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Prodej stavebního pozemku 1 152 m + podíl na
cestě 106 m2 v Příbrami – Orlově.
Cena: 1,030 mil. Kč

Opuštěná Gundálka a kamenná hranice panství ......................................................... 26

V centru města Dobříše nabízíme obchodní jednotku
241 m2 na prodej či pronájem.
ENB: G. Cena: 28 514 Kč/m2
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Rockerem dávno před vynálezem rock’n’rollu ........................................................... 29
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Kalendář akcí ............................................................................................................ 31

Okouzlující značkové svatební šaty
Prodej novostavby RD 5+kk s celkovým pozemkem
10 413 m2 v Ostrově u Tochovic.
Cena: 5,9 mil. Kč

Prodej areálu původních lázní v Dobré Vodě u Březnice s celkovými pozemky 73 835 m2.
ENB: G. Cena: 17 mil. Kč

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme.
Zavolejte, přijedeme…
tel. +420 318 630 850, 602 607 982
Dlouhá 90, Příbram III, druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)
www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz
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Pozvánka na Jarní ples „nejen“ pro seniory ................................................................ 32

Essense of Australia
Alfred Angelo • La Sposa a další
Cena: 3

000 - 8 900 Kč

Tvoříme Váš svatební a plesový styl!

www.lasponsa.cz
Ztracená 71, Stará Huť u Dobříše
tel.: 774

371 955
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elá zeměkoule se permanentně otepluje a v tom Chicagu prý mají minus
padesát. Nojo, to jsou ti Američani.
Pořád musejí mít něco extra. A to se tam
přitom měla pořádat konference o globálním
oteplování. Museli ji však o měsíc odložit,
protože by prý poškodilo celkovou argumentaci, kdyby se někteří její účastníci nemohli
vrátit na Antarktidu, pokud by na tom oteplovacím summitu zmrzli.
Ale stejně, minus padesát! To musí být
strašná kosa. Že prý když někdo v takovém
mrazu vyplivne žvýkačku, tak ta se roztříští
o zem. Když u nás někdo vyplivne žvýkačku
na ulici na zem, tak se nestane vůbec nic. To
máte stejné jako s vajglem. Nonšalantně přišlápnout vajgla hezkým střevíčkem do spáry
v dlažbě, to je takové – jak bych tak řekl – česky
hřejivé… Je to jako že jsem tady doma a že
jsem docela cool.
Kolikrát jsem se zasnil. Kdyby se tak ta na
chodník vyplivnutá žvýkačka chtěla vrátit
původci do vlasů, rozžhavený vajgl za límec
u košile a neodklizený psí exkrement třeba…
Ale fuj, to jsem se zase jednou nechal unést.
A to si o sobě myslím, že nejsem o nic více
pomstychtivý než kterýkoli jiný pomstychtivý
občan našeho města.
Ono to bude asi tím, že mám za sebou tak
čerstvé zklamání. Na posledním zastupitelstvu přijali zastupitelé vyhlášku o udržování
čistoty ve městě Příbram. Z mých původních
návrhů na sankce typu pětadvacet rákoskou
na holou anebo zašití provinilce do jednoho
pytle s kočkou a kohoutem neprošlo nic.
Dokonce ani vcelku humánní týden pobytu
v městské šatlavě nenašel oporu v radě města
a prý ani v zákoně. Tak to tedy potom opravdu
nevím, jak může starosta vynucovat pořádek,
když není oprávněn ani vydat pokyn strážníkovi, aby pro jistotu někomu zmaloval hřbet.
Kde jsou ty časy, kdy viselci na hradbách připomínali kolemjdoucím, že ne každý si může
dělat úplně co chce.
Ale teď už doopravdy vážně. Vím, že ať jsou
si lidé sebeblíž, vzdálenost mezi nimi zůstává
obrovská. Když ne pro druhé, udržujme tedy
pořádek na místech veřejných přinejmenším
pro sebe. Je to vážně otrava, že tolik lidí musí
každý den vyrazit do ulic, aby po nás po všech
uklidili. I kdyby nic jiného, leze nám to všem
docela do peněz.
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram

|3|

KRÁTCE

KRÁTCE
SZM přišla
s novinkami
pro jarní prázdniny

Před blížícími se jarními prázdninami oznámila SZM Příbram některé chystané novinky:
Od pondělí 11. do neděle 17. března se bude
konat bruslení pro veřejnost každý den od
14.00 do 16.00. Vypsané jsou také termíny
dětského bruslení, které je určeno pro děti
s doprovodem. Ideální je pak zejména pro malé bruslaře, kteří se bruslit teprve učí. Konat se
bude ve čtvrtek 14. března od 10.30 do 11.30 a v sobotu 16. března od 11.15 do 12.15.
Od pondělí 11. března do pátku 15. března bude pro veřejnost otevřen bazén v čase od 6.00
do 22.00. Nekoná se plavecká výuka ani odpolední kurzy plavání. V sobotu 16. března bude
naopak bazén celý den uzavřen z důvodu konání plaveckých závodů. Sauna je v provozu do
19.00. Všechny termíny bruslení pro veřejnost a kompletní rozpis obsazenosti plaveckých drah
najdete na webu SZM.
Od 11. do 15. března SZM také pořádá sportovní příměstský tábor. V programu, který probíhá
každý den od 8.00 do 15.30, je zahrnuto plavání a hry ve vodě, bruslení, pohybové a míčové
hry či výtvarné tvoření. Děti lze přihlásit buď na celý tábor, nebo jen na jednotlivé dny. V případě
plné obsazenosti budou preferovány přihlášky na celý týden. Tábor je určen pro děti od 6 do
14 let a kapacita je omezena na 30 dětí. Přihlášky se podávají v kanceláři aquaparku (zezadu
budovy), kde získáte také podrobnější program a pokyny k platbě. Vyplněnou přihlášku, která
je také na webu szm.pb.cz, lze předat v kanceláři aquaparku, nebo zaslat e-mailem na
polakova@pb.cz. Cena na celý týden je 2400 korun, na den 550 korun (v ceně je oběd).

Rozšíří se Klub
Bedřicha Šupčíka?
V sobotu 23. března od 13.00 se v příbramské sokolovně uskuteční pětadvacátý ročník Memoriálu Bedřicha
Šupčíka. Nedílnou součástí tohoto závodu, který spočívá
ve šplhu na laně ze sedu na zemi do osmimetrové výšky,
tvoří i pokus řady závodníků o zápis do Klubu Bedřicha
Šupčíka. Memoriál se koná každoročně jako vzpomínka
na první zlatou olympijskou medaili pro Československo,
kterou získal Šupčík v této disciplíně v roce 1924 na olympijských hrách v Paříži. Zároveň je tento příbramský
závod kvalifikací pro mistrovství republiky. Jednou
z věcí, kterou je memoriál výjimečný a těší se obrovskému
zájmu závodníků, je právě Klub Bedřicha Šupčíka. Členem klubu se stává každý sportovec, který během tohoto
příbramského závodu překoná čas zlatého olympijského
vítěze, tedy 7,2 sekundy. Všichni, kteří vstoupí do klubu,
Foto: Martin Kozák
získávají skleněnou trofej s Šupčíkovým vyobrazením
a formální registraci svého dosaženého času. V Příbrami
budete mít příležitost vidět sportovní výkony, které v mnoha případech předčí vítězný čas
prvního československého olympijského zlatého medailisty. S tímto cílem vstoupí do závodu
i někteří závodníci Sokola Příbram. Vstup na akci je bezplatný. Více informací ohledně Memoriálu Bedřicha Šupčíka a klubu samotném, včetně podrobných výsledků, naleznete na webu
sokolpribram.cz.

Výstava o J. B. Bártovi
končí v únoru
Do konce února můžete v příbramském
archivu navštívit výstavu Jan Baptista Bárta –
pátrání po životním příběhu statečného člena
protikomunistického odboje. Při vernisáži ji
představili její autoři – žáci ZŠ Jiráskovy sady
– se svým učitelem Janem Liškou.
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Kahan je distribuován v Příbrami i osadách
V poslední době se redakci ozvalo několik občanů, kteří si stěžovali na nedoručení Kahanu.
Městský zpravodaj vychází každý měsíc (o letních prázdninách pouze jednou) a je distribuován
do všech poštovních schránek nejen ve městě, ale také v osadách, které přináleží k Příbrami.
Pokud vám Kahan nepřijde, informujte o tom prostřednictvím e-mailu kahan@pribram.eu
nebo telefonu 318 402 281, aby bylo možné zjednat nápravu. Upozorňujeme čtenáře, že
aktuální i starší čísla Kahanu jsou dostupná v elektronické podobě na internetové adrese
pribram.eu/mestsky-urad/zpravodaj-kahan.html.

Hornické muzeum
je zapojeno do
systému REMA
Jedenáct let firmy usilují o přívlastek „zelené
firmy“. Stejnojmenný projekt, který začal
nápadem zefektivnění sběru a recyklace elektrozařízení ve firmách, čítá aktuálně na 2200
registrovaných subjektů. Podle organizátora
projektu, kolektivního systému REMA, se rozšiřuje paleta oborů, v nichž se firmy o ochranu
životního prostředí snaží. Do projektu Zelená
firma jsou zapojeny také kulturní instituce –
jednou z nich je národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram. „Příbramské muzeum,
které se počtem prohlídkových tras a expozic
řadí k největším hornickým muzeím v Česku
i v Evropě, má ve svých prostorách od roku 2014
umístěný sběrný box na vysloužilá elektrozařízení a další odpad, jako jsou použité baterie,
nářadí, zářivky, tonery či CD a DVD. Motivuje
tak zaměstnance k ekologickému chování, neboť
pro ně likvidace tohoto problematického odpadu nebyla nikdy jednodušší. Velkým bonusem
je možnost odevzdat elektroodpad nejen firemní, ale i z jejich domácností,“ uvedl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Rodiny jsou přístupny
konstruktivnímu řešení
V polovině ledna se na sociálních sítích objevilo video tří školaček, které mapovalo jejich
„zábavu“. Na videu se tyto školačky natáčely při návštěvě ostrůvku na Novém rybníku, kde
ničily vánoční osvětlení a samotný altán.
Jde o městský majetek, tudíž město musí nějakým způsobem přistoupit k řešení nápravy.
„S rodiči všech aktérek případu jsme se dohodli, že pokud jde o náhradu zničeného osvětlení, bude
jim vyfakturována částka k úhradě. U zničeného altánu si dívky, samozřejmě pod dohledem svých
rodičů, udělají brigádu a uvedou ho zpět do původního stavu,“ uvedl Jan Slaba, ředitel Sportovních
zařízení města, která mají Nový rybník ve své správě.
„Vzhledem k věku děvčat se domnívám, že není třeba z tohoto případu dělat tragédii. Za tragédii
bych považoval situaci, kdy by jejich rodiče odmítli čin odsoudit a dívky by nebyly nuceny napravit
to, co způsobily,“ dodal příbramský starosta Jindřich Vařeka. Nicméně připomněl, že ničením
věcí, které je nutné následně mnohdy opakovaně opravovat, mizí prostředky z městského rozpočtu, které by mohly být využity účelněji.

Příbram a Brdy
na Regiontouru
a Holiday Worldu
Město Příbram spolu s Turistickou oblastí
Brdy a Podbrdsko se ve dnech 17.–20. ledna
prezentovalo ve stánku Středočeského kraje
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně a v únoru na veletrhu v Praze.
S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
inzerce

Od května lze děti
přihlásit do školky
s prázdninovým
provozem
I letos o prázdninách chystá město provoz
mateřských škol. Průběžně budou otevřeny po
celý červenec a srpen. Jednotlivé školky budou
otevřeny tak, že kapacita bude v každém týdnu
kolem dvou set míst, což se v minulých letech
ukázalo jako dostatečné. MŠ Bratří Čapků se
letošní letní provoz týkat nebude, neboť zde
budou realizovány potřebné větší opravy. Přihlášky k prázdninovému provozu do jednotlivých mateřských škol se budou moci podávat
v konkrétní školce nejdříve v průběhu května.
K přihlášce je třeba přiložit kopii evidenčního
listu z kmenové mateřské školy. Rozpis provozu
školek publikoval únorový Kahan.
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Návod pro nastavení první mobilní platby parkování v Příbrami
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Wheelabrator je přední světový výrobce
zařízení pro úpravu povrchu tryskáním
a dodavatel náhradních dílů a servisu.
Jeho evropské výrobní a distribuční
centrum sídlí v Příbrami.

#ġ6=?C;´:=<BŒ6A´G.127A21<
;.@A.C2;´?246@A?.Ô;´G;.Ô8B
C<G619. <@F@A°:B72:<Œ;°
B9<Œ6A.ŒAġ6?246@A?.Ô;´G;.Ô8F

r
=SČW

ýHVN\

u

Vaše budoucnost
je ve strojírenství

8ORçLW]QDĆN\

1HMEOLçåt~VHN\]yQ

=SČW

PŘÍBRAM

6

5XĆQt]DGiQt

ÜɤǢŵɡőȔɱǼ˂ƉȫƉőʴőʀƜȂ
ʀƜɖȂőˎƉɡőˑǠȂȫߠߣࣸ

&HONHP

9\EHUWHGREX

&=.

