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BEZ KOUPELEN
A ZÁCHODŮ
Startuje sčítání lidu, základní
vybavení se už nesleduje
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SPORTOVCI SI OVÁL
ZASLOUŽÍ
Příbram začíná s přípravou
moderního stadionu

Těžké jarní práce začínají

KAHAN . PRIBRAM . EU

inzerce

Ryze česká rodinná realitní kancelář
30 let v Příbrami
Tradice – Jistota – Korektnost
Výběr z nabídky:

Pronájem garáže v Příbrami IV, u Březnické ulice za
velkoobchodem Koruna na Flusárně.
Cena: 1 000 Kč/měsíc + kauce a provize RK

Prodej stavebního, komerčního pozemku v Jincích
o výměře 16.285 m2
Cena: 5,49 mil. Kč

Pronájem kanceláří v centru Příbrami, 68 m2 ,
1. patro. ENB: G.
Cena: 6,5 tis. Kč/měsíc + služby

Prodej stavebního pozemku 14.151 m2 na okraji
Březnice. Dle ÚP jako plocha občanského vybavení komerční zařízení malá a střední.
Cena: 6,12 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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BYLO BY ZBABĚLÉ ZALÉZT POD POSTEL
A ČEKAT, AŽ SE TO PŘEŽENE

P

andemie se, bohužel, stala novým standardem a všechno se jí muselo přizpůsobit.
Stala se z ní taková otravná, náročná
a panovačná spolubydlící, co nám neustále mluví
do života – kecá nám do práce, nepouští nás ven,
a ještě ke všemu nám určuje, co máme nosit na
obličeji…
Nedávno to byl rok, co jsme se octli v době
covidové. Třináctého března loňského roku jsem
poprvé kvůli „koronáči“ svolal krizový štáb Bezpečnostní rady. Pamatuji si, jak jsme si tehdy
naivně mysleli, že jde o krátkodobou potíž, která
se brzy přežene. Kdo by si býval byl pomyslel, že
za rok na tom budeme ještě hůř, že čísla nemocných budou naskakovat jako na nějakém ztřeštěném počítadle nebo že ministr zdravotnictví
bude tahat z klobouku jedno bezvadnější opatření za druhým a hrát si s našimi životy bizarní
hru.
I když máme možná pocit, že je po roce všechno stejné, že jsme se nikam neposunuli, není to
pravda. Před rokem se kvůli pandemii začalo
všechno zastavovat, všechno najednou zamrzlo.
Spousta věcí nefungovala s odůvodněním „protože covid“. Našli se i tací, kteří hrozbou nákazy
vysvětlovali spíše svůj strach z práce nebo
neschopnost dostát smluvním závazkům. A tím
zajisté nemyslím ty nešťastníky, kteří pracovat
nemohli nebo o práci přišli.
Nejde se donekonečna schovávat za virového
bubáka. Věci se musí zase dát do pohybu a město
obzvlášť. Bylo by zbabělé zalézt pod postel
a čekat, až se to přežene.
Přes mnohá úskalí tvořená obludnou byrokracií a již milionkrát zmíněným koronavirem
konečně rozjíždíme velké investiční akce. V zemi
už leží několik desítek metrů potrubí nové kanalizace do Lazce. Začala rekonstrukce bývalé školní jídelny na domov seniorů. Pracuje se na
zpevněné ploše kompostárny a odkladiště vraků.
K tomu se maká na vodojemu Husa, na
Stoce V a dalších vodohospodářských stavbách.
Pokračuje se v totální rekonstrukci domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici – ta bude letos
dokončena. Do lešení se zahalil i dům „Špalíček“
ve Špitálské ulici. Plus další drobnosti jako výtahy v DPS v Brodské nebo klimatizace v objektu
Dětských skupin. Zmiňuji jen takový vrcholek
ledovce. Investičních akcí se letos rozjíždí opravdu hodně.
A ještě jedna věc je oproti loňskému jaru jinak.
Tehdy jsme nevěděli, do čeho jdeme a kdy tomu
bude konec. Ten sice stále ještě nevidíme, ale
vnímáme, že se blíží. Naděje návratu k normálnímu životu je den ode dne silnější.
S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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KRÁTCE
Individuální dotace pro rok 2021
I v roce 2021 je možné žádat o tzv. individuální dotace. Tento typ podpory je určen na konkrétní
potřebu žadatele, kterou není možné řešit prostřednictvím programových dotací. Žádost o dotaci
lze podat prostřednictvím elektronické aplikace přístupné na webu dotace.pribram.eu, na které
jsou k dispozici také všechny důležité dokumenty. Přehled individuálních dotací, které byly poskytnuty v minulých letech, najdete na webových stránkách města Příbram.

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
hledá manažera
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
manažera. Ten má na starosti výkon běžné činnosti, správu vodohospodářského majetku, průběžný
dohled nad majetkem, organizaci odborné předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti
a dodavatelské stavebně-technologické činnosti a odpovědnost za zajištění řádného vedení agendy.
Zodpovídá také za externě vedené účetnictví a kontrolní činnost podle pokynů správní rady.
Uchazeč by měl prokázat vysokoškolské, nebo minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
a pětiletou praxi v oboru; odbornou znalost problematiky veřejného zásobování pitnou vodou
a veřejného odvádění odpadních vod a jejich čistění; znalost vodoprávní problematiky a legislativy;
organizační a komunikační schopnosti a znalost práce na PC. Manažerovi náleží mzda na úrovni
platového stupně 12 platová třída 14 platových tabulek platných pro rok 2020. Předpokládaný
vznik pracovního poměru je 1. června 2021. Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: životopis;
motivační dopis; čestné prohlášení o absenci střetu zájmů vůči spol. 1. SčV; úředně ověřená kopie
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z rejstříku trestů. Písemnou přihlášku je nutno
doručit nejpozději do 16. dubna 2021 do 12.00 v zapečetěné obálce na adresu: Svazek obcí pro
vodovody a kanalizace – správní rada, Pod Anenskou 149, P.O. Box 104, 261 01 Příbram osobně
do kanceláře Svazku či poštovní přepravou na tutéž adresu. Bližší informace může poskytnout
Josef Benda, tel.: 602 124 810, email: jbenda@svazekpb.cz.

Blíží se termíny zápisů do ZŠ a MŠ
Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví ředitel školy, ředitelé příbramských
mateřských škol stanovili po projednání se zřizovatelem termín zápisu na 13. květen 2021, u Waldorfské mateřské školy na 15. květen 2021. MŠMT vydalo metodiku, ve které doporučuje ředitelům
škol využít pro zápisy celé období stanovené školským zákonem, tj. u zápisů do základních škol
od 1. do 30. dubna, u zápisů do mateřských škol od 2. do 16. května. Vzhledem k tomu, že nelze
předvídat, jaká protipandemická opatření budou v uvedené době platit, doporučuje ministerstvo
nastavit organizaci zápisů tak, aby umožňovala distanční průběh po celé jejich období. Konkrétní
informace k zápisům naleznete na webech jednotlivých škol.

Pronajměte si byt od města

Městská realitní kancelář nabízí k pronájmu byt
č. 5 (standard) o dispozici 3+1 a rozloze 79,70 m2,
který se nachází na nám. T. G. Masaryka 101.

Dále je v nabídce takzvaný startovací byt o dispozici 1+0 a ploše 33,23 m2 v ulici Čs. armády 5.

Výše pronájmu činí 60 korun/m2/měsíc. Byty jsou pronajímány podle Směrnice č. 1/2018, která je zveřejněna na stránkách MěRK na webu pribram.eu nebo pod přímým odkazem 1url.cz/lMFHw.
Podrobnosti k nabízeným nemovitostem sdělí Alena Tůmová, tel.: 318 498 294; e-mail:
alena.tumova@pribram.eu.
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V březnu se narodil
František Drtikol
Třetího března 1883 se v Příbrami narodil
František Drtikol. V expozici Galerie Františka
Drtikola je dílo zastoupeno především fotografickou tvorbou, o úpravě této stálé expozice se
v posledních měsících vede živá debata.
„Duchovnímu hledání v Drtikolově tvorbě se
intenzivně věnovala výstava připravená Annou
Fárovou, ředitelem Rudolfina Petrem Nedomou
a Stanislavem Doležalem,“ připomněl při příležitosti výročí narození příbramský galerista
Jan Freiberg. Dokument o výstavě „František
Drtikol – Fotograf, malíř, mystik“ z pražského
Rudolfina z roku 1998 můžete zhlédnout na
YouTube (přímý odkaz: 1url.cz/MKLxs).

Turističtí průvodci
vítáni
Umíte komunikovat, prezentovat, máte znalosti a vztah k lidem? Potom byste mohli během
letošní turistické sezony dělat průvodce. Město
Příbram nyní hledá skupinu osob, která by turistům představovala zajímavosti města. „Příbram
má turistům skutečně co nabídnout. Vedle
významných osobností, historicky cenných objektů je zde také celá řada míst a zákoutí, která stojí
za to navštívit. Abychom návštěvníkům města
jejich pobyt usnadnili, připravujeme tuto průvodcovskou službu,“ vysvětlil příbramský starosta
Jan Konvalinka. Zájemci o průvodcovskou službu by měli znát základní informace o městě, jeho
historii, mít přehled o památkách a osobnostech.
Od 1. března může tuto činnost vykonávat
pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce, a to buď průkaz I. nebo II. stupně.
Prohlídky budou na objednávku a práce je honorována (200 korun/hodina). Zájemci mohou do
konce března zaslat životopis na e-mail
monika.cernikova@pribram.eu.

Vychází nové
Podbrdsko
Příbramské pivovarnictví po
třicetileté válce, historie vojtěšské úpravny rud, Jan Drda,
výročí přeložení Vysoké školy
báňské z Příbrami do Ostravy.
To jsou jen některá z témat, kterým se věnuje nové číslo sborníku Podbrdsko XXVII/2020.
Na konci března 2021 vychází
s barevnou přílohou sestavenou z kreseb amatérského malíře a havíře Václava Lexy.
S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

KRÁTCE
Pořiďte si domů psího parťáka
Pišta: asi osmiletý
hladkosrstý jezevčík, který je v útulku
čtyři roky. Bohužel
je to pejsek dominantní povahy a vlivem toho byl již do
útulku z adopce vrácen. Není vhodný
k dětem ani k ostatním zvířecím mazlíčkům. Čeká na páníčka,
který si s ním poradí.
Ben: přibližně pětiletý
kříženec svérázné
povahy, nemusí ostatní pejsky anení vhodný k dětem. Nejlépe
by mu bylo na velké
zahradě, kterou by
určitě skvěle ohlídal.

Kamil: zhruba pětiletý kříženec loveckého psa, aktivní,
kontaktní
pejsek
vhodný k někomu,
kdo s ním bude trávit
hodně času.

Matěj: asi 2–3letý kříženec teriéra. Byl
nalezen
uvázaný
u jídelny v ulici
K Podlesí. Zatím se
velmi bojí a bude
potřebovat více času
v socializaci.
Podrobnosti o adopci na webu
utulekpribram.cz.

Určené školy opět v provozu
Od prvního března jsou v rámci nouzového stavu zcela uzavřeny základní i mateřské školy.
Výjimku tvoří tzv. určené školy, do kterých mohou docházet děti pracovníků integrovaného
záchranného systému, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, zdravotníků či pracovníků
v sociální oblasti.
Určení škol je v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje s tím, že město vybralo
vhodná zařízení. „Pokud jde o určenou základní školu, opět jsme se dohodli s vedením Základní
školy pod Svatou Horou. Pro školkové děti byla vybrána Mateřská škola Bratří Čapků. Tato zařízení
budou moci navštěvovat děti ve věku od 2 do 10 let,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková a zároveň dodala, že žádosti o umístění dětí řeší přímo krajský úřad.
Rodiče, kteří mají možnost umístit svoje děti do těchto určených škol (výčet profesí je uveden
v Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje), zadávají požadavek přes svého zaměstnavatele,
který zašle žádost o umístění dětí na krajský úřad. Následné umístění dětí administruje Odbor
školství Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s určenými školami.

Příbramský sport má nový web
Příbram spustila nové internetové stránky sport.pribram.cz. Na webu Příbram žije sportem
naleznete aktuální informace ze sportovního prostředí, rozhovory se sportovci, ale i současná
vládní opatření týkající se organizovaného i neorganizovaného sportování. Nechybí zde kompletní seznam sportovních klubů, které si můžete filtrovat podle daného sportovního odvětví.
Na webu najdete seznam sportovišť, tělocvičen, školních hřišť, posiloven a sportovních plácků.
Součástí webu je i kalendář sportovních akcí s možností propagace jednotlivých organizátorů.
Žadatelé z řad sportovních klubů zde mají aktuální přehled o vypsaných dotačních titulech
a výzvách a obyvatelé města si zde budou moci jednoduše kontrolovat plnění Plánu rozvoje
sportu města Příbram do roku 2030. „V Příbrami vykonává svou činnost přes 60 tělovýchovných
jednot a sportovních klubů, které sdružují tisíce sportovců nejen z Příbrami, ale i širokého okolí.
Občané města tak mají možnost si vybrat z velké škály nejrůznějších sportů,“ řekl manažer rozvoje
sportu Jan Hadraba.

Které restaurace jsou v provozu
Na webu poznejpribram.cz (přímý odkaz: 1url.cz/mKLxV) najdete aktualizovaný přehled
restaurací, kaváren, jídelen, pizzerií, cukráren či zmrzlináren, které fungují i v čase pandemie.
Objednané jídlo buď doručí na vaši adresu, nebo si je můžete vyzvednout ve výdejovém okénku.
Případné požadavky na aktualizaci lze hlásit na monika.cernikova@pribram.eu.

Prázdninový
provoz MHD
Suzavřením školských zařízení souvisí omezení
provozu městské hromadné dopravy v Příbrami.
Od 2. března autobusy MHD jezdí podle prázdninových jízdních řádů. To mimo jiné znamená
vynechání spojů soznačením „61“. Aktuální informace o provozu meziměstských i městských autobusů a vlaků najdete na webu idos.cz.

Přestupky nově
Přestupkové oddělení Městské policie Příbram vyhlásilo nové úřední hodiny, a to
v pondělí od 8.00 do 13.00 a ve středu od 12.00
do 17.00.

Nová televize
pro seniory
Senior Point Příbram informoval o vysílání
nové internetové televize pro seniory. Vysílá
každý pátek na internetové adrese huranavylet.cz/tv, a to vždy od rána po celý den. Vysílání
je zdarma a bez reklam na předražené zboží.

Online přednáška
Věry Smolové
Ve středu 7. dubna od 20.00 se uskuteční
online přednáška z cyklu Lidé ze svatohorských
vín, kterou přednese Věra Smolová, vedoucí
SOA v Praze – SOkA Příbram. Vystoupení bude
na téma „Arnošt z Pardubic a svatohorská soška
Panny Marie“. Výtěžek z akce věnuje přednášející Svaté Hoře. Přednášku lze zhlédnout
pouze po předchozí registraci, součástí registračního poplatku je možnost získání slevy na
nákup svatohorských vín. Podrobnější informace získáte na e-mailu prohlidka@svata-hora.cz.

Smutná zpráva
S lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí našeho dlouholetého kolegy Přemka Bartoše.
Byl vedoucím Odboru Stavební úřad
a územní plánování od roku 2009 do roku
2020, tedy po dobu 11 let. Krátce po
ukončení pracovní éry života odešel bohužel navždy. Vážili jsme si ho jako člověka
i jako zaměstnance, který pro město Příbram vykonal mnoho dobré práce.
S Městský úřad Příbram
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ROZVOJ MĚSTA

Těžké jarní práce začínají
Nový domov seniorů, Čekalíkovský rybník s relaxační zónou, odkanalizování osady Lazec, parkoviště pro autovraky… To jsou jen
některé projekty, které letos vstupují do své realizační fáze.

V Lazci již začaly práce na nové kanalizaci.

Foto: Zuzana Kučerová

Jak bude vypadat domov seniorů v Žežické
Služby domovů pro seniory od 60. let 20. stol.
spějí k menším a humánnějším zařízením.
Objekt je řešen jako dvoupodlažní, částečně
podsklepený s plochou střechou. Půdorys je
obdélníkový o rozměrech 38 × 11 metrů,
výška objektu činí téměř osm metrů.
Fasádu bude tvořit bílá omítka. Aby stavba
působila zvenku obytnějším dojmem, byla
stávající okna v místech jednotlivých pokojů
spojena nebo byla vytvořena okna francouzská. Okna i dveře jsou dřevěné dubové nebo
prosklené. Typologie stávajícího objektu

Foto: Atelier M.A.A.T.
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(i objektů okolních) je jednoduchá a oproštěná, působící mnohdy až institucionálně. Toto
jsme chtěli zjemnit, ale zároveň forma i design
jsou v návrhu potlačeny do pozadí, nejsou
používána nápadná a neobvyklá řešení.
Nechtěli jsme staré lidi zatěžovat nutností zvykat si na nové věci, neznámé prostředí, prostory i výrobky. Konzervatismus a tradičnost
zde nejsou používány formálně, ale funkčně.

S Atelier M.A.A.T.

Se začátkem jara začínají nově nebo se po zimním období znovu rozbíhají stavební projekty,
které zadává město. Příbram bude i letos jedním
z největších investorů, který financuje projekty
v oblasti sociální péče, dopravních staveb nebo
vodních děl a vodohospodářského majetku. Na
tyto investice je v tomto roce připraveno
260 milionů korun.
DŮSTOJNÝ DOMOV PRO SENIORY
Jedním z největších projektů, které bude letos
Příbram realizovat, je výstavba nového domova
pro seniory v areálu bývalé 8. ZŠ. Kapacita tohoto
zařízení by měla být 22 lůžek v jednolůžkových
nebo dvoulůžkových pokojích. Součástí budou
zázemí pro personál, ošetřovna, sesterna, provozní místnosti, sklady a společenské prostory.
Objekt bude řešen tak, aby umožňoval pohyb
imobilním osobám.
V únoru příbramští radní schválili výsledky
výběrového řízení, ve kterém uspěla společnost
Invessales s částkou 31,5 milionu korun včetně
DPH. Na začátku března byla schválena
a 12. března podepsána smlouva. V úterý
16. března pak již začaly stavební práce. Podle
harmonogramu mají trvat přibližně rok a ke
kolaudaci by tak mohlo dojít v dubnu 2022. Od
června příštího roku by zařízení mohlo sloužit
veřejnosti.

