě.

MĚSTO VLASTNÍ NEBO SPRAVUJE DESÍTKY
BUDOV, COŽ ZNAMENÁ MNOHO
ODBĚRNÝCH MÍST ELEKTŘINY NEBO PLYNU.
NAKOLIK DETAILNÍ MÁ PŘÍBRAM PŘEHLED
O SPOTŘEBÁCH? 

Například oddělení veřejných zakázek si vede
velmi přehledný seznam jako podklad pro
výhodné centrální nakupování energií. Oddělení
se zodpovědně stará o nákup a fixuje ceny
v dlouhodobých krocích.

MNOHO FIREM I DOMÁCNOSTÍ SLEDUJE
DETAILNĚ SPOTŘEBY RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍ
POMOCÍ CHYTRÉHO MĚŘENÍ. V RÁMCI
SMART METERINGU JSOU K DISPOZICI ÚDAJE
ONLINE, SOUBORY ZAZNAMENANÝCH DAT
LZE VYHODNOCOVAT A PŘIZPŮSOBOVAT
SPOTŘEBU ENERGIÍ. CO BRÁNÍ ZAVEDENÍ
PODOBNÝCH SYSTÉMŮ NA ÚROVNI MĚST?

Na trhu existuje celá řada takových systémů
a město se výběru věnuje například v komisi
Smart city. U větších objektů již využíváme onli-
ne data ze systémů distributorů energií. Před
námi nyní leží úkol najít cenově dostupné azáro-
veň funkční řešení doplnění systému na menší
objekty a automatické vyhodnocování dat.

TÉMATEM POSLEDNÍCH LET JE ÚSPORA
ENERGIÍ. V PŘÍBRAMI SE V UPLYNULÉ
DEKÁDĚ MNOHO VEŘEJNÝCH BUDOV
ZATEPLILO. JAKÝ V TOMTO SMĚRU VIDÍTE
DALŠÍ POTENCIÁL? 

Město se v minulosti věnovalo nejen zateple-
ní, ale i modernizaci decentralizovaných kote-
len. V  tomto byl učiněn obrovský pokrok
a v investičních plánech jsou další modernizace
na účinnější zdroje. Tímto směrem se bude dále

pokračovat, s  možností vyššího využívání
decentralizovaných zdrojů energií, například
fotovoltaiky. 

VEDLE ÚSPOR SE STÁLE ČASTĚJI ŘEŠÍ PRÁVĚ
ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIÍ Z OBNOVITELNÝCH
ZDROJŮ (OZE). KROMĚ BIOMASY TO MOHOU
BÝT DECENTRALIZOVANÉ ZDROJE TYPU
FOTOVOLTAIKA, SOLÁRNÍ KOLEKTORY NEBO
TEPELNÁ ČERPADLA. PROČ MĚSTA VČETNĚ
PŘÍBRAMI PODLE VÁS DO OZE INVESTUJÍ
RELATIVNĚ V OMEZENÉ MÍŘE?

Většinou se jedná o projekty většího rozsahu,
kdy vznikají nejrůznější technické komplikace.
Zmínit můžeme třeba nosnosti střech při kom-
pletním pokrytí fotovoltaickými panely. Řešení
těchto problémů vyžaduje dodatečný čas a pro-
fesionály na danou problematiku, které města
často nemají. 

JAK VELKÝ ÚKOL SE PŘED MĚSTY RÝSUJE
Z HLEDISKA NÁSTUPU ELEKTROMOBILITY?

Bude to vcelku výzva. Město provozuje budo-
vy s parkovacími místy, kde bude nutno zajistit
dostatečnou infrastrukturu k vytvoření dobíje-
cích stanic. To si vyžádá posílení stávajících pří-
vodů elektřiny k  těmto objektům, nebo
vybudování zcela nových přívodů.

V RÁMCI GLOBÁLNÍCH, EVROPSKÝCH
I NÁRODNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI OCHRANĚ
KLIMATU BUDOU MUSET MĚSTA MĚNIT SVŮJ
ENERGETICKÝ MIX NEBO ŠETŘIT ENERGIÍ.
EXISTUJE PRO PŘÍBRAM COSI JAKO „JÍZDNÍ
PLÁN“ TĚCHTO ZMĚN? 

Tyto požadavky budou zahrnuty v novém
systému energetického managementu města,
kde se jim přizpůsobí jednotlivé cíle. Největší
výzvou pro města i jiné organizace je v součas-
nosti nejistota ve změnách legislativy. Probíhají
diskuse k jednotlivým zdrojům energií ohledně
jejich udržitelnosti a podpory. Toto komplikuje
správné rozhodování na městské úrovni.

KTERÉ ENERGETICKÉ PROJEKTY PŘÍBRAM
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKAJÍ?

Zejména se vyhodnocuje možnost alternativ-
ního vytápění aquaparku.

MNOHO DOMÁCNOSTÍ A FIREM BYLO
NEDÁVNO ZASKOČENO KRACHEM
ENERGETICKÝCH OBCHODNÍKŮ
A RAZANTNÍM ZVÝŠENÍ CEN PLYNU
A ELEKTŘINY. ŘEKL BYSTE, ŽE PODOBNÉ
VÝKYVY NÁS BUDOU POTKÁVAT ČASTĚJI? 

Tyto výkyvy se jen těžko předpovídají.
Základní ochranou je uzavírat dlouhodobější
kontrakty s důvěryhodnými partnery.

S Stanislav D. Břeň

Sázíme na účinnější zdroje a decentralizaci
Energie jsou nyní ve středu pozornosti domácností i firem. Před jakými výzvami stojí město Příbram? „Největší výzvou pro města
i jiné organizace je v současnosti nejistota ve změnách legislativy. Probíhají diskuse k jednotlivým zdrojům energií ohledně jejich
udržitelnosti a podpory,“ říká energetický manažer města Lukáš Bartůněk. 

Lukáš Bartůněk, energetický manažer města Příbram Foto: red
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Po půlročním administrativním procesu zís-
kalo Iktové centrum Oblastní nemocnice Příbram
certifikát kvality od European Stroke Organiza-
tion, což je nejvyšší evropská autorita v této
oblasti.„Iktové centrum, které toto splní, s jistotou
garantuje to, že počínaje akutní péčí po přijetí pa -
cienta do nemocnice, diagnostikou, po dáním reka-
nalizační léčby až po rehabilitace a následnou
ambulantní péči zajišťuje podle posledních evrop-
ských požadavků,“ vysvětlila primářka neurolo-
gického oddělení Helena Hlaváčová. 

Předchozí ocenění od iniciativy Angels, kde
iktové centrum získalo nejvyšší stupeň ocenění,
hodnotí výsledky s jinými kritérii. Rozdíl je
i v časové platnosti, protože aktuálně získaná
certifikace se v době mimo covidovou pandemii
vyhodnocuje každé tři měsíce. Podle Heleny
Hlaváčové bylo získání certifikace o něco málo
jednodušší díky výborným národním výsled-
kům celé České republiky. Příbram se tak
z  posledních příček v  hodnocení dokázala

během necelých dvou let dostat na úroveň
evropské špičky.

„Úplně jsme změnili postup uakutního pacienta
s cévní mozkovou příhodou. Celý diagnostický
postup izahájení léčby se výrazně zrychlilo. V tom-
to se plně rovnáme jiným iktovým centrům. Jsem
za to velmi ráda, protože předtím jsme byli úplně
poslední. Je to jasný signál toho, že se péče v naší
nemocnici zlepšuje,“ vysvětlila primářka, která
by ráda iktové centrum i neurologické oddělení
nadále rozvíjela. To se podařilo naposledy ve
spolupráci s radiologií, kdy začali používat nový
software na vyhodnocení CT vyšetření upacienta
s akutním iktem. Snímek dokáže rozlišit tkáň,
která je již mrtvá, atu, která se dá ještě zachránit.
Právě díky tomu je možné pomoci idalší skupině
pacientů.

Na činnosti iktového centra se kromě neu-
rologického oddělení podílí také Záchranná
služba Středočeského kraje, urgentní příjem
ON Příbram, pracovníci oddělení zobrazova-

cích metod, interní JIP, oddělení anesteziologie
a intenzivní medicíny, lůžková rehabilitace
a také nutriční terapeuti, sociální pracovnice
a logoped.

Cévní mozková příhoda (mrtvice) je akutní
onemocnění, které postihuje lidi nejrůznějšího
věku. Posunuje se i do nižších věkových kate-
gorií. Nejčastěji se jedná o nedokrvení mozku
(infarkt), nebo méně často o krvácení, což bývá
způsobeno nejčastěji neléčeným nebo nesprávně
léčeným vysokým krevním tlakem. Značná část
mozkových infarktů bývá způsobena problé-
mem v oblasti srdce, zejména fibrilací srdečních
síní. Prevencí je správné léčení rizikových faktorů
a také zdravý životní styl.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Z konce na úroveň evropské špičky
Podle nedávno uděleného certifikátu kvality patří příbramské iktové centrum mezi nejlepší centra tohoto druhu v Evropě. Iktové
centrum se zabývá léčbou akutní mozkové příhody.

O osudu chaty Granit se v průběhu let jednalo
opakovaně. Otázka zněla, zda chatu prodat či
ji ponechat v majetku města. Přestože se rada
města přikláněla k prodeji, byl vyslyšen hlas
pro zachování rekreačního zařízení v majetku
města. „Chata Granit nemohla nadále fungovat
v režimu, kdy byla provozována na dálku z odbo-
ru městského úřadu. Provoz chaty byl kompliko-
vaný, zajišťovaný na dálku, obsazenost nebyla

naplněna a po finanční stránce jsme byli ve ztrá-
tě,“ řekl starosta města Jan Konvalinka. A dodal:
„Ačkoliv jsem i já osobně byl původně pro prodej
zařízení, jsem nyní rád, že se nám podařilo najít
kompromisní řešení, kdy byl objekt převeden pod
správu Sportovních zařízení města Příbram, kte-
rá zajistila zásadní rekonstrukci a chatu Granit
budou provozovat.“ Granit byl pod správu Spor-
tovních zařízení města Příbram převeden

1. května 2021 a rekonstrukce byla zahájena
v červenci. Práce jsou dokončeny a objekt slouží
veřejnosti. Pobyt ve tří-, čtyř- a šestilůžkových
pokojích lze rezervovat přes nový rezervační
systém na webu chatagranit.cz.

Interiér chaty prošel velkou proměnou.
Zásadním krokem bylo rozdělení společného
sociálního zařízení, kdy díky úpravě dispozice
má nyní každý ze sedmi apartmánů vlastní kou-
pelnu s toaletou, ať už přímo vstupem z pokoje
nebo přes chodbu. Ve většině pokojů je také
vlastní kuchyňka. Ubytovaní mohou využívat
i společenskou místnost a jednu větší kuchyň-
ku. Za zmínku stojí i drobné detaily, jako jsou
např. věšáky v jednotlivých apartmánech, které
odkazují na nejvyšší vrcholy v okolí.

Granit se nachází v těsné blízkosti lyžařské-
ho vleku u Horejšů, přičemž sjezdovka je ideál -
ní pro rodiny s malými dětmi. Náročnější lyžaři
a snowboardisté mohou využít nedaleký areál
Zadov – Kobyla. Pro milovníky běžeckého lyžo-
vání nabízí blízké okolí udržované běžecké sto-
py, po kterých je možné se dostat i do jiných
lyžařských středisek. V letním období si při-
jdou na své turisté, cyklisté i sběrači hub
a borůvek.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Granit přivítal nové návštěvníky
Chata Granit v šumavském Zadově prošla v loňském roce významnou rekonstrukcí, výsledkem je moderní ubytovací zařízení,
které je opět k dispozici veřejnosti.

Po rekonstrukci je ubytování v Granitu podstatně atraktivnější. Foto: SZM



| 13 |

ROZVOJ MĚSTA

Příbramští zastupitelé v polovině ledna odhla-
sovali zvýšení limitní nabídkové ceny pro rekon-
strukci příbramského aquaparku na částku
350 000 000 korun. Vedení města argumento-
valo především zvýšením cen stavebních mate-
riálů a prací v  posledních měsících.
Z předběžných tržních konzultací, které město
Příbram zadalo na sklonku loňského roku, je
patrné, že upravený projekt rekonstrukce aqua-
parku by nebylo možné uskutečnit bez cenového

navýšení. „V rámci předběžných tržních konzul-
tací se nám k projektu vyjádřily čtyři firmy. Závě-
rem bylo doporučení zvýšit limitní nabídkovou
cenu o 10 až 15 procent. Ozmíněném navýšení jed-
nali zastupitelé, kteří schválili navrhovanou částku
350 milionů korun bez DPH,“ informoval starosta
Jan Konvalinka. 

ZDRŽENÍ A VYŠŠÍ CENY
Během lednového zasedání vystoupilo také

několik opozičních zastupitelů, kteří vedení měs-
ta kritizovali za údajné průtahy při přípravě
rekonstrukce. To podle nich vedlo rovněž do sta-
vu, kdy se město musí vypořádat s vyššími cena-
mi. Vedení radnice oponovalo tím, že bylo třeba
dodržet všechny zákonné nároky alhůty apočkat
ina vypořádání námitek ze strany některých stě-
žovatelů. 

Shoda napříč zastupitelstvem naopak panuje
v tom, že rekonstrukce aquaparku je nevyhnu-
telná. Již před zasedáním zastupitelstva stav
areálu komentoval Jan Slaba, ředitel Sportov-
ních zařízení města Příbram (SZM), která mají
budovu ve správě. Poukázal na dlouhodobé
problémy se zatékáním do budovy, úniky tepla
přes okna, dosluhujícím technickým vybave-
ním či nevyhovujícími rozvody vody a odpady.
To vše vede k častějším poruchám a nutným
opravám. „Je více než jasné, že tento trend se
bude dále prohlubovat. Takřka každá závada
vyžaduje nyní neúměrnou finanční zátěž a počet
firem, které jsou ochotné za opravy ručit, se rovná
téměř nule,“ uvedl Jan Slaba.