KRG.þ
KRG.þ
KRG.þ
KRG.þ

-;./´18FCF/2?A2
1°98B=.?8<C¦;´

#ġ6=?C;´:=<BŒ6A´:B@´1<7´A82@=¦?<C.;´
=ġ´@9Bĩ;°=9.A2/;´Ô6=.96C<C°8.?AF
J@=¦?<C.A:ĻŒ2A2.ŒAġ68.?AFK .?AB=<7:2;B72A2 
GC<9´A2AF=8.?AF.1¦A2w-.=9.A6Av

s

t
9ROEDSODWHEQtPHWRG\

ऻ Ĉ
 ǼőˑʀƜʀƜȚʀȫǠȚˎƜɡŒʀɱȫʗɱƜƉʱȔ
őʴƜƉƜȚǢɱɖȫȂƜƁƜȚɱʀʴőʴȂőɱʀȚǢǼʱ
ŵˁʀȫʴ˂žǗǴƜƉȚȫʀƜǼࡑ

u
QiPĕVWt7*0DVDU\ND

3ODWEDNDUWRX

ऻ 
 őˑƉ˂ŵˁʀʴÜɤǢŵɡőȔǠɖȂőʀǢ
ɖɡʱȔƟɡȚƟȫߟߠࡑߣߞߞࡊࡹƁˎőɡȫǼ
ʴǢžƜȚƜˑȔʗɱǢࡑ

#<A°/B12A2=ġ2@:â?<C¦;6
;.=9.A2/;´/?¦;B C28A2?°
G.1¦A2C2ĩ82?°Á1.72<8.?Aâ 
!¦@921;â1¦A2w&=¦?<C.Av

=SČW

'RPĤ

1DVWDYHQt

ýHVN\

ÒVHN3E_3DUNRYiQtQDXOLFL

%H]SHþQiSODWEDNDUWRX

6
3iVPRQiPČVWt7*0DVDU\ND

8PRåĖXMHYDãHNDUWDSODWE\
QDLQWHUQHWX"

"

KRG.þ

ÒVHN3E_3DUNRYiQtQDXOLFL

NRQHFGQHV

3DUNRYQp=$3/$&(12

=SĤVRESODWE\

9~VHNX3EPĤåHWHSDUNRYDW
GRĜtMHQ

ýtVOR9DãtNDUW\

3ODWQRVWNDUW\GR PČVtFURN 

QiPĕVWt7*0DVDU\ND

'HWDLO\

9iãHPDLO SRYLQQp

'RNODG

'HWDLO\ SURGORXåHQt

3RYLQQpSROH



KRG.þ

2YČĜRYDFtNyG

"
=DSODWLW

9iãGRNODGVLPĤåHWH]GH
VWiKQRXWY3')

KHVOR QHSRYLQQp
=DSODWLW

¡EÜûùEĥz-
¡EŀĈízùE

ऻ ù
 ²íİíùEʴŒȔˎƉőɡȔő
ʴˁɖɡőžʗǴƜɱʀʗƉǠǠʘɱɖȫɡȚƟǴɵǢǗȫ
ɤƜɵƜȚǢࡑ
ĥǢžƜǠȚǂȫɡȔőžǢȚőʸʸʸࡑʀȫɱˁɱʀƜȔࡑžˎ

6WiKQRXWGRNODG

ʸʸʸࡑʀȫɱˁɱʀƜȔࡑžˎॄǠȚǂȫॆʀȫɱˁɱʀƜȔࡑžˎॄʀƜȂࡑࡉߤߞߟߟߠߥߠߞߡ

|6|

#ġ61.9ĩ´:=<BŒ6A´76Œ
=<BG2GC<9´A2=ġ´@9Bĩ;<B
8.?AB.=.?8<C;°/B12
G.=9.02;<

-.127A22 :.69<C<B.1?2@B ;.8A2?<BC¦:/B12
G.@9¦;1<89.1<G.=9.02;´ !¦@921;âGC<9A2
=9.A2/;´Ô6=.96C<C<B8.?AB 8A2?<B0502A2
Ô¦@A8BB5?.16A .8<;2=<C6;;ÄÁ1.7:ĻŒ2A2
G.1.A52@9< -:¦Ô8;2A2A9.Ô´A8<w-.=9.A6Av

#.?8<C;°72G.=9.02;< 
-12@6:ĻŒ2A2@A¦5;<BA
1<89.1<G.=9.02;´;2/<
=?<19<BŒ6A=.?8<C;°

|7|

ROZVOJ MĚSTA

ROZVOJ MĚSTA

Projekty v běhu: Na čem Příbram pracuje
Příbram připravuje celou řadu staveb nebo rekonstrukcí. K jejich realizaci vede často velmi dlouhá cesta, protože všechny
schvalovací procesy včetně těch dotačních zaberou určitý čas. Na následujících stránkách přinášíme přehled vybraných projektů,
které jsou v běhu i se stručným popisem, v jaké fázi realizace se nacházejí.

Zázemí
Nového rybníka

Rekonstrukce
psího útulku v Lazci
Byla uzavřena smlouva o dílo se společností Staler. Na začátku října
loňského roku začala rekonstrukce, která byla v zimním období přerušena
z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Předmětem rekonstrukce
jsou pracoviště veterináře, sklady, karanténní prostory pro zvířata a personální zázemí (kancelář, šatna atd.). Stavba bude dokončena v dubnu
2019.
Cena: 4 600 000 korun

Smlouva s původním dodavatelem byla ukončena z důvodu časového
prodlení výstavby. Byl podepsán předávací protokol o vyklizení staveniště. Na konci ledna obeslal Odbor investic a rozvoje města desítku firem
s poptávkou na dokončení jednotlivých prací. Město zajistí organizaci
celé stavby. Očekávaný termín dokončení je v červnu 2019.

Renovace laviček na Svaté Hoře

Předpokládaná cena: 14 000 000 korun

Jde o projekt, který uspěl v loňském participativním rozpočtování.
Návrh laviček zpracoval architekt Jaroslav Malý, koncept laviček byl
následně odsouhlasen ze strany památkářů. Zhotovitelem laviček jsou
Technické služby města Příbram, lavičky by měly být instalovány do
konce dubna letošního roku.

Junior klub

Předpokládaná cena: 150 000 korun

Smlouva se zhotovitelem byla ukončena v polovině ledna z důvodu
neplnění termínů. Následně vznikl předávací protokol o vyklizení staveniště. Na konci ledna bylo ze strany města schváleno dopracování projektové dokumentace se soupisem prací. Město vyhlásí nové výběrové
řízení na zhotovitele, který dokončí stavbu. Hotovo by mělo být během
letních měsíců letošního roku.
Předpokládaná cena: 14 000 000 korun

Domácí čistírny
odpadních vod
Jedná se o vybudování domácích čistíren
odpadních vod v místních částech Bytíz
a Zavržice. Město Příbram by rádo využilo dotaci
z Národního programu životní prostředí, žádost
o ni je možné předkládat do 30. června letošního roku nebo do vyčerpání alokace. Projekty
musí být realizovány do prosince 2021. Maximální výše podpory na jeden projekt činí až
80 % celkových způsobilých výdajů. Majitelé
nemovitostí, kde budou čističky vybudovány,
se budou na financování akce částečně podílet
a zároveň budou hradit náklady na zajištění provozu čistírny. Aktuálně se dopracovává projektová dokumentace, která musí být součástí
žádosti o dotaci.
Rozpočet: 5 000 000 korun

Revitalizace
Čekalíkovského rybníka a okolí
Nová parkovací
místa v ulici
Legionářů
Projekt počítá s vybudováním 111 nových
parkovacích míst včetně šesti pro handicapované podél silnice u gymnázia – od ulice Osvobození k ulici Komenského. Projektová
dokumentace je hotova, zhotovitel bude vysoutěžen v dubnu a s realizací se počítá v červnu
až září letošního roku.
Cena: 8 300 000 korun

Z Kaňky na Padák
Projekt se týká bezpečného přístupu od vodní
plochy Kaňka na Padák a do lesoparku Hatě.
Zpracovává se projektová dokumentace. Projekt z participativního rozpočtu by měl být realizován do konce července letošního roku.

Město disponuje územní studií Zelená páteř města Příbram, která definuje základní funkční celky, okruhy problémů a rámcovou koncepci řešení
městské zeleně v okolí Příbramského potoka. V současné době by chtělo
přistoupit k rekonstrukci jedné dílčí části tzv zelené páteře, a to Čekalíkovského rybníka a jeho okolí (2,5 hektaru). Město plánuje využit dotací
z Operačního programu životní prostředí. Aktuálně probíhá výběr zhotovitele prvotní studie, která předchází zpracování projektové dokumentace.

Předpokládaná cena: 600 000 korun

Komunikace
u sběrného dvora
Projekt zahrnuje výstavbu asfaltové komunikace včetně chodníku a veřejného osvětlení
v průmyslové zóně u čistírny odpadních vod
(ul. Dělostřelecká – Mlynářská). V březnu až
květnu letošního roku výstavbu zrealizuje firma
StawoProfi.
Cena: 1 500 000 korun

Parkovací stání
v ulici
Generála Kholla
Předmětem projektu je vybudování 80 parkovacích míst na komunikacích ve vnitroblocích. Bude tak eliminováno současné parkování
na trávníku. Také vzniknou nová sběrná hnízda
pro tříděný i komunální odpad. V čase uzávěrky
Kahanu probíhala příprava projektové dokumentace. Předpokládaný začátek výstavby
bude od podzimu letošního roku.

Komunikace
Na Leštině

Pěší zóna
Cíl – Křižáky

V období 2019–2020 by mělo dojít k rekonstrukci chodníků a položení souvislých povrchů
silnic v okolí Fantovy Louky (naproti Spartaku).
Cílem je mj. odvodnění srážkových vod na Fantově Louce a rozšíření části ulice Na Leštině za
účelem vybudování nových parkovacích míst.

Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil program
na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Dotace je maximálně 50 % uznatelných
nákladů (nejvíce šest milionů korun). V projektu jde o výměnu inženýrských sítí, povrchů
a výsadbu stromů. Příprava této revitalizace je
velmi komplikovaná z důvodů průběhu dotačního řízení, vykupování pozemků (je již hotovo)
a koordinace postupu s mnoha obchodníky.

Předpokládaná cena projektu: 5 000 000 korun

Předpokládané náklady: 10 500 000 korun
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Bezbariérovost kulturního domu
Jde o vybudování bezbariérového přístupu do příbramského kulturního
domu. Ministerstvo kultury poskytuje dotaci ve výši max. 70 %. V březnu
letošního roku bude podána žádost o dotaci. S ohledem na provoz divadla
by stavba neměla trvat déle než tři měsíce. V době uzávěrky tohoto vydání
se připravoval materiál pro projednání zastupitelstvem města. Proces
přípravy a schvalování je komplikovanější tím, že budova je prohlášena
kulturní památkou.
Předpokládaná cena: 7 400 000 korun

Aquapark Příbram
Rekonstrukce aquaparku představuje jeden z nejnáročnějších projektů,
který se v Příbrami chystá. Vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy se
postupně mění rozpočet (nárůst předpokládané ceny), nechalo si město
zpracovat dva oponentní posudky. Oba by měly být k dispozici v březnu
tohoto roku. Tématu se budeme věnovat v jednom z příštích čísel Kahanu.
Aktuální rozpočet: 300 000 000 (částka v minulosti schválená zastupiteli) až 390 000 000 korun

Malá scéna v divadle
V květnu 2017 schválila rada města kompletní rekonstrukci Malé scény.
Následně probíhalo složité jednání s památkáři. Na konci loňského roku
schválili radní uzavření smlouvy na vypracování pasportu (evidence)
umělecko-řemeslných prvků v celém Kulturním domě Příbram. V současnosti probíhá výběrové řízení na potenciálního zhotovitele pasportu.
Součástí rekonstrukce bude také vybudování nového nákladního výtahu.
Odhad nákladů: 28 000 000 korun

Domov pro seniory
Jeden z pavilonů bývalé 8. ZŠ byl vytipován
jako vhodný pro umístění pobočky domova pro
seniory. Finální kapacita by měla být 20 lůžek.
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení je připravena a na začátku února se jednalo
o finálním odsouhlasení projektu a interiérového vybavení. Po vybudování by měl být
domov začleněn do Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. S realizací se
počítá v roce 2020.

Rekonstrukce
Prokopské ulice

MŠ Pohádka:
úprava zahrady

K plánované rekonstrukci ulice je nutné upravit projektovou dokumentaci, která bude celkově zjednodušena, protože se nebudou
budovat chodníky (oprava stávajících), parkoviště či osazovat lavičky. Primárně zde půjde o
výměnu kanalizace, vodovodu a plynovodu
(včetně vybudování nových přípojek). Předpokládaná realizace je v roce 2020.

Projekt zahrnuje úpravu zahrady v přírodním
stylu. V době uzávěrky Kahanu probíhala příprava žádosti o dotaci do Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na
Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Maximální dotace činí milion korun. Žádost
o dotaci je nutné podat do 1. března letošního
roku, projektová dokumentace je již připravena.

Odhad nákladů: 25 000 000–30 000 000 korun

Odhad nákladů: 18 000 000–25 000 000 korun

Návrh rozpočtu: 600 000 korun

Půdní vestavba
– ZŠ 28. října

Kanalizace v Lazci

Město Příbram získalo dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu ve výši 90 %
způsobilých nákladů projektu. Projekt bude realizován do konce června letošního roku. Byla
uzavřena smlouva o dílo se společností MTStav
Příbram, které bylo na začátku prázdnin předáno staveniště. Aktuální náklady na stavební část
(včetně méněprací, víceprací a ceny za stavební
dozor) činí asi 25 000 000 korun včetně DPH.
Součástí projektu je i zařízení půdní vestavby,
tj. školní nábytek a HW a SW vybavení, u kterého činí odhad nákladů přibližně 6 150 000
korun včetně DPH. Na vybavení bude teprve
vypsáno výběrové řízení. Hotova jsou již schodiště do půdního prostoru, rozvody vody
a kanalizace a zasklení výtahové šachty. Pracuje
se na elektroinstalaci, topení a montáži sádrokartonových konstrukcí.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu
na podporu budování kanalizace na období
2017–2022. Dotace je maximálně 55 % a zapojit se musí minimálně 50 obyvatel. Žádost
o dotaci na odkanalizování místní části Lazec
byla podána 15. ledna letošního roku. V rámci
akce je nutné vyměnit i vodovodní potrubí, které je v havarijním stavu, a upravit krajskou
komunikaci podle současných norem. Z předpokládané sumy by dotace měla činit přibližně
12 milionů korun.
Předpoklad nákladů (Lazec): 63 000 000 korun

Oprava střechy
zimního stadionu
Celková rekonstrukce střechy (výměna
střešní krytiny, oprava tepelné izolace či klempířské konstrukce atd.) by se měla uskutečnit
v tomto roce. Zadávací dokumentace pro
výběrové řízení je hotova a byl vyhlášen tendr
na dodavatele.

Rozpočet: 31 150 000 korun
Předpokládaná cena: 9 000 000 korun

Velká scéna – úprava hlediště
Jedná se o realizaci nových betonových stupňů a výměnu sedaček.
Závazné stanovisko památkářů bylo vydáno v srpnu 2018. Ze strany
památkářů je požadováno doplnění pasportu uměleckořemeslných prvků.
V čase uzávěrky Kahanu se připravovala žádost o dotaci do středočeského
Programu na obnovu památek určených ke společenskému využití. Maximální dotace je ve výši sedmi milionů korun.
Předpoklad nákladů: 12 000 000 korun

Zámeček-Ernestinum:
odstranění vlhkosti
V lednu byla podána žádost o dotaci do Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek. Projekt se týká odstranění vlhkosti v podzemních částech této historické budovy a je součástí dlouhodobé renovace této
významné příbramské památky. Z dotace lze získat maximálně 500 000
korun.
Odhad nákladů: 1 200 000 korun
S Text a fotografie: Stanislav D. Břeň
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Radní mají k dispozici devět odborných
komisí

Vyhláška nabádá k ochraně zeleně
a udržování čistoty veřejných prostranství

Příbramští radní zřídili devět komisí města, které slouží jako poradní orgány. Zasednou v nich nejen zastupitelé, ale i občané.
Komise se setkávají minimálně čtyřikrát za rok.

Na konci ledna letošního roku přijali zastupitelé novou vyhlášku o čistotě ulic a ochraně veřejné zeleně. Zcela nahrazuje obecně
závaznou vyhlášku z roku 2005.

