ZPRAVODAJ MĚSTA PŘÍBRAM G ČERVEN, ČERVENEC 2016 G ROČNÍK XXV

Kahan
11

|

MĚSTO
PLNÉ ENDORFINŮ
Příbram běžela svůj první
půlmaratón

14

|

JAK BUDE VYPADAT
AQUAPARK
Zapojte se také vy do příprav
před rekonstrukcí

18

|

INTERVIEW
S LUBOMÍREM MIXLEM
Kdyby nebyla voda v Brdech,
můžeme čerpat z Vltavy

Příbramáci
si oslavy
800 let města
užili

W W W . PRIBRAM . EU

inzerce

OBSAH ČÍSLA

4
5
6
7
15

JEDNODUCHÁ
REGISTRACE

inzerce

INFOSERVIS
MĚSTA
PŘÍBRAMI

20

ROZTLAČIT LOKOMOTIVU…

DALŠÍ ÚSPĚCH CENTRA SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

B

TISÍC POZDRAVŮ Z PŘÍBRAMI
NA 800 FOTOGRAFIÍCH

PŘÍBRAM SE PREZENTOVALA JAKO MĚSTO,
KDE JE RADOST ŽÍT

FOTOREPORTÁŽ
Z OSLAV 800 LET PŘÍBRAM

DOTAZNÍK – REKONSTRUKCE
AQUAPARKU PŘÍBRAM

VELKÁ RODINA
NA KRAJI LAZCE

Děti změnily podchod k nepoznání ...........................................................................

4

Hledají se významní Příbramané...............................................................................

4

Gottwald do Písku ....................................................................................................

5

Prokopská pouť už za několik dní..............................................................................

5

Tisíc pozdravů z Příbrami na 800 fotografiích ...........................................................

5

Příbramský půlmaratón............................................................................................ 11
Nejaktuálnější prázdninová mapa lesních cest a stezek v Brdech ................................ 12

Stačí jen vaše mobilní telefonní číslo,
e-mailová adresa a ulice vašeho
bydliště/podnikání.

Jak bude vypadat plavecký areál, závisí i na vás......................................................... 14

On-line na www.infoservis.pribram.eu
nebo na základě formuláře, který je

Kdyby nebyla voda v Brdech, můžeme čerpat z Vltavy ............................................... 18

Šalmaj 2016: Letos dvoudenní výlet do historie......................................................... 17

Najděte si nového parťáka ........................................................................................ 22
(Městský úřad, Knihovna Jana Drdy,
infocentrum na Zámečku-Ernestinu,
aquapark).
Registrace zabere 20 vteřin
vašeho času.
Služba ZDARMA.

|2|

Nabídka bytů a nebytových prostor........................................................................... 22
Kalendář akcí ........................................................................................................... 23

Kahan – Zpravodaj města Příbram, vychází měsíčně, slouží k informování občanů města Příbram.
Vydává: Město Příbram, Tyršova 108 (IČ: 00243132) pod registračním číslem Ministerstva kultury
ČR E11726 v nákladu 15 500 výtisků. Do každé domácnosti v Příbrami je doručen jeden výtisk
zdarma. Místo vydání: Městský úřad Příbram, Odbor kancelář města, Příbram I, Tyršova 108,
tel.: 318 402 281, e-mail: kahan@pribram.eu. Příjem inzerce: Odbor kancelář města,
tel.: 318 402 281, e-mail: kahan@pribram.eu. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. Redakční
rada: Ing. Jindřich Vařeka, Bc. Zuzana Kučerová, Bc. Alena Ženíšková, Mgr. Václav Švenda, Pavlína
Svobodová, JUDr. Pavel Čámský, Václav Bešťák. Šéfredaktor: Stanislav D. Břeň. Redakční uzávěrka
je 15. den předchozího měsíce. Další zprávy radnice na www.pribram.eu nebo na adrese
facebook.com/mestskyuradpribram. Toto číslo vychází 26. června 2016.

ez přehánění, tisíce Příbramanů si letošní
jubilejní oslavy přišly užít. Někdo rád tradice, jiný vodní sporty, někdo dechovku
a jiný třeba Lucku Bílou. Kdo chtěl, ten si vybral.
A co bylo toho všeho účelem? Proč takového
hemžení? Vždyť na populární zpěváky si můžeme zajet do Prahy a za sportem třeba do Alp.
Smysl toho všeho je skryt ve slovech, jako
jsou: pospolitost, patriotismus, pocit sounáležitosti, ale také třeba tradice, vzpomínky a uvědomění si toho, že všichni žijeme v jednom
městě, které patří Nám. Pokud chceme, aby
místo, na kterém žijeme, vzkvétalo, musíme
sami něčím přispět.
Příbram je město nás všech a žádný vyslanec
shůry k nám žádný zázrak udělat nepřijede.
Budeme mít jenom to, na co si sami ušetříme
a co si sami zbudujeme. Město bude uklizené
a opečované natolik, kolik my sami budeme
ochotni přispět. Neexistují žádní Oni a My.
Pokud My nebudeme třídit odpad, nemůžeme
říkat, že Oni špatně spočítali náklady, a proto
platíme moc za odvoz popelnice. Pokud není
v jeden moment uklizený čerstvě napadaný
sníh, anebo posekaná tráva, je to proto, že My
jsme nebyli ochotni vzít do ruky hrablo nebo
kosu, anebo připlatit ze svého více těm, kteří
se o to mají starat.
Pokud chceme žít v prosperujícím městě
plném života, můžeme přispět velmi snadno
tím, že se účastníme společných akcí. Pokud
přijdeme oslavit advent nebo zafandit fotbalu
na Naše náměstí a koupíme si tam pivo a dětem
limču, stánkaři k Nám přijedou i příště a obchody kolem budou mít více lepšího zboží. Není
lehké lokomotivu roztlačit, ale až se jednou rozjede, můžeme se povozit.
Městské slavnosti mohou být tím prvním krokem k překonávání bariér mezi lidmi žijícími
v témže městě. Dříve lidé korzovali v neděli právě proto, aby se rodiny a přátelé potkávali,
pozdravili se a mohli probrat věci společné.
Milí Příbramané, poděkujme sami sobě. Svou
účastí jsme dali všem organizátorům všech
sportovních a společenských událostí najevo,
že má smysl se v našem městě o něco snažit.
P.S.
Zprávy z policie hovoří o tom, že v průběhu
oslav prakticky nedošlo k žádným incidentům,
které by stály za zmínku, a rovněž nebyl hlášen
ani náznak jakékoliv kriminální činnosti související s oslavami. Záchytná stanice byla prázdnější než kdy jindy. A mimochodem, technické
služby uklidily všechna místa oslav ještě tu noc.
Co dodat? Snad jen to, že Příbram načala další
stovku s grácií.
S Jindřich Vařeka
starosta města
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KRÁTCE
Zlaté medaile
k 800. výročí

Karta seniora se slevami na plavání, bruslení
i do OBI

Po stříbrných pamětních medailích
k 800. výročí první písemné zmínky o Příbrami se chystá vydání zlatých medailí. Ražbu
i prodej zajišťuje Spolek Numismatika Příbram. Případní zájemci mohou kontaktovat
jednatele spolku Jána Chvalníka na e-mailové
adrese: janchvalnik@seznam.cz. Stříbrné jsou
již rozebrány a předpokládá se ražba několika
desítek zlatých medailí.

Držitelé Karty seniora města Příbram
mohou nově čerpat slevu na vstup do plaveckého bazénu a na bruslení. Svou speciální
nabídku ve formě 10% slevy na celý nákup
a veškerý sortiment přinesl také příbramský
hobby market OBI. „Pro uplatnění slevy se stačí prokázat Kartou seniora na informacích
OBI. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejpozději do 28. srpna 2016 a vždy pouze na
jeden nákup na osobu,“ sdělila místostarostka Příbrami Alena Ženíšková. Kartu seniora nedávno
představil Senior Point Příbram ve spolupráci s městem. Na základě jejího držení mohou instituce nebo firmy nabídnout seniorům nejrůznější výhody. O kartu lze zdarma požádat v Senior
Pointu v Žežické ulici (více info na tel.: 778 779 898).

Děti změnily podchod k nepoznání
Podchody bývají oblíbeným místem vandalů, nejinak je tomu i ve Školní ulici v Příbrami. Na
Mezinárodní den dětí se v jednom z nich ale radikálně změnila atmosféra. Město Příbram ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb a centrem Bedna zde uspořádaly akci s příznačným
názvem Vymaluj si podchod. Na nové výzdobě se podílely děti a mládež. Akce se konala v rámci
prevence kriminality, a proto se účastnili také asistenti prevence kriminality. Ti mají v Příbrami na
starosti nejen monitorování rizikových míst a komunikaci s lidmi na okraji společnosti, ale také
osvětu.

Školy se zapojují do projektu kvalitnějšího
vzdělávání
Na začátku května byl zahájen projekt Místního akčního plánu ORP Příbram, který je zaměřen
na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání
v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání. Projekt má trvat do 31. října 2017. V současné době realizační tým projektu
oslovuje zástupce jednotlivých škol na území ORP Příbram. Očekávaným výstupem plánu je dohoda
o prioritách vzdělávací politiky, tedy tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023. Dále vznikne
soubor aktivit, ve kterých budou navržena konkrétní řešení místních problémů. Aktivity mohou
být následně uplatnitelné v žádostech o podporu z rozpočtu nadací, místních samospráv nebo krajských a státních dotačních programů nebo jiných operačních programů. Projekt financuje MŠMT
(95 %), město Příbram a MAS Podbrdsko (5 %).

Dominik Duka
celebroval na Svaté
Hoře
Svatou Horu navštívil kardinál Dominik
Duka, který zde v neděli 5. června sloužil bohoslužbu pod širým nebem. Ta se konala nejen při
příležitosti slavnostního otevření svatohorského areálu po roční rekonstrukci, ale zejména
v upomínce 283. výročí korunovace milostné
sošky Panny Marie svatohorské. Kardinál
vyzdvihl význam Svaté Hory jako jednoho z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách. Několik set návštěvníků mohlo navštívit také nové
svatohorské poutní muzeum, kde se nacházejí
exponáty ze sbírek Svaté Hory i předměty nalezené v průběhu rekonstrukce.
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Další úspěch Centra
sociálních
a zdravotních služeb
Neuvěřitelnou částku 8,2 mil. korun získalo
Centrum sociálních a zdravotních služeb Příbram pro dětské skupiny – dříve městské jesle.
Dětská skupina Beruška je určena pro děti ve
věku 1—3 let (max. 17 dětí), skupina Sluníčka
pro předškoláky ve věku 2—5 let (výjimečně
1,5 roku, max 23 dětí).
„Tato služba v plném rozsahu nahrazuje činnost střediska městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram,“ uvedla místostarostka Alena
Ženíšková. Z toho důvodu došlo od 1. června ke
změně názvu na Dětské skupiny a rehabilitační
stacionář.
„Považuji to za velký úspěch. Město na tuto
činnost v minulosti nikdy finanční prostředky
nečerpalo. Opravdu není běžné získat tak štědrou
dotaci pro dětské skupiny,“ uvedla místostarostka. Rodiče mohou přihlašovat děti od 1. června
letošního roku.

