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áte rádi komiksy? Já na
nich vyrostl. Od hrdinů ze
Čtyřlístku, co mají tak trochu přisprostlá jména, kačera Donalda, přes Rychlé šípy jsem se
dopracoval až k Želvám Ninja. Když
tak vzpomínám na to, jak jsem si
s darovanou dvackou běžel do trafiky
pro výtisk něčeho barevného s texty
v bublinách, zmocňuje se mě nostalgie.
Toho „svého“ superhrdinu má asi
každý. Někdo Supermana, jiný Ironmana, další třeba Mirka Dušína,
Chucka Norrise nebo foglarovského
záporáka Štětináče. Aniž bychom to
kdykoliv přiznali, stává se, že do
svých komiksových a filmových hrdinů často projektujeme svoji vlastní
osobnost, hledáme společné rysy a ve
skrytu duše toužíme být tím, kdo je
naší ikonou.
Máme kolem sebe i tak trochu reálnější superhrdiny. Obzvláště v mimořádných událostech posledních dvou
let jsme si uvědomili, jak velcí frajeři
jsou hasiči, policisté, lékaři, sestry,
sociální pracovníci, ale třeba i učitelé
nebo prodavačky. To jsou ti skuteční
„superheroes“ moderní doby.
Každý z komiksových či filmových
superhrdinů má nějakou svou unikátní vlastnost, která jej definuje.
Veliká síla, nadzvuková rychlost,
schopnost létat, umění tkát pavučiny
nebo dokonce zdvihat kladivo, které
jiný neunese. I my obyčejní smrtelníci máme ale své superschopnosti.
I mamka a taťka jsou hrdinové, i paní
učitelka, i úřednice, i řidič v autobuse,
i paní na poště, i policista na přechodu, i popelář, i sestřička u zubaře,
i zedník na stavbě, i uklízečka
v divadle a tisíce dalších. Každý je
nějakým způsobem jedinečný a pro
své okolí je tím bezpodmínečně největším superhrdinou.
Pro všechny hrdiny, ať už jsou
všední nebo nevšední, máme připraveno parádní superhrdinské léto.
Každý si zaručeně přijde na své.
S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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KRÁTCE
Pískoviště prošla kontrolou
Slunečné počasí láká rodiče s dětmi na dětská hřiště a pískoviště. Všechna pískoviště, která jsou
ve správě Technických služeb města Příbrami, byla na začátku května kontrolována pomocí detektoru kovů. „Městská policie Příbram se zaměřila na kontrolu pískovišť. Impuls vyšel od jedné
z maminek, která se do Příbrami přestěhovala z Prahy a upozornila, že ve větších městech jsou
obdobné kontroly s ohledem na možnost výskytu jehel z použitých injekčních stříkaček běžné. Strážník Městské policie Příbram se zapůjčeným detektorem kovů zkontroloval všechna pískoviště,
ale k žádnému závadovému nálezu nedošlo,“ uvedl starosta Jan Konvalinka. V průběhu kontroly
pískovišť byly nalezeny dvě náušnice a desetikorunová mince.

Trhy s programem pro děti
Pořadatelé farmářských trhů spojí první červnové trhy s oslavou Dne dětí, a připravují Dílničku
pro malé zahradníky. V sobotu 4. června přibude k prodejcům na Dvořákově nábřeží také místo,
kde si děti vysadí semínka do květináčů, které si pak odnesou s sebou domů, vypěstují rostliny,
sklidí a následně i snědí. Kromě sázení si mohou vyrobit dekoraci do zahrádky nebo květináče.

Odraz představí
mladé umělce
Mezi 28. červnem a 2. červencem bude Příbram hostit umělecký festival Odraz. Akci pořádají studenti místních středních škol s cílem
podpořit začínající umělce z Příbrami a okolí
a zároveň motivovat mladé lidi k působení ve
veřejném prostoru. Festival nabídne několik
desítek uměleckých vystoupení i vzdělávacích
a aktivistických projektů. „Těšit se můžete na
slam poetry exhibici, pásmo rockových kapel,
netradiční spojení Příbramské filharmonie
a kapely Blaženka, několik divadel, obsáhlou
výstavu i množství tance a autorského čtení,“
řekl za organizátory Martin Čermák. Odraz oživí
centrum města – výstavy budou ke zhlédnutí
v Pražské ulici a koncerty se uskuteční na
náměstí T. G. Masaryka a v klubech Junior či
Pojistka. Vstup na festival je dobrovolný, výtěžek bude věnován nízkoprahovému centru
Bedna.

Navštivte čistírnu důlních vod
Pokud vás zajímá, jak funguje čistírna důlních vod u jámy č. 19, můžete navštívit den otevřených
dveří. Zve na něj státní podnik DIAMO, resp. odštěpný závod SUL Příbram. Akce se koná v sobotu
11. června 2022 od 9.00 do 15.00 v blízkosti Dubence (přesná poloha: N 49°41.84767',
E 14°6.02028').

Dvojitý úspěch žáků ve výtvarné soutěži
Úspěch v celostátní výtvarné soutěži Nenič
si tělo zaznamenala v letošním školním roce
třída 8. A Základní školy 28. října. Soutěž
pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce
ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a jejím cílem je hlavně předcházení
nemocem a úrazům. Školní kolo výtvarné
soutěže vyhráli dva žáci z 8. A a žák ze 7. B,
jejichž obrázky postoupily do celostátního
kola. Soutěže se zúčastnilo 70 škol z celé republiky a sešlo se celkem 249 obrázků. Z tohoto
počtu hodnotící komise vybírala pět vítězných míst ve dvou kategoriích. Ve druhé kategorii obsadila Anna Fousková druhé a Adam
Kaiser čtvrté místo. Zasloužené ceny si žáci
vyzvednou v červnu při slavnostním předání
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, stejně jako výherkyně Marie Průšová před třemi
lety.
S Petra Volfová Zemanová
ZŠ 28. října

Pět červnových tréninků
Během června mohou děti od šesti let navštívit hned několik tréninků v rámci programu Na hřišti
to žije. Ve čtvrtek 2. června se koná trénink na hřišti Jana Drdy a zájemci si budou moci vyzkoušet
americký fotbal se zástupci Příbram Bobcats nebo sportovní aerobic s trenéry Sportovního klubu
Oxygen. O týden později mohou děti sportovat na hřišti Ryneček s VK Příbram (volejbal) nebo FBC
Příbram (florbal). Ve čtvrtek 16. června se na hřišti Ve Dvoře uskuteční tréninky volejbalu a karate
(TJ Baník) a atletiky a gymnastiky (TJ Sokol). Následují čtvrtek lze navštívit hřiště Ryneček, kde
budou k dispozici trenéři TK Roja (tenis) a Triatlon Teamu Pb (triatlon). Poslední červnový čtvrtek
se na hřišti Drkolnov uskuteční fotbalové (s 1. FK Příbram) a hokejové (s HC Příbram) tréninky.
Čtvrteční cvičení jsou vždy od 16.00 do 17.00.
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Otestujte si paměť
Pokud se vám zhoršuje paměť, můžete
navštívit Poradnu Včera. Nabízí test paměti,
který prověří, zda je vše v přiměřené normě.
Pokud v poradně zjistí, že výsledky naznačují
možný problém, doporučí návštěvu odborného
lékaře. „Mnohé problémy s pamětí mají léčitelnou příčinu, a čím dříve se přistoupí k odpovídající léčbě, tím lepší jsou vyhlídky. Včasná
diagnostika je důležitá například i u Alzheimerovy nemoci,“ uvedla sociální pracovnice Ludmila Šamšulová. V poradně je třeba objednání
předem na tel. 775 292 884 nebo na e-mailu
poradna.pribram@dementia.cz. Služby jsou
zdarma.

Nový kronikář
Město Příbram hledá nového kolegu nebo
kolegyni pro vedení kroniky města od roku
2023. Cílem je plynulé navázání na práci
současné kronikářky, která ukončí svoji činnost na konci roku 2022. Mezi hlavní požadavky patří výborná znalost českého jazyka,
stylistická zdatnost, dobrá znalost historie,
místních poměrů i dobrý kulturní přehled
a výhodou je zkušenost s publikační činností.
Kronikář spolupracuje se základními uměleckými školami zřizovanými městem, které
zajišťují výtvarné provedení kroniky, a je
povinen průběžně a pravidelně seznamovat
s výsledky své práce Kulturní, letopiseckou
a památkovou komisi. Pracovní poměr probíhá na základě dohody o pracovní činnosti.
Uchazeči mohou posílat nabídky Zuzaně
Kučerové, vedoucí Odboru komunikace
a cestovního ruchu (zuzana.kucerova@pribram.eu).

KRÁTCE
Mladé volejbalistky reprezentovaly na MČR
Ve dnech 13.–15. května
hostilo město Tábor Mistrovství ČR mladších žákyň ve
volejbale. O nejvyšší stupínek
se utkalo 16 nejlepších družstev ČR, mezi které se z celkového
počtu
72
týmů
probojovaly pod vedením trenérek Jany Rosenbaumové
a Ivany Smíškové i hráčky
TJ Baník Příbram. V konečném
pořadí se příbramské reprezentantky umístily na 14. místě.

Zaměřeno na cyklisty
V druhé polovině května proběhla dopravně
bezpečnostní akce zaměřená na ohleduplnost
řidičů motorových vozidel a cyklistů, a to v rámci celosvětového týdne bezpečnosti silničního
provozu. Policisté sledovali správné předjíždění
cyklistů řidiči aut, zda dodržují boční odstup
a dávají znamení o změně směru jízdy. U cyklistů se zaměřili na to, jestli nejezdí po chodníku,
neřídí pod vlivem návykových látek, zda mají
kolo v řádném technickém stavu.
Policejní hlídky při kontrole povinné výbavy
jízdního kola zjišťují, jestli je vpředu odrazka
bílé barvy, vzadu červené barvy, oranžové
odrazky na paprscích kol a na pedálech, navíc
musí být zaslepeny trubice řídítek. Za snížené
viditelnosti musí mít kolo ještě bílý světlomet
vpředu a červené světlo vzadu. Za jízdu pod
vlivem alkoholu hrozí cyklistům ve správním
řízení pokuta ve výši až 20 000 korun, za
odmítnutí podrobit se vyšetření na zjištění
alkoholu je pokuta až 50 000 korun. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí také koloběžka. „Motoristé mají od letošního roku povinnost předjíždět cyklisty
s bočním odstupem 1,5 metru. Na silnicích, kde je povolena maximální rychlost 30 km/h, stačí
k předjetí boční vzdálenost jednoho metru,“ vysvětlila komisařka příbramské policie Monika Schindlová. V souvislosti s danou právní úpravou došlo ke změně paragrafu, který se týká přejíždění
podélné čáry souvislé. „Nyní je to možné i v případě předjíždění cyklisty, ne jen při objíždění překážky
či při odbočování na místa ležící mimo pozemní komunikaci,“ dodala Monika Schindlová.

Mezinárodní den
archivů také
v Příbrami
Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní
archiv Příbram zve zájemce na den otevřených
dveří, který se koná v rámci Mezinárodního dne
archivů. Akce připadá na čtvrtek 9. června od
9.00 do 19.00. Součástí bude připomenutí
první světové války a jejích důsledků pro každodenní život (spolky, charita, uprchlíci, recepty, potravinové lístky, fotografie). Navštívit
můžete také výstavu Život a cesty československých legionářů, která je doplněná o audiovizuální prezentaci dobových fotografií. Program
se koná v budově Státního okresního archivu
na adrese E. Beneše 337. Stejný den v 17.30
pak můžete navštívit přednášku Věry Smolové
nazvanou Maková hora – mýty a fakta. Rezervaci míst je třeba provést telefonicky na
č. 311 000 701 nebo e-mailem na adrese
soka-pribram@soapraha.cz.

Schůze březohorského
výboru
Osadní výbor Březové Hory zve občany na
veřejnou schůzi za účasti starosty Jana Konvalinky a 1. místostarosty Martina Buršíka. Schůze se koná ve čtvrtek 9. června 2022 od 18.00
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na
Březových Horách (nádvoří Msgre. Korejse).

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

inzerce

První klubová noc se vydařila
V pátek 20. května se uskutečnil první ročník
multižánrové akce nazvané Příbramská klubová noc. Po vzoru některých jiných měst, kde
funguje více hudebních klubů, se i příbramští
příznivci hudby různých žánrů mohli vydat za
jedno vstupné navštívit více kulturních akcí.
„Do pilotní akce se zapojilo pět hudebních klubů,
které nabídly pět hudebních žánrů. Na pódiích
se vystřídalo téměř 15 interpretů,“ řekl Vlastimil
Ševr, vedoucí Městského kulturního centra
Příbram. Posluchači navštívili tyto kluby
s vystupujícími v závorce: Junior klub (Uninvited, Lazer Viking, Genuine Jacks); Club No. 1
(Jakub Ročňák, Roman Lacina, Roofers a DJ luDJek); Pojistka (Akira, Tony Terra, ANA); Pb bowling
klub (Vládcové vesmíru, Schunky); Music Club Béčko (Vojtaano). „Návštěvnost se klub od klubu
lišila, ale celkově hodnotíme pilotní ročník jako povedený. Příští rok bychom chtěli v projektu pokračovat,“ dodal Vlastimil Ševr.
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HLAVNÍ TÉMA

Na Nováku může být superhrdinou úplně
každý
S létem začíná na Novém rybníku speciální program nazvaný Superhrdinský Novák. Vedle porce zábavy možná vzbudí otázku,
kdo je vlastně superhrdinou nebo superhrdinkou dneška, říká Jan Slaba, ředitel Sportovních zařízení města Příbram.
ani na to, že každý superhrdina musí pro své
superschopnosti načerpat energii. Sezam bistro
proto svou nabídku doplní o superhrdinskou
nabídku, ve které naleznete pokrmy jako například: kuřecí thortilly, hulkušky se zelím a uzeným, palačinky s marveládou a jiné pochutiny
pro pravé hrdiny. Současně s tím bude uveden
do provozu nový sweet bar, který přinese nejen
superhrdinské zmrzliny, ale především zákusky
domácí výroby.

Jan Slaba, ředitel SZM Příbram.
Foto: Miroslava Poláková

PRO NOVÝ RYBNÍK JSTE NA LÉTO PŘIPRAVILI
KONCEPT, KTERÝ NESE OZNAČENÍ
SUPERHRDINSKÝ NOVÁK. CO TO OBNÁŠÍ?
V letošním létě se Novák zahalí do superhrdinského převleku. Jedná se o tematické zaměření léta, které s sebou nese obrovskou porci
zábavy, her, akcí, zážitků nebo občerstvení, a to
vše ve znamení superhrdinů. Celý koncept bude
doplněn i charitativním projektem, kdy bude
podpořen hrdina, který své superschopnosti
musí dokazovat každý den.
NA JAKÉ KONKRÉTNÍ AKTIVITY SE MOHOU
LIDÉ, A PŘEDEVŠÍM DĚTI TĚŠIT?
Šíře tohoto konceptu zaměřeného na celou
rodinu je opravdu veliká. Návštěvníci areálu se
mohou těšit na tematické sportovní a kulturní
akce, kdy tou první, pilotní akcí, bude Superhrdinský Novák s bohatým programem. Na této
akci zároveň odhalíme a představíme celý program léta. Následují akce Novák Fest pořádaný
MKC Příbram, Superhry!, Stihl Timbersports
a další. Letní kino doplní kulturní program
superhrdinským promítáním. Celoletními stěžejními aktivitami pro děti jsou superhrdinská
„kešková“ hra, při které se zabaví děti i dospělí,
dále unikátní i-hřiště o dvou hracích okruzích
a naše již dobře známé animační programy. Děti
i dospělí budou moci své schopnosti vyzkoušet
při super trénincích, které budou probíhat pravidelně během celého léta. V kontextu zamýšlené koncepce budou v areálu umístěné
tematické umělecké dřevěné sochy. Jsem přesvědčen, že fotku s nimi bude chtít mít každý,
a to bez ohledu na věk. Koncepce nezapomíná
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ZMIŇOVAL JSTE, ŽE SOUČÁSTÍ PROGRAMU
JSOU TRÉNINKY PRO DĚTI. ZVLÁŠTĚ PO
PANDEMII SE MNOZÍ RODIČE ZAMÝŠLEJÍ NAD
TÍM, JAK POMOCI DĚTEM DOSTAT SE ZPÁTKY
DO FORMY. MÁTE NĚJAKÉ KONKRÉTNÍ TIPY
PRO UDRŽOVÁNÍ FYZIČKY?
Těch tipů je poměrně mnoho, nicméně
všechny vycházejí z individuality každého dítěte. Myslím si, že jakákoliv přiměřená pohybová
a hlavně pravidelná aktivita na čerstvém vzduchu, doplněná vyváženou stravou, dětské zdraví jedině podpoří. Areál Nový rybník pro tyto
účely nabízí například in-line dráhu, plavání,
skatepark, dvě volnočasová hřiště, work out
hřiště a jiné. Tyto aktivity se snažíme stále rozvíjet. Letošními novinkami podporujícími
pohyb na čerstvém vzduchu jsou například
„kešková“ superhrdinská hra, interaktivní hřiště nebo super tréninky. Každý si tak v areálu
nejde to své, když bude chtít, a to je myslím
skvělé.
MOŽNÁ JEŠTĚ PŘED NĚKOLIKA LETY BYL ZA
SUPERHRDINU POVAŽOVANÝ SVALOVEC,
KTERÝ ZVLÁDNE VYŘEŠIT VŠECHNY
PROBLÉMY SVĚTA. MYSLÍTE, ŽE VE SVĚTLE
UDÁLOSTÍ POSLEDNÍ DOBY SE PŘEDSTAVA
SUPERHRDINY NEBO SUPERHRDINKY
„PŘETAVILA“ DO JINÉ PODOBY?
Mým osobním názorem je to, že události
poslední doby se konaly v průběhu celých dějin.
Vždy v trochu jiné podobě či formě. V průběhu
celých dějin ale také existovali hrdinové, kteří
čelili nejrůznějším překážkám, které překoná-