STÁLE NÁROČNĚJŠÍ OPRAVY
Vloňském roce se například opravovala výraz-

ná část vybavení sauny, kdy stav dřevěného

nábytku a celé potírny nevyhovoval z bezpeč-
nostního hlediska. V sauně se dále objevují tech-
nické problémy spojené se špatným průchodem
odpadních trubek či nedostačující elektroinsta-
lací pro současná saunová kamna. Potíže působí
také systém odvětrávání sauny. Komplikovanou
opravou prošla parní kabina, kde vyvstal prob-
lém s elektroinstalací, a v toboganech byly
vyspraveny výtluky a praskliny. „Toto všechno
jsou opravy, které řeší aktuální problémy a pro-
vozuschopnost z krátkodobého hlediska. Potom
jsou tu problémy, takzvaní strašáci ve skříni, které
nejsou na provozu zprvu vidět, ale jsou časovanou
bombou,“ řekl ředitel SZM. 

Kromě stavebních problémů upozornil na cel-
kově zastaralou technologii čištění vody (pískové
filtry, čerpadla, trubky, ventily, UV lampy či
netěsnící nádrže). „Vyměňovat tyto komponenty
jednotlivě, tedy postupně, a navíc v prostorech,
které stavebně nevyhovují, trpí korozí apraskáním
zdiva, nemá ve výsledku kýžený užitek. Bohužel
jsme se ale také dostali do fáze, že některá zařízení
už nelze ani opravovat. Velmi často se potýkáme
sprotékajícím nebo naopak nepropustným potru-
bím, promáčeným zdivem či selháváním systémů,“
doplnil Jan Slaba. Velkým problémem je únava
stavebních materiálů, vlivem čehož se např. odle-
pují dlaždičky nebo opadává omítka.

Po lednovém rozhodnutí zastupitelstva by
nemělo již nic bránit stanovení zadávacích pod-
mínek avypsání veřejné zakázky. Rekonstrukce
by pak mohla začít v polovině letošního roku. 

S Stanislav D. Břeň

Aquapark: Výběrové řízení na spadnutí
Stav příbramského aquaparku je dlouhodobě problematický. V posledních letech přibylo podle Sportovních zařízení města
Příbram mnoho technických závad na zařízení, instalacích i samotné budově. V lednu zastupitelé schválili navýšení cenového
stropu pro rekonstrukci na 350 000 000 korun. Dalším krokem je výběrové řízení na zhotovitele. 

Příbram připravuje veřejnou zakázku na
provozování systému sdílených kol (tzv. bike
sharing) na území města. Cílem tendru je zís-
kat cenové nabídky na 40 mechanických 
a 40 elektro kol včetně zajištění provozu 
a servisu. 

„Jednou z možností takzvané čisté dopravy 
ve městě je cyklodoprava. V tomto případě chce-
me občanům nabídnout možnost sdílených kol,
která jsou určena především pro pohyb po městě
na kratší vzdálenosti. Příbram je velmi členitým
městem, proto se ubíráme cestou, kdy poptáváme
jak standardní, tak i elektro kola,“ informoval
o záměrech veřejné zakázky 1. místostarosta
Martin Buršík.

Pokud bude zakázka vysoutěžena a realizo-
vána, uživatelé sdílených kol budou mít k dispo-
zici i novou infrastrukturu. Na podzim loňského
roku byla vyznačena a zprovozněna cyklotrasa,
která spojuje Flusárnu a Drkolnov. Z Flusárny
se lze na kole dostat k Hořejší Oboře a do centra.
Na Drkolnově je značení zase napojeno 
na cyklotrasu, která vede do Bohutína. Ve zna-
čení cyklotras chce radnice pokračovat i v letoš-
ním roce. 

S sdb

Příbram chce spustit bike sharing
Příbramská radnice by si přála, aby lidé v ulicích více využívali sdílená kola, která mohou představovat alternativu ke standardní
dopravě pomocí MHD, osobních aut či vlastních kol.

Na podzim loňského roku byla nově vyznačena cyklo-
trasa mezi Flusárnou a Drkolnovem. Foto: archiv

Aquapark přesluhuje už několik let. Foto: SZM



| 14 |

DISKUSE

U plánované změny parkovacího systému
v Příbrami jsme se dosud jednoznačně nedo-
zvěděli, jaký se vlastně předpokládá přínos
pro plátce poplatku. Město bezelstně potvrzu-
je, že vystaví více oprávnění, než kolik bude
v konkrétní lokalitě parkovacích míst. Sice se
spoléhá na obrátkovost vozidel, tím ale ještě
není zaručeno, že platící motorista v budouc-
nu vždy najde vhodné místo k zaparkování.
Poněkud znepokojivá je i informace o nákla-
dech zhruba 10 milionů korun na zavedení
parkovacích zón (nové parkovací automaty,
dopravní značení apod.). Schyluje se k lehce
absurdní situaci, kdy by právě rezidenti-
-motoristé měli nejdříve formou daní uhradit
náklady na zavedení systému a jeho prostřed-
nictvím by od nich následně město vybíralo
další peníze.

STOVKY NEVYUŽITÝCH GARÁŽÍ?
Zdá se, že hlavním argumentem města pro

to, aby byli kromě nerezidentů zpoplatněni
i rezidenti, je tvrzení o stovkách nevyužitých
garáží a o „až“ stovkách aut, jež údajně i něko-
lik měsíců blokují poptávaná parkovací místa,
aniž by vlastníci tato auta používali. Toto tvrze-
ní bohužel není příliš přesvědčivé. Když jsem
se totiž na tuto záležitost dotázal pana místo-
starosty, vyšlo najevo, že žádný konkrétní pře-
hled o četnosti užití osobních automobilů
v Příbrami neexistuje. Jediným podkladem
jsou všeobecné statistiky od poradenské fir-

my – ty navíc, v případě údaje „četnost užití
vozidla maximálně 1x měsíčně,“ pracují s vel-
korysým rozptylem 2–10 procent. Pokud
použijeme dolní hranici tohoto rozpětí, pak se
v případě zóny „Příbram A“ (stará Příbram
a okolí) jedná pouze o 44 vozidel z 2175 v dané
oblasti. Podobné zanedbatelné hodnoty platí
pro oblast sídliště. Nedomnívám se, že by tato
čísla ospravedlňovala zpoplatnění vozidel rezi-
dentů.

Rovněž je otázkou, zda je logické uplatnit
jeden „poplatkový mustr“ jak v okolí nemoc-
nice a městského úřadu (kde je problém s par-
kováním zejména přes den), tak na sídlišti (kde
je tato potíž především večer). Obdobně se lze
ptát, proč by měly být do zpoplatněné zóny
„Příbram A“ zahrnuty např. ulice v okolí hvěz-
dárny nebo ulice Fantova louka, kde podle
mých informací k žádným zásadním potížím
s parkováním nedochází.

POUZE PRO NEREZIDENTY, DOBÍJECÍ
STANICE, ROZVOJ PARKOVIŠŤ…

Nyní si dovolím shrnout konstruktivní
návrhy ve věci chystaných parkovacích zón:
S Poplatky účtovat pouze nerezidentům

(pokud by to bylo zcela nevyhnutelné, inka-
sovat u rezidentů poplatek až za druhé vozid-
lo). Zpoplatnění v nových zónách lze
v budoucnu upravovat podle toho, jak se
bude systém jako celek chovat a kolik aut
reálně „zmizí“.

S Souběžně s budováním infrastruktury (nové
parkovací automaty) vystavět na vytipova-
ných místech v nových zónách dobíjecí sta-
nice pro elektromobily. Vzhledem k určitému
podílu těchto vozidel, který se zřejmě bude
zvyšovat, vnímám jako smysluplné učinit
příslušné úpravy při jednom; nikoli třeba za
dva roky rozkopávat chodníky u parkovacích
míst znovu. Starosta zmínil přípravu stanic
na parkovišti na Flusárně – to je v pořádku,
ale považuji za vhodné myslet především na
občany města a rozvíjet odpovídající pod-
mínky v blízkosti jejich obydlí.

S Poskytnout plátcům ročního parkovacího
poplatku určitý počet hodin bezplatného par-
kování v ostatních zónách, respektive na
aktuálně zpoplatněných parkovištích (obě
hlavní náměstí a podobně).

S Nahlížet jako na rezidenty i na osoby, které
nemají ve městě trvalý pobyt, ale mají
k nemovitosti (bytu) v příslušné zóně nájem-
ní smlouvu.

S Při rozšiřování parkovacích kapacit i nadále
prioritně řešit rozvoj parkovišť a parkovacích
domů pro rezidenty (např. Ryneček, okolí
Čertova pahorku).

S Vladimír Král
zastupitel města Příbram

Parkování pro rezidenty bez poplatku
V Kahanu nedávno zveřejněný komentář pana místostarosty ani později poskytnuté informace a statistiky mě zcela
nepřesvědčily o tom, že s připravovanou změnou parkovacího režimu v Příbrami v příslušných nových zónách je současně
nezbytné zpoplatnit kromě nerezidentů i rezidenty.

Nový systém parkování rozděluje příbramskou veřejnost. Foto (2×): archiv
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V rámci Dynamického nákupního systému
na výstavbu, opravu a údržbu pozemních
komunikací města Příbram byla vypsána veřej-
ná zakázka Most Plynárenská. Předmětem této

zakázky je kompletní demolice stávajícího
mostu a výstavba mostu nového. „Na základě
mostních prohlídek z minulých let máme daný
seznam prioritních oprav a úprav. Prvním

mostem, který se bude podle tohoto seznamu
realizovat, je právě most v Plynárenské ulici,
který je jednou z mála propojek do naší prů-
myslové zóny. Jelikož most je v havarijním sta-
vu, bude přistoupeno k jeho demolici
a výstavbě mostu nového, u kterého bude zvý-
šena nosnost na 32 tun,“ uvedl 1. místostarosta
Martin Buršík.

Zájem o veřejnou zakázku projevily dvě fir-
my, z nichž hodnoticí komise vybrala a radě
města ke schválení doporučila firmu Strabag,
která dala nejvýhodnější cenovou nabídku –
5 696 000 korun bez DPH. S pracemi se bude
moci začít po podpisu smlouvy. „Most v Plyná-
renské ulici není jediným, který v letošním roce
projde obnovou. Rekonstruovat se bude také
lávka pro pěší přes Příbramský potok na Ryneč-
ku, a dále tři lávky v areálu Nového rybníka,“
doplnil informace starosta Jan Konvalinka.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

V Plynárenské bude most s nosností 32 tun
Mosty a lávky prošly revizí, díky níž mohl být sestaven seznam stanovující potřeby oprav. Mezi těmito mosty je také ten
v Plynárenské ulici, kde by v letošním roce mělo dojít k jeho kompletní výměně. Rada města rozhodla o výběru dodavatele.

Vlastnictví automobilu, jako jakékoliv jiné
vlastnictví, s sebou přináší i náklady. Povinné
ručení, havarijní pojištění, údržby a opravy,
náklady na pohonné hmoty… Potřeba parkovat
přináší další přirozené výdaje. A to nejen v Pří-
brami, stačí se podívat na zpoplatňování parko-
vání v jiných městech. Náš cíl spočívá vtom, aby
tento náklad byl co nejnižší a měl především
regulativní charakter. Proto zpoplatnění rezi-
dentů bude pouze symbolické a tři koruny za
den nelze považovat za alarmující. Za tuto velmi
nízkou částku naopak systém rezidentům umož-
ní parkovat mnohem lépe a rychleji. Z analýz,
které jsou zveřejněny a jež podporují data
z jiných měst, vychází, že se uvolní nebo zrychlí
obrátkovost na 600–1 000 parkovacích místech.

Pokud bychom měli nově vybudovat takový
počet nových parkovacích míst, stálo by to Pří-
bram (a tedy každého občana, ať auto vlastní,
nebo nikoliv) 350 až 600 milionů korun (asi
590 000 korun za parkovací místo v parkovacím
domě). Tudíž odhadované náklady azřízení sys-
tému ve výši 10 milionů korun lze ve srovnání
snáklady na vybudování nových míst považovat
za zanedbatelné. Návratnost investice bude
mnohem kratší.

Volné garáže představují pouze jeden z mnoha
argumentů. Pokud se uvolní 2–10% parkovacích
míst díky tomu, že lidé uklidí svá auta do garáže,
půjde o významný příspěvek pro parkování
zvláště v určitých lokalitách. Větší počet volných
míst pak zaznamenají všichni motoristé. 

Nikdy nebylo řečeno, že bude uplatňován jed-
notný mustr při zavádění systému. Například
u nemocnice a na sídlišti bude režim parkování
odlišný tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám
motoristů – na sídlišti upřednostníme noční par-
kování a ve starém městě denní obrátkovost.
Analyzujeme konkrétní problémy v dané oblasti
a snažíme se je odstraňovat (např. nové parko-
vání v ul. Gen. Kholla na sídlišti). 

Budoucí vývoj směřuje alespoň částečně
k elektromobilitě a elektřina pro automobily
bude součástí běžného obchodu, podobně jako
ufosilních paliv. A tak se už nyní dobíjecí stanice
nacházejí např. u Stop Shopu, u Penny marketu
(Seifertova), uOMV (Evropská) adalší jsou v pří-
pravě. Město plánuje vybudovat dobíjecí body
na nově chystaném parkovišti na Flusárně. S ros-
toucí poptávkou poroste počet stanic. Vybudo-
vání velkokapacitních parkovišť ve městě bude
nezbytné. V příštím roce by měl být vystavěn

první parkovací dům u autobusového nádraží.
V  plánu jsou ještě další dva – v lokalitě
Milínská/Ryneček a v docházkové vzdálenosti
od náměstí 17. listopadu. 

Při postupném zavádění budeme upravovat
nastavení pravidel tak, aby cíle – tedy jednoduš-
šího parkování pro všechny – bylo dosaženo.