ROZVOJ MĚSTA
ODKANALIZOVÁNÍ LAZCE NEJNÁKLADNĚJŠÍM
LETOŠNÍM PROJEKTEM
Další z klíčových projektů pro letošní rok
představuje vybudování kanalizace v Lazci.
Práce se rozběhly na začátku března a počítá se
s tím, že hotovo bude v říjnu letošního roku.
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost FK Bau s částkou 68,8 milionu korun včetně DPH. Výstavbu většinově hradí město

Příbram jako investor, ale čerpá také dotaci
13,5 milionu korun od Ministerstva zemědělství.
Přípojky k jednotlivým objektům si platí majitelé podle skutečných nákladů, nebo si je mohou
vybudovat ve vlastní režii. Součástí projektu je
výstavba veřejného osvětlení v rámci Lazce. Od
Stadionu na Litavce na okraj osady má vést také
chodník.

Generál Kholl s 200 parkovacími místy
S jarem startuje také stavební část projektů, které jsou veřejností velmi
sledovány a jež se týkají dopravy a parkování.
Největším letošním projektem z pohledu
parkování budou nová stání v ulici Generála
Kholla, předpokládá se investice ve výši
17,9 milionu korun včetně DPH. Počítá se
s vybudováním 136 zcela nových parkovacích míst, společně se stávajícími 63 legálními pozicemi zde tedy bude na dvě stovky
míst. Součástí projektu jsou také veřejné
osvětlení a sadové úpravy. Od ledna do března tu společnost ČEZ řešila přeložku vysokého napětí, teprve poté je možné upravit
povrchy. Výběrové řízení na zhotovitele
stavby probíhalo do 16. března a během
letošního roku by se měly realizovat všechny stavební práce.
V současnosti finišuje příprava na podání
žádosti o stavební povolení na parkoviště na
Flusárně. Půjde o přestavbu současné zpevněné plochy, která slouží k odstavení nákladních automobilů. Výběrové řízení na
dodavatele se uskuteční v době od června do
srpna a v září letošního roku by vítězná firma
měla stavět. Představou vedení města je, že
zde vznikne velká plocha pro dlouhodobé
parkování. Měla by sloužit například pro lidi,
kteří dojíždějí do Příbrami za prací nebo
odtud dále cestují například do Prahy. I z toho
důvodu budou v blízkosti parkoviště, resp.

dolního vstupu na Nový rybník zastávky
veřejné dopravy.
Další dlouhodobější projekt parkování se týká
vnitrobloků, kdy bylo vytipováno celkem
šest lokalit. Řeč je o ulicích Antonína Dvořáka, Okružní, Březohorská, Pod Čertovým
pahorkem, Mostecká x Sokolovská a Legionářů x Osvobození x E. Beneše. Prioritu zatím
dostaly ulici Březohorská (bude řešeno
recyklátem) a Pod Čertovým pahorkem.
Od června letošního roku by se mělo začít
pracovat v Obecnické ulici (v prvních
300 metrech od kruhové křižovatky u Dolejší
Obory), a to na výměně vodohospodářských
sítí a opravě povrchů. Bylo již vydáno stavební povolení a v dubnu a květnu se uskuteční výběrové řízení na zhotovitele. Půjde
o společný projekt kraje a města.
Před nedávnem Kahan informoval o potřebě
rekonstrukce hned několika mostů. Jeden
z nich bude procházet rekonstrukcí už od září
letošního roku, nyní probíhá stavební řízení.
Jedná se o přemostění Příbramského potoka
na bývalé Milínské. Úsek je nyní nepřístupný
pro silniční dopravu a slouží jako část in-line
dráhy. Je navržen most s pojezdem do 25 tun,
který bude vyhovovat i složkám integrovaného záchranného systému.

NEJDŘÍVE RYBNÍK, POTOM CELKOVÁ
REVITALIZACE
Letos se rozbíhá také vybudování relaxační
zóny kolem Čekalíkovského rybníka, celkově jde
orevitalizaci území orozloze 2,5 hektaru. V březnu
začíná rekonstrukce samotného rybníka, kterou
za 4,1 milionu korun včetně DPH provede společnost Invessales. Ve veřejném tendru skončila sice
na druhém místě, ale po vyloučení vítězného
dodavatele z důvodu neposkytnutí součinnosti
postoupila na první místo. Na odbahnění aúpravy
rybníka je čerpána dotace z Operačního programu
Životní prostředí ve výši 1,4 milionu korun (hotovo by mělo být do konce letošního roku).
Od letošního září by pak měly začít práce na
revitalizaci širšího okolí rybníka. Město má už
k dispozici projektovou dokumentaci na parkové
úpravy, nyní probíhají vyjádření dotčených orgánů státní správy. Poté lze očekávat podání žádosti o stavební povolení. Protože revitalizované
území zasahuje až k Milínské ulici, kde se ještě
letos chystá rekonstrukce kanalizace vodovodu
(před budoucí úpravou celého uličního prostoru), je třeba koordinovat průběh obou projektů.
Vypsání výběrového řízení a vyhlášení dodavatele na revitalizaci prostoru Čekalíkovského rybníku by se mělo uskutečnit v letních měsících.
PARKOVIŠTĚ PRO AUTOVRAKY A HASIČSKÁ
ZBROJNICE I S MUZEEM
V polovině března bylo předáno staveniště
v blízkosti sběrného dvora v průmyslové zóně
Balonka. Firma Strabag tu má za 12,3 milionu
korun včetně DPH vybudovat zpevněnou plochu, která poslouží jako deponie vraků a odtažených vozidel. Současně bude rozšířena plocha
pro skladování kompostu. Obzvláště od prvního
účelu si vedení města slibuje zisk několika desítek volných parkovacích míst v Příbrami, která
doposud blokují autovraky. Plocha by měla být
předána do užívání v srpnu letošního roku.
Realizace některých projektů už v těchto
dnech dobíhá. Příkladem je rekonstrukce hasičské zbrojnice na Březových Horách, kterou za
2,3 milionu korun včetně DPH zajišťovala společnost Rychlé stavby. Ještě do května letošního
roku však budou březohorští hasiči čekat na
dokončení dalšího projektu. Totiž hasičského
muzea, na jehož vznik poskytla dar ve výši
250 000 korun nadace innogy Gas Storage.
HUSA DO ČERVNA
Ke svému závěru se blíží přestavba Vodojemu
Husa, konkrétně finišují práce na etapách III, IIIb
a IV. Cílem je dokončení zbývajících částí
a doplnění řídícího a zabezpečovacího systému.
Veškeré práce, které provádí společnost Staler
za 17,9 milionu korun včetně DPH, by měly
skončit do června letošního roku.
V kategorii vodohospodářských staveb se chýlí
k závěru také zkapacitnění Stoky V na dohled od
odpočinkového areálu Nový rybník. Podle aktuálního předpokladu by k dokončení prací mělo
dojít nejpozději v dubnu letošního roku. Návazně
se připravuje stavební úprava vstupu na Nový
rybník.
S Stanislav D. Břeň

Foto: Stanislav D. Břeň
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Největší problém uchazečů o práci hasiče?
Plavání!
V posledních letech je pro hasiče událost, pokud se dostanou k ohni. Například v loňském roce se pouze 14 % zásahů
příbramských profesionálních hasičů týkalo likvidace požáru. Zájem o práci u hasičů však přetrvává. „Mnohdy mi uchazeči při
pohovoru říkají, že chtějí vrátit společnosti jakýsi dluh a chtějí být pro ni více prospěšní. Myslím, že to je ten náš motor všech
hasičů, kteří berou své zaměstnání jako službu, a nejen jako práci,“ říká Tomáš Horvát, ředitel územního odboru Příbram a rada
HZS Středočeského kraje.
ření mnoha specializací a funkcí uvnitř našeho
sboru. Naší doménou už dávno nejsou jen požáry, ale zasahujeme při různých mimořádných
událostech, které vyžadují kvalitní emergentní
zásah.

Tomáš Horvát, HZS Příbram

PŘÍBRAM VLONI OSLAVILA 50. VÝROČÍ
VZNIKU PROFESIONÁLNÍ POŽÁRNÍ
JEDNOTKY. JAKÝMI VÝZNAMNÝMI
UDÁLOSTMI MEZITÍM HASIČI PROŠLI?
Rozdíl ve fungování našeho sboru je za
posledních 50 let markantní, a to ve všech ohledech. Došlo nejen k několika organizačním změnám právní subjektivity našeho sboru jako
takového v souvislosti se změnami v legislativě
nebo změnou společensko-ekonomických
poměrů v naší zemi, ale především v působnosti
a kompetencích profesionálních hasičů. Ty rostly a rostou ruku v ruce s potřebou společnosti
vypořádat se s riziky a nebezpečím zavádění
nových technologií a materiálů a v obecné rovině s vědecko-technologickým rozvojem společnosti.
JAK SE ZMĚNILY PODMÍNKY VAŠÍ PRÁCE?
Když se ohlédnu za podmínkami služby
a zázemím na první strážnici příbramských hasičů z povolání v roce 1970 a pak i v 80. letech
v areálu na Dolu Marie v Březových Horách, tak
jsme dnes ve Školní ulici, byť už také v 30 let
starém objektu, úplně někde jinde. V současnosti jsou hasiči příslušníky bezpečnostního
sboru s mnoha sociálními instituty a jejich služební příjem již není ohodnocen podprůměrným výdělkem ve srovnání s jinými profesemi.
I když to neznamená, že bych byl s odměňováním svých lidí spokojen – především v porovnání se stejnými profesemi v řadě zemí EU jsme
stále velmi nízko. V poslední dekádě došlo
k razantní obměně mobilní požární techniky
a požárního vybavení včetně osobních ochranných pomůcek, což zvyšuje nejen efektivitu
a kvalitu našich činností mnohdy nejen velmi
složitých, ale i nebezpečných. Díky několikanásobnému růstu zásahové činnosti hasičů, a to
nejen profesionálních, došlo za ta léta k vytvo-
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KE KOLIKA POŽÁRŮM VLONI VYJÍŽDĚLI
MÍSTNÍ HASIČI A JAK SE STATISTIKA
ODLIŠUJE OD PŘEDCHOZÍCH
„NEPANDEMICKÝCH“ LET?
Z tohoto pohledu byl rok 2020 zlomový. Příbramsko bylo vždy z hlediska takzvané požárovosti v rámci celého Středočeského kraje na
předních příčkách, protože jsme vyjížděli
k požárům průměrně v pětině až čtvrtině případů, což byl statistický nadprůměr i v rámci
HZS ČR. Minulý rok jsme však konkrétně na stanici HZS Příbram zaznamenali pokles zásahů
na požáry o celých 30 %, což se promítlo do celkové okresní statistiky natolik, že požáry
v minulém roce tvořily už jen 14 % naší zásahové činnosti.
S HAŠENÍM POŽÁRŮ SOUVISÍ DOSTUPNOST
VODY, POTAŽMO PŘÍSTUP K VODNÍM
NÁDRŽÍM NEBO HYDRANTŮM. MÁ PŘÍBRAM
SAMOTNÁ, ALE I OBCE V REGIONU
DOSTATEK ZDROJŮ VODY PRO HASEBNÍ
PRÁCE?
Zde musím pochvalně konstatovat, že úroveň
dostupnosti takzvané požární vody na teritoriu
města Příbram je velmi dobrá a je to dáno především dobrou dlouhodobou spoluprací s městem
a potažmo správcem vodovodní sítě. V podstatě
každou bezpečnostní radu města reportujeme
stav požárních hydrantů a hledáme další možnosti zlepšení stávajícího stavu s vedením města. Aktuálně řešíme mimo jiné zkapacitnění
vodovodní sítě a vznik nových hydrantů v průmyslové zóně Balonka. V dalších velkých městech regionu je to obdobné, tam také úzce
spolupracujeme s vedením těchto měst a vytipováváme takzvaná bílá místa, kde by bylo
potřeba zbudovat nadzemní hydranty. Podstatná jsou však i další odběrná místa, jako jsou rybníky a vodní nádrže, protože z legislativy plyne,
že každá obec musí mít zdroj vody pro hašení
požárů.
BYLO UŽ ŘEČENO, ŽE LIKVIDACE POŽÁRŮ
TVOŘÍ POUZE MENŠÍ ČÁST ZÁSAHŮ. ČÍM
DALŠÍM SE HASIČI ZABÝVAJÍ?
Škála činnosti je opravdu široká. Kromě zmíněných požárů zasahujeme udopravních nehod,
kde provádíme nejen technický zásah, ale poskytujeme ipřednemocniční péči zraněným osobám.
Zasahujeme při výskytu a únicích celého spektra
nebezpečných látek – ropných, chemických, radioaktivních ibiologických. Do tohoto ranku spadají

Hasiči na Příbramsku v číslech
V zásahových jednotkách působí asi 1300
dobrovolných hasičů a 90 profesionálních.
Ve sborech dobrovolných hasičů jako spolcích pracují další tisíce hasičů, kteří však
nevyjíždějí k mimořádným událostem.
V loňském roce příbramští hasiči zaznamenali 701 mimořádných událostí, v roce
2019 to bylo 806 událostí. Snížení výjezdové činnosti v roce 2020 meziročně o 15 %
souvisí s pandemií covidu-19 a opatřeními
přijatými v rámci omezení pohybu osob
a dalších činností. V rámci celého okresu
hasiči vloni zasahovali v 1481 případech,
o rok dříve to bylo u 1531 incidentů.

v podstatě veškeré zásahy v souvislosti s aktuálním řešením covidu-19, jako jsou desinfekce
objektů, prostor azařízení. Největší – nadpoloviční
– podíl na naší zásahové činnosti však dnes mají
technické a technologické pomoci, kam zahrnujeme otvírání uzavřených prostor, havarijní uzavírání produktovodů v objektech i mimo ně,
odstraňování nebezpečných stavů při větrných
a sněhových kalamitách, pomoc záchranářům
s transportem pacientů, práce na vodě a ledu a ve
výškách či nad volnou hloubkou.
JE ZÁJEM O PRÁCI HASIČE? CO ADEPTY
TOHOTO POVOLÁNÍ NEJVÍCE PŘITAHUJE?
Zájem o práci u hasičů obecně je, připodobnil
bych ho ale k sinusovým vlnám. Vrcholy na
obou spektrech zájmu odpovídají aktuálnímu
společenskému a ekonomickému vývoji v naší
zemi a dalším i místním faktorům zaměstnanosti a trhu práce. Stále mám dobrý pocit z toho,
že při vstupu většina uchazečů uvádí, že chce

Likvidace únorové nehody autobusu a sypače v Obecnické ulici

ROZHOVOR
Tomáš Horvát
U Hasičského záchranného sboru začínal
v Moravskoslezském kraji. Na zdejší škole
požární ochrany získal titul inženýra a později i doktorát. Než se stal ředitelem územního odboru, působil v Příbrami jako velitel
družstva výjezdové jednotky.

pomáhat lidem. Když jsem před 18 lety k HZS
nastupoval, měl jsem to stejně. Mnohdy mi
uchazeči při pohovoru říkají, že chtějí vrátit společnosti jakýsi dluh a chtějí být pro ni více prospěšní. Myslím, že to je ten náš motor všech
hasičů, kteří berou své zaměstnání jako službu,
a nejen jako práci.
POKUD CHCE BÝT MLADÝ ČLOVĚK
PROFESIONÁLNÍM HASIČEM, CO PRO TO
MUSÍ UDĚLAT?
Základem je, aby měl střední vzdělání s maturitou a byl bezúhonný – to je obligatorní požadavek našich předpisů, přes který nejede vlak.
Pak musí být osobnostně způsobilý, což se prokazuje kladným závěrem hodnocení psychologického vyšetření u psychologické služby
HZS ČR. Následuje zdravotní způsobilost podle
posouzení závodního lékaře na základě srovnání aktuálního zdravotního stavu uchazeče se
zdravotní vyhláškou pro bezpečnostní sbory.
Poslední a nedílnou součástí zákonných vstupních podmínek pro uchazeče k HZS ČR je prokázání dostatečné tělesné zdatnosti, která se
zjišťuje fyzickými testy. Uchazeči musí dosáhnout podle věkové kategorie minimální stanovené hranice obvykle ve dvou silových a jedné
vytrvalostní disciplíně pro vstup ke sboru. Jen
namátkou řeknu, že největší problém dělá uchazečům uplavat 200 metrů v bazénu pod limit
4:50 pro věkovou kategorii do 30 let.

Od cisteren po čtyřkolku
Hasiči v Příbrami mají dvě malé a dvě velké
cisternové automobilové stříkačky, většinově na podvozcích značky Tatra. Dále je
v provozu automobilový žebřík s dostupnou výškou 30 m a záchranným košem na
podvozku Iveco Magirus. Další speciální
techniku představuje vyprošťovací automobil VYA 20 na podvozku T 815, který
nedávno prošel rozsáhlou repasí se zvýšením nosnosti výložníku jeřábu na 20 tun.
Další speciální techniku tvoří protiplynové
vozidlo s dekontaminačním přívěsem
a technický automobil s přívěsem na sorpci
uniklých nebezpečných látek. Díky poslednímu plánovacímu období a programu
IROP je příbramský sbor doplněn kontejnerovým programem. Má v držení technický kontejner na stabilizaci budov
a výkopů, velitelsko-štábní kontejner
a kontejner nouzového přežití s velkokapacitním stanem pro 30 osob. Posledním
přírůstkem ze speciální techniky na stanici
v Příbrami je čtyřkolka Polaris pro transport
osob a hašení požárů v nepřístupném terénu, např. v Brdech.