Superhrdinský Novák
S sportovní a kulturní akce
S letní kino – program na
kultura.pribram.eu
S umělecké dřevěné sochy
S interaktivní hřiště
S superhrdinská hra
S tematické občerstvení
S sweet bar
S animační programy pro děti
S super tréninky
S charitativní projekt
S fotokoutky

vali skrze své schopnosti, ať už lidské či nadlidské. A tak i v dnešní době nalezneme mnoho
hrdinů. Podstatou však zůstává, co si každý pod
pojmem hrdina či superhrdina představuje. Pro
jednoho to může být stále ten svalovec, který
vyřeší opravdu všechny problémy světa, a pro
druhého například samoživitelka se třemi dětmi, která musí mít dvě práce, aby zvládla základní nároky doby. Tento vzorec rozlišného
vnímání hrdinů se v určitých „převlecích“ mění
v kontextu doby, ale především v kontextu vnímání každého z nás.
V ZÁVĚRU LÉTA JSOU NA NOVÁKU OHLÁŠENY
DISCIPLÍNY Z KATEGORIE TIMBERSPORTS.
MNOHO LIDÍ NEJEN V PŘÍBRAMI MÁ
TIMBERSPORT SPOJEN S MARTINEM
KOMÁRKEM, KTERÝ NEDÁVNO TRAGICKY
ZAHYNUL. V PŘÍBRAMI BYL NĚKOLIKRÁT. JAK
NA NĚJ VZPOMÍNÁTE? JAKÝ TO BYL ČLOVĚK
A CO DAL TOMUTO SPORTOVNÍMU ODVĚTVÍ?
Přiznám se, že to není pro mě lehká otázka.
Měl jsem to štěstí, že jsem měl s Martinem
poměrně přátelský vztah. Jeho odchod nás velmi zasáhl. Nejen já, ale i kolegové na Martina
vzpomínáme poměrně často, a to především
z důvodu, že v Příbrami zanechal svou stopu.
Dovolím si odpověď shrnout do věty, která vyjadřuje celé mé vzpomínky a to, co dal Martin mně
či nám. Martin byl zvláštní živočišný druh, a to
především z důvodu, že když jste se s ním bavili,
tak jste měli vždy pocit, že svět je stále ještě
v pořádku.
V POSLEDNÍCH LETECH SE AREÁL NOVÝ
RYBNÍK STAL VYHLEDÁVANÝM MÍSTEM PRO
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. PŘIPRAVUJETE
PRO TENTO AREÁL NĚJAKÉ DALŠÍ NOVINKY?
Kromě úplně nového pojetí konceptu letní
sezony jako celku v tématu superhrdinského
Nováku je letošní velkou novinkou vybudování
parkourového hřiště, které je ve stylu provedení
Dash největší v republice. Je to záležitost, která
je takříkajíc na stole již několik let, ale musela
být z objektivních důvodů posunuta. Jsem rád,
že se podařilo slib vůči veřejnosti dodržet.
Významnou novinkou pro další roky je záměr
revitalizace minikempu, včetně rekonstrukce
ubytovacích chatek. Jedná se o jedno z posledních dvou míst, kde vidíme možnost adekvátního rozvoje areálu. Mluvíme o poměrně
rozsáhlé investiční akci, doufejme, že se ji podaří
realizovat. Není to určitě zdaleka vše, představení dalších novinek si ale s dovolením nechám
zase na příště.
Více najdete na webu letonanovaku.cz.
S Stanislav D. Břeň
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Jak dál hospodařit s majetkem
Příbramští zastupitelé schválili Koncepci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem města Příbram, kterou vypracovala
společnost TCG Technical Consulting Group. Koncepce se zabývá budovami, bytovým fondem a nebytovými prostory, přináší
přehled všech těchto nemovitostí podle druhu a zároveň strategické doporučení, jak s tímto majetkem hospodařit.
Budovy procházejí opravami, chybí často výměna
elektrických rozvodů, je jich velké množství, a proto bude komplexní rekonstrukce všech objektů
náročnou výzvou do budoucnosti.“ Zevrubnější
hodnocení stavu jednotlivých nemovitostí je
důležité pro odhad budoucích výdajů spojených
s jejich vlastnictvím (odpisy, údržba, rekonstrukce, provoz, daňové povinnosti atd.).

Výměníková stanice ve Sportovní ulici je „adeptem“ na prodej.

Hospodaření s majetkem je významnou
oblastí činnosti města, proto je třeba mít koncepční přístup, jak s ním nakládat. Vhodným
nástrojem je sestavení dlouhodobého modelu
k formulaci majetkové politiky – základních
postojů, které bude samospráva při prodeji či
nabývání majetku zastávat, ve snaze otevřeně
deklarovat fyzickým i právnickým osobám
nemovitý majetek, který je s ohledem na svou
historickou hodnotu pro obyvatele města
a potřeby dalšího rozvoje určen k ponechání
v komunálním vlastnictví, a takový, u kterého
se předpokládá prodej. Za tím účelem vznikla
koncepce nakládání s majetkem.
DVĚ MILIARDY VE STAVBÁCH
Koncepce zahrnuje vybrané kategorie majetku: budovy, které nejsou dlouhodobě určeny
k prodeji nebo směně, jež lze prodat nebo směnit za předpokladu splnění podmínek, a budovy
určené k prodeji a směně. Vzhledem ke svému
rozsahu materiál nepostihuje pozemky, kterých
k 31. prosinci 2021 Příbram vlastnila 5673.
Hodnota staveb, které jsou ve vlastnictví
města, se v koncepci odhaduje na 2–2,2 miliardy korun. Velmi orientačně potřebuje město
na odpisy majetku celkem 50–60 milionů
korun ročně pouze na stavby. Podle údajů
v dokumentu Příbram každoročně investuje

Foto: Stanislav D. Břeň

asi 100 milionů korun do nové infrastruktury
města.
Primárním cílem koncepce je definovat
základní postoje, které bude město při prodeji
a nabývání nemovitého majetku zastávat. Materiál rovněž respektuje základní vizi Příbrami
ponechat si do budoucna ve vlastnictví odpovídající počet bytových jednotek z celkového
bytového fondu, aby se mohlo město podílet
na zajištění práva na bydlení. Jedním z cílů je
také využívat potenciál nemovitých věcí ve
vlastnictví města a zvyšovat jejich hodnotu.
Koncepce se ve stručnosti rovněž vyjadřuje
ke stavu některých budov, např: „Většina správních budov je povětšinou v historických budovách, největším problémem, který se často
vyskytuje, je vlhkost od základů. Tento problém
je možné vyřešit, ale je nutno zvolit postup pro
každou budovu samostatně. Dalším problémem
mohou být dřevěné nosníky v konstrukci podlah.
Tady je nutno před rekonstrukcí provést sondy
do záhlaví trámů, nejlépe v místech toalet, protože tady může docházet k průsaku vody do konstrukce. U správních budov je rovněž nutné vyřešit
rozvody elektro, které jsou v mnoha případech
zastaralé a nevyhovující aktuálním požadavkům.“ Dále se např. u školních budov uvádí:
„Jedná se o směs budov historických (stáří okolo
100 let) a budov z druhé poloviny 20. století.

Příklady staveb určených k prodeji či směně
Objekt
RD Třemošenská
Občov 1
Průběžná 159
Čs. armády 145
Pod Špitálem 546
Sportovní 49
Trhové Dušníky
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Stručný popis
malý dům, nutná kompletní rekonstrukce
statek bez pozemků
výměníková stanice
prázdná kancelářská budova
ruina
výměníková stanice
statek

Orientační hodnota
3,0 mil. Kč
3,0 mil. Kč
4,0 mil. Kč
20,0 mil. Kč
0,2 mil. Kč
4,5 mil. Kč
10,0 mil. Kč

CO PRODAT A CO NIKOLIV
Pro účely základní kategorizace staveb byly
v dokumentu stanoveny následující okruhy
nemovitého majetku:
A. Nemovitosti ve vlastnictví města Příbram,
které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji či
směně: Jde o budovy, kde jsou zahrnuty zejména historické domy na území města nebo
jiné objekty sloužící k zajištění potřeb veřejnosti. Tím jsou myšleny nemovité věci, které se
svou kulturní nebo společenskou hodnotou
výrazně odlišují od ostatních nemovitých věcí
v majetku Příbrami a měly by být i do budoucna
zachovány ve vlastnictví města a vytvořit
základní fond nemovitého majetku Příbrami.
Dále jsou to domy s pečovatelskou službou nebo
domy, kde se nachází byty se zvláštním určením. Jsou zde zahrnuty bytové domy, jejichž
dispozice je omezena s ohledem na čerpání přijatých dotací na jejich rekonstrukci a takové
bytové domy, které v sobě zahrnují větší počet
bytových jednotek. Tyto nemovité věci by měly
do budoucna vytvořit základní bytový fond ve
vlastnictví města Příbram.
B. Nemovitosti, které lze prodat či směnit
pouze za splnění určitých podmínek: Do předmětné kategorie byly přeřazeny některé nemovitosti, přičemž bude třeba dále posoudit
finanční efekt plynoucí z užívání majetku
(náklady a výnosy) a porovnat ho s velikostí
jednorázového výnosu v případě prodeje s ohledem na zachování a rozvoj obecního majetku.
C. Nemovitosti určené k prodeji či směně:
V této kategorii jsou uváděny nemovité věci
určené k prodeji či směně. Jedná se zejména
o objekty bývalých výměníkových stanic, technických budov, skladů, garáží, které již dnes
neslouží svému účelu a nejsou ani využívány
pro potřeby města, respektive jeho příspěvkovými organizacemi (především Technickými
službami města Příbrami). Dále jsou zde zařazeny budovy, které se jeví jako zbytné (např.
malé rodinné domy či střešní nástavby na stávající zástavbě).
Dokument dále obsahuje přehled jednotlivých konkrétních staveb ve vlastnictví města,
které jsou řazeny podle výše uvedených kategorií A, B, C. Rozhodování o tom, které budovy
lze prodat, náleží zastupitelstvu.
S Stanislav D. Břeň

ROZVOJ MĚSTA

Příbram schválila strategický plán
Před několika týdny schválilo příbramské zastupitelstvo strategický plán rozvoje města do roku 2030. Stanovuje priority, kterým
se chce město věnovat, a cíle, jež hodlá naplnit.
Příbram má čerstvě schválený tzv. Strategický plán rozvoje města Příbram 2022–2030.
V průběhu loňského roku jej zpracoval tým společnosti M. C. Triton a zástupců města a úřadu.
Návrhová a implementační část plánu vznikla

jako aktualizace předchozí verze strategického
plánu rozvoje města, který byl vytvořen v roce
2014. Cílem návrhové a implementační části
strategického plánu rozvoje města je upravit
vizi rozvoje města, prioritní okruhy, cíle a opa-

Na co se chce město zaměřit
Prioritní okruh
Řízení a správa města

Strategický cíl

Zefektivnit strategické řízení a správu města.
Zajistit maximální míru bezpečnosti ve veřejném prostoru.
Infrastruktura, doprava Modernizovat technickou a dopravní infrastrukturu města.
a životní prostředí
Zlepšit kvalitu (životního) prostředí, vč. odpadového
a energetického hospodářství města.
Sociální a zdravotní
Zajistit kvalitní a dostupné bydlení.
služby, bydlení
Zkvalitnit a posílit sociální a zdravotní služby.
Školství, kultura,
Rozvíjet a zkvalitnit školní i mimoškolní vzdělávání.
sport a volný čas
Zlepšit kvalitu, rozsah a dostupnost sportovních,
kulturních a volnočasových aktivit.
Cestovní ruch
Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
a rozvoj podnikání
Zlepšit nabídku a dostupnost pracovních míst.
Zdroj: Strategický plán rozvoje města Příbram 2022–2030

tření na období do roku 2030. Návrhová část
obsahuje zásobník projektů (seznam smysluplných a potřebných projektů a aktivit pro období do roku 2030), akční plán (projekty, jejichž
realizace se předpokládá vždy ve dvou následujících letech s tím, že tyto projekty jsou realizačně připraveny) a je zde formulován způsob,
forma a organizační a technické zajištění realizace plánu.
Při přípravě plánu se vyjadřovali nejen
odborníci, ale promluvila do něj také veřejnost.
A to především díky rozsáhlému dotazníkovému šetření. V barevném rámečku na str. 10
shrnujeme výsledky.
MODERNÍ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KDE
SE DOBŘE ŽIJE
Pro uvedené období si Příbram stanovila tuto
vizi: „Příbram je městem, které trvale zlepšuje
podmínky pro život svých obyvatel zejména
v oblasti dostupnosti bydlení, práce a aktivního
trávení volného času, a které je zároveň otevřeno
návštěvníkům jako místo, které vhodně využívá
svého potenciálu z hlediska cestovního ruchu.“
inzerce
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A dále motto: „Příbram – moderní město s bohatou historií, kde se dobře žije.“
Návrhová část plánu obsahuje pět prioritních
okruhů, na které se chce město zaměřit: Řízení
a správa města (A); Infrastruktura, doprava
a životní prostředí (B); Sociální a zdravotní služby, bydlení (C); Školství, kultura, sport a volný
čas (D); Cestovní ruch a rozvoj podnikání (E).
Okruh A je zaměřen na způsob a formu manažerského řízení města a úřadu, na efektivnější

práci s daty v oblasti jejich sběru, hodnocení
a jejich interpretaci, dále na zavádění efektivních forem řízení (optimalizace procesů a strategií, projektové řízení), na posilování řízení
lidských zdrojů úřadu, na zlepšování otevřenosti a komunikace města a úřadu a na rozšiřování elektronizace agend a využívání ICT.
Prioritní okruh je dále zaměřen na posilování
osobní a dopravní bezpečnosti a rozvoj ICT
infrastruktury.

Shrnutí dotazníkového šetření
Spokojenost = pozitivní zpětná vazba v rámci hodnocení života ve městě a jeho jednotlivých
oblastech. Potenciál = potenciálně rizikové a problémové oblasti nebo témata, která respondenti
považují za klíčová a prioritní pro rozvoj města.

Spokojenost:
S Jako hlavní klady života ve městě lidé označují možnost trávení volného času a poté oblast
životního prostředí (ačkoli část veřejnosti vidí toto téma jako problémové / negativní, zejména
spojené s intenzitou dopravy, hlukem apod.).
S Asi 70 % obyvatel se cítí ve městě bezpečně.
S Zajištění lékárenských služeb je na výborné úrovni.
S Přiměřená je dostupnost služeb v oblasti zajištění potravin a částečně nepotravinářského
zboží.
S Dobré je také hodnocení oblasti kultury a částečně i sportu.
S Oblast vzdělávání (všechny úrovně) vč. knihovny jsou většinou respondentů hodnoceny
pozitivně. Výrazně vybočuje samotná knihovna, která je hodnocena 50 % respondentů známkou 1.
S Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je hodnocena většinou respondentů jako dostačující.
Přesto nelze opomenout, že cca 20 % respondentů hodnotí téma negativně, tj. je vhodné
k dalšímu řešení.
Potenciál:
S Nižší byl zájem zapojit se do dotazníkového šetření, a poskytnout tak městu zpětnou vazbu
a vlastní názory ze skupiny lidí bez maturity a se základním vzděláním. Tématem tak může
být snaha většího zapojení a zvýšení zájmu o věci veřejné a rozvoj města v této části populace.
S 22 % respondentů z dotazníkového šetření dojíždí za prací 30–70 km. Z toho lze vyvozovat,
že jezdí převážně do jiných měst (Praha, Písek ad.). Pro návrhovou část tak může být tématem
zaměřit se i na tuto skupinu, pro kterou nejsou dostupné pracovní příležitosti v Příbrami
a okolí. Tento vysoký počet rovněž indikuje riziko, že část lidí, kteří takto dojíždějí za prací,
může časem přesídlit do jiných měst, kde pracují.
S S výše uvedeným koresponduje i detailnější zjištění důvodu, který vede obyvatele k úvahám
o odstěhování z města. Zde jasně dominuje nedostatek pracovních míst.
S Jako hlavní zápory života ve městě lidé označují správu a stav veřejného prostoru, oblasti
dopravy (v klidu i pohybu), ale rovněž i bezpečnost. Z výsledků otázky přímo zaměřené na
dopravu v klidu vyplynulo, že toto téma vnímá jako problém drtivá většina respondentů.
U dopravy v pohybu je nespokojena asi třetina respondentů.
S Potenciál v oblasti dopravy se nabízí v rozvoji cyklistické infrastruktury a řešení parciálních
věcí v oblasti dopravní obslužnosti veřejnou dopravou (která je jinak hodnocena velmi
dobře).
S Zlepšit péči o veřejné plochy vč. jejich čistoty a údržby. Toto téma je hodnoceno více kriticky.
Celkově oblast životního prostředí včetně péče o zeleň nebo separace odpadu nabízí potenciál
ke zlepšení.
S Ve vnímání Policie ČR a Městské policie jsou respondenti poměrně rozděleni na pozitivní,
nebo více kritické tábory. Hůře je hodnocena práce Městské policie.
S K řešení je ze strany respondentů oblast specializovaných lékařských oborů a zubních lékařů
a jejich dostupnost a pokrytí.
S Důležité je zlepšit dostupnost bydlení ve městě.
S Horší je hodnocení oblastí pokrytí a kvality služeb ve městě. Rizikové je i zajištění nepotravinářského zboží.
S Zaměřit se také na zlepšování technického vybavení a zázemí sportovišť a zvyšování podílu
míst na odpočinek.
S Rozvinout a posílit potenciál cestovního ruchu.
S Kriticky je hodnocen především stav místních komunikací a chodníků. Negativně je ale hodnocen i stav městského mobiliáře a částečně i oblasti kvality parkovišť nebo veřejného osvětlení. Obecně lze tedy z výsledků vyčíst, že téma technické a dopravní infrastruktury patří
jako celek k oblastem, kde jsou lidé hodně kritičtí.
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Kvalitní a dostupné bydlení je jedním z cílů strategického
plánu.
Foto: Stanislav D. Břeň