Martin Buršík (předseda), Petr Rotter, Jan
Mára, Aleš Drechsler, Petr Oktábec, Jaroslav
Kumhera, Milan Vančát
Komise pro výchovu a vzdělávání projednává otázky a podněty, které se týkají činnosti
škol a školských zařízení.
Vladimír Král (předseda), Zorka Brožíková,
Dagmar Kredbová, Radka Štáhlová, Olga
Vohradská, Jarmila Potůčková, Bohuslav Burda, Simona Luftová, Tomáš Hlaváč
Komise Smart city vyhledává možnosti
řešení využívajících smart technologie pro
zlepšování činnosti úřadu, zajišťování ekologického přístupu, zvyšování komfortu života
pro občany města Příbram na jeho území.
Roman Mráz (předseda), Vladimír Karpíšek,
Jan Schneider, Tomáš Trávníček, Tomáš
Podlena
Město má také komisi Smart city, která bude hledat možnosti zvýšení komfortu života pro obyvatele Příbrami
prostřednictvím chytrých technologií.
Foto: Pixabay

Rada města Příbram zřídila devět komisí,
které slouží jako poradní nebo iniciativní orgány. V nich by měly ideálně působit osobnosti,
kterým je svěřená problematika blízká,
a mohou tak svým stanoviskem přispět ke
kompetentnímu rozhodování rady města.
V komisi mohou působit zastupitelé, občané
i fyzické osoby. Počet členů není pevně stanovený a může se změnit i v průběhu volebního období.
„V běžných každodenních otázkách je město
řízeno radou města, která je sedmičlenná.
Těchto sedm lidí nemůže vědět všechno, a proto
dává ve většině svých rozhodnutí na názory
odborných útvarů a komisí,“ vysvětlil přínos
komisí příbramský starosta Jindřich Vařeka.
Komise jednají podle potřeby a vlastního plánu práce, minimálně se však scházejí čtyřikrát
ročně. Z jednání se pořizuje zápis, který je online přístupný na webu města pribram.eu.
Níže přinášíme přehled komisí, jejich složení a ve stručnosti náplň činnosti.
Bytová komise spolupracuje s Městskou
realitní kanceláří při přijímání žádostí a přidělování bytů, dále na prověrkách užívání
bytů, vyjadřuje se ve sporných případech
k užívání bytů a stížnostem doručeným Městskému úřadu nebo Městské realitní kanceláři
z oblasti bytové politiky.
Vladimír Král (předseda), František Jobek,
Marta Frýbertová, Jana Valterová, Ladislav
Truhlář, František Caithaml, Šárka Schejbalová
Dopravní komise projednává a posuzuje
dopravní situaci na území města, navrhuje
možná řešení vzniku nových parkovacích míst
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a podává náměty k práci městské policie
v oblasti parkování a dopravy ve městě.
Václav Švenda (předseda), Milan Hrudka,
Pavel Štanc, Petr Magera, Patrik Švarc, Ladislav
Pechar, Josef Bouše
Komise kulturní, letopisecká a památková
se vyjadřuje k otázkám a k řešení kulturní
problematiky města, posuzuje návrhy občanů
v oblasti kultury, navrhuje přidělování finančních příspěvků pro oblast kultury, řeší vedení
kroniky města, navrhuje pojmenování a přejmenování ulic, věnuje se evidenci, ochraně,
využití a rekonstrukci historických objektů
a památek.
Milan Hrudka (předseda), Petr Kollert, Jana
Valterová, Vladimír Král, Jaroslava Stojčetović,
Ladislav Marek, Vladimír Srnka
Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
sleduje sportovní a tělovýchovné aktivity,
upozorňuje na nedostatky a navrhuje možná
řešení a zlepšení, kontroluje a ovlivňuje přidělování příspěvků na sport a tělovýchovnou
činnost.
Jiří Holý (předseda), František Jobek, Jakub
Hušek, Jitka Charyparová, Miroslav Peterka,
Renata Vesecká, Antonín Schejbal, Daniel
Rosenbaum, Karel Makovec
Komise pro realizaci majetku se vyjadřuje
k žádostem o odprodej nebo pronájem či
nákup pozemků a nemovitostí, projednává
materiály shromážděné Odborem správy
majetku pro rozhodnutí rady města a následně
zastupitelstva města o způsobu nakládání
s majetkem.

Komise zdravotní a sociální se zabývá problematikou handicapovaných občanů, otázkami týkajícími se sociální a zdravotní péče.
František Hauser (předseda), Jan Konvalinka, Monika Ciklerová, Jaroslava Davidová, Jiřina Adamová, Jiří Doležal, Alena Zemková,
Dagmar Vaňousová, Simona Luftová

Čisté ulice, vzrostlá a udržovaná zeleň
a upravená veřejná prostranství. Takto si patrně mnoho obyvatel představuje, jak by měla
vypadat Příbram. Aby bylo možné tento cíl
naplnit, nestačí pouze zásah města nebo Technických služeb města Příbram, ale je zapotřebí
určitý přístup občanů. Za tím účelem přijali
příbramští zastupitelé novou „Obecně závaznou vyhlášku k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně“.
Dokument jen o několika odstavcích vymezuje základní pojmy a stanovuje povinnosti.
Úvodní část jasně popisuje záměr: „Cílem této
vyhlášky je vytvoření opatření směřujících

náhubkem. Nová vyhláška by měla být srozumitelná a přehledná jak pro samotné pejskaře,
tak pro strážníky městské policie, kteří budou
na její dodržování dohlížet,“ řekl Petr Milec,
referent Odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram.

Nová vyhláška o pohybu psů nahrazuje původní z roku
2005.
Foto: Stanislav D. Břeň
inzerce

Registrace on-line na
infoservis.pribram.eu
nebo pomocí formuláře
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana
Drdy, Infocentru
a v aquaparku.

S Stanislav D. Břeň

Příbram přijala novou vyhlášku o pohybu psů na veřejném prostranství. Některé pasáže vyhlášky se zpřísňují v důsledku
negativních zkušeností z minulosti.

S sdb

REGISTRUJTE SE DO
INFOSERVISU MĚSTA
PŘÍBRAM.

stromy či keře, ale i přenosné nádoby s vysazenou zelení na veřejném prostranství). Kromě
povinnosti neznečišťovat nebo nepoškozovat
veřejnou zeleň se výslovně zapovídá vstupovat
na květinové záhony, poškozovat trávníky,
vjíždět vozidly do ploch veřejné zeleně a parkovat na nich či s nimi jinak manipulovat.
Výjimku tvoří vozidla a technika pro provádění
údržby zeleně nebo výkon stavební činnosti.
Nikoliv však už případ, kdy řidič nenajde vhodné místo k parkování.

Psi „budou běhat“ podle nové vyhlášky

Komise pro životní prostředí, ekologii
a zeleň ve městě se zabývá tvorbou a ochranou
životního prostředí.
Blanka Studničná (předsedkyně), Alena Hlubučková, Tomáš Dvořáček, Martin Melmuk,
Viktor Stejskal, Dagmar Vaňousová, Ján Pajtai

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI

k zajištění čistoty a ochrany veřejné zeleně,
zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje vytváření příznivých podmínek
pro život ve městě a estetického vzhledu města.“
O tom, že čistota ulic je společným zájmem
občanů, svědčí další pasáže vyhlášky: „Každý
je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.“ Kdo
už nějaké znečištění ulice nebo veřejného prostoru způsobí, je povinen neprodleně zjednat
nápravu. Tato povinnost se vztahuje rovněž
na chovatele psů, kteří musí odklidit „po zůstatky“ po svém zvířecím kamarádovi.
Článek čtyři nové vyhlášky se vztahuje
k ochraně zeleně (parky, samostatně rostoucí

Česká republika patří k zemím, kde lidé rádi
chovají psy. Podle dat z roku 2017 zastáváme
v Evropské unii druhé místo (hned za Rumunskem) v počtu chovaných psů na jednoho obyvatele. V Česku připadá průměrně jeden pes
na pět obyvatel. Čtyřnozí miláčkové provázejí
samozřejmě i obyvatele Příbrami, kde je registrováno téměř 3000 psů.
Soužití lidí a psů je proto třeba systematicky
upravit, což většinou řeší obecní vyhlášky. Na
konci ledna letošního roku přijali příbramští
zastupitelé novou úpravu, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a nahrazuje dosavadní vyhlášku z roku 2005.
Díky změně vyhlášky přibylo míst, kde mají
pejskaři možnost dopřát svým mazlíčkům volný pohyb. „Na stranu druhou vyhláška zpřísňuje podmínky pro používání vodítka
v zastavěných částech města a přesně vymezuje
pojmy pohyb psa na vodítku a s nasazeným

S NÁHUBKEM NEBO NA VODÍTKU
Hlavní pravidla, která vyhláška stanovuje,
naplňuje dnes většina chovatelů psů v Příbrami. Platí tak, že volný pohyb psů bez vodítka
na veřejném prostranství v zastavěných částech města je možný pouze v případě, že má
pes nasazený náhubek. Je-li zvíře bez náhubku,
musí být na vodítku. „Není-li doprovázející osoba schopna zabránit psovi v tom, aby obtěžoval,
ohrožoval či způsobil újmu jiným osobám nebo
zvířatům, musí mít pes současně s vodítkem
i nasazený náhubek,“ vysvětlil dále Petr Milec.
Při účasti na akcích, jež se konají na veřejném
prostranství a které navštíví větší počet osob,
se psi mohou pohybovat pouze na vodítku
a s nasazeným náhubkem. Ve výjimečných případech je účast na takových akcích zcela zakázána. V Příbrami to platí například při
událostech na Novém rybníku, navíc do tohoto
areálu je vstup psů zakázán celoročně. Stále
platí také povinnost, že na veřejném prostranství musí pes nosit evidenční známku přidělenou městem Příbram, případně jinou obcí, kde
je registrován. „Za porušení vyhlášky bude možno na místě uložit blokovou pokutu až do výše
10 000 korun, ve správním řízení pak až 50 000
korun,“ uvedl Petr Milec a doplnil: „V této souvislosti je vhodné pejskaře upozornit na skuteč-

nost, že dodržením vyhlášky nejsou dotčeny
jejich povinnosti a odpovědnost vyplývající
z jiných právních norem. To se týká například
zákona o myslivosti nebo občanského zákoníku.“
ÚKLID PO PSECH JE POVINNÝ
Časté výtky občanů se týkají úklidu exkrementů na veřejných prostranstvích. Tuto problematiku řeší vyhláška o udržování čistoty ulic,
jež je také nová a které se věnujeme v článku
výše. Každopádně z ní plyne povinnost uklidit
po svých psích souputnících. V této souvislosti
je třeba připomenout, že veřejným prostranstvím se myslí všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení.
S Stanislav D. Břeň

Za porušení vyhlášky
lze uložit blokovou pokutu
až do výše 10 000 korun,
ve správním řízení pak
až 50 000 korun.
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Od roku 2007 poklesla kriminalita
o dvě třetiny

Forenzní značení je nyní pro obyvatele
Příbrami i okolí

Kriminalita v loňském roce opět klesla, a to o více než 11 %. Za posledních dvanáct let je kriminalita na nejnižší úrovni, o 67 % nižší
než v roce 2007. Ve všech oblastech kromě mravnostních a hospodářských trestných činů došlo k poklesu. Dopravní policisté
naopak řeší stále více dopravních nehod.

Dostali jste od Ježíška nové kolo? Chraňte ho forenzním značením! V loňském roce město Příbram za ﬁnanční podpory
Ministerstva vnitra připravilo projekt forenzního identiﬁkačního značení pomocí syntetické DNA.

V posledních letech policisty více zaměstnávají dopravní nehody.
Foto: Policie ČR Příbram

z 20 na 25 činů, případy se týkají znásilnění
či pohlavního zneužívání.

Nejčastější majetkovou trestnou činností stále zůstává vloupání do objektů a vozidel.

V loňském roce došlo na Příbramsku k poklesu kriminality o 212 případů, to znamená
o 11,4 % méně než v roce 2017. Ve Středočeském kraji jde o největší pokles kriminality.
Na Příbramsku bylo spácháno celkem 1647
trestných činů, přibližně polovina byla
objasněna.
PŘETRVÁVAJÍ VLOUPÁNÍ
DO OBJEKTŮ A VOZŮ
Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková
trestná činnost, která tvoří asi polovinu z celkové kriminality. I zde byl však zaznamenán
meziroční pokles o přibližně 11 %. „Nejčastější
majetkovou trestnou činností je vloupání do
ostatních objektů a poté krádeže věcí z vozidel.
Devětasedmdesát vykradených aut jsme měli
přímo ve městě Příbrami,“ upřesnila příbram-

Za posledních dvanáct let
je kriminalita na nejnižší
úrovni, o 67 % nižší
než v roce 2007.
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Foto: Pixabay

Bezpecnapribram.cz
Od roku 2015 funguje
speciální web
o bezpečnosti v Příbrami.
ská policejní mluvčí Monika Schindlová. Loni
zmizelo 27 automobilů a 21 jízdních kol. Nejvíce vloupání se týkalo objektů jako garáže,
sklepy nebo hospodářská stavení, i zde byl však
zaznamenán pokles o téměř 19 %.
Násilná trestná činnost klesla o dva případy
ze 129 na 127, objasněnost činila 77 %. Loni
se stala jedna vražda, kterou policie objasnila.
Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno
44x, nebezpečné vyhrožování 18x. Dále byly
hlášeny případy vydírání, loupeže, porušování
domovní svobody či týrání osoby žijící ve
společném obydlí. Koncem loňského roku
byl v Příbrami spáchán zvlášť závažný zločin
braní rukojmí, kterého se dopustil osmadvacetiletý muž, který se střelnou zbraní držel
v bance devět osob (podrobnosti v Kahanu
2/2019).
Počet hospodářských trestných činů stoupl
ze 168 na 181. Nejčastějšími případy jsou:
neoprávněné držení platebního prostředku,
podvod, úvěrový podvod a zpronevěra.
U mravnostní kriminality došlo k nárůstu

ZACÍLENO NA DROGY
„Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku
odhalit 34 případů trestného činu nedovolená
výroba a držení psychotropních látek a jedů.
Drogové problematice je věnována velká pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou trestnou činností,“ uvedla Monika Schindlová. Mezi
další případy, které policisté museli řešit, patří
poškození cizí věci, zanedbání povinné výživy,
maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení
pod vlivem návykové látky.
Recidivisté spáchali celkem 377 objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli
krádeží, mařili výkon úředního rozhodnutí,
neplatili výživné, páchali drogovou trestnou
činnost nebo ubližovali na zdraví. Mladiství
ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 16 trestných činech.
Kriminalistům se podařilo během loňského
roku vypátrat 253 osob. „Loni proběhlo na Příbramsku celkem 30 větších pátracích akcí, hledali jsme například deset dětí, čtyři seniory
a dva pacienty nemocnic,“ informovala policejní mluvčí.
POČET NEHOD ROSTE
Zatímco kriminalita klesá, policisty stále více
zaměstnává doprava. V roce 2018 řešili na Příbramsku 1585 dopravních nehod, což je o 43
více než v roce 2017. V loňském roce zemřelo
na příbramských silnicích osm osob a 52 lidí
utrpělo těžké zranění.
Nejčastější příčina nehod spočívala
v nesprávném způsobu jízdy, následovaly
nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Dvaapadesát řidičů, kteří zavinili nehodu,
bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 352 karambolů způsobila zvěř. Na automobilech vznikla
škoda, která přesáhla 76 milionů korun.
S sdb

Pomocí nejmodernější metody ochrany
majetku – forenzního značení – Městská policie Příbram označila na podzim loňského
roku 121 předmětů. Konkrétně bylo označeno
43 elektrokol, dva invalidní vozíky a zbytek
jsou běžná jízdní kola a koloběžky.
Pokud jste možnost značení propásli nebo
máte nové kolo či koloběžku, můžete využít
nabídky druhého kola forenzního značení. To
na služebně Městské policie Příbram probíhá
ve všední dny v čase od 9.00 do 14.00.
Fungování této metody stručně vysvětluje
manažerka prevence kriminality Lucie Máchová. „Metoda značení je založena na technologii
mikroteček s obsahem jedinečného kódu DNA.
Tyto mikrotečky přeneseme na kola či kompenzační pomůcky. Zároveň předmět opatříme

samolepkou, která potencionálního pachatele upozorní, že věc je ozna čena
syntetickou DNA a zároveň
zaregistrována v národním
registru forenzního značení
REFIZ. Označením předměminut trvá označení
tu jejich vlastníci zajistí
jednoho předmětu
jednoznačnou a snazší
identifikaci svého majetku
a provádí se
městskou policií či Polibez
poplatku.
cií ČR.“
Samotné označení předmětu trvá zhruba 30 minut
a je poskytováno zdarma.
Pokud o využití této metody uvažujete,
je třeba si objednat termín (tel.