PŘI ZÁSAZÍCH ČASTO VYPOMÁHAJÍ
DOBROVOLNÍ HASIČI. JAKÁ JE JEJICH ÚLOHA
V IZS?
Dobrovolní hasiči v jednotkách SDH a zařazení do plošného pokrytí daného území mají
již od prvopočátku vzniku krizové legislativy
před více než 20 lety stále stejný statut základní složky IZS. To je pasuje do velmi důležité
role v případě řešení mimořádných událostí
včetně provádění záchranných a likvidačních
prací. Samozřejmě časem se na konkrétní
úrovni jednotlivých jednotek SDH obcí jejich
úloha mění, a je to dáno především tím, že
i jednotky samotné často procházejí svým krizovým vývojem v čase. Od nezájmu a personální nedostatečnost až po velmi aktivní
přístup a širokou základnu členů a mládeže
ve sborech, ze kterých se následně rekrutují
členové jednotek. V poslední době je situace
v pro nás stěžejních jednotkách SDH obcí relativně stabilizovaná. Tím pádem není potřeba
nic diametrálně měnit ani na vzájemné součinnosti profesionálních a dobrovolných hasičů.
JSOU HASIČI – PROFESIONÁLNÍ
I DOBROVOLNÍ – DOSTATEČNĚ
FINANCOVANÍ? UVĚDOMUJE SI PODLE VÁS
SPOLEČNOST JEJICH DŮLEŽITOST?
Společnost již delší dobu, a o to více dnes,
kdy všichni čelíme bezprecedentní pandemii
v ČR, velmi dobře vnímá, co základní složky IZS
jako hasiči, policisté a záchranná služba dělají
a jakou záslužnou činnost obyvatelstvu a celé
společnosti přinášejí. Samozřejmě to není postaveno jen na IZS, ale svou roli hrají třeba
i nemocnice a další subjekty, které v této krizové
době a situaci nouze poskytují obyvatelstvu velmi zásadní péči.
Financování u našich složek je obvykle rozděleno na provozní výdaje a investice. Za profesionální
hasiče
bohužel
musím
konstatovat, že rozpočet HZS ČR včetně toho
Středočeského stále nedosahuje ani úrovně
let 2010–2011, kde došlo k výraznému škrtání v kapitolách Ministerstva vnitra. Výpadky
státního rozpočtu zčásti nahradily strukturální fondy Evropské unie a Fond zábrany
škod, nicméně je neudržitelné především
dlouhodobé podfinancování v oblasti investic
do staveb i strojní techniky. Naopak z rozhodnutí dřívějších vlád vznikly velmi zajímavé dotační tituly pro dobrovolné hasiče,
které doplnily standardní možnosti pořídit
či obměnit zastaralé cisterny, dopravní automobily nebo rekonstruovat hasičské zbroj nice.
A JAK JE TO S ODMĚŇOVÁNÍM HASIČŮ
Z POVOLÁNÍ?
Nikdy nemůže panovat všeobecný společenský konsenzus nad tím, zda jsme oceňováni
dostatečně, nebo ne. Osobně se domnívám, že
bychom mohli být oceňováni lépe v porovnání
s jinými profesemi v privátní sféře. Na druhou
stranu jsem realista a vím, co může unést rozpočet, a především pak zadlužování této země.
Obecně platí, že společnost si nás spíše cení
a setkáváme se s názory, že nejsme dostatečně
zaplaceni za riziko, které dnes a denně podstupujeme.

CHYSTÁTE PRO LETOŠEK POŘÍZENÍ NĚJAKÉ
TECHNIKY?
Letos budeme pořizovat takzvaný chemický
kontejner pro řešení událostí s výskytem CBRN
nebezpečných látek (chemické, ropné, radiologické a biologické) a jejich odstranění postupy
dekontaminace nebo desinfekce. Jde o největší
investici z mimorozpočtových zdrojů územního
odboru Příbram za poslední dekádu, která je
mimo jiné reakcí HZS Středočeského kraje na
pandemii covidu-19 a obdobné hrozby
v budoucnosti. Finance pocházejí z darů od obcí
a měst z celého okresu, ale také darů a grantů
soukromoprávních společností, které zpracovávají nebezpečné látky nebo s nimi jinak nakládají.

Hašení požárů tvoří výrazně menší podíl práce hasičů,
než tomu bývalo.
Foto (3x): HZS Příbram

DO PRÁCE MNOHA LIDÍ STÁLE VÍCE
PROMLOUVÁ DIGITALIZACE NEBO
ROBOTIZACE. MĚNÍ NĚJAK PRÁCI HASIČŮ?
Vědeckotechnologický pokrok se nedá zastavit v žádném odvětví, takže i u hasičů, a to nejen
těch profesionálních, došlo za poslední dobu
k výrazným inovacím. Netýká se to jen modernější strojní techniky a vozidel, ale také přístrojového vybavení hasičů technickými
prostředky. Při jízdě k zásahům a pro komunikaci s naším operačním střediskem dnes využíváme například navigační prostředky v podobě
tabletů. V době před osmi lety, když jsem ještě
v jednotce velel, jsme jezdili k zásahům pomocí
analogových map, a hlavně podle místní znalosti. Každá inovace svým způsobem něco zlepší, ale na druhou stranu vám vezme něco
z vašich původních schopností.
V letošním roce budeme v příbramském protiplynovém polygonu v kooperaci s firmou Siemens testovat vnitřní lokalizační systém.
Pomocí speciálního přístrojového vybavení
dokáže veliteli zásahu ukázat a identifikovat na
zobrazovací jednotce polohu a stav jeho hasičů
uvnitř budovy, případně i vyhodnocovat online
obraz z místa zásahu. Tohle je rozhodně
budoucnost.
Celý rozhovor najdete na
kahan.pribram.eu.
S Stanislav D. Břeň
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Dodržování opatření hlídají policisté
Roční pandemická situace spojená s onemocněním covid-19 si vyžádala jednání krizového štábu, který je po celou dobu
v pohotovosti. V rámci štábu jsou ve spojení město, složky integrovaného záchranného systému, Krajská hygienická stanice,
Oblastní nemocnice Příbram nebo Věznice Příbram. Na začátku března příbramská nemocnice také vyhlásila stav hromadného
ohrožení osob. Více o pandemii v Příbrami najdete na webu koronavirus.pribram.eu.
Od počátku pandemie, v době vyhlášených
(prodlužovaných) nouzových stavů, se uskutečnilo několik jednání krizového štábu, to poslední
prostřednictvím online přenosu 2. března 2021.
„V rámci jednání jsme získali nové informace ze
všech oblastí. Zásadním sdělením pro občany
může být například informace o rozšíření očkování z jednoho očkovacího centra na dvě, kdy
denní kapacita je 1000 očkovaných osob denně,
a to včetně víkendů. K očkování by se měli připojit
také praktičtí lékaři,“ informoval starosta města
Jan Konvalinka.
Podle údajů Krajské hygienické stanice zemřelo
na Příbramsku vlivem onemocnění covid-19
152 osob (k 16. březnu) a vyléčilo se přes
14 000 lidí. V regionu se průběžně vyskytlo několik ohnisek nákazy, bylo třeba uzavřít přes

120 zařízení a příslušné orgány se rovněž zabývaly situací osob bez přístřeší. Nad dodržováním
vládních nařízení dohlíží Policie ČR i strážníci
Městské policie Příbram. Podle policistů jsou
správnímu orgánu městského úřadu oznamovány
přestupky, řada situací je řešena pokutou na místě
či domluvou. Tématem jednání štábu byl také
pohyb lidí v areálu Nový rybník. Dodržování pravidel sleduje pořádková služba a strážníci. Na
základě doporučení Krajské hygienické stanice
byl však od začátku března dočasně uzavřen
skatepark.
Proti onemocnění covid-19 je možné v Příbrami denně naočkovat až tisícovku osob. Jedná se
o maximální denní kapacitu v případě, že bude
dostatek vakcín, a kromě obou očkovacích center
budou do vakcinace zapojeni i praktičtí lékaři.

O víkendech funguje očkovací centrum ve Zdaboři.
Ve čtvrtek 4. března krizový štáb příbramské
nemocnice vyhlásil takzvaný stav hromadného
ohrožení osob. „Péče je vrežimu, který se dá nazvat
medicínou katastrof, a nejsme schopni dostát právních rámců, které jsou dané personální vyhláškou,
protože tyto zdroje jsou vyčerpány,“ informoval ředitel nemocnice Stanislav Holobrada. Nemocnice
tímto oznámením deklaruje, že se bude starat
s plným nasazením o všechny covidové pacienty,
ale může dojít ke snížení úrovně péče.
S Stanislav D. Břeň

Chystáme přednášky pro adolescenty
i laické kynology
Cílem Programu prevence kriminality na rok 2021 je zvýšit úroveň bezpečí ve městě. Budeme spolupracovat s mnoha skupinami
obyvatel, institucemi i neziskovým sektorem.

Povídání s dětmi o rizikovém chování v rámci příměstského tábora organizovaného městem Příbram.
Foto: archiv

Na svém lednovém zasedání schválili příbramští radní nový Program prevence kriminality na rok 2021. Tento dokument je každoročně
zpracován v souladu s platnou Strategií prevence kriminality v České republice a reaguje na
aktuální situaci v našem městě.
Program se dělí do dvou částí. První zahrnuje
bezpečnostní analýzu, která byla připravena na
základě statistik příbramské policie a která uka-
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zuje vývoj kriminality za poslední roky. Z tohoto
rozboru vyplývá, že až na malé odchylky dochází
od roku 2007 k soustavnému snižování celkové
kriminality. Z dlouhodobého hlediska roste
objasněnost trestných činů, která se v současné
době blíží k 50 procentům. Jedná se o druhý nejlepší výsledek od roku 2007.
Druhá část programu se věnuje konkrétním
projektům, které budou realizovány v roce

2021. Pro letošek zařadilo město do programu
i projekty nové – například motivační přednášky
pro adolescenty, preventivní programy pro
mateřské školy nebo semináře pro laické kynology na téma bezpečného chování psa. Součástí
je i diskuse o vzniku legální plochy pro graffiti,
která ve městě chybí.
V rámci dobré praxe chce město pokračovat
v preventivních přednáškách pro seniory i v realizaci osvědčených projektů jako Cestou sdílení,
Sociálně-rehabilitační program, Terapeutický
pobyt pro děti s rizikovým chováním. Na nich
město spolupracuje s odborníky z ambulantního
oddělení Střediska výchovné péče v Příbrami
a podalo na ně žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni, kterou
poskytuje Ministerstvo vnitra. V letošním roce
občané nepřijdou ani o projekt forenzního značení jízdních kol pomocí syntetické DNA, který
probíhá již čtvrtým rokem.
Je třeba vyzdvihnout velmi dobrý kontakt
mezi městem a státními i nestátními institucemi
či neziskovými organizacemi, které se aktivně
podílejí na realizaci jednotlivých preventivních
projektů a spolupracují při nich.
S Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality

DOPRAVA

Testování může vyřadit
některé spoje veřejné dopravy
Testováním proti novému typu koronaviru procházejí také řidiči veřejné dopravy. Vzhledem k nepředvídatelnosti výsledků testů
nelze vyloučit mimořádné situace v provozu.
Na začátku března rozhodla česká vláda
o povinném testování zaměstnanců, které se
týká onemocnění covid-19. Začalo také testování provozního personálu dopravců, kteří zajišťují přepravu cestujících v rámci systému
Integrované dopravy Středočeského kraje.
„Vzhledem k tomu, že testování probíhají vždy
před nástupem aktivních zaměstnanců do služby, což největší komplikace může přinášet v časném ranním období a těsně navazujícím, nelze
předem odhadnout, u jakého procenta z nich
může být nákaza odhalena a jaký celkový dopad
může mít zjištěné procento nakažených v daný
okamžik na chod celé provozovny včetně zajišťovaných spojů,“ uvedla v tiskové zprávě příspěvková organizace Integrovaná doprava
Středočeského kraje (IDSK). Proto prý může
docházet k personálním výpadkům v řadách
řidičů, které se projeví v nezajištění potřebného
počtu spojů na jednotlivých linkách.

Foto: Stanislav D. Břeň

v daném území. Dispečink Pražské integrované
dopravy (PID) je v kontaktu s dopravci a aktualizuje případné mimořádné situace na jednotlivých linkách PID na webových stránkách pid.cz,
které jsou k dispozici i v aplikaci PID lítačka, a to
v rubrice Omezení a výluky a Mimořádnosti.
IDSK informovala, že pokud by se situace
v některých oblastech Středočeského kraje
dostala v pracovních dnech do kritické situace,
bude nutné reagovat mimořádnými opatřeními,
např nasazením sobotních jízdních řádů. Toto
opatření podle IDSK sice nezajistí adekvátní
dopravní obslužnost v dotčených oblastech, ale
přinese alespoň předvídatelnost z pohledu
dodržování platného jízdního řádu.

Příspěvková organizace doporučuje cestujícím pravidelně sledovat online informace, případně i aktuální polohu spoje ve vyhledávačích
dopravních spojení (idos.cz) nebo na stránkách
dopravců zajišťujících dopravní obsluhu

S Stanislav D. Břeň

Omnibus posouvá výměny řidičáku
Začíná platit evropské nařízení Omnibus II, které automaticky prodlužuje platnost řidičských průkazů i technických prohlídek.
Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi nebo by museli cestovat mezi okresy.

Platnost řidičských průkazů je prodloužena, nemusíte tedy nechat řídit svého psa.

Propadlé řidičské nebo profesní průkazy či
technické prohlídky vozidel se prodlužují
o 10 měsíců. Informovalo o tom Ministerstvo
dopravy. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června
2021. Platnost českých průkazů, technických
prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců
v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prolongace dokladů je krokem ke snížení
mobility občanů v rámci protiepidemických

Foto: agentura Apríl 2021

opatření proti covidu-19. Lidé mohou evropské
nařízení využívat od 6. března 2021.
Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče
a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších
10 měsíců od konce jejich původní platnosti.
Opatření lze využít i u některých dokladů či lhůt
v oblasti nákladní, železniční a vodní dopravy.

V případě potřeby lze řidičský průkaz stále
vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou.
I přes uvedené možnosti ministerstvo doporučuje, aby řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má
pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně
ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou
v zahraničí či mají auto v depozitu.
Takzvaný Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se vsouvislosti sprvní vlnou pandemie
covidu-19 týkal období od 1. února do 31. srpna
2020. Doklady již jednou prodloužené se i nyní
mohou znovu prodloužit, a to buď do 1. července
2021 nebo ošest měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.
Desátého března městský úřad oznámil, že
v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19
se pro veřejnost částečně uzavřel příbramský
dopravní úřad. Důsledkem byla nemožnost vyřídit žádost o vydání nového nebo výměnu propadlého řidičského průkazu. Podle oznámení
před odchodem Kahanu do tisku by provoz registru řidičů měl být obnoven ve středu 24. března.
Provoz registru vozidel fungoval bez omezení.
S red
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Do dynamického nákupního systému
město zařadilo také údržbu a opravy budov
Jako jedno z prvních měst v republice Příbram vloni zavedla takzvaný Dynamický nákupní systém v oblasti výstavby, opravy
a údržby pozemních komunikací. Nyní se tento mechanismus rozšiřuje také do sféry údržby a oprav budov v majetku města.
stranám systém přináší rovněž nižší administrativní zátěž. Například většinu kvalifikačních
dokladů, jejichž předložení je povinností ve většině tendrů, lze doložit pouze jednou – při žádosti
o zařazení do systému. Výhodou pro firmy také
je, že pokud se do DNS zaregistrují, obdrží vždy
informace o novém výběrovém řízení.

Z nedávné opravy střechy březohorské základní
školy.
Foto: archiv

Dynamický nákupní systém (DNS) umožňuje
moderní a plně elektronické zadávání veřejných
zakázek. Jedná se o otevřenou formu řízení, ke
kterému se mohou průběžně přidávat další
dodavatelé. „Systém se nám osvědčil, a proto jej
nyní zavádíme také v oblasti údržby a oprav městských budov. Cílem systému je zjednodušení zadávání veřejných zakázek. Díky jednoduchému
procesu a vzorovým dokumentům jsou zakázky
přístupné také malým a středním podnikům, což
je naplňováním dlouhodobé strategie města
v rámci implementace institutů odpovědného
zadávání,“ zdůvodnil zavedení DNS starosta
města Jan Konvalinka.
NA MINITENDRY JEN 10 DNŮ
V rámci DNS lze zadávat běžné, obecně dostupné stavební práce, tedy typicky běžné opravy
nebo údržbu, ať již na komunikacích či jiném
majetku města. DNS přináší časovou úsporu, kdy
na podání nabídky do dílčí zakázky (minitendry)
stačí deset kalendářních dnů. U těchto minitendrů není zadavatel před podpisem smlouvy limitován lhůtou pro podání námitek. Oběma

Díky jednoduchosti
a vzorovým dokumentům jsou
zakázky přístupné i malým
a středním podnikům, což je
naplňováním strategie města
v rámci implementace institutů
odpovědného zadávání.

Se zavedením DNS souvisí předběžné tržní
konzultace, zatím poslední se uskutečnila online 17. února. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit,
je prezentace dostupná na webu města pribram.eu. Do DNS na opravy a údržbu komunikací se dodavatelé mohou hlásit průběžně
(dosud přihlášeno 13 dodavatelů), do DNS na
opravy a údržbu budov mají firmy čas na podání
žádosti o účast do konce března letošního roku.