Hledají se významní
Příbramané
Při příležitosti letošního 800. výročí chce Příbram ocenit významné občany. Do 31. srpna
letošního roku tak lze předávat návrhy osob,
které se zasloužily o rozvoj a dobré jméno města. Vybraní budou oceněni stříbrnou pamětní
medailí. Nominace lze posílat na adresu
kahan@pribram-city.cz.

Čekají nás letní
farmářské trhy
Tradiční příbramské farmářské trhy se budou
konat v těchto termínech:
2. 7., 16. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9. a 17. 9. 2016.
Konají se vždy na Dvořákově nábřeží.

Výstavba „kruháku“
ovlivňuje dopravu
v Příbrami
Již několik týdnů se na Skalce v blízkosti
D4 buduje okružní křižovatka. Od 10. června
byla zahájena druhá etapa výstavby, která
má trvat do 13. srpna letošního roku. V souvislosti se změnou prací došlo k uzavření silnice III/00412 a linky D51, D99 a D85 ve
směru Příbram – Praha odbočují již v Jiráskových sadech na trasu Jinecká, Dobříšská
a dále po III/11417, III/11421 přes letiště na
III/00412. V důsledku těchto úprav nejsou
obsluhovány zastávky v Příbrami, počínaje
Sevastopol. nám.

Spartak úspěšný ve Francii
Spartak Příbram přivezl první místo z turnaje partnerských měst ve Francii. Turnaj se konal ve dnech
13. až 16. května v partnerském městě Anor, ato při příležitosti 100. výročí založení tamějšího fotbalového
klubu. Turnaj s mezinárodní účastí osmi mužstev vyhráli příbramští hráči bez jediné porážky.

Gottwald do Písku
Příbramští zastupitelé rozhodli o tom, že socha
Klementa Gottwalda, která přibližně čtvrtstoletí
ležela v depozitu, přejde do vlastnictví Alšovy
jihočeské galerie. Vzhledem k tomu, že se jedná
o umělecký předmět, Příbram hledala možnost,
jak sochu zachovat. V minulosti byla nabízena
několika institucím, žádná z nich ale neprojevila
o dílo zájem. Do roku 1990 se socha nacházela
na náměstí Velké říjnové socialistické revoluce
(dnes náměstí 17. listopadu) v Příbrami. Odhalena byla v roce 1976 (na snímku) jako druhé
provedení sochy zhotovené akademickým
sochařem Břetislavem Bendou, o rok dříve byl
první odlitek instalován právě v Písku.

Prokopská pouť už za několik dní
Po nedávných velkých hornických slavnostech v Příbrami se za několik dnů uskuteční další
významná událost, která se váže k hornické tradici. V neděli 3. července se uskuteční 27. Prokopská
pouť. Tato největší hornická pouť v Česku je doprovázena kulturními vystoupeními, dobovými
scénkami, kostýmovanými průvody i staročeskými trhy.

Změny jízdních řádů MHD
Upozorňujeme občany, že od 1. 7. 2016 dochází ke změnám jízdních řádů MHD Příbram.
V rámci úsporných opatření došlo na některých linkách k redukci spojů z důvodu jejich malé
vytíženosti. V praxi tak dochází ke sloučení některých spojů a tím prodloužení časového intervalu mezi nimi. Zcela nevytížené spoje byly zrušeny.
Z těchto důvodů je nutno věnovat pozornost výlepu nových jízdních řádů. Ty bude
dopravce na zastávkách vylepovat od 27. 6. do 1. 7. 2016. V současné době jsou již jízdní
řády zveřejněny v celostátním informačním systému jízdních řádů na adrese:
http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2 (ve vyhledávači nutno zadat počátek čísla linky 305).
Více na www.pribram.eu

Tisíc pozdravů
z Příbrami
na 800 fotografiích
Do neděle 21. srpna můžete navštívit výstavu Tisíc pozdravů z Příbrami s podtitulem
Podoby města na historických pohlednicích,
medailích a obrazech. Protože se expozice koná
v souvislosti s 800. výročím města, je vystaveno na 800 pohlednic datovaných od 60. let
19. století do poloviny 20. století. Zobrazena
je podoba města v proměnách času, zaniklá
zákoutí Karlova náměstí (dnešní Ryneček),
Hořejší a Dolejší Obora před úpravami i původní
Plzeňská ulice. Připomenuta je také báňská akademie, později Vysoká škola báňská a její sídlo
v budově Zámečku-Ernestina. Samostatnou
část výstavy tvoří téma Svatá Hora a Březové
Hory z první poloviny 20. století. Na výstavě
je možné zakoupit knihu pohlednic s jejich
popisem.
Vystavené medaile zapůjčila Česká numismatická společnost, pobočka Příbram. Ve výběru ze sbírky uvidí návštěvníci rozsáhlý soubor,
na kterém je vyobrazeno město i jeho slavné
osobnosti. Díky spolupráci se Státním okresním
archivem je výstava doplněna nejen fotografiemi města z 60.–90. let 19. století, ale také
dobovými plány města, ulic i jednotlivých
domů. Na výstavě spolupracoval spolek Příbramští betlemáři.
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OSLAVY MĚSTA

FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV 800 LET PŘÍBRAMI

Příbram se prezentovala jako město,
kde je radost žít
„Do dalších 800 let bych Příbramákům přál to, aby se jim v Příbrami líbilo a aby už nebylo módní snažit se z Příbrami odejít,“
řekl před nedávnými oslavami města starosta Jindřich Vařeka. Městské i hornické slavnosti o víkendu 10. a 11. června
ukázaly Příbram ve velmi dobrém světle.
Bylo samozřejmé, že město bylo vyčištěné,
trávníky a záhony upravené a na mnoha místech
se v předchozích týdnech opravovalo. Mnohem
důležitější byl ale celkový dojem, který si mohlo
odnést mnoho občanů i návštěvníků. Totiž že
Příbram není město s temnými zákoutími
poznamenané kriminalitou a nezaměstnaností.
Příbram se po letech představila jako moderní
centrum podbrdského regionu, které dokáže
ukázat otevřenou a přívětivou tvář. Pro lidi
různého věku i zájmů. Spojení významných
evropských hornických slavností s městskými
oslavami moderního střihu na Novém rybníku
podpořilo myšlenku, že Příbram může být atraktivním místem pro současný život a zároveň se
hlásit ke svým dlouholetým tradicím.
Ilustrují to následující příklady…
S LUCERNOU V RUCE
Kouzlo pátečního hornického průvodu spočívalo v tom, že se odehrával až po setmění.
Vedle horníků z mnoha evropských zemí, měst
a spolků se připojily také děti z příbramských
mateřských a základních škol. Mnohé z nich
pak oděné do šatů permoníků a s rozžatými
lucernami. „Průvody tady trénujeme každý
týden už do začátku roku,“ reagoval s úsměvem
jeden z příbramských obyvatel na podiv
návštěvnice z Jihlavy nad tím, že malí permoníci
vydrží večer šlapat takovou dálku. V průvodu
panovala nejen dobrá nálada, ale také duch
pospolitosti. Ten mu dodávala velká účast spolků ze zahraničí. Když se průvod o počtu zhruba
dvou tisíc účastníků blížil na Březové Hory,
spousta z těchto sdružení zanotovala hornické
písně ve svém jazyce. Březohorští občané
i návštěvníci města je pak vítali potleskem nebo
tradičním Zdař Bůh.
HVĚZDY ŠOUBYZNYSU V LETNÍM KINĚ
Ve stejné době se přibližně dvě tisícovky převážně mladých lidí těšily z vystoupení svých
hudebních idolů. Fanoušky, kteří se mohli prostřednictvím ankety vyjádřit, koho si přejí v letním kině vidět, svým pěveckým a někdy
i akrobatickým vystoupením bavili Leoš Mareš,
Dara Rolins, Olga Lounová, Atmo Music nebo
Gipsy CZ.
NOVÁK PLNÝ ZÁBAVY
Mnoho dětí i jejich rodičů nebo prarodičů
bude zase vzpomínat, jak na Nováku mohli prozkoumat techniku vojáků, policie, zdravotníků
nebo hasičů. Budou si pamatovat vtipná vystoupení Youtuberů, pohyby na vodě v aquazorbingové kouli, střelbu na laserové střelnici, pocit
zvnitřku výzbroje hokejového brankáře, nápaditost, s jakou se prezentovaly místní spolky,
sdružení a instituce, dětská vystoupení Dády
Patrasové a Jakuba Smolíka.
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Zejména v sobotu odpoledne a večer bylo
v některých částech Příbrami pusto a prázdno.
Všichni byli na slavnostech. Z rozhovorů s lidmi
na Nováku, Březových Horách nebo na náměstí
T. G. Masaryka bylo možné si utvořit jednoznačný závěr: Většina lidí byla ze slavností nadšená.
A možná tak dostala jeden velký impuls, aby
z města opravdu nechtěla odcházet.
S sdb
MILÍ KOLEGOVÉ,
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
oslavy jsou za námi a já cítím
velkou potřebu poděkovat
těm, kteří se obětavě tohoto
náročného úkolu se ctí zhostili. Mnozí se podíleli nejen
na přípravách, ale také sami
zajišťovali hladký průběh.
Starosta a místostarostové měli své úkoly
v souvislosti s oslavami rozdělené. Mé osoby se
týkala příprava doprovodného programu na
Novém rybníku a festivalu Novák 800.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za přípravu pátečního doprovodného programu celému integrovanému záchrannému systému.
Velký obdiv a dík patří Policii České republiky,
Městské policii Příbram, Armádě ČR, hasičům
profesionálním i těm dobrovolným, oblastní
nemocnici, vězeňské službě, Červenému kříži
a všem dalším, bez kterých by se tak pestrý
a bohatý program nemohl nikdy uskutečnit.
Také dobrovolníkům patří zvláštní poděkování za obrovské nasazení. Jejich výdrž a zodpovědný přístup výrazně napomohly
k profesionálnímu a bezchybnému průběhu
oslav. Nerada bych také zapomněla na zajištění
bezpečnosti průběhu oslav. Součinnost státní
policie, městské policie a bezpečnostní agentury vysloveně byla příkladná.
Zvláštní poděkování si zaslouží i zaměstanci
městského úřadu. Bez nasazení mnohých z nich
by žádné oslavy proběhnout také nemohly.
Mrzí mne jen jediné, a to, že nemohu všechny
aktéry osobně vyjmenovat. Byl by to příliš dlouhý seznam. Všem moc děkuji a těším se na… už
mám nápad na další akci.