30

731 605 704), abyste
předešli zbytečnému če kání.
V loňském roce byly
služby nabízeny občanům
našeho města, letos je
nabídka rozšířena i pro
obyvatele okolních obcí,
kde městská policie
nefunguje.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Dron pomáhal dohlížet na opuštěné chaty
Do namátkových kontrol rekreačních oblastí, jako preventivní prvek majetkové trestné činnosti, již druhým rokem zapojují
příbramští policisté i dron s termovizí.

Policejní dron připraven k vzletu.

Koncem ledna zaměřili příslušnici policie
z Obvodního oddělení Příbram-venkov svou
pozornost na chaty v okolí Bohutína a Obecnice. Vzhledem k nepřístupnosti některých
míst používaly hlídky čtyřkolky a terénní
vozidla, zkontrolovaly několik desítek objektů,
žádné jejich narušení nezjistily.
V chladnějším období roku jsou většinou
rekreační chalupy opuštěné. Jejich majitelé do
nich jezdí v zimním období zřídka, této skutečnosti pak využívají zloději. Kradou a odnáší
vše, na co přijdou, především různé nářadí,
jídlo, pití, jízdní kola, elektroniku apod. Cennější věci je lepší nenechávat vůbec přes zimu
v objektech.

Takto dron monitoroval chaty v Bohutíně.

Na vykrádání obydlí se zaměřuje také preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se,
chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který
představuje souhrn opatření při ochraně
domů, bytů a rekreačních objektů.
Jeho hlavním nástrojem je mobilní aplikace
nazvaná Zabezpečte se se základními informacemi a návody na zabezpečení majetku,
k dispozici je na Google Play nebo v App Store.
Cílem projektu je informovat veřejnost o všech
možnostech a způsobech zabezpečení. Dalším
cílem je vzbudit u majitelů obydlí zodpověd-

Foto: Policie ČR Příbram

nost k vlastnímu majetku, zájem o jeho zabezpečení, ale klade důraz i na větší všímavost
vůči svému okolí, případný pohyb podezřelých
osob a vozidel je třeba nahlásit na bezplatnou
linku 158.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram
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CSZS povede dosavadní vedoucí
jednoho střediska

Záchytka: Počet „nocležníků“
je téměř stejný

Novým ředitelem Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram byl jmenován Tomáš Cipra. Obstál ve výběrovém řízení,
do jehož ﬁnále postoupil s dalšími čtyřmi uchazeči.

Příbram je jedním ze dvou středočeských měst, která mají záchytnou stanici. Nová záchytka je od března 2016 provozována
Centrem sociálních a zdravotních služeb ve zdabořském areálu Oblastní nemocnice Příbram.

Nový ředitel CSZS Tomáš Cipra.

Foto: red

Na začátku února jmenovali příbramští radní nového ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram (CSZS). Stal se
jím Tomáš Cipra, který dosud zastával pozici
vedoucího jednoho ze středisek CSZS, konkrétně Střediska terénních služeb. Do výběrového řízení se přihlásil a společně s dalšími
čtyřmi uchazeči se dostal do finále.
„Realizací výběrového řízení byla pověřena
personální agentura Psych Inform. Z dodaných
posudků a hodnocení vyplynulo, že pan Cipra
disponuje optimálními vlastnostmi a dovednostmi k tomu, aby mohl stanout v čele jmenované příspěvkové organizace,“ uvedl
místostarosta Jan Konvalinka, do jehož gesce
spadá sociální péče.
Do loňského podzimu vedl CSZS právě současný místostarosta, posléze byla vedením

dočasně pověřena Lucie Bambasová. „Ta se
svého úkolu zhostila obětavě a s velkým nasazením. Zvládla mnoho nelehkých situací
a dokázala vést organizaci jak v rovině ekonomické, tak v rovině manažerské. Patří jí za to
můj velký dík,“ dodal Jan Konvalinka.
CSZS je organizace, která v Příbrami zastřešuje všechny sociální a zdravotnické služby,
jež zřizuje a provozuje město Příbram. Jde
například o azylový dům, nízkoprahové denní
centrum, ubytovnu pro osoby bez přístřeší,
domy s pečovatelskou službou.
S Stanislav D. Břeň

Příbramská záchytka je nyní jedním ze dvou zařízení v kraji. I kvůli tomu středočeští radní navýšili dotaci pro
Příbram na 2,5 milionu korun ročně.
Foto: archiv

Desítky lidí využily v mrazech
nízkoprahové centrum a ubytovnu
Nízkoprahové centrum a noclehárna byly plně využity zejména v mrazivých lednových dnech. Od letošního roku bude provoz
zařízení ﬁnancován z prostředků Středočeského kraje.

Lidé bez domova mohou už téměř dva roky využívat důstojné prostředí příbramského nízkoprahu.
Foto: Stanislav D. Břeň

Od června 2017 funguje ve městě Nízkoprahové denní centrum a noclehárna. Zařízení,
které lidem bez domova nabízí zázemí, je pravidelně využíváno. Pokud se podíváme na čísla
za rok 2018, zjistíme, že v Nízkoprahovém
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denním centru proběhlo 4208 intervencí (jednání s klienty). V seznamu návštěvníků denního centra najdeme 130 jmen, tedy 130 osob,
které pravidelně či jednorázově zařízení využily. Z tohoto počtu je 29 žen a 101 mužů.

tí do týdne, bude ho přespání stát uvedenou částku. Pokud se tak nestane, částka se navyšuje na
3 500 korun. Zde je potřeba uvést, že úspěšnost
výběru prostředků je 33 %. Neplatiči jsou obesíláni upomínkou a posléze předžalobní výzvou.

U noclehárny je číslo uživatelů nižší, v seznamech je zapsáno 92 jmen (17 žen a 75 mužů).
Připomeňme, že podmínkou, aby mohli klienti
zařízení využívat, je nejen uhrazení poplatku,
ale především pravidlo, kdy osoba usilující
o pobyt v zařízení nesmí být pod vlivem alkoholu. Mezi pravidly je mimo jiné také potřeba
dodržování hygieny.
Kapacita denního zařízení je 30 míst, noclehárny pak 24. V mrazivém lednovém počasí
byla kapacita naplněna, a využívány tak byly
i „teplé židle“. Klienti, kteří nemají na úhradu,
si mohou nocleh odpracovat. Funguje takzvaná aktivizační činnost, za niž klienti obdrží kredit, který následně vymění za zpoplatněnou
službu. To znamená, že se podílejí na úklidu
zařízení a jeho okolí.
„Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram se podařilo Nízkoprahové denní centrum a noclehárnu začlenit do krajské sítě, což
znamená, že již v letošním roce bude provoz
zařízení financován z krajských prostředků,“
uvedl místostarosta Jan Konvalinka.
V současné době je ve městě zhruba 50 osob
bez domova. Stále častěji se setkáváme s bezdomovectvím seniorů.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

V loňském roce služeb záchytné stanice
využilo 152 klientů, z toho bylo 23 žen. Za tříletou dobu provozu je počet záchytů na stejné
úrovni. V roce 2016 bylo evidováno 152
a v roce 2017 pak 153 osob, které byly převezeny k vystřízlivění.
Záchytná stanice je v provozu v pátek
a v sobotu. Pouze v případech, že se ve městě
koná větší akce, je výjimečně otevřena
i v jiných dnech. Kapacita je osm lůžek – pět
pro muže a tři pro ženy. Za celou dobu provozu
se doposud nestalo, že by byla všechna místa
obsazena – nejvíce bylo sedm „nocležníků“.

PŘI NEZAPLACENÍ SE „POBYT“ PRODRAŽÍ
Osoby přivezené k vystřízlivění vždy přijímá
a následně propouští službu konající lékař, který
má k dispozici zdravotnický personál (zdravotní
sestru nebo záchranáře) a dva sanitáře. Ve většině případů člověk stačí do ranních hodin
vystřízlivět a je propuštěn domů. Pouze v komplikovanějších případech, například když se člověk v opilosti snažil o sebepoškozování,
rozhodne lékař o návazné léčbě na psychiatrii.
Za nocleh na záchytce člověk zaplatí částku 2 500
korun. Od nového roku se s ohledem na náklady
změnila pravidla. Pokud zachycený člověk zapla-

NA PROVOZ PŘISPÍVÁ I KRAJ
V roce 2018 provoz záchytné stanice vyšel na
2 100 000 korun. Na financování se podílí kraj,
od kterého byla dotace ve výši 1 608 000 korun
(středočeští radní nedávno navýšili krajskou
dotaci na 2,5 milionu korun). Od klientů v tomto
roce bylo vybráno 137 500 korun a 15 000 korun
město získalo jako příspěvek od obcí.
Se změnou legislativy se výrazně zhoršují
podmínky pro provoz těchto zařízení. To je
také důvod, proč je příbramská záchytka společně se stanicí v Mladé Boleslavi jedinou v kraji, s čímž souvisí možný nárůst zachycených
osob. „Provozovat záchytnou službu nikdy
nebylo snadné ani ekonomicky výhodné. Se
změnou legislativy, která nastala v listopadu
loňského roku, se navíc výrazně zpřísnily podmínky pro provoz těchto zdravotnických zařízení, a to zejména v oblasti personálního
obsazení a materiálního vybavení,“ uvedl příbramský místostarosta Jan Konvalinka.
A dodal: „Naprosto chápu, že je ukončován provoz některých záchytek. Změna legislativy mohla být v určitých případech tím posledním
pověstným hřebíčkem do rakve. V diskusi je
i možnost ukončení či pozastavení fungování
příbramské záchytky, což je sice varianta krajní,
nicméně ne zcela vyloučená.“
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Třemšínská Kvítka vystoupila v Domově Maják
V sobotu 19. ledna navštívil Domov Maják
v Příbrami amatérský pěvecký sbor Třemšínská Kvítka, který svým zpěvem a hudbou
vnesl radost do tváří našim uživatelům. Toto
charitativní vystoupení mělo velký úspěch
a vrylo se do srdcí všem obyvatelům Domova.
Rádi bychom touto cestou chtěli velice poděkovat členům sboru za úžasný přístup k našim
uživatelům.
S Dagmar Hlavatá
Domov Maják

Kvítka zahrála k poslechu i tanci.
Foto: Domov Maják
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

S Freibergem chceme sdílet zkušenosti
o aquaparku i seniorské péči

Příbramský ZAT koupil
firmu Definity Systems

V polovině ledna se v partnerském městě Freiberg v Německu konal víkend partnerských měst. Nechyběla zde ani Příbram a od
sousedů jsme si přivezli zajímavé postřehy.

Společnost ZAT chce novou akvizicí posílit své kompetence v oblasti informačních
technologií. Firma očekává, že bude moci více těžit z fenoménů, jako jsou big data
nebo internet věcí.

Před samotným veletrhem partnerských měst...

Osmnáctého ledna jsem se vydal na návštěvu do našeho partnerského města Freiberg,
které leží asi čtyřicet kilometrů jihozápadně
od Drážďan. Tou dobou tam probíhal víkend
partnerských měst. Příbram je freiberským
partnerem už dvacet let. Za takovou dobu bylo

... se uskutečnilo také setkání zástupců Freibergu a Příbrami.
Foto: red

na co vzpomínat a co si připomínat. Během
krátké návštěvy jsem se setkal s místostarostou
Holgerem Reuterem a radním pro kulturu
Andreasem Schwingerem. Mluvili jsme o příbramských a freiberských akcích v roce 2019
a vzájemně se na ně pozvali. Otevřeli jsme i dal-

Nejzajímavější čísla městského
úřadu za rok 2018
8 471

ší možné kapitoly spolupráce. V blízké době
budeme mít možnost navštívit ředitele freiberského aquacentra, který přislíbil sdílení
zkušeností a poznatků z jeho provozu. Byla
otevřena i možnost sdílení zkušeností v oblasti
poskytování sociálních služeb – zejména v péči
o seniory. Domluvili jsme se na možnosti
výměnných stáží sociálních pracovníků.
Tématem hovoru bylo i prohloubení spolupráce škol nebo vystoupení německých hudebních souborů u nás.
V odpoledních hodinách probíhala v místním Nikolai Kirche prezentace jednotlivých
partnerských měst. Příbram představila
zejména své historické a kulturní památky
spojené s hornickou minulostí.
Je skvělé, že má naše město tak zajímavého
a vstřícného zahraničního partnera. Možnosti
spolupráce jsou široké a nápadů je dost.