Okruh B cílí na rozšiřování, modernizaci
a zkvalitňování technické infrastruktury a sítí,
dopravní infrastruktury a dalších prvků (včetně
cyklodopravy), dále na problematiku parkování, na oblast životního prostředí, péče o zeleň
a veřejný prostor, na problematiku odpadového
a energetického hospodářství.
Okruh C je zaměřen na dostupnost bydlení,
posílení a rozvoj sociálních a zdravotních služeb, včetně související infrastruktury a návazných služeb.
Okruh D se věnuje zkvalitňování školního
i mimoškolního vzdělávání, modernizaci a zkapacitnění škol a školských zařízení, na rozšiřování a zkvalitňování nabídky kulturního
a sportovního vyžití, včetně podpory aktivního
i pasivního trávení volného času a na modernizaci a budování související infrastruktury.
Okruh E se zaměřuje na rozvoj udržitelného
cestovního ruchu ve formě podpory stávajících
a nových produktů cestovního ruchu, stávajících a nových partnerství, vzdělávání, řízení
a managementu cestovního ruchu v Příbrami
a okolí.
MAPA MOŽNOSTÍ
V rámci jednotlivých prioritních kruhů jsou
dále stanoveny strategické cíle (v tabulce na
str. 9). Pro jednotlivé strategické cíle, kterých
chce Příbram dosáhnout, pak byla navržena
konkrétní opatření. Jedná se o návrhy řešení
a souborů aktivit, akcí a projektů, jejichž realizace by mohla přispět k dosažení daného cíle.
Navržená opatření je třeba vidět jako možnosti,
které mohou být naplněny v závislosti na
finančních a kapacitních možnostech města.
V průběhu projednání zastupitelstvem bylo
také zdůrazněno, že cíle a jejich načasování se
mohou měnit v závislosti na budoucích potřebách města. Jednotlivým prioritním oblastem
a konkrétním návrhům se budeme v Kahanu
postupně věnovat.
S Stanislav D. Břeň
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Znalost jazyka je jednou z klíčových
podmínek úspěšné integrace
V posledních týdnech přišly z Ukrajiny na Příbramsko tisíce občanů, které z domova vyhnal válečný konﬂikt s Ruskem. Jednou
z institucí, která příchozím, a nejen Ukrajincům, pomáhá, je Centrum na podporu integrace cizincům (CPIC). „Cizincům se
snažíme přiblížit české tradice, zvyky, historii, původ a význam státních svátků, ale dotýkají se i oblastí, jako jsou školství,
zdravotní pojištění, změna zaměstnavatele a dalších témat, která často kopírují aktuální potřeby a poptávku cizinců například
i v souvislosti se změnou legislativy,“ vysvětluje vedoucí příbramské pobočky CPIC Jitka Marečková.

V JAKÉM SMĚRU?
Obzvláště pro uprchlíky v aktivním věku, kteří mají možnost a chtějí v České republice pracovat, může být horší dopravní dostupnost
ubytovacích zařízení, ve kterých se právě
nacházejí, skutečným problémem. Na naši práci
v současné době dopadá samozřejmě nejen
obrovský nárůst počtu cizinců, ale také nutnost
pružně reagovat na situace, které s sebou současná krize přináší a také neustálou potřebu
orientace ve změnách legislativy ve všech odvětvích.
Vedle zmiňovaných aktivit, které jsou
poskytovány zdarma, realizuje Centrum takzvané Adaptačně-integrační kurzy (AIK), které
jsou pro cizince zpoplatněny. Od 1. ledna
2021 mají vybrané skupiny cizinců ze třetích
zemí, tím máme na mysli občany mimo EU,
povinnost tyto adaptačně integrační kurzy
absolvovat.

Jitka Marečková, vedoucí příbramské filiálky Centra na podporu integrace cizinců.

ČEMU SE V DOBĚ „KLIDU“ I KRIZÍ, JAKO JE TA
SOUČASNÁ SPOJENÁ S DĚNÍM NA UKRAJINĚ,
VĚNUJE CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE
CIZINCŮ (CPIC) PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ?
Centrum vytváří prostor pro dlouhodobou
a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Naší cílovou skupinou jsou dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby,
kterým byla udělena mezinárodní ochrana. Veškeré služby centra jsou nabízeny cizincům zdarma. Působnost příbramského CPIC se neomezuje
pouze na město Příbram, ale svými aktivitami
pokrýváme území celého přiděleného regionu,
tedy okresy Příbram, Beroun a Praha-západ.
KTERÉ KONKRÉTNÍ ČINNOSTI POD VÁS
SPADAJÍ?
Vedle služeb pro klienty, jako jsou sociální
poradenství, právní poradenství, kurzy českého
jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní služ-
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Foto: red

by a další, realizujeme také vzdělávací a kulturní
akce. Nedílnou součástí naší činnosti je monitorování situace cizinců v regionu a realizace
pravidelných setkání aktérů integrace. Do jisté
míry je však činnost centra stejná jako před
vypuknutím ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.
ALE S VÁLKOU NA UKRAJINĚ SE SITUACE
PŘECE JEN ZMĚNILA…
V době současné uprchlické krize, více než
kdy jindy, posilujeme naše koordinační aktivity
a ve spolupráci se všemi relevantními partnery
v oblasti integrace řešíme dopady migrace.
Aktuálně např. pořádáme seminář pro školy na
téma Nový žák cizinec v české třídě, který je
zaměřen na žáky z Ukrajiny. Velkým tématem
je stále ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Řada
z nich se nachází v ubytovacích zařízeních, která
jsou z dlouhodobého hlediska z mnoha důvodů
nevyhovující.

CO DĚLÁTE PRO CIZINCE PŘÍMO
V PŘÍBRAMI?
Momentálně jsou nejvíce poptávanou službou kurzy českého jazyka pro cizince, které realizujeme přímo v našich prostorách nebo
například ve spolupráci s firmami. Znalost českého jazyka je jednou z klíčových podmínek
úspěšné integrace. Neméně důležitou částí naší
práce je poskytování sociálního a právního poradenství. Nejčastěji řešíme zakázky klientů týkající se pobytové problematiky jako je
prodloužení stávajícího pobytu, sloučení rodiny, získání trvalého pobytu nebo občanství.
Klienti se na nás ale obracejí i s celou řadou dotazů ze všech oblastí života. Organizujeme tzv.
Sociokulturní kurzy, které přispívají k lepší
orientaci cizinců v prostředí České republiky.
Témata kurzů jsou různá. Cizincům se snažíme
přiblížit české tradice, zvyky, historii, původ

Momentálně jsou nejvíce
poptávanou službou kurzy
českého jazyka pro cizince,
které realizujeme přímo
v našich prostorách nebo ve
spolupráci s firmami.

ROZHOVOR

a význam státních svátků, ale dotýkají se i oblastí, jako jsou školství, zdravotní pojištění, změna
zaměstnavatele a dalších témat, která často
kopírují aktuální potřeby a poptávku cizinců
právě například i v souvislosti se změnou dané
legislativy.

UKRAJINSKÁ KRIZE A PŘÍCHOD VÍCE NEŽ
300 000 UPRCHLÍKŮ DO ČESKA PROVĚŘUJE
AKCESCHOPNOST STÁTU. MUSELI JSTE
PERSONÁLNĚ POSILOVAT? KOLIK LIDÍ
V SOUČASNOSTI VYKONÁVÁ AGENDU
V PŘÍBRAMI?
Před uprchlickou krizí pracovalo v centru celkem šest pracovníků – vedoucí centra, dva
sociální pracovníci, organizační pracovník a dva
koordinátoři AIK. Uprchlická krize nás zasáhla
navíc v době personálního oslabení, kdy byla
v centru pouze jedna sociální pracovnice. Zároveň bylo potřeba zajistit každodenní směny na
Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině
(KACPU). Jakkoliv byly první dny a týdny po
příchodu uprchlíků z Ukrajiny pro celý tým
náročné, podařilo se nám tlak ustát mimo jiné
díky posilám, které jsme získali poměrně rychle.
Již po polovině března jsme přijali dva koordinátory na částečné úvazky právě na pomoc
ukrajinským uprchlíkům.

JAKÝ JE AKTUÁLNÍ MIX ZEMÍ PŮVODU
CIZINCŮ, KTERÝM VE MĚSTĚ POMÁHÁTE?
Co se týká skladby našich klientů, nebude asi
pro nikoho překvapením, že jednoznačně nejvíce se na nás obrací občané Ukrajiny. Ve větším
počtu jsou zastoupeni klienti například z Vietnamu, Srbska, Mongolska, Indie či Filipín.
Aktuálně evidujeme klienty z necelé padesátky
zemí celého světa.

HLEDÁTE DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY, KTEŘÍ
BY PŘEVZALI ČÁST AGENDY?
V současné době probíhají výběrová řízení na
další tři nová pracovní místa. Bude se jednat odva
sociální pracovníky a koordinátora. Věřím, že se
nám pořadí všechny pozice brzy obsadit vhodnými kandidáty. Neméně důležitou součástí
centra jsou také všichni externí pracovníci, jako
jsou tlumočníci, lektoři kurzů, dobrovolníci a dal-

Jitka Marečková
Vystudovala Vysokou školu zdravotnictví
a sociální práce sv. Alžběty. Od roku 2019
vede příbramskou pobočku Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj
(součást Správ uprchlických zařízení Ministerstva vnitra). Předtím působila např.
v zapsaném spolku Síť pro rodinu, Rodinném centru Pampeliška Březnice nebo na
Filmové a televizní fakultě Akademie
múzických umění.

ší. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podílejí na chodu příbramského CPIC.
MĚSTA VČETNĚ PŘÍBRAMI ZŘÍDILA A DÁLE
ZŘIZUJÍ ADAPTAČNÍ SKUPINY. JAK VAŠE
CENTRUM SPOLUPRACUJE ČI
SPOLUPRACOVALO S PŘÍBRAMSKOU
RADNICÍ, ZDEJŠÍM KACPU ČI DALŠÍMI
ORGÁNY NEBO NEZISKOVÝM SEKTOREM?
Spolupráce s příbramskou radnicí, ale i dalšími organizacemi a institucemi, ať už státními
či neziskovým sektorem byla od počátku krize
velmi úzká. V prvních dnech a týdnech probíhala pravidelná setkání, kde jsme společně hledali cesty zvládnutí přílivu obrovského
množství uprchlíků. Ocitli jsme se v naprosto
bezprecedentní situaci, která vyžadovala maximální zapojení, komunikaci a spolupráci napříč
všemi zainteresovanými subjekty.V následujících týdnech jsme docházeli na KACPU (příbramská pobočka byla k 23. květnu zavřena –
pozn. red.) již jen s klienty v rámci zajištění
doprovodu. Nyní se situace pomalu zklidňuje
a každý se vrací ke své standardní práci. V kontaktu však zůstáváme i nadále a spolupráce se
všemi aktéry je na velmi dobré úrovni.
S Stanislav D. Břeň

inzerce
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Město investovalo, ale drželo i vysoký
podíl hotovosti
Město ﬁnálně uzavřelo hospodaření za loňský rok. O tom, jak se Příbrami dařilo po ekonomické stránce, píše místostarosta
a ekonom města Martin Buršík.
Stejně jako rok 2020 i rok 2021 byl poznamenán pandemií a s tím související vyšší
nemocností úředníků a zaměstnanců dodavatelských firem. Termíny projektů se prodlužovaly. Přesto se podařilo zrealizovat několik
klíčových staveb, které budou občanům Příbrami sloužit další desítky let. Zároveň si město
Příbram udrželo stav hotovosti na velmi dobré
úrovni a je připraveno ze svých prostředků
investovat do rozvoje města stovky milionů
korun. Pojďme se podívat na jednotlivé oblasti
ve větším detailu.

né, přijaté poplatky a pokuty a další přímo inkasované příjmy města.
Kapitálové příjmy plynou městu z prodeje
majetku, většinou nemovitostí a pozemků. Tyto
příjmy bývaly v minulosti mnohem vyšší.
V posledních letech město prodává majetek velmi selektivně.
Významnou položkou příjmů města tvoří
také přijaté transfery (tj. dotace) od Středočeského kraje a státu například na chod některých
klíčových sociálních a zdravotních služeb provozovaných městem Příbram. Ty se zobrazují

Příjmy meziročně vyšší o 57 milionů korun
Příjmy (miliony Kč)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Transfery / přijaté
dotace neinvestiční
Transfery / přijaté
dotace investiční
Příjmy celkem

skutečnost 2020
582
122
11

rozpočet 2021
560
124
17

187

147

170

17
919

9
856

19
976

Příjmy města tvoří převážně daňové příjmy,
tedy příjmy ze státního rozpočtu, které jsou
z největší části závislé na počtu obyvatel města
a výkonnosti české ekonomiky. Pokud roste
počet obyvatel města, a/nebo česká ekonomika
roste a rostou její daňové příjmy, pak zpravidla
rostou i daňové příjmy města. Dále obsahují
nedaňové příjmy, které tvoří přijaté nájemné
z pronájmu městského majetku, přijaté parkov411
365

241

116 116

239

117
85

2019

2020

Hospodaření v uplynulých letech
■ Investice do majetku
■ Opravy a udržování
■ Hotovost na konci roku
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98

2021

skutečnost 2021
641
131
15

omezení. Mírně také přispěla silnější inflace
v druhé polovině roku, kdy vyšší ceny znamenaly vyšší nominální výběr daní. Kladným
výsledkem jsou tedy vyšší daňové příjmy města
o 81 milionů korun oproti 2020 ve výši
641 milionů korun.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Nedaňové příjmy dosáhly 131 milionů korun
a meziročně vzrostly o devět milionů korun.
Obsahují nájemné z vodohospodářského majetku ve výši 59 milionů korun, dále příjmy z nájmu bytů a nebytových prostor ve výši
33 milionů korun, přijaté parkovné devět milionů korun, příjmy od Eko-komu za tříděný odpad
ve výši čtyři miliony korun a další příjmy přímo
inkasované městem.
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Město Příbram v loňském roce prodalo nepotřebný majetek ve výši 15 milionů korun, kdy
největší část v hodnotě přesahující pět milionů
korun tvořil soubor pozemků v ulici Evropská,
kupujícím byla společnost Pekárna-cukrárna
Hořovice a pozemky budou sloužit pro další
rozvoj podnikání v Příbrami. Druhým největším
prodejem bylo dokončení prodeje pozemků

Běžné výdaje rostly díky platům, MHD a transferům od SČ kraje
Běžné výdaje
skutečnost 2020
(městský úřad)
(miliony Kč)
Platy a odvody
167
Dotace
poskytované městem
14
Energie (voda,
elektřina, plyn, teplo,
pevná paliva, PHM)
11
MHD (dotace na
dopravní obslužnost)
36
Nakupované služby
42
Daňová povinnost
41
Náklady na služby
pokryté dotacemi
od státu či kraje
69
Ostatní nezařazené
30
Běžné výdaje (městský úřad)
celkem
410

na příjmové i na výdajové stránce rozpočtu
města.
DAŇOVÉ PŘÍJMY
V roce 2021 se česká ekonomika vrátila k růstu a pouze částečně umazala výrazný propad
z roku 2020, který nastal v důsledku vládních

rozpočet 2021

skutečnost 2021

180

176

20

19

12

12

38
44
39

48
42
51

73
27

81
28

433

457

a budovy v ul. Plynárenská v průmyslové zóně
Balonka za vysoutěženou cenu téměř čtyři
miliony korun, kupujícím byla společnost ETS
Technology SE (Elisch Elektro), která do Příbrami přesune další část svého provozu. Tyto společnosti budou moci vytvořit několik desítek
nových pracovních míst v Příbrami.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Provozní příspěvek
skutečnost 2020
(příspěvkové organizace)
(miliony Kč)
Technické služby
města Příbrami
93
Centrum sociálních
a zdravotních služeb
29
Sportovní zařízení města
38
Divadlo A. Dvořáka
29
Knihovna Jana Drdy
14
Galerie Františka Drtikola
3
Školská zařízení
39
Provozní příspěvky celkem
245

TRANSFERY / DOTACE NEINVESTIČNÍ
Dotace přijaté od kraje a státu na provoz klíčových služeb dosáhly 170 milionů korun
a meziročně klesly o 17 milionů korun. Zde je
nutno podotknout, že v roce 2020 jsme obdrželi
formou transferu téměř 41 milionů korun od
Vlády ČR na pokrytí snížených daňových příjmů
v důsledku pandemie covid-19. Po očištění od
tohoto jednorázového příspěvku vzrostly transfery meziročně o 33 milionů korun.
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE
V minulém roce získalo město investiční
dotace ve výši 19 milionů korun a šlo především
o dotaci na odkanalizování Lazce ve výši
13,4 milionu korun a dále například dotace na
regeneraci pěší zóny Cíl v hodnotě 1,9 milionu
korun a dotace 1,4 milionu korun na I. etapu
projektu Výměna svítidel veřejného osvětlení
ve městě.
VÝDAJE
Celkové výdaje města byly meziročně
o 191 milionů korun vyšší, a to především zásluhou vyšších investic a oprav majetku, které
meziročně vzrostly o 135 milionů korun.
Z provozních výdajů města výrazně vzrostla
vydaná dotace na dopravní obslužnost MHD ve

rozpočet 2021

skutečnost 2021

96

103

33
29
33
13
3
39
246

33
34
28
13
3
39
253

městě meziročně o 12 milionů korun a náklady
na služby uhrazené dotacemi od státu a kraje
o 12 milionů korun. Platy vzrostly o devět milionů korun především díky zákonnému růstu platů a částečně úspěšnému náboru strážníků
Opravy a investice
města
(miliony Kč)
Opravy nemovitého
majetku
Kapitálové výdaje

spěvkovým organizacím na provoz
253 milionů korun, což je o osm milionů
korun meziročně více.
OPRAVY MAJETKU A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Opravy majetku vzrostly meziročně
o 13 milionů korun na 98 milionů korun. Zde
patří především opravy vodohospodářského
majetku a dále výspravy komunikací a chodníků
a menší opravy v městských bytech a v úředních
a školských budovách.
Kapitálové výdaje (investice do majetku)
jsou obvykle rozsáhlejší než běžné opravy
majetku. Vzrostly na rekordních 239 milionů
korun, což je o 112 milionů korun meziročně
více. Největší investicí bylo zbudování kanalizace a výměna vodovodu v Lazci za 78 milionů korun.
Celkové výdaje města byly 1047 milionů
korun, a poprvé v historii města tedy přesáhly
jednu miliardu korun. Město bylo schopno díky
vysokým investicím a vyšším než plánovaným

skutečnost 2020

rozpočet 2021

85
117

114
260

Městské policie, kde nábor probíhá i v tomto
roce.
Technické služby se každoročně potýkají
s nedostatkem pracovních sil a také vysokou
sezonností jednotlivých prací, meziročně
příspěvek města na jejich provoz vzrostl
o 10 milionů korun. Ostatní organizace hospodařily meziročně s příspěvky shodnými
nebo nižšími, pouze Centrum sociálních
a zdravotních služeb a Divadlo A. Dvořáka
hospodařily s příspěvkem města na předkovidové úrovni. Celkově bylo vydáno pří-

skutečnost 2021

98
239

příjmům hospodařit se schodkem pouze
71 milionů korun, snížilo tak mírně svou vysokou úroveň vlastních finančních prostředků.
Místo rozpočtovaných 106 milionů korun
zakončilo minulý rok s 365 miliony korun na
svých bankovních účtech.
S Martin Buršík
Městský úřad Příbram