oslav byla příprava organizačně nesmírně náročná a podílelo se na ní velké množství lidí, kteří
si zaslouží poděkování. Protože jsem se více účastnil příprav hornických slavností, tak své díky
směřuji především všem, kteří zajišťovali program 20. setkání hornických měst a obcí a také
16. evropského dne horníků a hutníků.
Děkuji tedy Spolku Prokop a Cechu příbramských horníků a hutníků, Hornickému muzeu
Příbram, Státnímu okresnímu archivu Příbram,
Policii České republiky a Městské policii Příbram, oblastní nemocnici, zdravotnické
záchranné službě, dobrovolným i profesionálním hasičům, Technickým službám města Příbram, školám mateřským, základním
i středním, školním jídelnám.
Dále děkuji Svaté Hoře za přípravu hornické
bohoslužby a Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Vojtěcha za spolupráci při organizaci předání
cen Český permon. Sokolu Příbram za poskytnutí prostor pro registraci účastníků a setkání
s hornickými spolky i mnoha dalším.
Zvláštní poděkování si zaslouží také malí permoníčci i jejich rodiče, mažoretky a hornické
kapely za účasti v průvodech, GymTV za vzornou dokumentaci oslav, armáda dobrovolníků
za práce všeho druhu a v neposlední řadě také
zaměstnanci městského úřadu, a to za příkladné
nasazení a obrovské množství energie, kterou
do oslav vložili.
Na závěr si dovolím poděkovat i vám, vážení
Příbramané, za to, že jste se přišli bavit a vytvořili hornickým slavnostem krásnou atmosféru.
Letošní oslavy ještě zdaleka nekončí a já se
těším, že se opět setkáme na dalších akcích. Ať
již na koncertech Příbramského kulturního léta
či na druhém vrcholu oslav, kterým bezesporu
bude Příbramská svatohorská šalmaj ve dnech
9. a 10. září.
S Václav Švenda
místostarosta Příbrami

Oslavy odstartovala Snídaně s Novou z areálu Nového rybníka

Ukázka zásahu hasičů

Dynamická ukázka práce Policie ČR

foto: Příbram.cz

Nový rybník: Děti slaví 800

Perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků

Páteční čepobití

Průvod zdobili permoníčci z příbramských škol a školek

Setkání kamarádů

S Alena Ženíšková
místostarostka Příbrami

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
hlavní část letošních oslav
800. výročí města je již minulostí a já věřím, že většina
z nás je bude mít ve vzpomínkách spojené s příjemnými
prožitky. Vzhledem k bohatému programu a rozsahu
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FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV 800 LET PŘÍBRAMI

Bez dobrovolníků by to při oslavách nešlo

Autogramiáda Olgy Lounové

Zdař Bůh!

Starosta Příbrami Vařeka třímá putovní prapor

Showman Leoš Mareš

Radek Banga z Gipsy.cz

Průvod dorazil na náměstí T. G. Masaryka

K vidění byly krásné uniformy

Zahraniční hosté

Stužkování praporů

K oslavám se připojila i Rakovnicko-protivínská dráha

Paddleboarding v akci

Členové kapely Atmo Music v Příbrami pokřtili nové CD

Hornickou bohoslužbu celebroval Mons. Václav Malý
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Sobotní hornická paráda
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FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV 800 LET PŘÍBRAMI

PŘÍBRAMSKÝ PŮLMARATON

Příbram plná endorfinů
Proč se takhle ničí, ptá se na Rynečku asi padesátiletá žena, která sleduje míjející běžce. Zničit se v pozitivním smyslu slova byl cíl
přibližně čtyř stovek závodníků, kteří se postavili na start Příbramského půlmaratónu, který se konal v sobotu 18. června. Součástí
sobotní akce byl také běh dětí a celodenní program.

Výsledky

Dáda Patrasová roztančila malé i velké

Městečko pod hrází

ŽENY
1. Ivona Rejsková
2. Michaela Dimitriadu
3. Kateřina Hradecká

1.32:06
1.32:48
1.35:00

MUŽI
1. Jan Hostička
2. Petr Švarc
3. Jaroslav Dražan

1.16:55
1.20:10
1.21:20

TÝMY
1. Triklub Příbram
2. TJ Tatran Sedlčany
3. Srdco-běžci

1.16:43
1.23:27
1.31:46

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY NA:
www.pribramskypulmaraton.cz

Foto: Stanislav D. Břeň
Vodní fotbal

You Tuber Johnny Valda na fotce z fotobudky

„Souboj do posledních metrů,“ komentuje
moderátor závodu. A dva borci na náměstí
T. G. Masaryka v Příbrami uhánějí k cíli způsobem, který napovídá, že jde o hodně. A jde
o hodně. V čase kolem hodiny a tři čtvrtě se blíží
k cíli historicky prvního příbramského půlmaratónu. Doběhli a na náměstí jim aplauduje
několik set lidí.

Monkey Business

Moderátorské trio

PROBĚHNOUT SE MĚSTEM
První příbramský půlmaratón měl ideální
podmínky. Hlavní běh začal v šest večer, obloha
byla modrá a přes sluneční kotouč se chvílemi
přenesla bílá mračna. Na start na Dvořákově
nábřeží se od rána postavily stovky závodníků –
v rámci dětské soutěže, fitness běhu, štafet
i hlavního závodu. Na start, do ulic města i do
cílové rovinky je přišly podpořit další stovky
Příbramanů.
Hlavní běh zahájil starosta Jindřich Vařeka.
Závodníci se vydali přes náměstí T. G. Masaryka,
kde na ně čekala vydatná podpora fanoušků,
dále přes Pražskou ulici, Milínskou k Drupolu,
přes Flusárnu k zimáku a na náměstí 17. listo-

padu. I zde se běžci vedle vítaného občerstvení
dočkali podpory příznivců. Dále pokračovali
ulicí Osvobození, Březnickou a Čs. armády zpět
na Dvořákovo nábřeží.
SPOKOJENÍ BĚŽCI I DIVÁCI
„Dobře,“ odpovídá s úsměvem asi třicetiletá
sympatická blondýnka na otázku, jak se jí běželo.
„Velmi pěkně připravený závod,“potvrzuje opodál
stojící muž, který si protahuje lýtkové svaly. „Moc
dobře ne, běžel jsem takhle dlouhou trať poprvé,“
dodává místostarosta Václav Švenda, který se
také postavil na start závodu. Když ale přehlédl
náměstí plné spokojených lidí, kteří si po běhu
vychutnávali hudební program, dodal s úsměvem: „Takhle se mi to líbí, takhle to má v Příbrami
vypadat.“ Jsou vidět i prohry se šťastným koncem. „Jsme asi poslední,“ říká člen jedné ze štafet
slečně na kraji trasy. Zastavuje se, slečna jej bere
za ruku, dává mu pusu a odcházejí.

NOVÁ BĚŽECKÁ TRADICE
Dobrá pověst běžeckých závodů, které ve
městě už mnoho let organizuje Triklub Příbram,
výrazně přispěla k tomu, že první příbramský
půlmaratón se opravdu vydařil. „Hodně lidí
začalo běhat a trénovat. Přeju vám, ať to vydrží
a nekončíte tímto závodem,“ vzkazuje Petr Švarc
z pořadatelské organizace. Václav Švenda při
předávání cen podotkl: „Věřím, že se tu uvidíme
za rok, protože naše heslo je Příbram běží.“
V cíli na náměstí T. G. Masaryka by se daly
endorfiny hrablem shrabovat. Někteří se objímají, jiní viditelně špatně našlapují a ošetřují
namožené nohy, další doplňují kalorické ztráty
a jiní si vyměňují prožitky s přáteli. Protože
účastníci závodu jsou podpořeni chemií, kterou
znají pouze běžci, tedy endorfiny, vládne zde
přátelská, veselá a euforická nálada. Být v takové společnosti a mít takové zážitky je možná
důvodem, proč se tito lidé tak rádi „ničí“ na
dlouhých tratích.
S Stanislav D. Břeň

Hlavní hvězdou byla Lucie Bílá
Nadšené publikum
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Foto: Pavlína Svobodová, František Gahler, Martin Menšík, GymTV, Dominik Pokorný
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Nejaktuálnější prázdninová mapa lesních cest a stezek v Brdech
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HLAVNÍ TÉMA

Jak bude vypadat plavecký areál,
závisí i na vás
Stálé i náhodné návštěvníky příbramského aquaparku občas napadne myšlenka, zda by si areál okresního formátu nezasloužil
výrazně lepší parametry. Nevyhovující stav se současná radnice rozhodla ukončit. Zastupitelstvo vzalo na vědomí obsah
dokumentu Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram, úkolem městské rady je teď příprava podrobnějších podkladů a dalších
kroků. „Úkolem“ pro občany je vyjádřit se k nové podobě aquaparku.
Dojde k sanacím stavebních konstrukcí,
výměně bazénové technologie nebo úpravě
přelivových ploch.
Dispozičně se přemodelují části vnitřních
prostor, stavba nově zabere i některá současná venkovní prostranství. „V projektu je
navrženo rozšíření vstupní haly s občerstvením. Bistro by disponovalo průhledem do
bazénové haly a v letních měsících by sloužilo
také pro návštěvníky koupaliště,“ upřesňuje
předkládané změny jejich autor architekt
Jaroslav Malý. Jednu z variant rozšíření wellness části představuje vybudování přístavby v místě aktuálně nevyužívané terasy
navazující na malý bazén. „Navrhovaná
opatření nejen zvýší atraktivitu zařízení a tím
pádem jeho návštěvnost, ale mají zároveň
i snížit provozní náklady,“ vysvětluje Václav
Švenda. V případě finanční rezervy se zásahy dotknou i letního koupaliště.
ÚVĚR NENÍ PŘEKÁŽKOU

Foto: Město Příbram

Předběžná analýza vyčíslila náklady na
rekonstrukci na 100 milionů korun, zatím
jde ale o hrubý odhad. „V současné chvíli
jsou náklady na provoz i na nutné opravy,
které udržují aquapark v provozuschopném
stavu, ekonomicky i jinak neefektivní. I kdybychom teď do rekonstrukce nešli, stejně by
bylo nutné opravy a výměnu technologií provést,“ zdůvodňuje rozhodnutí místostarosta
města Příbrami Václav Švenda. Objekt byl
uveden do provozu v roce 1977 a trpí dlouhodobým podfinancováním. Projektová
studie zmiňuje zejména stáří a fyzické opo-