4 763
185

Příbramský úřad vydal vloni téměř 5000 pasů.
Foto: archiv

7 407
11 081
1 530
20

S Jan Konvalinka
místostarosta Příbrami

Příbramský Klub stomiků ILCO bilancoval rok 2018. Akcí proběhla celá řada a činnost
klubu byla natolik atraktivní, že přilákala nové členy.
Loňský rok byl pro nás stomiky výjimečný.
Oslavili jsme 15. výročí založení klubu. Setkání
se uskutečnilo pod patronací vedení příbramské
nemocnice a finanční podpory stomických firem,
bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Velice
si vážíme pomoci Jaroslavy Novotné, stomické
sestry, ta nám vždy ochotně poradí s různými
problémy, které naše onemocnění někdy přináší.
Důležité je zmínit se o tom, že Jaroslava Novotná
byla vyhlášena jako třetí nejlepší stomická sestra
v České republice na konferenci, uskutečněné
k 25. výročí založení českého ILCA.
Podíleli jsme se na zajišťování organizace
cyklistického závodu stomiků, kteří projeli
celou Českou republiku na počest světového
dne stomiků pod heslem Hovoříme otevřeně,
měníme životy!
Každé čtvrtletí jsme uspořádali členské
schůze v kavárně restaurace U Švejka a několikrát jsme se setkali v našem klubu ve Zdaboři.
Při těchto setkáních prodiskutujeme plány do
dalších období, plánujeme rekondiční pobyty
pro členy Klubu, naši hosté ze stomických
firem nás seznámí s novými pomůckami, bez
kterých bychom se neobešli.
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Na jaře 2018 jsme strávili příjemný týden
na rekondičním pobytu v Bechyni a na podzim
v Mariánských Lázních. Pobyty jsou spojeny
se zdravotními procedurami a prezentací stomických pomůcek. Jinak po celý rok zajišťujeme pro naše členy rehabilitace ve formě
masáží.
S Klubem Energy připravujeme odborné
přednášky, hlavně z lékařského oboru, např.
zdravotní cvičení, podzimní regenerace kloubů anebo jak si připravit imunitu na podzim.
Pro zájemce jsme zajistili předplatné do příbramského divadla. V závěru roku jsme zorganizovali pro všechny členy posezení s živou
hudbou v restauraci Na Hradbách. Náš Klub se
prezentoval v Dobříší na akci Liga proti rakovině.
I v roce 2018 jsme přivítali několik nových
členů. To dokazuje, že naše práce a úsilí nejsou
zbytečné.
S Bohumila Pochmanová
Klub stomiků

Koleje u Kauflandu
by mohly zmizet
na jaře
Několik let žádá Příbram
o odstranění nevyužívaných
železničních kolejí na komunikaci
vedoucí k Březovým Horám.
Přísliby z poslední doby naznačují,
že by koleje mohly zmizet v jarních
měsících.
V ulici Husova, která vede od Dolejší
Obory na Březové Hory, celou řadu let překážejí nevyužívané železniční koleje. Přetínají vozovku v blízkosti obchodního
domu Kaufland, vedou takříkajíc odnikud
nikam a řidiči si na ně opakovaně stěžují.
Podle dostupných informací by k odstranění kolejí mohlo dojít v jarních měsících
letošního roku.
Město může situaci ovlivnit jen nepřímo
formou opakovaných žádostí. Majetkem
silnice I. třídy je totiž stát, a nikoliv Příbram.
„Město intenzivně urguje odstranění kolejí
zhruba tři roky,“ podotkla Zuzana Štěrbová,
vedoucí Samostatného oddělení silničního
hospodářství Městského úřadu Příbram.
S Stanislav D. Břeň

vydaných řidičských průkazů
provedených změn vlastníka
vozidla
provedených zkoušek
uchazečů o řidičský průkaz
vydaných registračních
značek na přání

ZAT se sídlem v Příbrami patří mezi nejinovativnější firmy ve svém oboru, a to i ve světovém srovnání. Foto: ZAT

223

Stomici oslavili 15 let
založení klubu

vydaných občanských
průkazů
vydaných cestovních dokladů
uskutečněných svatebních
obřadů

Společnost ZAT začlenila do své struktury
dceřinou firmu Definity Systems. „Tímto krokem reagujeme na vývoj trhu směrem k Prů myslu 4.0 a na požadavky našich zákazníků.
Od rozšíření společnosti očekáváme zvýšení konkurenceschopnosti a příležitostí získávat zakázky v nových oborech,“ řekl Ivo Tichý, člen
představenstva společnosti ZAT.
Společnost Definity Systems působí na trhu
informačních technologií dvacet let. Zaměřuje
se na vývoj software na zakázku i tvorbu nezávislých nadstaveb podnikových systémů,
z nichž klienti získávají dodatečné informace
i funkce pro analýzu, rozvoj a řízení firmy. Vyvíjí také aplikace v oblasti technologií souvisejících s takzvaným internetem věcí. „To jsou
kompetence, které jsme při hledání vhodného
partnera pro akvizici požadovali. Jedním ze stra-

vydaných územních
rozhodnutí a souhlasů
s umístěním stavby
vydaných stavebních
povolení
vydaných společných
územních rozhodnutí
a stavebních povolení
vydaných stavebních
povolení na stavby vodních
děl
vydaných stavebních
povolení na dopravní stavby

tegických cílů ZAT je rozvíjet a posilovat softwarové služby spojené se zpracováním a prezentací
dat na moderních platformách. A kompetence
společnosti Definity Systems naše požadavky
splňují,“ upřesnila Vladislava Česáková, členka
představenstva ZAT. Jde například o procesní
vizualizace, uživatelské rozhraní, vývoj smart
systémů a práce s big daty.
ZAT akvizicí posílí o přibližně 30 pracovníků, převážně programátorů, na celkových
350 zaměstnanců. Firma dlouhodobě zaměstnává z 80 procent středoškolsky a vysoko školsky vzdělané odborníky. Řídicí systémy
a know-how ZAT jsou nasazeny na 10 procentech jaderných elektráren ve světě a 30 procentech v EU.

98

vydaných závazných
stanovisek památkové péče

5 367

S red

1 154

projednaných přestupků
v dopravě
projednaných přestupků na
úseku veřejného pořádku,
občanského soužití a ve
věcech majetkových
projednaných přestupků
v oblasti životního prostředí

Nezapomeňte: Poplatky do konce března
Občané Příbrami by měli do konce března uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a také místní
poplatek ze psů.
Poplatky je možné zaplatit těmito způsoby:
1. bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol
sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),
2. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Příbram:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro – pokladna,
3. složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

25
91
707
40

172
519
351

vydaných rybářských lístků
vydaných loveckých lístků

385

nově registrovaných
podnikatelských subjektů

39

povolených dopravních
uzavírek

58

realizovaných výběrových
řízení na veřejné zakázky
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FINANCE

KULTURA

Příbram má nový rozpočet pro rok 2019

Czech Press Photo do konce března

Letošní rozpočet města Příbram byl schválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt zůstatkem na účtech města
z minulých let.

Pokud jste neměli možnost navštívit pražskou Staroměstskou radnici a zhlédnout výstavu Czech Press Photo 2018, máte nyní
příležitost v Příbrami. Expozice v kompletním rozsahu je právě přístupná v Galerii Františka Drtikola v Zámečku-Ernestinu.

Na konci ledna schválili příbramští zastupitelé rozpočet města pro letošní rok. Jak jsme
informovali v Kahanu 2/2019, rozpočet byl
naplánován jako schodkový s tím, že rozdíl mezi
příjmy a výdaji bude kryt zůstatkem finančních
prostředků na účtech města z minulých let.
SCHODEK KRYT PŘEBYTKEM
Z POSLEDNÍCH LET
Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 825
milionů korun a příjmy se očekávají ve výši 737
milionů korun. Schodek rozpočtu na rok 2019
byl původně navržen ve výši 120 milionů
korun, při veřejném projednání zastupitelstvem
byl však snížen o více než 30 milionů korun

(tyto prostředky byly původně alokovány zejména na zahájení rekonstrukce aquaparku
a vybudování kruhové křižovatky u divadla).
Pokud se podíváme na největší investice
letošního roku, můžeme jmenovat například opravu ploché střechy zimního stadionu
(10 milionů korun), sedmnáctimilionovou
investici do Kulturního domu (výměna sedadel
v divadle, bezbariérový přístup, rozvodna elektřiny). Dokončovat se bude také půdní vestavba ZŠ v ulici 28. října. Větší objem finančních
prostředků půjde do místních komunikací. Zde
můžeme zmínit například nová parkovací místa v ulici Legionářů a Gen. Kholla, opravy chodníků na Stalingradě či Drkolnově nebo výměnu

rozvodů a úpravu povrchu na Komenského
náměstí. Lze uvést také opravu fasády radnice
a budovy obchodní akademie.
PODPORA S VÝHRADAMI
Opozice v zastupitelstvu kritizovala zejména
zvýšení některých výdajů. Po diskusi a s výhradami rozpočet nakonec podpořila. Pokud se
chcete seznámit s detaily rozpočtu, jeho kapitol
a jednotlivých položek, je to možné na internetové adrese pribram.eu/mesto-pribram/
rozpocet-mesta.html.

Pokud se chcete zapojit do letošního participativního rozpočtování, zbývají vám poslední dny a hodiny. Do konce února je třeba
předložit svůj návrh. Letos se můžete poradit se zástupci města a konzultovat své náměty.
ního roku. Formulovaný nápad lze podat pomocí jednoduchého online formuláře na webové
stránce spolecne.pribram.eu.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA?
Projekt musí: být veřejně prospěšný; primárně řešit úpravy veřejných prostor; musí být ve
vlastnictví města; neměl by se týkat údržby či
opravy chodníků a komunikací; nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů
komerčního, nekomerčního, náboženského či
politického charakteru; město musí mít kompetenci projekt realizovat; jeho realizace bude
zahájena do 12 měsíců od hlasování.
Návrh musí obsahovat jeho název a popis,
argumentaci ohledně veřejného přínosu, lokalizaci (případně informaci o možnosti realizovat
jej kdekoliv), základní finanční předpoklad, foto
současného stavu a kontakt na navrhovatele.
Volitelnou součástí mohou být vizualizace nebo
situační nákresy.
PORAĎTE SE
Po první zkušenosti z loňského roku byly pro
letošek připraveny tři termíny veřejného
projednávání jednotlivých projektů, a to
20. a 27. února a poté 6. března. Při těchto
setkáních mohou předkladatelé konzultovat
své návrhy se zástupci města. Návrhy budou
posléze předány k posouzení proveditelnosti
příslušným odborům radnice.
Všechny přijaté návrhy budou podrobeny
„zkoušce ohněm“ přímého hlasování ze strany
občanů. To se uskuteční pomocí hlasovací platformy v červnu tohoto roku.
S sdb

Projekt participativního rozpočtování v Příbrami vstupuje letos do druhého ročníku.
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Foto: archiv

Foto: Stanislav Křupař

Foto: Martin Kozák

Výstava v GFD Příbram je reprízou expozice
na Staroměstské radnici (prosinec 2018–leden
2019). Představuje 444 fotografií a několik
videí od více než 100 autorů. Czech Press
Photo je prestižní fotografická soutěž s více
než dvacetiletou tradicí, která každoročně
prostřednictvím nejlepších fotografií a do kumentárních filmů mapuje nejvýznamnější
události uplynulého roku v mnoha oblastech
života – od zpravodajských aktualit přes
umění, každodenní život až po přírodu a sport.
Soutěž (a následná výstava) dává možnost
zveřejnit i takové fotografie, které z nej -

různějších důvodů nenašly v médiích uplatnění.
Mezinárodní porota hodnotila v roce 2018
práce 430 fotografů s trvalým bydlištěm
v České a Slovenské republice s celkovým počtem 6456 fotografií. Videosekce se zúčastnilo
26 autorů celkovým počtem 41 videí.
Výstava Czech Press Photo 2018 ukazuje
nejen snímek vítěze hlavní ceny Fotografie
roku, ale také práce těch, kdo uspěli v jednotlivých kategoriích a další vybrané neoceněné
fotografie. Celkově se soutěžilo v osmi různých
foto a třech video kategoriích. Soutěžit mohl

každý, kdo má trvalé bydliště v Česku nebo na
Slovensku. A to jak vydavatelé, agentury,
odborné školy, tak i volní fotografové.
Největší pozornost zpravidla přitahují tradiční kategorie, jako jsou například Aktualita,
Každodenní život, Sport či Příroda, věda
a životní prostředí.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí
od 9.00 do 17.00 hodin.

S sdb

Jeden milion pro kreativitu občanů
Už pouze několik dní. Pokud chcete přihlásit
svůj návrh do letošního participativního rozpočtu, máte šanci už jen do konce února letoš-

Foto: Boris Németh

S Hana Ročňáková
Galerie Františka Drtikola

Nemocnice ožila masopusty a karnevaly
Příbramská nemocnice poskytla prostory své galerie Gaudii gratia Klubu fotografů amatérů. Až do konce března zde můžete
zhlédnout snímky, které přibližují atmosféru českých i zahraničních masopustů.

Vstup na výstavu
je zcela bez bariér fyzických,
finančních i časových.

Výběr z fotografií masopustů a karnevalů připravil
Klub fotografů amatérů.
Repro: ONP

Do Příbrami přijíždí poprvé vystavovat pražský Klub fotografů amatérů, který v loňském
roce oslavil 110 let své existence. Dnes klub
sdružuje 17 fotografů s širokým spektrem fotografických žánrů a kategorií – street foto, portréty, umělecká fota, krajiny, příroda, ale
i architektura nebo reportáže. Pražský fotoklub
se každý rok úspěšně účastní mnoha fotografických soutěží v České republice i v zahraničí. Zmí-

nit můžeme například velmi známou mezinárodní digitální fotografickou soutěž TAMAPO,
kam se sjíždějí fotografové z ČR, Polska, Slovenska a Ukrajiny. Kromě TAMAPA soutěží klub
v Praze fotografické, v Premiéře Hradec Králové,
V Národní soutěži amatérských fotografů ve Svitavách, v Mapovém okruhu Nekázanka.
Klub také často a s úspěchem vystavuje, každý rok jde nejméně o pět až šest výstav. Autorská fota bylo možné vidět na výstavách na
různých místech Prahy, na Křivoklátě, v Milevsku, v Protivíně…

Členové klubu se pravidelně scházejí na
„pondělních schůzkách“, kam si zvou různé
zajímavé hosty – fotograf Souček s fotografiemi
z Indonésie, fotograf Jan Knot, v těchto kruzích
velmi známý Garik Avanesian a mnohé další.
Pro Příbram si klub připravil výstavu
s názvem České i zahraniční masopusty a karnevaly. Autoři Pavel Kouba, Daniela Malinová,
Helena Mašindová, Jiřina Marášková, Věra
Marvanová, Antonín Pavel, Helena Suková
a Petr Vilím pořídili své fotografie, jak již vyplývá z názvu výstavy, na masopustech a karnevalech v ČR i za hranicemi, část fotografií
pochází ze Žižkovského masopustu, který každý rok pořádá městská část Prahy 3.
Přijďte se podívat na výstavu zajímavých
fotografií do galerie Gaudii gratia Oblastní
nemocnice Příbram. Výstava je k vidění v přízemí pavilonu C, v těsné blízkosti hlavní recepce (Příbram 1). Vstup na výstavu je zcela bez
bariér fyzických, finančních i časových. Pražský fotoklub bude v galerii vystavovat až do
konce března 2019.
S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram
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Žáci základních škol se zapojí do projektu
Příběhy našich sousedů

Přátelství slaví deset let
Někomu se bude zdát blahopřát k takovému výročí přehnané, další řekne bravo. Soubor má 21 členů a jejich průměrný věk
je 76 let. Během roku 2018 jeho členové absolvovali 33 zkoušek a 19 vystoupení, souboru se podařilo nazpívat DVD nebo
vystoupit v pořadu televizní stanice Šlágr.

Životní příběhy pamětníků ze svého okolí se v letošním druhém pololetí vypraví zdokumentovat žáci sedmých až devátých tříd ze
základních škol v Mníšku pod Brdy, Černošicích, Dobřichovicích, Řevnicích či Davli. Projekt je realizován ve spolupráci s Post
Bellum. V minulosti se do podobné aktivity zapojilo téměř 700 škol z celé České republiky.