Následuje lhůta deseti pracovních dnů na
posouzení kvalifikací, kdy není možné podávat
nové žádosti o účast, po jejím uplynutí je DNS
zaveden a opět je možné se hlásit průběžně.
PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ NEN
Do DNS se potencionální dodavatelé mohou
přihlásit prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN (nen.nipez.cz), jehož
využívání je zcela zdarma. Jedná se o komplexní
elektronický nástroj pro administraci a zadávání
veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie
zadavatelů. NEN podporuje všechny rozsahy
elektronizace od evidence zadávacích řízení po
plně elektronické postupy. NEN také umožňuje
provázání na vlastní informační systémy zadavatelů nebo dodavatelů nebo systém eGovernmentu v České republice.
Registrace v NEN vyžaduje základní údaje
dodavatele, uvedení předmětu činnosti podnikání, výpis z obchodního rejstříku (případně zřizovací listinu nebo statut organizace)
a v případě, že registraci podepisuje osoba odlišná od statutárního zástupce, pak je nutné vyplnit
pověření. Doložit je třeba i zmiňované kvalifikační doklady. „Systém je jednoduchý, transparentní a nevyžaduje vysoké náklady ani ze strany
firem, ani ze strany města,“ dodává místostarosta
a ekonom města Martin Buršík. Méně zkušení
dodavatelé mohou využít technickou podporu,
která jim pomůže s podáním žádosti o účast.
S Stanislav D. Břeň

Stále můžete podpořit
nejen rodiče samoživitele
V loňském roce město vyhlásilo veřejnou sbírku. O ﬁnanční podporu z ní mohou zažádat také rodiče samoživitelé. Formulář
žádosti je ke stažení na webu města pribram.eu.
Aktuálně jsou opět zpřísněna pravidla, zavřeny nejen školy, ale také školky, což je pro mnohé
rodiče zásadní komplikací. Z tohoto důvodu připomínáme, že rodiče samoživitelé, kteří se
v souvislosti s koronavirovou pandemií dostali
do tíživé životní situace a nebyla jim přiznána
státní podpora, mohou žádat o příspěvek z transparentního účtu.
„Situace pro rodiče, kteří jsou odkázáni na
jeden příjem, není lehká v žádné době, natož
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nyní. Pokud jste samoživiteli a řešíte situaci, že
vám nebyla poskytnuta státní podpora, máte
možnost zažádat o čtyřtisícový příspěvek z účtu
veřejné sbírky města Příbram, kde je aktuálně
částka 45 tisíc korun,“ vzkázal rodičům samoživitelům starosta města Jan Konvalinka.
Formulář žádosti je k dispozici na webových
stránkách města, případně je možné kontaktovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Transparentní účet veřejné sbírky, na který je možné

stále přispívat, je veden u České spořitelny:
90018-521689309/0800. O stavu účtu se
můžete přesvědčit na webu pod zkratkou
1url.cz/kzIA8.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

V Březnické u Nováku
přibylo osvětlení přechodu
V Březnické ulici je nové osvětlení přechodu pro chodce. Pokračuje vytipovávání lokalit, kde by bylo možné prostřednictvím
osvětlení zvýšit bezpečnost pro pěší.
Bezpečnost chodců zvlášť za tmy nebo za
šera může zlepšit dodatečné osvětlení „zebry“.
V Příbrami se nachází několik přechodů, které
nejsou dostatečně osvětleny nebo kde osvětlení zcela chybí. Podle představ vedení města
by těchto míst mělo každoročně ubývat.
„Osvětlení přechodů je v mnohých lokalitách
opravdu problematické. Jako první byl novými
lampami osazen přechod v Březnické ulici a na
realizaci čeká přechod ve Školní ulici. Následovat budou postupně další lokality, aktuálně se
připravuje osvětlení přechodů v ulici E. Beneše,“
konstatoval příbramský starosta Jan Konvalinka.
Přechody pro chodce nejsou jediná místa,
kde je v poslední době zaváděno veřejné osvětlení. V loňském roce byla nově nasvícena Svatohorská alej a upravovat se bude také
osvětlení v okolí areálu Nový rybník. Jako
nevyhovující byly totiž vyhodnoceny LED lampy v řadě od areálu Nový rybník na Flusárnu.
Plánuje se jejich výměna za běžné veřejné
osvětlení, k čemuž by mělo dojít v rámci připravovaných stavebních úprav vstupu na Nový
rybník.
S sdb

Osvětleny mají být postupně i další přechody v Příbrami.

Foto: Eva Švehlová

Fantova louka čeká
na aktualizaci územní studie
Fantova louka představuje rozvojové území pro výstavbu bytových a rodinných domů na jih od Žižkovy ulice směrem na
městskou část Nová Hospoda. Podle stávající, ale už přežité územní studie je zde možnost vybudovat bydlení pro 2000 lidí.
Hlavní pozemky na Fantově louce vlastní
pětice soukromých developerů na ploše přes
200 000 m2, z čehož město Příbram drží přibližně 55 000 m2. Územní studie z roku 2007,
která dosud platí, již nevyhovuje současným
požadavkům. Některé menší okrajové pozemky byly zastavěny, urbanistický směr se za
posledních 15 let také posunul a územní plán
města doznal určitých změn, které je nutné
zohlednit při budoucí výstavbě.
Po diskusích s developery, kteří se snažili
samostatně rozvíjet své aktivity v této lokalitě,
jsme se rozhodli oslovit všechny vlastníky
s tím, že by město rádo tuto oblast rozvoje posunulo dál. V minulém roce se uskutečnilo několik jednání a v lednu 2021 byla městu
předložena první studie od soukromých deve-

loperů, jak by budoucnost Fantovy louky mohla vypadat.
Původní návrh developerů byl projednán na
radě města s tvůrcem územního plánu architektem Ivanem Plickou a městským architektem Jaroslavem Malým. Byla nalezena shoda
mezi představiteli Příbrami i soukromými
developery. Následně město rozhodlo o dopracování studie, která bude zohledňovat aktuální
požadavky všech stran a bude odpovídat územnímu plánu a platným normám.
V rámci celého území bude několik budov
občanské vybavenosti včetně obchodů a služeb. Ve střední části vzniknou bytové domy
o třech až čtyřech patrech s dostatkem parkovacích míst a zeleně. V jižní části celého území
směrem k pěšince Na Stezce by měly být sta-

vební parcely pro výstavbu 20–40 rodinných
domů. Město také uvažuje o vybudování školského zařízení a dalších služeb města. Stejně
tak chceme zajistit alespoň částečné zachování
přírodního a volnočasového rázu jižní části
území.
Městu jde především o to, aby se občanům
vytvořila nabídka pro nové bydlení a aby celé
území mělo dostatek zeleně, parků a veřejného
prostoru. Cílem je rozběhnout výstavbu v řádu
jednotek let.
S Martin Buršík
místostarosta města Příbram
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EKO

Nádoby na sběr tuků a olejů
nově také v ulicích města
Přepálené tuky a oleje z kuchyní nepatří do výlevky, kde ovšem často končí a velmi komplikují provoz čističky odpadních vod.
Nádoby na sběr tuků jsou nově i v některých příbramských ulicích.

Kontejnery na olej budou v ulicích přibývat.

Doposud mohli občané města ukládat jedlé
olej nebo tuky (například z fritéz) do sběrných nádob v areálu Technických služeb
a sběrného dvora. Nyní je přístup k odpadovým nádobám jednodušší, jsou totiž přímo
v ulicích města.
„Pozorní občané si jistě všimli, že se v některých lokalitách města objevily nové uzamčené
popelnice. Jejich určení je jasné, patří do nich
použité jedlé tuky a oleje z našich domácností.
Tímto krokem chceme občanům zjednodušit

Foto: Eva Švehlová

likvidaci použitého kuchyňského oleje, který by
v žádném případě neměl končit v kanalizaci
a poté v čistírně odpadních vod,“ řekl k potřebě
bezpečného ukládání této komodity starosta
Jan Konvalinka.
Hnědé uzamykatelné nádoby jsou nově umístěny na stanovištích tříděného odpadu v následujících lokalitách: Brodská (u Fialky);
Osvobození (za lékárnou); Slunná (zastávka
MHD); Nádvoří Msgre. Korejse (u garáží); Školní;
Kamenná. I nadále samozřejmě můžete tento

druh odpadu ukládat také v areálu Technických
služeb Příbram či ve sběrném dvoře. Do zmíněných odpadových nádob patří pouze jedlé tuky
a oleje, nikoliv technické oleje, maziva a kapaliny. Olej je možné ukládat v řádně uzavřených
nádobách, ideálně v PET lahvích.
V Příbrami lze třídit také další odpad. Už v roce
2002 se město zapojilo do sběru separovaného
odpadu v systému Eko-kom. Od počátku se v Příbrami třídí papír, barevné a bílé sklo, plast a od
roku 2005 se jako v jednom z prvních měst Česka začalo se sběrem nápojového kartonu. Od
roku 2014 se třídí bioodpad. V roce 2018 bylo
rozmístěno po Příbrami 141 hnědých kontejnerů na biologický odpad. V současné době je
v Příbrami 106 stanovišť tříděného odpadu.
V Příbrami se sbírá textil, elektroodpad a postupně se instalují zvony na kov a hliník (na začátku
roku 2020 jich bylo už 33).
Od roku 2019 svážejí Technické služby města
Příbrami také domovní nádoby na plasty a papír.
Pro odvoz odpadu při vyklízení domů, sklepů
a při různých stavebních úpravách si můžete
objednat přistavení velkoobjemového kontejneru.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Do stromů jde dalších 100 milionů korun
Města, organizace i občané se mohou zapojit do výsadby nových stromů. Příslušný dotační titul byl navýšen o dalších 100 milionů
korun. Některé projekty už byly realizovány nebo se chystají také v okolí Příbrami.
Již 200 milionů korun vyčerpali obce, spolky,
firmy i občané na výsadbu stromů uvnitř měst
a vesnic. Ministerstvo životního prostředí proto
navýšilo dotační titul o dalších 100 milionů
korun. „Lidé mají o sázení stromů opravdu
obrovský zájem. Jen za první dva měsíce letošního roku nám dorazilo 456 žádostí o podporu
v objemu téměř 100 milionů korun. To jsou skutečně rekordní čísla,“ uvedl ministr životního
prostředí Richard Brabec. K začátku března bylo
rozděleno 200 milionů korun, což odpovídá přibližně 50 000 nových stromů.
Cílem dotačního programu je nabídnout
zájemcům finanční mechanismus na podporu
výsadeb listnáčů v zastavěných částech měst
a obcí. O dotaci může požádat prakticky kdokoliv – od samospráv, škol a spolků přes instituce,
podniky až po samotné občany, jedinou podmínkou je prokazatelný vztah k místu výsadby.
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„Díky širokému spektru žadatelů, jednoduché
administrativě, rychlému zpracování žádostí
a vstřícnému nastavení podpory, kdy příspěvek
až 250 000 korun pokryje i 100 procent výdajů
za nákup sazenic, potřebného materiálu
a následnou péči o stromky, vyčerpali zájemci
dvousetmilionovou alokaci dotační výzvy za
necelý rok a půl,“ doplnil Petr Valdman, ředitel
Státního fondu životního prostředí ČR.
Aktuálně lze z výzvy podpořit výsadbu stromů na veřejně přístupných místech měst a obcí
umístěných v zástavbě, kde to technické podmínky dovolují a kde výsadba dává smysl. Z programu je financována také výsadba
v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. Vedle samotných sazenic
program přispívá i například na nákup substrátu,
kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích vaků, ale i na zajištění odborného posudku.

MŽP podporuje také výsadbu ve volné krajině,
a to z Programu péče o krajinu. V jeho aktuálně
otevřené výzvě na výsadbu vyhradilo 20 milionů korun.
Obě dotační výzvy jsou součástí celonárodní
iniciativy MŽP a Nadace Partnerství Sázíme
budoucnost, jejímž cílem je vysázet v České
republice do pěti let mimo les 10 milionů nových
stromů. Podrobnosti jsou na webu sazimebudoucnost.cz. Zde se můžete také seznámit
s některými projekty v blízkosti Příbrami.
Najdete zmínku o Aleji Antonína Dvořáka v Třebsku, výsadbě ovocného stromořadí v Chrástu
nebo sázení stromů u polní cesty v Horčápsku.
S sdb

ŠKOLSTVÍ

I po padesáti letech
Pohádka dětem ukazuje svět, jaký je
Mateřská škola Pohádka v Hradební ulici slaví 50. výročí. Den otevření 8. března 1971 by bylo možné brát jako symbolický dárek
maminkám tehdejších dětí k Mezinárodnímu dni žen. Bylo by příjemné setkat se s lidmi, kteří zde v průběhu let pracovali, ale
bohužel v dnešní pandemické době nelze uspořádat osobní setkání bývalých zaměstnanců na půdě školy. A tak alespoň krátké
připomenutí…

Přicházejí „naše děti“ s další generací.
Foto: MŠ Pohádka

První ředitelkou školy byla Olga Suchá, na
které ležel těžký úkol zahájení provozu školy,
její vybavení a sestavení pracovního kolektivu.
Mateřská škola nebyla úplně stavebně dokončena, práce pokračovaly za jejího provozu.
Vzhled školy byl jiný než dnes, byla zde otevřená
chodba a vstupní prostor i koridor spojující
budovu školy se školní kuchyní, které se v následujících letech vyzdívaly a zasklívaly. V roce
1979 byly dokončeny tyto práce, a tak dostala
škola svoji dnešní podobu. V roce 2013 byla
zateplena a dokončena barevná fasáda. V průběhu dalších let prošlo zařízení spoustou rekon-

strukcí a stavebních úprav především uvnitř
budovy za přispění zřizovatele města Příbram,
který poskytuje finanční prostředky na tyto
akce. Naše mateřská škola se proměnila
v modernější, pěkné a barevné prostředí pro
děti.
Olgu Suchou, která v roce 1985 odešla do
důchodu, vystřídala Jarmila Merglová a v roce
1990 nastoupila na její místo Hana Chodorová.
V roce 1996 proběhl konkurz na místo ředitelky
naší školy a jmenovaná do této funkce byla Jitka
Kronová. Ta vedla školu celých 15 let. Za tuto
dobu prošla škola velkými změnami. Největší
z nich byl vznik právní subjektivity od 1. ledna
2003. Tato změna přinesla nové nároky na řízení školy, na zvyšování právního vědomí, organizaci práce a zodpovědnost všech
zaměstnanců.
Další milník představovala změna názvu školy, když bylo odstoupeno od číslování škol ve
městě a každá si mohla zvolit svůj nový název.
Bývalá 10. mateřská škola se tedy přejmenovala
na Mateřskou školu Pohádka. Hledali jsme
název, který by vystihoval podstatu práce
v mateřské škole. Filozofií naší mateřské školy
je ukázat dětem svět takový, jaký je – není černý
ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, tak jako v pohádce.
Hodnocení, zda se nám toto daří naplňovat,
necháme na dětech a jejich rodičích, kteří naši
mateřskou školou poznali. Za uplynulých 50 let
jich byly tisíce. V sedmdesátých letech se třídy

naplňovaly na 35 dětí, v tomto počtu nebyla
pedagogická práce vůbec jednoduchá. Přesto
paní učitelky svoji profesi zvládaly dobře, stejně
jako se o to snažíme dnes. Svědčí o tom fakt, že
se rodiče a děti rády k nám vracejí. Přicházejí
„naše děti“ s další generací.

Ke svému výročí si školka vyrobila „historizující“
noviny.
Repro: red

S Martina Pilná
MŠ Pohádka

Aplikace pro MS Teams dává příležitost pro
efektivní školní hospitace
Hospitace jsou nedílnou součástí práce ředitele. Během pandemie se do virtuálního prostředí přesouvá nejen distanční výuka,
ale právě také hospitace.
Jsme středně velkou základní školou s 545 žáky
a 60 pedagogickými pracovníky. Již v září 2019
jsme pro všechny žáky izaměstnance školy zavedli školní (pracovní) účty v prostředí Office 365.
Přechod na distanční výuku od 11. března 2020
tedy pro nás nebyl až tak velký oříšek. S výukou
na dálku jsme mohli začít opravdu ze dne na den.
Když v tomto školním roce opět přišla potřeba
výuky online, obohatili jsme ještě tento typ vzdělávání onové metody aformy práce tak, abychom
dosáhli vysoké míry motivace žáků.
Jako ředitelku mě samozřejmě zajímá, jak
výuka v covidové době reálně probíhá. Po odzkou-

šení jiných postupů se nakonec jako nejlepší cesta
ukázala zcela nová aplikace Hospitace firmy Balu
Services, kterou tato firma vyvíjela pro potřeby
škol a kterou jsme jako první škola v republice
mohli uvést do praxe. Výhodou aplikace je její
integrace do prostředí Teams. Nemusíme opouštět tuto námi využívanou platformu a navíc aplikace maximálně splňuje požadavky pro vedení
školy, protože v ní lze velmi jednoduše plánovat
suplování, hospitační ikontrolní činnost, zároveň
umožňuje vzájemné hospitace pedagogů.
K dispozici jsou čtyři varianty. Rozhodli jsme
se pro plně automatizovanou verzi označenou

Hospitace / Suplování (SDS), jež je určena pro školy, která mají funkční řešení datové synchronizace. Mám v aplikaci přístup k veškerým
materiálům, které souvisejí s kontrolní činností,
as plnými právy mohu kdykoliv vstoupit do všech
týmů školy. Tento funkční moderní nástroj lze
použít jak na počítači, tak i v mobilním zařízení.
S Alena Mašiková
ZŠ Bratří Čapků
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SČÍTÁNÍ LIDU

Jubilejní desáté sčítání lidu:
Sečtěte se sami, čas je do 9. dubna
Sto let od premiérového prvorepublikového sčítání lidu v roce 1921 nás čeká nejmodernější census v historii České republiky. Při
příležitosti odstartování sčítání 27. března to hlásí Český statistický úřad (ČSÚ).

Sčítání…

Do 9. dubna se můžete sečít online a ve vlastní režii.

První fáze letošního sčítání lidu, domů a bytů
je koncipována jako online sčítání a probíhá zcela bezkontaktně, a to nejen s přihlédnutím
k technologickému pokroku ve společnosti, ale
také k epidemické situaci. Od 27. března do
9. dubna 2021 se tak lidé budou moci sečíst přes
webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím
komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení
je přístup k internetu, který má podle statistik
právě ČSÚ k dispozici přes 80 % obyvatel.
DIKTUJTE NEJZKUŠENĚJŠÍMU
Předseda Českého statistického úřadu Marek
Rojíček sdělil: „Online sčítání, kromě toho, že je
rychlé a jednoduché a lze ho provést odkudkoli,
kde je připojení k internetu, má ještě řadu dalších výhod. Například tu, že za celou rodinu
může vyplnit sčítací formuláře jeden člen, který
má s používáním internetu největší zkušenosti.
Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své údaje,

Konec koupelen
a splachovacích záchodů
Koupelna nebo splachovací záchod dnes
tvoří běžné vybavení bytů. Stejně tak má
většina domácností počítač nebo internetové připojení. Proto se v letošním sčítání
lidu na tyto věci statistici už neptají.
O významu sčítací akce vypovídají mj. čísla
získaná v předchozích letech, díky nimž
z formulářů vypadnou právě otázky týkající se vybavení domácností osobním počítačem. Zatímco v roce 2011 mělo kompjútr
s internetem 6,7 % domácností, před deseti
lety to bylo 60,8 % a nyní má počítač nebo
tablet 79 % domácností a k internetu se
dostane devět lidí z deseti.

| 16 |

Foto: ČSÚ

a on je do počítače, tabletu či mobilu vloží.“
Pokud se lidé „sečtou“ tímto způsobem, nemusí
už nikam chodit, s kýmkoliv se potkávat či obstarávat a vyplňovat papírové formuláře.
Kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci
„sečíst“ online, vyplní v druhé fázi sčítání běžný
listinný formulář, a to v termínu od 17. dubna
do 11. května letošního roku. V takovém případě
každý získá podklady a odpovědní obálku od
sčítacího komisaře. Vyplněné blankety je pak
potřeba zaslat na P. O. Box České pošty (uvedeno
na předtištěné obálce) a zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky.
Sčítání lidu, domů a bytů se opakuje vždy po
deseti letech. Data jsou využívána k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Statistické údaje často tvoří podklady pro
studie nebo koncepty, které v praktické rovině
ovlivňují řadu oblastí života.
POTVRDIT OPRÁVNĚNOST VZNIKU
REPUBLIKY
Sčítání lidu má u nás dlouhodobou tradici
a historicky se kryje s délkou trvání samostatné
České republiky, respektive Československa.
První sčítání po vzniku republiky se uskutečnilo
15. února 1921 a v průběhu následujících let
jich proběhlo devět. Vůbec první census prováděl nově založený Státní úřad statistický.
Podle tehdejších výsledků z roku 1921 žilo na
území dnešní České republiky 10 009 480 obyvatel. O devadesát let později, podle sčítání
v roce 2011, to v Česku bylo 10 437 000 obyvatel. Při prvním československém sčítání byl
proveden i soupis bytů, a to v sídlech, které
měly alespoň 20 000 obyvatel. „Za nejdůležitější
se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva.
Mělo totiž do jisté míry potvrdit oprávněnost vzniku samostatného Československa. Národnost se
zjišťovala podle nové definice odvozené od takzvané kmenové příslušnosti, za jejíž projev se

…dává šanci zjistit, kolik mladých bydlí
s rodiči a kde je problematické sehnat bydlení.
…může být impulzem pro rozhodování
o podpoře startovacích bytů a rozvoj bydlení.
…umožní zjistit počet cizinců a příslušníků
národnostních menšin.
…poskytne znalost o tom, kolik dětí a kde
nastoupí do školek.
…může být podnětem pro výstavbu hřišť,
školek i parkovacích míst.
…dává informace o tom, zda upravit
dopravní spoje pro lepší dojíždění do škol.
…může být námětem pro posílení sociální
podpory rodin.
…přináší šanci poznat, jakých živností či
řemesel je u nás nedostatek.
…zprostředkuje informaci o tom, jak skutečně bydlí senioři a kolik jich žije v domovech pro seniory.
…může být impulzem pro vytvoření pracovních míst v lokalitách, kde jsou kvalifikovaní odborníci.
…poskytne data o tom, jak se žije zaměstnancům v Česku.
…může vyvolat úpravu sociálního systému.
…umožní srovnat počty řemeslníků či živnostníků v čase.
…může vyvolat zvýšení investičních pobídek v regionech či změny v oblasti pracovních povolení.
…poskytne údaje o skutečném počtu vysokoškoláků v jednotlivých regionech.