Fotopoint, revitalizace lesíku nebo hřiště?
Hlasujeme o nápadech pro Příbram
Celkem devět projektů, které navrhli sami obyvatelé Příbrami, se dostalo do ﬁnále participativního rozpočtu a bojují o hlasy
Příbramanů. Hlasovat lze až do 17. června 2022.
Devět z osmnácti projektů, které navrhli
obyvatelé Příbrami, se dostalo do finále participativního rozpočtu. Na vítězné projekty
připravilo město dva miliony korun a návrhy
bude realizovat letos a příští rok. Zájemci
mohou hlasovat na webu spolecne.pribram.eu od 1. do 17. června. K hlasování
stačí mobil a přístup k internetu nebo zajít
do městského infocentra.
O hlasy se ucházejí návrhy revitalizace dětského hřiště v Jarolímkových sadech na Březových Horách, růžové zahrady na Hořejší Oboře,

fotopointu, informačních tabulí na Svaté Hoře,
SportCity Příbram, revitalizace dětského hřiště
v Lazci, posezení v Aleji svobody, revitalizace
lesíku pod Čertovým pahorkem a odstranění
skládky z cesty do školy.
KAŽDÝ MÁ TŘI PLUSOVÉ A JEDEN MINUSOVÝ
HLAS
Hlasovat lze anonymně a bezplatně prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21.
Zájemce rozdělí své hlasy mezi několik návrhů,
přičemž jednomu námětu lze přidělit maximál-

ně jeden plusový nebo minusový hlas. Celkem
lze rozdělit tři plusové a jeden minusový hlas.
Váha všech hlasů je shodná. Minusový hlas lze
udělit až po rozdělení alespoň dvou plusových.
Volba probíhá ve speciální webové aplikaci na
adrese spolecne.pribram.eu. V prvním kroku je
třeba zadat své mobilní číslo, na které v esemesce
přijde unikátní kód platný 15 minut. Pokud ho
účastník hlasování nezadá včas, musí si stejným
způsobem vygenerovat nový. Po vstupu do hlasování rozděluje hlasující plusové a minusové
hlasy najednou. Z jednoho telefonního čísla je
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
přípustné pouze jedno hlasování. V případě, že
nemáte přístup k internetu, lze hlasovat v Informačním centru města v Pražské ulici.

dovat rada města. Jestliže získají dva či více
návrhů stejný počet bodů, provede se ten, který
zaznamená menší počet minusových hlasů.

ROZDĚLÍ SE DVA MILIONY
Po ukončení hlasování se sečtou a odečtou
všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. Poté bude
sestaven žebříček pro všechny návrhy zařazené
do hlasování. Náměty, u nichž je součet kladných a záporných hlasů záporný, budou
vyřazeny. Realizován bude automaticky nejúspěšnější projekt (získal v součtu kladných
a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů). Z ostatních nápadů, z nichž se bude vybírat, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených
hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího nápadu
až do vyčerpání dvou milionů korun. Pokud
finance nedostačují, bude o realizaci následujícího projektu v pořadí a dalším postupu rozho-

MINULÉ ROČNÍKY
2018: Příbram na projekt „pébéčka“ vyčlenila 1 000 000 korun. Celkem bylo předloženo
40 návrhů, posouzením proveditelnosti jich
prošlo 31. Z hlasování 2498 lidí vzešly tři vítězné projekty: Cyklistická koncepce města Příbram na kole (673 hlasů) – 300 000 korun
(dokončeno); Renovace laviček v okolí Svaté
Hory (639 hlasů) – 200 000 korun (dokončeno);
Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě
(484 hlasů) – 600 000 korun (dokončeno).
2019: Město uvolnilo 1 000 000 korun.
Z 26 návrhů prošlo evaluací proveditelnosti
19 námětů, o kterých hlasovalo 1251 osob.
Mezi vítěznými projekty byly Drkoláč (373 hla-

sů) – 450 000 korun; Rekultivace Svatohorské
aleje (341 hlasů) – 200 000 korun; Luční kvítí
nad Haldou (304 hlasů) – 175 000 korun.
Všechny projekty již slouží veřejnosti.
2020: Příbram změnila podmínky, participativní rozpočet je vyhlašován jednou za dva
roky s finanční dotací ve výši 2 000 000 korun.
Celkem bylo předloženo 17 návrhů, podmínky
proveditelnosti splnilo 10 námětů a celkem hlasovalo 2042 lidí. Zvítězily: Park pod Svatou
(892 hlasů) – 900 000 korun; Oddychová zóna
Nová Hospoda (695 hlasů) – 1 000 000 korun.
Oba projekty jsou dokončené.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Návrhy, které bojují o vaši přízeň
Dětské hřiště Příbram-Lazec

Informační tabule na Svaté Hoře

Posezení v Aleji svobody

Revitalizace dětského hřiště v městské osadě
Lazec. Rozpočet: 500 000 Kč

Vytvoření sítě informačních tabulí, které
zpřehlední turistickou lokalitu Svaté Hory.
Rozpočet: 200 000 Kč

Instalace nového posezení v Aleji svobody
v Zavržicích. Rozpočet: 50 000 Kč

Růžová zahrada na Hořejší Oboře
SportCity Příbram u Nového rybníka

Výsadba růžové zahrady v okolí rybníka v centru města. Rozpočet: 300 000 Kč

Fotopoint (ilustrační obrázek)

Návrh je založen na měření při chůzi, běhu
a jízdě na kole. Informační tabule změří rychlost pohybu, počet cyklistů projíždějících místem. Rozpočet: 650 000 Kč

Revitalizace lesíku pod Čertovým
pahorkem

Vyčištění plochy lesíka, odstranění náletů
stromů a vytvoření klidové a odpočinkové
zóny. Rozpočet: 1 000 000 Kč

Odstraňme skládku z cesty do školy
Revitalizace dětského hřiště a přilehlé
zeleně v Jarolímkových sadech

V lokalitě s přitažlivou scenérií se vytvoří místo
(může mít podobu např. rámečku) k pořízení
fotografie z výletu. Konkrétní místo bude
vybráno ve spolupráci s občany.
Rozpočet: 300 000 Kč

| 16 |

Zlepšení okolí vstupu ke školám z náměstí
Dr. Josefa Theurera. Rozpočet: 200 000 Kč
Doplnění vybavení dětského hřiště o nové
herní prvky a mobiliář k odpočinku.
Rozpočet: 900 000 Kč

ŠKOLSTVÍ

Příbramští studenti potkali islandského
prezidenta
Studenti Obchodní akademie Příbram navštívili partnerskou školu na Islandu. Přitom se zeptali tamějšího prezidenta, proč se
Island pravidelně umísťuje na předních příčkách v žebříčku nejšťastnějších zemí světa.

Ze setkání příbramských studentů a islandského prezidenta.

Od 26. března do 3. dubna se v rámci projektu
Erasmus+ uskutečnila vzdělávací aktivita studentů příbramské „obchodky“ v partnerské škole na Islandu. Studenti byli ubytovaní v rodinách
islandských spolužáků. Během výjezdu se
věnovali jak práci na projektu, která zahrnovala

Foto: OA a VOŠ Příbram

workshopy, prezentace a diskuze k tématu projektu, tak i volnočasovým aktivitám a poznávání
každodenního života na Islandu.
Náplní projektu U2 Have a Voice (Ty máš také
hlas) je především aktivní občanství, dobrovolnictví, lidská práva nebo demokratická kultura,

a proto se studenti během výměnných pobytů
setkávají s významnými politickými osobnostmi.
Naši islandští partneři nám připravili výjimečný zážitek v podobě setkání s prezidentem
Islandu, kterým je Guðni Thorlacius Jóhannesson, mj. profesor dějepisu na Islandské univerzitě. Po krátkém pohoštění přivítal prezident
studenty a pedagogy ve svém sídle, ochotně
odpovídal na jejich dotazy týkající se zaměstnanosti, migrace, úrovně ekonomického rozvoje
země a pokusil se odpovědět i na otázku, z jakého důvodu se Island spolu s dalšími skandinávskými zeměmi pravidelně umísťuje na předních
příčkách v žebříčku nejšťastnějších zemí
světa.
Zážitek z výjezdu umocnilo i prostředí a jedinečnost islandské krajiny. Partnerská škola se
nachází na severu Islandu asi 400 km od Reykjavíku v malém rybářském městečku Olafsfjordur, které leží na jednom z nejsevernějších
fjordů a je obklopené horami. Nyní se těšíme
na setkání s našimi partnerskými školami
z Islandu, Lotyšska a Řecka u nás v Příbrami.
S Vladimíra Klasnová, Simona Luftová
OA a VOŠ Příbram

Jak se připravujeme na příští školní rok
Zápisy pro české děti do základních škol zřizovaných městem Příbram pro školní rok 2022/2023 probíhaly v dubnu a do
mateřských škol na začátku května. Ředitelé rozhodli o přijetí dětí, případně o odkladech školní docházky. Následným krokem
jsou pak zápisy pro ukrajinské děti s místem dočasného pobytu na území našeho města do obou typů škol, které byly vypsány
na 2. června 2022.
V roce 2021 zpracoval Odbor školství, kultury a sportu „Analýzu kapacit základních škol
zřizovaných městem Příbram a jejich naplněnosti“. Díky ní a díky sledování a vyhodnocování údajů o počtech ukrajinských žáků a dětí
na území města a v regionu získáváme jasnou
představu o limitech škol.
Jsme přesvědčeni, že se od září budou
v našich základních školách vzdělávat všichni
zájemci z řad českých i ukrajinských žáků.
Přesto připravujeme další variantní řešení
v souladu se zákonem známým pod pojmem
Lex Ukrajina – školství. Navíc pro případ převisu poptávky zůstává v rezervě možnost
požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výjimku pro navýšení kapacity
Základní školy pod Svatou Horou. A to s ohledem na souhlasné vyjádření Středočeského

kraje k naší žádosti využít jednu učebnu slučujícího se Gymnázia pod Svatou Horou
s Gymnáziem v Příbrami VII, které ji již může
postrádat.
Situace v mateřských školách je odlišná. Po
přijetí českých dětí a po následných zápisech
těch ukrajinských budeme znát, jaký je převis
poptávky, proto také zde připravujeme variantní řešení. Naším cílem je udržení standardních podmínek pro vzdělávání našich
příbramských žáků a podle možností ho
poskytnout i těm ukrajinským.
Údaje ze statistiky k 25. dubna 2022 pro obec
Příbram – počet ukrajinských uprchlíků s pobytem na strpění: Celkem: 945; z toho: 0–3 let:
37; 4–6 let: 55; 7–15 let: 173; 16–18 let: 65.
Počet již přijatých žáků do základních škol na
území města Příbram ke stejnému datu byl 113.

Předpokládaný celkový počet možných
volných míst na všech našich základních školách k 1. září 2022 je 191. Nicméně číslo není
zcela vypovídající, protože jsou v něm
zahrnuta volná místa po jednotlivých ročnících. Je otázkou, zda se potká konkrétní
potřeba s volnou kapacitou např. ve druhém
ročníku. Z toho důvodu jsou připravována
variantní řešení.
Od začátku května zajišťuje město pobyt
pro děti ukrajinských uprchlíků ve čtyřech,
resp. v pěti adaptačních skupinách.
S Zorka Brožíková
Městský úřad Příbram
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SPORT

Po revoluci se stal Sokol pevnou součástí
příbramského sportovního života
Příbramský Sokol letos slaví 160 let své existence. Na období let 1990–2022 vzpomíná dlouholetý starosta organizace Svatopluk
Chrastina st. Text je součástí publikace Historie příbramského Sokola.

„Retro“ cvičební vybavení. Zdroj (2×): Sokol Příbram

Je říjnový podvečer roku 1990. Zvoní telefon.
„Prosím,“ povídám a už se na mne hrne smršť
rychlých slov. „Sváťo, Sváťo, nemáme sokolníka. Nechceš to dělat?“ říká Endrst, náčelník
Spartaku. „Rozmyslím se,“ odvětím. A tak začíná
moje éra sokolnická. Sokolovna patří Spartaku
Příbram a je v ní sokolník ze Sokola Příbram.
Smutné a taky trochu směšné.
ZA 50 KORUN TO DOHROMADY NEDÁME
Stav budovy a zařízení je tehdy tragický.
Nevěřícně procházím budovou a jenom zírám.
Jak to mohli dopustit? To bude stát peněz! Kde
je vezmeme? Z členských příspěvků asi ne, když
vybíráme 50 korun za rok. Spartak musí zainvestovat do bytu pro moji rodinu, bytu sokolníka. Ale moc ne, jenom výměnu podlahy, nový
sporák a vše ostatní si upravuji za pomoci dorůstajících synů.
Říjen 1991. Sokolovna je naše, Spartak Příbram ji předává na základě dohody. První, co
musíme dát do pořádku, je podlaha v malé tělocvičně. Při cvičení vyskakují parkety 20 cm
vysoko. A je třeba vymalovat. Špína na stěnách,
ve kterých jsou obtisknuté míče jako razítka,
musí pryč. Malby jsou tu zřejmě od roku 1903.
Obrovské nadšení a chuť do práce stmeluje celý
kolektiv. Jsme mladí, je nám v průměru 40 až
45 let. Na rekonstrukci podlahy si půjčujeme
u Agrobanky 400 000 korun, oprava stojí milion
korun, zbývající částku hradí Česká obec sokolská (ČOS).
Kde vzít peníze na provoz? Zvyšují se členské
příspěvky, ale především zvyšujeme nájem školám. Platily neuvěřitelných 26 korun za hodinu,
zvyšujeme na 125 korun. Není to jednoduché.
Dotace od města přichází ve výši 25 000 korun
za rok, my potřebujeme statisíce.
TANEČNÍ V SOKOLOVNĚ UŽ TŘICET LET
Je rok 1992. Nejstarší syn chodí do tanečních,
tehdy pořádaných v kulturním domě. Nabízím
tanečnímu mistrovi, zda by udělal taneční kurzy
v sokolovně. Jirka Dohnal přišel, okukoval pro-
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story a moc se mu zde asi nelíbilo, ale nakonec
souhlasil. A tak letos začíná Dohnal Dancing
30. sezonu v sokolovně. To je zlom. Snažíme se
dát Velký sál do pořádku. Malujeme, sháníme
stoly a židle, celý Sokol pomáhá. Do sokolovny
chodí rodiče s dětmi na taneční, a tak postupně
přichází ve známost, že sokolovna funguje
a začíná poptávka po pronájmu na akce a plesy.
V období 1992–1999 investujeme do oprav
obvykle 100–200 000 korun ročně. Sponzoruje
nás především ČOS, městské dotace jsou malé
a státní žádné. Přestavujeme koupelny pod
Malým sálem na šatny. Pronajímáme menší prostor v suterénu na posilovnu. Je zde ale velká
vlhkost, necháme obkopat a odvodnit okolí.
Vrací se posilovna a v pozdějších letech prostor
zvětšujeme a po stavebních úpravách zde začíná pracovat naše zařízení pro nejmenší –
Sokolík.
NEPOZNANÁ ČISTOTA
Velký problém sokolovny představuje vytápění. V kotelně jsou instalovány tři velké kotle
VSB 4, v nichž se topí hnědým uhlím. Z topného
média páry přecházíme v roce 1992 na vodu.
Od roku 1995 topíme plynem a kotelnu stěhujeme na půdu. Obrovská úleva pro sokolníka
a nepoznaná čistota v sokolovně.
Od roku 2000 se mění dotační politika města,
zohledňuje se nejen práce s mládeží, ale i situace
s údržbou. Sokol na ni každoročně dostává
v rámci dotace 250–330 000 korun. Po částech
opravujeme omítky, nejdříve zvenku, a pokračujeme až do roku 2007.
Daří se nám získat dotaci z Ministerstva financí ve výši 2 650 000 korun. Peníze a následné
stavební práce směřujeme do obnovy prvního
patra. Rekonstruuje se zasedací místnost, Fügnerův sál a jeho zázemí a WC. Mění se veliká
okna, topení, omítky, elektrické rozvody a malby. Hlavním důvodem těchto prací je neutěšená
situace oddílu sportovní gymnastiky. Doteď
musí při každém tréninku v malé tělocvičně stavět a připravovat veškeré nářadí. S dotacemi
nám pomáhá Ivan Fuksa, v té době první náměstek ministra financí.

Kulturní částí našeho činění
jsou karnevaly, Šibřinky,
mikulášské besídky pro děti
a tělovýchovné akademie.

