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POZEMKOVÁ REFORMA V PŘÍBRAMI

Z

astupitelé města vcelku bezproblémově odhlasovali založení tří majetkových fondů. Fondu
vodohospodářského, pozemkového a fondu
oprav a investic. Stojí taková záležitost za pozornost?
Ekonomie je pro většinu lidí nuda, avšak dopady ekonomických rozhodnutí už tak nudné nejsou.
Ony zmíněné fondy sehrají v budoucnosti města
Příbram důležitou roli. Měly by zajistit, nebo lépe řečeno přímo zaručit, že po dobu trvání těchto fondů
a respektování pravidel nakládání s nimi nemohou
zastupitelé znehodnocovat anebo umenšovat majetek
města.
Fond vodohospodářský zabraňuje především znehodnocování vodohospodářského majetku. Ten totiž
ze své podstaty nutně leží mimo pozornost běžného
občana prostě proto, že na něj vůbec není vidět. Kdo
pozná, zda trubky a kanály v zemi plošně chátrají,
anebo zda jsou pravidelně s péčí řádného hospodáře
včas obnovovány? Jak velké lákadlo pro politiky vzít
penízky určené na tuto činnost a pustit je raději tam,
„kde to lidi ocení“.
A což teprve takové nemovitosti města. To je přímo
pravý zlatý důl všech hodných a sociálně smýšlejících
vládců města. Vždyť na tom vlastně není nic špatného
– vzít pár tisíc bytů, rozdat je mezi voliče a za to směšně málo, co stržím, opravit silnici nebo zateplit školku. Nebo snad chce někdo tvrdit, že nepotřebujeme
dětská hřiště pro naše nejmenší? Samozřejmě, že
potřebujeme. Vezmeme tedy některou z městských
budov (vždyť jsou stejně všechny na spadnutí) a frnk
s nimi do světa.
Movitý majetek města Příbram klesl podle pojišťovaných hodnot za posledních osm let o 0,8 miliardy
korun. Přitom o majetek lze v zásadě přijít následujícími dvěma způsoby: Buď ho prodám a stržené peníze utratím jinde, anebo se o něj nestarám a nechám
ho zchátrat tak, až svoji hodnotu zcela ztratí (viz
domy v Březnické).
A k čemu zmíněný nemovitostní fond? Ten ohlídá
právě to, aby finanční prostředky získané z prodeje
domu, který jsme nechali zchátrat tak, že už nedává
ekonomický smysl jej dále vlastnit, byly do poslední
koruny využity na to, aby jiný dům v našem majetku
byl opraven a celková hodnota majetku města se
nemohla snížit. Nic víc, nic míň.
A tím se dostáváme k pozemkovému fondu. Jeho
smysl je nejčitelnější. Město se bude snažit zbavit se
co největšího počtu pozemků, které nepotřebuje, a za
stržené finance naopak nakoupí ty pozemky, jež ke
svému rozvoji nutně potřebuje. Pozemkový fond přitom ohlídá, aby se při těchto transakcích penízky
omylem nezakutálely do jiné části rozpočtu. Ano, je
to až takto jednoduché!
Takže milí občané, pokud máte povědomí o různých
malých i větších kouscích, štráfcích či zapomenutých
trojúhelníčcích pozemků vašim parcelám přilehlým
i nepřilehlým, o které se tak jako tak již možná staráte,
čekáme na vaše návrhy k jejich odkupu.
Krásný zbytek prázdnin.
S Jindřich Vařeka
starosta města
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KRÁTCE
Turistický
autobusový spoj
Příbram–Orlov
Od 6. srpna dochází ke změně jízdního řádu
linky MHD Příbram 305005 – 5A z Příbrami do
Orlova. Byly nově přidány dva speciální víkendové spoje, které budou zajišťovat dopravu zájemců o pěší turistiku v Brdech. Spoje budou na lince
zkušebně provozovány do 30. září 2016, v sobotu
a v neděli a ve státem uznaných svátcích.
Ranní spoj vyjíždí v 9 h z autobusového nádraží, obslouží sídliště, Březové Hory a pojede
dál směrem do Lazce a Kozičína, Orlova a přes
Podlesí zpět na autobusové nádraží. V 15 h vyjede spoj opět z autobusového nádraží opačným
směrem, aby zajistil návrat turistů do města.
Více na www.pribram.eu

Ministerská návštěva Příbrami
Ve čtvrtek 21. července měli Příbramští možnost setkat se s ministrem financí Andrejem
Babišem a ministrem životního prostředí
Richardem Brabcem. Členové vlády jednali
s vedením města zejména o projektu Zelená
páteř Příbrami. „Je vidět, že město Příbram skutečně žije. Historicky jeho pověst nebyla zrovna
pozitivní. Výsledky hospodaření města, jak jsem
měl dnes možnost se s nimi seznámit, jsou ale
učebnicové. Město přestalo prodávat majetek,
má jasný plán, není to jen o dotacích,“ uvedl během návštěvy Andrej Babiš.