Žáci navštěvují pamětníky a zjišťují jejich vzpomínky.
Foto: MAP II

V rámci projektu Příběhy našich sousedů,
pořádaného organizací Post Bellum za podpory
MAS Dolnobřežansko, děti pamětníky navštíví,

zaznamenají jejich vyprávění a zpracují z něj
reportáž. Žáci budou mít mimo jiné možnost
navštívit Český rozhlas a vidět naživo, jak vzniká rozhlasový dokument. Projekt bude slavnostně zakončen závěrečnou prezentací, kde
mladí dokumentaristé představí příběhy svých
pamětníků svým spolužákům, rodičům, pedagogům, zástupcům města i veřejnosti.
Jejich výstupy se také stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak coby cenný zdroj
informací o moderních českých dějinách
dostupné dnešním i příštím generacím. „Uchovávat v paměti pohnuté dějiny našeho národa
je naší povinností. A je nejen nesmírně zajímavé,
ale současně i velmi poučné, když za každou
významnou událostí slyšíte příběh konkrétních
lidí, osudy našich sousedů. V tu chvíli se ta dějepisná stať stává srozumitelnou, jasnou a pochopitelnou. A každý ten lidský příběh skýtá velmi

blízké poučení pro současníky, i pro budoucí
generace. Děti u mikrofonů jsou nadšené, překvapené i dojaté,“ hodnotí začátek projektu
koordinátorka Renata Hlavešová.
Závěrečná prezentace se uskuteční 30. května v Černošicích. Od roku 2012 do ledna 2019
se do projektu Příběhy našich sousedů v celé
České republice zapojilo už 661 českých škol
s 4234 žáky a studenty, kteří zdokumentovali
na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem
nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější
žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní
dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých
a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné
dokumenty je možné zhlédnout na webu
pribehynasichsousedu.cz.

Soubor má dnes přes 20 členů.

Foto: Přátelství

Soubor vznikl 29. ledna 2009 ve Svazu tělesně postižených, místní organizace číslo 2 Příbram jako sdružení několika příznivců zpívání.
Iniciátorem byl František Kubín a nutno dodat,
že z původního 15členného kolektivu deset
členů pod jeho vedením zpívá v souboru

dodnes. Již v prvním roce soubor veřejně
vystoupil třikrát, poprvé v březnu na MDŽ.
V roce 2010 byl soubor zaregistrován jako
oficiální organizace s názvem Přátelství.
Postupně kádrově posiloval až na dnešních
21 členů, jeho vystoupení byla stále žádanější.
V roce 2014 příchodem manželů Radových
byl zajištěn i hudební doprovod s harmonikou
a kytarou. Soubor postupně rozšířil repertoár
na 215 písní, v němž jsou zastoupeny různé
žánry, jako jsou lidovky, hašlerky, country,
staropražské a hornické písně, koledy, ale i převzaté písně z různých vystoupení jiných souborů. Soubor vystupuje při různých
příležitostech, jako jsou např. charitativní
akce, různé oslavy, schůze spřátelených organizací, vánoční setkání.
V září 2017 soubor oslavil své 100. vystoupení na veřejnosti. Za tímto číslem se skrývá
pořádný kus poctivé práce seniorů, kteří svým

Běh pro republiku poběží kolem Vojny
Od ledna je možné se registrovat na nový ročník Běhu pro republiku, který se 20. října 2019 uskuteční opět v okolí Památníku
Vojna u Příbrami.
kterým jsme společně oslavili 100 let ČSR, se
těšíme na přípravu nového ročníku.

Příběh příbramské pamětnice Magdaleny Toufarové, rozené Lánské, je nyní přístupný pro všechny zájemce na webových
stránkách Paměti národa. Tento projekt shromažďuje vzpomínky tisíců pamětníků pohnutých událostí druhé světové války
a doby komunismu.

Magdalena Toufarová vypověděla svůj příběh Paměti
národa.
Foto: Věra Smolová
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S Výbor Svazu tělesně postižených,
místní organizace č. 2 v Příbrami

S Miloš Navrátil
člen projektu MAP II, ORP Černošice

Na Paměti národa je příběh
Magdaleny Toufarové
Na webu Paměti národa v rámci projektu
Příběhy 20. století (pametnaroda.cz/cs/toufarova-magdalena-1924) byl uveřejněn příběh Magdaleny Toufarové, rozené Lánské,
narozené v červenci 1924 na Březových
Horách.
Za druhé světové války byla očitou svědkyní,
ale i přímou účastnicí mnoha tragických událostí. Po vydání protižidovských nařízení její
rodina u sebe ubytovala jednu příbramskou
židovskou rodinu. Magdalena Toufarová byla
studentkou příbramské reálky v době, kdy byl
na sousedním gymnáziu zatčen jeho ředitel
Josef Lukeš a student Antonín Stočes, kteří byli
později popraveni.
Otec a strýc Magdaleny Toufarové, kteří
spoluvlastnili tiskárnu na Březových Horách,
byli zapojeni do příbramského protinacistického odboje a uvězněni, otec zemřel v nacistickém vězení v Německu. Magdalena
Toufarová byla totálně nasazena ve zbrojním
průmyslu, pracovala také v bezprostřední blízkosti smutně proslulého koncentračního tábora Dora v Nordhausenu. Na konci války odtud
utekla a podnikla strastiplnou cestu domů, která sama o sobě svědčí o její velké statečnosti.

působením chtějí ukázat, že i v tomto věku lze
být aktivní, mít radost ze života a tu radost
předávat dále. Všechna vystoupení jsou zdarma, takže zásluhou dotací města Příbram i podporou a zázemím mateřské organizace bylo
možné zabezpečit členům souboru důstojné
oblečení, které lze přizpůsobit ke zvolenému
žánru písní k vystoupení.
Soubor žije i vlastním společenským životem. Každý měsíc pořádá posezení s předáním
malé pozornosti tomu, kdo se v daném měsíci
dožívá životního jubilea. Je to relaxace k zátěži
na každého člena, kterou je jistě v tomto věku
až tříhodinová příprava na každé vystoupení.

Jsem velmi ráda, že mě Magdalena Toufarová, která se těší neuvěřitelné duševní svěžesti, již předloni navštívila v archivu, aby mi
postupně odvyprávěla celý svůj pohnutý
osud. Přinesla mi také rodinné dokumenty
a fotografie.
Jsem paní Toufarové také velmi vděčná, že
po mém dlouhém přemlouvání nakonec svolila, abych s jejím příběhem oslovila odborníky z Paměti národa, kteří v říjnu 2018 přijeli
do Příbrami a vyprávění Magdaleny Toufarové profesionálně zaznamenali.
Považuji za splněnou povinnost našeho
archivu jako paměťové instituce, že její podmanivý příběh z let druhé světové války byl
uveřejněn na celostátním internetovém
portálu s velkou návštěvností, kde nezapadne
a kde ho snadno najdou i čtenáři z našeho
regionu.
S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram

S Josef Hovorka
koordinátor běhu

Trasa letošního běhu bude měřit pět kilometrů.

Běh pro republiku je vzpomínkou na všechny, kteří utvářeli demokratickou identitu naší
země. Na Jana Palacha a mnohé další. Každé
startovní číslo bude i v letošním roce obsahovat
unikátní QR kód s příběhem, na číslo bude
možné napsat i to, pro koho běžíme.
Registrace se otevřela 15. ledna. V tento den
roku 1989 začal v Praze tzv. Palachův týden,
který přinesl sérii protirežimních shromáždění
na Václavském náměstí v Praze. Právě demonstrace lidí byly jedním ze signálů pádu totality.
Běh se koná na oslavu vzniku republiky
s cílem připomenout si osud lidí uvězněných

Foto: Josef Hovorka

v táboře Vojna a v dalších komunistických
vězeních. Mnozí z vězněných se často ocitli na
útěku, a museli tedy běžet, proto dnes pořádáme běh svobody a demokracie. V tomto
komunistickém lágru byli uvězněni také vojáci,
kteří se podíleli na osvobození naší země
během 2. světové války.
Okruh zavede běžce kolem Památníku Vojna
přes Žežice a Lešetice zpět k památníku, celková délka je 5 km. V okolí Památníku Vojna
vzniklo v minulosti sedm informačních panelů
představujících konkrétní místa a příběhy politických vězňů. Po pozitivních reakcích na běh,

Zakončení
hokejové sezony
s charitativním
podtextem
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 16.00 na
zimním stadionu v Příbrami proběhne
zakončení hokejové sezony 2018/2019.
Jedná se o charitativní akci pro spolek
Ichtyóza a vstupné je dobrovolné.
PROGRAM:
16.00: výběr ČR ženy versus VIP
17.00: ukázka minihokeje HC Příbram
17.30: slavnostní nastoupení a představení hráčů
18.00: utkání Česká republika (veteráni)
versus výběr Příbrami
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VŠB shání historické fotografie
a dokumenty

Na handicapovaného mladíka
se vybralo devadesát tisíc

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava slaví 170 let. V této souvislosti se obrací také na příbramskou veřejnost
s prosbou o zapůjčení fotograﬁí a dokumentů, které se vztahují k historii VŠB.

Středočeská policie společně s nadací Konto Bariéry, Středočeským krajem a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra pořádá
v tomto školním roce sportovně charitativní akci s názvem Přes bariéry s policií.

V souvislosti s připomínkou 170. výročí
založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava připravuje Archiv Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava výstavu
věnovanou připomínce tohoto výročí, historii
školy a jejímu vývoji.
Možná máte doma alba plná fotografií, které
se mohou vztahovat k historii této významné
instituce, která byla téměř sto let součástí města Příbrami. Touto cestou si vás dovolujeme
požádat o zapůjčení (případně je možné samozřejmě také věnování) fotografií a jiných obrazových dokumentů souvisejících s Vysokou
školou báňskou.

Může se jednat o fotografie (případně
pohlednice) zobrazující pedagogy, studenty,
budovy školy a její vybavení apod. Vítané jsou
jakékoliv snímky zachycující pedagogy a studenty během výuky, exkurzí i v běžné každodennosti. Výsledkem bude zveřejnění
vybraných fotografií na uvedené výstavě, ve
sborníku Podbrdsko a na webu věnovanému
170. výročí VŠB – TU Ostrava.
Snímky a další materiály lze osobně doručit
do Státního okresního archivu v Příbrami na
adresu E. Beneše 337, 261 01 Příbram VII.
Po oskenování vám budou fotografie vráceny. V elektronické podobě lze snímky zaslat

Už se těší do školy?
Tak nezmeškejte zápis
Většina příbramských škol bude mít zápis do první třídy na začátku dubna. Zápisy se
týkají dětí narozených mezi 1. zářím 2012 a 31. srpnem 2013.
V souladu s ustanovením § 46 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, stanovili ředitelé příbramských
základních škol místo a dobu zápisu do prvního
ročníku základního vzdělávání pro školní rok
2019/2020.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se
narodily mezi 1. zářím 2012 a 31. srpnem

S Petr Kašing
Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava

Handicapovaný mladík využije peníze pro osobního
asistenta.
Foto: Policie ČR

Gymnazisté
opět napekli
a podpořili charitu

Studenti čtvrtých maturitních ročníků si
během dvou hodin tělesné výchovy mohli
vyzkoušet testy fyzické způsobilosti (člunkový
běh, kliky, celomotorický test, běh na jeden

kilometr), které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR.
V podzimní části tím zároveň přispěli na
šestadvacetiletého Patrika, který si před deseti
lety po skoku do vody poranil páteř, nyní může
hýbat jen rameny a počítač ovládá ústy. Díky
babičce, která se o něj stará, se mu podařilo
vystudovat vysokou školu. Je dobře jazykově
vybavený a perfektně zorientovaný v mezinárodních vztazích. Nyní se hlásí do práce, kdy
chce zkusit nějakou evropskou instituci, kde
vidí své uplatnění. K tomu však potřebuje
osobního asistenta, na kterého bude vybraná
částka použita. Zdravotní pojišťovna MV za
účastníky testu zaplatila startovné, navíc policisté mezi sebou vybrali dalších 41 000 korun
a ve středu 23. ledna byl Patrikovi předán šek
v celkové hodnotě 90 610 korun.
Během listopadu se dané akce na Příbramsku zúčastnilo ze tří škol 91 studentů a fyzické
testy se podařilo splnit 63 z nich. V rámci Stře-

dočeského kraje zvládlo testy celkem 230 studentů, z uvedeného počtu se na třetím a pátém
místě umístili chlapci studující na Střední
odborné škole Hluboš a Dubno. Pět nejlepších
sportovců si převzalo ocenění v sídle Středočeského kraje. Od února do poloviny dubna
bude probíhat další pokračování této sportovně charitativní akce.
Studenti, kteří testy zvládli, navíc obdrželi
osvědčení o jejich úspěšném absolvování
a dále voucher na 150 000 korun, což je náborový příspěvek pro nové policisty ve Středočeském kraji. Pokud budou mít po vykonání
maturitní zkoušky zájem o práci u policie a projdou ještě psychologickým a zdravotním vyšetřením, mohou rozšířit řady příslušníků
policie.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

inzerce

2013, nebo měly odloženou školní docházku.
K zápisu je třeba vzít občanský průkaz a rodný
list dítěte.
V odůvodněných případech je možné
domluvit s ředitelstvím školy jiný termín.
S sdb
Díky pochoutkám se vybraly desetitísíce na dobrou věc.
Foto: Josef Fryš

Základní škola pod Svatou Horou,
Balbínova 328, Příbram II

4. dubna 2019
5. dubna 2019

13.00–18.00
13.00–16.00

Základní škola, Příbram-Březové Hory,
Prokopská 337, Příbram VI

5. dubna 2019
6. dubna 2019

14.00–18.00
8.00–12.00

Základní škola, Příbram VII,
Bratří Čapků 279, přísp. organizace

5. dubna 2019
6. dubna 2019

14.00–18.00
8.00–12.00

Základní škola, Příbram II,
Jiráskovy sady 273

5. dubna 2019
6. dubna 2019

14.00–18.00
9.00–11.00

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

4. dubna 2019

13.00–18.00

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

6. dubna 2019

8.00–13.00

Waldorfská škola Příbram –
mateřská škola, základní škola
a střední škola, Hornická 327, Příbram II

26. dubna 2019
27. dubna 2019

14.00–17.00
9.00–12.00

Odborné učiliště, Praktická škola,
Základní škola a Mateřská škola,
Pod Šachtami 335, Příbram IV

10. dubna 2019
17. dubna 2019
(náhradní termín)

12.00–16.00
12.00–16.00
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na adresu petr.kasing@vsb.cz nebo vera.smolova@soapraha.cz. Vítán je krátký popis zachycené události a alespoň přibližné datum. Pokud
byste se na vznikající výstavě chtěli podílet
a podělit se s veřejností o tyto fotografie, budeme velice rádi.