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
Rok 2008. Podáváme žádost na Ministerstvo
financí o poskytnutí 10 000 000 korun. Jsme
úspěšní částečně, na účet přichází 7 250 000
korun. S přidruženými dotacemi z města a ČOS
získáváme prostředky, které postačují k obnově
sokolovny do dnešní podoby. Výsledkem je
kompletní výměna oken, dveří, omítek, rozvodů a mnoha dalších opotřebovaných částí sokolovny. Někdy v roce 2009 měníme osvětlení
v přísálí. V roce 2010 rekonstruujeme prostor
po kancelářích projekce pana Sladkého. Vznikají
cvičební sálky o rozměrech 4,5 × 9 m, instalují
se zrcadla.
V roce 2012 vyslyšel ministr financí Miroslav
Kalousek hlasy sportovců. Odebral všem organizacím pravomoc rozdělovat finance z hazardních her a nasměroval peníze do sportu. I náš
Sokol nebyl opomenut, následovaly dva roky
finanční hojnosti.

Historický pohled na příbramskou sokolovnu

Rok 2014. Jsou volby a změna na příbramské
radnici, se kterou přichází více peněz na podporu sportu. Na podzim roku 2015 dosluhují
plynové kotle naší kotelny. Nedaří se získat
podporu města a není čas na podání žádosti
k jiným institucím. Kotle musíme vyměnit
okamžitě, rozpočet činí 1 100 000 korun.
S malou pomocí Župy Jungmannovy se nám
daří situaci vyřešit.
Pouštíme se do oprav a rekonstrukcí bývalé
kotelny v suterénu. Je to zajímavý prostor. Mohla by se tam přesunout činnost některých našich
oddílů. Odvodnění, omítky, podlahy. Práce přerušuje smutná skutečnost – nejsou peníze. Velký problém představuje vlhkost. Po dvou letech
v roce 2018 pokračujeme, kdy je obkopán
objekt, podříznuto obvodové zdivo a zajištěna
izolace.
BOHATÝ SPORTOVNÍ I SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Od roku 1990 organizačně spadáme do Župy
Jeronýmovy se sídlem v Písku. Máme zástupce
ve vedení župy. Navazujeme přátelské kontakty
ve všech věkových skupinách cvičenců a cviči-

SPORT
telů. Pořádáme školení, akademie a společně
nacvičujeme na sokolské slety.
V roce 1992 zažíváme první kontakt se zahraničními Sokoly. Jsem účastníkem sletu v kanadském Torontu. Další rok odjíždí na slet do
Chicaga Franta Beran, Jarka Mudrová a Věrka
Chrastinová. Vznikají nová krásná a dlouhodobá přátelství.
Těžiště činnosti Sokola bylo vždy na
6. základní škole, dnes Bratří Čapků. Tam jsme
všichni v roce 1969 začínali. Po převzetí sokolovny v roce 1991 se tam přesouvají všechny
oddíly mimo předškoláků. Ze 4. ZŠ přechází cvičení předškoláků, mladších a starších žáků
a žákyň a také cvičení žen. Z 8. ZŠ se do sokolovny stěhuje gymnastický oddíl pod vedením
manželů Nedvědových a také oddíl jógy. V roce
1992 nebo 1993 „adoptujeme“ oddíl stolního
tenisu. Jsme ve „svém“ a přes různé potíže
a spoustu práce se sokolovnou jsme spokojeni.

Rok 1992 je důležitým mezníkem v historii
olympijského šplhu, tj. šplhu na osmimetrovém
laně. Vnaší jednotě pořádáme nultý ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka, letos se konal 29. ročník.
V roce 1995 se objevuje nová gymnastická
soutěž s názvem Euroteam, do níž se aktivně
zapojujeme. První soutěžní tým se skládá z mladých cvičitelek a cvičitelů a je úspěšný. Daří se
nám získat tumbling, který je důležitý pro
nácvik gymnastických prvků. Původní cena
byla 700 000 korun, získali jsme jej za 500 000
korun, a to i díky finanční podpoře 300 000
korun od podniku ČEPS. Soutěž se později přejmenovala na TeamGym, stále jsme zapojeni,
i když v jiných kategoriích. Gymnastický oddíl
se rozrostl a slaví úspěchy, také ostatní družstva
se při závodech umísťují na předních místech.
Po roce 2010 po rekonstrukci zrcadlových
sálů se rozšiřují naše řady o oddíl aerobiku. Přivádí ho trenérka Lenka Trojanová, která oddíl

vytvořila a trénovala do té doby mimo Sokol.
Od roku 2012 přecházíme do župy Jungmannovy. Věnovali jsme se a stále se věnujeme kromě sportu i ostatním činnostem.
Od roku 1991 pořádáme letní tábory pro školní mládež a pro rodiče s dětmi. První prožily
děti v Chrobolech na Šumavě a další ve skautském táboře v Oborách. Vybudovali jsme a dlouho provozovali stanový tábor u Jablonné,
v letošním roce vyrůstá nový letní tábor poblíž
vesničky Stěžov. Kulturní částí našeho činění
jsou karnevaly pro děti, Šibřinky, mikulášské
besídky pro děti a tělovýchovné akademie
(letošní byla naplánována na 21. května).
S Svatopluk Chrastina st.
Sokol Příbram

Novák Fest se blíží a objeví vaše
superschopnosti
Novák Fest je tradiční a jednou ze zásadních akcí města Příbram. Každým rokem se koná v polovině června v areálu Nový rybník v Příbrami.
Ten se stane na jeden den jedním velkým sportovištěm, vědeckou laboratoří nebo hudebním pódiem. Letošní datum konání připadá
na neděli 19. června.
Každý ročník Novák Festu má svoje téma
a podtitul. Letošním tématem jsou superhrdinové a podtitul – Najdi svoji supervlastnost.
Po areálu se budou pohybovat nejen superhrdinové, ale také ninjové, cirkusáci z La Putyky
nebo malí chemici z Techmanie, kteří budou
objevovat to, jaká supervlastnost je nejlepší.
Akce je určena primárně pro děti a rodiče, ale
cílovou skupinu tvoří všechny věkové kate-

gorie. Rozlehlý areál Nového rybníka je vždy
rozdělen na několik úseků. Letošní ročník
bude rozdělen do sedmi zón, a to podle vlastností superhrdinů – rychlost, síla, vynalézavost, obratnost, přesnost, vytrvalost či
odvaha. Chybět nebude také vesnička superhrdinů.
Jednotlivá stanoviště mají na starosti kluby,
spolky, neziskové organizace či školy z našeho

města, které jsou doplněny (z menší části)
komerčními subjekty. Vstup na akci je
zdarma.
S Vlastimil Ševr
Městské kulturní centrum Příbram

Příbram hostí MČR v ultimate frisbee
Areál SK Spartak Příbram je obvykle využíván pro zápasy ve fotbale či v malé kopané. Letos se ovšem 11. a 12. června v kopačkách
představí na mistrovství České republiky nejlepší týmy ve sportu ultimate frisbee.
Disk frisbee je obvykle spojován s rekreačním
házením, avšak sport ultimate frisbee potvrzuje, že je užití „létajícího talíře“ mnohem širší.
Od roku 1993 působí v republice Česká asociace létajícího disku (dříve Česká asociace frisbee), která zaštiťuje sporty, jež se právě
s diskem hrají. Ultimate frisbee takovým sportem je, ale zapomeňte na pohodové házení
v parku. Tento sport vyžaduje od hráčů skloubení rychlosti a fyzické zdatnosti s dovednostmi házení disku.
V rámci zápasu proti sobě nastupují dva
sedmičlenné týmy, jejichž cílem je pomocí přihrávek dostat disk do koncové zóny, čímž dají
bod. Na první pohled jednoduchý úkol, na druhý pohled zábavná, rychlá a dynamická hra. To,

čím se tento sportu odlišuje od většiny sportů,
je absence rozhodčího. Hráči sami hlásí překročení pravidel a řeší možné konflikty mezi sebou
přímo. Každý hráč je tedy rozhodčím a o to větší
důraz je vyvíjen na smysl pro fair play. Kromě
absence rozhodčího je určitou zvláštností i to,
že v týmu hrají bok po boku ženy i muži.
Není to poprvé, kdy Příbram a sportovní klub
SK Sporting zaštiťují organizaci turnaje MČR ve
frisbee. Již třikrát proběhlo juniorské mistrovství v Březnici a letos se v příbramském okrese
poperou o medaile už i dospělí reprezentanti
týmů z celé České republiky. Mezi nimi nebudou chybět ani zástupci české reprezentace,
jelikož Česká republika se pravidelně účastní
jak mistrovství Evropy, tak mistrovství světa

v mnoha věkových kategoriích a několik medailistů trénuje i v příbramském oddíle SK Sporting
pod vedením Jiřího Čecha.
Pokud vás zajímá, jak to celé opadne, navštivte druhý červnový víkend areál Spartaku. Nejlepší hráči v České republice jsou zárukou
kvalitní podívané a když budete mít chuť, tak
si budete moct házení s diskem vyzkoušet pod
vedením některých zkušených hráčů z příbramského týmu.
S Jan Hadraba
manažer sportu
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Požádejte o dotaci na výměnu kotle
V pondělí 6. června 2022 v 10.00 spustí Středočeský kraj příjem elektronických žádostí pro 4. výzvu tzv. kotlíkových dotací. Žádost
bude možné podat až do 31. srpna 2022 do 23.59.
Takzvaná kotlíková dotace je určena na výměnu
starého kotle na tuhá paliva sručním přikládáním
1. a2. emisní třídy za nový zdroj vytápění (dřevo,
pelety apod.). Seznam tepelných zdrojů podporovaných dotací naleznete na webu svt.sfzp.cz.
Datum ačas přijetí žádosti velektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí žádosti,
podle kterého bude dotace poskytována, a to až
do vyčerpání peněžních prostředků určených pro
výzvu. V současné době je vyčleněno
240 861 295 korun. V případě, že objem peněžních prostředků, požadovaných vžádostech, překročí tuto částku, může být příjem žádostí
pozastaven. Tato skutečnost bude zveřejněna na
webových stránkách Středočeského kraje kr-stredocesky.cz v sekci Kotlíkové dotace (webová
zkratka: 1url.cz/zruHB).
Zde naleznete rovněž všechny dokumenty
potřebné pro podání žádosti odotaci, včetně vzorové žádosti. V dokumentech „Vyhlášení programu“ a „Program – Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové
domácnosti“jsou stanoveny termíny apodmínky
pro poskytování kotlíkových dotací.
Žádost je nutné nejprve vyplnit aodeslat velektronickém systému anejpozději do 30 dnů ode dne
podání elektronické žádosti je žadatel povinen

Kdo může o dotaci žádat
■ nízkopříjmové domácnosti (průměrný
čistý roční příjem v roce 2020 – max.
170 900 korun na osobu),
■ domácnosti složené čistě z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní
důchod 3. stupně,
■ domácnosti, které čerpají příspěvek či
doplatek na bydlení.

Podporované zdroje vytápění
■ kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
vč. akumulační nádrže – max. dotace
130 000 korun,
■ kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – max. dotace 130 000 korun,
■ tepelné čerpadlo – max. dotace 180 000
korun,
■ plynový kondenzační kotel – výměna
realizována v termínu od 1. ledna 2021
do 30. dubna 2022 nebo instalace plynového kotle byla závazně objednána
před 30. dubnem 2022 – max. výše dotace 100 000 korun, max. 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

buď: a) žádost v listinné podobě se všemi náležitostmi a přílohami osobně doručit do podatelny
Krajského úřadu Středočeského kraje nebo ji zaslat
prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb
(rozhoduje datum doručení na krajský úřad) nebo
b) žádost spolu se všemi náležitostmi a přílohami
(vše ve formátu pdf) zaslat prostřednictvím datové
schránky na Krajský úřad Středočeského kraje.
Nebude-li žádost odeslána do 30 pracovních dnů,
bude vyřazena.
Příjemce dotace může uplatnit výdaje s datem
vzniku od 1. ledna 2021. Vyplnění apodání elektronické formy žádosti bude probíhat prostřednictvím webových stránek kotlikovedotace-sk.cz.
Na těchto stránkách jsou rovněž kdispozici povinné přílohy žádosti o dotaci, často kladené dotazy
a seznam schválených žádostí o dotaci.
Infolinka ke kotlíkovým dotacím na tel.
257 280 991 je v provozu v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00, v ostatních dnech v čase od
8.00 do 14.00. Dotazy lze podávat rovněž prostřednictvím e-mailu kotliky@kr-s.cz.
S red

Nejlepší příbramskou odchovankyní je
Andrea Kossányiová
V úterý 17. května 2022 byla slavnostně vyhlášena anketa Sportovec Středočeského kraje za rok 2021. Nejlepší sportovci, kolektivy
a trenéři převzali ocenění na galavečeru konaném ve Společenském domě Neratovice.

Andrea Kossányiová na galavečeru Sportovce Středočeského kraje.
Foto: ČUS Příbram

V kategorii Nejlepší odchovanec zvítězila
sportovkyně původem z Příbrami, kapitánka
české volejbalové reprezentace Andrea Kossányiová. Odchovankyně TJ Baník Příbram se
může pyšnit celkem 11 lety strávenými v reprezentačním výběru a ziskem tří titulů v tuzemské
nejvyšší soutěži. Druhé místo ve stejné kategorii
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obsadil další příbramský rodák, člen fotbalové
reprezentace a hráč italského celku Hellas Verona FC Antonín Barák. V kategorii Největší sportovní talent získal celkově 7. místo neobvykle
všestranný sportovec David Eliáš. Medaile
v uplynulém roce pravidelně sbíral v triatlonu,
biatlonu a běhu na lyžích.
Probojovat se k vítězství v hlavní kategorii
už bylo značně náročnější. Na prvních příčkách
se totiž umístili účastníci olympiády v Tokiu.
I tak ale stojí za zmínku příbramské úspěchy.
Mezi nejcennější patří titul mistra republiky
v MMA a 2. místo na World Cup WAKO, které
získal Jan Mašek, nebo 5. místo na Mistrovství
Evropy v aquatlonu, jež vybojoval Tomáš Zikmund.
TŘI OTÁZKY PRO ANDREU KOSSÁNYIOVOU
JAK JSTE SI UŽILA GALAVEČER VYHLÁŠENÍ
SPORTOVCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE?
Vyhlášení sportovce jsem si moc užila,
musím říct, že organizace i doprovodný program byl super, vůbec jsem se nenudila. Cel-

kově mě překvapilo, kolik lidi zde bylo a jaká
byla ve Společenském domě Neratovice fajnová
atmosféra.
CO PRO VÁS OCENĚNÍ V TAKTO NABITÉ
KONKURENCI ZNAMENÁ?
Ocenění pro nejlepšího odchovance Středočeského kraje je pro mě moc veliký úspěch. Jsem
moc ráda, že jsem se této akce mohla zúčastnit
osobně a ještě k tomu při takto velké konkurenci
zvítězit. Je to pro mě velká čest a vážím si toho.
JAKÉ MÁTE V PLÁNU DALŠÍ SPORTOVNÍ KROKY?
Mé další kroky ještě nevím, rozhoduji se, jak
dál, a co pro mě bude nejlepší. Do konce května
jsem stále hráčkou Volley Wrocław. Pak se uvidí, nabídky jsou a není jich málo. Ještě uvidíme,
kde budu příští rok hrát.
S Okresní sdružení ČUS Příbram
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V Březnické se staví nové autobusové zastávky
V polovině května byly zahájeny práce na výstavbě nových autobusových zastávek v Březnické ulici. Práce probíhají bez dopravní
uzávěry.
Nových autobusových zastávek se občané
města dočkají v Březnické ulici mezi Flusárnou
a vstupem na Nový rybník. Tato část města tedy
bude dostupná i prostřednictvím MHD.
Na místě dnešní zpevněné plochy na Flusárně
je vyprojektováno odstavné parkoviště. To má
sloužit především přespolním motoristům, kteří svůj vůz nechávají ve městě a hromadnou
dopravou pokračují za prací směrem na Prahu.
„Abychom mohli tyto motoristy vyparkovat
z ulic v centru města, kde svým celodenním parkováním blokují místa rezidentům, musíme jim
nabídnout alternativu. Řešením je parkoviště,
v jehož těsné blízkosti budou autobusové zastávky MHD Příbram a cílem je vést tudy také autobusy směřující na Prahu,“ uvedl starosta Jan
Konvalinka. Stavba bude probíhat za provozu
a dojde pouze ke zúžení jízdních pruhů.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Budování nových zastávek probíhá za plného dopravního provozu.

Foto: Eva Švehlová
inzerce
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Od poloviny června se mění tarif PID
Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID
ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení
podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy
stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro
přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné
veterány.

PID ruší bezplatnou přepravu pro seniory nad 70 let.
Foto: Stanislav D. Břeň

Senioři nad 70 let již nebudou moci cestovat
na území Středočeského kraje v autobusech
zdarma, ale nově budou platit jak v autobusech,
tak i ve vlacích PID poloviční jízdné, stejně jako
nyní senioři nad 65 let. K dispozici budou jednorázové i dlouhodobé předplatní jízdní doklady. V Praze se výše ani rozsah slev nijak nemění.

Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno
podle počtu tarifních pásem a časové platnosti.
Zakoupit ho je možné přes mobilní aplikaci PID
Lítačka, u řidičů autobusů nebo v jízdenkových
automatech, případně v pokladnách ČD ve stanicích a u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn.
V autobusech, v pokladnách, ve vlacích ČD
i u většiny jízdenkových automatů je možné
také platit platební kartou.
Předplatní časové kupony jsou opět odstupňovány podle pásmové platnosti a lze je koupit
v měsíční, čtvrtletní nebo roční variantě, a to
přes mobilní aplikaci PID Lítačka, v elektronické
podobě nahrané na Lítačku, In Kartu Českých
drah nebo bankovní bezkontaktní platební kartu, případně v papírové podobě k průkazce PID.
Elektronické kupony je možné zakoupit buďto
on-line přes e-shop PID Lítačky, nebo ve všech
prodejních místech Dopravního podniku hl. m.
Prahy, či ve vybraných pokladnách ČD, popř.
na dalších místech. Papírové předplatní kupony
lze koupit na předprodejních místech pražského
Dopravního podniku a také na pokladnách Českých drah.
Od 12. června 2022 bude možné pro přepravu jízdních kol ve vlacích PID využít výhodné
časové přepravné pro cesty na území Středočeského kraje, resp. vnějších tarifních pásmech.
Na výběr bude mezi dvouhodinovým přepravným za 30 korun a celodenním přepravným za

80 korun (to bude platit vždy do 4.00 následujícího dne). Tyto jízdní doklady budou platit
s jakoukoli platnou jízdenkou PID cestujícího
ve všech vlacích PID ve vnějších tarifních pásmech (1 až 12) a bude možné je zakoupit jak
v elektronické podobě v aplikaci PID Lítačka,
tak v papírové podobě na pokladnách ČD nebo
u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky
(jen linka S49) a Die Länderbahn. Přeprava kol
na území Prahy zůstane s jakoukoli platnou jízdenkou PID i nadále zdarma.
Pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány, kteří se prokážou předepsaným osvědčením nebo průkazem vydaným
Ministerstvem obrany ČR, bude nově k dispozici
speciální zlevněný roční kupon za 365 korun
platný pro vnější tarifní pásma PID pouze na území Středočeského kraje. Tento kupon bude možné nahrát pouze elektronicky v rámci PID Lítačky
avyřídit si potřebnou žádost oslevovou kategorii
bude možné pouze v budově centrálního dispečinku Dopravního podniku hl.m. Prahy vPraze 2,
Na Bojišti. Toto jízdné neplatí na území hl. m.
Prahy (pásma P, 0 a B) a ve vnějších tarifních pásmech nacházejících se na území krajů sousedících
se Středočeským krajem.
S red

Jak nenaletět podvodníkům?
Lidé pracují stále více na počítači, což umocnily poslední dva roky pandemie. Na internetu je tak stále více podvodníků, kteří se
snaží různými postupy připravit lidi o peníze.
Podvody v kyberprostoru se mnohonásobně
množí. Koncem dubna se o tom přesvědčila
šestatřicetiletá žena z Příbramska. Na internetovém portálu s bazarovým zbožím našla zajímavý fotoaparát v hodnotě 7000 korun.
Zaplatila za něj dopředu, zboží jí však do dnešního dne nepřišlo a podvodník s ní přestal komunikovat.
To však není jediný styl podvodů, jiní podvodníci cílí na klienty bank. V únoru byla takto
poškozena žena z Rožmitálska. Zavolala jí údajná zaměstnankyně policie s tvrzením, že si na
ni nějaký muž chce vzít půjčku v hodnotě
100 000 korun a má prý v kompetenci její podpisy. Oznamovatelka dostala strach o svou hotovost a začala s volající řešit, jak své finance lépe
zabezpečit. Ta ji poté přepojovala na další telefonní čísla, kde se jí snažili „poradit“. Posléze
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dotyčná zjistila, že má svůj bankovní účet
naprosto vykradený.
Bohužel někteří lidé ve spěchu astrachu openíze bez rozmyšlení např. kliknou na odkaz, který
je přesměruje na podvodné stránky, které mají
velmi podobný vzhled jako stránky internetového
bankovnictví. Poškozený sem zadá své přihlašovací údaje atím je předá podvodníkům. Následně
zadá do podvrženého formuláře iSMS potvrzovací
kód. Pak už mají účet v rukou pachatelé.
Další podvodníci se zaměřují na osoby, které
chtějí značně zhodnotit své úspory. Na takovou
reklamu naletěli také lidé z Příbramska, často šlo
o investice do kryptoměny. Pachatelé je přesvědčili k naskenování osobních dokladů a k umožnění dálkového přístupu do jejich počítače.
V březnu tímto způsobem přišla žena z Dobříšska
o více než milion korun.

Jak se podvodníkům bránit? Jednou z možností je nezasílat platby za zboží dopředu, ale
platit na dobírku. Rozhodně neklikat na odkazy
do internetového bankovnictví obdržené v SMS
zprávě či e-mailu. Případné ohrožení bankovních
účtů řeší banky samy a určitě k tomu nepotřebují
zasílání přístupových údajů či údaje z platebních
karet. V žádném případě nepřeposílat autorizační kódy, které přišly formou SMS zprávy. Nikdy
nenakupovat kryptoměny na adrese, kterou vám
někdo předá, a za žádných okolností neposkytovat vzdálený přístup k počítači.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

BRDY A PODBRDSKO

Na Koši: Civilizaci připomíná jen rozvalina
lesní boudy
Nad podbrdskou obcí Nepomuk se prudce zvedá třetí nejvyšší hora Brd Malý Tok (843 m), tvořící z daleka viditelný mohutný
hřeben. Z něj severně do nitra Brd vybíhá jen o něco nižší náhorní plošina Na Pateráku (836 m). Ta pak pokračuje k vrcholu Na Koši
(774 m), jehož svahy se na konci hřebene náhle ostře zlomí do hlubokého údolí Hradišťského potoka.

Na Koši, severní svah spadající vlevo k cestě Myší díra.

Při cestě k vrcholu Na Koši vystoupáme nejdříve z Nepomuka serpentinami lesní cesty
Dřevěnka po modré, na rozcestí U sv. Jana pak

Rozvalina lesní boudy

Foto (2×): Jaroslav Hodrment

krátce po žluté, která nás dovede na hřebenovou lesní cestou Tocká. Od stromu s obrázkem
sv. Jana a nákresem boudy u sv. Jana, která zde
dříve stála, ze žluté odbočíme na sever a dále
pokračujeme neznačenou lesní cestou podél
Voložného potoka. Asi 150 m před napojením
na cyklotrasu 2273A však budeme muset
odbočit vpravo, překročit Voložný potok
a vydat se prudkým stoupáním k vrcholové partii Na Koši.
Zde můžeme najít rozvalinu kamenné stavby,
kdysi zvané Waldbaude (např. na mapě z roku
1913), na pozdějších mapách jmenované jako
Lesní bouda. Poměrně těžko se hledá, uvádíme
proto její GPS: 49.6735717N, 13.8338994E.
Fortelná kamenná stavbička čtvercového
půdorysu (asi 5 × 5 m), jejíž stěny na některých
místech výškou přesahují dva metry, patrně
kdysi sloužila lesním dělníkům nebo snad hajnému. O větším komfortu by svědčily zbytky
zelených bohatě profilovaných kachlových
kamen, nacházejících se v blízkosti již vyklizené
stavby.
Lokalita Na Koši je od civilizace poměrně
vzdálena a opuštěna. V přítmí uslyšíte jen poryvy větru, z místa na místo se stěhující šumění

Výlet v kostce
Oblast: Brdy
GPS start: Nepomuk
49.6461947N, 13.8377753E
Trasa: Nepomuk–Na Koši
mapy.cz/s/nudalucoda
Vzdálenost: 3,6 km
Typ: pro pěší
Náročnost: střední
Značení: modrá, žlutá a pak neznačená
cesta
Zajímavosti na cestě: lokalita U sv. Jana

lesa, bzučení hmyzu a zpěv ptáků. Provoz podbrdských měst a obcí sem ani v pozdních večerních hodinách či brzy ráno nedoléhá. Pokud
hledáte samotu a opravdový klid, navštivte
brdský vrchol Na Koši.
S Jaroslav Hodrment
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Sochy v Příbrami (IV.)
Na podzim loňského roku mapovala Galerie Františka Drtikola sochařská díla. Kahan je postupně přibližuje v dlouhodobém
seriálu. Nyní se zaměříme na dílo malíře, sochaře a pedagoga Jaroslava Bejčka (1926–1986), který vystudoval AVU v Praze (ateliér
Karla Pokorného).

HRA, BRONZ, 1980
Školní, později bylo dílo přestěhováno před
plavecký bazén do ulice Legionářů.
Autor plastiky ztvárnil lidský pohyb při míčové
hře ve velmi netradičně pojaté kompozici. Investorem plastiky byly Uranové doly Příbram a plastika byla umístěna v rámci spolupráce architekta
s výtvarníkem v areálu 7. ZDŠ.

Rozhýbej svého Drtikola
K výstavě Venduly Chalánkové Ale my stále
hledáme štěstí se 1. června ve 14.00 uskuteční v Galerii Františka Drtikola v Příbrami
workshop Rozhýbej svého Drtikola, který
je inspirován komiksovou a ilustrační tvorbu Venduly Chalánkové. Během této
výtvarné dílny si může každý účastník
vyrobit svou postavičku slavného fotografa
Františka Drtikola a za asistence animátorek z experimentálního filmového studia
Scala Brno ji rozpohybuje, a vytvoří si tak
krátký film. Vstupné na tuto akci je
50 korun. Vzhledem k omezené kapacitě
je nutná rezervace na tel. 608 043 963
nebo na e-mailu anmaxx@gmail.com.

ČAS, BRONZ, 1983
Seifertova, areál polikliniky Ravak, foto je
v plné verzi článku na kahan.pribram.eu
Autor pojednal symbolické téma času jako sousoší jinocha a starce / mládí a stáří. Na umístění
díla spolupracoval sarchitektem Janem Lukášem
(1944). Investorem byly Uranové doly Příbram.
ZNAKY PRO JESLE A MATEŘSKOU ŠKOLU, 1978
Školní 144, snímek je v plné verzi článku na
kahan.pribram.eu
Příklad oblíbeného typu „domovního znaku“
vytvořeného vglazované keramice. Dětský motiv
(areál bývalých jeslí) je tu zdařile pojednán
v modrobílé kombinaci. Investorem byly opět Uranové doly Příbram a dílo vzniklo při spolupráci
výtvarníka s architektem Janem Lukášem.

Socha Hra stojí nyní u sportovní haly. Foto: Jiří Thýn

V návaznosti na výstavu Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945 zpodzimu 2021 vydává Galerie Františka Drtikola tištěnou mapu. Ta bude
obsahovat fotografie ikrátké příběhy jednotlivých

soch aplastik vgrafické úpravě ilustrátora agrafika
Martina Kubáta. Slavnostní uvedení mapy se uskuteční 23. 6. v 17.00 před budovou Zámečku-Ernes-

tina apo ní bude následovat podvečerní procházka
po vybraných sochách a plastikách s historičkou
umění Radoslavou Schmelzovou.
S Radoslava Schmelzová, Jan Freiberg
kurátoři výstavy Sochy a plastiky
v Příbrami po roce 1945

Czech Press Photo míří opět do Příbrami
Po výstavě Venduly Chalánkové Ale my stále ještě hledáme štěstí, která bude ukončena 12. června 2022, bude v Galerii Františka
Drtikola v Příbrami zahájena výstava The best of Czech Press Photo.

Vlčí řeč.
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Zdroj: GFD

Výstava bude slavnostně otevřena ve
čtvrtek 16. června 2022 v 17.00 za účasti
místostarostky Zorky Brožíkové, ředitele
Galerie Františka Drtikola Jana Freiberga,
ředitelky soutěže Czech Press Photo Veroniky
Souralové a fotografa Dana Materny. Přehlídka vybraných nejlepších fotografií z minulých
ročníků soutěže a také vítězných fotografií
z roku 2021 potrvá až do 31. července 2022.
„Czech Press Photo je prestižní fotografická
soutěž s téměř třicetiletou tradicí, která každoročně přehledně mapuje a představuje veřejnosti prostřednictvím nejlepších fotografií
a dokumentárních filmů nejvýznamnější události uplynulého roku napříč celým společenským spektrem od zpravodajských aktualit
přes umění a portréty až po sport a přírodu.
Výstava retrospektivně nahlíží na uplynulé
téměř tři dekády objektivem našich předních
fotografů, kteří vypráví jedinečné příběhy,“
řekl ředitel galerie Jan Freiberg.

Vystaveny budou i fotografie z posledního 27. ročníku soutěže. Fotografií roku
2021 se stal snímek Petra Topiče
z mediálního domu Mafra. Snímek pochází
ze série s názvem Zkáza, která zvítězila
v kategorii Aktualita. Série dokumentuje
katastrofické následky po ničivém tornádu,
které se prohnalo obcemi na jižní Moravě.
Mezinárodní porota vybrala vítěze z více
než 4000 snímků od 250 autorů z Česka
a Slovenska.
Galerie chystá k výstavě také komentovanou prohlídku, kterou 28. června v 17.00
povede profesionální fotograf Roman Vondrouš.
S Jindřiška Pavlišová
Galerie Františka Drtikola
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Příbramsko si připomíná
80 let od heydrichiády
V těchto dnech si připomínáme nejkrutější období 2. světové války, kterým byla heydrichiáda odehrávající se před 80 lety. Svou
krvavou stopu zanechala také na Příbramsku.
hovat okolo 18 000 českých obyvatel. Stal se
největším výcvikovým prostorem, jaký se kdy
v českých zemích nacházel. A dále území na
Rožmitálsku a Jinecku v souvislosti s rozšířením
již existujícího vojenského výcvikového prostoru v Brdech s názvem Truppenübungsplatz
Kammwald, určeného především pro Wehrmacht. V praxi to znamenalo do konce roku
1941 vysídlení 13 vsí v Brdech se zhruba tisícovkou obyvatel. Celkově mělo být vystěhováno přibližně 24 vesnic.

Kvinta A příbramského gymnázia – konec školního roku 1940–1941. Sedící uprostřed ředitel PhDr. Josef Lukeš,
třetí zprava v poslední řadě student Antonín Stočes; oba zatčeni táborským gestapem 15. 6. 1942 a popraveni
za údajné schvalování atentátu.
Foto (2×): Hornické muzeum Příbram

Slovo heydrichiáda vzbuzuje ještě dnes hrůzu z teroru, který rozpoutal po příchodu do
Protektorátu Čechy a Morava dne 27. 9. 1941
na funkci zastupujícího říšského protektora
SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich
vyhlášením I. stanného práva s platností od
28. 9. 1941 do 20. 1. 1942. Během trvání
tohoto výjimečného stavu bylo podle německých záznamů popraveno na 500 Čechů a jinak
postiženo dalších 4000–6000 osob. Represálie
hitlerovců se však odehrávaly i po skončení
I. stanného práva, což se projevilo také na Příbramsku, a vyvrcholily poté, co byl na Heydricha proveden dne 27. 5. 1942 československými parašutisty vyslanými z Velké Británie atentát. To vyvolalo další bezmezné násilí okupantů v čase II. stanného práva
28. 5.–3. 7. 1942 a mělo pokračování i v následujícím období. V užším slova smyslu se slovem heydrichiáda označuje pouze perioda
II. stanného práva, kterému padlo za oběť okolo 1600 lidí a dalších více než 3000 osob hitlerovci povraždili v koncentračních táborech.
Tuto krvavou stopu zanechala heydrichiáda
rovněž na Příbramsku.
PRVNÍ A POSLEDNÍ
Z vojenskopolitického hlediska je atentát
považován za největší čin domácího odboje
v době okupace. Tak významného nacistu se
v průběhu 2. světové války nepodařilo zlikvidovat v Evropě již nikomu! Odstranění „kata
českého národa“ a jednoho z architektů holocaustu naplánovala československá exilová vláda v Londýně společně s britskými spojenci
a akci uskutečnili vojáci naší zahraniční armády
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z Velké Británie za pomoci příslušníků domácího hnutí odporu. Důsledkem atentátu bylo
také definitivní přijetí československé exilové
reprezentace do protihitlerovské koalice a uznání neplatnosti mnichovské dohody. V reakci na
atentát nastolili němečtí okupanti za vzpomínaného II. stanného práva další nebývalou krutovládu. Ke zděšení celého civilizovaného světa
dokonce vymazali z povrchu zemského na
základě zcela smyšlených obvinění obec Lidice.
Následovalo vypálení osady Ležáky. Obyvatelé
obou vesnic byli zavražděni nebo odvlečeni do
koncentračních táborů, kde na ně rovněž čekala,
až na výjimky, smrt. Vzpomínané represe
postihly tisíce dalších Čechů, včetně lidí z Příbramska.
Pro heydrichiádu je typické úsilí nacistických
okupantů v co nejširší míře omezit činnost protektorátní vlády a uskutečnit zrůdné plány germanizace našeho území. V praxi šlo o to,
zlikvidovat domácí odboj, zbavit se nositelů
a propagátorů české vzdělanosti a kultury, tj.
inteligence, a násilím přinutit všechny sociální
skupiny české společnosti k podpoře nastoleného režimu. K poněmčení českých zemí chtěli
využít kombinaci několika řešení. Jednak provést asimilaci tzv. rasově schopného obyvatelstva, přesídlit či jinak odstranit „rasově
nevyhovující“ a kolonizovat uvolněný prostor
Němci. Záměr s vysídlením realizovali mimo
jiné i na území příbramského regionu v části
Sedlčanska, a to v letech 1942–1944, kdy zde
vznikl výcvikový prostor SS, tzv. SS-Truppenübungsplatz Beneschau (později pojmenovaný
SS-Truppenübungsplatz Böhmen) o celkové
rozloze asi 440 km2, z něhož se muselo vystě-