Co je v plánu?
– rozšíření wellness zóny
– rekonstrukce dětského bazénu
a vybudování vnitřního dětského
brouzdaliště
– rekonstrukce vířivých van
– rekonstrukce šaten a sprch
– rekonstrukce a rozšíření parní kabiny
– úprava přelivových žlabů
– úprava odvodnění pochozích ploch
– přesun zaměstnaneckých provozů
z přízemí do suterénu
– rozšíření vstupní haly se vznikem
občerstvení i pro mokrou část
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třebení stavebních konstrukcí, špatný technický stav instalací a nedostačující bazénovou technologii.
Nelíbí se ani portfolio nabízených služeb,
které odvádějí potenciální klientelu do
jiných, lépe vybavených sportovišť. „Aby
aquapark přitáhl kromě plavců i další skupiny návštěvníků, je potřeba přistoupit
k modernizaci se zásadními změnami,“ uvádí
starosta města Příbram Jindřich Vařeka další
důvod, proč je aktuální stav nedostačující.
Do řešení budoucí podoby aquaparku
chce radnice zapojit také občany, aby jeho
výsledná podoba co možná nejvíce odpovídala jejich potřebám. Z tohoto důvodu byl
zpracován dotazník pro veřejnost (naleznete jej v tomto vydání Kahanu nebo na
webu města) a výsledky z něho budou
zohledněny v návrhu úprav.
VÍCE PROSTORU PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Cílem možné rekonstrukce je, aby plavecký areál do budoucna nabídl komfortnější
zázemí pro rodiny s dětmi nebo relaxující
návštěvníky. Mohla by se rozšířit wellness
zóna o několik druhů saun a parních lázní,
odpočinkový bazén s hydromasážními lavicemi, zážitkové sprchy nebo Kneippův
chodník. Do nového by se měly obléknout
i šatny a sprchy, realizace se dotkne i méně
viditelných, ale z technologického a praktického hlediska zásadních proměn stavby.

Na pokrytí zatím hypotetického 100 milionového nákladu by si Příbram musela vzít
úvěr. Do roku 2019 by měly být vyřešeny
veškeré stávající závazky města a jeho vedení nevidí další investice jako nereálné.
„Vzhledem k šetrnému a úspornému hospodaření a blížícímu se splacení úvěrů z minulých let si městská ekonomika tento úvěr může
dovolit, aniž by byla vystavena neúměrným
závazkům,“ je přesvědčený Jindřich Vařeka.
S modernizací aquaparku by se rovněž upravila cena služeb. V případě plaveckého bazénu by šlo spíše o kosmetické změny. Vyšší
částka by se vybírala za nadstandardní služby wellness centra.
Vyčíslena je také návratnost, která vychází ze srovnání s podobnými zařízeními.
Návrh bere v úvahu zvýšení návštěvnosti,
ovšem v poměrně konzervativní variantě.
U srovnatelných zařízení se po rekonstrukci
zvýšil zájem o 70–100 %, autoři návrhu pracují „jen“ s 30% nárůstem. „Realizací
navržených opatření se díky vyšší návštěvnosti, zvýšení cen vstupného a snížení provozních nákladů zvedne příjem aquaparku
o přibližně pět milionů korun ročně,“ dodává
Jaroslav Malý. Jak bude budoucí plavecký
bazén vypadat a zda vůbec dojde ke kompletní rekonstrukci, není v tuto chvíli jasné.
První krok k lepšímu aquaparku byl však
učiněn.

S Stanislav D. Břeň

Dotazník – Rekonstrukce aquaparku Příbram
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Městský aquapark se dostal do stádia, kdy již nestačí pouhá dílčí oprava, doplnění vybavení nebo jiná
kosmetická změna. Byl postaven v roce 1977 a od té doby jeho údržba vlivem podfinancování vázla
a změny, které zde byly prováděny, byly často minimálně diskutabilní. Dnešní stav je tristní. Technologie
je na hranici životnosti, vybavení zastaralé. Venkovní bazén přiláká občany pouze v největších vedrech,
vnitřní bazén na tom není o mnoho lépe. Nabídka zařízení pro děti není žádná, nebo je ve špatném
stavu.
Jak s aquaparkem dál? Můžeme nadále hasit problémy a řešit pouze ty nejpalčivější nedostatky,
ale bez zásadní změny se podoba tohoto zařízení a nabídka a kvalita služeb nezlepší.
Radnice se rozhodla hledat řešení, jak nejlépe aquapark modernizovat. K tomu, abychom projekt
připravili co možná nejlépe, je potřeba znát i váš názor – názor lidí, kteří tam chodí plavat, vodí své
děti na plaveckou výuku a kroužky, ale i lidí, kteří aquapark z nějakého důvodu nenavštěvují. Otázek
je mnoho a je i celá řada řešení. Někdo by chtěl nejraději jenom tobogany, jiný chce naopak především
plavat nebo se saunovat. A zrekonstruovat celý bazén najednou i za cenu, že bude rok zavřený, nebo
rekonstruovat postupně několik let a během celé této doby snášet různá omezení a příkoří stavby?
Jak vidíte budoucí podobu aquaparku a průběh rekonstrukce vy?
Vyzývám tímto všechny občany města ke spolupráci na řešení budoucí podoby aquaparku!
S Jindřich Vařeka, starosta města Příbram

Instrukce k vyplnění:
Dotazník je anonymní a je určen všem obyvatelům
Příbrami starším 15 let. Každá domácnost obdržela
jeden výtisk jako součást městského zpravodaje
Kahan. V případě, že by jej chtěli vyplnit i další členové
vaší domácnosti, jsou prázdné dotazníky k dispozici:
– v Infocentru v Zámečku-Ernestinu, Tyršova 106, Příbram I,
– v aquaparku, Legionářů 378, Příbram VII.
Po vyplnění vhoďte dotazník nejpozději do 31. 8. 2016
do sběrných boxů, jejichž přehled umístění je na konci
dotazníku.
Dotazník je také možné vyplnit on-line na webové
stránce www.pribram.eu.
U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

✁

Slosovatelná návratka
(oddělte od dotazníku a samostatně vhoďte
do sběrného boxu)

1.






2.








Jak často navštěvujete aquapark v Příbrami?
velmi často, minimálně 1x týdně
často, min. 1–2 měsíčně
občas, tak 1x za 2 měsíce
méně
nechodím tam vůbec (uveďte, prosím, stručně
proč a přejděte na otázku č. 8)
....................................................................................

3. Jakým způsobem se do aquaparku nejčastěji
dopravujete?
 jezdím autem
 využívám městskou hromadnou dopravu
 na kole
 pěšky

Kterou část aquaparku nejvíce využíváte?
(vyberte max. dvě možnosti)
vnitřní bazén dlouhý 25 metrů
parní kabinu a vířivky
saunu
tobogany
dětský bazén a brouzdaliště
letní koupaliště
chodím do Snack baru

4. Jste se stávající podobou aquaparku a nabízenými službami spokojen/a?
 velmi spokojen/a
 spíše spokojen/a
 spíše nespokojen/a
 velmi nespokojen/a
 nevím

PROBLÉMY SPOJENÉ S VYUŽÍVÁNÍM
AQUAPARKU

✁
Pokud máte zájem podílet se svými nápady a připomínkami na proměně aquaparku, uveďte, prosím, na
druhé straně dotazníku svoji e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat aktuální informace.
Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění tento ústřižek oddělte od dotazníku a vhoďte do
připravených boxů. V žádném případě nebudou vámi uvedené údaje spojované s vaší osobou!
Občané, kteří uvedou své jméno, budou zařazeni do slosování o volné vstupenky do aquaparku.
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5.
















Jaké problémy související s využíváním aquaparku považujete za nejzávažnější? (vyberte
max. čtyři možnosti)
problémy s čistotou zařízení
neochotný personál
nedostatečná čistota vody
nedostatečné teplota vody v bazénech a vířivkách
nízká atraktivita zařízení
špatný technický stav zařízení
nízká nabídka služeb pro děti
bezpečnost (krádeže)
nebezpečí zranění (kluzká podlaha, nebezpečné
prvky atp.)
chybějící občerstvení v tzv. mokré části
nevyhovující otevírací doba a hodiny pro veřejnost
cena vstupného v poměru k poskytovaným službám mi přijde vysoká
problémy spojené s víkendovými diskotékami
ve Snack baru
jiný problém (uveďte, prosím, stručně jaký) .....
....................................................................................
nevím

6. Pokud jste nespokojeni s poskytovanými službami a podobou aquaparku, co konkrétně by
se mělo podle vás zlepšit? (vyberte max. tři
možnosti)
 úklid
 čistota vody
 rozšíření wellness zóny
 kvalita vybavení (šatní skříňky, sprchy atp.)
 nabídka vodních atrakcí (skluzavky, chrliče vody
atp.)
 úroveň občerstvení
 nabídka vodních atrakcí na letním koupališti
 nabídka aktivit pro malé děti na letním koupališti
i ve vnitřní části
 šatny a toalety venkovního koupaliště
 něco jiného, co konkrétně: ...................................
7.









Co vám v aquaparku nejvíce chybí? (vyberte
max. tři možnosti)
bohatá nabídka skluzavek a toboganů
zážitkový bazén – s jeskyní, s hydromasážními
lavicemi, chrliči atp.
odpovídající vybavení pro malé děti – brouzdaliště, dětský bazén se skluzavkou atp.
širší nabídka saun
doplňkové provozy – např. fitness, posilovna atp.
občerstvení v mokré zóně
lehátka a místo k odpočinku během návštěvy
zařízení
něco jiného (uveďte, prosím) ...............................

