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NEBÁT SE A INVESTOVAT

V letošním roce přesáhnou 
příjmy města jednu miliardu
korun. Výdaje budou ještě

o několik stovek milionů vyšší,
a přes to se tím město nezadluží.
Peníze jsou v městské kase nastřá-
dány, leží na termínovaných účtech
a čekají na příležitost, až budou moci
posloužit k rozvoji města.

V minulém volebním období se
podařilo dokončit velké investiční
akce v součtu za stovky milionů
korun. Kdybych měl namátkou
vybrat pět z nich, byl by to nový
domov seniorů, kanalizace v osadě
Lazec, pěší zóna Cíl, revitalizace vni-
trobloku Gen. Kholla nebo nové hle-
diště v divadle. To je pochopitelně
jen zlomek z toho, co se udělalo.

Z loňského do letošního roku
pokračují plánované investice za dvě
stě milionů korun. I zde jen namát-
kou zmíním jen pár z nich. Jde napří-
klad o kompletní rekonstrukci
Prokopské ulice nebo vybudování
parku u Čekalíkovského rybníku
včetně dvou parkovišť nebo vybu-
dování parkovacího domu na auto-
busovém nádraží. Ani letos
nezapomeneme na velké investice
do infrastruktury, do vodovodů
a kanalizací, do chodníků a silnic, 
do škol a školek.

Blíží se doba, kdy budeme reali-
zovat doposud největší záměry v his-
torii města. Čeká nás rekonstrukce
aquaparku a intenzifikace čistírny
odpadních vod. V součtu jsou to díla
za více než půl miliardy korun. Jak
ukazují nezávislá hodnocení, máme
zdravou, a hlavně silnou městskou
ekonomiku. I když nás minimálně
letos čekají výrazně vyšší výdaje spo-
jené s růstem cen energií, dokážeme
se s tím vyrovnat a uzpůsobit rozpo-
čet tak, aby zbývalo dostatek pro-
středků na nutné investice a opravy.
Čekají nás finančně náročnější časy,
to bezpochyby, nicméně i pro ně pla-
tí, že je nezbytné se nebát a investo-
vat.

S Jan Konvalinka
starosta města Příbram

* Městský zpravodaj Kahan byl v roce 2022 vyhodnocen jako nejlepší zpravodaj ve Středočeském kraji (kategorie
měst nad 10 000 obyvatel) a druhým nejlepším v České republice. Ocenění bylo uděleno společností Kvalikom.
V minulosti Kahan jako nejlepší městský zpravodaj získal ocenění v letech 2016 a 2017. Soutěž tehdy vyhlašovaly
Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, Unives.eu,
Angelus Aureus a Sdružení místních samospráv České republiky.
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Příměstský tábor
v knihovně

Knihovna Jana Drdy pořádá jarní příměst-
ský tábor v termínu od 27. února do 3. března.
Na programu jsou výlety, hry, soutěže
a výtvarné dílny. Tábor je určen pro děti 
od 1. do 5. tříd ZŠ. Celý týden stojí 1800
korun. Informace podají Soňa Ryšavá a Petra
Holazová na tel. 326 551 476 nebo na dět-
ských odděleních Knihovny Jana Drdy.

Do minulosti Svaté
Hory s Věrou
Smolovou

V refektáři probošství na Svaté Hoře začal
v  lednu cyklus přednášek Věry Smolové
nazvaný Cesty do minulosti Svaté Hory.
Témata dalších vystoupení jsou následující:
1. února – O svatohorských krámech; 1. břez-
na – O svatohorské škole a muzikantech;
5. dubna – O svatohorských polích a loukách;
3. května – O svatohorských pokladech. Začá-
tek je vždy v 17.30. V ceně je zahrnuta také
degustace svatohorských vín. Podrobnosti
poskytne Svatohorská prodejna a infocen-
trum.

Kiwanis v Podlesí
Kiwanis klub Příbram pořádá Společenský

večer první republiky, který se uskuteční
v sobotu 18. března v Pivovaru Podlesí. 
Od 20.00 hrají Aleš Chovaneček, Veronika
Fraitová a Karel Čihák. Retro oblečení je podle
organizátorů vítané, nikoliv však povinné.
Výtěžek 18. ročníku akce je určen potřebným
dětem.  

Měření radonu 
na pracovišti

Povinnosti měření radonu na pracovišti
stanoví zákon č. 263/2016 Sb., atomový
zákon, a vyhláška č. 422/2016 Sb. Cílem
měření je zjistit, zda je na předmětném pra-
covišti překročena referenční úroveň
300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu
(OAR) – §97 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Úze-
mí města Příbram spadá do oblasti, kde je
pravděpodobnost překročení referenční
úrovně podle § 93 odst. 1 vyšší než 30 %.
Více informací o tom, která pracoviště
podléhají této povinnosti, jakým způso-
bem žádat o měření radonu či kontakty
najdete na webu radonovyprogram.cz/pra-
coviste.

Jak na ověření podpisu
Občané, kteří se nemohou osobně dostavit na úřad (např. ze zdravotních důvodů), mohou

požádat o ověření podpisu v místě bydliště, příp. v domově seniorů, nemocnici, LDN. Termín
si žadatel může domluvit na tel. 318 402 583, případně osobně na oddělení matriky, kancelář
č. 213 (naproti Sokolovně, 1. patro). Žadatel hradí poplatek pouze za úkon ověření podpisu,
tj. 30 Kč za jeden podpis.

Výročí popravy v Brandenburgu
V pátek 17. února 2023 si připomeneme tragické osudy 16 občanů Příbramska, kteří se

zapojili během 2. světové války do protinacistického odboje a za tuto činnost byli 19. února
1945 popraveni ve věznici v Brandenburgu u Berlína. Pietní shromáždění se uskuteční 
od 11.00 v obřadní síni Městského úřadu Příbram v Zámečku-Ernestinu.

Masopust v Hornickém muzeu Příbram
V Hornickém muzeu Příbram se v sobotu

18. února od 10.00 uskuteční tradiční maso-
pustní průvod a lidová veselice v prostředí
historických báňských objektů. Na přípravě
této akce muzeum již 20. rokem spolupracuje
se Sborem dobrovolných hasičů z Bohutína,
který masopust pořádá od roku 1926. Sou-
částí programu budou humorné scénky čer-
pající z bohatých hornických tradic, chybět
nemohou ani hornické písničky. Vstupné činí
symbolickou jednu korunu.

Pravidelné vítání občánků
V obřadní síni na Zámečku se pravidelně

koná uvítání nových občánků města Pří-
bram. Slavnostní obřad probíhá vždy
poslední čtvrtek v měsíci kromě prázdnin
(červenec, srpen) a vánočních svátků (pro-
sinec). Zájemci se mohou přihlásit přímo 
na oddělení matriky, kancelář č. 213 (napro-
ti Sokolovně, 1.  patro) nebo telefonicky 
na čísle 318 402 583. Podmínkou je trvalý
pobyt nového občánka na území města Pří-
bram.

Škola Termín Čas Způsob zápisu dětí
ZŠ pod Svatou Horou 3. dubna 2023 13.00–18.00

4. dubna 2023 13.00–16.00
ZŠ Jiráskovy sady 14. dubna 2023 14.00–18.00 Prezenční forma po předchozí 

rezervaci a podání přihlášky 
15. dubna 2023 9.00–12.00 přes platformu Zápisy online.

ZŠ Březové Hory 1. dubna 2023 9.00–16.00
ZŠ 28. října 1. dubna 2023 8.00–13.00 Osobní přítomnost rodičů a dětí

2.–5. dubna 2023 Online zápisy
ZŠ Bratří Čapků 14. dubna 2023 13.00–18.00
ZŠ Školní 1. dubna 2023 8.00–17.00
Waldorfská ZŠ 14. dubna 2023 14.00–17.00

15. dubna 2023 9.00–11.00

Zápisy do 1. tříd příbramských
základních škol 2023/2024
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Setkání s dodavateli
S plánem investičních akcí pro rok 2023 se budou moci zájemci o veřejné zakázky seznámit

na setkání Meet the buyer (setkání s kupujícím), které se uskuteční ve středu 1. února od 14.00
v jednacím sále v budově bývalých Rudných dolů na náměstí T. G. Masaryka. „Setkání Meet
the buyer pořádáme již počtvrté. Těším se, že se zájemci o veřejné zakázky budeme moci setkat
tváří v tvář. Pro zájemce z větší vzdálenosti připravíme opět záznam, který budou moci zhlédnout
online. Tento způsob představení projektů si dodavatelé pochvalují, neboť díky tomu mají rámcový
přehled, kdy se jaká zakázka bude soutěžit,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Adaptační skupiny už nejsou potřeba
Příbram ukončila fungování tzv. adaptačních skupin, které byly určeny pro ukrajinské děti a jež

fungovaly v rámci Senior Pointu v Žežické ulici. Podle starosty Jana Konvalinky se děti zapojily 
do běžné školní výuky s českými žáky, aoddělené skupiny tak postrádaly smysl. Skupiny byly zalo-
ženy krátce po zahájení ruské agrese na Ukrajině a přílivu běženců, především matek s dětmi.

Pracovat pro město
Příbram nabízí kobsazení volná pracovní místa. Jsou to strážník/čekatel uMěstské policie Příbram,

právník v Odboru práva a veřejných zakázek, pracovník pro majetkoprávní činnost v Odboru správy
majetku.Několik pracovních pozic nabízí také Centrum sociálních a zdravotních služeb města Pří-
bram. Jde např. o pradlenu pro Domov seniorů či všeobecnou sestru na DPP nebo DPČ. Technické
služby hledají řidiče vozů nad 12 t a zá vozníka pro středisko Svoz odpadů, a dělníka pro středisko
Veřejná zeleň. Podrobnosti najdete na úřední desce (elektronicky edeska.pribram.eu/eDeska) nebo
na webu CSZS centrum-pribram.cz a na webu ts-pb.cz.

„Enko“ 
otevře na jaře

V nemocnici probíhá stavba budovy N, kde
budou sídlit dětské obory, hotovo by mělo být
na jaře. Po kolaudaci apřestěhování začne rekon-
strukce přilehlého pavilonu D2. „To ssebou při-
nese řadu komplikací a přesunů, o kterých bude
nemocnice své pacienty včas informovat,“ uvedl
mluvčí nemocnice Martin Janota. Stavbu nedáv-
no navštívil místostarosta Miroslav Peterka, pro-
tože ve spolupráci směstem Příbram bude třeba
přebudovat zadní vstup do nemocnice ido budo-
vy N, který sousedí s městskými pozemky.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

inzerce

Místní poplatky za komunální odpad a za psy jsou splatné 
do 31. března 2023. Občané mohou hradit poplatky hned několika
způsoby, preferována je bezhotovostní platba. Výše poplatku 
za komunální odpad činí 720 korun. Poplatek za psy se různí podle
počtu či lokality, stanoví jej Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 
ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku ze psů. 

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 symbol je stejný jako v před-
chozích letech, případně jej sdělí pracovnice na tel. 318 402 341
nebo 318 402 241),

b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 
(variabilní symbol je stejný jako v předchozích letech, případně
jej sdělí pracovnice na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241),

3. v hotovosti na 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 k místnímu poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství se občané mohou obracet na Odbor ekonomický
i prostřednictvím e-mailu popelnice@pribram.eu.

Předtištěné složenky budou distribuovány až v druhé polovině
března pouze občanům, kteří do té doby poplatky neuhradí. Včasnou
úhradou poplatků přispějete ke snížení nákladů na tisk a distribuci
složenek.

Splatnost letošních poplatků
se blíží

Prodej RD v Tochovicích s bytem 3+1 a příslušenstvím,
pozemek 1 069 m2. 
Zatím ENB: G.  Cena: 3,9 mil. Kč sleva: 2,95 mil. Kč

Prodej velké garáže s užitnou plochou 26 m2 vhodné
k opravám v zahrádkářské kolonii mezi Příbramí
a Bohutínem. Cena: 260 tis. Kč

Prodej stavebního pozemku v Příbrami – Orlově,
1 024 m2 + podíl na cestu 143 m2

Cena: 2,95 mil. Kč

Pronájem kanceláří i s  parkováním v  Pří -
brami V – Zdaboř. K dispozici rekonstruované
kanceláře po 15 m2, ENB: G. 

Cena: 3 450 Kč/měsíc + služby

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
33 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:



Příbram letos čeká řada větších i menších
stavebních projektů
S jakými investičními plány vstupuje město Příbram do tohoto roku, seznámí následující přehled. Uvedené projekty jsou
realizačně plánovány především pro tento rok. Dosavadní zkušenost ale ukazuje, že z nejrůznějších důvodů dochází poměrně
běžně ke zpožděním oproti původnímu harmonogramu. Částky u jednotlivých projektů jsou včetně DPH (pokud není uvedeno
jinak) a spíše orientační, protože některé jsou ještě před uskutečněním výběrového řízení.

Kompletní přestavba
aquaparku 

Příprava rekonstrukce aquaparku trvá již několik let, resp. nyní třetí
volební období. V současnosti má město jednu nabídku od potenciálního
zhotovitele. Do konce února by měla být zhodnocena. Souběžně s posu-
zováním nabídky se připravuje výběr správce stavby (tým odborníků).
V květnu 2020 příbramské zastupitelstvo schválilo ukončení příprav,
které souvisely s „velkou“ rekonstrukcí aquaparku, tedy nejen přestav-
bou, ale výrazným rozšířením. Následně byla upravena projektová doku-
mentace a do prosince 2021 byly ukončeny předběžné tržní konzultace.
V loňském roce probíhalo výběrové řízení, které bylo opakováno. Zastu-
pitelstvo schválilo cenu do výběrového řízení s limitem 350 milionů
korun (bez DPH).  

350 000 000 korun (bez DPH)

Nová Prokopská 
na Březových Horách

Hlavním cílem je výměna kanalizace, vodovodu a vybudování nového
plynovodu. Následně dojde k úpravě povrchů, výstavbě veřejného osvět-
lení či polozapuštěných kontejnerů na odpad. Výběrové řízení vyhrála
firma 1. SčV, stavební práce by měly skončit v listopadu letošního roku.
S občany byly uzavřeny smlouvy o příspěvku na realizaci přípojky plynu,
po jejich vybudování budou ve vlastnictví majitelů nemovitostí. 

52 845 000 korun

| 6 |

HLAVNÍ TÉMA



Obnova zpustlého hřiště 
Na Cihelně

Záměrem města je renovovat zchátralé hřiště v lokalitě Na Cihelně
(v blízkosti viaduktu v ulici Osvobození) včetně vybudování parkoviště.
Na podzim bylo hřiště předáno stavební společnosti Invessales, výstavba
je plánována do letošního léta. Město požádalo o dotaci ve výši 
6,7 milionu korun od Národní sportovní agentury.

13 040 000 korun

Čekalíkovský rybník ve stylu
Ledro

Úpravy zahrnují rozsáhlé 2,5hektrové území kolem Čekalíkovského
rybníka, celá oblast bude koncipována jako park Ledro s odkazem 
na partnerství Příbrami a italské oblasti Valle di Ledro. V roce 2021 byla
opravena samotná vodní nádrž. Nyní se buduje nová cestní síť s mobi-
liářem, veřejné osvětlení a celkem 45 míst na dvou parkovištích (par-
koviště v Březnické je zkolaudováno, v Milínské bude v únoru uvedeno
do předčasného užívání). Projekt byl podpořen dotací z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, zhotovitelem je společnost Silnice Nepomuk.

45 237 000 korun

Parkovací dům 
u autobusového nádraží

Rozsáhlý projekt z hlediska přípravy i významu se chystá u autobuso-
vého terminálu. Parkovací dům se 176 místy by měl znamenat zásadní
pomoc při řešení parkování v centru města. Počítáno je také s 99 místy
pro kola. Stěny parkovacího domu budou ozeleněny popínavými rostli-
nami – na jihovýchodní fasádě v plné ploše, u ostatních stran v pásech
kolem nosné konstrukce. Realizace, kterou provede společnost Metrostav,
je plánovaná na přibližně 12 měsíců, a to od jara letošního roku. 

104 000 000 korun
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Nové parkoviště 
v lokalitě Flusárna 

Kdysi plocha pro „divoké parkování“ se proměnila v regulérní parko-
viště se stovkou parkovacích míst za závorou. K dispozici budou čtyři
dobíjecí body pro elektromobily. V březnu bude spuštěn zkušební pro-
voz, výstavbu provedla společnost Strabag.

17 266 000 korun

Kompletní výměna mostu
u Fialova rybníku

Oprava mostu v režii společnosti Invessales probíhá od loňského roku,
bude zde také zkapacitněna kanalizace. Hotovo má být v květnu. Opravy
mostů a lávek realizuje město postupně v průběhu let, a to na základě
odborného posouzení stavu a potřebnosti jejich renovace. V loňském
roce byl například vybudován nový most v ulici Plynárenská, který má
nyní nosnost 32 tun a je obousměrně průjezdný.  

6 641 000 korun

Úspornější veřejné osvětlení
Energetická krize vyvolala tlak na přijetí úsporných opatření a také se

v tomto směru rozběhly či prohloubily dotační projekty. Město žádá
o téměř 20 milionů korun dotací, které se svou nutnou finanční spolu -
účastí využije na výměnu svítidel pouličního osvětlení. První etapa výměn
se uskutečnila vloni. Druhá etapa předpokládá výměnu 668 svítidel, tří
rozvaděčů a 41 sloupů. Ve třetí vlně je naplánována výměna 189 svítidel,
11 rozvaděčů a 32 stožárů. V přípravě je čtvrtá a pátá fáze, kdy Příbram
žádá 10 milionů korun z Národního plánu obnovy. Výměna původních
sodíkových výbojek za svítidla typu LED přináší až 80% úsporu energie,
a tedy rychlou návratnost. 