S Martin Buršík
1. místostarosta a ekonom města Příbram

Poplatek uvolní parkovací místa
Vedení města pokládá nový parkovací systém za nejdůležitější změnu v parkování, která se za posledních 20 let v Příbrami
odehrála. V několika bodech shrnujeme hlavní důvody i přednosti parkování, a zároveň tak reagujeme na poznámky zastupitele
Vladimíra Krále v tomto vydání Kahanu. 

Most vedoucí do Balonky bude letos vyměněn. Foto: Eva Švehlová
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První PPP český projekt na dostavbu dálnice
D4, který řídí společnost Via Salis, získal mezi-
národní ocenění PFI (Project Finance Interna-
tional) Awards 2021 pro nejlepší evropský PPP
(Public Private Partnership) projekt. V rámci
PFI Awards se každoročně oceňují nejvýraznější
světové počiny v oblasti projektového financo-
vání. „Toto globální ocenění potvrzuje fakt, že
projekt byl z naší strany i ze strany českého
ministerstva dopravy dobře připraven, vysou-

těžen, finančně strukturován a zajištěn,“ uvedl
generální ředitel Via Salis a managing director
Vinci Highways v ČR Christian Biegert. 

Projekt PPP D4 ve veřejné soutěži vyhrálo
sdružení Via Salis francouzských firem Vinci
Concessions, Vinci Highways a Meridiam.
Investice zahrnuje dostavbu 32 km dálnice D4
z Příbrami do Písku a modernizaci dalších 16 km
již zprovozněných navazujících úseků. Zhoto-
vitelem stavebních prací je společnost Divia sta-

vební ze skupiny Eurovia CS, která je součástí
Vinci Group. Vlastní provozování dálnice D4
pak zajistí Vinci Highways, která ve světě spra-
vuje 4000 km silnic.

Za období od prvního poklepání základního
kamene do prosince na D4 proběhla podle zho-
tovitele velká část přípravných a průzkumných
prací jako např. archeologické, pyrotechnické,
hydrogeologické a další průzkumy. V rámci
ochrany přírody bylo instalováno 16 km bariér
pro obojživelníky. Provedena byla také paspor-
tizace komunikací a budov v okolí stavby, byly
zahájeny skrývky ornice a vytýčeny inženýrské
sítě. Na jaře by se měly naplno rozeběhnout sta-
vební práce. Stavba bude podle smlouvy hotova
v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsor-
cium dálnici provozovat. 

Od 1. července 2021 byl zahájen i provoz
a údržba na existujících úsecích. Tu řídí Via Salis
Operations, dceřiná společnost Vinci Highways.
Aktuálně se jedná o činnosti jako zajištění sjízd-
nosti komunikace v zimním období, opravy sil-
nice nebo péče o dopravní značení. 

S red

D4 je nejlepším evropským PPP projektem
Dostavba dálnice D4 od Příbrami k Písku má ocenění od PFI Awards 2021 pro nejlepší PPP projekt v Evropě. Dálnice by měla být
dostavěna v roce 2024 a konsorcium firem ji pak bude provozovat další čtvrtstoletí. 

Nejčastější příčinou nehod na příbramských
silnicích byl nesprávný způsob jízdy, poté nepři-

měřená rychlost – 179× a poté následovalo
nedání přednosti v jízdě – 112×. Třiašedesát

řidičů, kteří zavinili nehodu, bylo pod vlivem
alkoholu. Celkem 320 karambolů způsobila
zvěř. Na automobilech vznikla škoda, která pře-
sáhla 77 000 000 korun. 

V prosinci se stalo 121 nehod, zemřeli tři lidé,
dva utrpěli těžké zranění a 23 osob lehká pora-
nění. Škoda na vozidlech činila téměř sedm
milionů korun. Smrtelná dopravní nehoda se
odehrála 5. prosince v nočních hodinách v kata-
stru obce Milešov. Mladá motoristka sjela
v zatáčce na krajnici a poté havarovala do
vzrost lého stromu. Nehodu nepřežila její spo-
lujezdkyně. K další tragické nehodě došlo
17. prosince odpoledne v katastru obce Zalu-
žany. Řidič osobního vozidla dostal po projetí
zatáčky na mokré vozovce smyk a přejel do pro-
tisměru, kde čelně narazil do protijedoucího
automobilu, ve kterém seděly dvě osoby. Ty
bohužel na místě svým zraněním podlehly. 

S Monika Schindlová
Policie ČR

Na silnicích vloni zemřelo devět lidí
V roce 2021 řešili příbramští dopravní policisté 1391 dopravních nehod, což je o 50 více než v roce 2020. Na příbramských silnicích
zemřelo devět osob, o čtyři více než v předchozím roce. Dále 20 lidí utrpělo těžké zranění a 306 poranění lehčího charakteru. 

Na Příbramsku se vloni stalo téměř 1400 nehod. Ilustrační foto: HZS

Přípravné práce před jarní výstavbou na D4 jsou hotovy. Foto: Stanislav D. Břeň
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Vzhledem k nárůstu incidence mutace
covid-19 omikron v populaci, která se týká
i řidičů autobusů a členů vlakových čet na
železnici, Středočeský kraj v polovině ledna
rozhodl o opatření s cílem zajistit provozu -
schopnost veřejné hromadné dopravy na
území kraje. 

Prioritou zůstávají podle kraje školní spo-
je a spoje v dopravních špičkách do a ze
zaměstnání. Na webu Pražské integrované
dopravy je k dispozici seznam spojů, jež
budou v případě velké nemocnosti řidičů
v režimu mimořádného výpadku. Cestující
tak budou mít přehled spojů, u kterých hrozí

potenciální riziko zrušení i s označením
pravděpodobnosti s ohledem na počet
nemocných řidičů. Dispečink PID ve spolu-
práci s dopravci aktualizuje tento seznam
vždy v 19.00 před příslušným dnem. Kraj
současně oznámil posílení kapacity dispe-
čerského řízení.

„I přes takto nastavená opatření nelze
vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde
k neočekávanému výpadku spojů, který může
vyplývat z pozitivních záchytů v rámci povin-
ného testování provozních zaměstnanců při
příchodu na pracoviště,“ uvedl Oldřich
Buchetka, tiskový mluvčí Integrované

dopravy Středočeského kraje. Opatření platí
do odvolání, podle předpokladů by to mělo
být do poloviny letošního února. 

Aktuální informace jsou zveřejňovány
denně na webu pid.cz a na Facebooku,
Instagramu, Twitteru (vždy opět na strán-
kách či kanálu PID) a na PID Lítačce, která
je k dispozici v podobě aplikace pro mobily
(iOS i Android). 

S sdb

Prioritou jsou spoje do škol a zaměstnání
V reakci na nárůst výskytu mutace omikron přikročilo vedení Středočeského kraje k některým opatřením v provozu veřejné
dopravy. Týkají se autobusů i vlaků. 

„ZELENÁ KARTA“ I ELEKTRONICKY
Takzvanou zelenou kartu, kterou se dokládá

zaplacení povinného ručení, mohou motoristé
při silniční kontrole předkládat i v elektronické
podobě na displeji mobilního telefonu. Roz-
hodlo tak Ministerstvo financí, když posuzovalo
případ z listopadu 2019. Zároveň zrušilo dří-
vější rozhodnutí úřadů ve Středočeském kraji,
podle kterých je zelenou kartu třeba ukázat poli-
cistům vytištěnou na papíře.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PŘES PORTÁL OBČANA
Portál občana má novou funkci, kterou

mohou ročně využít stovky tisíc řidičů při výmě-
ně průkazu s končící platností. Místo návštěvy
úřadu lze využít ePodání a poslat žádost elekt-
ronicky přes Portál občana s využitím datové
schránky. Běžná výměna je zdarma, nový řidič-
ský průkaz lze vyzvednout na kterémkoliv
z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností. Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90
dnů před koncem platnosti.

BOČNÍ ODSTUP PŘI PŘEDJÍŽDĚNÍ CYKLISTŮ 
Řidič motorového vozidla musí při předjíž-

dění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup,
a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komu-
nikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maxi-
málně 30 km/h, platí odstup nejméně jeden
metr.

VÝJIMKY PRO CYKLISTY 
Začala platit výjimka z povinnosti užít jízd-

ní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh
pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v kři-
žovatce vymezený prostor pro cyklisty,
pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost
nebo plynulost provozu na pozemních komu-
nikacích.

ÚPRAVA KOMPETENCÍ POLICIE
Strážníci obecních či městských policií

mohou vyřizovat příkazem na místě přestupky
související s neoprávněným užitím vyhrazené-
ho jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie
České republiky.

BOTIČKA ZA PŘESTUPEK
V případě nezaplacení pokuty za přestupek

řidiče nebo provozovatele vozidla umožňuje
novela zákona Policii ČR, Celní správě a obecní
policii (té pouze v případě pokuty uložené orgá-
nem obce) nasadit botičku nebo zadržet tabulky
registrační značky, a zabránit tak v další jízdě
motorového vozidla až do doby uhrazení poku-
ty. Za zadrženou značku nelze vydat jinou regi-
strační značku.

ÚPRAVA PROMLČECÍCH DOB
U ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE
VOZIDLA

Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku
řidiče, se nezapočítává do promlčecí doby u pře-
stupku provozovatele vozidla. A zároveň se
doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku pro-
vozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění
jeho odpovědnosti, nezapočítává do promlčecí
doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření
je zamezit obstrukčním praktikám, které využí-
vají „přehazování“ mezi řízením o přestupku
řidiče a řízením o přestupku provozovatele
vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku
uplynutí promlčecí doby.

DVA BODY ZA ŠPATNÉ STÁNÍ
Vedle pokuty se nově zapisují i dva body

v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné
stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se
zdravotním postižením nebo zneužití parkova-

cího průkazu pro osoby se zdravotním postiže-
ním.

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY C 
I PRO TRAKTORY

Řídit traktory je nově možné i s řidičským
oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahra-
ničí. Do konce roku 2021 bylo možné traktory
řídit pouze sunás uděleným řidičským oprávně-
ním skupiny T, což byl problém pro cizince, neboť
pro jeho získání museli mít vČR obvyklé bydliště.
Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem
pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

AM A B1 V SOULADU S UNIJNÍM PRÁVEM
Udvoukolových atříkolových vozidel je řidič-

ské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozi-
del s konstrukční rychlostí více než 25 km/h.
Pro řízení pomalejších vozidel řidičské opráv-
nění již není potřeba (dosud žádný spodní limit
stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění
potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpo-
vídajícího ostatním parametrům). S řidičským
oprávněním AM je nově možné řídit také čtyř-
kolky svýkonem motoru až do 6kW. Sřidičským
oprávněním B1 je již možné řídit také terénní
čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem.

VĚTŠÍ PRAVOMOCI OBCÍ 
PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ VRAKŮ

Obce mohou iniciovat řízení o odstranění vra-
ku z veřejně přístupné účelové komunikace.
Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozem-
ní komunikace.

S red

Řidiči, pozor na nová pravidla
Od začátku tohoto roku platí hned několik novinek, které by měli respektovat řidiči motorových i nemotorových vozidel. Týkají se
řidičských průkazů, parkování, přestupků nebo předjíždění.



SOS dětské vesničky působí od začátku toho-
to roku také v Příbrami. Zdejší pobočka služby
SOS Přístav nabízí doprovázející služby pěs-
tounským rodinám nejen z Příbramska, ale také

z Dobříšska, Sedlčanska a případně i dalších obcí
jižní části Středočeského kraje. 

Rodinám, které pečují o přijaté děti, nabízí
SOS dětské vesničky poradenství v náhradní
rodinné péči a v sociální oblasti, odborné vzdě-
lávání, psychologickou a další odbornou pod-
poru. „Pomáháme pěstounským rodinám jak
v každodenních záležitostech souvisejících
s náhradním rodičovstvím, tak ve zvládání
situací specifických pro náhradní rodinnou
péči,“ informovala ředitelka SOS dětských ves-
niček Jindra Šalátová. „Ve zvládání těchto 
specifik nám hodně pomáhá přístup terapeu-
tického rodičovství, který bere v úvahu trau-
matické zážitky, jimž byla řada dětí v náhradní
péči v nejranějším věku vystavena,“ dodala.
SOS dětské vesničky také pomáhají v kontak-
tech s biologickou rodinou dítěte. „Pomáháme
všem zúčastněným se na takové setkání připra-

vit, nabízíme vhodné prostory pro kontakt
i asistenci odborného pracovníka,“ vysvětlil
Cyril Maliňák, ředitel programů doprovázení
pěstounských rodin, službu, kterou oceňuje
mnoho pěstounských rodin, jež organizace
doprovází. V zákonem stanovených případech
hradí SOS dětské vesničky krátkodobé hlídání
dětí, přispívají také na pobytové aktivity dětí
po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní
ročně).

Kancelář příbramské pobočky SOS dětských
vesniček se nachází v pasáži Jana v Pražské ulici
č. 14. Otevřeno je každý všední den od 8.00 do
15.00, návštěvu je dobré si domluvit předem.  

S red
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Slavnosti se zúčastnily zakladatelky Charity
Příbram, dnes devadesátnice, Marie Šmídová
a Marie Hlinovská. „Začínaly jako dobrovolnice.
Dnes máme více než 50 zaměstnanců, profesio-
nální sociální a zdravotní služby nejen pro
seniory a nemocné. Máme co slavit a za co být
vděčni,“ uvedl Jiří Kala, ředitel Charity Příbram. 