S Zdroj: ČSÚ

považoval mateřský jazyk,“ vysvětlil Marek Rojíček. Tím se podle něj měla odstranit dřívější
definice národnosti určovaná podle takzvané
obcovací řeči, která údajně nahrávala německému jazyku.
Za významnou kategorii pro zjišťování bylo
považováno povolání obyvatel. Data se porovnávala s údaji z roku 1914. Záměrem bylo popsat
profesní a sociální přesuny mezi předválečnou
a poválečnou érou. Obyvatelstvo se tehdy sčítalo
pomocí sčítacích archů pro domácnost a data se
podle Marka Rojíčka zpracovávala na Powersových děrnoštítkových strojích.
S Stanislav D. Břeň

SOCIÁLNÍ PÉČE

Příbramská ADRA
otvírá dobročinný obchůdek
V rámci dobrovolnických aktivit se příbramská ADRA vrhá do další činnosti – dobročinného obchůdku. Protože organizace zatím
nemá prostory pro fyzický obchod a současná protipandemická opatření ani neumožňují jeho otevření, jedná se o online
obchůdek, který zatím funguje na Facebooku.
Stojíme na začátku nového projektu. V některých městech dobrovolnická centra ADRA již
mají své obchůdky naplno rozjeté a díky výdejovým okénkům dokáží své příznivce obsloužit
i v této nelehké době. Rozjet vlastní obchůdek
byla pro nás celkem výzva, oproti ostatním totiž
funguje zcela online. Prozatím nemáme prostory, ve kterých by bylo možné věci vystavit,
a umožnit tak klasické nakupování. Naši zákazníci si mohou zboží prohlížet na facebookové
stránce ADRA obchod Příbram. Zde zboží nabízíme postupně, jak přichází.
Obchůdek funguje formou dobročinných
darů. Jedná se o věci, které už u svých majitelů
nenajdou další využití, a tak se dostanou do
našich rukou. Často se jedná o zboží, které již
bylo používáno. Každý kousek na prodej prochází kontrolou, nenabízíme nic rozbitého nebo
jakkoliv poškozeného, co by nemohlo sloužit
svému záměru. Nabízíme ale věci, které jsou
zcela nové, mnohdy ještě originálně zabalené.
Tuto informaci vždy naleznete v popisu. Nejčastěji se jedná o oblečení, boty, batohy, věci do
domácnosti, knihy či hračky. Další velkou část
představují rukodělné výrobky z našich dílniček,

zkrátka praktické, ale i dekorativní drobnosti.
V rámci našich dalších projektů je vyrábějí školáčci a senioři pod vedením Marie Tesařové. Právě ona je tvůrkyní většiny háčkovaných
dekorací.
U všech nabízených artiklů uvádíme minimální částku, kterou bychom za nabízenou věc
rádi získali. Je tak vysoká, aby se věc v obchůdku
dlouho „neohřála“. Při nákupu je pouze na vás,
pokud budete chtít zaplatit více nebo třeba celkovou částku za nákup zaokrouhlíte na kulatou
sumu. Proč? Protože tím přispíváte na cokoliv,
co v příbramském centru organizace ADRA děláme. Zapojení lidé vykonávají všechny činnosti
zcela dobrovolně, ve svém volném čase a bez
nároku na odměnu. Pro realizaci projektů však
potřebujeme často více než „pouze“ lidský faktor – třeba učební pomůcky, materiál na výrobu
a také peníze na samotný provoz centra. Nákupem v obchodě se stáváte majitelem věci, která
vám dále poslouží, ale zároveň podporovatelem
všech, kteří v dobrovolnickém centru pracují.
Nechcete nakupovat věci z druhé ruky, a přesto byste rádi pomohli? Možností je více. Můžete
darovat svůj volný čas či znalosti a zapojit se do

Tvoření nás baví.

Foto: ADRA

našeho týmu. Můžete darovat již nevyužité věci
nebo třeba službu, kterou provozujete. V neposlední řadě existuje možnost finančního daru.
S Anna Simaková
Dobrovolnické centrum Příbram – ADRA

Denní stacionář Charity Příbram:
Laskavé zázemí pro všechny potřebné
Deset let působí v Příbrami Denní stacionář Charity Příbram pro seniory a dospělé osoby s různým zdravotním postižením.
Poskytuje služby a aktivity, které vycházejí vstříc rozmanitým potřebám a přáním klientů.

Klientky a pracovnice denního stacionáře při společné
přípravě domácího cukroví. Foto: Charita Příbram

Charitní stacionář nabízí škálu aktivizačních
programů, jako jsou lehká kondiční a relaxační
cvičení, trénink paměti, canisterapie či arteterapie. Organizujeme výlety po okolí, vycházky
do města či návštěvy divadla. Společně pečeme
dobroty, na kterých si pak všichni pochutnáme.
K svátkům během roku tvoříme tematické
výrobky z různých materiálů včetně keramiky,

které si můžete koupit na dobročinných trzích.
Je hezké vědět, že každého výrobku, který putuje k vám domů, se dotkla ruka člověka, jenž má
velkou radost z tvoření a cítí se užitečný.
Každý týden máme muzikoterapii s hudebními nástroji a zpěvem, do níž se všichni velice
rádi zapojují. Je fascinující, kolik textů písniček
si nese každý z nás ve své paměti, aniž by si to
uvědomoval, a tak vždy strávíme společně nádherné dopoledne, které nám pozvedne náladu
a rozezní duši. Hrajeme stolní hry, při kterých
je legrace, a je úžasné pozorovat, jak se lidem
všeho věku rozzáří oči radostí, šibalstvím a soutěživostí, jak se zasmějí od srdce, pocítí život,
užijí si den.
Pouštíme si filmy, na které mají přítomní náladu, nebo vybereme takový, který je nám všem
něčím blízký. Už několik let k nám přicházejí
děti z MŠ Kličkova vila, aby návštěvníkům stacionáře zpestřily všední den. Kontakt dětí
a seniorů přináší kouzelné a blahodárné účinky

pro obě strany. Dvakrát do měsíce se koná mše
a také lze využít podpory našeho charitního kaplana. Každý si tedy u nás najde to své, a hlavně
nabízíme rodinnou a laskavou atmosféru plnou
pochopení a vstřícného láskyplného přístupu
všem potřebným bez rozdílu věku či zdravotního stavu.
Najdete nás v rekonstruovaném bezbariérovém prostoru na náměstí T. G. Masaryka v centru
Příbrami, a to od pondělí do pátku od 7.00 do
15.30 nebo podle domluvy. Podrobnosti včetně
informací o režimu během pandemie najdete
na webových stránkách Charity Příbram
pribram.charita.cz nebo volejte na telefon
731 621 984.
S kolektiv pracovnic
Denní stacionář Charity Příbram
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Atletický ovál
si příbramští sportovci zaslouží
Atletika v Příbrami má dlouholetou tradici, a přestože zde sportovcům a zejména atletům již mnoho let chybí pro trénování
vhodný atletický stadion, jsou paradoxně naši atleti velice úspěšní.
administrativních úkonech pak zastupitelstvo
města na svém jednání 15. února 2021 schválilo
tento převod (v rámci směny s jiným pozemkem
a doplatku) na město.
VÝKUP, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE,
DOTACE…
Díky tomuto kroku může Příbram začít
naplňovat tzv. Akční plán na roky 2020–2021,
který je nedílnou součástí rozvoje sportu ve městě. Priorita 2.1, která se týká sportovní infrastruktury, je realizace atletického stadionu. Je
rozdělena do tří částí. První představuje vyřešení
majetkoprávních vztahů, tedy převod pozemku
na město, což již nastalo. Druhá aktivita požaduje zpracování projektové dokumentace
a podání žádosti o dotaci. Zpracování projektové
dokumentace již bylo zahájeno, a to zadáním
komplexní urbanistické studie na výstavbu atletického stadionu. K dokončení projektové dokumentace nás čeká ještě mnoho dílčích a časově
náročných kroků. Pokud bude projekt včetně
stavebního povolení dokončen v červnu roku
Základní nákres nového oválu.

Pod Českým atletickým svazem v Příbrami již
osmnáctým rokem funguje atletický klub SK
Sporting Příbram, který sdružuje dlouhodobě
kolem 200 atletů. Jejich tréninky probíhají
v tristních podmínkách. Na 200metrovém ovále
se třemi drahami trénuje někdy až 100 atletů
v jeden čas. Není také možné trénovat téměř
všechny disciplíny pro starší skupiny od dorostu
výše, proto odchovanci v dorosteneckém věku
odcházejí za lepšími podmínkami do Prahy,
Berouna nebo Kladna.
ZÁJEMCI JSOU, MOŽNOSTI NIKOLIV
Klub také registruje obrovský zájem o vstup
a možnost trénování, ale děti musí odmítat, protože skupiny jsou plné a na hřiště se prostě víc

Jak by mohl stadion vypadat
G Ovál 400 metrů (8/6 drah) s vodním příkopem a elektroinstalací
G Sektory: koulařský, diskařský, kladivářský, oštěpařský, výškařský, dálkařský…
G Hřiště na americký fotbal
G Krytá tribuna (včetně šaten, sociálního
zařízení, kanceláří, posilovny, kabin pro
rozhodčí a trenéry, press centra, skladů
či kiosku); atletický tunel
G Retenční nádrže na vodu (automatické
zavlažování)
G Osvětlení: tribuna a na ploše
Pozn.: Základní návrh, který se dále upřesňuje.
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sportovců nevejde. V případě vhodného zázemí
by klub mohl trénovat až dvojnásobné množství
atletů (velikostně srovnatelný Kolín jich má
k tisícovce), protože disponuje dostatkem profesionálních trenérů. Většina Příbramanů se asi
po těchto řádcích ptá, proč nemohou atleti a další sportovci trénovat v prostoru za ZŠ Školní na
bývalém 400metrovém atletickém stadionu.
Ti, kteří znají jeho stav, se zase podivují, proč je
tento prostor nepoužitelný a proč se neopraví.
Odpověď je složitější. V zásadě se ale odvíjí
od konstatování, že stát v minulosti rezignoval
na podporu sportovních jednot a klubů, které
samy ze svých finančních prostředků nemohly
na jakoukoliv revitalizaci dosáhnout. Také
finanční podpora poskytovaná obcemi svázaná
legislativou nemůže plně sanovat výpadek
státu.
Atletům a dalším sportovcům se však nyní
blýská na lepší časy. Mezi současným vedením
města Příbram a TJ Baník Příbram, která zmiňovaný bývalý atletický ovál vlastnila, probíhala
od poloviny roku 2019 jednání s cílem převést
pozemek do vlastnictví města. Podstatou celé
této aktivity bylo ujednání, že město bude nakládat s pozemkem výhradně ve prospěch atletiky
a dalších sportů. Vzhledem k tomu, že si město
nechalo v roce 2019 zpracovat tzv. Plán rozvoje
sportu města Příbram do roku 2030 (schválen
zastupitelstvem v únoru 2020), který upozorňuje na absenci plnohodnotného atletického
stadionu ve městě a ukládá tuto stavbu realizovat, došlo při jednání se zástupci TJ Baník Příbram k dohodě o převodu pozemku. Po nutných

Současný stav sportoviště.

Foto: Eva Švehlová

2022, bude žádat město Příbram o dotaci v rámci výzvy Národní sportovní agentury. Poté by
následovala třetí část priority, a to realizace stavby stadionu, kterou podporuje také Český atletický svaz.
Před námi je ještě dlouhá cesta. Město, pracovní skupina Sport 2030, a věřím, že i všechny
sportovní kluby a místní sportovci si přejí, aby
plnohodnotný atletický stadion, na kterém by
se jako nadstavba tréninku mohly pořádat také
oficiální soutěže, byl v našem městě vystavěn.
S Zorka Brožíková
místostarostka města Příbram
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Spartak má nový povrch na velkém hřišti
Na konci roku 2020 dovedl SK Spartak do úspěšného konce projekt výměny koberce s umělou trávou. Přitom však byla upravena
i menší hřiště tohoto sportovního areálu. Celý projekt vyšel na přibližně deset milionů korun, které pocházely dílem ze státní
dotace (70 %) a dílem z rozpočtu města.
Stávající plocha pocházela z roku 2006–2007
a byla již za svou životností. Bezpečnost či zdraví
hráčů byly takříkajíc na hraně, a navíc bychom
již nezískali licenci na mistrovská utkání. Projekt
na rekonstrukci povrchu s umělohmotnou trávou (UMT) jsme vypracovali na konci roku 2019
a znamenal náklady ve výši zhruba 10 000 000
korun. Pro zabezpečení financování bylo nutné
získat souhlas města Příbram s podporou ve výši
30 procent, protože zapsaný spolek SK Spartak
Příbram by takovou investici nedokázal uskutečnit z vlastních zdrojů. Podařilo se a radní
i zastupitelé schválili projekt i financování, za
což jim patří dík.
Dalším krokem bylo požádat na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy o zbylou částku.
K velké radosti se na jaře 2020 podařilo dotaci
získat. Připravili jsme výběrové řízení na dodavatele, ale vlivem určitých problémů nastal vel-

Nový povrch na stadionu Horymír.

ký časový skluz. Nakonec rekonstrukce začala
v září 2020.
Součástí realizace nebyla jen prostá výměna
umělohmotné trávy na velkém hřišti, ale také
přeměna stávajícího hřiště na plážový volejbal
na menší hřiště rovněž s tímto typem trávníku
včetně jeho osvětlení. Během dvou měsíců byly
stavební práce hotovy a v polovině listopadu
2020 jsme dílo převzali.
Dodavatelská firma Stavinsport se chovala
velmi vstřícně, dodržela kvalitu a termíny
a některé práce realizovala nadstandardně. Ze
„zbytků“ předchozího povrchu se v přední části
areálu podařilo vybudovat menší hřiště o roz-

Foto (2x): SK Spartak

měrech 16 x 8 metrů, které je určeno pro
nejmenší děti i příbramskou veřejnost. Naopak
v zadní části areálu znovu vybudujeme hřiště
na plážový volejbal. V součtu tak celý projekt
zahrnoval nejen výměnu umělohmotného
povrchu na velkém hřišti, ale také přeměnu pískového hřiště na UMT hřiště, nové malé hřiště
s UMT povrchem a hřiště na plážový volejbal.
S Vladimír Králíček
SK Spartak Příbram

SZM hledají posily pro Granit
V souvislosti s tím, že odpovědnost za provoz rekreační chaty Granit přebírají nově Sportovní zařízení města, jsou vyhlášena dvě
výběrová řízení na nové zaměstnance.
Sportovní zařízení města Příbram přijmou do
hlavního pracovního poměru dva zaměstnance –
manažera provozu a správce/údržbáře chaty
Granit v šumavském Zadově.
Manažer má na starosti plynulý, hospodárný
a efektivní provoz chaty Granit, zajišťuje obsazenost chaty Granit a prodej doprovodných služeb a podílí se na rozvoji a zabezpečení nových
služeb střediska. Dále by měl vyhledávat nové
příležitosti a dojednávat podmínky akcí nebo
skupinových pobytů včetně tvorby cenových
nabídek. Také spravuje rezervační systém,
webové stránky a sociální sítě. Manažer se podílí
se na propagaci chaty, plánuje údržbové a opravné práce a zpracovává rozbor hospodaření střediska. Rovněž kontroluje a vyhodnocuje práci
podřízených.

Ideální uchazeč by měl být schopen nastoupit
1. dubna 2021 (nebo podle dohody), prokázat
se potvrzením o středoškolském vzdělání včetně
dvouleté praxe v oboru. Musí znát práci na PC,
dobře komunikovat a mít řidičské oprávnění
skupiny B.
Správce chaty zajišťuje provoz rekreačního
objektu. Obsluhuje vytápění, provádí drobné
údržbářské práce, předává a přebírá pokoje na
základě objednaného ubytování, vybírá hotovostní platby, vede evidenci ubytovaných osob
nebo zajišťuje prodej doprovodných služeb (sauna, bar či gril). Má na starosti kontrolu nebo zajišťování úklidu a údržby v blízkosti Granitu,
výměnu lůžkovin, úklid společných prostor
nebo obsluhu hlavních energetických uzávěrů
včetně kotelny na lehký topný olej. V zimním

období uklízí sníh, v létě pak seká trávu nebo
prořezává stromy.
Očekávaný nástup údržbáře je na začátku
května 2021. Zájemce by měl mít minimálně
výuční list nebo praxi se správou a údržbou ubytovacího nebo podobného zařízení. Předpokládá
se také, že bude aktivní řidič.
Podrobnosti o zveřejněných pozicích najdete
na webu szm.pb.cz. V případě zájmu je třeba
zaslat životopis na e-mail polakova@pb.cz, a to
nejpozději do 28. 3. 2021 (manažer), resp. 16. 4.
2021 (správce/údržbář).
S Stanislav D. Břeň
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Altötting: Srdce nejen Bavorska
Již v 90. letech 20. století vzniklo přátelství mezi městem Příbram a bavorským Altöttingem. Papež Benedikt XVI. jej označil za
srdce Bavorska a jedno ze srdcí Evropy.
zpívání Liedertafel Altötting, tvoří nezapomenutelnou atmosféru adventu. Za návštěvu stojí
Dům papeže Benedikta XVI. – Pokladnice a poutní muzeum, Jeruzalémské panorama Ukřižování
Krista, Manufaktura kadidla a Dioráma Show
Altötting.