12 219 000 korun (souhrn za 2. a 3. etapu)
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Připravované projekty na další léta
Rekonstrukce ulice Jana Drdy: výměna vodohospodářské infrastruktury, nové povrchy, chod-
níky, polozapuštěné kontejnery.
Nový městský archiv: prověřuje se, zda by městský archiv mohl vzniknout a za jakých podmínek
v suterénních prostorách někdejšího ředitelství Rudných dolů na náměstí T. G. Masaryka.
Komunikace Do Polí a K Jamkám: silnice v místní části Lazec.
Rekonstrukce Komenského náměstí: výměna vodohospodářské infrastruktury, nová parkovací
místa, revitalizace náměstí, polozapuštěné kontejnery.
Vodní plochy v okolí: Chystá se rekonstrukce několika nádrží ve vlastnictví města – v Trhových
Dušníkách, Jerusalemu, Zavržicích, Lazci (1. etapa) a v Brodu a dále vodní díla Želví rybník,
Černé jezírko a Pod Skorotínem (2. etapa). Město chce získat dotace. 
Kulturní dům: rekonstrukce elektrické rozvodny.
Budova Rudných dolů: oprava střechy budovy někdejšího ředitelství Rudných dolů, plánuje
se také instalace klimatizace; aktuálně probíhají jednání s památkáři.
Divadlo A. Dvořáka: kompletní přestavba malé scény.
Náměstí J. A. Alise: revitalizace prostoru náměstí; v současnosti jsou k dispozici výsledky
architektonické soutěže (prezentovala GFD na podzim 2022 a Kahan v lednu 2023).
Retenční nádrže v Hornické ulici a na Hornickém náměstí: výměna stávajících vpustí a doplnění
nových, které budou napojeny do nové dešťové kanalizace, jež je dovedena v místě Hornického
nám. do systému propojených prefabrikovaných retenčních nádrží. Odvodnění v oblasti
náměstí Dr. Josefa Theurera je řešeno systémem propojených prefabrikovaných retenčních
nádrží. Odtok z retenčních nádrží bude proveden do jednotné kanalizace. Stávající dešťové
vpusti v ulici Hrabákově budou vyměněny a nově napojeny do dešťové kanalizace.
Atletický ovál a sportovní hala: kompletní rekonstrukce bývalého atletického oválu a výstavba
nové sportovní haly za ZŠ Školní. Je vypracována studie. V první etapě bude realizován atletický
ovál, parkoviště a mobilní sociální zázemí. Ve druhé pak bude vystavěna tribuna s funkčním zázemím. 
Rozšíření městského hřbitova Příbram: rozšiřování kolumbária a budování nových chodníků;
k dispozici je prvotní studie.
Vnitroblok Riegrova: revitalizace celého vnitrobloku včetně výstavby parkovacích míst, hřiště
a míst pro kontejnery.
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 300 milionů korun.
Kanalizace – Vokačovská, Prachatická: po zkapacitnění ČOV bude lokalita připojena ke kana-
lizační síti, projekt byl rozšířen o vodovod. 
Milínská: parkovací dům nedaleko křižovatky Milínská/Průběžná, k dispozici jsou zatím
hlukové a zastiňovací studie.
Pod Čertovým pahorkem: je zpracována studie na revitalizaci celého vnitrobloku s navýšením
počtu parkovacích míst (asi 100).
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.
Ul. Na Leštině II. etapa: pokračování rekonstrukce ulice, předmětem je výměna vodohospo-
dářských sítí a povrchů komunikace.
Ul. Milínská: Zpracována studie na celý uliční prostor, realizace je však závislá na zprovoznění
Jihovýchodního obchvatu města Příbram. Poté bude ulice zatříděna jako místní komunikace
a bude moci být podle požadavků Dopravní Policie ČR uliční prostor zrealizován.
Most Ryneček:kompletní demolice mostu v nevyhovujícím technickém stavu avýstavba nového
mostu; projekt je komplikovaný na přípravu, bude nutné překládat elektrické i plynové vedení.
Propojka z Jinecké: silniční propojka do průmyslové zóny Balonka; je hotova studie provedi-
telnosti.
Jiráskovy sady – úprava prostranství po rekonstrukci a odvodnění: V lokalitě se chystá rekon-
strukce plynovodu. Výhledově je třeba odvodnit zejména prostor nejnižší části u papírnictví
Koh-i-noor a Hailovy ulice.

Nové lávky 
Vloni byly opraveny tři lávky na Novém rybníku, letos mají být rekon-

struovány lávky na Rynečku, u Čekalíkovského rybníku a na Flusárně
(nyní z důvodu havarijního stavu uzavřena). Připravuje se také rekon-
strukce lávky ve Špitálské ulici a u Q klubu a mostu Pod Kovárnami.

Odhad ceny neuveden

S Zpracoval: Stanislav D. Břeň
S Foto: Stanislav D. Břeň

Generel
vodohospodářského
majetku

Tento „nehmatatelný“ projekt je pro město
velmi důležitý. Mapuje stávající vodohospo-
dářskou infrastrukturu a stanovuje možnosti
jejího dalšího rozvoje či obnovy. Generel kana-
lizace i generel vodovodů by měly být hotovy
v létě.

7 484 000 korun

Přivaděč vodojem
Kozičín – vodojem
Orlov 

Jde o zbudování přivaděče mezi vodojemem
Kozičín a vodojemem Orlov. Stavební práce pro-
bíhají od léta loňského roku, hotovo by mělo
být ve druhém čtvrtletí. Letos by měla začít
i rekonstrukce orlovského vodojemu.

5 321 000 korun

Stanoviště 
pro obytná auta

Předmětem projektu je vybudování osmi
odstavných stání pro obytné vozy a příjezdové
komunikace k jednotlivým stanovištím v areálu
Nový rybník. Vzhledem ke svažitému terénu
budou jednotlivá odstavná stání oddělena žele-
zobetonovými opěrnými zdmi. Město bude čer-
pat dotaci od Středočeského kraje ve výši cirka
1,6 milionu korun. 

6 892 023 korun
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CO MÁ NA STAROSTI MĚSTSKÁ REALITNÍ
KANCELÁŘ?

Před rokem 2004 byly správou bytového
a nebytového fondu pověřeny soukromé rea-
litní kanceláře – Idos, Domicil, Centra, Atrium,
Padoz, Elm. V roce 2004 vznikla na základě zři-
zovací listiny Městská realitní kancelář, tím se
správa majetku vrátila pod kontrolu města Pří-
bram. Kancelář je městskou organizací, orga-
nizační složkou bez právní subjektivity,
statutárním orgánem je starosta.

Předmět činnosti kanceláře vymezuje zřizovací
listina. Zahrnuje správu a údržbu bytů a nebyto-
vých prostor v  domech, které jsou 
ve vlastnictví města a výkon všech souvisejících
práv a povinností náležejících vlastníkovi domů,
s výjimkou zcizení nemovitostí, jejich zatížení či
rozhodování oprodeji bytů anebytových prostor.

V  souvislosti s  organizačními změnami 
na Městském úřadu Příbram v březnu 2015
došlo k převodu části majetku spravovaného
v Městské realitní kanceláři pod Odbor správy
majetku Městského úřadu Příbram. 

KOLIK MÁ MĚSTO BYTŮ PODLE URČENÍ
A V JAKÝCH KVALITATIVNÍCH KATEGORIÍCH?

Dříve platné dělení bytů na kvalitativní kate-
gorie bylo zákonem zrušeno. Současné „interní“
rozdělení obecních bytů města Příbram na jed-
notlivé kategorie vychází z dosud platné Směr-
nice č. 5/2021 – Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram, která je zve-
řejněna na webových stránkách města. Směr-
nice vymezuje nejen interní rozdělení na
kategorie bytů, ale i pravidla přidělování vol-
ných neobsazených obecních bytů, pravidla
prodlužování nájemních vztahů v obecních
bytech, kde je sjednána doba trvání na dobu

určitou, ceny nájemného v bytech s nájemním
vztahem na dobu určitou a kompetence v řízení
o přidělování neobsazených bytů v jednotlivých
kategoriích mezi Městskou realitní kanceláří
a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 

V kompetenci zmiňovaného odboru je řízení
o přidělování sociálních bytů, bytů zvláštního
určení v Komunitním domě seniorů (Kodus)
nebo Domech s pečovatelskou službou (DPS)
a dále buněk na městské ubytovně. V kompe-
tenci kanceláře je řízení o přidělování bytů stan-
dard, bytů pro příjmově vymezené osoby, bytů
služebních, startovacích a dále samozřejmě
správa všech bytů po stránce administrativní,
oprav nebo údržby. Součinnost „realitky“
a Odboru sociálních a zdravotních věcí je úzká
a nezbytná v otázce bytové politiky.

NAKOLIK JSTE V KONTAKTU S BYTOVOU
KOMISÍ?

S bytovou komisí, která je poradním orgánem
rady města v bytových záležitostech, úzce spo-
lupracujeme. V součinnosti s Městskou realitní
kanceláří dává doporučení či naopak nedopo-
ručení k uzavření nové nájemní smlouvy či pro-
dloužení nájemního vztahu. Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví obdobně spolupracuje
s Komisí zdravotní a sociální. 

KOMPLIKUJE MĚSTU PŘÍBRAM MALÝ POČET
BYTŮ SITUACI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BYDLENÍ 
PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ NEBO NAPŘÍKLAD
PREFEROVANÉ SKUPINY OBYVATEL, JAKO
JSOU LÉKAŘI, UČITELÉ ČI POLICISTÉ?

Po provedené privatizaci bytového fondu,
jež byla „nastartována“ v souvislosti s přijetím
zákona o vlastnictví bytů z roku 1994, je počet
obecních bytů, které Příbrami zůstaly, velmi
malý a nedostačující. Připomeňme, že před pri-
vatizací mělo město Příbram asi deset tisíc bytů. 

Jak vyplynulo i z Podkladové analýzy 
pro koncepci bydlení v Příbrami z roku 2015,
kterou nezávisle zpracovala Agentura pro sociál-
ní začleňování Ministerstva pro místní rozvoj,
byl převod bytů do osobního vlastnictví prová-
děn velmi nekoncepčně a většinou za poměrně
nízkou cenu. Příbram od počátku privatizace
převedla do rukou soukromých vlastníků přes
90 procent svého původního bytového fondu.

Přijetím směrnice č.1/2015 – Pravidla pro pro-
nájem asměnu bytů ve vlastnictví města Příbram
byla zrušena kategorie bytů užívaných jako byty
pro veřejně prospěšné zaměstnance (zaměst-
nance soudu, nemocnice, školství, státní policie,
vězeňské služby či sportovce) a došlo k jejich
„transformaci“ na byty standard a služební –
určené pouze pro zaměstnance města Příbram
azaměstnance příspěvkových organizací města.
Důvodem byl právě nedostačující počet obecních
bytů. Dříve do skupiny veřejně prospěšných
zaměstnanců patřili žadatelé bez vlastního bytu
zajišťující na území města Příbram veřejně pro-
spěšné činnosti v orgánech státní správy asamo-
správy. Této skupině žadatelů byl pronájem bytu
poskytnut na dobu určitou, nejdéle však na tři
roky s  možností opakování. Nájem bytu 
pro veřejně prospěšné zaměstnance byl vázán
pracovním poměrem u příslušného rezortu.
Ukončením pracovního poměru u příslušného
rezortu skončil i nájemní vztah k bytu tohoto
určení a nájemce byl povinen byt vyklidit bez
nároku na bytovou náhradu. Institut bytových
náhrad byl z nové úpravy občanského zákoníku
od 1. ledna 2014 vypuštěn.

NÁJEMNÉ V NĚKTERÝCH MĚSTSKÝCH
BYTECH JE NA VÝRAZNĚ NIŽŠÍ ÚROVNI, NEŽ
POKUD LIDÉ PLATÍ TRŽNÍ NÁJEMNÉ. ČÍM JE
TO ZPŮSOBENÉ? 

Město v minulosti důsledně nevyužilo mož-
ností ke zvýšení nájemného podle zákona číslo
107/2006 Sbírky, o jednostranném zvyšování
nájemného z  bytu. Zákon nabyl účinnosti 
31. března 2006 a dával možnost jednostran-
ného navyšování nájmu z bytu během čtyř let,
tedy do 31. prosince 2010, v obcích Středočes-
kého kraje s počtem obyvatel mezi 10 a 49 tisíci.
Možnost tohoto postupu byla následně pro-
dloužena až do 31. prosince 2012. Nájemné
mohlo do určité míry vycházet z  reálných
tržních cen nemovitostí.

Při důsledném postupu mohlo nájemné již
od roku 2012 dosahovat částky 68,41 koruny
za metr čtvereční, u bytů se sníženou kvalitou
61,57 korun. Bohužel se ceny nájemného v roce
2015 pohybovaly ve většině bytů, mimo DPS,
na úrovni 18 korun, u bytů v DPS bylo nájemné

Z podkladové analýzy pro koncepci 
bydlení vyplynulo, že byty byly v minulosti
privatizovány nekoncepčně
„U každého zájemce o přidělení obecního bytu se prověřuje splnění podmínek – obecných i specifických v každé kategorii bytů –
pro přidělení volného bytu či pro prodloužení nájemního vztahu,“ říká vedoucí Městské realitní kanceláře Pavla Sýkorová
a současně dodává, že volných obecních bytů k pronájmu má Příbram jen velmi omezený počet. 

Pronajímatel může využít
pouze zákonného postupu
zvýšení nájemného 
a nemůže zvýšit nájemné
jednostranně.

Pavla Sýkorová, Městská realitní kancelář



15,21 korun, v některých bytech se sníženou
kvalitou od 10 do 13 korun. Výjimkou bylo pár
bytů s úrovní nájemného od 20 do 35 korun.
Pouze u bytů pro příjmově vymezené osoby
činilo nájemné 47,28 korun. Toto nájemné bylo
určeno podmínkami poskytovatele dotace.
Nájemné se nezvyšovalo ani o inflaci.

Do přijetí interní Směrnice č. 1/2015 – pra-
vidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram, v září 2015, byl nájemní vztah
v bytech s nájemci uzavírán převážně na dobu
neurčitou. Nájemné v městských bytech v Pří-
brami v porovnání s městy srovnatelné velikosti
v rámci ČR patřilo mezi jedno z nejnižších v rám-
ci ČR. Převaha uzavřených nájemních smluv 
na dobu neurčitou, u kterých již není možnost
zvyšovat nájemné jednostranně, negativně
ovlivňuje vytváření zisků z bytového fondu.
Pronajímatel může využít pouze zákonného
postupu zvýšení nájemného a nemůže zvýšit
nájemné jednostranně. 

A V POSLEDNÍCH LETECH NÁJEMNÉ
V OBECNÍCH BYTECH UŽ ROSTE? 

Od 1. ledna 2016 se zvýšilo nájemné u uza-
vřených smluv na dobu neurčitou v souladu
s ustanovením občanského zákoníku. K navý-
šení nájemného o 20 procent se přistoupilo 
na základě dohody s nájemci. K dalšímu zvýšení
nájemného u dříve uzavřených smluv na dobu
neurčitou došlo od 1. ledna 2020. I po těchto

krocích se nájemné u smluv uzavřených 
na dobu neurčitou pohybuje na nízké úrovni.
Je nesrovnatelné s  úrovní cen nájemného 
na trhu s nemovitostmi, kde se cena pohybuje
v průměru v rozmezí 150–250 korun v závi-
slosti na poloze bytu, stavebně technickém sta-
vu bytu a budovy, stavu zařizovacích předmětů
v bytě a tak dále. Všeobecně je přitom známo,
že ceny nájmů bytů na trhu v současné době
neustále narůstají. Nájemné v obecních bytech
podle nájemních smluv uzavřených na dobu
určitou, nyní dva roky, vychází z ustanovení
platné směrnice o pronájmu bytů a se zvyšuje
nejdříve po roce trvání nájemního vztahu
o úředně vyhlášenou inflaci. 

MUSÍTE NĚKTERÉ ZÁJEMCE O NÁJEM
ODMÍTAT I Z JINÝCH DŮVODŮ NEŽ
KAPACITNÍCH? NAPŘÍKLAD ZA NEPLNĚNÍ
POVINNOSTÍ VŮČI MĚSTU?

U každého zájemce o přidělení obecního bytu
se prověřuje splnění podmínek – obecných i spe-
cifických v každé kategorii bytů – pro přidělení
volného bytu či pro prodloužení nájemního
vztahu. Podmínky jsou uvedeny v platné směr-
nici. Jednou ze základních obecných podmínek
pro poskytnutí bytu do nájmu je bezdlužnost
zájemce o byt, včetně manžela či partnera, vůči
městu Příbram, příspěvkovým organizacím,
finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního
zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně.
Cílem řízení o přidělení volného bytu či pro-
dloužení nájemního vztahu je prevence, tedy
aby byty nebyly obsazovány neplatiči a městu
Příbram nenarůstaly pohledávky za dlužníky
za nehrazené nájemné, zálohy na služby či
vyúčtování služeb. V případech, kdy zájemce
je sice dlužníkem, ale má uzavřen splátkový
kalendář s příslušným věřitelem na úhradu dlu-
hu a předepsané splátky dluhu řádně hradí
v  dohodnuté výši a termínu, pak je možný
postup podle platné Směrnice č. 5/2021, a to,
že se na takového zájemce pohlíží jako bez dluž -
ného. Je třeba zdůraznit, že se jedná jen
o postup a pohled podle platné směrnice, taková
osoba je však stále dlužníkem do plné úhrady
svého dluhu. V případě, že se prokáže, že zájem-
ce neplní své povinnosti podle splátkového
kalendáře, posuzuje se důvod neplnění povin-
ností. O přidělení volného obecního bytu či
o prodloužení nájemního vztahu rozhoduje
vždy rada města, bere v úvahu doporučení byto-
vé komise, komise zdravotní a sociální či hod-
notící komise z výběrového řízení.

MĚSTSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ SPRAVUJE
TAKÉ PROSTORY URČENÉ PRO
PODNIKATELSKÉ ÚČELY. JAKÝ ZÁJEM JE O NĚ
ZE STRANY PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI?

Městská realitní kancelář spravuje celkem 71
prostor pro podnikatelské účely. V bytových
domech ve vlastnictví města Příbram se nachází
53 nebytových prostor, v  privatizovaných
budovách 18 nebytových jednotek. Na základě
uzavřené nájemní smlouvy je pronajato 37
nebytových jednotek či nebytových prostor, 33
je ve výpůjčce, která se týká především příspěv-
kových organizací města Příbram. V poslední
dosud neobsazené nebytové jednotce, a to
v budově čp. 114, by mělo vzniknout Centrum
prevence kriminality. Věc je v řešení.

MÁ REALITNÍ KANCELÁŘ WEBOVÉ STRÁNKY,
NA KTERÝCH SE MOHOU OBČANÉ NEBO
PODNIKATELÉ SEZNÁMIT S NABÍDKOU
NEMOVITOSTÍ? 

V současnosti nemáme vlastní internetové
stránky, využíváme web města Příbram pri-
bram.eu. Ve výhledu je zřízení modulu měst-
ských realit v připravovaném projektu Rozšíření
Portálu občana. Modul městských realit nabíd-
ne všechny procesy navázané na městské rea-
lity. V modulu si občan bude moci prohlédnout
vizualizované inzeráty městských realit, bytů
nebo komerčních nemovitostí určených k pro-
deji nebo pronájmu. Modul podpoří transpa-
rentnost prodeje a pronájmu realit vlastněných
městem, bude dobře propojovat všechny inter -
akce portálového řešení. V současné době se
řeší i dotační možnosti na připravovaný pro-
jekt.

Záměry k pronájmu bytů i „nebytů“ zveřej-
ňujeme minimálně 15 dnů na úřední desce měs-
ta včetně její elektronické podoby. Inzerci tiskne
i zpravodaj Kahan, který vydává město Příbram.
Nabídku volných bytů k pronájmu v kategorii
sociální, DPS a v Kodusu řeší Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví po své linii.  