Jeho poděkování mířilo nejen zakladatelkám,
ale i všem současným pracovníkům příbramské
Charity. Ocenil také spolupráci s Arcibiskup-
stvím pražským, Arcidiecézní charitou Praha
a kongregací redemptoristů ze Svaté Hory. Kar-
dinál Dominik Duka povzbudil přítomné cha-
ritní pracovníky v jejich službě: „Na kříži nám
Bůh ukázal sílu skutečné lásky. Láska, to nejsou
pouhé emoce. Láska, to je síla v nás, síla být
věrný, být s druhým a být pro druhého. Právě
vaše služba je nejlepším lékem proti všem blouz -
nivým ideologiím dneška naplňujícím člověka
prázdnotou a absencí smyslu života.“ 

Otec kardinál ocenil vytrvalost, s jakou Cha-
rita pomáhá v době koronaviru: „Největší 
těžkosti přináší pandemie lidem starým a opuš-
těným. Vaše přítomnost a vaše podaná ruka
v podobě ošetření, péče či blízkosti, to je naplňo-
vání skutečné lásky. A tak vám chci poděkovat
a vyjádřit podporu. Bez vaší služby by církev

nebyla opravdovou církví. Myslím především
tu církev, která si myslí, že se zachrání tím, že
bude schůzovat, dělat předpisy a kongresy.
Nikoli. Je to právě charitní služba, být s druhým
a pro druhého, která naplňuje poslání pravé cír-
kve. Také proto Panna Marie říká ,já, služeb-
nice‘. Proto se Kristus nazýval ,služebníkem

Božím‘. Láska bez služby nemůže existovat.“ 
Za působením Charity Příbram se ohlédl rektor
kláštera redemptoristů na Svaté Hoře P. David
Horáček: „Za těch 30 let je to spousta dobrých
a nádherných skutků, které Pán Bůh dokáže
ocenit skrz úsměvy a poděkování těch, ke kterým
přicházíte. Jsme rádi, že Charita v Příbrami
funguje a že funguje dobře. Do budoucna
doufám, že tady s námi budete i dál, přeji vám
vše dobré do dalších let.“

Charita Příbram pečuje o nemocné a seniory
prostřednictvím terénních služeb (domácí zdra-
votní péče, pečovatelské a odlehčovací služby)
a také v denním stacionáři. Podporuje sociálně
slabé rodiny při řešení tíživých životních situací
například v oblasti bydlení, ztráty zaměstnání
nebo finančních problémů. Pro děti ze sociálně
slabých rodin organizuje letní tábory. Každo-
ročně se pomoc příbramské Charity dostane
k bezmála tisícovce seniorů, nemocných a lidí
v nouzi. 

S Jarmila Lomozová
Arcidiecézní charita Praha

Charita Příbram oslavila třicáté výročí
svého založení
Charita Příbram působí od roku 1991. Žije v úzkém propojení s mariánským poutním místem Svatá Hora, kde také v listopadu
oslavila 30. výročí svého založení. Děkovnou mši svatou celebroval arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka. Celou baziliku
Nanebevzetí Panny Marie naplnila atmosféra radosti a vděčnosti.  

Foto: Jarmila Lomozová

Terapeutická místnost nové kanceláře. Foto: SOS DV

SOS dětské vesničky otevřely pobočku
v Příbrami
SOS dětské vesničky působí nově také v Příbrami. Organizace má zastoupení v osmi krajích České republiky a v oblasti péče
o ohrožené děti má více než padesátiletou historii.
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI 

VÍCE NAROZENÝCH
Vroce 2021 se vpříbramské porodnici narodilo

1296 dětí. Z tohoto počtu mírně převažovali
chlapci nad dívkami (676/620). V deseti přípa-
dech z celkového počtu si rodiče z porodnice
odnášeli dvojčata. Rodiči nejčastěji volili tato
jména: Natálie (25×), Viktorie (23×) a Anna
(22×), u chlapců pak Jan, Jakub a Antonín, a to
shodně v šestadvaceti případech. V porovnání
s rokem 2020 došlo ke zvýšení počtu porodů –
vroce 2020 se jich v Příbrami uskutečnilo 1223.
První miminko vroce 2022 se vPříbrami narodilo
1. ledna osm minut po půlnoci. Adélka je zároveň
prvním miminkem ve Středočeském kraji.

MÉNĚ SŇATKŮ 
V roce 2021 bylo uzavřeno 148 manželství,

což je očtyři méně než vroce 2020. Páry se nejen
berou, ale také rozvádějí. V loňském roce pro-
běhlo 76 rozvodů, vroce 2020 bylo 84 rozvodo-
vých řízení.

JUBILEA A DIAMANTOVÁ SVATBA
V loňském roce Příbram oslavila 14 životních

jubileí u občanů nad 80 let, kteří si o přání zažá-
dali, dvě zlaté a jednu diamantovou svatbu.

VÍCE ÚMRTÍ
Příbram vloni evidovala 937 úmrtí, orok dříve

to bylo 862.

V roce 2021 se
narodilo více dětí

Nová odpadová legislativa (zákony č.541, 542
a543/2020 Sb.) ovlivnila místní poplatek za obec-
ní systém odpadového hospodářství. Tento
poplatek je obdobný předchozímu místnímu
poplatku za komunální odpad, s drobnými změ-
nami, zejména pokud jde o okruh poplatníků
z titulu vlastnictví nemovité věci. Zákon o míst-
ních poplatcích rozlišuje dvě skupiny poplatníků. 

Uprvní skupiny poplatníků je existence poplat-
kové povinnosti vázána na přihlášení vobci (trvalý
pobyt). Přihlášení fyzické osoby vobci vymezuje
§ 16c zákona omístních poplatcích, podle kterého
se za ně považuje přihlášení k trvalému pobytu
podle zákona oevidenci obyvatel, nebo vpřípadě
cizinců – za splnění dalších podmínek – ohlášení
místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na
území České republiky, zákona oazylu nebo záko-
na o dočasné ochraně cizinců. Druhý okruh
poplatníků z titulu vlastnictví nemovité věci se,
oproti předchozímu místnímu poplatku za komu-
nální odpad, rozšiřuje, a to v následujících smě-
rech:
S poplatníkem je nejen fyzická, ale iprávnická oso-

ba, stejně jako – na základě zákonné fikce – fond
bez právní osobnosti (např. svěřenský, podílo-
vý), do něhož je příslušná nemovitá věc vlože-
na;

S poplatníkem je vlastník jakékoli nemovité věci
zahrnující relevantní stavbu, tj. i vlastník byto-
vého domu nerozčleněného na jednotky nebo
polyfunkční stavby, vníž se vedle prostor kpod-
nikání nachází byť jen jediný byt apod. Poplat-
níkem pak – na základě zákonné fikce – nadále
zůstává i vlastník bytové jednotky vymezené
podle zákona ovlastnictví bytů.  Spoluvlastníci
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povin-
ni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně. 
Výše poplatku za komunální odpad zůstává ve

výši 600 korun stejně jako vroce minulém. Stejně
tak sazba poplatku za psy, která je stanovena Obec-
ně závaznou vyhláškou č.10/2019 ze dne 16. pro-
since 2019, omístním poplatku ze psů. Splatnost
místních poplatků za psy a komunální odpad je
31. března 2022.

POPLATKY LZE UHRADIT TĚMITO ZPŮSOBY:
1. PŘES PORTÁL OBČANA: 

portalobcana.pribram.eu (Moje závazky),
2. BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA NA ÚČET MĚSTA:

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

b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-
521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pra-
covnice na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241),
3. V HOTOVOSTI V POKLADNĚ:

Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19
(naproti Sokolovně), 1. patro – pokladna,
4. SLOŽENKOU NA ÚČET MĚSTA

(S PŘÍSLUŠNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM).
Se svými dotazy kmístnímu poplatku za obecní

systém odpadového hospodářství se občané
mohou obracet na Odbor ekonomický iprostřed-
nictvím e-mailu popelnice@pribram.eu.

S red

Přichází čas na úhradu
místních poplatků
Místní poplatky za komunální odpad a za psy jsou splatné do 31. března letošního
roku. Občané mohou hradit poplatky hned několika způsoby, preferována je pak
bezhotovostní platba. 

Účelem nově vydaného nařízení je omezení
šíření reklamy na veřejně přístupných místech
mimo dané provozovny, tedy ochrana městské-
ho prostředí před tzv. vizuálním smogem.
„Schválení zmíněného nařízení je prvním účelným
krokem, který mohou města učinit, když chtějí
bojovat s vizuálním smogem. Jde o krok, který
v řadě měst pomohl vyčistit ulice od rušivé reklamy
a navrátit městům jejich přirozený vzhled. Věřím,
že se toto postupně bude dařit i zde v Příbrami,“
řekl 1. místostarosta Martin Buršík.

Nařízení města, které nabývá účinnosti od
1. února 2022, vymezuje veřejně přístupná místa,

na nichž je reklama zakázána, a to jak v samotném
městě, tak ivpříslušných osadách. Nově tedy nebu-
de možné umisťovat reklamu například na zábradlí,
ploty, sloupy veřejného osvětlení, využívat zařízení
šířící reklamu zvukem či obrazem. Upraveny budou
muset být např. velkoplošné reklamy na markýzách
aslunečnících na venkovních restauračních zahrád-
kách apředzahrádkách. Jasná pravidla jsou stano-
vena ve zmíněném Nařízení města č. 2/2021
o regulaci reklamy, které najdete na webu města
nebo pod zkratkou 1url.cz/UKvVg.

Všechny reklamy ve veřejném prostoru, které
budou od nabytí účinnosti nařízení v rozporu

s novými pravidly, mají být odstraněny či podle
pravidel upraveny do 30. června letošního roku
s tím, že u stávající velkoplošné reklamy na mar-
kýzách aslunečnících na venkovních restauračních
zahrádkách je termín posunut až do konce letoš-
ního roku.

Zvláštním bodem schváleného nařízení jsou
krátkodobé akce. Zákaz šíření reklamy se nevzta-
huje na veřejné sbírky, charitativní akce, shromáž-
dění, pouliční průvody a manifestace, dále pak
veřejně přístupné krátkodobé sportovní nebo kul-
turní akce. Výjimku zuvedeného nařízení mají bil-
lboardy a další pevné konstrukce pro umisťování
reklamy, které jsou schváleny stavebním úřadem.

Ve středu 16. února od 16.30 bude svoláno vjed-
nacím sále zastupitelstva města (T. G. Masaryka
121, 1. patro) veřejné slyšení se zástupci města,
které je určeno primárně pro zadavatele reklamy,
reklamní agentury a provozovatele obchodů, slu-
žeb a restauračních zařízení.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Město chce redukovat vizuální smog
Vizuální smog neboli zamoření veřejného prostoru reklamou je problémem v řadě měst. Příbram se snaží tuto problematiku řešit
a jedním z prvních kroků je Nařízení města o regulaci reklamy.
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EKO

Program na výměnu neekologických kotlů,
tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od
1. září 2022 bude podle zákona oochraně ovzdu -
ší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze
3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz
zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je
vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Nyní můžete získat tzv. kotlíkovou dotaci. 

AŽ 95 % ZPĚT
Dotaci můžete využít na výměnu kotle na dře-

vo nebo uhlí nižší než 3. třídy za kotel na biomasu
(dřevo), tepelné čerpadlo aplynový kondenzační
kotel. Díky kotlíkovým dotacím získáte zpět až
95 % způsobilých výdajů. Do nich lze zahrnout
například istavební práce, dodávky aslužby sou-
visející srealizací, rekonstrukci otopné soustavy,
akumulační nádoby a kombinované bojlery,

zkoušky atesty na uvedení zdroje k užívání apro-
jektovou dokumentaci. Za způsobilé jsou pova-
žovány instalace realizované od 1. ledna 2021.

Kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižším
příjmem mohou využít ti, jejichž výše průměr-
ného ročního čistého příjmu na člena domácnosti
v roce 2020 nepřesáhla 170 900 korun, tj. 14
242 korun na osobu a měsíc. Příjmy členů
domácnosti jsou průměrovány a u nezletilých
dětí a u studentů do 26 let se příjem počítá jako
nulový. Osoby se starobním nebo invalidním
důchodem 3. stupně mají na dotaci nárok auto-
maticky.

Sohledem na kapacity topenářů adodavatelů
může být obtížné stihnout výměnu kotle včas.
Obce s rozšířenou působností, které provádějí
kontroly, však budou moci zohlednit snahu
vlast níků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to

znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci
na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se
vyhnout pokutě až 50 000 korun.

VÝMĚNA NEJEN PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ
SKUPINY

Nespadáte do nízkopříjmové skupiny, ale
i přesto potřebujete starý kotel vyměnit? Právě
pro vás je tu program Nová zelená úsporám. Na
nový kotel vám přispěje až 50 % výdajů. Dotaci
zprogramu Nová zelená úsporám můžete využít
na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího
3., 4. a5. emisní třídu, na výměnu lokálních topi-
del nebo na výměnu elektrického vytápění za
systém s tepelným čerpadlem s elektrickým
pohonem. Ve všech těchto případech díky ní
můžete ušetřit až polovinu pořizovacích ná -
kladů.

Na rozdíl od kotlíkových dotací mohou odota-
ci žádat nejen majitelé rodinných domů či trvale
obývaných rekreačních objektů, ale také majitelé
bytových domů či bytů. Výše příjmu nehraje
žádnou roli a žádat může prakticky kdokoli.
Výhodou je, že v rámci jedné žádosti můžete
požádat i o další podporu například na zateplení
domu, využití dešťové vody či pořízení solárních
systémů. Díky komplexnímu projektu navíc zís-
káte finanční bonusy v řádu až několika desítek
tisíc korun.

JAK ŽÁDAT O DOTACI
Žádosti jsou přijímány přes webové stránky

novazelenausporam.cz.Elektronicky bude pro-
bíhat inásledná komunikace se Státním fondem
životního prostředí ČR. Pro podání žádosti je
potřeba: Formulář žádosti o podporu; Doklad
o kontrole technického stavu a provozu původ-
ního zdroje tepla – prokážete tak, že starý kotel
splňuje podmínky programu; Doklady prokazu-
jící vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový
zdroj tepla realizován; Foto starého kotle napo-
jeného na otopnou soustavu a komínové těleso. 

Příjem žádostí na kotlíkové dotace bude pro-
bíhat pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022.
Vpřípadě zájmu doporučujeme vyplnit dotazní-
kový formulář, který již nyní naleznete na webo-
vých stránkách Krajského úřadu Středočeského
kraje. O aktuálním stavu dotačních titulů vás
bude město Příbram pravidelně informovat.
V tuto chvíli lze žádat pouze v programu Nová
zelená úsporám.