8. Navštěvujete plavecká a wellness zařízení
v jiných městech?
 ano
 ne (přejděte na otázku č. 11)
9. V jakých městech tato zařízení nejčastěji
navštěvujete?
 Beroun
 Horažďovice
 Praha

✁

 Čestlice
 jinde (uveďte, prosím) ...........................................
10. Co vás na těchto zařízeních nejvíce láká?
(vyberte max. dvě možnosti)
 větší čistota prostředí a vody
 širší nabídka vodních atrakcí (tobogany, skluzavky, chrliče atp).
 wellness a saunový svět
 nabídka pro malé děti – dětský bazén a brouzdaliště
 něco jiného (uveďte, prosím) ...............................
BUDOUCÍ PODOBA AQUAPARKU

11. Jaký je podle vás optimální průběh rekonstrukce aquaparku?
 rekonstrukce najednou, tzn. celkové uzavření
bazénu asi na jeden rok a doplnění nových atrakcí
a služeb
 rekonstrukce po částech, tzn. omezení provozu
v průběhu několika let s postupným rozšiřováním
služeb a atrakcí
 rekonstrukce není potřeba, funkčnost je dostatečná a postačí běžná údržba současné podoby
 nevím
 minimální, současný stav je víceméně dostačující
a postačí pouze údržba současného zařízení, služeb a atrakcí. Přejděte na otázku č. 16 (závěrečné
otázky)
12. Zamyslete se, jak by podle vás měl aquapark
v Příbrami vypadat a co by měl jeho návštěvníkům nabízet. Jakou máte představu o jeho
budoucí podobě? (vyberte max. dvě možnosti)
 plavecký stadion především pro plavání a jeho
výuku
 široká nabídka toboganů a vodních atrakcí
 velká wellness zóna a různorodá nabídka saun
 místo pro trávení volného času s možností koupání – tj. zóna s lehátky, občerstvení
 něco jiného (uveďte, prosím) ...............................
 nevím
13. Jaké vybavení vnitřního zařízení aquaparku by
v budoucnu rozhodně nemělo chybět? (vyberte max. tři možnosti)
 různorodá nabídka saun a parních kabin
 zážitkový bazén s hydromasážními lavicemi, chrliči atp.
 více toboganů a skluzavek
 zóna pro odpočinek s lehátky
 občerstvení v mokré části bazénu
 dětský bazén se skluzavkou a brouzdaliště pro
nejmenší děti
 něco jiného (uveďte, prosím) ...............................
 nevím
14. Jaké vybavení letního koupaliště by v budoucnu rozhodně nemělo chybět? (vyberte max.
tři možnosti)
 tobogan nebo skluzavka
 dětský bazén se skluzavkou a brouzdaliště pro
nejmenší děti
 zážitkový bazén s hydromasážními lavicemi, chrliči, vlnobitím atp.

Zaškrtněte, pokud chcete:
 dostávat e-mailem informace o průběhu příprav rekonstrukce aquaparku
 zařadit do slosování o volné vstupenky do aquaparku
Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................
E-mail (prosíme čitelně): ........................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................................
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kvalitní šatny a toalety
kvalitní občerstvení
lavičky a slunečníky
vzrostlá zeleň, která by poskytovala stín v horkých
dnech
 další sportovní aktivity (beach volejbal, nohejbal
atd.)
 něco jiného (uveďte, prosím) ...............................
 nevím
15.




Jaký je váš názor na Snack bar v aquaparku?
je fajn a měl by tam určitě i zůstat
nevadí mi
raději bych v těchto prostorách preferoval rozšířenou nabídku aquaparku (např. wellness, fitness atp.)
 nepatří sem, občerstvení by mělo být pro
návštěvníky zajištěné jinou formou, např. ze
vstupní haly a z tzv. mokré části
 nevím

KULTURA

Šalmaj 2016: Letos dvoudenní výlet
do historie
Pokud jste byli v loňském roce zklamáni, že se vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci Svaté Hory nekonala každoroční
Příbramská svatohorská šalmaj, měla by vám letošní akce „výpadek“ vynahradit.

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

16.







Jaký je váš vztah k Příbrami?
bydlím tu více než 20 let
bydlím tu 5–20 let
bydlím tu méně než pět let
dojíždím sem za prací/studiem
bydlím tu přechodně
jiný

17.







Jaký je váš věk?
méně než 19 let
20–29 let
30–39 let
40–49 let
50–59 let
60 a více let

18.






Jaká je vaše domácnost?
manželé/partneři s dítětem/dětmi
manželé/partneři žijící bez dětí
vícegenerační domácnost
jednotlivec
jiný typ

19.







Jaké je vaše sociální postavení?
zaměstnanec/kyně
podnikatel/ka
nezaměstnaný/á
student/ka
důchodce/kyně
na rodičovské dovolené

Letošní Šalmaj se časově i prostorově rozrostla, program zůstává nejen tradiční, ale přinese i novou náplň k městským oslavám
probíhajících po celý rok. „Jsem rád, že se Šalmaj
po loňském výpadku opět vrací do Příbrami. Je
to velmi zdařilá tradiční akce,“ řekl místostarosta
Václav Švenda.

Šalmaj se rozehraje
v pátek 9. září dopoledne na náměstí T. G.
Masaryka. Od 11.00 se
na podiích vystřídá
řada školních hudebních a divadelních souborů. Žáci a studenti
dostanou prostor až do
páté večerní, kdy program pokračuje pohádkou
o
partě
ze
Čtyřlístku a (hudebními) Hašlerkami.
Historií města vás
svým výtvarným ztvárněním provedou příFoto: Václav Náprstek
bramské
mateřské
školy. Páteční odpoledne bude patřit také sociálnímu sektoru – na náměstí by se měly
představit i příbramské neziskovky. Děti si prohlédnou a vyzkoušejí dobové kolotoče, atrakce
a hry od společnosti Al Rašíd, romantické povahy si dopřejí vyjížďku kočárem Pražskou ulicí.
Fanfáry Souboru svatohorských trubačů uvedou večerní slavnostní akt k letošnímu

významnému jubileu města Příbram, jehož historii připomene noční promítání (video mapping) na budovu kostela sv. Jakuba. Ohňovou
upoutávkou se motivu 800. výročí dotkne
i divadlo Kvelb, které v rámci své show představí práci s obřími loutkami.
Hlavní scénou sobotního programu se stane
Svatá Hora, kam se nejdříve z náměstí
T. G. Masaryka projde dobový průvod. Zahájení přímo na místě vytroubí Žatečtí trubači
a výlet do historie může začít. Vystoupení
divadelních, tanečních a šermířských skupin
proloží hudební produkce ve stylu dobového
folku, zvuk diváky zanese i do Irska nebo do
Bretaně. Pauzu mezi kulturními zážitky
mohou návštěvníci strávit na tržišti, kde najdou stánky s občerstvením i přehlídku rukodělné řemeslné výroby. Zájemci o ornitologii
si prohlédnou dravé ptáky a vyznavači adrenalinu vyzkoušejí středověké hry, například
hod sekyrou. Hasiči opět předvedou, jak rychle lze vyběhnout Svatohorské schody. Noc
vyvrcholí koncertem příbramské Ginevry, jejíž
lídr si pak bude moci oddychnout a začít
myslet na přípravy Šalmaje 2017.
S Stanislav D. Břeň

Novinkou šalmaje bude video mapping
Loňská Šalmaj se vlivem rekonstrukce Svaté Hory nekonala, letošní ročník bude mít pro změnu o den navíc. O tom, jak náročné
jsou přípravy tohoto podniku, hovoří organizátor a kapelník Ginevry Václav Plecitý.

Děkujeme vám za vyplnění dotazníku a za podporu
rekonstrukce aquaparku v Příbrami.
Dotazník je uveřejněn také na internetových stránkách www.pribram.eu, kde jej můžete vyplnit online.
Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do boxů
umístěných:
– v Infocentru v Zámečku-Ernestinu, Tyršova 106,
Příbram I (denně 10.00–16.00)
– v aquaparku, Legionářů 378, Příbram VII
POZOR, SBĚR DOTAZNÍKŮ KONČÍ 31. 8. 2016.

✁

Všechny vyplněné návratky budou slosovány!
Na výherce čekají zajímavé ceny.

Souhlas se zpracováním a ochrana osobních údajů
Respondent souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři
správcem, městem Příbram, IČ: 00243132, sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram (dále jen „správce“) pro účely vyhodnocení ankety. Tento souhlas uděluje respondent pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu
neurčitou, avšak tento souhlas může kdykoliv odvolat. V takovém případě bude správce oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobní údaje pouze v zákonem stanovených případech. Respondent prohlašuje, že si je vědom svých
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Respondent dále prohlašuje, že všechny
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

O CO NÁROČNĚJŠÍ JE PŘÍPRAVA LETOŠNÍHO
DVOUDENNÍHO ROČNÍKU ŠALMAJE?
O celý jeden den, který dá v přípravách docela
zabrat. Musí se vše skloubit a promyslet tak,
aby v pátek bylo na náměstí T. G. Masaryka vše,
co je třeba. A některé technické věci se musí
v noci přestěhovat na nádvoří Svaté Hory, aby
vše bylo připravené zase na sobotní program.
Bude to náročné pro nás všechny a do postele
půjdeme jako po flámu. Naštěstí za ta léta Šalmaje nás obklopili bezva lidičky, kteří nám jdou
vždy obětavě na pomoc. Také jsme pro tento
rok rozšířili organizační tým ze dvou na více,
aby vše klaplo. Na základě úzké spolupráce
s městem Příbram nám také pomáhají jeho
zaměstnanci z různých odborů, kteří tento narozeninový rok mají jako my hodně napilno. Jednou za 100 let se to dá ale vydržet. (směje se)
CO NOVÉHO PŘEKVAPÍ STÁLÉ NÁVŠTĚVNÍKY
AKCE?
Novinkou i velkým překvapením bude video
mapping, což jsou projekce na budovy. Historická časová osa se bude promítat na jižní stranu

kostela sv. Jakuba. V této době se připravuje
finální verze scénáře, na kterém se velkou
měrou podílela paní Věra Smolová, ředitelka
Státního okresního archivu v Příbrami,
a pomocnou ruku podal i ředitel Hornického
muzea Josef Velfl. Pevně věříme, že se vše podaří zajímavě zpracovat a bude to pro nás
i návštěvníky opravdový zážitek. Překvapení
ještě budou další, ale nemůžeme všechna prozradit už nyní.
NA KTEROU ČÁST PROGRAMU – KROMĚ
GINEVRY – SE VY OSOBNĚ NEJVÍCE TĚŠÍTE?
Těším se jako každý rok na všechny vystupující, kteří k nám do Příbrami na akci jezdí velmi rádi. Počet kumštýřů a umělců se rozrůstá
a bohužel všechny nelze pozvat. Dále mám velkou radost z návštěvnosti. Je hezké vidět spokojené a veselé obličeje spousty lidiček malých
i velkých, kteří se zde potkají a prožijí příjemný
den. Letos mohou prožít dokonce i dva.
S sdb
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INTERVIEW

Kdyby nebyla voda v Brdech, můžeme
čerpat z Vltavy
Příbramský vodovod se opakovaně potýkal s nedostatkem vody a neustále se hledalo nějaké koncepční a trvalé řešení s tím,
že se vždy provedlo jen dočasné opatření. „Přechodným řešením měly být i stávající vodárenské nádrže a úpravny vody, ze
kterých Příbram odebírá vodu nyní už trvale,“ říká Lubomír Mixl, manažer Svazku obcí pro kanalizace a vodovody,
do něhož patří i Příbram.
podobný (měkká povrchová voda se zbytky přírodních organických látek), vzhledem k antropogennímu ovlivnění Vltavy je ale i výsledná
pitná voda tímto zatížena. Na druhou stranu
musíme konstatovat, že úpravna vody Hatě se
v posledních letech k výrobě pitné vody používá
jen minimálně.
V JAKÝCH LOKALITÁCH EVIDUJETE NEJVÍCE
VODY PRO ÚČELY VÝROBY PITNÉ VODY PRO
PŘÍBRAM?
Nejvíce vody pro výrobu vody pitné, zhruba
95 %, je využíváno z vodárenských nádrží
v Brdech. Zbytek tvoří řeka Vltava a doplňkové
zdroje Dědičná štola a prameniště Lipový Luh.