Jak už bylo řečeno, bytový fond města Příbram
je velmi omezený a počet volných bytů k pro-
nájmu je malý. K 31. prosince 2022 bylo z cel-
kového počtu 599 obecních bytů neobsazených
36 bytů, z toho 14 bytů bylo v rekonstrukci (ze -
jména bytů v DPS), po jejím dokončení budou
dány do nabídky k pronájmu a 22 neobsazených
bytů je v řízení o jejich obsazení.

S Stanislav D. Břeň
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ROZHOVOR

Pavla Sýkorová

Pavla Sýkorová vede Městskou realitní kan-
celář od dubna 2015. Vystudovala Vysokou
školu ekonomickou a v minulosti působila
v obchodu s nemovitostmi. Jí vedená Měst-
ská realitní kancelář spravuje byty v budo-
vách vlastněných městem (ze správy
Městské realitní kanceláře jsou vyloučeny
byty, které spadají pod správu Technických
služeb města Příbrami). Kancelář dále
pečuje o nebytové prostory v bytových
domech ve vlastnictví města Příbram,
bytové i nebytové jednotky, které zůstaly
městu po privatizaci jednotek
v bytových domech, jež dříve celé byly 
ve vlastnictví města (nyní SVJ). Na starosti
má také obytné buňky na ubytovně města
Příbram. 

Minimální nájemné
v městských bytech – nájemní
vztah na dobu určitou

Sociální – 50,00 Kč/m2

Byty pro příjmově vymezené osoby* –
61,66 Kč/m2

Služební – 100,00 Kč/m2

DPS – Hradební ul. čp. 69 – 60,00 Kč/m2

DPS – ostatní** – 45,00 Kč/m2

Standardní – 100,00 Kč/m2

Startovací – 60,00 Kč/m2

Kodus – byty zvláštního určení: 
64,70 Kč/m2

Zdroj: Směrnice č. 5/2021 Pravidla pro pro-
nájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram
Pozn.: *u bytů kategorie PVO (příjmově
vymezené osoby) a u bytů zvláštního urče-
ní Kodus stanovuje nájemné rada města
podle limitů cen vyhlášených MMR (sta-
novení nájemného v  bytech, na jejichž
výstavbu byla poskytnuta státní dotace)
**v případě komplexní rekonstrukce
a modernizace bytu v jiném DPS (mimo
Hradební, Příbram I/69) bude při změně
nájemního vztahu nová cena nájemného
stanovena min. ve výši 60,00 Kč/m2

Počet městských bytů

331: Domy s pečovatelskou službou
183: Standard
31: Sociální
26: Byty pro příjmově vymezené osoby
23: Kodus
5: Služební
0 Startovací
599 Celkem
Pozn.: Stav k 19. lednu 2023; uvedeno inter-
ní značení bytů. Stav startovacích bytů je
otevřená veličina, jak vyplývá z pravidel
platné směrnice č. 5/2021 – pravidla o při-
dělování bytů



Téměř na den přesně před rokem, konkrétně
1. února 2022, nabylo účinnosti nařízení města
o regulaci reklamy. Přesněji se jedná o Nařízení
města č. 2/2021, kterým se stanoví zákaz šíření
reklamy na veřejně přístupných místech mimo
provozovnu. Podle předchozího i současného
vedení města je cílem snížit úroveň tzv. vizuál -

ního smogu a po vzhledové stránce přispět 
ke kultivaci veřejného prostoru.

„Obracíme se na majitele reklamních ploch
i samotné zadavatele reklamy, aby ověřili, zda
jejich reklama není umístěna právě v některé
z lokalit, které nařízení zmiňuje,“vyzývá dotčené
subjekty příbramský místostarosta Vladimír Kar-
píšek. Připomněl, že v současnosti se připravuje
manuál, který by měl podnikatelům adalším sub-
jektům usnadnit rozhodování, jak upravit ven-
kovní podobu svých provozoven. Příbram se
inspiruje zejména vBrně, které je v rámci ČR pova-
žováno za vzor při omezování vizuálního smogu. 

PROTI VŠUDYPŘÍTOMNÉ REKLAMĚ
Zmiňované nařízení vymezuje veřejně pří -

stupná místa, na nichž je reklama zakázána, a to
v samotném městě i osadách. Platí, že nelze
instalovat reklamu např. na zábradlí, ploty či
sloupy veřejného osvětlení. Za veřejně přístupná
místa se v rámci nařízení pokládají všechna
náměstí, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omeze-
ní, a to bez ohledu na vztah vlastnictví k tomuto
prostoru. Dokument jmenovitě uvádí jednotlivé
ulice, kde reklama být nemůže. „Nařízení je
stručné a přehledné, v případě osad jsou uvede-
ny i mapky. Stačí tedy jen rychlá kontrola a kaž-
dý hned ví, zda jeho reklama je, či není 
na správném místě,“ doplňuje Vladimír Karpí-
šek.

Za reklamu se podle nařízení nepovažují jen
plakáty, tabule nebo plachty na nárožích, ale

také letáky za stěrači vozů, brožury a katalogy,
inzerce na předzahrádkách, zvuková a obrazová
zařízení či dodatečná „reklamní“ konstrukce
na vozidlech. Zakázanou reklamu představují
i „velkoplošné reklamy na markýzách a sluneč-
nících na venkovních restauračních zahrádkách
a předzahrádkách, vyjma reklamních nápisů
a log na volánech a lemech markýz a slunečníků
pastelové světlé barvy nebo reklamních nápisů
a log na plochách markýz a slunečníků pastelové
světlé barvy nepřesahujících čtvrtinu jejich plo-
chy“. Zakázány jsou i vnější a vnitřní polepy
výloh s výjimkou polepů výkladců a proskle-
ných vstupních dveří do provozovny provede-
ných v tlumených barevných odstínech (tedy
bez použití reflexních, fluorescenčních či ostře
kontrastních barev), nepřesahující svým roz-
sahem třetinu plochy.

Zvláštním bodem schváleného nařízení jsou
krátkodobé akce. Zákaz šíření reklamy se
nevztahuje na veřejné sbírky, charitativní akce,
shromáždění, pouliční průvody a manifestace,
dále pak veřejně přístupné krátkodobé spor-
tovní nebo kulturní akce. Výjimku z uvedeného
nařízení mají i billboardy a další pevné kon-
strukce pro umisťování reklamy, které jsou
schváleny stavebním úřadem.

PRVNÍ VLAŠTOVKY
„Některé reklamní agentury už sejmuly své

reklamní plochy a patří jim za to dík. Je to velmi
dobrý příklad odpovědného chování pro ostat-
ní,“ podotkl Vladimír Karpíšek. V souladu s naří-
zením redukovaly značnou část reklamních
ploch také Technické služby města Příbrami,
jež umísťovaly reklamu např. na sloupy veřej-
ného osvětlení, některá zábradlí ve vlastnictví
města či prosklené vitríny na autobusových
zastávkách. Naposledy zmiňované nosiče slouží
od loňského léta k propagaci kultury, sportu,
humanitárních a neziskových organizací, resp.
vzdělávacích projektů. 

S Stanislav D. Břeň

Nařízení města č. 2/2021 o regulaci reklamy nalez-
nete na webu města pribram.eu nebo pod přímou
zkratkou 1url.cz/UKvVg. Pokud vás více zajímá prob-
lematika vizuálního
smogu, můžete se podí-
vat např. na web
vizual nismog.info, kte-
rý provozuje Veronika
Rút Nováková, autorka
brněnského Manuálu
dobré praxe reklamy
a označování provozo-
ven.

ROZVOJ MĚSTA

| 12 |

Zkontrolujte svou reklamu, žádá město
Už rok má Příbram nařízení, které by mělo přispět k omezení vizuálního smogu, ve stručnosti řečeno reklam v nejrůznějších
podobách, se kterými se lidé ve městě setkávají. Radnice vyzývá majitele reklamních ploch, zadavatele reklamy i jejich šiřitele
v podobě instalačních firem, roznáškových agentur či jednotlivců, aby si ověřili, zda jejich činnost odpovídá nařízení (ke stažení
přes QR kód nebo zde: 1url.cz/UKvVg).

Příkladem dobré praxe může být například restaurace Plzeňka na náměstí T. G. Masaryka....
Foto (2×): město Příbram

...nebo „vzdělávací“ vitrína na autobusové zastávce
v Jiráskových sadech.
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ENERGIE

Dlouhodobá opatření jsou taková, která se
dají realizovat v horizontu 3–5 let. Mohou při-
nést nemalé finanční úspory, ale obnášejí také
poměrně vysoké finanční náklady. Zároveň jsou
jedinou cestou, která v  budoucnosti zajistí
významné úspory v oblastech spotřeby energie,
které bude stále se zpřísňující legislativa postup-
ně vyžadovat. Aplikace těchto opatření má
nemalý vliv na životní prostředí.

NOVÝ ZDROJ TEPLA PRO MĚSTSKÉ BUDOVY
Je třeba nalézt nový zdroj vytápění městských

budov, což předpokládá např. instalaci tepel-
ných čerpadel nebo napojení budov na centrální
zásobování teplem. I v této oblasti již probíhají
šetření, propočty a hledání řešení tak, aby se
městské budovy zbavily závislosti na plynu.
Plyn se v dlouhodobém hledisku jeví jako drahý,

neperspektivní a rizikový. Probíhají např. šetře-
ní záměru připojení městských budov na cen-
trální zásobování teplem provozovaný
společností Energo Příbram, na tzv. trase cen-
trum. Dále prověřujeme záměr připojení aqua-
parku a zimního stadionu na centrální
zásobování. V případě aquaparku by již byla
kapacita plánována i s ohledem na jeho rozšíření
tak, aby se kotelna nemusela při rekonstrukci
předělávat. 

BIOPLYNOVÁ STANICE
Dále je třeba dlouhodobě pracovat na vyhod-

nocení spotřeb teplé vody a instalaci solárních
termických systémů pro ohřev této vody (např.
opět na aquaparku). Celé řešení by bylo samo-
zřejmě předmětem podrobné studie. Energe-
tickou alternativu přináší také možné vybu-

dování bioplynové stanice. To by přineslo dvojí
efekt – lepší komfort pro občana, kdy nebude
muset pálit bioodpad ze zahrady, a znečišťovat
tak ovzduší emisemi, a zároveň ekonomický
přínos v podobě snížení energetické závislosti
na konvenčních zdrojích.

Na objektech, které se nacházejí mimo síť
centrálního zásobování teplem, zvažujeme
instalaci fotovoltaických systémů v kombi-
naci s tepelnými čerpadly tak, aby byla
odstraněna, nebo alespoň snížena závislost
na plynu.

S Milan Přílepek  
Městský úřad Příbram

Tepelná čerpadla, centrální vytápění, 
či bioplynka (III.)
Městský energetik připravuje realizaci řady úsporných opatření krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého charakteru.
Prosincový Kahan publikoval krátkodobá opatření, lednový střednědobá a v tomto závěrečném pokračování cyklu se zaměříme
na opatření dlouhodobá.

Program Nová zelená úsporám Light je určen
vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinného
domu nebo trvale obývané rekreační stavby,
kde jsou všichni členové domácnosti příjemci
starobního důchodu nebo invalidního důchodu
3. stupně. O dotaci mohou zažádat rovněž rodi-
ny, které pobírají příspěvek na bydlení. Pro dolo-
žení důchodu žadatelům stačí aktuální výměr
důchodu. 

Elektronické žádosti na zateplení fasády, zate-
plení stropu, zateplení střechy, zateplení podla-

hy, výměnu oken nebo výměnu vchodových
dveří lze podávat od 9. ledna 2023. Žádost si
lze připravit předem podle návodu na webu
novazelenausporam.cz/nzu-light. Zpětně je
možné ale žádat i na zateplení realizovaná 
po 12. září 2022. 

V případě zájmu o konzultaci je možné se
obrátit telefonicky nebo e-mailem na Místní akč-
ní skupiny (dále jen MAS) pro oblast Příbramska:
MAS Brdy (Jince), 776 044 783, reditelka@mas-
brdy.cz; MAS Brdy–Vltava (Dobříš),

733  327  934, brdy-vltava@brdy-vltava.cz; 
MAS Podbrdsko (Rožmitál pod Třemšínem),
723  435  274, reditel@maspodbrdsko.cz; 
MAS Sedlčansko (Krásná Hora), 777 020 841,
mas.sedlcansko@email.cz. Dále můžete kon-
taktovat Energetická konzultační a informační
střediska (EKIS), úřady práce a sociální služby. 

Celková suma dotace může činit až 150 000
korun. Stejnou částku lze čerpat rovněž na zate-
plení fasády. Stát přispěje na zateplení střechy
až 120 000 korun,
podlahy až 60 000
korun a stropu maxi-
málně 50 000 ko -
run. Peníze je možno
získat i před zaháje-
ním prací zálohově.

Závazné pokyny
pro žadatele a pří-
jemce podpory –
NZÚ Light a další
dokumenty aformu-
láře naleznete na
internetové adrese
novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight.

S Nová zelená úsporám

I malá změna může přinést velké úspory
Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu? Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze? Díky programu
Nová zelená úsporám Light v rámci Modernizačního fondu mohou nízkopříjmové domácnosti získat 150 000 korun na zateplení
domu. 
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ŠKOLSTVÍ

GYMNÁZIUM PŘÍBRAM
Gymnázium Příbram je nejstarší školou toho-

to typu ve Středočeském kraji. Předloni oslavilo
150. výročí svého založení. Rozhodnutím zři-
zovatele došlo od školního roku 2022/2023 ke
sloučení dvou dosavadních příbramských gym-

názií – Gymnázia Legionářů a Gymnázia pod
Svatou Horou, přičemž nastupujícím subjektem
je Gymnázium Legionářů. V současné době ško-
la přechodně sídlí ve dvou budovách. Jedno
pracoviště je umístěno v ulici Legionářů, kde
sídlí již od roku 1958, druhé je v Balbínově ulici.
Tento přechodný stav bude ukončen v roce
2025, kdy bude výuka soustředěna pouze 
do budovy v ulici Legionářů. 

Pro příští školní rok gymnázium přijímá 90
uchazečů do čtyřletého a 30 uchazečů do osmi-
letého studijního oboru. Celkově ve škole stu-
duje 850 žáků. 

Mezi přednosti školy patří vzdělávací pro-
gram nabízející přes 40 volitelných předmětů,
řada programů tuzemských (Jak se dělá televi-
ze, Klub mladého diváka, Čtyři kroky do nového
světa, Den divadla…) i zahraničních (Erasmus+,
Cena vévody z Edinburghu, Evropské literární
dobrodružství…) či výměnných programů, širo-
ká nabídka kroužků a moderní vybavení. Mezi
studentské aktivity patří školní televize GymTV
nebo orchestr GymBand. Škola nabízí svým stu-
dentům možnost skládat mezinárodní jazykové
certifikáty přímo na gymnáziu, využívat široký
fond školní knihovny či trávit volný čas ve škol-
ním klubu. 

www.gympb.cz

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
HOTELOVÉHO PROVOZU, OBCHODU
A SLUŽEB

Nabízí nejrůznější obory jak učňovské, tak
maturitní. Co se týče učňovských, lze se vyučit
v oborech: Kuchař, Číšník, Aranžér či Cukrář.
Pokud po získání výučního listu chce student
pokračovat, má možnost nastoupit na dvouletý
maturitní obor Podnikání. Ryze maturitní obory
jsou Hotelnictví, Cestovní ruch, Pedagogické
lyceum. 

Škola má vlastní provozovny, kde probíhá
převážná část praxe. V restauraci Na Plzeňské
můžete zhlédnout a ochutnat práci kuchařů
a cukrářů, ocenit dovednosti číšníků a „hotelo-
váků“. Aranžéři mají své dílny v budově býva-
lého Telecomu nad Rynečkem. Studenti oboru
Cestovní ruch vykonávají praxi v cestovních
kancelářích, infocentrech a dalších místech spo-
jených s cestovním ruchem. Pedagogické
lyceum se po prvním roce studia dělí na dvě
větve: sportovní a humanitní. Volba zaměření
je rozhodující pro vykonávání praxe: mateřské
školy, základní školy, zájmové kroužky, spor-
tovní kluby a další.