Další informace získáte: Infolinka SFŽP ČR, 
e-mail: info@sfzp.cz; tel.: 800 260 500 (Po–Pá:
7.30–16.00). Osobní konzultace: Po, St:
9.00–17.00, Pá: 9.00–12.00. Tel.: 267 994 178,
další linky 179,187, 236, 512, 572, 655. 
Infolinka pro kotliky dotace Středočeského kraje:
Po, St: 8.00–12.00, tel.: 257 280 991, e-mail:
kotliky@kr-s.cz.

S red

Máte starý kotel? Vyměňte jej za nový 
Vlastníte byt nebo dům a topíte starým neekologickým kotlem na dřevo nebo uhlí? Víte, že to bude od 1. září 2022 zakázáno?
Nyní, i když nemáte dostatek financí, máte poslední šanci na jeho výměnu za ekologický zdroj.

Vizuál celé kampaně na výměnu „kotlíků“. Foto: MŽP

Předpokládané výše dotace Rodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč/b. j.)
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační 
nádrže / se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou 
paliva a celosezonním zásobníkem pelet 100 000 –
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem 
vytápění a přípravou teplé vody 100 000 –
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem 
vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch 60 000 18 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém 
vytápění s přípravou teplé vody připojené 
k fotovoltaickému systému 140 000 –
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou 
dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou 
dodávkou tepla 30 000 –
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000



Původně jsme měli cestovat do Finska aVelké
Británie, nakonec nás cesty covidové pandemie
zavedly do španělského Madridu, chorvatského
Splitu a na malebný středomořský ostrov Malta.
Celé bylo posunuto o rok, a přestože jsme rok
čekali, pandemii jsme neunikli, tudíž byly naše
výjezdy silně ovlivněny různými restrikcemi,
opatřeními a speciálními požadavky té které
země, do níž jsme cestovali. 

JAZYKY, KULTURA, HISTORIE
Jako první jsme vyjely s kolegyněmi ve druhé

polovině července do jihoevropského Madridu,
kde jsme absolvovaly kurz s názvem CLIL (Con-
tent and Language Integrated Learning) a kurz
zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí
English for Teachers. Trval 10 pracovních dnů,

přičemž část našeho studijního pobytu jsme
věnovaly poznávání kulturního kontextu Madri-
du, respektive celého Španělska. Navštívily jsme
bývalé hlavní město Toledo, zhlédly jsme umě-
lecká díla světově proslulých malířů vnárodním
muzeu del Prado či jsme jednoduše korzovaly
po centru Madridu a nasávaly atmosféru v té
době rozpáleného hlavního města. Studovaly
jsme jednak teoretický základ metody, jednak
praktické využití. Na naší základní škole již prak-
tikujeme CLIL, ale ve velmi omezené míře. Cílem
výjezdu bylo rozšířit si obzory konkrétního
využití metody, seznámení se sdalšími azlepšení
dovedností v anglickém jazyce. 

Vsrpnu se uskutečnily dva další výjezdy, jeden
na Maltu, druhý do Splitu. Výjezd do Splitu
zastřešoval kurz Broadening Horizons Through
Outdoor Learning. Z názvu je patrno, že kurz byl
zaměřen na výukové metody pro venkovní
vyučování. Covid-19 umí být velmi nepříjem-
ným aspektem našich životů, vkolegově případě
se však stal komickým faktorem, jelikož kromě
jedné další účastnice z Polska se na kurz nikdo
zdříve přihlášených nedostavil. Tudíž měl kole-
ga soukromé tutorské hodiny a plnými doušky
nasával krásy přímořského Splitu. 

DIGITÁLNÍ APLIKACE PRO VÝUKU
Poslední tři výjezdy se konaly vmaltské Alpha

School, již můžeme pouze a jen chválit, jelikož
sjejími službami jsme byli velmi spokojeni. Kur-
zy byly tematicky velmi podobné – týkaly se roz-

voje digitálních kompetencí učitelů. Pracovali
jsme srůznými aplikacemi, které bychom mohli
využívat ve škole, a rozvíjet tak práci s techno-
logiemi i u samotných žáků. Aplikace, s nimiž
jsme se naučili pracovat, jsou vmnoha případech
velmi interaktivní, tudíž „musí pracovat všichni“.
Kurzy, jež jsme absolvovali, azejména ty maltské
zaměřené právě na rozvoj digitálních kompe-
tencí, nám přišly, a podle mého názoru ještě při-
jdou, velmi vhod vzhledem k tomu, že prochází
školní vzdělávací programy velkou revizí za úče-
lem začlenění nové kompetence, ato právě kom-
petence digitální. 

Prosinec probíhal ve znamení šíření výsledků
a zkušeností našich výjezdů nejen mezi kolegy,
ale také mezi neodbornou veřejností. Na počátku
ledna se projekt kompletně uzavřel amy už„jen“
sepsali závěrečnou zprávu, v níž hodnotíme,
jestli se podařilo splnit vše, co jsme si předsevzali
vpůvodní žádosti oprojekt. Projekt považujeme
za velmi přínosný vmnoha ohledech avbudouc-
nu doufáme, že se nám opět podaří získat grant
pro další projekty Erasmu+, a tudíž i další cenné
zkušenosti v rámci evropské spolupráce, a že
inspirujeme ostatní kolegy-pedagogy, aby se
v budoucnu do projektu zapojili. 

S Michaela Kvasnicová
ZŠ Školní
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Spolu do Evropy: Erasmus+ pro pedagogy
Učitelská profese dokáže být časově velmi náročná, obzvlášť tehdy, chce-li se člověk dovzdělávat v různých oblastech svých
kompetencí. Program, jejž jsme absolvovali s kolegy ze ZŠ Školní, se nazývá Erasmus+ a my jsme jej nazvali Spolu do Evropy.
Získání grantu je poměrně náročné a je zapotřebí nadšeného učitele či nadšené učitelky, kteří tomuto „získávacímu procesu“
obětují mnoho volného času. Naší kolegyni Martině Čmuchařové se to podařilo, a tak jsme mohli s kolegy uplynulé léto vyjet do
několika zajímavých destinací a zlepšit kompetence jazykové (angličtiny) i profesní. 

Vparticipativním rozpočtování žáci nebo stu-
denti sami rozhodují, jak utratit určenou část
školního rozpočtu. Navrhují projekty a snaží se
pro ně získat podporu svých spolužáků. Přispí-
vají tak k rozvoji školy, procvičují si prezentační
dovednosti, učí se finanční i počítačové gramot-
nosti nebo třeba tomu, jak správně vést kreativní
kampaň. Nakonec hlasují o vítězném návrhu,
který škola realizuje. A proč název pébéčko?
Vychází z anglického „participatory budgeting“,
tedy participativní rozpočtování, ale v případě
Příbrami také pěkně navazuje na zkratku města
„Pb“. Cílem Školního pébéčka je seznámit žáky
prostřednictvím osobního zážitku s demokra-

tickým procesem, přispět k rozvoji vzájemného
dialogu školy sžáky, zjistit bezprostředně názory
žáků, a vynaložit tak finanční prostředky smys-
luplně, v souladu s jejich přáním.

„První ročník Školního pébéčka se v Příbrami
setkal s velkým ohlasem a děti bavil. Osobně vítám,
že je možné opět tento projekt uskutečnit,“ uvedla
Zorka Brožíková, místostarostka města. Vítěz -
ným návrhem v ZŠ Pod Svatou Horou se stala
relaxační zóna. Nejvíce hlasů v ZŠ Březové Hory
získal projekt venkovní učebny arenovace školní
zahrady. V ZŠ Jiráskovy sady zvítězil nápad na
zakoupení automatu na vodu. Žáci ZŠ 28. října
se ukázali jako nadšení čtenáři, když si v rámci

projektu odhlasovali doplnění školní knihovny.
Z hlasování v ZŠ Bratří Čapků vzešel jako vítězný
návrh rekonstrukce zahradního altánu. Aktivně
odpočinková zóna v zimní zahradě získala nej-
větší podporu v pébéčku ZŠ Školní.

Letošní ročník pébéčka se rozbíhá ve druhém
pololetí tohoto školního roku. Radnice pro kaž-
dou školu vyčlenila 20 000 korun. 

S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Každá škola dostane peníze na
uskutečnění nápadů žáků
Rok 2022 bude ve znamení participativního rozpočtování. Vedle „velkého“ participativního rozpočtu, do kterého můžou přihlásit
svůj návrh občané Příbrami starší 15 let, připravilo město v letošním roce také školní verzi participativního rozpočtování (tzv.
Školní pébéčko). Do druhého ročníku se přihlásily všechny příbramské základní školy.

I učitelé se musí vzdělávat. Foto: ZŠ Školní
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Příbram byla po Praze prvním městem, kde
byl spuštěn projekt Trenéři ve škole. „Díky pro-
jektu Trenéři ve škole, při kterém se v hodinách
tělesné výchovy střídají trenéři různých spor-
tovních odvětví, získávají děti všestrannost a uči-
telé tělesné výchovy nový náhled na to, jak se

dá tělesná výchova zpestřit,“ vysvětlila radní
pro sport Renáta Vesecká. Dodala, že zpětná
vazba přichází jak od pedagogů, tak rodičů,
kteří u svých potomků zaznamenávají zvýšený
zájem o některé sporty. Děti si mohou zkusit
základy následujících sportů: házená, úpolové

sporty (karate, judo, MMA), gymnastika, fot-
bal, americký fotbal, tanec, volejbal, hokej
a florbal. Trenéry v hodinách pravidelně navště-
vuje garant projektu Antonín Barák: „Zatímco
v minulém a předminulém roce jsme docházeli
pouze do prvních a poté do druhých tříd,
v aktuál ním školním roce zvládají trenéři těles-
né výchovy i v třetích třídách. Pro každého
z nich jde tedy o časově velmi náročný počin,
neboť tuto aktivitu dělají vedle svého zaměstná-
ní.“ Protože v budoucnu chce město zapojit do
projektu všechny třídy prvního stupně, vycho-
vávají si současní trenéři v klubech své nástup-
ce. „Z pohledu sportovce jsem velice rád, že
Příbram se ke sportování dětí staví tímto způ-
sobem a snaží se veškeré sportovní aktivity pod-
porovat,“ dodal Antonín Barák.

Projekt je finančně podpořen z městského
rozpočtu. V minulém roce čerpala Příbram dota-
ci z Národní sportovní agentury, díky níž se
uhradila podzimní část projektu. „Podle dostup-
ných informací chce Národní sportovní agen-
tura projekty tohoto typu podporovat
i v následujících letech, což pro nás znamená,
že se budeme snažit tuto podporu získat,“
doplnila Renáta Vesecká.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Trenéři ve škole i pro třeťáky
Projekt Trenéři ve škole byl spuštěn na začátku roku 2020. Původně šlo o akci pro první třídy, nyní je rozšířena i pro druháky
a třeťáky. Vytýčeným cílem je dostat trenéry do hodin tělesné výchovy na celém prvním stupni.

Děti v MŠ Bratří Čapků dostaly pod strome-
ček dárek v podobě deseti velkých vyřezáva-
ných figur z lipového dřeva – hlavních postav
vánočního příběhu. Navíc jsou figury i s rekvi-
zitami, se kterými děti sehrály veršovanou
vánoční hru, která se v naší školce hraje každým
rokem již deset let. K postavám jsme též získali
ovečky, dary pro Ježíška a též betlémskou hvěz-
du. Vše je umně vyřezáno a vydlabáno tak, aby
byly téměř půlmetrové figury lehčí a mohly
s nimi bez problémů manipulovat děti. A tak
se zde pojí stránka tělesná, kdy se děti postav
dotýkají, přenášejí je, s psychickou a duchovní –
děti si uvědomují podstatu Vánoc.

S Ivana Šípová
MŠ Bratří Čapků

Děti dostaly do školky nové jesličky
Jesličky do školky – to je název projektu v roce 2021, který byl zacílený na získání dřevěného vyřezávaného betlému do Mateřské
školy Bratří Čapků 278. Díky finanční podpoře města Příbram a umu příbramských betlémářů Jána Chvalníka a Václava Křížka se
sen stal skutečností.

Díky trenérům si děti vyzkoušejí nejrůznější sporty a aktivity. Foto: Eva Švehlová
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Děti se oblékly do kostýmů pastýřů, králů,
andělů, muzikantů, zvířátek, prostě všech, kdo
do správného betlému patří. Ježíška, který klid-
ně spal v jesličkách, hlídala Panna Marie s Jose-
fem a všichni, komu andělé a hvězdičky ukázali
cestu, se mu přišli poklonit. 

Je trochu smutné, že již druhým rokem
nemohl žádný z rodičů přijít na vánoční besídku
svých dětí. Bývalo to vždy tradicí. Díky paním
učitelkám, jež s dětmi připravily představení,
které nahrály, sestříhaly a video umístily na
YouTube, přece jen mohli své malé herce a zpě-
váky vidět a slyšet. Celý příběh o Ježíškovi v jes-
ličkách, který děti zahrály na školní zahradě, je
provázen koledami, jež zazpívaly a zahrály spo-
lečně s klavírním doprovodem ve své třídě. Za
rodiče tímto moc děkujeme. 

S Jana Boušková

Vánoční besídka jen na dálku
Před dávnými a dávnými časy se odehrál tento příběh… Kdo by jej neznal? I když možná ti nejmenší ještě úplně netuší, proč
vlastně Vánoce slavíme. V předvánočním čase si tento prastarý příběh krásně připomněly a zahrály děti v mateřské škole 
ve Školní ulici. 

Provoz mateřských škol o prázdninách 

Vánoční besídka s jesličkami byla už podruhé bez přítomnosti rodičů. Foto: MŠ Školní



Ve středu 19. ledna 2022 bylo starostou měs-
ta Janem Konvalinkou a zástupci osadních
výborů Zdaboř – Tomášem Plechatým, Žežice –
Josefem Sýbkem a Brod – Josefem Hovorkou
podepsáno memorandum. „Tímto memoran-
dem deklarujeme svou snahu všemi dostupnými
způsoby snižovat dopad výstavby a provozu Jiho-
východního obchvatu města Příbrami na život
dotčených městských částí Zdaboř, Žežice, Brod,
Červená a Podvršky. Jde vlastně o symbolické
podání ruky. V okamžiku, kdy vyroste obchvat,
se na jedné straně městu uleví a na straně druhé
dojde k několika zásadním negativním efektům.
Memorandem říkáme, že v tom obyvatele dotče-
ných oblastí nenecháme,“ uvedl před podepsá-
ním samotného dokumentu starosta Jan
Konvalinka.