Altötting s úchvatným panoramatem Alp.

Altötting se nachází v nádherném podhůří Alp
v Horním Bavorsku mezi Mnichovem, Pasovem,
Salcburkem a poblíž jezera Chiemsee. Město je
již více než 1250 let duchovním centrem Bavorska a více než 500 let nejvýznamnějším mariánským poutním místem v německy mluvících
zemích. Od roku 1489 se v Kapli milosrdenství
konalo nespočet poutí, jejichž cílem je především
Černá Matka Boží (Černá Madona) v osmiúhelníku Kaple milosrdenství. Malá budova kostela
se nachází uprostřed širokého náměstí Kapellplatz obklopeného barokními budovami. Uvnitř
se naproti nádherně zdobenému oltářnímu
výklenku s gotickým zázračným obrazem skrývají srdce bavorských králů a kurfiřtů ve stříbrných urnách, včetně srdce bavorského
„pohádkového krále“ Ludvíka II.

Foto (4x): H. Heine/Altötting Tourism

slavnostní bohoslužby a v sobotu večer světelné
průvody. Období Velikonoc je začátkem poutního roku Altöttingu – začíná se působivou liturgií Květné neděle a až do Velikonočního pondělí
pokračuje s vynikajícími koncerty.
Vrcholem poutní sezony je mariánský měsíc
květen, třídenní Svatodušní slavnost s příchodem četných skupin poutníků, impozantní průvod Božího těla a svátek Nanebevzetí Panny
Marie 15. srpna. Na konci roku nás advent
v Altöttingu zve, abychom se zamysleli a naladili
na jeden z nejkrásnějších svátků roku. Vánoční
trh na barokním náměstí Kapellplatz poskytuje
prostředí pro poklidnou procházku a četné tradiční adventní koncerty, především adventní

DLOUHÁ POUTNÍ TRADICE
Altötting je pulzujícím poutním centrem
s mezinárodními kontakty a mezinárodním
fórem mládeže, které se pořádá každý rok
v srpnu. Od května do října se konají velké poutě,

Altötting v číslech a faktech
Velikost městské oblasti: 2 338 ha
Počet obyvatel: 12 947 (stav: 30. června
2020)
Spolková země: Freistaat Bayern
Kraj: Oberbayern
Okres: Altötting
Výška nad mořem: 403 m
První historická zmínka: 748
Povýšení města: 1898
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Kaple milosrdenství

PROEVROPSKÉ SMĚŘOVÁNÍ
Kromě velkého historického významu našeho
města jsme 10. ledna 2013 udali i nový směr –
otevřeli jsme Kongresové kulturní fórum Altötting a jako konferenční a kongresové město nabízíme špičkový kulturní program. Pro svou
proevropskou orientaci se v roce 2013 stalo město Altötting 16. německým městem, které získalo Evropskou cenu Rady Evropy. Dále bylo
několikrát vyznamenáno parlamentním výborem Evropské rady pro životní prostředí a zemědělství za rozšiřování evropské myšlenky. Získali
jsme Evropský diplom (28. září 2000), Čestnou
vlajku (28. září 2001), Evropskou medaili
(19. září 2003) a Evropskou cenu (14. září
2013). Jde o evropská ocenění a uznání různorodého úsilí přenášet jméno, krásu a církevní
a kulturní charisma našeho rodného města za
hranice a pozvat lidi všech národů do srdce
Bavorska.
Město Altötting bylo také iniciátorem a spoluzakladatelem spolku Shrines of Europe (Evrop-

Kostel na náměstí Kapellplatz

PARTNERSKÁ MĚSTA
Altötting v toku dějin

Pro turisty město organizuje komentované prohlídky.

ské svatyně), který byl založen v roce 1996 a spojuje nejvýznamnější evropská mariánská poutní
místa: Altötting, Čenstochová, Lurdy, Loreto,
Fátima, Mariazell a Einsiedeln. Město a jeho svatyně získaly zvláštní uznání jako poutní a turistické centrum díky návštěvě papeže Jana Pavla
II. v roce 1980 a návštěvě papeže Benedikta XVI.
v roce 2006, který od svého mládí pociťoval
k Altöttingu obzvláště blízký vztah. Jeho návštěva byla pro město Altötting a desítky tisíc věřících
nezapomenutelnou událostí.
BĚŽNÝ ŽIVOT VE VÝJIMEČNÉM MĚSTĚ
Naše město se vyznačuje pestrou škálou sportovních aktivit a velkým počtem veřejných institucí a úřadů, a především kvalitních škol
a vzdělávacích institucí. Vytváří ideální prostředí
pro život, což je důležité zejména pro mladé rodiny. Kancelář pro mládež ANJAR slouží jako místo
pro děti a mládež, rodiče a učitele, jakož i sdružení a kluby. Městská rada v Altöttingu má
samostatné odbory pro děti, mládež a rodiny.
Altötting je atraktivním místem pro nákupy
se širokou nabídkou specializovaných obchodů
a zároveň je i důležitým střediskem řemesel
a obchodu. Blízkost Mnichova, bavorského chemicko-průmyslového trojúhelníku a turistické
oblasti Chiemgau-Berchtesgadener Land otevírá
podnikatelům široké možnosti rozvoje.
Lékařská péče v Altöttingu je vysoce kvalitní.
Klinika Inn se čtyřmi pobočkami v regionu (včetně Altöttingu) zaručuje jako specializované zařízení s mnoha stálými lékaři širokou péči o zdraví.
Péče o seniory byla pro Altötting vždy velmi důležitá, městská rada to dala jasně najevo jmenováním zvláštního odboru pro seniory. Díky
pestré škále zařízení ambulantní či ústavní péče

Na cestě
Autem: Dálnice A94 Mnichov –Pasov, B12
Exit Altötting nebo A8 Mnichov – Salcburk,
Exit Grabenstätt B 299: Altenmarkt –
Landshut; St 2107: Altötting – Burgkirchen;
St 2607: Altötting – Wegscheid; St 2108:
Wegscheid – Emmerting – Burghausen;
Okresní silnice 10: Altötting – Hirten – Halsbach; Okresní silnice 12: Altötting – Tüßling – Polling – Mühldorf
Vlakem společnosti Südostbayernbahn:
Trasa: Mnichov – Mühldorf – Altötting (spoj
do Burghausenu). Dobré spojení do Altöttingu je přes křižovatku spojů Mühldorf
z měst Mnichov, Rosenheim, Traunstein,
Pasov a Landshut.

PRAVĚK, ŘÍMANÉ A BAVOROVÉ
Jak ukazují vykopávky, Altötting byl již
v neolitu populární jako osada. Bohužel zůstává nejasné, zda na tomto místě žili Římané, jak tvrdí bavorský historik Aventinus.
Altötting byl poprvé zmíněn v dokumentu
v roce 748 jako Autingas (latinizovaná forma
Ötting). Jméno pravděpodobně pochází od
bavorského kmenového náčelníka, který se
jmenoval Auto nebo Oto. Teprve ve 13. století došlo k rozdělení na Alt- a Neuötting,
které bylo založeno jako obchodní středisko
na řece Inn.
OD VÉVODSKÉHO DVORA AGILOLFINGŮ
PO KAROLÍNSKÉ KRÁLOVSKÉ SÍDLO
První zdokumentovaná zmínka byla učiněna v době, kdy byl Ötting po Regensburgu
nejdůležitějším agilolfingiánským vévodským dvorem. Hned vedle byla osmiboká
posvátná budova, pravděpodobně křtitelnice. To je spojeno s misijním biskupem
Rupertem von Worms, který pracoval v Salcburku a je jedním ze salcburských zemských
patronů. Rupert údajně pokřtil jednoho
z prvních křesťanských bavorských vévodů
v Öttingu a přinesl s sebou také mariánský
obraz. Když Karel Veliký zbavil moci posledního Agilolfinga, vévodu Tassila III., stal se
vévodský dvůr karolínským královským sídlem, které navštěvovalo a obývalo několik
císařů a králů. Král Karlmann, pravnuk Karla
Velikého, přestěhoval své vládní sídlo
z Regensburgu do Öttingu v roce 865 a odtud
vládl jako král Bavorsku a Itálii až do své
smrti v roce 880. Karlmann nechal postavit
první mužský klášter a baziliku, kde našel
místo posledního odpočinku. Karlmannův
syn, císař Arnulf z Korutan, také zemřel
v Altöttingu. Jeho syn Ludvík se zde narodil
a byl pokřtěn, ale zemřel v jedenácti letech.
Tím zanikla německá karolínská linie.
MAĎAŘI, WITTELSBACHOVÉ A ZAČÁTEK
MARIÁNSKÝCH POUTÍ
V roce 907 zpustošila maďarská bouře místo
a pevnost Ötting, stejně jako klášter a bazi-

nebo širokému spektru nabídek od četných sdružení a městského odboru seniorů si starší lidé
z Altöttingu mohou své stáří opravdu užít. V roce
2017 sociální sdružení VdK ocenilo město za
progresivní přístup v oblasti bezbariérového
pohybu. O rok dříve byl realizován velký projekt
výstavby výtahu na náměstí Kapellplatz. V současnosti se tak dostanete bezbariérově z podzemního parkoviště nebo z náměstí
Bruder-Konrad-Platz na Kapellplatz.
EKOLOGICKÁ VIZE NEJEN PRO ALTÖTTING
Environmentální politika si klade za cíl co nejrychleji orientovat energetickou strategii města
na udržitelný rozvoj a šetrné zdroje energie.
Altötting by chtěl nastavit vzorové standardy,
jejichž účinky přesáhnou hranice města. Komunální politika zaměřená na udržitelnost by tak
měla budoucím generacím umožnit přístup ke

liku. Zničení přežila pouze osmiboká křestní
kaple Oktogon. Uplynuly tři století, než
v roce 1228 nechal vévoda rodu Wittelsbachů Ludwig der Kelheimer znovu vystavět
mužský klášter. Na místo Karlmannovy
baziliky byla postavena nová románská bazilika. Poutní cesta do Altöttingu se zrodila
v roce 1489: zprávy o dvou senzačních léčivých zázracích brzy přiměly poutníky z celé
Evropy, aby se hrnuli do Bavorska. Cílem byl
a je dodnes mariánský obraz vyřezaný z lipového dřeva uložen v osmiboké kapli, který
byl pravděpodobně přinesen do Altöttingu
kolem roku 1330. Díky neuvěřitelně velkému množství poutníků byl nový kostel nezbytný: současný gotický klášterní kostel byl
postaven v letech 1499 až 1511 a osmiboká
kaple Oktogon dostala také hlavní loď.
POUTNÍ CÍL TŘECH PAPEŽŮ
Kromě Mnichova je Altötting jediným městem v Bavorsku, které navštívili tři úřadující
papežové. V roce 1782 papež Pius VI. na cestě z Vídně do Mnichova, téměř o dvě stě let
později, 18. listopadu 1980, navštívil poutní
místo na své první cestě do Německa papež
Jan Pavel II., který byl blahořečen v roce
2011 a kanonizován v roce 2014 a dodnes je
připomínán jako horlivý oddaný Panny
Marie. Emeritní papež Benedikt XVI., narozený v nedaleké vesnici Marktl am Inn, byl
třetím úřadujícím papežem, který navštívil
„srdce Bavorska“ a který má s městem
zvláštní pouto od roku 2006 jako čestný
občan.
OD KLÁŠTERNÍHO PANSTVÍ PO OBEC:
POLITICKÝ VÝVOJ
Až do začátku 19. století byl Altötting klášterním panstvím bez nezávislé samosprávy.
V roce 1803 přinesla sekularizace konec
mužského kláštera a Altöttingu samostatnost. V roce 1845 bylo Altöttingu uděleno
právo trhu a v roce 1898 byl Altötting povýšen na město. Reprezentativní radnice na
Kapellplatzu, dokončená v roce 1908, je
svědkem této významné události.

kapitálu budoucnosti, ke zdrojům energie, půdy,
vzduchu a vody, jakož i k nehmotným statkům,
jako jsou informace, vzdělání, kultura, sociální
mír a uspokojivá práce pro všechny členy společnosti. Udržitelnost znamená tedy více než jen
ekologii. Altötting přikládá rovněž velký význam
ochraně klimatu a udržitelnosti v obecních zařízeních. Například většina pouličních světel byla
osazena svítidly LED.
Zastupitelstvo město Altötting se skládá
z prvního starosty (uvolněné místo na plný úvazek) a 24 členů, kteří svůj úřad zastávají bez nároku na honorář. V březnu 2020 se starostou města
stal Stephan Antwerpen.
Podrobnosti o partnerském městě Altötting
hledejte na webu altoetting.de/tourismus.
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Kultura stojí, MKC připravuje rozjezd
Městské kulturní centrum Příbram (MKC) se chystá na letní sezonu a věří, že v červnu a o prázdninách bude moci realizovat
kulturní akce. V současné době plánujeme program letního kina, Lesního divadla v Podlesí, Novák Fest, Prokopskou pouť a další
akce. Kromě toho pomáháme našim spoluobčanům s registrací při očkování.
MKC je nyní centrem Zelených linek. V první
vlně epidemie MKC zaštítilo distribuci roušek
a nyní řeší očkování. Zrak nejen kulturního
centra se však ubírá k světlejším zítřkům. Jednou z nových akcí budou přímé přenosy sportovních utkání českých reprezentantů na MS
v hokeji nebo ME ve fotbale. Tyto zápasy se
budou promítat na LED obrazovce před Junior
klubem.
V současné době, kdy se kultura ocitá v útlumu, připravuje MKC několik „covidových“
akcí. Jednu z těch aktuálních představuje putování za kulturou, tzv. KulTúra. V rámci procházky navštívíte 16 míst, která jsou
kulturními památkami města. Mezi vybrané
objekty patří Knihovna Jana Drdy, Divadlo
A. Dvořáka Příbram, Junior klub nebo Svatá
Hora. Na těchto místech na vás čeká jedna otáz-

ka a tři odpovědi. Pokud soutěžící pošlou alespoň pět správných odpovědí, dostanou se do
losování a mohou vyhrát vstupenky na blížící
se kulturní akce.
Opět se chystá Autokino. To bylo v minulém
roce přijato velmi pozitivně, a proto jsme se
rozhodli jej opakovat. Předběžně je plánováno
na 14., 15. a 16. května.
Ožívá Junior klub, jenž byl v září otevřen,
ale po několika týdnech mu covid vystavil
stopku. Nyní zde chce MKC nahrát koncerty
kapel Jazz Faces a Origami, sestříhat je a pustit obyvatelům města na sociálních sítích. Ve
spolupráci se SZM by se měly v březnu začít
nahrávat tzv. podcasty, které budou přinášet
rozhovory se zajímavými osobnostmi ze světa kultury a sportu. Zvažuje se i možnost
poskytnout prostor Junioru mladým kape-

lám, které by zde v době uzavření měly zkušebnu. Vše v souladu s hygienickými opatřeními.
V posledních měsících MKC finalizovalo
kalendář akcí, který mohou využívat organizátoři. Hlavním záměrem je předcházet termínovým kolizím. Hned po spuštění jsme zjistili
několik možných střetů a řešili přesuny termínů. Aktuálně kalendář čítá na 130 akcí, které
organizuje 15 pořadatelů. Přístup mají také
složky IZS a další osoby, pro které jsou tyto
informace důležité.
S Vlastimil Ševr
Městské kulturní centrum

Výjimky do konce března
Návrhy pro udělení výjimky z vyhlášky o nočním klidu lze podávat do konce března letošního roku. Na město je doručují
pořadatelé sportovních nebo kulturních akcí.

Kdy se vrátíme na kulturní, sportovní nebo společenské akce, není zatím jisté. Už nyní lze ale žádat o výjimku z vyhlášky o nočním klidu.

Současná pandemická situace tomu zatím
nenapovídá, ale je třeba se připravit na to, že
v létě by mohly probíhat mnohé sportovní a kulturní akce. S pořádáním akcí, které se protáhnou
do nočních hodin, souvisí také udělení výjimky
z městské vyhlášky o nočním klidu. Pokud jste
organizátory zmiňovaných akcí s předpokládaným časem konce po desáté večerní, měli byste
v těchto dnech požádat o výjimku.
Výjimky z takzvané Obecně závazné vyhlášky
o nočním klidu schvaluje na základě žádostí
pořadatelů zastupitelstvo města. „Stejně jako
město, tak i soukromé subjekty připravují pro
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letošní rok kulturní akce, a to i s tím vědomím,
že jejich pořádání může být s ohledem na vládní
nařízení ohroženo. Za tento přístup všem organizátorům děkuji a rád bych připomněl potřebu
požádat o udělení výjimky z Obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu, pokud bude akce tuto
dobu přesahovat,“ upozornil na potřebu požádat
o výjimku starosta Jan Konvalinka.
Aktuální znění vyhlášky v příloze stanovilo
výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu
kratší nebo žádná. Náměty pořadatelů akcí, které by mohly narušit noční klid, budou přijímány
do 31. března letošního roku. Podněty musí

Foto: Stanislav D. Břeň

obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. Všechny podané
náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, kterou schvaluje
zastupitelstvo města.
Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na
e-mail radka.skubalova@pribram.eu.
S red

KULTURA

Před 80 lety nacisté zastavili
Husitské Podbrdsko
V květnu 2021 uplyne osmdesát let od násilného zastavení časopisu Husitské Podbrdsko. Pojďme se na chvíli přenést do 30. a 40.
let minulého století, kdy tento věstník náboženských obcí Církve československé husitské (CČSH) na Podbrdsku vycházel.

Část titulní strany Husitského Podbrdska z roku 1936.