Lubomír Mixl.

Foto: Svazek obcí pro kanalizace a vodovody

JAKÁ JE PITNÁ VODA V PŘÍBRAMI Z HLEDISKA
SVÉHO CHARAKTERU?
Pitná voda v Příbrami je obecně velmi kvalitní. Díky tomu, že hlavní vodní zdroje leží na
území dnes již bývalého vojenského újezdu
Brdy, byly uchráněny před znečištěním. Proto
dnes v dodávané pitné vodě nenajdeme žádné
pesticidní látky, těžké kovy, polyaromatické či
chlorované uhlovodíky ani jiné škodlivé kontaminanty. Výjimečnou vlastností vody v Příbrami je také velice nízký obsah dusičnanů,
který je dokonce nižší než hodnota, která je
vyžadována pro balenou kojeneckou vodu.
Z hlediska obsahu vápníku a hořčíku, která
odběratele často zajímá z důvodů ochrany
domácích spotřebičů před vodním kamenem,

lze vodu charakterizovat jako měkkou, která
vodní kámen prakticky netvoří. Voda v Příbrami
má obecně velmi malý obsah rozpuštěných
látek a z důvodu potřeby ochrany vodovodního
potrubí proti korozi má mírně zásaditou hodnotu pH.

Odběr vody z řeky Vltavy byl
původně určen zejména pro
uranové doly a k jeho využití
pro potřeby překlenutí
deficitu vodních zdrojů se
přikročilo až v roce 1978.

NA JEDNOTLIVÝCH ÚPRAVNÁCH JSOU
PRAVIDELNĚ ODEBÍRÁNY VZORKY.
JAK SE LIŠÍ VODA NA JEDNOTLIVÝCH
PRACOVIŠTÍCH?
Na úpravnách vod je pravidelně kontrolována
nejen kvalita vyráběné vody, ale také kvalita
vody přitékající z jednotlivých zdrojů a kvalita
vody v jednotlivých klíčových fázích výrobního
procesu. Část analýz se provádí přímo na úpravnách vod, nezávislou a legislativou předepsanou kontrolu pak zajišťuje akreditovaná
laboratoř společnosti 1. SčV. V obecné rovině
je kvalita pitné vody vyráběné na úpravnách
vody Hvězdička i Kozičín velmi podobná, neboť
u obou je základem povrchová voda z brdských
nádrží. Také základní charakter pitné vody vyráběné z řeky Vltavy na úpravně vody Hatě je
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KOLIK VODY PŘÍBRAM ROČNĚ SPOTŘEBUJE?
Ve městě Příbram se ročně včetně průmyslu
a služeb vyfakturuje asi 1,5 mil. m3 pitné vody.
Na jednoho trvale žijícího obyvatele tak vychází
zhruba 125 l na osobu a den, což zcela odpovídá
spotřebě i v jiných obdobných městech. V dalších svazkových obcích připojených na vodovod je pak spotřeba o něco nižší a činí zhruba
104 l na osobu a den. I to odpovídá běžnému
stavu.

JAKÉ JSOU AKTUÁLNÍ ZÁSOBY TÉTO
SUROVINY?
Aktuální zásoby vody pro výrobu vody pitné
jsou více než dostatečné. Zimní dešťové a sněhové srážky doplnily deficit vody v brdských
nádržích po předchozím suchém období. Díky
tomu, že stávající vodovodní systém využívá
několik vodních zdrojů, které lze vzájemně různě kombinovat a nahrazovat, není město Příbram ani okolní obce a osady zásobované ze
skupinového vodovodu Příbram ohroženy
nedostatkem surové vody pro výrobu vody pitné. I kdyby například ve všech třech vodárenských nádržích v Brdech, které jsou hlavními
zdroji surové vody, byl vody přechodný nedostatek, má systém k dispozici ještě plně postačující odběr vody z řeky Vltavy, který je
v běžném provozu využíván dnes jako zdroj
záložní.
MĚLI BYCHOM SE DO BUDOUCNA OBÁVAT
O NEDOSTATEK VODY V PŘÍBRAMI?
Co se týká množství vody, není třeba se nějak
obávat. Přestože se předpokládá, že dopad klimatických změn bude způsobovat delší sucha
střídaná kratšími obdobími intenzivních srážek,
má vodovodní systém k dispozici dostatek
zastupitelných vodních zdrojů a v případě
potřeby dokáže zajistit výrobu potřebného
množství vody z řeky Vltavy, jejíž tok je regulován, a průtok vody bude tak méně závislý na
aktuálních srážkách a bude méně kolísat.
A CO KRITÉRIUM KVALITY?
Z hlediska kvality vody je situace komplikovanější, a to z několika hledisek. Dopady klimatických změn pravděpodobně povedou
k nárazovému zhoršování kvality vody ve vodárenských nádržích po intenzivních srážkách
zejména co do obsahu přírodních organických
látek, manganu, železa a hliníku. V období
sucha pak bude v nádržích nižší hladina a nádrže se budou více prohřívat. Bude se tak zvy-

šovat riziko rozvoje řas a dalších vodních mikroskopických organismů. Brdské nádrže také
dlouhodobě samy o sobě vykazují určitý přirozený vývoj směrem k narůstajícímu obsahu
huminových látek (přírodní organické látky
vznikající rozkladem převážně rostlinných zbytků – pozn. red.) a částečně i živin.
JDE O SPECIFIKUM POUZE PŘÍBRAMSKA?
Jedná se o celoevropský jev, jehož příčiny
jsou zatím předmětem výzkumů, je s ním ale
třeba v budoucnu počítat. Kromě uvedených
přírodních procesů může teoreticky výhledově
kvalitu vody v brdských nádržích ovlivnit i možná změna hospodaření v Brdech v souvislosti
se zrušením vojenského újezdu a zřízení CHKO,
ačkoliv nutno zdůraznit, že v tomto směru by
se úroveň ochrany vodních zdrojů změnit
neměla. Obecně lze ale v budoucnu předpokládat, že kvalita vody v brdských nádržích bude
z pohledu úpravy na vodu pitnou spíše horší.
Proto byly provedeny kroky, které by měly
dopad tohoto jevu na kvalitu vyráběné vody
zmírnit.
O JAKÉ KROKY JDE KONKRÉTNĚ?
Předně byla v minulých letech provedena celková rekonstrukce a modernizace úpravny vody
Kozičín a v letošním roce rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hvězdička. Opatření pro
vyšší zajištění kvality vyráběné pitné vody jsou
výhledově uvažována i pro úpravnu vody Hatě,
a to konkrétně doplnění filtrace vody přes aktivní uhlí a doplnění desinfekce vody UV zářením.
Posledním aspektem, který nemůžeme z hlediska budoucí kvality dodávané pitné vody spotřebitelům opomenout, je horšící se stav
vodovodní sítě. Většina potrubí skupinového
vodovodu je původní a je již zasažena korozí.
Postupná obnova vodovodních řadů bude stát
nemalé finanční prostředky a bude dlouhodobou záležitostí. V tomto směru nelze v budoucnu vyloučit častější potíže s kvalitou dodávané
pitné vody způsobené korozními procesy, případně častějším výskytem poruch vodovodního potrubí.
BUDE VODA BEZPROBLÉMOVĚ DOSTUPNÁ
I ZA 10 LET A OČEKÁVÁ SE NA PŘÍBRAMSKU
VYSYCHÁNÍ NĚKTERÝCH ÚZEMÍ?
Vývoj dostupného množství vody ve vodních
zdrojích v horizontu pěti až deseti let bude
závislý zejména na charakteru počasí, jmenovitě pak na množství, intenzitě a rozložení srážek, neboť všechny hlavní zdroje využívají vodu
povrchovou. Pokud se naplní scénáře předpokládaného dopadu klimatických změn na naši
republiku, lze v budoucnu očekávat zvýšení
nerovnoměrností ve výskytu srážek, tj. častější
a delší sucha střídaná kratšími, ale o to intenzivnějšími dešti. Pro vodárenské nádrže
v Brdech to bude znamenat vyšší kolísání hladin
a potřebu většího využívání jejich akumulačního prostoru. Nelze zcela vyloučit, že v některých letech bude množství vody v nádržích
omezené a bude třeba je oproti stávajícímu stavu více doplňovat odběrem vody z Vltavy. Předpokládat lze v této souvislosti také významné
kolísání kvality vody v těchto nádržích. V případě Vltavy, jejíž tok je dostatečně regulován
přehradami Vltavské kaskády, je i v dlouhodo-

Vodní nádrž Drásov. Foto: Svazek obcí pro kanalizace a vodovody

bém horizontu jisté, že množství vody pro
potřeby zásobování příbramského vodovodu
bude dostatečné. Celkový nedostatek pitné
vody tak pro obyvatele Příbrami ani v uvedeném časovém horizontu nehrozí.
ZMÍNIL JSTE, ŽE REZERVU MŮŽE
PŘEDSTAVOVAT VODA Z VLTAVY.
JE TO VÝZNAMNÝ ZDROJ?
Jedná se o podstatnou rezervu, která je v současné době využívána minimálně. Vltava je
z tohoto pohledu rezervou dostatečně kapacitní
a stabilní, je ale pravdou že její využívání by
mělo nepříznivý ekonomický dopad do ceny
pro vodné, neboť čerpání vody z řeky Vltavy
i úprava vltavské vody je přeci jen nákladnější
než na ostatních úpravnách. O jiných zdrojích
vody pro Příbram se v současné době neuvažuje.
Teoretickou možností je i rozšíření či vybudování dalších pramenišť podzemní vody
v Brdech, nebo na jejich úpatí, toto řešení ale
zatím nebylo nijak podrobněji zkoumáno
a vydatnost takových zdrojů by kolísala v závislosti na množství a charakteru srážek.
V PŘÍBRAMI SE RELATIVNĚ DONEDÁVNA
TĚŽILO. MĚLO TO VLIV NA DISPOZICE VODY?
Důlní činnost ovlivnila vodovodní systém
v Příbrami zcela zásadním způsobem a ve své
podstatě byla přímým důvodem vzniku příbramského vodovodu. Vlivem důlní činnosti
a odvodňování důlních děl se totiž ztrácela voda
z domovních studní, a situaci tak bylo potřeba
velmi rychle řešit. Už na konci 18. století byla
proto přivedena do Březových Hor voda
z brdského prameniště. Pro město Příbram pak
byla k zásobování využívána důlní voda z dolu
Drkolnov. Vodárenské nádrže Láz a Pilská, které
dnes využíváme k výrobě pitné vody, sloužily
původně jako zdroj vody pro březohorské doly
a k výrobě vody pitné fungují až od 60. let minulého století. Také odběr vody z řeky Vltavy byl
původně určen zejména pro uranové doly
a k jeho využití pro potřeby překlenutí deficitu
vodních zdrojů se přikročilo až v roce 1978.
Rozmach hornictví, ať již toho rudného nebo
uranového, vedl také vždy k velkému rozvoji
obou měst (Březové Hory a Příbram) a k dalším
deficitům v dostupném množství pitné vody.
Konečně budování důlních děl uranových dolů
v okolí Příbrami vedlo i ke ztrátě vody ve stud-

ních v okolních obcích. Souhrnně lze tedy říci,
že cesta k příbramskému vodovodu byla dlážděna zejména nedostatkem vody v návaznosti
na hornickou činnost.
Tématu vody v Příbrami se budeme věnovat
i v dalším vydání.
S Stanislav D. Břeň