Účastníci memorandem deklarují snahu
dosáhnout v rámci realizace obchvatu následu-
jících cílů:

1. Zřízení protihlukové stěny v celé délce
obchvatu, který sousedí s dotčenými částmi
města (Zdaboř, Žežice, Brod, Červená a Pod-
vršky). Prioritním cílem je zajistit, aby tuto pro-
tihlukovou stěnu vybudoval na své náklady
investor obchvatu – Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Pokud by z nějakého důvodu investor
neprojevil ochotu nebo schopnost výstavbu
dané protihlukové stěny realizovat do jednoho
roku po uvedení obchvatu do provozu a veškerá
jednání o možném náhradním přiměřeném ter-
mínu výstavby nepovedou ke konkrétnímu
výsledku v podobě závazku investora v přimě-
řeném časovém úseku výstavbu protihluko-
vých stěn realizovat, deklarují účastníci
Memoranda, že budou společně činit veškeré
kroky k tomu, aby vybudování daných proti-
hlukových stěn provedlo město Příbram na
vlastní náklady. 

2. Vytvoření finančního fondu města Pří-
bram, který bude dlouhodobě shromažďovat
prostředky na financování vybudování proti-
hlukových stěn popsaných v předchozím bodu,
s ohledem na fakt, že investor – Ředitelství silnic

a dálnic ČR – zatím vybudování těchto stěn
neplánuje. Účastníci Memoranda deklarují, že
ukládání prostředků do fondu vnímají jako pro-
jev snahy města kompenzovat jeho občanům,
dotčeným vybudováním stavby obchvatu
jakožto stavby ve veřejném zájmu, která obecně
zvýší kvalitu života ve městě Příbram, zhoršení
jejich životních podmínek, ke kterému dojde
v důsledku vybudování uvedené stavby. Účast-
níci Memoranda deklarují svůj cíl, aby prostřed-
ky do fondu byly v rámci rozpočtu města
alokovány a ukládány dlouhodobě, kontinuálně
a v adekvátní výši, která bude přiměřená před-
pokládaným nákladům na vybudování proti-
hlukových opatření. Stejně tak účastníci
Memoranda deklarují svou vůli zanést potřebu
uvedené investice – tedy vybudování protihlu-
kových stěn – do střednědobého investičního
plánu města Příbram s orientačním vyčíslením
předpokládané výše nákladů na jejich vybudo-
vání tak, aby bylo možné dlouhodobě efektivně
alokovat prostředky ve výše popsaném fondu. 

3. Zajištění, aby v celé délce obchvatu byla
provedena dostatečná výsadba ochranné zeleně
(v úseku od osady Brod po osadu Podvršky),
kdy výsadba této zeleně nebude vnímána ani
deklarována jako náhrada za výstavbu proti-
hlukových stěn.

4. Zajištění, aby po vybudování obchvatu
docházelo k dlouhodobému a systematickému
snižování dopadů dopravního provozu, spoje-
ného s existencí a užíváním obchvatu, v okolí
obchvatu, a to zejména v ulicích Zdabořská
a Brodská (tzn. provedení příslušných kroků
k adekvátní regulaci dopravy – omezení nejvyšší
povolené rychlosti, provádění opatření ke zklid-
nění dopravy, omezení vjezdu nákladních vozi-
del a podobně).

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Každý rok je možné nahlédnout s námi až do
Itálie a poznat tradice adventu, Vánoc v Čechách
a Ledru. Již 5. rokem přibližuje společné tradice
projekt betlémářů z Příbrami a Valle di Ledro.
Frontová linie vyhnala obyvatele za 1. světové
války z údolí Valle di Ledro do Příbrami a dalších
měst v tehdejším Rakousku-Uhersku. Region
Valle di Ledro nepojí s Příbramí pouze osud
vyhnanců za 1. světové války, ale i tradice bet-
lémářství. V letošním roce byly představeny
betlémy nejen z Čech a Itálie, ale pro děti byla
zároveň připravena výtvarná soutěž.

Nejdelší cestu v letošním roce urazily obrázky
z Burkiny Faso, a to více než 7000 km. Děti
zaslaly na Svatou Horu obrázky, kde je hlavním
motivem vánoční strom nebo betlém. Nechybí
ani netradiční věci jako vlajka této země, motýli
nebo rostliny.

Každý obrázek představuje jedinečný příběh
Vánoc a malého Ježíška pohledem dětí s mož-
ností vlastních přesahů, experimentů a volného
kombinování. Někdo nakreslí pouze vánoční
stromeček, jiní zase doplní vzkaz „Forza Mila-
no“ (podpora fotbalového klubu z Itálie), další
zaměří svůj obrázek na hvězdy.

Do soutěže v kreslení se za dobu trvání zapo-
jily děti nejen ze Středočeského kraje, italského
Ledra, ale i Chorvatska, Indonésie nebo Burkiny
Faso. Výstava vánočních obrázků dětí je umís-
těna v blízkosti svatohorského betlému na Svaté
Hoře. V části Příbram-Brod jsou v oknech kaple
k vidění betlémy z Čech a Itálie. Obě výstavy
probíhají do 2. února 2022. Děti obdrží zajíma-
vé ceny od Středočeského kraje, Spolku pro tra-
diční Vánoce – Náš Ježíšek nebo poutního místa
Svatá Hora a dalších.

S Josef Hovorka
Osadní výbor Brod

OSADNÍ VÝBORY
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Dětské
Vánoce
Vánoční obrázky pro Ježíška každoročně
míří na Svatou Horu. Do mezinárodní
soutěže Vánoce v Čechách a Ledru se
zapojilo více než 200 dětí.

Dětské práce jsou k vidění i v kapli v Brodu. 
Foto: Josef Hovorka

Memorandum o obchvatu
Výstavba obchvatu se blíží k realizaci. V této souvislosti město a osady podepsaly
Memorandum o vzájemné spolupráci související s výstavbou a provozem
Jihovýchodního obchvatu města Příbram.

Radnice a osadní výroby podepsaly dohodu o zmírňování dopadů provozu obchvatu na přiléhající místní části.
Foto: Eva Švehlová



Pokračují administrativní přípravy dlouho
vyhlížené rekonstrukce Prokopské ulice. Při
bezproblémovém průběhu by oprava měla být
zahájena na jaře 2022.

V prosinci 2021 se poprvé sešli porotci
k architektonické soutěži, která se bude týkat
budoucí podoby náměstí J. A. Alise. Po zapra-
cování připomínek poroty k podmínkám sou-
těže a předání podmínek České komoře
architektů by měla být vyhlášena samotná sou-
těž. K vyhlášení by podle aktuálních informací
mělo dojít v únoru 2022.

NOVÉ CHODNÍKY
Na jaře bylo uvedeno do provozu nové dětské

hřiště u školního hřiště. Proběhla oprava chod-
níku „Na Banduru“. V první polovině roku
2022 by měla proběhnout výstavba nového
chodníku v západním cípu Březových Hor,
u ulice Drkolnovská (v místech vyšlapané pěši-
ny nad čerpací stanicí nedaleko březohorského
hřbitova). Plánuje se také výstavba chodníku
v ulici Ke Stadionu. Podle informací od vedení
města již bylo odsouhlaseno zadání projektové
dokumentace.

Na některé jiné projekty ovšem bohužel
dosud nedošlo. Součástí rozpočtu města již pro
rok 2020 bylo vydláždění ulice Pod Struhami.
Ta kromě jiného představuje důležitou spojnici
mezi jednotlivými areály hornického muzea.
Tato akce byla bohužel na jaře 2020 zrušena.
V létě 2021 bylo s vedením města dohodnuto,
že zakázka bude uskutečněna. Avšak jediný
uchazeč (dodavatel), který se přihlásil do vyhlá-
šeného zadávacího řízení, následně nepodepsal
smlouvu. Na opravu tak budeme muset počkat
nejméně do jara roku 2022.

Obdobně bylo z ne zcela jasných důvodů
odloženo vyhlášení zakázky na výstavbu chod-

níku v horní části ulice Anenská (podél garáží
nedaleko katastrálního úřadu). Přestože je již
zpracována projektová dokumentace a je
k dispozici platné stavební povolení, vedení
města na jaře neschválilo pokračování příprav
této investiční akce. Předpokládaným termí-
nem realizace nyní je rok 2023.

DLOUHODOBÉ PROBLÉMY S NEPOŘÁDKEM
Osadní výbor usiluje o umístění závor u dvou

vjezdů na pozemek u vysílače (vyhlídka u dolu

Prokop). Tento záměr se v loňském roce nepo-
dařilo prosadit, ale podle posledních informací
z jednání rady města (24. ledna 2022) bylo
jejich zřízení projednáno a podpořeno při
schvalování uzavření smlouvy o výpůjčce
těchto pozemků. (O výpůjčku požádal Sbor
dobrovolných hasičů Březové Hory za účelem
trénování mládeže a soutěžních družstev.)
Důvodem našeho požadavku jsou dlouhodobé
problémy s nepořádkem, kdy jsou zde odklá-
dány věci, které by chodec na místo nepřepra-

vil. V minulosti se jednalo například o čalou-
něnou sedačku, nedávno tady někdo „zapom-
něl“ dopravní značku. Umístění závor také
zlepší ochranu veřejné zeleně, která je provo-
zem vozidel poškozována.

Se zdržením se potýká zřízení bankomatu
(provozovaném nebankovní společností),
o němž osadní výbor s vedením města dlouho-
době jedná. Přibližně od prázdnin 2021 je
k dispozici souhlasné vyjádření památkářů
k umístění bankomatu u parkoviště na náměstí
J. A. Alise. Rada města ale zatím podle našich
informací neschválila uzavření smlouvy se sou-
kromou osobou, na jejímž pozemku by byl 
bankomat umístěn (a která s umístěním ban-
komatu souhlasí).

SBÍRKA NA ZVON POKRAČUJE
V předchozím informačním přehledu byla

zmíněna sbírka na nový zvon pro kostel sv. Voj-
těcha na hlavním březohorském náměstí. Do
konce roku 2021 bylo shromážděno přibližně
530 000 korun. Samotný zvon by měl stát zhru-
ba milion korun, další prostředky budou zapo-
třebí na související práce a úpravy. Číslo
transparentního sbírkového účtu je
2401776351/2010. Všem dárcům patří podě-
kování.

Další informace o dění na Březových
Horách a o činnosti osadního výboru jsou
k dispozici na internetové adrese brezove-
hory.eu a ve skupině Březové Hory na Face-
booku.

S Tomáš Mosler
Osadní výbor Březové Hory

OSADNÍ VÝBORY
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Rok 2021 byl z pohledu rozvoje Březových
Hor trochu rozpačitý
Během loňského roku se některé projekty a investice na Březových Horách zdárně pohnuly kupředu, zatímco jiné čelí průtahům
a čekají na realizaci. 

V prosinci 2021 se poprvé
sešli porotci
k architektonické soutěži,
která se bude týkat budoucí
podoby náměstí J. A. Alise.

Na pozemku u vysílače lze najít ledacos… Foto: Tomáš Mosler Náměstí J. A. Alise čeká na rekonstrukci. Foto: Stanislav D. Břeň
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SOCHY A PLASTIKY

ARNOŠT Z PARDUBIC
Ivar Kodym, pískovec, 2002, ulice Tyršova (vpravo od Zámečku-Ernestina)
Autor sochy Ivar Kodym (1961) vystudoval pražskou Výtvarnou školu Václava Hollara a v roce

1987 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u Miloše Axmana. Konvenční realisticky
pojednaná figura arcibiskupa v modernistickém zjednodušení je velmi nízké výtvarné kvality,
nezvládnutá v proporcích, kdy lze s nadsázkou konstatovat, že socha světce má oproti hlavě „obří
tlapy“ a celková modelace je velmi hrubá, spíše kamenické úrovně.

Realizace dehonestuje nejen význam arcibiskupa Arnošta z Pardubic pro město Příbram, ale i pří-
bramský veřejný prostor a je třeba trvat na její deinstalaci. Socha, která je výsledkem nezvládnuté
veřejné soutěže vypsané městem, je zároveň i zdrojem pověstí o údajném porušení pravidel soutěže,
neboť realizace se zcela liší od původního modelu vítězného návrhu.

Podobně nešťastný je příběh sochy starosty Františka Ulricha v Hradci Králové od Stanislava
Hanzíka. Podle odborníků i značné části veřejnosti vykazuje socha tak slabou výtvarnou a řemeslnou
kvalitu, že ji město uložilo do skladu technických služeb. Někteří zastupitelé však přemýšlí o jejím
„oživení“. Bohužel ani trans parentní veřejná soutěž není zárukou vzniku kvalitního uměleckého
díla, pokud soutěž podléhá politickým tlakům či nepotismu.

OBCHOD (MERKUR)
Vincenc Makovský, bronz, 1938, Jiráskovy sady – Střelovna; zápůjčka městu Příbram, vráceno

do Národní galerie Praha
Vincenc Makovský (1900–1966) byl český akademický sochař, malíř, designér, profesor brněnské

techniky a profesor Akademie výtvarných umění v Praze. Alegorickou sochu Obchodu vytvořil
Vincenc Makovský jako protějšek pro alegorii Průmyslu. Obě téměř třímetrové bronzové plastiky
původně stály u pražské Peněžní burzy (součást Národního shromáždění, dnes nová budova Národ-
ního muzea).