Časopis podbrdského okrsku CČSH vycházel
od roku 1932. Kromě zpráv z Příbramska oslovoval čtenáře od Berouna až po Březnici. Od ledna 1939 byl okruh čitatelů rozšířen ještě
o Blatensko. Na zrodu Husitského Podbrdska se
od počátku podílel příbramský farář a od roku
1910 též profesor místní reálky František
Kalous, který patřil k členům redakční rady,
vedené učitelem a pomocným duchovním ve
Zdicích Františkem Procházkou. Od osmého ročníku, tedy od roku 1939, byl kromě letních
prázdnin časopis vydáván jako měsíčník.
Redakční vedení postupně přebíral František
Kalous, který patřil i mezi pilné přispěvovatele.
Namísto dosavadních šesti čísel v roce 1939
a 1940 vyšlo čísel deset. V květnu 1941 bylo
vysázeno ještě páté číslo jubilejního desátého
ročníku, přičemž muselo být vydávání Husitského Podbrdska 15. května 1941 zastaveno.
PŘEŽILY POUZE DVA
Od roku 1941 totiž začal prudce narůstat
počet titulů, jejichž vydávání nebylo povoleno,
v následujících dvou letech, jež představovala
období nejstriktnějšího uplatňování germanizační kulturní politiky nacistů za celou dobu
existence protektorátu, byla podle vlastních statistik cenzury zakázána přibližně polovina titulů, které jí byly předloženy. Z 16 periodických
časopisů, které CČSH v roce 1939 vydávala, přežily do roku 1945 pouze dva.
Pro přemýšlení a pochopení přítomnosti
a budoucnosti každodenního života v příbramském regionu jsou dějinné události zachycované

Repro: Martin Jindra

v Husitském Podbrdsku podstatným pramenem. Časopis od počátku přibližoval zejména
dějiny CČSH, její duchovní vývoj a aktuální dění
v rychle se rozrůstajících náboženských obcích
na Podbrdsku. Přesto řada popisovaných událostí sahá za pomyslné hranice církve.
Celá série článků se v roce 1936 pojila ke stavbě sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách. Každý ze zlomových okamžiků
stavby (položení základních kamenů, první zvonění, dokončení věže s rozhlednou, otevření)
byl navázán na slavnost, pro kterou organizátoři
vytvářeli smysluplný obsah. V polovině července 1936 firma Herold oznámila radě starších, že
pro ni má k odeslání připraveny tři objednané
zvony. Farář Kalous s radou starších začali
okamžitě jednat a slavnostní zvonění naplánovali jako vzpomínkovou tryznu na paměť
padlých a zemřelých ve Velké válce. Bohoslužby
26. července 1936 (výročí vyhlášení částečné
mobilizace z roku 1914) odsloužil před pomníkem padlých duchovní a bývalý legionář František Procházka. Mezi účastníky slavnosti byly
pozvány březohorské vdovy, téměř na padesát
legionářů v uniformách; nechyběli ani členové
102. pluku benešovského, u kterého sloužili
rekruti z Příbramska. Zvony poprvé rozezněli
italský legionář Václav Plecitý (zvon Farský),
francouzský legionář Antonín Synek (zvon Hus)
a ruský legionář Josef Matějka (zvon Masaryk).
Slavnost byla zakončena společným zvoněním
za zemřelé vojáky, horníky, vdovy a sirotky.
Z článku je snadno rozeznatelný silný vnitřní
náboj slavnosti, jež byla prosta běžných oficialit.

DÍLA OD BÍLKA I ŠÁRY
V roce 1937 byla na březohorské výstavě
v prvním poschodí obecné školy instalována
expozice z dějin CČSH na Příbramsku. Vedle četných fotografií, náčrtků a plánů březohorského
sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra se mezi exponáty objevila díla sochaře Václava Šáry, dotvářející interiér husitského kostela na Březových
Horách (např. reliéfy večeře Páně pod obojí),
nebo hliněná plaketa patriarchy Karla Farského
od světoznámého tvůrce Františka Bílka, který
v roce 1921 do CČSH s celou rodinou přestoupil.
Dubnové číslo ročníku 1938 otisklo promluvu
„Masaryk – Mojžíš svého lidu“ příbramského
rabína Adolfa Lebovitse (s celou rodinou byl
zavražděn 8. září 1942 ve vyhlazovacím táboře
Malý Trostinec), kterou pronesl na pozvání svého přítele Františka Kalouse při příležitosti
nedožitých 88. narozenin T. G. Masaryka ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra.
Krátce před okupací českých zemí otiskla
redakce Husitského Podbrdska promluvu
duchovní svobodné církve unitářské z Anglie
Miss Lee, která na osobní pozvání faráře Kalouse
navštívila v lednu 1939 Příbram. Její mise v Československu byla spojena s finanční pomocí evakuovaným uprchlíkům z obsazených území,
která byla rozdělována skrze sociální odbory
jednotlivých náboženských obcí CČSH. I její
zásluhou se podařilo do bezpečí dopravit několik
židovských dětí, které našly dočasné útočiště
v církevním Dětském domově dr. Karla Farského
v Jílovém u Prahy.
PRO POVZBUZENÍ VĚŘÍCÍCH
V druhém roce nacistické okupace si CČSH
připomínala dvacáté výročí svého založení. Při
té příležitosti otisklo Husitské Podbrdsko sérii
článků o vzniku a vývoji církve na Příbramsku,
Rokycansku, Hostomicku a Blatensku. Od prvního čísla roku 1940 na pokračování rovněž
vycházely články jednoho ze zakladatelů CČSH,
lnářského faráře Adolfa Arnošta, jehož knihu
vzpomínek Jak jsme začínali… vydala v roce
1941 Knihovna Husitského Podbrdska jako svůj
první svazek. S humorem psané vzpomínky
bývalý lnářský augustinián dokončil krátce před
svou smrtí.
Vnitrocírkevní tisk ve válečných letech otevíral církvím, zatlačovaným z veřejného prostoru,
dveře, kterými mohly oslovovat a povzbuzovat
věřící. I proto vedle Husitského Podbrdska začaly
od roku 1940 vydávat svůj Farní věstník též římskokatolické farnosti příbramského vikariátu.
O něm ale třeba zase někdy příště.
S Martin Jindra
Ústav pro studium totalitních režimů
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Před úředníky jen dvakrát klepl prsty
do stolu, ale netloukl
Život příbramských horníků byl velmi těžký. Na jedné straně nevzdělanost, nuzné poměry a neústupné či vznětlivé povahy, na
druhé straně přísné tresty za sebemenší přestupek. To byla směs, která často vyvolávala nejeden konﬂikt i značné postihy.

Důl Vojtěch na Březových Horách v roce 1875.

Produkce stříbra u příbramského horního
závodu od roku 1869 neustále rostla. V roce
1878 se v Příbrami pracovalo ve 14 dolech a ve
zdejší stříbrné huti bylo vyrobeno 28 878 kg
stříbra (v roce 1877 to bylo 27 014 kg). U horního závodu bylo tehdy zaměstnáno 4 550 dělníků a 98 dozorců. Čistý výnos ze stříbrných
dolů v Čechách pokrýval všechny schodky z hornictví ostatních zemí Předlitavska.
Mohlo by se tedy zdát, že se prosperita dolů
odrazí i na sociálních poměrech zdejšího hornictva. To však nadále žilo velmi skromně a za
sebemenší přestupek bylo přísně trestáno.
V roce 1877 k tomu byl vydán podrobný a velmi
nesmlouvavý „Řád služební a ustanovení trestní
pro dozorstvo a dělnictvo c. k. a spolu těžařského
Karlo-Boromejského horního závodu na stříbro
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Mohlo by se tedy zdát, že se
prosperita dolů odrazí i na
sociálních poměrech
hornictva. To však žilo
skromně a za sebemenší
přestupek bylo přísně
trestáno.

a olovo v Příbrami“. Stačilo málo a obyčejný člověk přišel natrvalo o svou existenci, jak o tom
vypráví příběh horníka Antonína Kohouta.
NEPATRNÝ PŘESTUPEK A PROPUŠTĚNÍ
Narodil se 14. listopadu 1850 na Březových
Horách č. p. 222 horníku Václavovi Kohoutovi
a jeho manželce Barboře, dceři březohorského
horníka Matěje Haška. Kohoutovi měli ještě
několik dětí. Antonín se ve škole nenaučil ani
podepsat.
Dne 12. června 1869 začal pracovat ve zdejších dolech jako přebírač rudy. Už jako stabilní
čili stálý horník se ovšem dopustil nepatrného,
blíže neurčeného vojenského poklesku a byl
propuštěn. Slitovala se nad ním březohorská
obec, která ho na tři roky zaměstnala jako náde-

HISTORIE
Kohout již poněkolikáté požádat o práci k horní
konsultaci čili poradě, která dozorce a dělníky
přijímala a propouštěla. Práce mu byla opět odepřena, a tak byl vůči c. k. úředníkům hrubý. Řekl
jim, že „práci musí dostat, a pokud ne po dobrém,
tak po zlém, protože jeho otec i on už dali mnoho
peněz do bratrské pokladny, a kam ty peníze přišly, že je sežrali, že jsou břichopáskové“. Členství
v bratrské pokladně bylo pro stálé dělníky
a dozorce povinné. Byl to fond pro nemocné členy jejich rodin a zaměstnanci horního závodu
museli odvádět předepsané příspěvky, za které
měli nárok na provizi, dary z milosti, podpory,
bezplatné lékařské ošetřování, léky a náhradu
při nemoci.

Reklama na uniformy z roku 1878

níka. Mnohokrát však marně žádal o opětovné
přijetí k hornímu závodu. Dne 20. srpna 1878
se svobodný nádeník Antonín Kohout v Příbrami
oženil se svobodnou Alžbětou, dcerou Josefa
Mošničky, nádeníka z Radětic. V záznamech se
už začátkem roku 1879 objevuje zmínka o jeho
dítěti, avšak na Březových Horách se po svatbě
nenarodilo, a tak je otázkou, zda měl se svou
budoucí manželkou dítě už za svobodna, nebo
zda si vzal ženu s cizím dítětem.

Čistý výnos ze stříbrných
dolů v Čechách pokrýval
všechny schodky z hornictví
ostatních zemí Předlitavska.

Po Vánocích 1878 požádal březohorskou
městskou radu, zda by mu vydala vysvědčení
o mravech, protože se chtěl o práci u horního
závodu ucházet znovu. Dostal od březohorského
purkmistra vřelé doporučení k přijetí do hornické práce s tím, že podle obecních záznamů nikdy
nebyl úředně trestán, u obce pracoval k všestranné spokojenosti, osvědčil svou snaživost
a pracovitost a byl spořádaným a pilným dělníkem. Dne 28. prosince 1878 přišel Antonín

TAK CHUDÝ, ŽE NEZAPLATÍ VÝLOHY
TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Když měl být Antonín Kohout od horní konsultace odveden, sluhovi a naddůlním se vzpouzel, a tím spáchal přestupek proti veřejným
ustanovením a zřízením, tedy proti společné
bezpečnosti. Byl obžalován a domovská březohorská obec mu vydala vysvědčení chudoby, že
žije s manželkou tak nuzně, že není s to ani zaplatit výlohy trestního řízení. Proti Antonínu
Kohoutovi u soudu svědčili c. k. dvorní rada
Ignác rytíř Jeschke, horní rada Jan Novák, horní
správce Antonín Auer, nadhorní správce Václav
Synek, horní lezci František Bálek a Horský a Stanislav Polívka.
Podle protokolu z 12. února 1879 Antonín
Kohout uvedl, že byl žádat o práci už mnohokrát,
ale nedostal ji. Přiznal, že mu tentokrát povolily
nervy, avšak před úředníky jenom dvakrát klepl
prsty do stolu, ale netloukl. Uvědomoval si, že
pochybil, když se choval výtržně, ale stěžoval
si, že se „ti páni na něj dobře umluvili, že se
s žádným nepral a ani se nechoval hrubě, a když
poslali pro četníka, odešel“.
DVA TÝDNY VĚZENÍ, DVA DNY PŮSTU
Téhož dne vynesl C. k. okresní soud v Příbrami
rozsudek, kterým byl Antonín Kohout odsouzen
za veřejné násilí k 14 dnům vězení zostřeného
každý týden jedním půstem a k náhradě nákladů
trestního řízení. Po vynesení rozsudku Antonín
Kohout prohlásil, že se proti němu odvolává.
Zároveň se odvolal i zřízenec C. k. státního zastupitelství František Špaňhel, kterému se zdál
vyměřený trest malý. Jednání bylo přerušeno.
Po přestávce Antonín Kohout řekl, že si to rozmyslel a trest raději hned nastoupí, protože by
stejně nesehnal žádnou práci a nemohl svou
rodinu živit. Ve tři hodiny odpoledne téhož dne
byl dopraven do vězení okresního soudu v Příbrami.
O dalších osudech Antonína Kohouta a jeho
rodiny není nic známo. Podle sdělení Evy Zemkové o něm nejsou žádné další záznamy v knize
mužstva, uložené nyní v Archivu DIAMO. Ani
v evidenci obyvatelstva Březových Hor, zavedené roku 1880, on ani jeho rodina nejsou
zapsáni. Kohoutovi se nejspíš vydali hledat své
štěstí jinde.
S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

KALENDÁRIUM
8. dubna 1911
Schůzi Klubu českých turistů v Příbrami
navštívil profesor Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, předseda Českého olympijského
výboru a Klubu českých turistů a též
pozdější ceremoniář prezidenta.

10. dubna 1921
V příbramské Sokolovně se konala ustavující okresní valná hromada Církve československé, jejímž předsedou byl zvolen profesor František Kalous. Jednalo
se o dočasnou organizaci této církve.

11. dubna 1611
V Židenicích se narodil P. Jiří Pfefferkorn,
první svatohorský superior.

16. dubna 1971
Příbram navštívil sovětský publicista
Alexandr Krivopalkov, který zde dokumentoval působení Rudé armády v roce
1945.

21. dubna 1891
Na Březových Horách se narodil František Suchý, hudební skladatel a pedagog,
autor Hornické symfonie.

21. dubna 1311
Konrád se syny Jindřichem a Mikulášem
darovali biskupovi Janovi IV. huť, kterou
na příbramském panství předtím sami
zřídili. Nejstarší věrohodná písemná
zmínka o dobývání nerostných surovin
v Příbrami.

22. dubna 1761
Do kostela sv. Jakuba uhodil blesk a zabil
psa nalézajícího se na kostelní kruchtě,
ale jinak žádné škody nezpůsobil.

24. dubna 1931
Příbramská obec zakoupila budovy zrušené sklárny Mořice Hartmana a postavila zde dělostřelecká kasárna (nyní zrušená a přestavěná na byty).

27. dubna 1941
Konala se první valná hromada sloučených konzumních spolků – Podbrdského
spotřebního, výrobního a úsporného
družstva (budoucí Jednota Příbram).

29. dubna 1891
Narodil se na Březových Horách Jaroslav
Vacek, akademický malíř a profesor.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze
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Příbramsko mám rád,
protože je prostě nádherné
Proslavil se v mnoha bitvách během 2. světové války, nejprve jako pěšák, později jako legendární velitel našich tankových jednotek.
Za hrdinské činy na východní frontě obdržel nejvyšší sovětské vyznamenání, po únoru 1948 se vyhrotily jeho vztahy s nejvyššími
čs. armádními špičkami. Začal pochybovat o smyslu válečných útrap, dostavila se těžká životní krize. Dodnes však patří
k nejznámějším představitelům československého zahraničního protinacistického odboje.
Richard Tesařík se do Příbrami přestěhoval v šesti
letech. Pocházela odtud
jeho širší rodina, strýc
Richard měl ve spodní části
Pražské ulice obchod s pánskými klobouky, rodina
bydlela v Dlouhé ulici. TesaRichard Tesařík
řík tu navštěvoval obecnou,
poté měšťanskou školu. Na
přání rodičů se vyučil
obchodním příručím, přestože ho lákaly spíše
technické obory.
Měl velmi blízko k umění i ke sportu. „Takový
lesík, jako byla tehdy zvaná Nová Květná nedaleko
Dušník, přeskákat v korunách malých bříz z jednoho konce na druhý bylo jistě daleko zábavnější
a zajímavější, než projít lesík po nějaké cestičce,“
vzpomínal později. Možná za to mohla jeho
vysoká, štíhlá postava, možná na něj měli vliv
otec se strýcem, nadšení podporovatelé zrovna
vzniklého SK Příbram. Není proto divu, že
Richard Tesařík patřil také k aktivním členům
zdejšího Sokola.
Vojenská služba ho zavedla do Berouna. Vdobě
okupace sloužil na Podkarpatské Rusi, kde získával první bojové zkušenosti při obraně tohoto
československého území proti útočícím maďarským fašistům. Jako vlastenec se nemohl smířit
s okupací, a tak v roce 1939 emigroval do Polska.
Tam se zúčastnil prvního válečného střetnutí
s hitlerovskou armádou. Po odchodu do SSSR
vstoupil do československé jednotky v Buzuluku,
která tu vznikala pod velením Ludvíka Svobody.
V první bitvě na sovětském území se vyznamenal
jako velitel pěší čety u Sokolova, kde projevil
nebývalou statečnost.
Poté, co se stal velitelem tankové roty, se zapojil i do osvobozování Kyjeva. Spolu s Antonínem
Sochorem a Josefem Buršíkem obdržel Richard
Tesařík titul Hrdina Sovětského svazu. Domů se
Tesařík vracel jako velitel tankového praporu.
Při cestě k československým hranicím na něj však
čekala ještě jedna bitva – ta v Dukelském průsmyku. Při ní byl vážně zraněn a přišel o levé oko.
V letech 1945–1949 absolvoval tankovou akademii v Moskvě, v roce 1946 vstoupil do KSČ
a v roce 1950 se stal náčelníkem štábu velitelství
tankového a mechanizovaného vojska Ministerstva národní obrany. Postupně se začaly vyhrocovat jeho vztahy s nejvyššími armádními
špičkami, včetně ministra Alexeje Čepičky. Byl
přeřazen na nižší funkci, v prosinci 1953 zatčen
a devět měsíců vazebně vyšetřován v ruzyňské
a pankrácké věznici na základě vykonstruovaných obvinění ze ztráty utajovaných dokumentů
a dále ze zavinění autohavárie. Na základě intervence nejvyššího sovětského představitele
N. S. Chruščova byl v roce 1954 propuštěn, neboť
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Po stopách Richarda Tesaříka

MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA
Po vychození obecné školy pokračoval Tesařík na měšťanskou chlapeckou školu. Lákaly
ho technické obory, ale nakonec se vyučil
obchodním příručím.