Škola spolupracuje s mnohými restauracemi
nejen v Příbrami, reklamními agenturami,
zahradnictvími, prodejnami. Cukráři budou
svou praxi vykonávat i v Pekárně a cukrárně
Hořovice, kde si mohou zajistit brigádu, nebo
i zaměstnání. Žáci oborů Hotelnictví, Kuchař
a Číšník projdou i významnými českými hotely.
Nejvýraznějšími jsou Grandhotel Pupp nebo
Hotel Thermal v Karlových Varech, kde mají
možnost setkat se nejen s provozem velkého
hotelu, ale i se zajímavými českými osob-
nostmi.

www.isspb.cz

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA

Škola poskytuje odborné vzdělání v oblasti
ekonomika, účetnictví, informační technologie,
obchodní korespondence, právo a dva cizí jazy-
ky ve dvou oborech – Obchodní akademie a Eko-
nomické lyceum. Absolvent může vykonávat

činnosti ekonomického charakteru ve všech
typech organizací, uplatní se v podnikání nebo
pokračuje ve studiu na vysoké škole. Hlavním
cílem oboru Ekonomické lyceum je příprava
pro vysokoškolské studium. Absolvent získává
odborné vzdělání v ekonomických disciplínách.
Charakteristické pro absolventy obou oborů
jsou samostatné myšlení, cílevědomost, schop-
nost využívat výpočetní techniku, pracovat
s informacemi a vystupovat na odpovídající
společenské úrovni. Škola nabízí státní zkoušku
z psaní na klávesnici a mezinárodní jazykové
certifikáty, mezinárodní projekty v programech
Erasmus+ a DofE, exkurze, zájezdy, adaptační,
sportovní a lyžařské kurzy. Studenti mohou
rovněž uskutečnit odbornou praxi v Německu,
Velké Británii, Irsku nebo Řecku. Při přijímacím
řízení se zohledňují studijní výsledky v posled-
ních dvou ročnících základní školy a výsledky
jednotných testů. Do nového ročníku Obchodní
akademie nastupuje 60 studentů, do Ekono-
mického lycea pak polovina. 

www.oapb.cz

ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA 
POD ŠACHTAMI

Střední škola má dlouholetou tradici a nabízí
vzdělávání ve tříletých učebních oborech typu E
zakončených závěrečnou zkouškou s výučním
listem – Stravovací a ubytovací služby (vybraní
žáci v rámci studia absolvují barmanský kurz
zakončený odborným certifikátem), Pečovatel-
ské služby, Zahradnické práce, Strojírenské práce
(ve výuce je využíván nový svářecí simulátor
a laserový plotter; vybraným žákům hradí škola

absolvování kurzu aprůkaz kvalifikace svářeče).
Žáci mají k dispozici nově vybudované učebny
– učebnu mobility, venkovní víceoborovou učeb-
nu a učebnu ergoterapie s hrnčířským kruhem,
tkalcovským stavem a keramickou pecí. Žáci
oboru vzdělání Pečovatelské služby využívají
kompletně zmodernizovanou učebnu spoloho-
vacím lůžkem. Zahradníci se realizují v zahrad-
nictví Růžová školka avokolí školy. Vykonávání
odborné praxe probíhá na vlastních plně vyba-
vených pracovištích, ale i v provozu spolupra-

Kam se v Příbrami vydat 
po ukončení základní školy
Mnoho „deváťáků“ se v současnosti rozhoduje, kam podat přihlášku po ukončení základní školy. Jednotná přijímací zkouška se
letos koná ve dnech 13. až 18. dubna. Přihlášku pro obory vzdělání bez talentové zkoušky lze podat do 1. března 2023. Kam mohou
žáci a žákyně posledních ročníků základních škol v příštím školním roce zamířit? 
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Mateřské školy o letních prázdninách

cujících firem. Žáci mají možnost získat finanční
ohodnocení v rámci produktivní činnosti při
praktickém vyučování. Dále škola nabízí istřední
vzdělávání v Praktické škole jednoleté a Prak-
tické škole dvouleté. Na tato studia jsou přijímáni
převážně žáci se zdravotním postižením ze
základních škol speciálních, kde získali základy
vzdělání. Obě studia jsou zakončena závěrečnou
zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání
anajdou uplatnění vrámci svých možností aindi-
viduálních dovedností, při pomocných pracích
ve výrobě nebo v chráněných dílnách. 

www.ouu.pb.cz

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, DUBNO

Škola je regionálním vzdělávacím centrem
zejména v oblastech elektrotechniky, strojíren-
ství, automobilového průmyslu, požární ochra-
ny a v posledních šesti letech se specializuje i na
bezpečnostně-právní oblast. Celý vzdělávací
komplex je situován v areálu, který tvoří jede-
náct vzájemně propojených budov. Součástí
komplexu jsou moderně vybavené odborné
učebny teoretického vyučování, školní dílny,
tělocvična, posilovna i víceúčelové hřiště, dva
domovy mládeže a vlastní stravovací zařízení.
Mezi čtyřleté studijní obory s maturitním
vysvědčením patří: Autotronik, Bezpečnostně
právní činnost, Požární ochrana, Mechanik elek-

trotechnik. V rámci tříletých učebních oborů
lze získat výuční list jako elektrikář, instalatér,
zámečník nebo automechanik. 

V rámci projektu Modernizace teoretického
a praktického vyučování za podpory Středočes-
kého kraje škola nedávno získala elektronické
tablety pro jazykové a polytechnické vzdělává-
ní, které usnadňuje implementaci inovativních
vzdělávacích metod, a výukové panely, jež
simulují reálnou činnost daného systému v sou-
časné automobilové praxi. Systémy jsou slože-
ny z originálních dílů a poskytují možnost
připojení diagnostických přístrojů. Zároveň
mají mobilní provedení a lze je využít nejen 
ve školní dílně, ale rovněž při teoretickém
vyučování v učebně. Díky finanční podpoře ško-
la dále pořídila technologie pro diagnostiku,

opravy a seřizování technických komponentů
osobních, užitkových a nákladních automobi-
lů – zkušební stolici s invertorovou regulací otá-
ček, komplexem pro měření emisí s technologií
Bluetooth a automatickým přístrojem pro servis
klimatizací. 

www.dubno.cz

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, HLUBOŠ 178
Učiliště nově nabízí maturitní obor i s výuč-

ním listem. V rámci studia čtyřletého maturit-
ního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské
výroby mohou žáci ve třetím ročníku vykonat
závěrečnou zkoušku a získat výuční list oboru
Truhlář. V Hluboši škola nabízí studium matu-
ritního oboru Kosmetické služby a učební obory
Truhlář, Tesař a Truhlářská a čalounická výroba.
Na pracovišti Dobříš lze studovat učební obory

V týdnu od 15. 5. do 19. 5.2023 bude možno vyzvedávat přihlášky k prázdninovému provozu v sídlech jednotlivých MŠ.
V týdnu od 22. 5. do 26. 5.2023 budou rodiče vyplněné přihlášky odevzdávat do jednotlivých MŠ.
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Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář
zemědělských strojů, Opravářské práce a Kadeř-
ník. Součástí studia strojírenských oborů je zís-
kání řidičských a svářečských průkazů.
Otevřeno je také pracoviště v Příbrami – Čechov-
ská 112, kde jsou poskytovány kadeřnické
a kosmetické služby pro veřejnost. Absolventi
učebních oborů mají možnost získat maturitu
v nástavbovém studiu Podnikání – dálkovou
formou. Škola nabízí kurzy svařování a kurz
práce s motorovou pilou. Součástí školy je
domov mládeže, přepravu žáků na odloučené
pracoviště zajišťuje vlastním minibusem.

Dochází také k výrazné modernizaci vybavení
a prostor učiliště tak, aby vyhovovaly moderním
učebním i ekologickým podmínkám. Pro dře-
vařské obory byl zakoupen CNC olepovací stroj,
který zkvalitňuje práci při výrobě nábytku. Dále
byly pořízeny CNC frézky, 3D tiskárny a brýle
pro virtuální realitu, které pomáhají lépe poro-
zumět předmětům a tématům. V novém škol-
ním roce přivítal žáky zrekonstruovaný
vestibul. Žáci se zúčastňují republikových sou-
těží v jednotlivých oborech, součástí výuky jsou
i pravidelné měsíční stáže v rámci projektu 
Erasmus+. 

www.souhlubos.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM

V roce 2021 škola oslavila 170 let nepřetržité
činnost, čímž se řadí mezi nejstarší školy v regio-
nu i v České republice. Za svého působení při-
pravila tisíce absolventů, z nichž se mnozí
prosadili jako odborníci u nás i v zahraničí. 
Ve svém vývoji byla škola spjatá s hospodář-
skými a průmyslovými potřebami regionu. Stu-
dijní nabídku tvoří tyto obory: Elektrotechnika
– zaměření Počítačové technologie, Stavebnic-
tví – zam. Pozemní stavitelství, Stavebnictví –
zam. Pozemní stavitelství a architektura, Stro-
jírenství – zam. Počítačové strojírenství, Infor-
mační technologie – zam. Informační
technologie v průmyslu. Škola je známá širokou

škálou činností (exkurze, kurzy, zahraniční spo-
lupráce, vysoký podíl moderních zařízení
apod.). Vysoké procento absolventů postupuje
na vysoké školy převážně technického charak-
teru. Vzdělávací instituce také obdržela ocenění
od zaměstnavatelů, Hospodářské komory ČR
i profesních sdružení. Vedle výpočetní techniky
škola disponuje CNC systémy, 3D tiskem, vstři-
kováním plastů či roboty. „Průmyslovka“ spo-
lupracuje se zaměstnavateli v regionu i Okresní
hospodářskou komorou. Při studiu lze využít
podniková i prospěchová stipendia. Studium
je možné kombinovat i s dalšími zájmy (sport,
technická, vědecká a umělecká činnost) formou
úprav organizace studia. 

www.spspb.cz

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM

Škola nabízí tyto obory pro absolventy
základního vzdělání: Praktická sestra, Masér
ve zdravotnictví, Nutriční asistent, Zdravot-
nické lyceum. První tři maturitní obory jsou
zaměřeny k příslušnému výkonu zdravotnické
profese a lze po jejich absolvování podle záko-
na 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních,
nastoupit rovnou do zdravotnické praxe, nebo
pokračovat v dalším studiu. Zdravotnické
lyceum je obor všeobecně vzdělávací. Tento
obor je vhodný pro žáky, kteří uvažují o dalším
studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.
Pro maturanty nabízí škola tyto studijní pro-
gramy: Diplomovaná všeobecná sestra, Diplo-
movaná dětská sestra, Diplomovaný nutriční

terapeut. Student ukončuje tříleté vzdělávání
absolutoriem a stává se diplomovaným spe-
cialistou. 

Erbovními znaky školy zdravotnické jsou
odvaha a ochota pomáhat bližnímu, nemoc-
ným, člověku, který strádá. Empatie, ohledupl-
ná a povzbuzující komunikace, celostní
ošetřovatelství – to jsou základní stavební

kameny odborného vzdělávání na této škole.
Škola je podle svého vedení neustále moderni-
zována tak, aby byla zdravotnickou školou rea-
gující na požadavky pro vzdělávání zdravotníků
v 21. století. Součástí školy je vlastní stravovací
provoz a domov mládeže.

www.szs.pb.cz

WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM
Mateřská škola, základní škola a střední ško-

la působí v Příbrami přes 30 let. Škola posky-
tuje ucelené vzdělání od mateřské školy po
školu střední. Střední škola nabízí hned několik
oborů: čtyřleté Kombinované lyceum ukonče-
né maturitou a dále tříleté učňovské obory
Reprodukční grafik, Umělecký truhlář a řezbář
a Umělecký kovář, zámečník a pasíř, které jsou
zakončeny výučním listem. Všechny obory
jsou vyučovány v rámci waldorfské pedagogi-

ky. Na škole se k žákům přistupuje individuál-
ně, to umožňuje menší počet žáků.
Každoročně se otevírají pouze dvě třídy –
víceoborová učňovská třída a třída kombino-
vaného lycea. Waldorfská pedagogika umož -
ňuje žákům nejen zprostředkování informací
formou výkladu, ale také praktickou stránku,
která napomáhá správnému pochopení. Žáci
jsou tak připravováni na budoucnost ve smyslu
vzájemné spolupráce, schopností komunikace
a řešení výzev, které je čekají. Studenti lycea
si vybírají specializaci humanitní a přírodo-
vědnou. Škola vyučuje též vyučovací předmě-
ty, které nebývají tak běžné: dějiny umění,
fotografie, knihvazačství, profesní, sociální,
biologické, zeměměřičské praktikum a další. 

www.waldorf.pb.cz

S Zpracoval: Stanislav D. Břeň

inzerce
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Šestým rokem mají žáci ZŠ Školní v Příbra-
mi možnost připravovat se v průběhu škol-

ního roku k mezinárodním jazykovým zkouš-
kám Cambridge English. Ve spolupráci s jazy-

kovou školou International House Akcent
Prague jsme v polovině října zajistili konání
těchto zkoušek přímo na naší škole. Všech
45 přihlášených žáků prokázalo úspěšně
znalost anglického jazyka na úrovni Starters,
Movers nebo KET a patří jim velká pochvala.
Ve středu 21. prosince převzali v Zámečku-
-Ernestinu jazykové certifikáty.

Cesta, kterou žáci ušli až do dne, kdy zís-
kali certifikát, byla ovlivněna jejich aktivním
přístupem, pílí, chutí na sobě pracovat
a vzdělávat se ve volném čase. Neméně důle-
žitý byl jejich pozitivní přístup, bezprostřed-
ní komunikace a podpora ze strany
vyučujících anglického jazyka a rodičů. Všem
studentům, kteří se rozhodli ve studiu
anglického jazyka touto cestou pokračovat,
přejeme hodně úspěchů, pozitivní energie
a motivace.

S Jana Žáková  
ZŠ Školní Příbram

Žáci úspěšně složili jazykové zkoušky
Několik dnů před vánočními svátky převzali žáci ZŠ Školní certifikáty Cambridge English, a to po prokázání znalostí angličtiny 
na různých úrovních.  

Na pět desítek žáků prokázalo své jazykové dovednosti. Foto: ZŠ Školní

S lidmi, kteří pečují, pracujeme několik let.
Při práci vidíme, že je kolem nás stále řada peču-
jících, kteří se starají o své dítě s hendikepem,
a nikdo o nich moc neví. Nejsou nikde moc vidět
ani slyšet – na rozdíl třeba od jejich dětí s posti-
žením. I proto se posledních devět let zaměřu-
jeme na různou formu podpory, kterou pečující
potřebují, a jsme rádi, že se jejich situace pomalu
zlepšuje. Neustále hledáme, jak jim pomoci, aby
si mohli od své náročné péče na chvíli oddech-
nout. A homesharing je právě jedna z dalších
cest. Osvědčil se v zahraničí a úspěšně se rozvíjí
i u nás. Máte chuť pomáhat a trochu volného
času? Zapojte se do projektu Home sharing.

A jak to funguje? Hostitel si pravidelně 
na domluvenou dobu bere dítě, se kterým spo-
lečně tráví čas. Mohou jít na procházku, uvařit
si oběd, hrát si a získávat spolu nové zážitky.
Rodiče zatím mají možnost vyřídit si úřady, léka-
ře, věnovat se svým ostatním dětem nebo prostě
na chvíli vypnout. 

Máme skupinu hostitelů, kteří se těší 
na chvíle prožité s dětmi. Čas tráví podle spo-
lečné domluvy a zažívají mnoho nečekaného,

překvapivého a radostného. Každé setkání
pečlivě naplánují, přestože je nakonec větši-
nou všechno jinak. Buď prší, je zima nebo má
někdo rýmu. 

Nemusíte se ničeho bát. Na nezávazné infor-
mační schůzce se dozvíte zkušenosti hostitelů
i pečujících rodin. Budete mít možnost zeptat
se na vše, co vás bude zajímat. Pokud se společně
domluvíme, že je homesharing pro vás to pravé,
zajistíme vám proškolení a budeme vás po celou
dobu provázet. Odměnou vám bude dobrý pocit,
radost a nová dlouhodobá přátelství. A to za to
rozhodně stojí. Chcete nabídnout svůj čas a sdí-
let ho s „našimi“ dětmi? Ozvěte se na e-mail
homesharing@cpkp.cz. Podrobnější informace
najdete také na webech homesharing.cz nebo
na cpkp-stc.cz.

S Martina Macurová, Renata Baxová, 
Petra Štěpová  

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Pomoc pečujícím rodinám není složitá.
Stačí jít na procházku či uvařit oběd
Slyšeli jste už o homesharingu? Homesharing je přirozený způsob podpory rodin, kde vyrůstá dítě s intelektovým postižením.
Propojujeme pečující rodiny s rodinami či jednotlivci, kteří chtějí část svého volného času věnovat těmto rodinám a jejich dětem
a stát se hostiteli. 

V  rámci homesharingu můžete vzít dítě třeba jen 
na procházku, a tím ulevit pečující rodině.

Foto: CPKP střední Čechy
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Taxík Maxík je služba, která je díky výše uve-
denému projektu provozována v několika čes-
kých městech a v lednu byla zavedena také
v Příbrami. Na pořízení vozu se městu podařilo
získat dotační prostředky. Jde o službu, která
je určena seniorům nad 65 let a držitelům prů-
kazů ZTP či ZTP/P, případně doprovázející oso-
bě. „Tento vůz jsme předali do užívání Charitě
Příbram, která službu  pro občany města na
základě dohodnutých pravidel provozuje. Cena
jízdného je 70 korun do vzdálenosti 10 kilometrů
a následně 10 korun za kilometr a osobu. Dopro-

vázející osoba platí 35 korun za jízdu,“ uvedl sta-
rosta Jan Konvalinka.

Taxík Maxík slouží především při cestách kléka-
ři, do zdravotnických zařízení, při potřebě vyřízení
osobních záležitostí iza volnočasovými aktivitami.
Prozatím je podle dohody sCharitou taxi kdispozici
ve všední dny včase od 7.30 do 14.30. Podle vytí-
ženosti služby je město připraveno provést pří-
padné změny. Objednávky odvozu jsou možné
s  24hodinovým předstihem na telefonu 
605 170 120. „S ohledem na předpokládaný zájem
azkušenosti zostatních měst, kde je tato služba pro-

vozována, bych ale doporučoval službu objednat
s větším předstihem,“ doplnil starosta.

Oficiální předání vozu do užívání Charitě Pří-
bram se uskutečnilo v polovině prosince, kdy
také na svatohorském nádvoří proběhlo požeh-
nání tohoto vozu.

S Eva Švehlová  
Městský úřad Příbram

Maxík pro seniory a držitele průkazu ZTP
Díky projektu Konta Bariéry a lékárenské sítě Dr. Max získala Příbram vůz, který od ledna letošního roku slouží seniorům
a hendikepovaným spoluobčanům. Službu Taxík Maxík provozuje Charita Příbram.

Taxík Maxík slouží při cestách k lékaři, při potřebě vyřízení osobních záležitostí i za volnočasovými aktivitami. Foto: Eva Švehlová

V rámci programu Pátečníci vytvořili dobro-
volníci a zaměstnanci DC ADRA Příbram druhé
vydání Adráčku, magazínové ročenky našeho
dobrovolnického centra. Činnosti, o kterých si
přečtete, jsou výsledkem roční práce téměř 150
dobrovolníků a dobrovolnic, kteří svou ochotou
a neutuchajícím nadšením akce a projekty tvo-
řili, ale i zásluhou mnoha sponzorů a partnerů,
jenž nám pomohli s finančním a materiálním
zajištěním. Je patrný i projev podpory mnohých
z vás, kteří a které jste nás v našem snažení pod-
porovali. 

Z vlastní zkušenosti každý víme, že rok 2022
přinesl řadu událostí, které rapidně navýšily

počet lidí potřebujících pomoc. To znamenalo
rozšíření činnosti humanitárních organizací,
včetně příbramské Adry. Naši aktivitu v dozní-
vající pandemii koronaviru vystřídala tlumoč-
nická i organizační pomoc se zvládáním přílivu
uprchlíků vyhnaných válkou na Ukrajině, pro-
voz adaptačních skupin i výuka českého jazyka,
systematizace právního a dalšího poradenství
a v neposlední řadě pomoc rodinám zasaženým
nepříznivou ekonomickou situací. 

Společně se stále rostoucím počtem dobro-
volníků jsme přispěli i ke společenskému a kul-
turnímu životu Příbrami. V rámci 30 let
působení organizace ADRA ČR jsme ve městě

instalovali venkovní výstavu a během roku jsme
široké veřejnosti nabídli několik koncertů
a množství sportovních i zručnostních aktivit
(nejen) pro děti.

V našem snažení o lepší svět kolem nás letos
rozhodně nepolevíme. Bez vás to ale nepůjde.
Čtěte tedy, co se stalo, a buďte s námi u toho,
co se stane. 