V roce 1945 byla tato vynikající sochařská díla čelného představitele meziválečné avantgardy
přemístěna do sbírky Národní galerie na Zbraslav a nakonec rozdělena. Průmysl je dnes umístěn
v parku u Sokolovské ulice ve Vysočanech a Obchod stál zhruba do roku 2004 až 2005 v příbramském
parku. Poté začala kolovat zpráva, že socha zmizela a je nezvěstná (stále uváděno v památkovém
katalogu Národního památkového ústavu). Ve skutečnosti Národní galerie ukončila zápůjčku
tohoto jedinečného díla, protože město Příbram údajně odmítlo požadavek financovat jeho zabez-
pečení.

SV. VÁCLAV
Stanislav Hanzík, diorit, 1998, Václavské náměstí (horní část ulice Pražská) 
Stanislav Hanzík (1931–2021) byl český sochař, který se věnoval především volné plastice, por-

trétu a realizacím v architektuře. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér Jana
Laudy. 

Samostatně stojící figura světce na leštěném podstavci byla vytvořena jako symbolický duchovní
pandán pro kašnu od architekta Zdeňka Meisnera (1949, studium ČVUT Praha). Původně chtěl
architekt Meisner na místě osadit zrušenou barokní kašnu z Dlouhé ulice (která je dnes v torzovitém
stavu rozložená na desky v otevřeném skladu Technických služeb města Příbrami). Nově vytvořená
kašna byla pojednaná jako plastický reliéf příbramské krajiny s vodním dílem Struhy. Voda padající
z trysek na kámen názorně ukazovala, jak fungoval systém tohoto vodního díla, jehož účelem bylo
dopravit vodu z úbočí Středních Brd až do příbramských dolů.

Architekt nejprve hledal barokní sochu sv. Václava, neboť i na kašně citoval barokní tvarosloví,
osazena však byla nová, plochá figura od sochaře Stanislava Hanzíka na vodorovném podstavci.
Kašna s „krajinou“ byla posléze odstraněna, čímž z původního konceptu zůstalo jen nefunkční
torzo figury bez kontextu. Socha světce je údajně podrobována „intervenci“ místních občanů, kteří
pod vlivem alkoholu světci ohýbají břevno, na němž je praporec osazen, v roce 2019 vandalové
praporec dokonce utrhli.

S Radoslava Schmelzová, Jan Freiberg
kurátoři výstavy Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945

S Foto: Jiří Thýn (1, 3); czumalo.wordpress.com (2)

Sochy v Příbrami (I.)
V Příbrami je mnoho soch a plastik, mnohé z nich jsou však (polo)zapomenuté. Tímto seriálem navazujeme na nedávnou výstavu
Galerie Františka Drtikola a jednotlivá sochařská díla přibližujeme. 
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BRDY A PODBRDSKO

Vrcholovou partii Marásku (dříve Morázku)
tvoří jihovýchodně orientovaná řada rozeklaných
skal, často hustě zarostlých a obtížně přístup-
ných. Nejvyšší a nejzajímavější část, označená
tabulkou, však poutníkovi umožňuje dobrý přís-
tup a pěkný rozhled přes jihozápadní Čechy až
kpohraničním horám. Vlevo mezi stromy uvidí-
me stožár nedalekého vysílače Na Burku. Pod
skalami se do údolí spouští kamenné moře.

Na jižních svazích, níže pod temenem
Marásku, najdeme zajímavá chráněná území,
a to Přírodní rezervaci Fajmanovy skály
a Klenky a Přírodní rezervaci Chynínské buky.
Avšak také severovýchodní svahy Marásku
jsou obohaceny přírodními zajímavostmi, ze -
jména Přírodní památkou Míšovské buky, kte-
rá se rozkládá v lokalitě zvané Obrovo dílo.
Nedaleko je také rozsáhlejší Přírodní rezerva-
ce Getsemanka, kterou rozhodně stojí za to
navštívit.

Na vrchol Nad Maráskem se nejspíše vydáme
z Míšova, odkud vyrazíme po červené (případně
po cyklostezce 2168) jižním směrem. Nejprve
lesem vystoupáme k boudě Pod Maráskem,
odtud vzhůru kolem zmíněné Přírodní památky
Míšovské buky (mineme ji vlevo) dojdeme ke
křižovatce se žlutou Nad Maráskem. Odtud pár
desítek metrů vzhůru dorazíme k samotnému
vrcholu.

K cíli se pochopitelně můžeme také vydat po
žluté z Borovna či po lesních cestách z Nových
Mitrovic, z Chynína kolem zmíněných přírod-
ních rezervací nebo také po červené přes lovec-
kou chatu Moricku z nedalekého Třemšína.

„Míšov a Morázek jsou dvě čarovné kulisy
brdského divadla: jedna idylická, druhá roman-
tická až bizarní,“ píše v roce 1925, rok před
vyhlášením vojenského prostoru v Brdech, zna-
lec a obdivovatel Brd Zdeněk Tlamich.

S Jaroslav Hodrment

Nad Maráskem, nejnižší brdská osmistovka
Nižší ze dvou osmistovek Jižních Brd, vrchol Nad Maráskem (805 m), najdeme necelých 5 km severozápadně od známějšího
Třemšína (827 m). Na rozdíl od poklidného, majestátního Třemšína však vrcholové skalisko Nad Maráskem, ze kterého se na svět
dere porost pokroucených borovic, činí tuto brdskou horu značně dramatičtější, navíc s pěknou vyhlídkou.

Nad Maráskem, v pozadí vysílač Na Burku. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Bouda Pod Maráskem

GPS start: Míšov
49.6229586N, 13.7251117E
Oblast: Brdy
Trasa: mapy.cz/s/ludetubohe
Délka Míšov – Nad Maráskem a zpět: 
9,2 km
Typ: pro pěší
Náročnost: střední
Značení: červená
Zajímavosti na cestě: 
bouda Pod Maráskem
Další tipy na výlet: brdyapodbrdsko.cz
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Židé se začali usazovat v Příbrami až po polo-
vině 19. století. Samuel Beständig (*24. června
1824 v Dubenci) byl ženatý s Terezií (*1822
v Praze) a získal tu prozatímní povolení k poby-
tu od  března 1852 do ledna 1855. Teprve
v květnu 1857 mu místodržitelství povolilo
obchod se smíšeným zbožím (střižním a kožeš-
nickým, kuřáckým a zámečnickým zbožím
a s dámskými oděvy), s obilím a dobytkem. 

BEROU NÁM OBŽIVU
Starousedlíci si stěžovali, že přicházející Židé

berou dosavadním živnostníkům obživu. Zdejší
řemeslníci, stále ještě svázaní zastaralými
cechovními řády, jim ve skutečnosti nebyli
schopni konkurovat ani kvalitou, ani množ-
stvím svých výrobků. Obchodníci tvrdili, že
díky státnímu monopolu mají Židé obchodová-
ní snazší. Příbramská městská rada písemně
požádala 6. února 1858 ministerstvo vnitra
o „odstranění Židů z Příbrami“, jelikož se prý
poměry k obživě zdejšího obyvatelstva ocitly
v politováníhodném stavu, neboť Izraelité
v krátké době přebrali všechny obchody. Její
žádosti ministerstvo nevyhovělo. Měšťané také
žalovali, že Židé od horníků nakupují střelný
prach a další věci, a tak dělají škodu hornímu
eráru.

Židé přicházející z okolních vesnic a malých
měst do Příbrami se tu na rozdíl od Židů usazu-
jících se v Praze snažili zapojit do bilingvní čes-
koněmecké společnosti a sociálně podpůrných
spolků a akcí, někteří se přidali k českožidov-
skému národnímu hnutí. Přesto byli častým ter-
čem nenávisti. Právě Samuel Beständig výrazně

přispěl ke konsolidaci zdejší náboženské obce
a k dobrému spolužití s nežidovským obyvatel-
stvem. Byl předsedou Podpůrného a pohřební-
ho spolku izraelitské obce Příbram, Kamenná
a Dobříš. Tento spolek pomáhal jak členům své
konfese, tak lidem ostatních vyznání, například

daroval školním dětem chudých rodičů nové
oblečení.

Roku 1858 vznikla příbramská náboženská
obec, jejímž představeným se stal právě Samuel
Beständig. Uspořádala mezi svými členy sbírku
a za vybrané prostředky včetně značné sumy
z vlastních Beständigových peněz vybudovala
v roce 1875 synagogu. 

Beständigovo morální, občanské a politické
chování bylo podle dochovaného spisu Okres-

ního úřadu v Příbrami výborné. Byl loajální
k vládě a v tomto duchu uplatňoval svůj vliv na
své souvěrce. Proto mu na základě výnosu
ministra vnitra vláda vyslovila 4. ledna 1876
písemné uznání za jeho obecně prospěšnou čin-
nost.

V lednu a únoru 1882 se ve městě objevily
plakáty útočící proti úředníkům báňského ředi-
telství, Židům a Němcům v Příbrami a na Bře-
zových Horách. Došlo k incidentu mezi českými
a německými dělníky, množily se stížnosti hor-
nictva na neutěšené poměry v dolech. V časo-
pise Horymír byla propagována antisemitská
brožura Moje odpovědi rabínům, aneb Pět psaní
o talmudu a židovské rituelní vraždě A. Rohlinga
z roku 1877, která byla plná nesmyslů, ale
v okolí velmi rozšířena.

VYTLUČENÁ OKNA
O prvním židovském velikonočním svátku

1883 byla vytlučena okna synagogy a opako-
valo se to i v květnu. Další protižidovské demon-
strace a výtržnosti vypukly v polovině února
1889 na Březových Horách, v Podlesí a okolí.
Byly nalezeny štvavé plakáty proti židovským
občanům, v nichž se psalo, že se mají řezat a že
zabili korunního prince Rudolfa (ve skutečnosti
si vzal život sám). 

Obchodník Moritz Edelstein z Březových Hor
dostal dopis, v němž mu anonym vyhrožoval
smrtí. Obchodník David Pereles v Příbrami
obdržel asi v dubnu 1890 dopis, v němž se mu
vyhrožovalo revolucí. Hejtmanství tedy upo-
zornilo magistrát, že by mladí lidé, nezaměstna-
ní nebo „bez práce se nalézající lůza“ mohli
proti Židům ostře vystoupit.

ŽALOBY PRO NESPLACENÝ DLUH
Problémem příbramského okresu byla sku-

tečnost, že Židé byli velmi často věřiteli dělníků
a horníků, pracujících celé dny za mizivé mzdy
stěží pokrývající jejich nejnutnější potřeby. Tíži-

Sociální problémy a rasová nesnášenlivost
v roce 1892
Začátkem února 1892 předal sedmašedesátiletý příbramský židovský obchodník Samuel Beständig vedoucímu zdejší pošty
Františkovi Neubauerovi výhrůžný dopis odeslaný 16. ledna 1892 z Plzně, který mu byl doručen o den později. Poštmistr ho odnesl
na četnickou stanici, která ho 9. února 1892 postoupila okresnímu soudu.

Pražská ulice v době, kdy v ní měl Samuel Beständig svůj obchod v č. p. 14/II naproti knihkupectví Eugena
Petersona. Foto (2×): SOkA Příbram

Oznámení o úmrtí Samuela Beständiga. 
Foto: Itai Hermelin, Geni.com

Samuel Beständig výrazně
přispěl ke konsolidaci zdejší
náboženské obce
a k dobrému spolužití
s nežidovským
obyvatelstvem.



vá situace mnoha dělnických rodin, často
ovšem zhoršovaná nerozumnými výdaji napří-
klad za alkohol, vedla k nepokojům. Každý rok
došlo k okresnímu soudu asi 2400 záležitostí
a většinou to byly žaloby Izraelitů na dělníky
v dolech pro nesplacený dluh. Tyto dlužníky
pak političtí nacionalističtí agitátoři štvali proti
Židům. 

Samuel Beständig měl podezření, že pisate-
lem nebo objednavatelem dopisu mohl být zed-
ník Josef Kubín bydlící v Plzeňské ulici, kterého
před Novým rokem 1892 upomínal právě
o zaplacení dluhu 9 zl. 46 kr. Dne 11. února
1892 okresní soud oznámil tuto věc státnímu
návladnictví v Praze, které 2. března 1892 naří-
dilo okresnímu soudu věc co nejrychleji vyšetřit
a ukončit. 

Dne 21. února 1892 byl Samuel Beständig
vyslechnut. V dopisu psaném česky, ale kuren-
tem (!) s množstvím pravopisných chyb ho pisa-
tel oslovoval například „pse z prdele, potvoro
židovská“ a dalšími velmi sprostými slovy mu
vyhrožoval ublížením na těle, že už se na něj
několik lidí chystá, že chcípne, a aby si připravil
škopek na střeva. Hrozil mu také červeným
kohoutem (vypálením). Po obdržení dopisu se
Beständig nějaký čas bál po setmění sám vyjít
z domu. Proto mu trvalo, než výhrůžný dopis
předal úřadům. 

ROZPÁRÁM VÁS
Beständig vypověděl, že si ho Kubín při upo-

zornění na nezaplacený dluh na ulici změřil
pohledem shora až dolů a řekl: „Jestli ještě jed-
nou budete mi říkati o ty peníze, tedy vás roz-
párám a vysoukám z vás střeva.“ Když tedy
Beständig v dopisu viděl slova o škopku na stře-
va, napadlo ho, že mu ten list poslal Kubín, suro-
vý chlap a rváč. Beständig nevěděl o nikom
jiném, kdo by k němu choval takové nepřátel-
ství. Rukopis Kubína však neznal a nevěděl,
zdali má někde u Plzně nějaké příbuzné.