SOKOLOVNA
Do Sokola chodil od sedmi let. Jeho nejoblíbenějším sportem byla lehká atletika. „Veškerý volný čas jsem trávil v tělocvičně, na
hřišti nebo u vody.“

HŘBITOV
Tesařík zemřel 27. března 1967 na infarkt.
Jeho urna je uložena na příbramském městském hřbitově v rodinném hrobě Wagnerových a Tesaříkových.

BUSTA V JIRÁSKOVÝCH SADECH
Autorem busty Richarda Tesaříka, která se
nachází v Jiráskových sadech, je příbramský
sochař Miloš Hruška. Bustu vytvořil v roce
1976.
S foto: Karolina Ketmanová

Sověti nesouhlasili s tím, aby nositel jejich nejvyššího vyznamenání byl vězněn.
Po propuštění jeho vojenská kariéra opět rostla,
velel tankové divizi, byl povýšen na generálmajora, stal se zástupcem velitele 1. vojenského
okruhu, zástupcem velitele 4. armády a v roce
1959 byl vyslán do Moskvy studovat vojenskou
akademii. Ani tady jeho konflikty neustaly. V roce
1960 byl ze studií odvolán, vyloučen z KSČ a propuštěn z armády. Dostavila se opět těžká životní

krize umocněná traumatickými válečnými vzpomínkami, alkoholem i podlomeným zdravím.
Zemřel takřka v zapomnění 27. března 1967 na
infarkt.
S Václav Bešťák
s přispěním Josefa Velfla

BRDY A PODBRDSKO

Rozhledna na Veselém vrchu:
Člověk by zde trávil hodiny
Příroda se začíná probouzet, a proto je mimo jiné dobré udělat si obrázek také o nedalekých rozhlednách. Začněme tou na
Veselém vrchu (489 m) nedaleko osady Mokrsko (součást obce Chotilsko), v sousedství vodní nádrže Slapy.

Rozhledna na Veselém vrchu vznikala jako základová stanice veřejné radiotelefonní sítě.

Rozhledna z nerezové oceli na Veselém vrchu
měří 42 m, má točité roštové schodiště
(137 schodů) a rozhledovou plošinou ve výši
25 m, na níž jsou na každé straně k dispozici
nákresy vyhlídkových bodů. Vznikla v roce
1999 jako základová stanice veřejné radiotelefonní sítě.
Za dobrého počasí je zde rozhled opravdu
impozantní, specifický tím, že odtud vidíme jak
Povltaví (významnou část Slapské vodní ná-

Muzeum života venkovského obyvatelstva středního
Povltaví v nedaleké Prostřední Lhotě

drže), tak i Brdy a Hřebeny. Člověk by zde mohl
trávit hodiny. Nedaleká Drtinova rozhledna,
jedno z nejkrásnějších míst středního Povltaví,
národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy
skály, hrad Vysoký Chlumec, zámeček Čelina,
brdský Třemšín, vrcholy Praha, Tok, Brda, celé
pásmo Hřebenů s barokním areálem Skalka. A to
nemluvím o dálkových pohledech na Šumavu,
Milešovku, Říp a vrcholy Krkonoš.
V souvislosti s výletem na Veselý vrch je třeba
zmínit také naučnou stezku Zlaté Psí hory, kterou v roce 1999 zřídil Český klub zlatokopů
u příležitosti světového mistrovství v rýžování
zlata na Kocábě. Stalo se tak v období, kdy se
společným úsilím řady měst, obcí a občanských
sdružení podařilo zamezit průzkumu ložisek
zlata (pod Veselým vrchem se ho prý skrývá
téměř 100 tun) s ohledem na zachování životního prostředí. Stezka vytváří okruh a vede
v blízkosti Veselého a Ostrého vrchu, kolem štoly Josef (vyražena v letech 1981–91 v souvislosti s geologickým průzkumem zlatonosných
ložisek) a dále do blízkosti Vltavy.
Zaparkovat můžeme na rozsáhlém parkovišti
na okraji Mokrska, otevřeno je v dubnu (so, ne,
svátek 11.00–17.00), v květnu (so, ne, svátek
10.00–17.00), v červnu, červenci, srpnu (denně mimo pondělí 10.00–18.00), v září a říjnu
(so, ne, svátek 11.00–16.00). Vstupné činí

Foto (2x): Jaroslav Hodrment

GPS poloha startu: parkoviště Mokrsko;
49.7457631N, 14.3387281E
Oblast: Střední Povltaví
Trasa: mapy.cz/s/hepudabuta
Délka: 850 m
Typ: pro pěší
Náročnost: nízká
Značení: z parkoviště na NS Zlaté Psí
hory, odbočit vlevo na žlutou
Zajímavosti na cestě: osada Mokrsko,
Naučná stezka Zlaté Psí hory
Další tipy na výlet: brdyapodbrdsko.cz

30 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Rozhlednu provozuje obec Chotilsko, u paty objektu se nachází stánek s občerstvením
a pohlednicemi. V nedaleké Prostřední Lhotě
můžete také navštívit Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví.
Při plánování výletu dodržujte aktuálně platná protipandemická opatření.
S Jaroslav Hodrment
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INSPIRACE

Šedesát stran za hodinu? To tak odpovídá
Podesáté hledal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR svého nejlepšího čtenáře. V tomto roce se pátralo po člověku,
který si v roce 2020 půjčil nejvíce elektronických knih. V Příbrami to opravdu nebylo složité. Na celé čáře vyhrála Martina
Dandová, která si stihla za rok půjčit nejen 40 e-knih, ale také 273 knih tištěných. Většinou tak ve svém krásném ušáku přečte
téměř jednu knihu denně.
JAK ŽIJE TAKTO NÁRUŽIVÁ ČTENÁŘKA?
Jsem člověk, který knížku bere všude s sebou,
ať už jde kamkoliv. Čtení je mým největším

koníčkem, kterému se nejvíce věnuju. Bez knih
si už neumím život představit.
ČTETE RYCHLEJI NEŽ JINÍ?
Myslím, že jsem průměrně rychlý čtenář.
Někde jsem slyšela, že člověk by měl v průměru
přečíst zhruba 50–60 stran za hodinu. Což by
u mě tak odpovídalo. Ale také zaleží na tom,
jakou knížku zrovna čtu.
JSOU KNIHY A ČTENÍ VHODNÉ TÉMA PRO
VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ?
Ano, je to výborné téma, o kterém si člověk
může povídat s ostatními lidmi. Každý má na
knížku jiný názor a pohled, a to je na tom to
úžasné.
POKUD NEZASÁHNE VYŠŠÍ MOC, BUDE
22. ZÁŘÍ V PŘÍBRAMI NOC LITERATURY.
PŘIJDETE?
Ano, ráda bych přišla. Už jsem o této akci slyšela a moc mě to zaujalo.

Nejlepší příbramská čtenářka loňského roku Martina
Dandová ve svém ušáku na čtení.
Foto: KJD

JAK SI KNIHY VYBÍRÁTE?
Podle názorů ostatních na internetu –
využívám Databázi knih, YouTube, Instagram. Nebo také na doporučení kamarádů či
na základě předchozí zkušenosti s autorem.
Když jdu do knihovny, tuším dopředu, co si
půjčím. Někdy se jdu ale pouze podívat, co
mi padne do oka.

STANE SE, ŽE VÁS KNIHA NEBAVÍ?
Bohužel se mi to stává. Sleduji nejrůznější lidi
na internetu, kteří mluví nebo píšou o knížkách,
a tak se dostávám i ke knihám, které bych běžně
nečetla.
JSOU PRO VÁS E-KNIHY
PŘÍJEMNÉ, NEBO JE ČTETE JEN TEHDY,
KDYŽ PAPÍROVÁ KNIHA NENÍ
K DISPOZICI?
E-knihy jsou pro mě příjemné a mnohdy
i pohodlnější, protože nezabírají doma tolik místa. Ale papírové knihy pro mě budou vždy na
prvním místě. Z knihovny si e-knihy půjčuju převážně, když není možnost si knihu půjčit v papírové podobě. Také mě baví knihy ve slovenštině,
a díky e-knihám a knihovně si je můžu číst.
JAKÁ BYLA VAŠE NEJLEPŠÍ KNIHA LOŇSKA
A CO ČTETE NYNÍ?
Nejlepší knížkou za minulý rok jsou pro mě Mlčící fontány od Ruty Sepetys. Výborný příběh ze
Španělska z doby vlády diktátora Franca. Momentálně čtu dvě knihy: Mlhu nad Shadow Sands od
Roberta Bryndzy a Černé léto od M. W. Cravena.
S Katka Nolčová
Knihovna Jana Drdy

Náměstí Hynka Kličky
se vrátilo k historické podobě
Díky městu a jeho příspěvkové organizaci
Technické služby města Příbrami (TSMP) se

podařilo v nedávné době uvést do odpovídajícího stavu parkovou úpravu na nám. Hynka

Kličky u objektu mineralogických sbírek Hornického muzea Příbram, národní kulturní
památky. Současný vzhled této části Březových Hor se přiblížil podobě, která zde existovala od 19. století do 2. poloviny 20. století.
Poté nebyla tomuto místu věnována náležitá
pozornost a vzniklo zde v podstatě zákoutí
lesa uprostřed náměstí, čímž došlo k degradaci celé lokality, tak často navštěvované
turisty z tuzemska i ze zahraničí. To však je
již minulostí. Opět se tu vyjímá soubor nádherných historických staveb v areálu Ševčinského dolu a za nimi kouzelné panorama Brd,
za což patří městu Příbram a TSMP velké poděkování.
S Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram

Provazochodecká show v roce 1910
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70. léta 20. století.

Foto (2x): HMP

NÁZORY

Dopis vyzývá
k zachování gymnázií
Středočeský kraj navrhuje v rámci takzvané optimalizace středočeského školství
mj. sloučení příbramských gymnázií. Proti tomuto záměru se postavila část
příbramské veřejnosti a nesouhlasí s ním ani vedení města. Redakce Kahanu
otiskuje otevřený dopis pedagogů z Gymnázia pod Svatou Horou, který oslovuje
středočeského radního Václava Švendu, jehož reakci rovněž publikujeme.

Svěží jarní
dekorace
Jaro je tu – astronomické i meteorologické.
A pro jeho připomínku i oslavu se nejdříve na
náměstí 17. listopadu a poté i T. G. Masaryka
a J. A. Alise a u Křižáku objevila pestrobarevná
výzdoba. Kde se vám líbila nejvíce? Napište svůj
názor na facebookový profil města.

Foto: Gymnázium pod Svatou Horou

Vážený pane radní,
vzhledem k událostem posledních týdnů si
dovolujeme oslovit vás, nového radního Středočeského kraje, který žije v Příbrami a je
seznámen se záměrem sloučit Gymnázium
pod Svatou Horou s Gymnáziem Příbram.
Naši studenti, rodiče studentů a velká část
příbramské veřejnosti vyjádřili svůj nesouhlas peticí (1850 podpisů), otevřenými dopisy
a oslovováním krajských zastupitelů. Snažili
se vysvětlit nesmyslnost rozhodnutí. Nechápeme, jak má být krokem ke zlepšení středního školství v Příbrami zrušení naplněného
Gymnázia pod Svatou Horou a zrušení šedesáti gymnaziálních míst. Pan radní Vácha studenty, rodiče ani nás nepřesvědčil. Je nám
stále vysvětlováno, že se jedná o dlouhodobý
záměr. To však neznamená, že jde o záměr
dobrý. Nevěříme, že zrušením Gymnázia pod
Svatou Horou bude školství ve Středočeském
kraji vzkvétat.
Vážený pane radní, prosíme o získání podpory
u vašich spolustraníků a koaličních partnerů
na základě informovanosti o situaci v našem
městě. Věříme vám!
S pedagogové Gymnázia
pod Svatou Horou

NA SLOUČENÍ JSOU V KRAJI JINÉ ŠKOLY
Mám zcela odlišný názor než kolega radní
Milan Vácha. Se situací jsem detailně obeznámen a podle mne existuje řada důvodů, proč
naše školy neslučovat. Pokud chceme v krajských školách zlepšovat podmínky pro
výuku, tak z důvodu nedostatku finančních

prostředků školskou síť optimalizovat musíme. Prioritně bychom to však měli řešit v místech s extrémně nízkou naplněností škol.
Taková zařízení, která mají třeba jen 100 žáků,
ve Středočeském kraji existují. V těchto případech naplněnost škol neodpovídá finanční
náročnosti jejich provozu.
Podle statistik je sice šance na přijetí na gymnázium v Příbrami mnohem vyšší než jinde,
ale na celý problém je však třeba se dívat
z více úhlů pohledu. Domnívám se, že právě
v okresním městě s velkou spádovostí by
měla být obě gymnázia zachována. Mimo
jiné proto, že z obou škol se mnoho žáků
dostává na vysoké školy. To přináší velké
benefity z hlediska vzdělanostní struktury
i budoucího uplatnění absolventů na trhu
práce.
Materiál, který navrhl sloučení gymnázií,
vznikl v minulém volebním období, kdy jej
zastupitelstvo vzalo pouze na vědomí. Radní
Vácha tedy dokument převzal a snaží se jeho
doporučení realizovat. Na druhou stranu je
třeba připustit, že v tuto chvíli panuje v radě
i zastupitelstvu většinový názor, že by k optimalizaci, tedy spojení příbramských gymnázií, dojít mělo. Na radě kraje 11. března jsem
proti tomuto návrhu vystoupil a argumentoval, hlasování však skončilo v poměru 8:3
pro sloučení. Při hlasování v zastupitelstvu
kraje 29. března budu rovněž proti. Když se
podíváme do statistik, existuje v kraji více
škol, které vybízejí ke sloučení. V Příbrami
taková škola není.
S Václav Švenda
radní Středočeského kraje
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Frontální výuka nefunguje,
musíme vést ke kritickému myšlení
Základní škola na Březových Horách představila novou vizi, jak připravovat své žáky na budoucí život. „Žáky bychom měli učit
hlavně takzvané měkké dovednosti a ty poté i hodnotit. Výstupem naší školy by měl být mladý člověk, který umí nejen
prezentovat svůj názor, ale i si ho obhájit,“ říká ředitel školy Josef Strejc.
K zásadním změnám ve výuce v ZŠ Příbram – Březové Hory mě vedlo zjištění České
školní inspekce, která píše o oblíbenosti školy
mezi dětmi. Podle výzkumu České školní
inspekce (TIMSS 2019) u žáků čtvrtých ročníků je situace následující: „Stejně jako
v minulém cyklu šetření TIMSS se i v roce 2019
potvrdilo, že žáci České republiky chodí do školy
v porovnání s jejich vrstevníky z ostatních zemí
EU nejméně rádi. Obliba školy v uplynulých
letech u českých žáků nestoupá, naopak je mírně nižší. Zatímco v letech 2007 a 2011 přibližně
72 % žáků souhlasilo s výrokem ‚Do školy chodím rád/a‘, v roce 2015 to bylo 68 % a v roce
2019 ještě o dva procentní body méně.“ Bohužel
toto je situace českých škol, je to vizitka českého systému vzdělávání a bohužel i nás učitelů.

k předmětu i své osobě, takže mnohem lépe
přijímají i nezábavné činnosti, kterým se nelze
vždy vyhnout.
BIFLOVÁNÍ ODZVONILO
V hodnocení žáků je důležité zaměřit se na
proces výuky, to bohužel v českých školách není
obvyklé. Většina českých učitelů klade důraz
na „nabiflované“ znalosti a ty hodnotí pomocí
standardizovaných testů nebo ústním zkoušením. Jen malá hrstka pedagogů si uvědomila,
že tomuto stylu hodnocení už dávno odzvonilo.
Žáky bychom měli učit hlavně takzvané měkké
dovednosti a ty poté i hodnotit. Výstupem naší

školy by měl být mladý člověk, který umí nejen
prezentovat svůj názor, ale i si ho obhájit. Nenechá sebou manipulovat, umí třídit a vyhledávat
informace a je empatický. Na internetových
stránkách naší školy zsbrezovehory.cz je uveden konkrétní hodnotící systém žáků, kterým
se budou vyučující řídit. V nové vizi je kladen
důraz na pozitivní motivaci žáků.
S Josef Strejc
ZŠ Březové Hory

KOMUNIKACE, EMPATIE, ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ…
Tento stav chceme změnit a školu žákům
zatraktivnit. Výuka musí být zábavná a zaměřená na učivo, lépe řečeno na dovednosti, které budou žáci v běžném životě potřebovat.
Jako příklad uvedu: komunikaci, empatii,
leadership, schopnost řešit různé problémové
(nové) situace a mohl bych pokračovat. Změní
se dva základní atributy – metody výuky
a hodnocení žáků.
Nejméně efektivním způsobem je přednáška, jinými slovy frontální výuka, kdy se všichni učí to samé. Při této metodě je jedno, jestli
učím deset nebo sto žáků, jen potřebuji dostatečně velkou učebnu a silný hlas. Je ostudou
českého školství, že právě tato forma výuky
u nás jasně dominuje. Metody, kdy žák je
pasivní, jsou nejméně účinné, a podle mého
názoru je takto vedená výuka špatná.
OBJEVOVAT A TVOŘIT
Dobrá didaktika se vyznačuje aktivním
zapojením žáků do vyučovacího procesu.
Dobré vzdělávání neznamená, že si žáci zapamatují látku, kterou se doma naučili. Dobré
vzdělávání je takové, při němž si žáci zapamatují, co v hodině objevili a vytvořili. Skupinové a individuální metody budou ve škole
jasně dominovat a frontální výuka úplně
nevymizí, protože jsou témata, která se jinak
vyučovat nedají. Pestré výukové způsoby jsou
nejdůležitějším prvkem motivace, základ pro
zapojení žáků do smysluplné školní práce.
Pokud chceme mít aktivně pracující třídu,
musíme žákům předložit nabídku pestrých,
zábavných a prakticky zaměřených aktivit.
Pak pro nás pracuje efekt novosti, konformní
procesy i to, že nejlépe člověk dělá ty věci,
které ho baví. Tím, že nabízíme žákům pestré
a zábavné aktivity, zlepšujeme jejich vztah

| 30 |

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc duben.Tajenka ze zpravodaje č. 3/2021:
Závoj svaté Albíny zaplavuje doliny. Knihu vyhrává Jana Krutská. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář/ka,
jehož/jejíž správně vyluštěná tajenka bude doručena jako desátá v pořadí, od nás dostane pěknou
knihu.