S Martin Čermák  
Dobrovolnické centrum ADRA Příbram

Lidí, kteří potřebovali pomoc, vloni přibylo
Další rok s příbramským Dobrovolnickým centrem ADRA se uzavřel a nám je ctí prezentovat práci, kterou jsme společně odvedli.
Zapojilo se na 150 dobrovolníků a dobrovolnic.



| 19 |

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

V loňském roce udělily hlídky 363 pokut 
za porušení režimu vjezdu do Chráněné kra-
jinné oblasti Brdy. Dále zde zaznamenaly
261krát neoprávněné parkování. Nejvíce pokut
rozdaly během září, a to v souvislosti s houbař-
skou sezonou. Někteří občané nevědí, že i když
se u lesa nenachází zákazová dopravní značka,
nemohou podle zákona o lesích do něj vjíždět,
ani v něm motorovými vozidly stát. Ve správ-
ním řízení jim pak hrozí pokuta až 5000 korun.
Řidiči také nesmí zastavit a stát na silniční vege-
taci, což jim ukládá zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích. Na místě pak mohou
policisté uložit pokutu až 2000 korun. Přísluš-
níci policie také řešili v chráněné krajinné oblas-

ti jeden případ táboření s rozdělaným ohněm.
Za porušení zákona o lesích hrozí přestupcům
ve správním řízení až patnáctitisícová pokuta.
Co se týká táboření v lese, tento zákaz platí již
mnoho let, tzv. pod širákem však osoby spát
mohou, jde o nocování bez přístřešku a samo-
zřejmě nesmí rozdělávat oheň. Další omezení,
která v lese platí: např. nesmí se rušit klid
a ticho, jezdit mimo cesty, odhazovat odpadky,
kouřit.

Ve třech případech bylo oznámeno policistům
spáchání trestného činu, který se stal v Brdech.
Dvakrát šlo o vloupání do vozidla a jednou o krá-
dež nafty z pracovního stroje. Stoprocentní
ochrana automobilu před vloupáním neexistuje,

ale existují opatření, kterými můžete pravdě-
podobnost krádeže věcí z vozu snížit. V první
řadě je důležité řídit se sloganem „Auto není tre-
zor“ a nenechávat v něm žádné věci – tašky,
mobilní telefony, peněženky, navigace, kabelky
apod. Mnohdy zlodějům nahrávají sami majitelé
či provozovatelé aut tím, že je zapomenou
zamknout, nebo je sice zabezpečí, ale neaktivují
zabezpečovací zařízení, např. zvukové alarmy. 

S Monika Schindlová  
Policie ČR Příbram

CHKO Brdy 2022 pohledem policistů
Sedm let má obvodní oddělení Příbram-venkov na starost středočeskou část Chráněné krajinné oblasti Brdy s rozlohou kolem
175 km2, kde policisté dohlížejí na veřejný pořádek. Jedná se o velmi rozhlehlé území mnohdy s nepřístupným terénem, proto se
vznikem chráněné oblasti přibyla na služebně nová technika, jako jsou terénní vozidla, čtyřkolky a drony.

Již několik let používá policie v Brdech hlídkové drony. Foto: Policie ČR

Číselné zhodnocení roku 2022 můžeme
začít počtem sňatků. Ano si řeklo 165 párů,
což je o 17 více než v roce 2021. Ne všechna
manželství vydrží a některá se po kratší či delší
době rozpadnou – v roce 2022 se rozvedlo 80
manželství, to je o čtyři více než v roce přede-
šlém.

Pro každou rodinu je radostnou událostí naro-
zení potomka. V příbramské porodnici přišlo
v loňském roce na svět 1170 dětí (580 chlapců
a 590 dívek). Ve srovnání s rokem 2021 došlo
k mírnému poklesu, a to o 126 dětí. 

K poklesu došlo také u té nejsmutnější životní
události. V roce 2022 zemřelo 785 osob, což je
o 152 úmrtí méně než v roce 2021.

Závěrem ještě pár statistických údajů. V loň-
ském roce jsme oslavili 24 životních jubileí
u občanů starších 80 let, jednu zlatou svatbu
a přivítali 58 nových občánků. V těchto přípa-
dech se jedná o obřady, ke kterým se musí
nahlásit sami občané. U slavnostního obřadu
zůstaneme i v posledním údaji – v roce 2022
bylo předáno 65 Janského plaket dobrovolným
dárcům krve.  

S Eva Švehlová  
Městský úřad Příbram

Více sňatků
Zásadní životní události, tedy narození, svatby a také úmrtí jsou evidovány 
na matrice. Kolik těchto událostí bylo zapsáno v roce 2022?

V galerii příbramské nemocnice se předsta-
vuje Fotoskupina Spektrum Blatná, tentokrát
se svým souborem Prolínání. Skupina fotogra-
fů sdružených v blatenském Spektru se věnuje
především výtvarné fotografii. Spolek vznikl
v roce 2010, od roku 2015 provozuje vlastní
galerii v Komunitním centru aktivního života
v Blatné, kde vystavují profesionální i nepro-
fesionální autoři i spolky. Jednotliví členové
samostatně tvoří a vystavují své obrázky u nás
i v zahraničí, jejich náměty jsou od fotorepor-
táží přes figurální fotografii až po architekturu
a krajinu. Výstava v galerii Gaudii gratia Oblast-
ní nemocnice v Příbrami bude k vidění do kon-
ce března 2023. Galerii najdete v přízemí
pavilonu C nemocnice v Příbrami 1, vstup 
do galerie je volný.

S onp

Prolínání
v nemocnici



| 20 |

KULTURA

Martina Zeta zajímá olovo především jako
sochařský materiál, ale zároveň upomíná i na
tradici těžby a zpracování olovnatých rud v pří-
bramském regionu. Většina děl vznikla v uměl-

cově ateliéru, kde průmyslově vyrobené olovo
ručně tavil. Tam také roztavil téměř půl tuny
olova, aby odlil olověný zvon. Příbramský zvon
se tím stal jakýmsi prologem výstavy a od pro-
since minulého roku je novou (dočasnou)
sochou před Galerií Františka Drtikola. 

ZVON, KTERÝ NEUSLYŠÍTE
Olověný zvon je v mnoha ohledech oxymó-

ron, protimluv. Jeho odlitím z olova autor
popřel základní atribut všech zvonů, tj. schop-
nost znít. Olověný zvon je němý. Je takový zvon
ještě zvonem a jaký smysl má ho vytvářet? Jaký
význam tu hraje fakt, že zvony po staletí svo-
lávaly k bohoslužbám a odměřovaly čas? 

Zet výstavu pracovně rozdělil na drobné
„popové“ artefakty. Olověná ping-pongová pál-
ka se pro použití ve hře stává absurditou, série
obnošených umělcových bot zalitých olovem
generuje různé asociace. Odkazuje autor na kaž-
dodenní všední život, nebo na tradovaný těžký
úděl umělce, anebo je všechno úplně jinak? 

Květináče se zeleným osením pískavice ote-
vírají téma metod revitalizace půdy kontami-
nované těžkými kovy. Už v létě roku 2022
umělec vysel na různých místech Příbrami
semena této fytoremediační rostliny, která při-
jímá z půdy těžké kovy bez závažnějšího poško-
zení svého metabolismu.

OLOVO ZE STŘECH
Autor artikuluje i používání olova jako stře-

liva či jeho zvláštní fyzikálně-chemické vlast-
nosti. Olovo se při tuhnutí výrazně smršťuje.
Odlil proto do formy krychli a čtyřstěn o stejné

hmotnosti, aby mohl sledovat jejich deformaci.
Co vede umělce k tomu, aby ze střechy lil olovo
do sudu s vodou? Čisté olovo vytváří různě velké
krystaly, ale vliv na to má i rychlost lití, objem
a teplota. 

Objekty vzniklé litím z výšky mají výraznou
krystalickou strukturu na rozdíl od zmíněných
objektů čtyřstěnu a krychle.  Zet znejišťuje i kla-
sický technologický postup odlévaní soch, když
zaměňuje pozitivní a negativní tvar odlitku.
Jeho procesuální série kreseb vytvořených olo-
vem upomíná na tzv. olůvka, kterými v historii
děti psaly ve škole. 

Nízkotavitelný, měkký, velmi těžký a toxický
kov lidé využívají od starověku. Výstava nabízí
setkání s krásou i podivnostmi olova, které
alchymisté považovali za jeden ze základních
kovů. Z nebeských těles mu byl patronem „chro-
mý, pomalu se ploužící Saturn“. 

Náš doposud nejrozsáhlejší výstavní projekt
Olovo vznikl na míru Galerii Františka Drtikola
a rudné historii města Příbram. Všechny vysta-
vené artefakty vytvořil Martin Zet pro tuto kon-
krétní výstavu v roce 2022. K výstavě vyjdou
tištěné noviny reflektující tematiku olova
z pohledu různých oborů. Autory jsou Radosla-
va Schmelzová (též kurátorka výstavy), Zdeněk
Kunický, Jan Freiberg, Václav Cílek, Martin
Mihaljevič, Martin Zet. Projekt vznikl za pod-
pory Ministerstva kultury ČR.

S Radoslava Schmelzová, Jan Freiberg  
Galerie Františka Drtikola

Podivuhodný olověný svět Martina Zeta
Martin Zet představuje v příbramské galerii zatím nejrozsáhlejší instalaci svých podivuhodných olověných artefaktů, která
ukazuje, jak fascinující množství tvorbou transformovaného kovu, tak samotný proces vzniku uměleckého díla. 

Autor Martin Zet při instalaci Příbramského zvonu před Galerii Františka Drtikola. Foto: Martin Andrle

Umělcovy boty zalité olovem. Odkaz na každodenní
všední život, nebo na tradovaný těžký úděl umělce,
anebo je vše úplně jinak? 

Doprovodný program

2. února (17.00): Martin Mihaljevič –
Vlastnosti olova (přednáška)
Martin Mihaljevič, Ústav geochemie, mine-
ralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědec-
ká fakulta Univerzity Karlovy
8. února (17.00): Radek Mikuláš – Olovo
užitečné i nebezpečné (přednáška)
Radek Mikuláš, geolog, paleontolog, spi-
sovatel, Geologický ústav Akademie věd
České republiky
21. února (17.30–20.00): Václav Cílek –
Olovo a jeho význam, premiéra „olově-
ných novin“ a komentovaná prohlídka
výstavou s Martinem Zetem
Václav Cílek, geolog, klimatolog a esejista,
působí v Geologickém ústavu Akademie
věd České republiky, zabývá se vývojem
české krajiny, změnami klimatu a interakcí
mezi přírodou a člověkem. Věnuje se též
popularizaci vědy.
8. března (17.00): Zdeněk Kunický – His-
torie výroby olova na Příbramsku (před-
náška)
Zdeněk Kunický pracoval v Kovohutích Pří-
bram na pozicích vedoucího provozu
a poté ředitele divize recyklace
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Na Českém poháru na Moravě startovaly dvě
příbramské závodnice. Nejprve v kategorii
mladších žaček Viktorie Křivová velice kvalit-
ním výkonem se zařazením dvou dvojitých Axe-
lů a trojitého Salchowa obsadila druhé místo
z 32 závodnic. V neděli pak v kategorii starších
nováčků excelovala Beáta Suchopárová a bez-
chybnou jízdou se třemi dvojitými skoky vybo-
jovala první místo mezi jedenácti soupeřkami.

V Litvínově v rámci Poháru ČKS nastoupila
čtyři děvčata BK Příbram a předvedla většinou
své nejlepší výkony sezony. Mezi 11 staršími
nováčky výborně zabojovala Milena Mahí Doga-

nová, obsadila třetí místo, a získala tak svou
první pohárovou medaili. V kategoriích nej-
mladších žaček a mladších žaček, v nichž star-
tovalo shodně po 30 závodnicích, se umístily
na totožné sedmé pozici Lucie Krákorová a Eliš-
ka Vaňugová. Klára Štefány byla mezi 30 žačka-
mi třináctá.

S Jitka Charyparová  
Bruslařský klub Příbram
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V lednu se rozběhl 11. ročník Brdského
běžeckého poháru, který spojuje sportovní
akce v brdském regionu. Účastní se ho tisíce
amatérských i rekreačních nadšenců do pohy-

bu. Pokud se chcete přidat, můžete začít s tré-
ninkem bez ohledu na počasí. Jak běhat
v zimě? Petr Švarc, jeden ze zakladatelů
Brdského běžeckého poháru, sepsal 10
základních rad:

1. Vhodné oblečení: Doporučuji více funkč-
ních vrstev oblečení, boty s terénním vzorkem
(nejlépe s  membránou Gore-Tex), vysoké
ponožky pro ochranu achilovek a lýtek, čelenku
a běžecké rukavice.

2. Cesty bez aut. Vyberte si pro běh cesty nej-
lépe bez aut. Moje oblíbené jsou Novák-Fialák-
Vojna nebo brdské stezky.

3. Buďte vidět! Jelikož se brzy stmívá, tak při
běhu za šera či za tmy je důležité používat výkon-

nou čelovku, nejlépe se zadním červeným svět-
lem. Samozřejmostí je oblečení sreflexními prvky.

4. Běhejte pravidelně. Nemusíte nijak dlouhé
trasy, ať jste do hodiny doma. Pak se nezapo-
meňte v teple protáhnout.

5. Kdyby náhodou…Při delších výbězích, obzvlášť
do přírody, si nezapomeňte ssebou vzít nabitý tele-
fon anějakou energii (vpodobě energetického gelu,
hroznového cukru nebo energetické tyčinky).

6. Míchejte to! Běh je vhodné kombinovat
s indoorovými aktivitami, jako jsou posilování,
jóga, spinning či plavání.

7. Naslouchejte tělu. Pokud vás při běhu
začne bolet nějaký úpon, kloub či sval a bolest
neúměrně narůstá, okamžitě zastavte a podle
možností zbytek trasy dojděte pěšky. Nebo si
raději zavolejte odvoz.

8. Běh ve dvou. V případě společného běhu
si zkuste vybrat podobně výkonného sparingo-
vého partnera. V opačném případě se jeden
bude nudit, druhý přepínat.

9. Kdykoli do přírody! Běh je sport, který
můžete v zimě provozovat prakticky kdykoli.
Na rozdíl od jiných venkovních aktivit k němu
nepotřebujete sníh (jako pro běžkování) nebo
led (pro bruslení).

10. Uložit a běhat. Pohybové aktivity si 
ideálně poznačte do svého kalendáře jako pra-
videlné. Abyste nemuseli přemýšlet, jestli se
vám chce, nebo ne. Prostě za sebou zabouchně-
te dveře a vyběhněte ven.

S Petr Švarc
Brdský běžecký pohár

Základní desatero, jak běhat v zimě
Běhat lze za každého počasí. Nemusíte čekat na jaro či léto, vyběhnout můžete třeba ještě dnes. Přinášíme pár rad zejména 
pro začátečníky. 

Běh partyzánskou stezkou. Foto: Brdský běžecký pohár

Příbramská Beáta Suchopárová byla na bedně v Břec-
lavi nejvýše. Foto: BK Příbram

Brdský běžecký pohár 2023

25. února: S čelovkou Dražovkou (6 km)
11. března: Zimní běh krajem J. J. Ryby

(8,7 km)
12. března: Maraton okolo Orlíku (42 km)
25. března: Josefský běh v Cerhovicích

(7 km)

Příbramské bruslařky uspěly 
v Břeclavi i v Litvínově
Děvčata Bruslařského klubu Příbram se po vánoční odmlce rozjela změřit své síly tentokrát do Břeclavi na soutěž Českého poháru
a do Litvínova na soutěž Poháru ČKS. 
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V budově plavčíkárny na Novém rybníku
se od poloviny října pracuje na vybudování
zcela nové sauny. „Nejedná se jen o postavení
potírny jako takové do připravené místnosti.
V budově řešíme sprchy, WC, šatnu a provozní
prostory,“ řekl ředitel Sportovních zařízení
města Příbram Jan Slaba. Samotná potírna
včetně technologií byla instalována na začát-
ku ledna.

Kapacita sauny bude osm osob, součástí je
také relaxační místnost s výhledem na rybník.
Dále se připravují podklady pro realizaci ven-
kovního ochlazovacího bazénku na terase
a online rezervační systém, který bude možné
využívat i pro další služby v areálu. „Sauna
bude v týdnu přístupná široké veřejnosti,
o víkendech a svátcích je počítáno s poskytová-
ním prostoru pro privátní saunování. Vstup
bude zajišťován prostřednictvím čipu,“ doplnil
ředitel SZM. 

Návrh ceníku služeb bude schvalovat rada
města. „Ceny jsme se snažili nastavit rozumně,
ale museli jsme zohlednit současnou situaci
ohledně cen energií. Věřím ale, že sazby budou

i tak přijatelné pro širokou veřejnost,“ uvedl
Jan Slaba. Zvýhodněné vstupné budou mít
děti do 15 let, senioři a ZTP. Privátní saunu
o víkendech bude možné rezervovat od obsa-
zenosti minimálně dvou osob na dvě hodiny.
„V případě privátní sauny jsme schopni zajistit
nadstandardní komfort, od osušek a županů až
po občerstvení a sekt, podle konkrétních přání
zákazníka,“ dodal ředitel SZM. 

Budova plavčíkárny byla dosud využívána
pouze v letní sezoně, a to jako půjčovna spor-
tovních potřeb, poté jen k jejich uskladnění.
Půjčovna bude přes léto pokračovat. „Půjčov-
na sportovních potřeb funguje o letních prázd-
ninách, podle počasí. Sauny jsou naopak nejvíce
navštěvované v zimě, a tak se nám nabízené
služby v budově pěkně vystřídají,“ vysvětlil Jan
Slaba. 

S Miroslava Kozohorská  
Sportovní zařízení města Příbram

Sauna na Nováku přivítá první návštěvníky
Uvedení sauny na Novém rybníku do provozu se předpokládá na přelomu ledna a února 2023. V týdnu bude sloužit široké
veřejnosti, o víkendech privátně.

Město Příbram ve spolupráci s Českou unií
sportu (Příbram) pořádá soutěž Sportovec Pří-
bramska 2022. Slavnostní vyhlášení se usku-
teční 29. března 2023 v  estrádním sále
příbramského kulturního domu.

Vyhlášení proběhne v následujících katego-
riích, přičemž platí, že vždy je nutná vazba 
na region Příbramska: 

Nejlepší sportovec: muž nebo žena, měřít-
kem bude umístění na mistrovství světa, Evro-
py, republiky a kraje; 

Největší sportovní talent: chlapec nebo dív-
ka, hlediskem bude umístění na mistrovství
světa, Evropy, republiky a kraje; 

Nejlepší sportovní kolektiv dospělých:
měřítkem bude umístění na mistrovstvích a pře-
borech světa, Evropy, republiky a kraje; 

Nejlepší sportovní kolektiv mládeže: krité-
riem bude umístění na mistrovstvích a přebo-
rech světa, Evropy, republiky a kraje; 

Handicapovaný sportovec: sportovec, který
sportuje nebo sportoval ve sportovním subjektu
na Příbramsku, případně dalších úspěchů
dosáhl ve sportovním subjektu mimo tento 
region;

Nejlepší trenér: musí být trenérem jednot-
livců nebo kolektivu dospělých a mládeže regi-
strovaných a závodících za sportovní subjekt
na Příbramsku; 

Nejlepší odchovanec/krajánek: sportovec,
který působil ve sportovním subjektu na Pří-
bramsku nebo zde má trvalé bydliště a dalších
úspěchů dosáhl ve sportovním subjektu mimo
region;

Síň slávy: bývalý nebo současný sportovec
nebo funkcionář, který nejvíce proslavil Příbram
a jeho okolí;

Cena fanoušků: uskuteční se formou hlaso-
vání široké veřejnosti na webu mediálního part-
nera, webu pribram.cz.