30 094 korun. To je výtěžek druhého
ročníku charitativní akce Pečeme dobro.
Žáci sekundy, tercie a kvarty Gymnázia Příbram opět po roce připravili sladké a slané
pochoutky pro své spolužáky a učitele. Ve
čtvrtek 31. ledna se během druhé vyučovací hodiny za všemi koláči, waflemi, palačinkami, rohlíčky, tyčinkami, ale také
domácími nápoji jen zakouřilo. Vybraná
částka, která opět poputuje organizaci
ALKA, projektu Obědy pro děti a dalším
charitativním organizacím podle výběru
studentů, o téměř 8000 korun převyšuje
loňský výtěžek. Poděkování tak patří zapojeným studentům a jejich rodičům, organizátorce akce Marcele Haškové, hudební
skupině, která akci doprovodila, a samozřejmě všem nakupujícím.
S Josef Fryš
Gymnázium Příbram, Legionářů
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BRDY

PŘÍBRAM NA WEBU

Opuštěná Gundálka
a kamenná hranice panství

Zajímavosti na webu: MČR v bruslení,
kalendář akcí či elektronická úřední deska

Gundálka byla už v minulostí místem, kudy vedla hranice. Dříve tu zeď oddělovala majetek České královské koruny od pozemku
panství Rožmitál. Nyní je tu pomezí Středočeského a Plzeňského kraje.

Nevíte, kam v Příbrami vyrazit na výstavu nebo na koncert? Chcete si přečíst dokument na úřední desce a nechce se vám stát
u vývěsky na ulici? Potřebujete informace o sociálních a zdravotních službách v Příbrami? Na „příbramském“ internetu najdete
vše potřebné, přinášíme pár zajímavých tipů.

Koruny na druhé straně a pak prudce klesající
do údolí Třítrubeckého potoka nalezneme na
Gundálce dodnes. Na některých místech byla
zeď přerušena a místo ní vyhloubena hluboká
strouha, což je patrné právě na vrcholu Gundálky. I dnes tudy vede hranice – tentokrát oddělující Středočeský a Plzeňský kraj, zdi již netřeba.
Podle některých pramenů (Hajšman, Vogeltanz: Brdy opět otevřené) byla kdysi na Gundálce bouda a čihadla, čímž je patrně myšlen
myslivecký či pytlácký posed. Dnes Gundálka
působí dojmem odlehlosti a opuštěnosti, i když
v horní části zmíněné mýtiny jedno z „čihadel“
najdeme.

Gundálka působí dojmem odlehlosti a opuštěnosti.

Starobylý název Gundálka se na území
Brd objevuje již na vojenském mapování
Františka II., na kterém se pracovalo v letech
1836–1852. Asi 900 m jihozápadně od vrcholu Koruny (832 m, myšlen nižší z korunského
dvouvrcholu) najdeme zřetelný výběžek vysunutý do údolí Třítrubeckého potoka. Z jeho
vrcholové pasáže zvané Gundálka (750 m) klesá ostrý a hustým letitým stromovím zarostlý
svah. Je s obtížemi schůdný a často pokrytý
kamenitými poli.

Foto: Jaroslav Hodrment

lače (odtud asi 18,5 km), která nám poslouží
jako dobrý orientační bod.
Přes Gundálku a Korunu kdysi vedla hranice
oddělující majetek České královské koruny od
pozemku ve vlastnictví panství Rožmitál. Patrně
již před rokem 1852 byla na hranici vystavěna
mohutná zeď, na sucho poskládaná z kamenů.
Zbytky základového zdiva stoupající k vrcholu

OD PILSKÉ NEBO OD STRAŠIC
Na Gundálku se vypravíme nejspíše po zelené turistické značce. Můžeme po ní vyrazit od
Pilské studánky přes Bor. Na jižním svahu
Koruny je místo, kde vlevo od cesty zahlédneme zbytky hraniční zdi. Ta nás volným lesem
dovede k vrcholu Gundálky. Je to jen asi 350 m
od značené trasy. Nic nám ovšem nebrání, abychom na Gundálku vyrazili ze strašické strany.
Zde nás ke Koruně povede tatáž zelená, jež
začíná na Třítrubecké louce.
Na popisované výlety do Brd, sloužící
k inspiraci čtenáře, se raději nebudeme vydávat bez orientačních pomůcek a kvalitní mapy,
ať už v papírové či elektronické podobě. Trasu
si předem promyslíme, neboť i zkušený poutník může zabloudit ve zhusta nepřehledném
a turisticky neznačeném terénu.
S Jaroslav Hodrment

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram je
zapsané jako integrovaný poskytovatel služeb. To znamená,
že nabízí servis pro širokou škálu klientů od malých dětí až po
nejstarší spoluobčany. Vše o centru najdete na přehledném
webu centrumpribram.cz.

HRANICE DNES I DŘÍVE
Západně, těsně pod vrcholem, se svažuje
rozlehlá mýtina, umožňující pěkný rozhled na
svahy Kamenné (736 m), Přírodního parku
Trhoň (odtud necelých 10 km) se Žďárem,
Konesovým vrchem, Bábovkou a Bílou skalou.
Za nimi pak vystupuje masiv Radče s věží vysí-

Hledáte-li novinky ze světa
příbramského sportu, dobře
vám poslouží facebookový
profil Sportovního zařízení
města Příbram. Naposledy jste
se mohli dozvědět například
o MČR v synchronizovaném
bruslení nebo o uvolněných
plaveckých drahách.

Z vrcholové pasáže
zvané Gundálka klesá ostrý
a hustým letitým stromovím
zarostlý svah.

Zbytky základového zdiva kamenné hranice mezi panstvími.
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Adresa kalendar.pribram.eu je velmi dobrým výchozím
bodem, pokud hledáte příležitost, kam si vyrazit.
Najdete zde pravidelně aktualizovaný soupis výstav,
divadelních či filmových představení, festivalů, přednášek
nebo sportovních akcí.

Foto: Jaroslav Hodrment

Zajímají vás volná místa nabízená městem Příbram? Hledáte dražební
vyhlášky? Chcete vědět, jaký majetek město zamýšlí prodat nebo
pronajmout? Pak si prohlédněte elektronickou úřední desku, která je na
internetové adrese edeska.pribram.eu/eDeska.

| 27 |

HISTORIE
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Porážka pánů z Gutštejna
V novém historickém seriálu se zaměříme na výročí povýšení Příbrami na královské horní město roku 1579. Tento díl se věnuje se
okolnostem působení pánů z Gutštejna v Příbrami.

Král Vladislav Jagellonský na dobovém vyobrazení v Kronice české Václava Hájka z Libočan.

Po husitských válkách připadla kdysi arcibiskupova Příbram do majetku krále, který spravovala královská komora. Panovník však
potřeboval hotové peníze, proto dával stejně
jako jiné statky také svou Příbram za úplatu do
zástavy různým šlechticům, kteří z ní za své
peníze pochopitelně chtěli získat co nejvíc.
Zástavním držitelem Příbrami byl od 90. let
15. století Kryštof z Gutštejna, příslušník nejvyššího panského stavu. Zástavu Příbrami snadno vysoudil na své příbuzné Vracce z Velhartic,
která se ho bála. Je pravděpodobné, že právě za
jeho vlády v Příbrami bylo poblíž jedné z městských bran postaveno nové panské sídlo, současná příbramská fara.
ZÁKAZ PŘÍPRAVY ZÁKLADNÍ POTRAVINY
– PIVA
V čele městské samosprávy stál rychtář a přísežní, pozdější konšelé. Kryštof z Gutštejna Příbramským přikazoval plnit další povinnosti,
a hlavně jim bránil ve vaření piva, které bylo
základní potravinou a pro město znamenalo
důležitý zdroj příjmů. Nedbal na prosby Příbramských, aby je nezatěžoval nad únosnou
míru a nepřipravoval o jejich práva.
Se svými bratry se Kryštof z Gutštejna dopouštěl na různých místech království všelijakých
násilných činů, a tak se proti nim spojili představitelé dalších nejmocnějších panských rodů.
Chtěli, aby král Vladislav Jagellonský proti násilnickým bratrům zakročil. Panovník ale dlouho
váhal, protože byl velmi zavázán jejich otci
Burianovi II. řečenému Bohatý, který mu dopomohl usednout na český trůn a podporoval ho

Lazebník byl povinen
vykoupat jednou týdně
zdarma každého chudého.
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Repro: autorka

svými penězi. Králi Vladislavovi totiž zůstaly
po jeho předchůdci Jiřím z Poděbrad velké dluhy
a měl ve svém držení pouze čtyři královské
hrady.
Nějaký čas to trvalo, ale nakonec nejvyšší
šlechta dosáhla toho, že když zemský soud
3. června 1497 za předsednictví krále Vladislava
dosadil do svého čela pět nových členů z panského stavu, už mezi nimi nebyl nikdo z rodu
pánů z Gutštejna. Byla to pro ně velká potupa.
POTVRZENÍ VÝSAD
Rychtář a přísežní Příbrami a vsi Lazce tehdy
využili královy pětiměsíční přítomnosti v Praze
a za Vladislavem Jagellonským se vydali. Vzali
s sebou listinu arcibiskupa Zbyňka Zajíce
z Hazmburka, kterou jim v roce 1406 udělil různé výsady a kterou po celou dobu opatrovali
jako součást městského pokladu v kostelní věži
u svatého Jakuba. S prosbou o pomoc se obrátili
na nejvyššího kancléře Jana ze Šelmberka, který
krále Vladislava jejich jménem požádal, aby tuto
listinu obnovil a potvrdil. Za vydání nové listiny
museli samozřejmě dobře zaplatit.
Díky Vladislavově privilegiu z 13. června
1497 měli Příbramští nadále právo vlastnit
a dědit všechny své domy, pivovary, pole, louky,
porostliny, lesy a občiny, které k městu patřily.
Platili z každého lánu polí nebo luk
16 grošů o svatém Jiří a 16 grošů o svatém
Havlu, jak bylo už dávno stanoveno při novém
vysazení města po jeho takřka úplném zpustošení před dvěma sty lety. Totéž platilo i pro mlýny kolem města. Vymezeny byly povinnosti pro
držitele podsedků – domků, které byly dodatečně postaveny v zadních částech parcel původních městských domů. Své povinnosti měli
i kováři a majitelé masných krámů.
ZAPLATIT ZA KOUŘ
Platilo se podýmné za kouř odcházející z každého ohniště a výmazné městskému písaři
z každého městiště (domovní parcely) za to,
že se staral o písemnou agendu města. Král měl
nadále dostávat ročně tři sekery, ponechal si
své zdejší masné krámy a pivovary a stanovil
pro sebe poplatek z každé várky sladu. Navždy
ale Příbramským postoupil své právo svobod-

ně vařit a čepovat světlé pivo z pšeničného sladu a všechna další piva.
Kováři každý rok museli pro krále okovat
dva vozy a sousedé pro něj museli sklízet seno
z louky mezi Lhotou a Dušníky. Městskou
lázeň, která stála pod Březnickou branou přímo
u potoka Lušťova, král osvobodil od všech platů. Lazebník byl povinen vykoupat jednou
týdně zdarma každého chudého, který o to stál
a na koupání na rozdíl od měšťanů neměl peníze. Z panských lesů dostával lazebník dříví,
aby mohl lázeň řádně vytápět. Také ale musel
koupat zdarma královského purkrabího i s jeho
čeledí, kteří se starali o hradní hospodářství.
Příbramští také museli platit královskou daň
neboli berni, pokud byla vypsána.
Král dovolil Příbramským, aby své město
opevnili. Jako dosud se měl každé úterý i nadále
konat na rynku pravidelný týdenní trh a král ještě přidal Příbramským právo konat ku prospěchu města o svatém Jiljí výroční trh, na který
mohli všichni kramáři, kupci, obchodníci
a trhovníci bezpečně a svobodně přicházet a stejně svobodně z něj odcházet. Prodávající i jejich
zboží byli nedotknutelní, král je přijal pod svou
zvláštní ochranu, kterou zajišťoval rychtář.
V soudních sporech se měli příbramští obyvatelé řídit právem Starého Města pražského.
Pokud by nebyli s tímto rozhodnutím spokojeni,
mohli se odvolat k podkomořímu pražského
arcibiskupství. Vladislav totiž předpokládal, že
se mu časem podaří znovu obsadit pražské arcibiskupství, jak slíbil při svém nástupu na trůn,
a že se pak Příbram vrátí do majetku arcibiskupa.
NESTAVĚT SE NEROZUMNÝM ČINEM
Příbramští obyvatelé obojího pohlaví mohli
podle své vůle darovat a odkazovat svůj majetek. Pokud někdo zemřel bez závěti a přímých
dědiců, jeho majetek připadl nejbližším příbuzným, kteří museli do jednoho roku zděděnou nemovitost osídlit nebo prodat, aby
nezůstala pustá a bez užitku. Jinak připadl tento majetek právem odúmrti králi. Arcibiskup
ani král a jejich úředníci nesměli násilím nutit
dcery, siroty, vdovy a příbuzné příbramských
měšťanů do manželství.
Král Vladislav přikázal, aby se nikdo, ať by
byl z jakéhokoliv stavu nebo měl jakoukoliv
pravomoc, neodvážil pod jakoukoliv záminkou
proti obyvatelům města Příbramě a vsi Lazce
„stavět nerozumným činem“, pokud se chce
vyhnout jeho největší zlobě. Královské výsady
Příbramských měl dodržovat i pan Kryštof
z Gutštejna, jemuž ale byla Příbram nadále
ponechána v zástavě, protože král neměl na
její vyplacení peníze.
Privilegium Vladislava Jagellonského pro
Příbram se v originále nedochovalo, je známo
pouze z mladších opisů v příbramských městských knihách z 16. století.

Rockerem dávno před
vynálezem rock‘n‘rollu
V tomto díle se budeme zabývat autorem asi nejvýznamnějšího obrazu, který se kdy
v Příbrami nacházel a který je s Příbramí spojen. Jeho autorem byl Petr Brandl,
zásadní reprezentant českého barokního malířství a špičkový nadčasový umělec.