TRANSPORTY Z PŘÍBRAMI
Důležité místo v nacistických plánech, na kterých se nemalou měrou podílel právě Reinhard
Heydrich, zaujímala konečná fyzická likvidace
„rasově nečistých“ a „špatně smýšlejících“,
namířená zejména proti židovským spoluobčanům a odpůrcům říše z řad českého obyvatelstva. Z Příbrami byli Židé odvlečeni
hromadnými transporty „Bd“ koncem srpna
(většinou 30. 8.–31. 8. 1942) a v září 1942
a z Březových Hor převážně transportem „Bz“
v listopadu (26. 11. 1942) téhož roku. Z dostupných pramenů vyplývá, že se jednalo minimálně o 288 osob narozených nebo příslušných do
Příbrami a Březových Hor, které byly v době
okupace odtransportovány nebo i za jiných
okolností uvězněny. Z nich přežilo patrně okolo
30 lidí a více než 250 označených Davidovou
hvězdou zahynulo v nacistických továrnách na
smrt.
Teror cíleně soustředěný proti českým vlastencům, šířený od vyhlášení I. stanného práva
do konce II. stanného práva (28. 9. 1941–3. 7.
1942) a bezprostředně poté, si vyžádal, mimo
obětí holocaustu, více než pět desítek lidských
životů obyvatel Příbramska nebo zdejších občanů, včetně rodáků, které hitlerovské běsnění
zasáhlo mimo region. V první fázi, tj. po nástupu
Heydricha do úřadu zastupujícího říšského protektora, je nutné zmínit především oběti z řad
čelních představitelů domácího odboje v rámci
ilegální organizace Obrana národa.
V odbojové organizaci Obrana národa působil
například redaktor Hugo Vávra, rodák z Březových Hor, který pracoval jako novinář. Po proniknutí německé tajné státní policie do
organizační struktury ilegálního hnutí Obrany
národa byl v dubnu 1940 Hugo Vávra zatčen,
v heydrichiádě v červnu 1942 jej Němci odsoudili k trestu smrti a krátce před Vánocemi v prosinci 1942 byl popraven v Berlíně-Plötzensee.
Další obětí byl Václav Brož, hostinský z osady
Lazec, zatčený na udání táborským gestapem
11. 11. 1941 a umučený 14. 4. 1942 v koncentračním táboře Osvětim.
Z důvodu rozšiřování protinacistických letáků na Březových Horách byl dne 15. 4. 1942
zatčen dokonce tajemník Městského úřadu na
Březových Horách JUC. Karel Matys i s někdej-
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ším starostou, následně předsedou správní
komise města Václavem Hrbkem. Toho nakonec gestapo pro nedostatek důkazů propustilo, Karel Matys byl odvlečen do koncentračního tábora a dne 16. 8. 1942 umučen
v Osvětimi.
HRDĚ, NEPOHNUTĚ, BEZE SLOVA
Množství poprav v době II. stanného práva
se odehrálo ve střelnici německých policejních
kasáren v Táboře. Exekuce zde byly zahájeny
ve středu 3. 6. 1942 a mezi prvními sedmi
zastřelenými byl šestatřicetiletý rolník z Dubna
František Berka, obviněný ze schvalování atentátu. O pět dní později byl v Táboře popraven
dvacetiletý kancelářský praktikant Miloš Otruba
z Příbrami, zatčený na udání taktéž pro schvalování atentátu. Zároveň padl do rukou gestapa
jeho otec, v té době pracovník Zemského úřadu
v Praze, jenž byl následně uvězněn v koncentračním táboře Terezín. Milošova o rok mladší
sestra Olga byla před maturitou vyloučena ze
studií na příbramském gymnáziu. Spolu s Milošem Otrubou byl v pondělí 8. 6. 1942 zastřelen
v Táboře dvaačtyřicetiletý mlynář Václav Sedlák
z Milešova. V textové zprávě nacistů o chování
odsouzených Otruby a Sedláka na popravišti je
uvedeno, že „oba stáli před popravčí četou hrdě,
nepohnutě, beze slova“.
Za údajné schvalování atentátu na Heydricha
byla poslána na smrt i řada významných představitelů místního veřejného života, jako např.
advokát JUDr. Zdeněk Černý, předseda příbramské městské spořitelny, bývalý náčelník Sokola
a jeden z hlavních organizátorů manifestací na
obranu republiky na podzim roku 1938. Ve spárech táborského gestapa se ocitl v úterý 2. 6.
1942 ve 24.00. Zemřel na popravišti v Táboře
23. 6. 1942. Ve stejný den, 2. 6. 1942, byl na
základě předchozího udání zatčen táborským
gestapem v budově poštovního úřadu v Příbrami poštovní úředník Karel Pfleger, rodák z Březových Hor, obviněný ze schvalování atentátu
a popravený v Táboře v pátek 5. 6. 1942. Stejný
osud postihl učitele Pokračovací učňovské školy
v Příbrami Ondřeje Štvána, zatčeného 20. 6.
1942 a popraveného v táborské střelnici
v pondělí 29. 6. 1942.
Popravy se odehrávaly dokonce i v neděli,
o čemž svědčí úřední záznam z 21. 6. 1942, kdy
došlo v Táboře k exekuci komisaře Okresní politické správy v Příbrami a bývalého náčelníka Orla
JUDr. Jaroslava Michálka. Onen den zde byl
usmrcen další velký vlastenec, ředitel příbramského gymnázia PhDr. Josef Lukeš, zatčený
táborským gestapem přímo ve škole během

Příbramští informátoři
vykonávali svoji špinavou
práci z přesvědčení, osobní
zášti, hlouposti i za peníze.

prvního dne maturit 15. 6. 1942. Týž den zatkli
příslušníci táborského gestapa i sedmnáctiletého
studenta třídy VI. A gymnázia Antonína Stočese,
jenž byl nejmladší obětí heydrichiády z Příbrami
popravenou v Táboře. Exekuce se uskutečnila
v pondělí 29. 6. 1942 v 19.00 a spolu s tímto
chlapcem přišel o život i jeho otec Vojtěch Stočes,
úspěšný příbramský podnikatel, vlastenec a čelný funkcionář nedávno zakázaného Sokola.
Táborská Schutzpolizei ten den popravila pro
údajné schvalování atentátu na Heydricha ještě

Absolvent příbramského gymnázia Ing. Otto Zeithammel (uprostřed), popravený v době II. stanného práva
30. 6. 1942 v Praze-Kobylisích. V době okupace přišly
o život i jeho děti, dcera Blažena (vlevo) a syn Otto
(vpravo).

tři další příbramské občany, obchodníka židovského původu Josefa Karpeho, modistku Marii
Šemberovou a vzpomínaného učitele Ondřeje
Štvána. Poslední obětí z Příbramska, odsouzenou za schvalování atentátu na Heydricha
a popravenou v Táboře ve středu 1. 7. 1942,
byl novinář, bývalý redaktor časopisu Horymír
Josef Trnka z Březových Hor. Vdovec Josef
Trnka tehdy zanechal doma třináctiletou dceru
Miladu, o kterou se naštěstí postarali příbuzní
v Praze.
Dne 15. července 1942 zatkli táborští gestapáci dokonce nejvyššího reprezentanta komunální správy v Příbrami Ing. Jana Holického,
předsedu správní komise města. Pro zrušení
stanného práva se již neuskutečnila v Táboře
exekuce, ale byl odvlečen do koncentračního
tábora v Osvětimi, kde jej nacisté umučili dne
4. 11. 1942.
EXEKUCE TAKÉ V KOBYLISÍCH
Němým svědkem mnoha exekucí v době výjimečného stavu bylo také popraviště v Praze-Kobylisích. I zde zhasl život několika občanů
pocházejících z příbramského regionu.
V pondělí 1. 6. 1942 v 18.45 položil život v této
nechvalně proslulé střelnici vysokoškolský
pedagog, zoolog a entomolog RNDr. Jaroslav
Štorkán, rodák z Příbrami. O den později, v úterý
2. 6. 1942 v 18.45 zde byl zastřelen další z příbramských rodáků JUDr. Max Gach, profesí
právník a redaktor. Smrtící kulka příslušníků
Schutzpolizei ho zbavila života přesně v den
jeho 59. narozenin. Salva popravčího komanda
dne 12. 6. 1942 v 18.50 tu ukončila život železničáře Karla Slance, narozeného v Příbrami,
v čase heydrichiády policejně přihlášeného do
Prahy-Michle. O šest dní později, ve čtvrtek
18. 6. 1942 v 18.45, byl v Kobylisích zastřelen
za údajné schvalování atentátu na Heydricha

březohorský rodák, obchodník Richard Šimonovský.
Za ukrývání a podporování nepřátel říše
vykonalo na stejném místě dne 30. 6. 1942
v 19.30 hitlerovské popravčí komando likvidační akt na absolventu příbramského gymnázia, vrchním radovi státních drah Ing. Ottovi
Zeithammelovi. O život přišly i jeho děti, dcera
Blažena a syn Otto. Ve středu 1. 7. 1942 v 19.30
popravili v Kobylisích odborného učitele Václava Patu, rodáka z Podlesí. V citovaném hrůzném výčtu obětí by bylo možné pokračovat.
NEPOTRESTANÝ HERBERT TEUFEL
Klíčovou roli při likvidování příbramských
vlastenců v době heydrichiády sehrál vedoucí
místní blokové ústředny německé bezpečnostní
služby, tzv. Sicherheitsdienst (SD), SS-Oberscharführer (nadrotmistr) Herbert Teufel, civilní
profesí ředitel německé školy v Příbrami. Většinu údajů ze zdejšího regionu zasílal nadřízené
táborské služebně SD. Ta je po zpracování předávala šéfu tamního gestapa, jenž zařídil zatčení
a výslechy. Pak následovala exekuce příslušníky
Schutzpolizei na táborském popravišti. Na
základě poválečných šetření bylo zjištěno, že
takových udání obdržela táborská služebna SD
od Herberta Teufela celou řadu. Na všech byl
jeho podpis a podpis dotyčného konfidenta –
udavače. Tito příbramští informátoři vykonávali svoji špinavou práci z různých důvodů. Jednak z přesvědčení, ale též z osobní zášti,
hlouposti a dokonce i za peníze! Nacista Herbert
Teufel nebyl po válce potrestán. Některé z jeho
místních informátorů neminula nakonec spravedlivá odplata.
Zvláštní skupinu obětí heydrichiády z Příbramska tvoří lidé nejnižší sociální úrovně, bez
existenčních prostředků. Jednalo se o tuláky.
Nacisté je pod záminkou nedodržení přihlašovací povinnosti bez milosti posílali na smrt. Tyto
osoby bez zaměstnání a stálých příjmů představovaly pro hitlerovce rovněž absolutně nežádoucí element v plánech germanizace našeho
území. Nechtěly nebo nemohly totiž nabídnout
ani to poslední, o co okupanti stáli, tj. svoji pracovní sílu. Proto byly systematicky likvidovány.
Dne 5. 6. 1942 došlo v Táboře k popravě rodáků
ze Starého Podlesí u Příbrami Vojtěcha a Aloisie
Veselých se sestrou Anastázií (ta byla původem
odjinud). Již od 20. let 20. století se potulovali
po různých místech státu. V době heydrichiády
byli zadrženi na Táborsku, a proto zde byli také
postaveni před stanný soud. V evidenční knize
Krajského soudu v Táboře jsou označeni jako
tzv. Landstreicher – tuláci. Svědčí o tom
i seznam jejich věcí, které převzala správa soudu: „Hůl, batoh se špinavým prádlem, osobní
doklady, nůž, minimální obnos peněz…“ V hlášení nacistů jsou popisováni jako „nepotřebné,
otrhané, zpustlé, asociální elementy“.
Všichni tito lidé se stali obětmi nacistického
řádění za heydrichiády, jehož výsledkem mělo
být tzv. konečné řešení české otázky. Jejich
památka by neměla být zapomenuta.
S Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram
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Hrdinný zachránce Augustin Žlutický
Na březohorském hřbitově už mizí kromě početných hrobů i podoba Augustina Žlutického na fotograﬁi umístěné na jeho
vysokém syenitovém náhrobku z roku 1893, stojícím nedaleko obou společných hrobů obětí březohorského důlního požáru, jehož
130. výročí si právě připomínáme.
mlýně pod Brodem (dnes Fialův mlýn pod stejnojmenným rybníkem).

Dobový pohled na pomník Augustina Žlutického.

Fotografie tohoto náhrobku se objevuje ve
vyprávěních Karla Valty o katastrofě na dole
Marie dne 31. května 1892 a pak i v pracích dalších autorů zabývajících se tímto tématem. Všude se o Augustinovi Žlutickém dozvíme
v podstatě jen to, co bylo vytesáno do náhrobního kamene: že se narodil 16. dubna 1859, byl
důlní tesař, cvičitel Sboru dobrovolných hasičů
a režisér Jednoty divadelních ochotníků na Březových Horách, člen dalších bratrských a zábavních spolků, a že obětoval svůj život v hrdinném
zachraňování svých soudruhů.
PODÁVAL POMOCNOU RUKU
Tito soudruzi neměli nic společného s pozdějšími soudruhy komunistickými, původně to
byl výraz pro spolupracovníky – druhy ve společné práci, ale v roce 1892 už ho používalo
i zdejší rozmáhající se sociálně demokratické
hnutí. Komunisté slovo soudruh převzali
a v roce 1921 si založili vlastní stranu. Nenašla
jsem však písemný pramen potvrzující, že by
se do sociální demokracie Augustin Žlutický
zapojil. Byl mužem z lidu, měl sám málo, ale
když šlo o věc dobrou a českou, podával pomocnou ruku. Ve státním okresním archivu se bohužel z dob jeho života nedochovaly žádné
archiválie březohorských spolků, v nichž působil. Buď jsou dosud v soukromých rukou
a nedostupné, nebo už byly zničeny.
Podle Valtovy knihy z roku 1946 pracoval
Augustin Žlutický před katastrofou na 5. obzoru
dolu Vojtěch a jeho tělo bylo 2. června 1892
vyvezeno z 24. obzoru dolu Vojtěch, kam se prý
při požáru vydal s důlním tesařem Josefem Vondruškou, aby vyzvali k výjezdu ze šachty horníky, kteří šířící se jedovatý kouř ještě necítili.
Jaroslav Korbel ve svých březohorských soupisech uvádí ještě poznatky z archivních evi-
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dencí obyvatel, že Augustin Žlutický měl dva
starší sourozence Alžbětu a horníka Františka.
Potíž je v tom, že rod Žlutických se v Příbrami
a okolí ve druhé polovině 19. století tak rozvětvil, že není snadné se v jeho členech vyznat.
O počátku tohoto rodu na Příbramsku jsem
už psala jak na stránkách Kahanu v únoru 2020,
tak v knize Mlynář Martin Fiala jinak Kocour,
která vyšla loni. Proto zde jen shrnuji, že mlynář
Jan Žlutický jinak Krátkonohej (†1726), který
se do Příbrami přistěhoval z Podvoří u Českého
Krumlova, se tu poprvé objevuje k 21. listopadu
1695, kdy se svou manželkou Theodorou koupil od slavného svatohorského štukatéra Santina Cereghettiho Františkovský mlýn (dnešní
Flusárnu) za 255 zlatých. To byla pro obyčejného mlynáře spousta peněz, proto mu dal jen
závdavek 155 zlatých a dohodl se na ročních
splátkách ve výši 15 zlatých. Po pěti letech
uznal, že i to je pro něj příliš velké břemeno,
a tak mlýn dvakrát vyměnil a usadil se na malém

Kdyby se jim bylo podařilo
ono dřevo ze šachty
odstraniti, byli by vykonali
skutek veliký, ježto mohlo se
zde mnoho horníků
zachrániti.

V PŘÍBRAMI DODNES
Jan Žlutický měl dva syny. Jan se s manželkou
Lidmilou z mlýna rodičů odstěhoval hned po
svatbě a postavil si domek v Příbrami na Lušťově
– v hořejší části nynější Pražské ulice. Jejich nejstarší syn a dvě dcerky v září 1716 zemřeli a měli
společný pohřeb, pak se ale těmto Žlutickým
narodilo ještě několik dětí. Ty z nich, které překonaly nebezpečný dětský věk, v dospělosti
založily vlastní rodiny, a tak jejich potomci žijí
v Příbrami dodnes.
Druhý syn Pavel se také hned po svatbě od
rodičů odstěhoval se svou manželkou Barborou
k jejímu otci Jakubu Karlovskému na Březové
Hory, kde se jim během šesti let narodilo pět
dětí. Pak si jeho asi pětašedesátiletý otec uvědomil, že už mlynářskou živnost nezvládne.
Pavel mu v jeho těžkostech pomohl a otec se
rozhodl, že mu tedy mlýn prodá. Pavlovi se pak
ve mlýně narodilo několik dalších dětí.
Z jeho synů se dožil dospělosti Antonín, který
se 31. října 1745 oženil s Markétou, dcerou
a dědičkou mlynáře Jiřího Duchoně z lepšího
Petrovic mlýna pod Drkolnovem (dnes mlýn
Dolejší Fiala). Pavel Žlutický o čtyři roky později
mlýn pod Brodem prodal.
Když se v roce 1775 projednávala Antonínova pozůstalost, byli naživu jeho potomci František, který převzal Petrovic mlýn s pilou,
Vojtěch, Josef, Anna, Kateřina a Veronika. Vojtěch se také vyučil mlynářem, stal se příbramským měšťanem a oženil se s Annou, dcerou
příbramského puškaře Holzreitera. Jejich syn
František (*21. ledna 1791 Lazec č. 51) byl příbramským mlynářem a měšťanem a oženil se
s Kateřinou Kášovou, jejíž otec byl tehdy kovářem v Bohutíně.
Z PODNÁJMU DO PODNÁJMU
Početné potomstvo vždycky znamenalo, že
se druhý a další synové, kteří otcovu živnost
nezdědili, museli živit jinde. V Příbrami a okolí
se nabízela možnost práce v rozvíjejících se stříbrorudných dolech, a tak se Františkův syn
Matěj (*19. února 1818 Lazec č. 12) stal horníkem. Nějaký podíl z otcova majetku asi dostal
a oženil se s Marií (*21. listopadu 1821 Buková
u Dobříše), dcerou po zemřelém sládkovi Karlovi Molnerovi. Bez vlastního domku a polního
hospodářství v každém případě zchudli a na
Březových Horách se několikrát stěhovali z podnájmu do podnájmu.
Matějovi a Marii se, jak už bylo zmíněno výše,
narodili syn František (*12. května 1846 na
Březových Horách čp. 86) a dcera Alžběta
(*4. července 1848 na Březových Horách čp. 3).
Augustin přišel na svět až o necelých jedenáct
let po nich na Březových Horách čp. 265.
František pracoval jako havíř u horního závodu, oženil se a v červenci 1877 se mu narodila
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dcera. V červenci 1917 se odstěhoval do Blatné,
ale pak se vrátil a roku 1919 byl pohřben v Příbrami. Alžběta odešla za prací do Prahy a v dubnu 1905 se provdala.
Augustin po ukončení březohorské obecné
školy začal pracovat u horního závodu jako
sedmnáctiletý učedník na odkališti (Schlemmjung) 1. prosince 1876. Není známo, kde se
naučil pracovat se dřevem, možná se u něj projevily vlohy zděděné po předcích, protože mlynáři truhlářské i tesařské práci rozuměli: od
ledna 1884 byl zařazen jako truhlář, od 30. dubna 1885 už jako dočasný důlní tesař provádějící
výdřevu dolů (dřevič) a od roku 1886 byl řádným důlním tesařem (Grubenzimmerling).
SVOBODNÝ S VYKŘIČNÍKEM
Ve zdejších poměrech bylo neobvyklé, že ve
věku 33 byl stále ještě neženatý a bezdětný, což
potvrzuje i kniha mužstva horního závodu, kde
je slovo ledig (svobodný) zapsáno dokonce
s vykřičníkem. Možná se oženit nestihl, možná
nechtěl. V evidenci domovských příslušníků
obce Březových Hor je totiž u jeho jména zajímavá poznámka s vročením 1891, že je vojínem
u 11. pluku v Písku (Infanterie-Regiment
Nr. 11). Chtěl se snad stát třeba „jednoročním
dobrovolníkem“ a budovat vojenskou kariéru?
A proč se napřesrok vrátil na Březové Hory a do
šachty? Nepodařilo se mu složit přijímací zkoušku u příslušného sborového velitelství? To už
se zřejmě nedozvíme, protože dokumenty tohoto pluku z těchto let se v pražském vojenském
historickém archivu nedochovaly.
Augustin Žlutický vynikal hlavně jako ochotník, divadlo mu bylo nade vše. Už jako žák březohorské obecné školy hrával v dětských
představeních, a když několik jeho přátel založilo ochotnický spolek, hned se k nim přidal
a uplatnil se zvlášť jako režisér.
Do sboru dobrovolných hasičů byl přijat
12. prosince 1886 a pro svou šikovnost a znalost hasičských věcí byl 6. května 1887 jmenován cvičitelem sboru, kterým zůstal až do
požáru na Marii.
Podle periodika Horymír z 2. září 1893 se
31. května 1892 odehrálo toto: „Když se rozšířila zpráva, že důl Marie hoří, byl Augustin Žlutický právě zaměstnán truhlářskou prací na
povrchu. Hned všeho nechal a běžel na Fran-