Nominace do soutěže zasílají oddíly na Pří-
bramsku a další zastřešující sportovní organi-
zace (ČUS, Autoklub ČR, Sokol, Orel, sportovní
svazy, SCM atd.). Shromažďuje je příbramský
manažer sportu Jan Hadraba. Po fázi nominací
se uskuteční hlasování odborné komise hod-
notitelů složené ze zástupců sportovního pro-
středí, města Příbram a ČUS. Široká veřejnost
může hlasovat ve zmiňované kategorii na portá-
lu pribram.cz.

S Stanislav D. Břeň

Kdo si „doběhne“ pro titul Sportovce Příbramska
2022? Ilustrační  foto: Miguel a Amutio, Unsplash

Příbramsko hledá nejlepšího 
sportovce nebo tým
Soutěž Sportovec Příbramska 2022 je ve své nominační fázi, kdy organizace ve sportovním prostředí navrhují osobnosti nebo
družstva, které by si zasloužily ocenění. V jedné kategorii se může zapojit i široká veřejnost, vyhlášení bude na konci března.

Sauna je první letošní novinka na Nováku.
Foto: SZM



ANO
Každý zastupitel, kterému není lhostejný roz-

voj města, by měl být v obraze v otázce rekon-
strukce aquaparku. U některých tak, navzdory
dostupnosti informací, bohužel není, proto se
setkáváme i se zcela zcestnými vyjádřeními. Na
začátku je nutná stručná rekapitulace „celého
případu“. O rekonstrukci bazénu se začalo uva-
žovat už v roce 2015. Studie byla hotova na
podzim roku 2016.  K návrhům se vyjadřovala
i veřejnost a lidé si ve většině přáli rekonstrukci
v největším rozsahu. Bylo tedy tak určeno a roz-
hodnuto. V únoru roku 2018 zastupitelstvo
města schválilo zadání zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby. Pro tento
návrh hlasovali všichni přítomní zastupitelé.

V květnu 2019 byl za široké shody schválen
záměr zakázky, ta se rozjela. Přichází rok 2020
a s ním dosud nepoznaná a nejistá situace ohled-
ně covidu. Zastupitelstvo tehdy schválilo „zata-
žení za nouzovou brzdu“ a zastavilo práce 
na realizaci veřejné zakázky na rekonstrukci
aquaparku. Rada dostala za úkol předložit va -
rianty přestavby v menším rozsahu a za nižší
cenu. Na tomto se shodlo všech 24 tehdy pří -
tomných zastupitelů. Tímto byl aktivován tzv.
Plán B, který znamenal vyčlenění těch částí pro-
jektu, jež lze považovat za zbytné. Jinak řečeno,
rozhodlo se o tom, že se nebude stavět mon-
strózní „aqualand“, ale že dojde na variantu,
která bude ekonomicky a provozně méně ná -
ročná.

Následovalo výběrové řízení na zhotovitele
změny projektu. V lednu 2021 byla uzavřena
smlouva a projekt se několik měsíců přepraco-
vával. V lednu 2022 proběhlo schválení nové
stropové ceny za rekonstrukci aquaparku, zde
bylo usnesení schváleno většinou 15 hlasů (nik-

do nebyl proti, pouze sedm zastupitelů alibis-
ticky „nemělo názor“). Začátkem března 2022
bylo zahájeno zadávací řízení na rekonstrukci
aquaparku v  intencích „Plánu B“. Město
obdrželo několik stovek dotazů od potenciál-
ních uchazečů. Díky jejich zodpovězení se poda-
řilo vyladit veškeré nejasnosti v  projektu. 
Na začátku letošního ledna jsme úspěšně
dokončili opakované kolo řízení a vyhodnocu-
jeme přijatou nabídku.

Píše se rok 2023, je tomu tedy sedm let, co
se připravuje rekonstrukce aquaparku. Ten
mezitím, navzdory maximální snaze provozo-
vatele Sportovních zařízení města Příbram,
dožívá. Jakýkoliv další zbytečný či politicky
způsobený průtah v zahájení rekonstrukce je
rizikem. Bazén se prostě musí rekonstruovat –
čím dříve, tím lépe. Hledat po sedmi letech něja-
kou úplně novou a rádoby spásnou myšlenku,
je jen pošetilým hazardem. Nutností a samo -
zřejmostí zároveň je to, že máme připravený
záložní plán pro situaci, kdybychom byli nuceni
stávající zakázku opět zastavit.

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
Vedení města Příbram slibuje rekonstrukci

bazénu již od roku 2016, proto musíme souhlasit
s panem starostou Konvalinkou, že „aquapark
je trapný a ohraný evergreen posledních sedmi
let“ (citace z článku Jana Konvalinky na webu
pribram.cz ze 7. prosince 2022). Je to ale trapný
evergreen radnice pod vedením ANO. Čas ukázal,
že úspěšné zvládnutí projektu této velikosti je
zcela mimo schopnosti příbramské radnice.
Místo, aby se její představitelé snažili minimali-
zovat již vzniklé škody (proinvestované miliony,
časová ztráta, nejistota uživatelů), svalují vinu
na jiné. Je to nedůstojné, trapné a smutné.

Zásadně nám vadí, že ve zmiňovaném článku
se pan starosta snaží vinu svalit na Šanci 
pro Příbram a pana zastupitele Baráška, který
jako jeden z mála přišel s konstruktivním a eko-
nomickým návrhem a s čistým úmyslem městu
pomoct. Proto nás překvapila slova pana Kon-
valinky, který napsal „nebuďme vystrašení
a nehledejme úniky a důvody, proč rekonstrukci
nedotáhnout“. Doposud byla vystrašená pouze
radnice, která stavbu nikdy nezahájila.  

V minulých volebních obdobích byly vyho-
zeny statisíce z rozpočtu na megalomanský pro-
jekt, o kterém bylo zřejmé, že ho město naší
velikosti nepotřebuje. Kdyby si v Příbrami zas
nechtěl někdo stavět pomník, mohly už dávno
naše děti plavat v důstojném prostředí nově
zrekonstruovaného bazénu. Je řada měst, která
rekonstrukci bazénu úspěšně uskutečnila, mají
moderní a energeticky úsporné bazény, které
primárně slouží místním lidem a těm z blízkého
okolí. To chceme také pro Příbram.

V současné době se do výběrového řízení při-
hlásila jen jedna firma. Je jasné, že tento projekt
investory neláká. V době, kdy je celková rekon-
strukce technicky i finančně značně nepředví-
datelná, je to pro ně moc velké riziko. Radnice
na svých stránkách uvádí, že rekonstrukce bazé-
nu bude hotova do jara 2024. Kdo sleduje měst-
ský projekt rekonstrukce Čekalíkovského
rybníka, musí mít značné obavy. Rekonstrukce
aquaparku je pro Příbram tak zásadní a finančně
náročný projekt, že by si na něm neměl nikdo
honit ego ani politické body.

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
G Zastavit výběr dodavatele aquaparku a násled-

nou realizaci projektu považujeme za nezod-
povědné a nehospodárné. Začít opět přípravu
výstavby nového bazénu na „zelené louce“
v nové lokalitě považujeme také za nezodpo-
vědné a nehospodárné.

G Cílem je zrealizovat rekonstrukci bazénu,
pokud cena vzešlá z výběrového řízení 
od dodavatele bude odpovídat limitům, jež
schválilo zastupitelstvo města.

G Jelikož se jedná o rekonstrukci, bude nutné
postavit silný dozorový tým na uhlídání více-
prací, které jsou vždy při rekonstrukci velmi
pravděpodobné.

G Stavět druhý bazén v Příbrami na základní ško-
le podle návrhu zastupitele Baráška považu-
jeme za nehospodárné a neufinancovatelné.
Znamenalo by to dva provozovatelské subjek-
ty, dvojí technologie, dva personály a dvojí
náklady.

G Během několikaleté rekonstrukce nebudou
mít obyvatelé Příbrami, a zvláště příbramské
školy a školky kde plavat, a budou tedy muset
dojíždět do jiných měst. Již několik let prosa-
zujeme zastřešit venkovní padesátimetrový

Očima zastupitelů: Jak dále s aquaparkem
Město má jednu nabídku na rekonstrukci aquaparku, podle radnice nyní probíhá její posouzení, hotovo by mělo být do konce
února. Výběrové řízení je dvoukolové, nejprve dojde ke zmíněnému posouzení, teprve poté bude otevřena obálka s nabídkovou
cenou. Jméno firmy, která nabídku podala, bude moci být podle vedení města zveřejněno až po ukončení řízení. Jak by se mělo
dále postupovat při rekonstrukci aquaparku? Tuto otázku položila redakce Kahanu všem sedmi „zastupitelským klubům“, které
zasedají v příbramském zastupitelstvu. Přinášíme názory těch volebních stran, které odpověděly. Příspěvky jsou řazeny
v abecedním pořadí. 

NÁZORY 
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Záběry dokumentují jen některé ze závad v budově aquaparku. Foto (3×): SZM



bazén v areálu aquaparku tak, aby se podle kli-
matických podmínek mohla prodloužit sezona
na alespoň deset měsíců v roce. Provizorně,
nízkonákladově, s rozebíratelnou konstrukcí,
která se dá následně využít na jiných sporto-
vištích. Takové řešení by znamenalo, že jde
stále o jeden provozovatelský subjekt, jednu
technologii, jeden personál a jedny náklady.

G Nikdy jsme nepodporovali tzv. velký projekt
za cirka půl miliardy korun. Naopak jsme
pomohli prosadit realističtější projekt přimě-
řené velikosti pro město Příbram, který by se
měl začít stavět v následujících měsících.

SPOJENCI – TOP 09, STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ, POLITICKÉ HNUTÍ HLAS, SOS
PŘÍBRAM A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

V úvodu je nutné zdůraznit několik faktů:
G Zodpovědnost za stav rekonstrukce má výluč-

ně rada města. Vyplývá to z pravomocí rady
a zastupitelstva podle zákona o obcích.

G Zastupitelé mají o rekonstrukci okleštěné
informace, a tudíž se nemohou k vývoji vyja-
dřovat s potřebnou znalostí věci. Uvedeme
malý příklad: Zastupitelé dostávají v úvodu
každého zastupitelstva rozsáhlou informaci
o investičních plánech města. Tato zpráva je
ale pouhým výběrem pozitivně vyznívajících
informací, o negativních zprávách se zastupi-
telé od starosty nedozví. Nedozví se např.
o několikanásobném odkládání výběru zho-
tovitele a o důvodu těchto odkladů (kromě
obecných frází).

G Již několikrát mělo být zakončeno výběrové
řízení na dodavatele rekonstrukce, poslední
odklad byl na začátek ledna. Starosta se vyja-
dřuje tak, že již stojíme jen poslední krůček
před zahájením rekonstrukce. Ale nevíme, jak
bylo výběrové řízení zadáno, jak jsou jeho
výsledky pro město závazné, proč jsou s jeho
zakončením neustálé průtahy, jaká hrozí měs-
tu nebezpečí z plánované smlouvy o rekon-
strukci v podobě vynucených vícenákladů nad
vysoutěženou cenu. Neznáme další nutné
výdaje spojené s rekonstrukcí bazénu, nezná-
me předpokládanou provozní ekonomiku.

K výčtu bychom mohli dodat další body, ale
pro dostatečný obraz to asi stačí. Spojenci však
vědí najisto jiná fakta:
G Současný stav bazénu je zoufalý a již dříve se

s ním mělo něco dělat.
G Připomeneme, že již 11. 7. 2018 nabylo právní

moci stavební povolení k rekonstrukci bazénu.
Dne 23. 7. 2018 uložila tehdejší rada odborům
investic a veřejných zakázek, aby připravily
podklady pro zadávací řízení na dodavatele
stavebních prací (tedy to výběrové řízení, které
nebylo dokončeno do konce roku 2022). 
Za dva roky to tehdy rada města dotáhla od
myšlenky k projektu a stavebnímu povolení.

G Výběrové řízení podle předchozího bodu
neproběhlo, nová rada města s tím nic nedě-
lala. Následně raketově rostly ceny stavebních
prací, přidal se covid či dvojciferná inflace.

G Až v roce 2022 vypsalo město výběrové řízení
na dodavatele. Nic o něm ale nevíme, kromě
toho, že se jeho uzavření několikanásobně
odkládá s jediným odůvodněním: účastníci
mají stovky doplňkových dotazů.

G Projekt nepočítá s imperativy současnosti,
danými raketovým nárůstem cen energií.

G Vlivem jistých víceprací je konečná cena
rekonstrukce naprosto ve hvězdách.

G Město musí provést řadu dalších investic
a oprav, nežije jenom bazénem.

A k tomu následuje naše otázka: je možné se
za tohoto stavu našich vědomostí zodpovědně
vyjadřovat? Rozhodně nelze. Je totiž jisté, že
bazén zoufale rekonstrukci potřebuje, to sebe-
méně nezpochybňujeme. Nicméně za situace,
kdy začal být vývoj situace s rekonstrukcí nejis-
tý, mělo vedení města začít chystat něco, co by
se dalo nazvat nouzovým plánem B.

Podle starosty bylo plánem B zmenšení
původního rozsahu rekonstrukce. To ale není
nouzový plán B. Ke zmenšenému rozsahu se
přistoupilo proto, že se promeškal vhodný čas
pro realizaci původního záměru. I tak je schvá-
lený limit pro zmenšený rozsah rekonstrukce
o dost vyšší, než byl limit pro původní „velkou“
rekonstrukci. Skutečný plán B by byl pro případ,
že se nepodaří dobře vysoutěžit, že se stane
bůhvíco negativního. Měl by zabránit tomu, aby
město skončilo ve slepé uličce. 

Plán B měl být chystán nejméně jeden rok.
Toto byla a je zodpovědnost rady, která má apa-
rát pracovníků města, mají k tomu pracovní
dobu, jsou za to placeni. Co dělat teď? V okam-
žiku psaní tohoto vyjádření Spojenci nevědí nic
o podmínkách výběrového řízení, o jeho stavu,
o naději na jeho dobrý výsledek. Hrozí-li ale
městu nebezpečí špatného výsledku, je nutné
bez prodlení začít chystat minimálně takovou
rekonstrukci technologií bazénu, u nichž akut-
ně hrozí selhání.

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD)
Ohledně rekonstrukce aquaparku bylo 

za posledních cirka osm let vysloveno a napsáno
již mnoho. Jsou zde návrhy na jeho rekonstruk-
ci, na demolici a výstavbu nového aquaparku
za využití nejnovějších technologií apod. Kaž-
dopádně se jedná o velké finanční prostředky,
které bude muset město vynaložit. Otázka zní,
zda je Příbram má k dispozici a zda se nebude
muset zadlužit. Protože se jedná o tak zásadní
otázku, bylo by vhodné, aby v této věci rozhodli

lidé v referendu. Ať každý občan našeho krás-
ného města zvolí, zda aquapark jen opravit,
nebo postavit nový. Ale jsou zde další návrhy –
např. postavit jen nový malý plavecký stadion
pro výuku a poté rekonstruovat či postavit nový
aquapark. Taktéž by měli rozhodnout o výši
možného dluhu.

Všichni občané města by měli být seznámeni
se všemi variantami a celkovou cenou, aby se
mohli dobrovolně rozhodnout. Měli by obdržet
veškeré dostupné informace a nic by před nimi
nemělo být zatajeno. Pokud se k referendu
dostaví více než polovina právoplatných voličů
a u jedné z variant se vyjádří nadpoloviční vět-
šina, měl by být tento výsledek pro nás, zastu-
pitele, závazný a museli bychom ho na zasedání
zastupitelstva akceptovat (protože se jedná
o vůli občanů), přestože na daný projekt může-
me mít jiný názor.

ŠANCE PRO PŘÍBRAM
Jak by se mělo postupovat při rekonstrukci

aquaparku? Zastavit ji. Jiná varianta není
z pohledu řádného hospodáře a občana Příbrami
možná. Důvodů pro tento krok je celá řada. 
Od uvažované vysoké ceny, která zcela jistě
není konečná a ve finále se podle odhadů může
vyšplhat i nad 500 milionů korun. A to navzdory
takové rekonstrukci, kdy má zůstat zachována
současná podoba stavby, která je však koncepč-
ně zastaralá a neumožní použít moderní archi-
tektonická, technická a technologická řešení.
Současně neznáme provozní náklady bazénu
po rekonstrukci. Neexistuje žádná provozně
ekonomická analýza, žádný energetický audit.
Může se klidně stát, že tu bude koncepčně zasta-
ralý bazén za 500 milionů korun, který vlivem
vysokých provozních nákladů nebude vůbec
možné provozovat. Anebo se náklady výrazně
promítnou do ceny vstupného, a pak se ptejme,
komu bude bazén sloužit?

Do výběrového řízení se přihlásil pouze jedi-
ný zájemce. Považujeme to za důvod k okam-
žitému zrušení soutěže. Je to jediný možný
krok, nelze totiž vybírat a porovnávat z jedné
nabídky, popřeli bychom samotnou logiku
výběru. Nutně se též musíme zeptat, zda město
akci finančně zvládne. Vyplatí se utratit 
za bazén tolik peněz? Určitě nevyplatí. A hlavně,
je to zbytečné. Stačí začít správně a postupovat
tak, jak je to u podobných staveb běžné. Podí-
vejme se okolo, jak krásné a energeticky úspor-
né stavby bazénů vznikají. Za mnohem menších
investičních nákladů, které jsou hlavně dopředu
jasně dané.

Bazén na sebe strhává neoprávněně veškerou
investiční pozornost. Přitom jsou tu důležitější
rozvojové projekty zkvalitňující život ve městě.
Ty bychom měli mít správně dávno za sebou – ale
není tomu tak. Proto jsme přišli snávrhem, jakou
cestou se vydat k levnějšímu, modernějšímu,
ahlavně provozně zvládnutelnému řešení. Azby-
dou peníze na další projekty. Více najdete v pre-
zentaci na adrese kahan.pribram.eu/bazen.pdf
nebo na přímém odkazu 1url.cz/lrfWj.