Obraz Zvěstování namaloval Petr Brandl v roce 1697,
údajně za 160 zlatých.
Repro: autor

Petr Jan (Peter Johann) Brandl se narodil
24. října roku 1668 v Praze v rodině spojující
oba zemské národy. Jeho otec měl za mateřský
jazyk němčinu, jeho matka mluvila česky.
Vzdělání získal na malostranském jezuitském
gymnáziu, po jehož absolvování vstoupil do
učení k malíři Kristiánovi Schröderovi, který
byl rovněž správce bohaté obrazárny Pražského hradu. V roce 1694 Petr Brandl vstoupil do
cechu pražských malířů, což lze považovat za
počátek samostatné umělecké tvorby.
Petr Brandl měl obrovský talent, který dokázal dále rozvíjet. Ačkoliv snad nikdy neopustil
Království české a nestýkal se se zahraničními
malíři, jeho dílo bylo dokonalé a zcela současné. K jeho častým zakázkám patřily rozměrné
oltářní obrazy, kterými bylo nutné vybavit
mnohé české kostely, které v té době byly

Byl velmi dobře placen, za
svá díla si mohl říct
o jakoukoliv částku, která
byla předem odsouhlasena.

budovány nebo barokně přestavovány. Pracoval také na zakázkách pro mnohé šlechtické
rody, např. Šternberky, Černíny, hrabata
z Kokořova, Šporky či Lažanské. Petr Brandl
byl znám charakteristickým dramatickým stylem, prací s barvami, světlem a stíny i náročnými kompozicemi. Po roce 1720 se Brandl
začal věnovat také portrétní tvorbě.
V osobním životě Brandl vedl rockerský
život, dávno před vynálezem rock‘n‘rollu. Byl
velmi dobře placen, za svá díla si mohl říct
o jakoukoliv částku, která byla předem odsouhlasena. Na vrcholku své kariéry dostával
Brandl za svoje obrazy tolik peněz, za kolik
bylo možné koupit měšťanský dům. Po
čtrnáctiletém manželství opustil manželku
a tři děti, rád jedl, nechával si dovážet extravagantní delikatesy, popíjel drahá vína, kouřil
dýmku, vysedával po hospodách, často bez
zaplacení útraty. Miloval ženy a pro ránu nešel
nikdy daleko. Nakonec dlužil, kam se podíval,
dokonce ani neplatil malířskému cechu povinné odvody. Pro dluhy také několikrát pobýval
ve vězení. Své zbývající peníze investoval do
předem ztracených investic (např. do podílů
v těžbě zlata v Jílovém). Nakonec utekl před
manželkou, věřiteli a svými dalšími problémy
do Kutné Hory, kde v chudobě 25. září 1735
zemřel.
Do příbramských dějin se zapsal zakázkou
pražských měšťanů na pořízení oltářního obrazu do Pražské kaple. V roce 1697 ji objednal
magistrát Starého Města Pražského, pravděpodobně na doporučení Kristiána Schrödera,
který v Příbrami o rok dříve předsedal komisi
pro výzdobu kaple, finančně podporované
pražskými městy. Komise tak vybrala zřejmě
nejen námět obrazu, ale zřejmě také doporučila osobu tvůrce. Brandl jej namaloval velmi
rychle, neboť již v roce 1697 byl na Svaté Hoře
vystaven. Obraz zachycuje námět Zvěstování
P. Marie z evangelia sv. Lukáše, při kterém
Archanděl Gabriel zjevuje P. Marii, že počne
dítě a bude to Syn Boží.
Brandlovo pojetí scény je plné dynamiky
a rafinovaných náznaků. Autor v něm plně
využívá všech svých uměleckých postupů, hry
světla a stínu, šerosvitu, barev i geniálního
zachycení výrazu postav. Obraz byl již
v 19. století z bezpečnostních důvodů nahrazen v kapli kopií, originál se nachází na dobře
střeženém místě. Jedná se o nejvýznamnější
obraz, který v našem městě máme.
S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze

KALENDÁRIUM
1. března 1889
Bohumil Fidler se stal regenschorim při
kostele sv. Jakuba v Příbrami, kde zavedl
tzv. cecilskou reformu chrámového
zpěvu.

5. března 1849
Mělo se konat „losování“ branců k odvodu, které však vyústilo v nepokoje
a vydrancování radnice. Dalšímu řádění
lidu zabránili horničtí gardisté v čele
s Aloisem Lillem.

13. března 1969
V přeplněném Estrádním sále se uskutečnila kytarová soutěž, které se zúčastnilo
14 rockových skupin; za vítěze byla označena skupina The Members z Dobříše.

14. března 1889
Březohorská městská rada rozhodla
zakoupit pro místní hasiče stříkačku od
firmy Smekal z Prahy.

16. března 1889
Byl v Příbrami založen Klub českých turistů, jako jeden z prvních v našich zemích.

19. března 1999
Příbram oslavila na náměstí T. G. Masaryka a za účasti náčelníka generálního
štábu gen. Šedivého vstup Česka do
NATO.

19. března 1919
Ve dvoraně příbramské Sokolovny se
uskutečnil koncert kvarteta lesních rohů
z orchestru Národního divadla.

19. března 1839
Narodil se v Hořicích Alois Durdík,
právník a překladatel, od roku 1876
zpravodaj příbramského týdeníku Ho rymír.

20. března 1959
Byla otevřena restaurace dnes zvaná Velký kotel, resp. Originál na náměstí 17. listopadu.

29. března 1939
Příbram navštívil prezident Emil Hácha.

S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Poskytněte zázemí opuštěným kočkám
Příbramský Spolek pro kočku v současnosti nabízí pro adopci čtyři kocourky.
Bližší informace získáte na telefonních číslech.

Šmudlík je hodný
kocourek s amputovaným ocáskem. Již
absolvoval očkování
a kastraci. Více info na
tel. 792 303 057.

Martin je kocourek,
byl již očkován
a kastrován. Více info
na tel. 792 303 057.

Jeníček je asi půlroční
kocourek, který už byl
očkován. Více info na
tel. 792 303 057.

Obelix je hodný a čistotný kocourek, který
má už za sebou vakcinaci a kastraci.
Více info na tel.
773 982 827.

S Alena Synková
Spolek pro kočku

Útulek
má další svěřence.
Najdou nový
domov?
Max je asi čtyřletý
kříženec. Odchycen
byl dne 1. února
2019 v Jinecké ulici.
Měl hnědý kožený
obojek a látkové
vodítko. Je to velmi
přátelský a aktivní
pejsek.
Vilík je dvouletý kříženec malého vzrůstu. Tento pejsek byl
bohužel již podruhé
vrácen z adopce.
Není vhodný
k dětem ani ostatním
pejskům. Líbilo by se
mu na zahradě
s domkem. Je to hodně aktivní pejsek, který má rád pohyb.
Kájínek je 6–7letý
kříženec labradora.
Kájínek si zaslouží
své jméno. V útulku
nebyl žádný plot překážkou, aby se sám
došel vyvenčit. Ale
zase se poslušně
vracel. Po protiútěkových opatřeních je z něho zase poslušný pejsek s veselou
povahou a přátelskou duší. Má rád děti a je velice
poslušný.
Aram je kříženec
huskyho, má přibližně dva roky. Odchycen byl 3. srpna
v nočních hodinách
v Bohutíně. Na sobě
měl černý náhubek.
Je to ostražitý a velmi nedůvěřivý
pejsek.
Felix je 1–2letý kříženec. Odchycen byl
dne 1. února 2019
v ulici Ivana Olbrachta v Příbrami. Na
krku měl zelený látkový obojek. Z počátku velmi nedůvěřivý,
poté veselý a hravý
pejsek.

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc březen.
Tajenka ze zpravodaje č. 2/2019: Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. Knihu vyhrává
Miroslav Peterka. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako pátá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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S Psí útulek Lazec
detaily o adopci na utulekpribram.cz

JEDNACÍ SÁL, NÁM. T. G. MASARYKA 121
6. 3. 17.00 Veřejné projednání návrhů v rámci
participativního rozpočtu
25. 3. 16.00 Zasedání Zastupitelstva města Příbram

DIVADLO A. DVOŘÁKA
2. 3.
2. 3.
3. 3.
5. 3.
6. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
8. 3.
9. 3.
12. 3.
15. 3.
18. 3.
19. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
26. 3.
27. 3.

19.00
19.00
15.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
14.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
17.00
19.00
16.00

Prof. Štěpán Rak a Jan Matěj Rak
Můj romantický příběh
iOtesánek
Dáma na kolejích
Vše o ženách
Šest tanečních hodin v šesti týdnech
Pension pro svobodné pány
Archiv jazyků
Inzerát aneb Se sexem nepočítejte
Prohlídka divadla
Jak jsem vyhrál válku
Můj romantický příběh
Válka Roseových
Hrdý Budžes
Balada pro banditu
Besídka divadla Sklep
Petr Spálený – 75 let
Velká dobrodružství malého brouka
Jak jsem vyhrál válku
Vinnetou
Miroslav Donutil Cestou necestou
Přehlídka dětských skupin scénického
tance
27. 3. 17.00 Vinnetou
28. 3. 19.00 Labutí jezero
30. 3. 19.00 Dáma na kolejích

D-KLUB
4. 3.
9. 3.
17. 3.
29. 3.

19.00
14.00
19.00
19.00

USB Band
Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
Tomík na cestách
Kavárna U Nulté hodiny
s Liborem Michvocíkem
31. 3. 11.00 Se šípkovou nebo se zelím
(zvěřinové hody)

ESTRÁDNÍ SÁL
1. 3. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
23. 3. 20.30 Špejbl´s Helprs

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
9. 3. 10.00 Masopust v Hornickém muzeu

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 3. Loutkové představení Zalezlíků
11. 3. Zájezd do České televize
12. a 13. 3. Prázdninové dny pro tvořivé děti
31. 3. Loutkové představení Zalezlíků

KNIHOVNA JANA DRDY
5. 3. 17.00 Druhá světová válka v Příbrami.
Komponovaný pořad
6. 3. 13.00–17.00 Ženy sobě. Odpoledne pro ženy
7. 3. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí. Pobočka Škola
11.–15. 3. Příměstský tábor pro děti
11. 3. 14.00 Klub HP: Trénování paměti
12. 3. 9.30 S knížkou do života (Bookstart)
18. 3. 16.30 Setkání genealogů
19. 3. 17.00 Dějiny umění: Postimpresionismus
21. 3. 18.00 Jarní koncert. Zpívaná poezie
Jiřího Hejnice
25.–29. 3. 9.00–18.00 Velký jarní výprodej knih
28. 3. 18.00 František Niedl. Setkání se
spisovatelem
29. 3. 18.00 Noc s Andersenem.
Dětská oddělení KJD
30. 3. 14.00 Příbramská sídliště. Komentovaná
vycházka s Michalem Profantem

KINO PŘÍBRAM
1. 3.
1. 3.
2. 3.
2. 3.
2. 3.
3. 3.
3. 3.
5. 3.
5. 3.

17.00
20.00
14.00
17.00
20.00
14.00
17.00
16.00
19.00

6. 3.
7. 3.
8. 3.
8. 3.
9. 3.
9. 3.
9. 3.
10. 3.
10. 3.
11. 3.
11. 3.

19.00
19.00
17.00
20.00
14.00
17.00
20.00
14.00
17.00
10.00
14.00

12. 3.
12. 3.
13. 3.
13. 3.
13. 3.
14. 3.
14. 3.
14. 3.

10.00
14.00
10.00
14.00
19.00
10.00
14.00
19.00

15. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.
16. 3.
17. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
22. 3.
23. 3.
23. 3.
23. 3.
24. 3.
24. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
29. 3.
30. 3.
30. 3.
30. 3.
31. 3.
31. 3.

10.00
14.00
20.00
14.00
17.00
20.00
14.00
16.00
19.00
19.00
17.00
20.00
14.00
17.00
20.00
14.00
17.00
19.00
19.00
17.00
20.00
14.00
17.00
20.00
14.00
17.00

Jak vycvičit draha 3
Všechno nejhorší 2
LEGO® příběh 2 – 3D
Ženy v běhu
Colette: Příběh vášně
Jak vycvičit draha 3 – 3D
Co jsme komu zase udělali?
Narušitel – pro seniory
Chvilky – před projekcí beseda s herci
a tvůrci
Ženy v běhu
Captain Marvel
Psí veličenstvo
Captain Marvel – 3D
Jak vycvičit draka 3
Léto s gentlemanem
Captain Marvel
Psí veličenstvo
Captain Marvel – 3D
Sněhová královna: V zemi zrcadel – 3D
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny – 3D
Bohemian Rhapsody – pro seniory
Aquaman – 3D
Spider-Man: Paralelní světy – 3D
Venom – 3D
Ženy v běhu
Grinch – 3D
Bumblebee – 3D
Kdo nepláče, není Čech – Lukáš
Pavlásek – živě
Raubíř Ralf a internet – 3D
Alita: Bojový Anděl – 3D
Skleněný pokoj
Jak vycvičit draka 3 – 3D
Kouzelný park
Bohemian Rhapsody
Kouzelný park – 3D
Na střeše – pro seniory
Křeslo s Jaromírem Hanzlíkem – živě
LOVEní
Putování se sobíkem
Ženy v běhu
Kouzelný park – 3D
Jak vycvičit draka 3
Pašerák
Putování se sobíkem
LOVEní
Pašerák
My
Dumbo – 3D
Bohemian Rhapsody
Dumbo
Captain Marvel – 3D
Zraněná srdce
Dumbo – 3D
Ženy v běhu

SVATÁ HORA
13. 3. 17.30 Majestát a Palladium země české –
přednáška Věry Smolové

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA
11.–15. 3.

Jarní sportovní příměstský tábor

SPORTOVNÍ HALA
2. 3. Soutěž rybářů
3. 3. Fit Fest
9. 3. Volejbalový klub Euro Sitex Příbram
– VK Jihostroj České Budějovice
16. 3. Koncert Dymytry
23. 3. Fashion Second Hand 5

AQUAPARK
16. 3. Plavecké závody (bazén uzavřen, sauna
otevřena)

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
2. 3. Pochod Lázského nemehla (9 km)
4. 3. Výlet do Prahy – Kampa, Werichova vila, dům
U Dvou pradlen, Pražské Jezulátko, nejužší
pražská ulička (nutné přihlášení předem)
5. 3. Vycházka Trhové Dušníky – Škrtilka –
Kovohutě – podél Litavky – střelnice –
kynologický klub – MHD Podlesí
(odjezd z aut. nádraží – stanice 7 ve 13.15)
5. 3. Kino – Narušitel
6. 3. Přednáška: Domácí požární bezpečnost
(ve spolupráci s HZS)
12. 3. Kino – Bohemian Rhapsody
13. 3. Prohlídka divadla (nutné přihlášení předem)
14. 3. D-klub: setkání s vedením divadla a hercem
příbramského divadla
14. 3. Textilní techniky
19. 3. Bezplatná právní poradna s H. Peleščákovou
(nutné přihlášení předem)
19. 3. Kino – Na střeše
20. 3. Afrika – ráj a peklo pro lidi i zvířata
(ve spolupráci s EC Orlov)
21. 3. Přivítejme jaro na Třemošné: Orlov u Fabiána
– Třemošná – nad Slaninou –hájovna
Slanina – Orlov. Odjezd od 2. polikliniky
MHD č. 5 A ve 13.18
28. 3. Textilní techniky
28. 3. Taneční odpoledne (ve spolupráci s SPCCH)
29. 3. Bowlingový turnaj – restaurace Na Chmelnici
25. 3. Informační schůzka – od 13.00 v Senior Pointu

ZIMNÍ STADION
11.–17. 3. 14.00–16.00 Mimořádné veřejné bruslení
14. 3. 10.30–11.30 Dětské bruslení
16. 3. 11.15–12.15 Dětské bruslení

SOKOLOVNA PŘÍBRAM
8. 3. Ples Bytového družstva
23. 3. Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu na laně

FOTBAL: STADION NA LITAVCE
2. 3. 17.00 1. FK Příbram – MFK Karviná
16. 3. 17.00 1. FK Příbram – SK Slavia Praha

GYMTV
19. 3. 19.00 Premiéra měsíčníku Z proﬁlu

COWÁRNA
6. 3. Seminář Rozvoj malého a středního
podnikání (registrace do 1. 3.)

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka
8. 2.–31. 3.
Czech Press Photo 2018
Vystaveno 444 vítězných,
nominovaných a dalších vybraných
fotograﬁí posledního ročníku prestižní
soutěže. Otevřeno denně kromě
pondělí od 9.00 do 17.00.

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru

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

SVATÁ HORA
Václav Havel – Politika a svědomí
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