Dne 6. března 1892 byl vyslechnut čtyřice-
tiletý Josef Kubín narozený ve Višňové, otec
pěti dětí ve věku 5–16 let, již trestaný pro pře-
stupek podle § 411 o úmyslném tělesném
poškození (např. při rvačkách). Uměl číst
a psát, do 20 let žil u rodičů. Tvrdil, že výhrůž-
ný dopis Beständigovi nenapsal, ani ho nedal
napsat. Popřel, že by Beständigovi někdy před
Novým rokem vyhrožoval. Soudní úředník ho
nechal do vyšetřovacího protokolu vlastno-

ručně napsat část onoho listu, text mu dikto-
val. Kubín ho napsal napřed latinkou, písmo
nesouhlasilo. Pak ho úředník vyzval, aby psal
takzvaným švabachem, písmo opět nesouhla-
silo. Na dotaz, zda má v Plzni nebo u Plzně pří-
buzné, uvedl, že jeho manželka Anna pochází
z Plískova u Zbiroha, ale v Plzni žádné příbuzné
nemají. Vyšetřovací spisy byly téhož dne zaslá-
ny státnímu návladnictví v Praze, které na
jejich základě 7. března 1892 striktně ozná-
milo okresnímu soudu, že vzhledem k tomu,
že se mu nepodařilo odhalit viníka, neshledává
důvod k dalšímu Kubínovu stíhání. Případ byl
odložen, útoky na Židy však nepřestaly. Samu-
el Beständig mizí z příbramských evidencí oby-
vatel už před rokem 1900. S  největší
pravděpodobností se raději odstěhoval do Pra-

hy. Tam jakýsi Samuel Beständig zemřel 14. říj-
na 1904 v 81. roce svého života, věnovaného
dobročinnosti, jak je uvedeno na jeho úmrtním
oznámení.   

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram
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Část výhrůžného dopisu psaného kurentem, doručeného Samuelu Beständigovi v lednu 1892. 

Poznáte někoho na fotkách?

Státní okresní archiv pátrá po identitě lidí
z Příbramska na fotografiích z první polo-
viny 20. století. Ukažte je i svým rodičům,
babičkám a dědečkům, prababičkám a pra-
dědečkům, pratetám a prastrýcům. Mohou
ještě někoho poznat. Fotografie jsou na
webu: ebadatelna.soapraha.cz/a/2075/1.
Nahoře na liště je i možnost Náhledy pro
prohlížení více snímků najednou. Nová čís-
la snímků se zobrazují dole a jejich soupis
najdete na stejném webu ve složce Doku-
menty nebo pod přímým odkazem
1url.cz/mKGT8.
Pokud najdete své předky, příbuzné a jejich
přátele nebo alespoň vám bude povědomé
jméno ze seznamu či třeba poznáte vojen-
skou uniformu, napište údaje s číslem
snímku na e-mailovou adresu
katerina.jobekova@soapraha.cz. Můžete i
volat na tel. 311 000 709 nebo 737 277 827.

1. února 1962
V Příbrami propukla chřipková epidemie,

která donutila zavřít výrobu v závodě

Caloria.

1. února 1922
Byla Františkem Klímou založena

Pamětní kniha horního města Příbramě,

nejstarší novodobá příbramská kronika.

2. února 1862
Konala se ustavující valná hromada

Čtenářského spolku na Březových

Horách.

2. února 1932
V příbramské Sokolovně vystoupil

světoznámý český houslista Jan Kubelík.

4. února 1972
V Příbrami se uskutečnila okresní

konference pionýrských pracovníků.

13. února 1992
Byl obnoven Spolek Prokop.

17. února 2002
Zemřel Vladimír Vepřek, příbramský

sbormistr a učitel hudby.

25. února 1922
Kvůli nedostatku uhlí, způsobenému

stávkou horníků, bylo zastaveno

vyučování na některých příbramských

školách. 

26. února 1872
Narodil se Václav Johanis, poslanec,

senátor a čestný občan města Příbramě,

titulovaný jako „ochránce hornického

stavu“.

28. února 1862
Městská rada na slavnostní schůzi v sále

na Střelovně udělila čestné měšťanství

knížeti Karlu ze Schwarzenberka a knížeti

Rudolfu z Thurn-Taxisu.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUM
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc únor. Tajenka ze zpravodaje č. 1/2022:
Hodně štěstí a zdraví v novém roce. Knihu vyhrává Danuše Průšová. Blahopřejeme. Kniha je
připravena v redakci k vyzvednutí.

Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář/ka,
jehož/jejíž správně vyluštěná tajenka bude doručena jako jedenáctá v pořadí, od nás dostane
pěknou knihu.

SPOLEK PRO KOČKU
spolekprokockupribram.cz

Máňa: 
asi tříměsíční,
očkovaná, hodná,
mazlivá a hravá

Silvestr: 
zhruba tříměsíční,
čerstvě nalezený,
hodný a mazlivý

Šarlot: 
čtyřletý, krásný,
chlupatý, očkovaný
a kastrovaný,
bojácný. Po zvyknutí
velký mazel.

PSÍ ÚTULEK LAZEC
utulekpribram.cz

Bary: 
asi osmiletý
kříženec rotvajlera,
odchycen 3. října
2021 u Svaté Hory.

Dante: 
přibližně dvouletý
kříženec ridgebacka,
odchycen 3. 10. na
Sázkách. Pes měl fia-
lový obojek a výcvi-
kovou ohlávku.

Agáta:
5–6 let stará křížen-
ka německého ovčá-
ka. Odchycena byla
26. 6. v lesoparku.
Z počátku je bázlivá,
ale jinak přátelská
a mazlivá.

Zvířata k adopci

1. Zamítnout: To, že v dnešní době můžeme mít
téměř všechno okamžitě a docela levně, ne -
znamená, že to také mít musíme. Zamítnutí
nás nabádá k tomu si uvědomit, co v životě
skutečně chceme mít.

2. Zredukovat: Zeptejme se sami sebe, kolik
věcí, které máme, opravdu potřebujeme. Je
potřeba mít plnou skříň oblečení, když stejně
nosím dokola deset oblíbených kousků?

3. Znovu použít: Kupujme věci, které se dají
znovu použít (lahev na vodu, taška na nákup,
látkový kapesník). Kupujme věci z druhé
ruky a staré nabízejme dál (vše, co nám už
posloužilo a dál to nepotřebujeme, můžeme
poslat dál – oblečení pro děti, knížky nebo
nábytek). Opravujme věci. Sdílejme a půjčuj-
me si.

4. Vytřídit a zkompostovat: Pokud nakupujeme
v obalech, zaměřme se na zboží v jednodru-
hových obalech (lépe se recyklují). Bioodpad
patří na kompost, ne na skládku. Najděte si
nejbližší popelnici na bioodpad (v Příbrami
je máme na několika místech), shromažďujte
odpad doma a vozte jej na chatu nebo ke zná-
mým na kompost nebo si pořiďte malý kom-
postér na balkon.

5. Zahodit: Pokud se zaměříme na ostatní body
pyramidy a ještě k tomu přidáme změnu myš-
lení, množství směsného odpadu v našich
životech se bude zmenšovat. 

S Kateřina Hasáková

Bezodpadová
pyramida
V minulém článku jsem vám přiblížila
problematiku plýtvání jídlem a možné
varianty, jak mu předejít. Dnes se
podíváme na princip bezodpadové
pyramidy, která nám může být
průvodcem omezení odpadu. Vizuálně
si představte obrácenou pyramidu, jejíž
vrchol je nejširší.

Neplýtvat je in. Foto: L. Dzurendová, Unsplash
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JEDNACÍ SÁL ZM, NÁM. TGM 121
14. 2. 16.00 Zasedání ZM Příbram
16. 2. 16.30 Veřejné projednání regulace

reklamy

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
4. 2. 19.00 Soudné sestry
7. 2. 19.00 Limonádový Joe
8. 2. 19.00 Špinavý obchod
9. 2. 19.00 Zdeněk Izer

10. 2. 19.00 Veselé Velikonoce
13. 2. 17.00 Maryša
14. 2. 19.00 294 statečných
15. 2. 19.00 Michal Hrůza & Kapela Hrůzy
16. 2. 19.00 Podivný případ se psem
20. 2. 16.00 Přišel na večeři
21. 2. 16.00 Jméno
22. 2. 19.00 Limonádový Joe
25. 2. 10.00 Přišel na večeři
26. 2. 19.00 Jméno
27. 2. 15.00 Strašidelný mlýn
28. 2. 19.00 Duety

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
4. 2. 20.00 Srdce na dlani
5. 2. 16.00 Mimořádná událost
5. 2. 19.00 Moonfall
6. 2. 16.00 Spider-Man: Bez domova – 3D

10. 2. 19.00 Uncharted
11. 2. 20.00 Smrt na Nilu
12. 2. 16.00 Tajemství staré bambitky 2
12. 2. 19.00 Vem si mě
13. 2. 16.00 Uncharted
15. 2. 16.00 Šťastný nový rok 2
15. 2. 19.00 Srdce na dlani
17. 2. 19.00 V létě ti řeknu, jak se mám
18. 2. 20.00 Moonfall
19. 2. 16.00 Tajemství staré bambitky 2
19. 2. 19.00 V létě ti řeknu, jak se mám
20. 2. 16.00 Zpívej 2
24. 2. 19.00 Zpráva o záchraně mrtvého
25. 2. 20.00 Belfast
26. 2. 16.00 Tajemství staré bambitky 2
26. 2. 19.00 Pes
27. 2. 16.00 Haftaňan a tři mušteriéři

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
9. 2. 19.00 Třicet devět stupňů

10. 2. 10.00 Druhá strana kulis
15. 2. 10.00 Chleba s máslem
17. 2. 19.00 Druhá strana kulis
23. 2. 19.00 Chleba s máslem

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
2. 2. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny

s Michalem Dlouhým

DIVADLO A. DVOŘÁKA – FOYER
12. 2. 14.00 Prohlídka divadla
19. 2. 17.30 Jiří Stivín a Vladimír Strnad –

koncert

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
6. 2. 15.00 Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo

5. 2. 22.00 DJ LuDJek
6. 2. 17.00 Minidisco pro děti
9. 2. 19.00 S Kopim pěšky napříč

Slovenskem, cestou hrdinů SNP –
přednáška

18. 2. 20.00 Mucha – koncert
25. 2. 20.00 Gentiana – koncert

JUNIOR KLUB

1. 3. 9.00–15.00 Den otevřených dveří
WALDORFSKÁ ŠKOLA, DLOUHÁ 163

KNIHOVNA JANA DRDY
1. 2. 17.00 Historie a současnost ZOH.

Přednáška Josefa Bicana
2. 2. 16.00 Čtení z francouzské literatury. Čte

Stanislav Sloup
3. 2. 16.00 Drdík. Setkání pro děti a rodiče,

kteří rádi čtou a tvoří. Pobočka
Škola

9. 2. 16.00 Čtení z francouzské literatury. Čte
Stanislav Sloup

15. 2. 17.00 Dějiny umění: Říše Mezoameriky.
Přednáška Jany Froňkové

16. 2. 16.00 Čtení z francouzské literatury. Čte
Stanislav Sloup

16. 2. 18.00 Jak při péči myslet i na sebe aneb
Prevence syndromu vyhoření –
beseda Dementia I.O.V.

17. 2. 8.30 Brain & Breakfast. Inspirativní
snídaně

23. 2. 16.00 Čtení z francouzské literatury. Čte
Stanislav Sloup

21.–25. 2. Příměstský tábor pro děti

SVATÁ HORA
2. 2. 17.30 Lidé ze svatohorských vín: Přibík

Jeníšek z Újezda a Carlo Lurago.
Přednáška Věry Smolové

5. 2. 15.00 Svatohorské malé filmové
exercicie: Hastrman

11.–12. 2. Zážitková noc na Svaté Hoře
25.–26. 2. Zážitková noc na Svaté Hoře

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
4. 2.–27. 3. Výstava obrazů Květy a Jitky

Válových (vernisáž 3. 2.)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 2. 9.00–13.00 Cesta za pokladem  
21.–25. 2. Příměstský tábor pro děti

ZŠ PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY – BASKETBAL
5. 2. BK Příbram 2000 vs Válečníci Děčín
6. 2. BK Příbram 2000 vs Sluneta USK Ústí

nad Labem

5. 2. 17.00 Volejbal: Euro Sitex Příbram vs Lvi
Praha

19. 2. 9.00 Házená: 5. ročník Memoriálu
Ing. Z. Vojíře – přípravný turnaj
mladších žáků

26. 2. 17.00 Volejbal: Euro Sitex Příbram vs
Beskydy

SPORTOVNÍ HALA

HC PŘÍBRAM
2. 2. 18.30 HC Příbram vs HC Klatovy
9. 2. 18.30 HC Příbram vs IHC Králové Písek

16. 2. 18.30 HC Příbram vs HC Tábor
23. 2. 18.30 HC Příbram vs BK Havlíčkův Brod

19. 2. 10.00 Masopust 
21.–25. 2. Příměstský tábor pro děti

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Veřejné bruslení:
14.00–16.00 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26. a 27. 2.
Dětské bruslení:
8.00–9.00 20. 2.
Dětské bruslení:
10.00–11.00 21., 22., 24. 2.

ZIMNÍ STADION – MALÁ HALA

Veřejné bruslení (senioři):
11.00–12.00 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22. a 24. 2.
Dětské bruslení:
10.00–11.00 25. 2. 

ZIMNÍ STADION – VELKÁ HALA

do 30. 6. Výstava: Život a cesty československých
legionářů

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

21.–25. 2. Příměstský tábor pro děti
SZM PŘÍBRAM

14. 2.  13.00 Přednáška o bylinkách
a mastičkách 

15. 2. 16.00 Šťastný nový rok 2: Dobro došli –
kino 

16. 2. 10.00 Přednáška s promítáním –
Bojanov

21. 2.  13.00 Informační schůzka 

SENIOR POINT

1. 2. 17.00 Vernisáž výstavy fotografií:
Martin Andrle: Na vsi.
Výstava potrvá do 31. 3.

17. 2. 17.00–21.00 Workshop: Léčení vodou,
léčení hlínou s Alenou
Gajduškovou

22. 2. 18.00 Duo gingerose – koncert

YESBEZ – VILA OBORA

SK SPARTAK
9. 2. SK Spartak Příbram vs MFK Dobříš

(O pohár starosty města Příbram) 

inzerce

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI 

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

18. 2. 20.00 Bon Pari + Dexempo – koncert
26. 2. 20.00 No Time For Anything – koncert

PB Bowling KLUB
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