tiškův důl, kde nemohl nic dělat, protože sjíždění tímto dolem už nebylo možné. Odebral se
tedy na důl Vojtěch, kde se několikrát spustil
dolů a pomáhal při zachraňovacích pracích.
Když těžnou klec osednul, poněvadž nejspíš
některý z nešťastných horníků dal přes šachtu
dřevo, aby klec nemohla dále, a přitom zahynul,
sjel Žlutický Anenským dolem, aby ono dřevo
se dvěma soudruhy ze šachty odstranil; tam
však již nedošel, poněvadž otravné plyny ho asi
50 m od šachty Vojtěšské zachvátily a smrt jeho
a soudruha přivodily. Kdyby se jim bylo podařilo ono dřevo ze šachty odstraniti, byli by vykonali skutek veliký, ježto mohlo se zde mnoho
horníků zachrániti, kteří však, když klec těžná
do větší hloubky dostati se nemohla, propadli
smrti.“ To potvrzuje i kniha mužstva horního
závodu, v níž je zapsáno, že Augustin Žlutický
zemřel 31. května 1892 na otravu oxidem uhelnatým při katastrofálním požáru na dole Marie.
SPOLEČNÁ SBÍRKA
Myšlenka na vybudování jeho pomníku
vznikla v ochotnickém spolku, pak se k němu
přidaly další spolky. Bylo vybráno 326 zl.,
z nichž ochotníci z Březových Hor darovali 67 zl.
Přispěli také divadelníci z Nového Knína, Starého Podlesí, Železného Brodu, ze St. Louis
v USA, hasičské sbory z 37 obcí, tři hasičské
župy, řada dalších spolků a jednotlivců. Příbramský stavitel Antonín Bastl postavil bezpečné základy a podezdívku náhrobku zdarma
a z vlastního stavebního materiálu. Náhrobek
ze syenitu zhotovil za 300 zl. V. Bláha v Březnici.
Dne 21. srpna 1893 se na Březových Horách
sešli předseda horního závodu c. k. dvorní rada
Jan Novák, c. k. horní správce na dole Marie
Hugo Grögler, početné hasičské sbory, deputace
mnoha dalších spolků, příbramských ostrostřelců, zastupitelstva obcí a další. V parku u kostela
sv. Prokopa se seřadil průvod, který na náměstí
přivítal purkmistr Josef Šembera. Místopředsedou slavnosti byl Karel Jůzek, městský tajemník.
V kostele sv. Vojtěcha se konala mše, pak šel
průvod s hudbou na hřbitov. Náhrobek posvětil
březohorský farář Antonín Maděra, který pronesl smuteční řeč. Za ochotníky promluvil učitel
Josef Zvoníček, za hasiče MUDr. Jan Moser.
Mužské pěvecké sbory řídil březohorský učitel
a ředitel kůru Josef Hofmayer.
Po skončení obřadu se průvod odebral zpět
na březohorské náměstí, kde se rozešel. Mnoho
místních i okolních hodnostářů pak šlo do hostince Fr. Ptáčka na společný oběd, po němž bylo
proneseno několik přípitků a byly přečteny
došlé telegramy hasičských sborů z Královských
Vinohrad a z Březnice a zábavných českých
spolků v Drážďanech a na Královských Vinohradech.
Většina zmíněných březohorských činovníků
už dávno odpočívá na tamějším hřbitově. Stejně
jako hrob Augustina Žlutického a oba společné
hroby hrdinů hlubin jsou i jejich rovy po většinu
roku opuštěné.
S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

KALENDÁRIUM
3. června 1922
O Svatodušních svátcích se v Příbrami
uskutečnil župní slet Orla a sjezd lidové
strany.

10. června 1632
Na Svatou Horu doputoval slepec Jan
Procházka, kterému se zde vrátil zrak.
Tento zázrak patří k nejdůležitějším ve
svatohorské historii.

11. června 1972
V Příbrami byl slavnostně otevřen Dům
pionýrů a mládeže.

12. června 1702
Sochař Jan Brokoff zahájil svoji činnost
na Svaté Hoře.

14. června 1872
Březohorská městská rada požádala
okresní úřad o zřízení hřbitova.

19. června 1902
Zemřel v Písku Jan Evangelista Brzák,
romantický

zpracovatel

příbramské

historie.

21. června 1982
Příbramský Big Band měl v Kulturním
domě svůj premiérový koncert.

22. června 1872
Potravní spolek Horník na Březových
Horách obdržel potvrzení stanov a zahájil
činnost.

22. června 1732
Konala se na Svaté Hoře první korunovace
sošky Panny Marie.

29. června 1942
Za tzv. schvalování atentátu na říšského
protektora R. Heydricha byli popraveni
Vojtěch a Antonín Stočesovi.
S Daniel Doležal

Toto je poslední sloupek, který autor
pro Kahan připravil. Redakce děkuje
za dlouholetou spolupráci.

Takto vypadá pomník i s podobenkou v současnosti.
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NA ZÁVĚR / KALENDÁŘ AKCÍ
JEDNACÍ SÁL ZASTUPITELSTVA

Vezměte si psa z útulku
Arčí: devítiměsíční
štěně, které bylo
odchyceno 3. dubna
2022 v ulici Pod
Čertovým
pahorkem. Pejsek
nemá čip. Je bázlivý a páníčky si vybírá.
Margo: dvouletá
kříženka husky.
Odchycena byla
28. března 2022
u kulturního domu.
Z počátku je velmi
nedůvěřivá.
Bertík: asi
jedenáctiletý
kříženec. Byl
odchycen
14. března 2022

20. 6.

16.00 Zasedání ZM Příbram

v Obecnici. Pejsek měl lehké zranění a byl
ošetřen na Weilovně.

MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍBRAMI

Jerry: přibližně
čtyřletý kříženec.
Odchycen byl
7. dubna 2022
u Kauflandu. Je to
mazlivý a aktivní
pejsek.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘÍBRAMI

Jonáš: asi tříletý
jezevčík, odchycen
byl v noci na
20. dubna 2022
v Zavržicích. Je to
milý a mazlivý
pejsek.
Podrobnosti najdete na webu
utulekpribram.cz.

2. 6.

2. 6.

13.00–17.00 Zápis ukrajinských dětí do MŠ

14.00–18.00 Zápis ukrajinských dětí do ZŠ

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
4. 6.

8.00

18. 6.

8.00

Farmářský trh včetně
programu pro děti Malý farmář
Farmářský trh

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
3. 6.
14.00–17.00 Dětský den a vernisáž
putovní výstavy k 30. výročí Adra, o. p. s.
26. 6.
16.00–19.00 Koncert dechové kapely

NÁMĚSTÍ J. A. ALISE
2. 7.–3. 7.

33. Prokopská pouť

AREÁL NOVÝ RYBNÍK
1. 6.

1. 6.
5. 6.
10. 6.
17. 6.
19. 6.
2. 7.
3. 7.

14.00–18.00 Děti hrají dětem – dětský den
s hudebním programem
ZUŠ A. Dvořáka
15.00–18.00 Otevření parkouru
16.00–20.00 Superhrdinský Novák
Bezpečná Příbram
17.00
Vítání slunovratu
10.00–18.00 Novák Fest
Závody v triatlonu
Příbramský sprint triatlon štafet

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
9. 6.

9.00–19.00 Den otevřených dveří

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
1. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
14. 6.
16. 6.
21. 6.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00

Jentl
Jméno
HFAD: Petr Nekoranec
Přišel na večeři
Podivný případ se psem
Spirituál kvartet
Slavnostní předání pamětních listů
studentům Univerzity 3. věku
19.00 Den divadla 2022

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
7. 6.
13. 6.
16. 6.
26. 6.

19.00
19.00
19.00
17.00

Druhá strana kulis
Zahraj to znovu, Same
Splašené nůžky
Baletní střípky VIII.

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
22. 6.

19.00 AC/DC Tribute Band – AcidDC
(Maďarsko)

DIVADLO A. DVOŘÁKA – KINO

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc červen. Tajenka ze zpravodaje č. 5/2022:
Večerní rosy v máji hodně sena dají. Knihu vyhrává Karel Červený. 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 šestá v pořadí, od nás dostane pěknou
knihu.
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1. 6.
2. 6.
3. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
7. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
10. 6.
12. 6.

19.00
19.00
17.00
20.00
16.00
19.00
16.00
16.00
19.00
19.00
19.00
17.00
20.00
16.00

Tři tygři ve ﬁlmu: Jackpot
Pánský klub
Zakletá jeskyně
Tři tygři ve ﬁlmu: Jackpot
Vyšehrad: Fylm
Chinaski: Každej ví kulový
Zakletá jeskyně
Betlémské světlo
Top Gun: Maverick
Pánský klub
Jurský svět: Nadvláda
Náměsíčníci
Po čem muži touží 2
Jurský svět: Nadvláda – 3D

KALENDÁŘ AKCÍ
DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
2. 6.

19.00 TeaJazzTrio

PROSTOR PŘED DIVADLEM A. DVOŘÁKA
11. 6.

10.00 Divadlo hezky moravsky

LESNÍ DIVADLO SKALKA V PODLESÍ
11. 6.
17. 6.
25. 6.
27. 6.

13.00 4. ročník Hudebně divadelního
festivalu Kahan Jana Balady
21.30 Kladivo na pýchu – rocková opera
21.00 Balada pro banditu
21.00 Limonádový Joe

KNIHOVNA JANA DRDY
2. 6.

7. 6.
7. 6.

14. 6.
15. 6.

20. 6.
23. 6.
28. 6.

29. 6.

16.00 Klub Drdík. Čtení s překvapením.
Setkání pro rodiče a děti, kteří rádi
čtou a tvoří. Pobočka Škola
8.45 Klub HP: Výlet do Písku a na
rozhlednu Jarník
17.00 V nouzi poznáš přítele. Ředitel
památníku Karla Čapka ve Strži
Zdeněk Vacek představí svou právě
probíhající výstavu
17.00 Dějiny umění: Moderna. Přednáška
Jany Froňkové
17.00 Cirkousíček. Loutková hudební
pohádka Mileny Jelínkové. Nána
divadélko
16.30 Setkání genealogů
8.30 Brain&Breakfast. Inspirativní
on-line snídaně
8.30 a 10.00 BookStart/S knížkou do
života: Pohádka o třech
prasátkách
17.30 Cesta do pohádky – zábavný
podvečer s opékáním špekáčků

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
11. 6.

9.00–17.00 Hornické pohádky

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 6.
15. 6.

18. 6.

9.30–12.00 Deskohraní
16.00 Loučení se školním rokem –
vystoupení členů zájmových
kroužků pro veřejnost
9.30–12.00 Deskohraní

JUNIOR KLUB
3. 6.
5. 6.
24. 6.

20.00 Letní kapela & Jaromír 99
18.00 Minidisco pro děti
19.00 Řízená degustace rumů

POJISTKA
10. 6.
11. 6.
17. 6.
30. 6.

Power – DnB party s Volume Plus
Tramtamtýdamtůdá fest warm-up
Dollar Prync
Festival Odraz – Slam poetry

RESTAURACE V ORLOVĚ
11. 6.

14.00 7. country sešlost

SENIOR POINT
6. 6.

Vycházka z Teslín k Padrťským rybníkům
(8 km)
7. 6.
Kino: Betlémské světlo
9. 6.
Výlet do Prahy – komentovaná prohlídka
Národního památníku na Vítkově
10. 6.
Virtuální realita v Zámečku–Ernestinu
14. 6.
Turnaj v bowlingu
15. 6.
Přednáška s promítáním: hrad Kost
16. 6.
Vycházka: Zavržice – Vojna – Vysoká Pec
21. 6.
Turnaj v šipkách
22. 6.
Posezení s hudbou (ve spolupráci
s SPCHCCH)
22. 6.
Právní poradna – JUDr. Peleščáková
(nutná rezervace)
23. 6.
Naučná vycházka po sochách v Příbrami
28. 6.
Turnaj v bowlingu
29. 8.
Informační schůzka
Senior Point bude od 1. 7. do 14. 8. uzavřen.

KLUB ZDRAVÍ
22. 6.

17.30 Přednáška: Jak zvládat strach, stres
a posílit plíce a imunitu

16. 6. 16.00–17.00 hřiště Ve Dvoře (TJ Baník,
TJ Sokol)
23. 6. 16.00–17.00 hřiště Ryneček (TK Roja,
Triatlon Team Příbram)
30. 6. 16.00–17.00 hřiště Drkolnov
(1. FK Příbram, HC Příbram)

BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
5. 6.
11. 6.
18. 6.
25. 6.
3. 7.

Chaloupecký kros
Příbramský půlmaraton
Jinecký kros
Běh okolo Vraní skály
Lochovice-Plešivec

HŘIŠTĚ SK SPARTAK
11.–12. 6. Mistrovství ČR v ultimate frisbee

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
12. 4.–12. 6.

Výstava: Vendula Chalánková – Ale
my stále hledáme štěstí
16. 6.–31. 7.
Výstava: The best of Czech Press
Photo
23. 6.
17.00 Slavnostní uvedení mapy soch
v Příbrami + podvečerní procházka
s historičkou umění Radoslavou
Schmelzovou
28. 6.
17.00 Komentovaná prohlídka výstavy
CPP s fotografem Romanem
Vondroušem

HUDEBNÍ FESTIVAL ANTONÍNA DVOŘÁKA
5. 6. 19.00
6. 6.
7. 6. 19.00

ZUŠ PŘÍBRAM I
16. 6.

15.00 Zahradní slavnost

NA HŘIŠTI TO ŽIJE!
2. 6. 16.00–17.00 hřiště Jana Drdy (Příbram
Bobcats, Sportovní klub
Oxygen)
9. 6. 16.00–17.00 hřiště Ryneček (VK Příbram,
FBC Příbram)

Amerika po Dvořákovi – od klasiky
po ragtime, nádvoří Svaté Hory
Den s Antonínem Dvořákem –
celodenní program ve městě
Závěrečný koncert. Petr
Nekoranec – operní galakoncert,
Divadlo A. Dvořáka

PŘÍBRAM
28. 6.-2. 7.

Festival Odraz

ČISTÍRNA DŮLNÍCH VOD
11. 6.

9.00–15.00 Den otevřených dveří
v Čistírně důlních vod u jámy
č. 19 u Dubence

inzerce

SVATÁ HORA
4. 6.
5. 6.

10.00 Řeckokatolická pouť
14.00 Nedělní varhanní půlhodinka –
hraje Waclaw Golonka (Polsko)
11. 6.
15.00 Malé ﬁlmové exercicie ve
sklepení – ﬁlm Osmdesát dopisů
12. 6.
14.00 Nedělní varhanní půlhodinka –
hraje Pavel Kohout
19. 6.
14.00 Nedělní varhanní půlhodinka –
hraje Aude Heurtematte (Francie)
25. a 26. 6.
Oslava výročí korunovace sošky
Panny Marie Svatohorské
26. 6.
14.00 Nedělní varhanní půlhodinka –
hraje Christophe Mantoux (Francie)
2. 7.
15.00 Malé ﬁlmové exercicie ve
sklepení – ﬁlm Indiánské léto
3. 7.
14.00 Nedělní varhanní půlhodinka –
hraje Eva Bublová

NOC KOSTELŮ 2022
10. 6.

Svatá Hora, kostel sv. Jakuba, sbor Mistra
Jakoubka ze Stříbra

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
27. 6.

18.00 Komentovaná prohlídka sboru
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