Tři zajímavosti o příbramské vodě
1
Místní raritou je využívání brdského prameniště Lipový Luh. To původně pochází
již ze 17. či 18. století a v roce 1934 bylo
kompletně zrekonstruováno. Voda z něj
je využívána dodnes. Pro její výbornou
kvalitu bylo v 90. letech uvažováno
o jejím komerčním využití k výrobě balené pitné vody.
2
Ve vodárenské nádrži Pilská je v posledních letech střídavě zaznamenáván
výskyt drobných zelených řas rodu Stichococcus, které jsou jinak typické pro
skandinávské nádrže. V ostatních vodárenských nádržích v Brdech jejich
významná přítomnost zaznamenána
nebyla. V Pilské nádrži se jim ale daří
a jejich počty dosahují v některých letech
i více než 10 tisíc jedinců v mililitru vody.
3
Odběr vody z řeky Vltavy včetně úpravny
vody Hatě byl v roce 1978 plánován jen
na provizorní dobu 5 let. Do té doby měl
být jako konečné řešení vybudován přivaděč pitné vody z jihočeské vodárenské
soustavy. Stavba se ale nakonec nedokončila. Konečná koncepce zásobování přišla
až před asi 15 lety, kdy bylo rozhodnuto,
že přivaděč z jihočeské soustavy do končen nebude a že zásobování bude
zajišťováno ze stávajících, původně provizorních úpraven vod. K rozhodnutí přispěl významnou měrou i výrazný
a dodnes pokračující pokles spotřeby pitné vody.
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Velká rodina na kraji Lazce
V Dětském domově Pepa v Lazci žijí děti převážně z Příbrami a okolí. I když pocházejí z nefunkčních rodin, existuje snaha, aby
biologičtí rodiče byli nablízku a v případě zájmu nebo změny životní situace se mohl opět navázat zpřetrhaný vztah.

Jarní prázdniny prožily děti na Božím Daru

Ředitelka domova dětí v Lazci Věra Splítková s jedním z dětí, které tu žijí. Foto: Stanislav D. Břeň

Daníkovi je osm let. Když jej fotograf nabádá,
aby se usmál do objektivu, nasadí lehce přezíravý výraz rockové hvězdy. Má tričko jako
Richard Krajčo a smát se na povel nebude. Daník
je jedním ze 14 dětí, které aktuálně žijí v Dětském domově Pepa na kraji Lazce. Po focení jednoho slunečného odpoledne se vrací zpět do

Pracuji tu tři roky a za tu
dobu jsme nenarazili na
žádné známky šikany nebo
nějakých negativních
projevů. Spíše zažíváme
tendenci dětí držet při sobě.
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budovy a jde si psát úkoly. Jedna z dívek brouzdá
po internetu a další se baví v kuchyňce. V Dětském domově Pepa v Lazci vládne klidná
a pokojná atmosféra.
MAMA HOTEL? ANI NÁHODOU
„Naše zařízení funguje v podstatě jako otevřený domov. Děti chodí do školy mimo toto
zařízení, mohou jít na vycházku kamkoliv
v regionu, mohou je navštívit spolužáci nebo
příbuzní. Otevřeností se chceme přiblížit modelu
běžné rodiny. Na druhou stranu mají děti povinnosti jako úklid pokoje nebo podíl na domácích
pracích,“ přibližuje fungování domova jeho
ředitelka Věra Splítková. „Tedy žádný mama
hotel.“
V domově žije málo dětí a cílenou snahou je
navodit prostředí větší rodiny. O děti se stará
tým sedmi denních a nočních vychovatelů.
„Pracují tu tři muži, což považuji vzhledem
k feminizaci školství za velké plus. Naši vychovatelé fungují ve dvojicích, muž a žena, čímž se
navozujeme atmosféru běžné rodiny. Jeden pár
vychovatelů je starší, druhý mladší,“ říká Věra
Splítková.

NEVĚDĚT SI RADY SE ŽIVOTEM
Věra Splítková pracuje celý profesní život ve
školství (dětské domovy patří mezi školská zařízení) a je vystudovaná psycholožka. Jaké jsou
podle ní nejčastější důvody, proč některé děti
končí v dětském domově. „Dlouho jsem nad tím
přemýšlela a došla jsem k jednomu závěru: Většina zdejších dětí má rodiče, ale oni sami si nevědí
rady se životem. Volí tu jednodušší cestu – alkohol,
drogy, asociální chování. A když si neví rady se
svým životem, tak už nemají odvahu či sílu pracovat se životem dítěte,“ poznamenává ředitelka.
„Neodsuzuji je, rozumím tomu, ale smutné na
tom je zejména to, že nezafunguje ani širší rodina.“
Jelikož děti často pocházejí ze sociálně
nepodnětného prostředí, nebo je jim ubližováno, existuje velké nebezpečí, že si do života
odnesou podobný pocit jako jejich rodiče – co
se životem? Věra Splítková to připouští: „O sny
a plány jsou děti v ústavní výchově hodně ochuzeny. Citová a sociální deprivace v dětství nedovoluje na něco se hodně těšit. Děti zažily zklamání
a bolesti, a tak žijí přítomností a daným okamžikem.“

K malým svěřencům v Lazci přistupují podle
jejich naturelu. Podobně jako v běžných rodinách jsou pro děti důležité rituály, tedy určité
mezníky, které pomáhají strukturovat čas. Při
příchodu do Pepy jsou děti nejdříve přivítány
širším kolektivem a dostávají čas na aklimatizaci. Zpočátku i po celou dobu pobytu je důležitá role takzvaného klíčového vychovatele,
který má na starosti všechny záležitosti svěřeného dítěte. Zároveň ale děti fungují v dynamickém prostředí, ve kterém existují slabší
i silnější jedinci a v němž samy přijímají určité
role a navazují vztahy. „Pracuji tu tři roky a za
tu dobu jsme nenarazili na žádné známky šikany
nebo nějakých negativních projevů. Spíše zažíváme tendenci dětí držet při sobě. Také je vedeme
k tomu, že sice mají za sebou to, co nelze změnit,
ale musí se dívat před sebe,“ podotýká Věra Splítková.
S dětmi se podle jejích slov musí pracovat velmi individuálně a jemně, jako v chirurgických
rukavicích. „Jejich citlivost je někdy absolutní,
protože si nesou velká citová zranění. Předpokladem, abychom to zvládli, je odborné vzdělání
všech vychovatelů, princip supervizí a také metody prevence vyhoření,“ říká Věra Splítková. Na
druhou stranu ale podotýká, že veřejnost se
někdy na děti v ústavní péči dívá jako na chudinky. „Většinou mají stejná přání a radosti jako
děti z běžných funkčních rodin, a tak je potřeba
se k nim chovat i je přijímat.“
POMÁHÁ MĚSTO I OBČANÉ
Ředitelka domova v Lazci si velmi pochvaluje
kontakt s městem. „Spolupráce zvláště s odborem sociální a právní ochrany dítěte a odborem
školství je výborná. I když vím, že profese sociálních pracovnic je velmi náročná, jejich jednání
je vždy vstřícné, rychlé, profesionální,“ říká Věra
Splítková. Současně upozorňuje, že pomoc
nepřichází pouze od města, ale také od občanů
a soukromých subjektů. Zmiňuje například
sportovní klub 1.FK Příbram nebo organizaci
Příbramské maminky. „Když mají děti naroze-

V domově žije málo dětí a cílenou snahou je navodit prostředí větší rodiny. Foto: Stanislav D. Břeň

niny, maminky upečou dort. Když jsme potřebovali pro malou holčičku sáňky s ohrádkou, druhý
den tu byly. Zejména bych zmínila paní Janu
Puklovou, která dlouhodobě pro domov obstará
a přiveze vše, co potřebujeme,“ upozorňuje Věra
Splítková. Výtěžky z akcí, které pořádá Petr
Větrovský z 1.FK Příbram, jsou zase použity na
sportovní akce – hory, kola, voda.

Jejich citlivost je někdy
absolutní, protože si nesou
velká citová zranění.
Předpokladem, abychom to
zvládli, je odborné vzdělání
všech vychovatelů, princip
supervizí a také metody
prevence vyhoření.