S Rubriku připravil: 
Stanislav D. Břeň
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BRDY A PODBRDSKO

Přírodní rezervace Kuchyňka se rozkládá 
na jižním suťovém svahu stejnojmenného vrcho-
lu. Má rozlohu přes 21 ha a slouží k ochraně při-
rozeného suťového lesního ekosystému, zejména
prastarých dubů, buků a javorů či lip. Je to místo
majestátní a velebné, které rozhodně stojí za to
navštívit.

K Malému vrchu a Kuchyňce se nejspíše vydá-
me z výše zmíněné komunikace Buková u Pří-
bramě – Hostomice. Na vrcholu stoupání je

křižovatka zvaná Nad Provazcem, kde je možno
také zaparkovat. Křižovatku protíná červená
turistická značka. Západním směrem se odtud
můžeme vydat k tajuplnému Provazci, Komorsku
či vrcholu Písek. 

Východně se po červené vypravíme k nedale-
kému Malému vrchu. Na jeho jižních či severních
svazích nalezneme rozsáhlé mýtiny umožňující
výše zmíněný za příhodného počasí opravdu
majestátní rozhled. Přes nízké sedlo dorazíme

na hřeben Kuchyňky. Vpravo prudce klesá těžko
schůdný suťový les přírodní rezervace. Levý
povlovnější svah je zalesněn převážně smrkovým
porostem. 

Na červené poté níže dorazíme na křižovatku
s názvem Čtyřmezí, která je od roku 2014 ozna-
čena umělecky pojatým kovovým kruhem zapuš-
těným v zemi. Naznačuje zde setkání katastrů
čtyř obcí – Dobříše, Hostomic, Bukové a Rosovic.
Na kruhu jsou vyznačeny výseče směrů k přísluš-
ným obcím. Je to takové pěkné inspirující místo.
Odtud se můžeme vydat do výchozího bodu 
po neznačené silničce vedoucí zpět, tentokrát pod
svahem rezervace kolem Fabiánovy studánky.

Červená turistická značka, vedoucí přes Malý
vrch, Kuchyňku a Čtyřmezí, pokračuje dále 
do území Hřebenů. Za předěl mezi Brdy a Hře-
beny bývá obvykle pro zjednodušení považováno
údolí Litavky, geologická hranice je však posu-
nuta více severovýchodním směrem. Přírodní
park Hřebeny je další významné, turisticky zají-
mavé území rozsáhlé Brdské vrchoviny.

S Jaroslav Hodrment

Na Kuchyňku za majestátním rozhledem
Vpravo od lesní silnice spojující Bukovou u Příbramě a Hostomice najdeme výrazný hřeben tvořený Malým vrchem (628 m)
a Kuchyňkou (636 m). Opravdu zajímavou vlastností tohoto hřebene je možnost dálkového rozhledu, a to jak k jižním
pohraničním horám (Šumava, Novohradské hory), tak i k pohraničním horám severním (zejména pásmo Krušných či Lužických
hor). Za vhodného počasí odtud máme fascinující možnost přehlédnout českou kotlinu od severu k jihu a naopak.

Výlet v kostce

Oblast: Brdy
GPS start: křižovatka Nad Provazcem
Trasa: Nad Provazcem – Kuchyňka – zpět
pod rezervací
mapy.cz/s/kepapagucu
Vzdálenost: 7,5 km
Typ: pro pěší
Náročnost: střední
Značení: červená, zpět neznačená lesní
cesta
Zajímavosti: Čtyřmezí

Přírodní rezervace Kuchyňka. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Čtyřmezí



| 27 |

OSOBNOST

F r a n t i š e k
Závorka se naro-
dil 18. 10. 1911
v Příbrami II/74,
nyní ulice
Kpt. Olesinské-
ho, v  rodině
železničáře. Jeho
otec František
pracoval jako
úředník c. k. stát-
ních drah v  Pří-
brami a také děda
Jan byl zaměst -
nán na železnici,
ve stanici Putim
na Písecku,
odkud rodi-
na pocházela. 

Po vzniku Československa byl otec služebně
přeložen z Příbrami na Slovensko, kde se stal
přednostou železniční stanice v Kremnici. Zde
mladý František Závorka získal postupně vzdě-
lání,  maturoval na místním gymnáziu a v roce
1931 zahájil studia na Právnické fakultě UK
v  Praze. V  dalším roce však studia přerušil
a nastoupil základní vojenskou službu. V roce
1934 byl přijat na Vojenskou akademii v Hra-
nicích na Moravě. Tu ukončil v hodnosti poru-
číka. Po rozbití Československa 15. 3. 1939
a okupaci vlasti hitlerovským Německem byl
demobilizován a odešel na Písecko, kde v té
době žila jeho rodina. Krátce pracoval jako úřed-
ník na Okresním úřadě v Písku, a to až do ile-
gálního odchodu do zahraničí.

NESMÍŘEN S OKUPACÍ
Jako důstojník bývalé čs. armády se nikdy

nesmířil s okupací a rozhodl se zcela dobrovolně
bojovat za svobodu a demokracii porobené vlas-
ti v řadách formující se čs. zahraniční armády
na Západě. Protektorát Čechy a Morava tajně
opustil 6. 2. 1940 a po strastiplné cestě jižním
směrem přes Balkán a Střední východ dorazil

do Francie, kde vstoupil 4. 4. 1940 do vznikající
čs. vojenské jednotky. Po porážce Francie stih-
nul na poslední chvíli před postupující hitle-
rovskou armádou evakuaci dne 7. 7. 1940 
do Anglie, kde se stal příslušníkem 1. čs. smí-
šené brigády. V roce 1941 byl vybrán k spe -
ciálnímu výcviku pro boj v  týlu nepřítele. 
Na základě dobrovolného rozhodnutí poté pro-
dělal několik kurzů zvláštního určení.

V hodnosti nadporučíka byl pověřen velením
tříčlenné čs. parašutistické skupiny s krycím
názvem Antimony, které byl svěřen úkol, 
na území okupované vlasti splnit kurýrní, spo-
jovací a zpravodajské poslání. Konkrétně šlo
o navázání kontaktu s představiteli domácího
odboje, jmenovitě zástupcem ilegálního Ústřed-
ního vedení odboje domácího (ÚVOD) doc. Vla-
dimírem Krajinou, tajnou sokolskou organizací
Jindra a vojenskou podzemní organizací Obrana
národa. Parašutisté jim měli předat písemná
poselství exilového prezidenta Edvarda Beneše
a ministra národní obrany gen. Sergeje Ingra.
Zároveň měli zjistit, v jaké situaci se nalézá čs.
parašutistická skupina Silver A vyslaná do pro-
tektorátu v předchozím období, se kterou bylo
ztraceno rádiové spojení, a poskytnout jí finanč-
ní i technickou pomoc. 

TŘI TABLETY
Ke splnění těchto úkolů byli parašutisté vyba-

veni speciálním šifrovacím klíčem „X“ a dalším
materiálem. František Závorka byl vyzbrojen
dvěma pistolemi zn. Colt 0.32 ráže 7,65 mm
s 50 náboji v kartonové krabici, sadou tablet (K –
proti nevolnosti, B – povzbuzující a L – smrtelná)
a mnoha dalšími věcmi. Obdobně byli vybaveni
i zbylí členové desantu. Závorkovým zástupcem
se stal šifrant čet. Stanislav Srazil atřetím členem
byl jeden z nejlepších radiotelegrafistů vycvi-
čených ve Velké Británii, svob. Lubomír Jasínek.
Měli před sebou mimořádně těžký úkol přede-
vším z toho důvodu, že domácí odboj byl tehdy
tvrdě zasažen předchozími likvidačními údery
gestapa v době heydrichiády.

Skupina Antimony startovala z britského letiš-
tě Tempsford 24. 10. 1942 v 18.42. K její pře-
pravě byl určen, podobně jako v  jiných
případech, bombardovací letoun Halifax W
1002 NF-Y 138. britské peruti zvláštního určení
s čs. posádkou por. Lea Anderleho. Podle plánu
měli být vysazeni poblíž Městce Králové. 
Ve skutečnosti však onoho 24. 10. 1942 po
23. hodině přistáli s odchylkou asi 30 km neda-
leko Kopidlna. Při seskoku se navíc čet. Srazil
lehce zranil. Skupině se nakonec podařilo získat
ubytování na záchytných adresách ve Studenci
u Nové Paky a na dalších místech. Shodou šťast-
ných okolností a náhod za čas kontaktovali i jed-
noho z  posledních žijících představitelů
ilegálního ÚVOD doc. Vladimíra Krajinu, který

žil od léta 1942 v ilegalitě v Českém ráji. Došlo
tak k předání důležitého osobního poselství exi-
lového prezidenta a ministra národní obrany
o další strategii organizování odboje. Předtím
odevzdali parašutisté domácímu odboji i dvě
radiostanice a zprovoznili třetí aparát s krycím
názvem Barbora. Poskytli domácímu odboji též
finanční prostředky ve výši 85 000 protekto-
rátních korun na další činnost. Došlo rovněž
k navázání rádiového spojení s ústřednou zahra-
ničního odboje v Londýně, kam pak odeslali
celkem 22 depeší.

NEPADNOU DO RUKOU NEPŘÍTELE
Přes všechny obtíže se jejich zásluhou obno-

vila zpravodajská činnost a další aktivity domá-
cího hnutí odporu. Toto dění však neuniklo
pozornosti gestapa, které se nakonec dostalo
parašutistům na stopu a v noci z 15. 1. na 16. 1.
1943 obklíčilo dům Emila Lukeše na plovárně
v Rovensku pod Troskami, kde se tehdy skrýval
velitel desantu npor. František Závorka a radista
svob. Lubomír Jasínek. Z obavy, aby Rovensko
pod Troskami nestihl osud Lidic a Ležáků, čímž
gestapo vyhrožovalo, se Závorka a Jasínek roz-
hodli k poslednímu aktu v rámci jejich mise.
V bezvýchodné situaci se odmítli vzdát přesile
a aby nepadli do rukou nepřátel živí, použili
ampulky s jedem, které měli z Anglie k dispozici.
Ukončili tak svůj život. Hitlerovci se přesto
pokusili oba vojáky zachránit, aby je mohli
podrobit výslechům. Proto bezvládná těla ihned
převezli k místnímu lékaři, který však jen kon-
statoval v čase 5.37 jejich smrt. V kalendáři bylo
datum 16. ledna 1943. Třetí z parašutistů, čet.
Stanislav Srazil, byl rovněž hitlerovci vypátrán,
zatčen a později popraven v Terezíně. Ostatky
Františka Závorky spočívají patrně v hromad-
ném hrobě na hřbitově v Praze-Ďáblicích.

Hrdinskou smrt Františka Závorky a jeho
spolubojovníků připomínají v Rovensku pod
Troskami a v rodišti Srazila a Jasínka pamětní
desky. Pamětní des-
ka Františka Závor-
ky, škpt. in mem.,
dekorovaného čs.
válečnými vyzna-
menáními, byla
odhalena na jeho
rodném domě v Pří-
brami 13. ledna
2023 při příležitosti
80. výročí tragické
smrti tohoto hrdiny.

S Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram

František Závorka: statečný parašutista,
který bojoval proti nacistům
V polovině ledna uplynulo osmdesát let od chvíle, kdy v Rovensku pod Troskami zemřel příbramský rodák, statečný parašutista
a hrdina protinacistického odboje František Závorka. Při této příležitosti byla 13. ledna na jeho rodném domě v Příbrami odhalena
pamětní deska.

Parašutista a odbojář Franti-
šek Závorka. Foto: HMP

Celé znění článku najdete 
na webu kahan.pribram.eu.

Slavnostní odhalení pamětní desky Františku Závor-
kovi v ulici Kpt. Olesinského. Foto: Eva Švehlová
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Mezi horníky C. k. a spolutěžařského Karlo-
boromejského hlavního horního závodu 
na stříbro a olovo v Příbrami bylo mnoho mužů
z okolních vesnic. Buď chodili tam a na Březové
Hory, nebo pracovali v  ostatních šachtách. 
Od roku 1887 se dolovalo stříbro i ve Střebsku
čili dnešním Třebsku, a to ve třech dolech: u ryb-
níka Požeráku, na Hrádku a v drahách mezi
Třebskem a Narysovem. 

PĚTITŘÍDKA SE 462 ŽÁKY
Do vesnických škol byli z  příbramského 

c. k. učitelského ústavu posíláni začínající peda-
gogové. Jednou z nich byla koncem 80. let
19. století i pětitřídka ve Třebsku, k níž byly při-
školeny Vysoká, Modřovice, Zavržice, Strýčko-
vy, Narysov a Kamenná. Počet přihlášených
žáků stále rostl. Ve školním roce 1887–1888
jich bylo 428, o rok později už 440 a v roce 1890
dokonce 462, takže na jednoho učitele připa-
dalo v průměru přes 90 (!) dětí. Pro nedostatek
místa se děti musely učit také v místnostech
pronajatých od soukromníků. Okresní školní
rada proto vyzvala místní školní radu, aby pro-
vedla ke stávající školní budově se dvěma tří-
dami nanejvýš nutnou přístavbu, která začala
20. května 1889 a byla zkolaudována 25. října
1892. Vzhledem k tomu, že velká část žáků
pocházela z hornických rodin, dostala místní
školní rada na její provedení státní subvence.
V přízemí byly na západní straně přistavěny dva

pokoje pro řídícího učitele a jedna třída,
v prvním patře přibyly dvě třídy. 

Od školního roku 1889–1890 se stal novým
řídícím učitelem stávající učitel Alois Puchta.
Mezi členy učitelského sboru o pěti mužích byl
Josef Liška. Narodil se 24. května 1861 v Pří-
brami. Jeho otec Ignác byl horníkem původem
z Modřovic a matka byla rovněž hornickým dítě-
tem. Josefova cesta za vzděláním a živobytím
je pro zdejší nadané hornické synky typická.
Nejprve navštěvoval I. a II. třídu zdejšího reál-
ného gymnázia, odkud přešel na přípravnou
školu na c. k. učitelském ústavu, protože jeho
absolvování znamenalo rychlejší nástup do pra-
xe a jistý výdělek, tudíž menší finanční zátěž
pro chudé rodiče. V červenci 1883 na pedagogiu
složil zkoušku dospělosti a pak až do 1. ledna
1884 sloužil jako vojín. V lednu 1884 byl usta-
noven podučitelem v Hřiměždicích, od roku
1885 do 31. července 1887, kdy v tehdejších
dobách končil školní rok, působil ve Zduchovi-
cích. Ve Třebsku se stal definitivním podučite-
lem od školního roku 1887–1888. Ve školním
roce 1889–1890 tam vyučoval ve II. třídě.

V září 1889 dostal uvolněné místo po pový-
šeném Aloisi Puchtovi jako zatímní podučitel
čerstvý absolvent příbramského pedagogia
Antonín Vilím. Narodil se dne 6. srpna 1869 
ve Zbirohu. V letech 1882–1885 navštěvoval
c. k. reálné gymnázium v Příbrami a pak přešel
jistě z podobných důvodů jako jeho kolega Josef

Liška na c. k. učitelský ústav, kde v červnu 1889
složil maturitní zkoušku. Ve Třebsku dostal 
na starost IV. třídu.

V lednu 1890 se konaly nové volby do místní
školní rady, do níž se kromě třebského faráře
a zástupců ostatních přiškolených obcí dostal
i Josef Martínek, majitel chalupy v Kamenné.
Je otázkou, zda je to Josef Martínek, povoláním
horník z Kamenné a jedenačtyřicetiletý ženatý
otec pěti nezaopatřených dítek.

Dne 11. března 1890 nechal podučitel Josef
Liška horníkova syna Josefa po škole a odvedl
ho do čtvrté třídy pod dozor učitele Antonína
Vilíma, který ještě vyučoval. Když Josef Martí-
nek od dětí uslyšel, že je jeho hoch po škole,
rozzlobil se a běžel pro něj.  Neslušným způso-
bem vrazil do třídy a před všemi dětmi se roz-
křikl: „Pepíku, pojď domů, budou tě tady
trýznit.“ 

JÁ VÁM DÁM, VY ZATRACENÝ KLUCI
Dvacetiletý podučitel Antonín Vilím ho chlá-

cholil, ale Josef Martínek na něj zakřičel: „Já
vám dám, vy zatracený kluci, a panu Liškovi,
jak ho potkám, nafackuju, vy pacholci.“ Na to
vzal svého syna a bouchl dveřmi. Na chodbě
potkal Josefa Lišku, který tam vyšel společně
s Augustýnou Skalovou a Barborou Vilímovou,
příbuznými učitelů. Horník Martínek začal
osmadvacetiletému podučiteli nadávat: 
„Ty pacholku, já tě naučím.“

Josef Liška si to nenechal líbit a Josefa Mar-
tínka zažaloval. Svým jednáním se totiž horník

Pepíku, pojď domů, budou tě tady trýznit
Za Rakouska-Uherska zastával učitel veřejný úřad, byl vzat do přísahy, a proto také požíval ochrany poskytované ve veřejném
zájmu vrchnostenským osobám. V praktické rovině na to doplatil horník Josef Martínek z Kamenné, který se obořil na učitele 
ve Třebsku, když nechali jeho Pepíka po škole. 

Třebsko před požárem kostela v roce 1953. Pod kostelem se nachází fara a u pravého okraje fotografie vidíme
školu s přístavbou. Zdroj snímků (3×): SOkA Příbram

Vpravo bývalá třebská škola, dnes budova, kde sídlí
mateřská škola a obecní úřad.

„Na jednoho učitele
připadalo v průměru 
přes 90 dětí.“



Martínek dopustil přestupku podle
ř. z. 117/1852, § 496 – veřejné nadávky nebo
zlé nakládání, a zároveň přestupku podle §
312 – urážka veřejných úředníků, sluhů, stráží,
zřízenců železničních atd., protože učitel zastá-
val veřejný úřad, byl vzat do přísahy, a byl tudíž
také účasten ochrany poskytnuté ve veřejném
zájmu vrchnostenským osobám a náležel mezi
osoby jmenované v § 68 tohoto trestního zá -
kona. 

Soukromým žalobcem pro přestupek § 496
byl Josef Liška, který chtěl, aby mu byl obžalo-
vaný povinen také nahradit 1 zl. za žalobu a 2 zl.
za cestu do Příbramě. Antonín Vilím se k žalobě
nepřipojil. Veřejným žalobcem pro přestupek
§ 312 byl c. k. kancelista Eduard Adamec.

Obhájcem Josefa Martínka, vyšetřovaného
na svobodě, byl JUDr. Max z Alemannů, výbor-
ný příbramský advokát a pozdější příbramský
starosta. Vzhledem k tomu, že se urážka stala
na místě, kde „se zvláštní slušnost vyhledává“,
byl Josefu Martínkovi vyměřen trest podle
§ 267 o souběhu více přečinů nebo přestupků
a § 496 odst. 2 trestního zákona. 