Do budoucna chtějí majitelé budovy zpracovat studii klasického dětského domova pro dvě
skupiny. Jedna část by byla určena pro děti
v podobě, jak domov funguje nyní. Po provedení
stavebních úprav by nově mohly vzniknout startovací byty pro ty, kteří budou domov čerstvě
opouštět. „Vstup do plnoletosti, když nemají
s kým nebo kam odejít, je hrozně těžký. Sice jsme
schopni vypomoci s materiálním vybavením
a podpořit je i v rané dospělosti, ale postavit se
na vlastní nohy je pro mnoho svěřenců dětských
domovů velmi obtížné,“ říká Věra Splítková.
Kdo by si ale myslel, že v tomto kontextu
neexistují příběhy se šťastným koncem, mýlil

Dětský domov v Lazci
Posláním domova je vytvořit optimální
podmínky pro vývoj dětí od 3 od 18 let,
které byly soudně svěřeny do ústavní
péče. Dětský domov Pepa byl slavnostně
otevřen 28. října 2002. Inspirací zakladatelům Alexandrovi a Šárce Brochierovým
byla zařízení německé nadace Tabaluga
v Mnichově. Ta kladou důraz na terapeutickou práci s dětmi a využívají k tomu
malebné prostředí bavorského předalpí.
Většinu potřebných finančních prostředků na rekonstrukci poskytla společnosti
nadace A. Brochier Kinderfonds Stiftung,
která z podstatné části financuje provoz
domova dodnes. Zatímco zpočátku byl
domov orientován převážně na péči o děti
týrané a zneužívané, společenské podmínky a vývoj vedly k větší otevřenosti
vůči dětem odebraných z rodin z jiných
důvodů.

by se. Dětský domov v Lazci aktuálně opouští
dívka, kterou matka dala do kojeneckého ústavu. Pak přešla do dětského domova a v osmi
letech se dostala do Lazce. Řádně se vyučila
a v červnu bude absolvovat závěrečné zkoušky.
Na konci srpna se bude vdávat. „Svatba bude
u nás na zahradě a budou přítomny všechny děti.
Je to pro nás velká radost, protože její přítel
s námi už dva roky jezdí na různé akce. Je to hodný a pracovitý člověk a věříme tomu, že se
o dívenku postará,“ říká Věra Splítková. Domov
pomáhá se zařizováním zaměstnání a nová
rodina má bydlet v Bohutíně. Už si tu představují, jak odpoledne přijde na návštěvu i s kočárkem. Tedy plánují úplně stejně, jako to každý
den dělají stovky běžných mladých rodin v Příbrami.
S Stanislav D. Břeň
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Najděte si nového parťáka
Léto představuje ideální příležitost pro adopci psa z útulku. Zvíře se může dobře aklimatizovat na zahradě nebo dvorku a nový
chovatel s ním může být často venku nebo na procházkách. Pokud tedy hledáte nového parťáka do rodiny, navštivte psí útulek
v Lazci, který má k odběru téměř dvě desítky psů.
Pokud chcete útulek „pouze“ finančně podpořit, můžete jednorázově nebo pravidelně
zasílat příspěvky na transparentní účet u České spořitelny (182-521110379/0800).
Finance jsou určeny výhradně pro útulek.
Pořizuje se za ně krmivo, identifikační čipy,
veterinární služby nebo opravují kotce.
Podrobnosti o útulku naleznete na webu
www.utulekpribram.cz.
S Stanislav D. Břeň

KLIDNÝ A PŘÁTELSKÝ RAF
Středně velký kříženec patří do
kategorie klidných a přátelských psů. Má nemocnou slinivku, musí se tedy krmit
speciálními dietními granulemi
a doživotně užívat léky. Ideální
pro něj by byl dům se zahrádkou.

ČISTOTNÁ AIDA

ENDY S BÍLOU NÁPRSENKOU
Pětiletý kříženec Endy je celý
černý s bílou náprsenkou.
Temperamentu má na rozdávání, ale zároveň je hodný,
pozorný a velice vnímavý.
V květnu loňského roku se
vrátil z adopce zpět do útulku,
protože prý nehlídal podle představ majitele.

RONY MÁ RÁD VOLNOST
Rony je asi tříletý kříženec
labradora. Jde o velmi temperamentního pejska, který má
rád volnost, a tedy již méně
vodítko. Dobře by se mu žilo
na zahradě s aktivními lidmi.

Aidě je asi sedm let. Tato kříženka je velice hodná a čistotná. Městští strážníci ji
odchytili v noci 2. května
letošního roku.

Příbram I, nám. T. G. Masaryka 100

Kancelářské prostory
Příbram IV, Husova 257
Sociální zařízení společné
v budově, výměra: 54,90 m2
Minimální výše nájemného
bez energií: 960 Kč/m2 /rok

Byt č. 1, 1+1, 96,17 m2
Minimální výše nájemného bez energií: 80 Kč/m2/měsíc
Příbram IV, Čs. armády 5

Byt č. 3, 1+0, 33,23 m2
Minimální výše nájemného bez energií: 80 Kč/m2/měsíc
Příbram VI, U Dolu Anna 26

Byt č. 23, 1+0, 44,84 m2
Minimální výše nájemného bez energií: 80 Kč/m2/měsíc
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Kancelářské prostory
Příbram IV, Husova 257
Sociální zařízení společné
v budově, výměra: 33 m2
Minimální výše nájemného
bez energií: 960 Kč/m2 /rok
Nebytový prostor
Příbram VIII, Budovatelů 116
Bez topení, vody a sociálního
zařízení, výměra: 11,60 m2
Minimální výše nájemného
bez energií: 600 Kč/m2 /rok
Garáž
Příbram VI, U Dolu Anna 26
Nevytápěná, elektřina 220 V;
výměra: 17,63 m2
Minimální výše nájemného
bez energií: 850 Kč/m2 /rok

PŘÍBRAMSKÉ KULTURNÍ LÉTO
26. 6. Folkové odpoledne: Pohoda blues a Bylo
nás šest (Václavské nám.)
31. 7. Koncert dechové hudby
(nám. 17. listopadu)
28. 8. Rockový koncert (nám. T. G. Masaryka)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM
11. 7.–15. 7. Příměstský tábor
18. 7.–22. 7. Příměstský tábor
8. 8.–12. 8. Příměstský tábor
15. 8.–19. 8. Příměstský tábor

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
27. 6. V domě čtyř letor (Gymnázium Příbram)
28. 6. Slavnost ZŠ Bratří Čapků
29. 6. Den divadla 2016 (Gymnázium p. Sv.
Horou)
25. 8. Caveman
SENIOR POINT PŘÍBRAM
4. 7. Společné posezení u kávy – letní aktivity
1. 8. Společné posezení u kávy – houbaření

Kontakt: Alena Tůmová; Tel.: 318 498 294; E-mail: alena.tumova@mesto-pribram.cz

Nebytové prostory

AREÁL SK SPARTAK
27. 6. Plážový fotbal: regionální liga Příbram
4. 7. Plážový fotbal: regionální liga Příbram
6. 7. Plážový fotbal: Český pohár, kvaliﬁkace
Příbram
18. 7.–29. 7. 9. ročník Jana Bergera
27. 8. 122. výročí SK Spartak

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA – SVATÁ HORA
9.–10. 9. Příbramská svatohorská šalmaj

Město Příbram nabízí k pronájmu
Volné byty

MĚSTO PŘÍBRAM
27. 6. 16.00 19. jednání ZM Příbram
2. 7. 8.00 Farmářské trhy
16. 7. 8.00 Farmářské trhy
6. 8. 8.00 Farmářské trhy
20. 8. 8.00 Farmářské trhy
5. 9. 16.00 20. jednání ZM Příbram

Nabídka pachtu
v obcích Občov a Liha
Město Příbram oznámilo záměr propachtovat nemovité věci vedené v katastru obce Občov a Liha.
Občov:
pozemky p. č. 82/2, 83, 84, 85, 86/1, 86/3, 87, 98/1,
98/2, 103, 104/1, 104/2, 109, 110, 117, 118/1, 119/1, 119/2,
119/5, 119/7, 119/8, 120/4, 122/9, 155/4, 159, 162, 163, 168/1,
168/3, 172/12, 181, 213/7, 213/8, 213/9, 238/2, 239, 213/10,
340/1, 342, 346/4, 451/1, 451/74, 462, 463/2, 472/1, 472/4,
472/8, 472/10, 472/12, 475/2, 484/3, 484/4, 484/5, 489/1,
489/2, 491/1, 508/5, 518, 519/1, 526/1, 526/2, 526/4, 526/5,
526/6, 540, 558/3.
Liha:
pozemky p. č. 339/2, 340/2, 348/3.

Kontakt:
Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku
Bc. Žaneta Vaverková
Tel.: 318 402 297
E-mail: zaneta.vaverkova@pribram-city.cz

SVATÁ HORA
23. 7. Koncert Svaté lásky labyrint
20. 8. Poutní slavnost – vigilie
21. 8. Poutní slavnost
27. 8. Slavnost 343. výročí posvěcení baziliky
27. 8. Koncert v refektáři

BŘEZOVÉ HORY
1. 7.–3. 7. 130. výročí založení SDH
Březové Hory
2. 7.–3. 7. 27. Prokopská pouť
NOVÝ RYBNÍK
25. 6. Festival regionálních folkových
a country kapel
5. 7. Jaromír Nohavica – koncert
30. 7. Fialka Fest
27. 8. Lucie Vondráčková – koncert
OBEC PODLESÍ
30. 7. Terénní triatlon Brdonoš
LESNÍ DIVADLO SKALKA V PODLESÍ
1., 2., 4., 5., 8. a 9. 7. F. F. Šamberk a Karel Hašler:
Podskalák
14. 7. Balada pro banditu (Divadlo A. Dvořáka)
13. 8. Tramtamtýdamtůdá fest 2016
FOTBAL: STADION NA LITAVCE
23. 7. 20. ročník Memoriálu Jaroslava Starky

Dejte najevo, že také
slavíte 800 let
V Informačním centru Městského úřadu Příbram v Zámečku-Ernestinu si můžete koupit
propagační předměty, které vznikly při příležitosti oslav letošního 800. výročí města.

Deštník
„Kape mi na karbid“
99 Kč

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka
27. 5.–21. 8.
Tisíc pozdravů z Příbrami
(Podoby města na historických
pohlednicích a medailích).
Cyklus Příbram 800 let
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Do 30. 10.
U Kapišosů – vodníci a
hastrmani divadelních tůní
Do 30. 12.
Zmizelá Příbram
Do 31. 12.
Jinečtí trilobiti
11. 6.–31. 10. Pocta královskému hornímu
městu Příbram – kovové plastiky
M. Šimka
11. 6.–31. 10. Březohorské historické podzemí
– fotograﬁe M. Zelenky
11. 6.–30. 12. Zmizelá Příbram
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Do 30. 6.
Ani gram uranu okupantům
Do 30. 9.
Pošta za Velké války – Píšu Vám
z fronty…
3. 7.–31. 7. Galerie OPE: výstava malíře Rudolfa
Riedlbaucha
3. 8.–30. 8. Galerie OPE: výstava malíře Josefa
Synka
1. 7.–4. 9. SORELA: Socialistický realismus
v architektuře
Do 30. 10. Galerie Orbis Pictus: Europa v roce 2016
Do 30. 12. Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12. Skautská lilie za ostnatým drátem
Do 30. 12. Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
Do 30. 12. Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami
píše (historie)

Karty
„Příbram 800 let“
59 Kč

Látková taška
„Unesu haldu věcí“
59 Kč

Hrnek
„Až do dna!“
69 Kč

Tričko
„Je mi 800 let“
139 Kč

Odznak
„Jsem svatoušek“
„Je mi 800 let“
15 Kč

Magnetka
„Příbram přitahuje“
19 Kč

Kšiltovka
„Je mi 800 let“
89 Kč

ZIMNÍ STADION PŘÍBRAM
18. 8.–21. 8. Mezinárodní turnaj žen v LH
AMERICKÝ FOTBAL: STADION NA LITAVCE
3. 7. Příbram Bobcats – Ostrava Steelers

Kelímek
50 Kč
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