Spáchání dvou přestupků najednou obžalo-
vanému přitížilo, ale polehčilo mu, že jednal
v prudkém hnutí mysli, že byl ochoten dle své
možnosti škodu napravit a nabídl se k jakému-
koliv zadostiučinění a že se k činu doznal. Vzhle-
dem k tomu se použilo při vyměření trestu
§ 266 – mimořádné právo zmírňovací – a s ohle-
dem na rodinu obžalovaného podle § 260 lit. b
trestního zákona byl Josef Martínek za svůj čin
příbramským okresním soudem dne 29. března
1890 odsouzen pouze k trestu vězení pěti dnů,
zostřenému jedním postem. 

ROZRUŠENÉ MYSLI OBYVATELSTVA
Dalším trestem pro Josefa Martínka bylo, že

zprávu o jeho provinění a odsouzení zveřejnil
dne 5. dubna 1890 populární týdeník Horymír.
Ten uvedl datum rozsudku 2. dubna 1890
a trest zostřený dvěma posty, což je chyba (jako
v jiných případech si ani tady redaktor s přes-
ností údajů příliš starostí nedělal). Na rozdíl 
od dochovaného soudního spisu se však v Hory-
míru dozvídáme i pozadí celé události: „Případ
tento budiž výstražným znamením všem taměj-
ším občanům, kteří podněcováni jsouce od lidí
nesvědomitých a mstivých, stále brojí proti škole
a učitelstvu, jakož i proti tamější správě duchov-
ní. Nezdravé poměry ve Střebsku urovnány
budou opět, až následovati bude několik pří-
kladných potrestání za sebou, kteráž teprve při-
vedou rozrušené mysle obyvatelstva ku klid -
nému a rozumnému uvažování a ku konečnému
přesvědčení, že přenáhlené jednání občanů 
ze Střebska a vůkolí bylo výsledkem neodůvod-
něných osobních nájezdů a na špatných moti-
vech založené agitace.“ K  tomu je třeba

připomenout, že rok 1890 byl v Příbrami a okolí
velmi bouřlivý, protože rakouskými úřady zaka-
zované socialistické hnutí zde v řadách sociálně
slabého dělnictva a hornictva pochopitelně
nacházelo stále více příznivců.  

Velectěný pan c. k. okresní školní inspektor
Josef Bízek zřejmě v důsledku výše popsaných
událostí vykonal hned 7. dubna 1890 úřední
prohlídku třebské školy. Do školní kroniky
o jeho nálezech ani soudním procesu nebylo
zapsáno nic, ovšem žádný Josef Martínek pak
už v místní školní radě neseděl.

KONEC ROKU S ANTONÍNEM DVOŘÁKEM
Pohnutý školní rok byl podle zvyklostí zakon-

čen 31. července 1890 mší v třebském kostele.
„Žáci zpívali mešní píseň Hospodine, všech věcí
Pane. Pro památku sluší podotknouti, že při
těchto službách Božích jakož i jindy všedního
dne při školní mši svaté hrával varhany slavný
hudební mistr Antonín Dvořák, který dlíval
s rodinou svou v době letní na Vysoké,“ zapsal
hrdě do školní kroniky pan řídící. 

Zatímní podučitel Antonín Vilím byl od břez-
na 1891 přeložen do Milína a od srpna 1892
dostal podučitelské místo ve Velké Vísce
u Hořovic. Podučitel Antonín Liška zůstal 
ve Třebsku do 29. října 1894, kdy ho okresní
školní rada přeložila do Drahlína. 

Dolování u Třebska tehdy skončilo, protože
do zdejších šachet zatékala voda ze stařin. Také
se ukázalo, že jejich ruda obsahuje „jen prama-
lou část stříbra“, jehož cena byla tehdy velmi
nízká – za kilogram se v letech 1893–1894 pla-
tilo jen 50 zl. Proto byly místní doly zaházeny
a srovnány se zemí a horníci museli přejít jinam. 

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram
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HISTORIE

Zápis skladatele Antonína Dvořáka v Pamětní knize školy střebské z 8. září 1894.

1. února 1893
Vlivem teplého počasí roztál sníh arozvodnil
se Příbramský potok. Ulice Dlouhá aPražská
samy připomínaly koryto potoka. V níže
položených domech na Karlově náměstí
voda zaplavila sklepy azpůsobila majitelům
nemalé škody.

2. února 2003
Proběhlo slavnostní otevření nové tržnice
na Rynečku.

4. února 1963
Okresní lidová knihovna v  Příbrami –
pobočka sídlící v kulturním domě, zahájila
provoz v rozšířených výpůjčních hodinách,
aby vyhověla čtenářům pracujícím 
na směny. V pondělí byla pobočka otevřena
od 9.00do 13.00, v úterý od 15.00do 20.00,
ve středu od 16.00do 20.00, v pátek od 9.00
do 17.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00.

8. února 1663
Třicetiletá válka na město těžce dolehla.
Podle výkazu z 8. února 1663 zaslaného
královské komoře se příbramské obecní
dluhy vyšplhaly na částku 6 852 kop grošů
míšeňských. Záležitost dokonce řešil
zemský sněm. Dluhy byly sníženy,
nezaplacené a budoucí úroky z nich téměř
prominuty a splátky upraveny podle
finančních možností města.

9. února 1933
Tělocvičná jednota Sokol bezplatně
propůjčila sál sokolovny s příslušenstvím
pro pořádání dobročinného koncertu 
ve prospěch nezaměstnaných.

10. února 1743
Byl založen Rychterní manuál vrchu
Březového hor stříbrných, do kterého se
zapisovaly spory odluhy za dobytek apůjčky
(i od židů), spory o nevyplacené sirotčí
podíly, trhy nemovitostí, ale i záležitosti
v rozporu se šestým přikázáním
(nesesmilníš).

12. února 1943
Lednový výnos zemského úřadu v Praze
zrušil orgány městské samosprávy
a nahradil je jmenovanou správní komisí,
složenou z předsedy, místopředsedy a šesti
členů. Členové správní komise se výnosem
okresního úřadu v Příbrami ujali svých
funkcí 12. února. V čele města stáli až 
do skončení okupace.

14. února 1863
Zemřel příbramský purkmistr Maxmilián
Bradáček, velkostatkář, majitel domů
v Příbrami, Plzni a Cerhovicích, a vrchní
velitel sboru ostrostřelců.

27. února 1883
Měšťanská beseda uspořádala literární večer.
Sešlo se 135účastníků. Vyslechli přednášku
o polednicích a poslechli si hudební vložky.

S Tereza Pruchová
Státní oblastní archiv v Praze – Státní

okresní archiv Příbram

KALENDÁRIUM

Dalším trestem pro Josefa
Martínka bylo, že zprávu
o jeho provinění a odsouzení
zveřejnil populární týdeník
Horymír.
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NA ZÁVĚR

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na únor. Tajenka ze zpravodaje 1/2023: V lednu
moc sněhu, v červnu moc sena. Knihu vyhrává Petr Škoda. Kniha je připravena v redakci k vyzved-
nutí.

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

Prostory k pronájmu:
S pronájem prostor

ocelkové výměře
cca 150,56 m2

vbudově č.p.129,
ul. Školní vPříbra-
mi VIII, která je

součástí pozemku p. č. 4239/24, v k. ú. Pří-
bram; 
S pronájem budovy č. p. 7 v obci Příbram,

v části obce Žežice, která je součástí
pozemku parc. č. 1, v k. ú. Žežice;

S pronájem místnosti o výměře 22 m2

ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 1,
nám. T. G. Masaryka, v Příbrami I, která
je součástí pozemku parc. č. 599/1 v k. ú.
Příbram;

S pronájem místností o celkové výměře
53,33 m2 v 1. nadzemním podlaží v levé
části budovy č. p. 400 v ul. Legionářů
v Příbrami VII. Budova je součástí pozem-
ku p. č. st. 1306 v k. ú. Březové Hory;  

S pronájem prostor o celkové výměře cca
76 m2 budovy č. p. 537, ulice Bratří Čapků
v Příbrami VII, která je součástí pozemku
p. č. st. 1165, v k. ú. Březové Hory;

S pronájem budovy č. p. 144, ul. Školní
v Příbrami VIII, která je součástí pozemku
p. č. 4239/20, v k. ú. Příbram. 

Více informací na úřední desce. 
Vývěsní plochy k pronájmu:
S vývěsní skříňka, umístěná v Riegrově ulici

v Příbrami I, na pozemku p. č. 648/19
v k. ú. Příbram;

S vývěsní skříňky,
umístěné v ulici
Na Příkopech
v  Příbrami I, na
zděném oplo -
cení, pozemek
p. č. 31. v k. ú. Pří-
bram.

Město dále nabízí ke krátkodobému 
pronájmu:

S jednací sál, nám.
T. G. Masaryka
121, Příbram I,
nájemné činí
1300 korun akce
do jedné hodiny
včetně, každá 

další i započatá hodina 200 korun. Cena 
za úklid je 850 Kč. Ceny jsou včetně DPH;

S jednací místnost
ve 2. nadzemním
podlaží vlevo ve
2. pavilonu v levé
části areálu v Pří-
brami VII, Žežic-
ká 193, nájemné 

činí 185 korun za  každou i započatou hodi-
nu. Cena je včetně DPH.
Více informací: Iveta Kupčíková (OSM) 
na e-mailu iveta.kupcikova@pribram.eu,
tel. 318 402 568. Barbora Slámová (OSM)
na e-mailu barbora.slamova@pribram.eu,
tel. 318 402 521. 

Město nabízí

Náplní tábora SZM jsou plavání, bruslení, kolek-
tivní hry, procházky, kreslení a další tvoření. Jarní
sportovní příměstský tábor pro děti ve věku 6–12 let
pořádají SZM Příbram  o jarních prázdninách. Pro-
gram je připraven vždy od 8.00 do 15.30.

Kapacita tábora dosahuje max. 25 dětí, při-
hlášky jsou dostupné ke stažení na webových

stránkách szm.pb.cz. Cena za celý tábor (5 dní)
činí 2500 Kč, obědy jsou v ceně. Vyplněné při-
hlášky jsou přijímány od 1. února na e-mailu pola-
kova@pb.cz nebo v kanceláři aquaparku, a to až
do naplnění kapacity. K registracím zaslaným
před stanoveným termínem se nepřihlíží.

SZM budou letos pořádat sportovní tábor také
v létě, a to v termínech 10.–14. července,
24.–28. července a31. července–4. srpna. Vzhle-
dem k očekávané rekonstrukci bazénu si organi-
zace vyhrazuje právo na změnu programu, tedy
vynechání plavání, nebo úplné zrušení. Více infor-
mací bude na webu szm.pb.cz v březnu.

S red

SZM zvou na sportovní tábor
Sportovní zařízení města Příbram pořádají o jarních prázdninách dětský sportovní
tábor. Koná se v termínu 27. února–3. března 2023.

Foto: SZM 
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KALENDÁŘ AKCÍ

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO
2. 2. 19.00 Ostrov
3. 2. 17.00 Asterix a Obelix: Říše středu
3. 2. 20.00 Někdo klepe na dveře
4. 2. 16.00 Mumie
4. 2. 19.00 Muž jménem Otto
5. 2. 16.00 Avatar: The Way of Water – 3D
7. 2. 16.00 Vánoční příběh 

– promítání pro seniory
7. 2. 19.00 Ostrov
9. 2. 19.00 Spravedlnost pro Emmetta Tilla

10. 2. 17.00 Kocour v botách: Poslední přání
10. 2. 20.00 Bez kalhot: Poslední tanec
11. 2. 16.00 Asterix a Obelix: Říše středu
11. 2. 19.00 Titanic: 25. výročí 

– obnovená premiéra ve 3D
12. 2. 16.00 Avatar: The Way of Water

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
2. 2. 19.00 Ani o den dýl
3. 2. 16.00 Sex noci svatojánské
4. 2. 19.00 Marie Rottrová
7. 2. 19.00 Balada pro banditu

10. 2. 19.00 Přišel na večeři
12. 2. 15.00 Maková panenka a motýl Emanuel
14. 2. 19.00 Limonádový Joe
23. 2. 19.00 Lháři
24. 2. 19.00 Lháři
26. 2. 16.00 Michal na hraní
27. 2. 19.00 Holky jako květ
28. 2. 10.00 Lháři

9. 3. 19.00 4 Tenoři

SOKOLOVNA PŘÍBRAM
3. 2. Maturitní ples SZŠ a VOŠ Příbram

17. 2. Maturitní ples ISŠ
18. 2. Podnikatelský ples
10. 3. Maturitní ples Waldorfské školy Příbram
11. 3. Hasičský ples

FIT SENIOR
1. 2. 14.00 Tvoření – macramé dekorace
3. 2. 10.00 Úvod do relaxačních technik

s ukázkami
7. 2. 9.00 Klub Makovička
7. 2. 14.00 Setkání pletařek
7. 2. 16.00 Hubnoucí skupina

10. 2. 10.00 Společenské hry - Ubongo
15. 2. 14.00 Prevence pádů - přednáška
17. 2. 10.00 Zpívání s kytarou
21. 2. 14.00 Potravinové doplňky s rozumem –

přednáška

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
6. 2. 19.00 Druhá strana kulis

15. 2. 19.00 Splašené nůžky
16. 2. 19.00 Darmošlapky aneb Repete, hoši!

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
3. 2. 19.00 Maturitní ples SOU Dubno
4. 2. 19.00 Maturitní ples OA a VOŠ Příbram
9. 2. 17.00 Štístko a Poupěnka – Velká oslava

17. 2. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
24. 2. 20.00 Rybářský ples

4. 3. 16.30 Míša Růžičková: Jedeme na Safari

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
12. 2. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Janem

Šťastným
17. 2. 19.00 Koncert kapely Hrst

DIVADLO A. DVOŘÁKA – FOYER
20. 2. 17.30 Lubomír Brabec – recitál 

k 70. narozeninám

KNIHOVNA JANA DRDY
6. 2.   9.00–17.00 Den otevřených skladů (ÚP

pro dospělé)
7. 2.   17.00 Klára Salzmann: Voda a krajina.

Zamyšlení krajinářské architektky
14. 2. 17.00 Sýrie. Cestovatelská přednáška

Marka Kováře
15. 2. 18.00 Lingvistkou v Austrálii aneb

O protinožcích vážně i nevážně.
Přednáška Marie Pavláskové
(Hlaváčkové)

21. 2. 18.00 Írán. Složitá země očima Ondřeje
Jeřábka

22. 2.  17.00 Dobrodružství kriminalisty:
O terorismu. Přednáší Radovan
Hlad

28. 2. 17.00 Dějiny umění: Renesance.
Přednáška Jany Froňkové

27. 2.–3. 3. Příměstský tábor pro děti 

JUNIOR KLUB 
3. 2. 21.30 Rockotéka – DJ´s + projekce
5. 2. 17.00 Minidisko – dětská akce
9. 2. 16.30 Projekt Cesty – urbanista Wouter

Verleure
17. 2. 20.00 Utrženej ze řetězu – stand up

speciál
24. 2. 20.00 Koncert skupiny Špejbl´s Helprs
25. 2. 20.00 Koncert skupiny Špejbl´s Helprs

POJISTKA CLUB
4. 2. DnB Event

10. 2. Slam exhibice – Anatol Svahilec
11. 2. Stein27 – rap
18. 2. Power – DnB
24. 2. LX rave – tekno
25. 2. 1vish, Schunky – rock

SPORTOVNÍ HALA PŘÍBRAM
25. 2. 8.00 6. ročník Memoriálu 

Ing. Zdeňka Vojíře v házené

SENIOR POINT
2. 2. Turnaj v šipkách (STP MO2)          
3. 2. Návštěva Památníku A. Dvořáka ve

Vysoké u Příbramě – výstava vodníků
7. 2. Promítání snímků z vycházek, zájezdů

a pobytů v minulém období  
10. 2. Výlet do Prahy: prohlídka Rudolfina          
14. 2. Turnaj v bowlingu           
15. 2. Posezení s hudbou od 14.00 do 17.00 (ve

spolupráci s SPCHCCH)
16. 2. Vycházka: Zdaboř (KFC) – Žežice –

Beránky – Červená – restaurace
U Pletánků

21. 2. Turnaj v šipkách 
22. 2. Vycházka: Orlov – hájovna U Slatiny –

Kozičínské skály – Orlov
23. 2. Turnaj v bowlingu (STP MO 2) 
27. 2. Informační schůzka od 13.00
28. 2. Turnaj v bowlingu – soutěže 
Od února zahajuje nový semestr kurzů anglického
jazyka, rekondiční cvičení pro ženy a muže, kurz
práce s počítačem, trénink paměti a bezplatná
právní poradna. 

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
20. 1.–12. 3. Výstava Martin Zet – Olovo
Doprovodný program:

2. 2. 17.00 Martin Mihaljevič: Vlastnosti olova
(přednáška)

8. 2. 17.00 Radek Mikuláš: Olovo užitečné i
nebezpečné (přednáška)

21. 2. 17.30 Václav Cílek: Olovo a jeho význam
(přednáška)
Premiéra „olověných novin“
Komentovaná prohlídka výstavy
s autorem Martinem Zetem

8. 3. 17.00 Zdeněk Kunický: Historie výroby
olova na Příbramsku (přednáška)

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
2. 2. 9.30–20.00 Hromničková svíčkařská

dílna – tři voskařské
programy na dole Anna 

18. 2. 10.00–12.00 Masopustní průvod a lidová
veselice, rej masek a žertovné
masopustní scénky 

27. 2.–1. 3. Jarní prázdniny v Hornickém
muzeu

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 2. 8.30–13.00 Masopustní prázdninový den
9. 2. 15.00–16.30 Valentýnské tvoření

11. 2. 9.30–12.00 Deskohraní
18. 2. 8.00–16.00 Turnaj v šachu
19. 2. 16.00–16.30 Panáčkov - Divadelní

představení Zalezlíků
25. 2. 9.30–12.00 Deskohraní
Příměstský tábor pro děti:
27. 2. 8.30–15.00 Den s Bobem a Bobkem
28. 2. 8.30–15.00 Den s keramikou

a kreativním tvořením
1. 3. 8.30–15.00 Den s keramikou a soutěžemi
2. 3. 8.15–15.30 Výlet do sladovny v Písku

SVATÁ HORA
1. 2. 17.30 O svatohorských krámech –

přednáška Věry Smolové
1. 3. 17.30 O svatohorské škole

a muzikantech – přednáška Věry
Smolové

JEDNACÍ SÁL ZM PŘÍBRAM
1. 2. 14.00 Meet the buyer

13. 2. 16.00 5. zasedání ZM Příbram

OBŘADNÍ SÍŇ V ZÁMEČKU-ERNESTINU
17. 2. 11.00 Pietní shromáždění u příležitosti
vzpomínky na 16 příbramských občanů, kteří byli
popraveni ve věznici v Brandenburgu v únoru 1945

inzerce
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