Nové termíny
pro vítání občánků
V prvním pololetí letošního roku přivítala
Příbram 62 nových občánků (35 chlapců,
27 dívek). Pro druhé pololetí 2016 jsou
vypsány následující termíny: 29. září, 27. října,
24. listopadu. V roce 2017 mohou rodiče
počítat s těmito daty: 26. ledna, 23. února,
30. března, 27. dubna, 25. května, 29. června.
Obřad vítání občánků se koná v ZámečkuErnestinu pravidelně vždy poslední čtvrtek
v měsíci kromě letních prázdnin a vánočních
svátků v čase od 13.30. V případě velkého počtu
zájemců v jednom měsíci se uskuteční dva obřady za sebou, kdy další začíná ve 14.15. Rodiče
mohou objednat děti osobně na oddělení
matriky (Gen. R. Tesaříka 19) nebo telefonicky
(318 402 583, dále linky 580, 581, 582, 565).

Ocenění z rukou kardinála Dominika Duky přebíral příbramský místostarosta Václav Švenda

Kahan je nejlepším zpravodajem za rok 2015
Městské noviny Kahan vyhrály pátý ročník celostátní soutěže O nejlepší obecní a městský
zpravodaj, který pořádá Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci se společnostmi Civipolis, Unives.eu a Angelus Aureus. Kahan zvítězil
v konkurenci 332 zpravodajů. Na začátku července převzal ocenění z rukou kardinála Dominika
Duky příbramský místostarosta Václav Švenda. „Podle poroty se laťka profesionality vydávaných
zpravodajů znovu posunula. Přibližně 70–80 procent zpravodajů, které se letos soutěže zúčastnily,
mají podle jejich názoru špičkovou kvalitu. Porota na Kahanu a dalších oceněných zpravodajích
vyzdvihla nejen dobře podaný informační servis a svěží grafickou podobu, ale také nástavbu v podobě
zajímavých cyklů, rozhovorů a článků o historii,“ vyjmenoval výsledky hodnocení poroty
místostarosta Václav Švenda.

V Příbrami se chystají dvě zásadní dopravní
uzavírky. Od 8. srpna do 15. listopadu 2016
bude pro dopravu uzavřena Spojovací ulice
v úseku mezi Hornickým náměstím a ulicí Mariánské údolí. Důvodem je výměna vodovodu
a kanalizace. Od 8. srpna do 15. října 2016 je
dále naplánována rekonstrukce kanalizace v ulici Pivovarská. Zamezen vjezd bude v úseku mezi
Hailovou a Pražskou. V obou případech je investorem město Příbram.

V galerii vystoupí
Krásky

První příměstský tábor i s výletem na Orlík
Město Příbram letos pořádalo první příměstský tábor. Dvacet dětí ve věku 6–14 let tak mohlo
od pondělí do pátku zažít pestrý kulturní a sportovní program, ale zároveň se každý den vrátit do
své domácí postele. Během prázdninového tábora (denně od 8.00 do 16.00) byly na programu
hry v přírodě, návštěva Hornického muzea Příbram, děti si byly zaplavat v aquaparku a navštívily
také březohorské hasiče a služebnu Městské policie Příbram. Nechyběl ani celodenní výlet lodí na
zámek Orlík. Tábor organizovalo město Příbram v rámci Městského programu prevence kriminality
na rok 2016. „Celodenní program umožnil dětem smysluplně, hravě a zábavně strávit pár
prázdninových dní. Děti se přiučily novým věcem, mohly si i zlepšit své fyzické dovednosti a poznaly
nové kamarády,“ řekla místostarostka Příbrami Alena Ženíšková. Příští rok se zvažuje vypsání dvou
turnusů.

Nezapomeňte na aquapark
Do 31. srpna 2016 se můžete vyjádřit k budoucí podobě aquaparku, a to formou dotazníku,
který byl publikován v červnovém Kahanu, nebo na webu dotaznik.pribram.eu.
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Bigbít v závěru
prázdnin

Dopravní uzavírky

Milovníci vážné hudby z Příbrami se mohou
těšit na další koncert. Dvořákovy skladby zazní
15. září 2016 v 19.00 v Galerii Františka Drtikola na koncertu věnovaném 175. výročí narození skladatele. Účinkuje ženský sbor Krásky
(sóla: Dominika Pilecká, Eliška Neužilová Kovalská, Alena Kopecká, Hana Tonzarová, Zuzana
Horská), Stanislav Mistr (tenor) a na klavír
doprovází Vladimíra Štěpánová.

Dechovka v dešti

I přes deštivé počasí se sešli příznivci Rožmitálské Venkovanky na dalším koncertu Příbramského kulturního
léta
Foto: archiv města

Beseda v Senior Pointu
V rámci své návštěvy v Příbrami ministr financí Andrej Babiš společně se starostou města Příbram
Jindřichem Vařekou zavítal i mezi příbramské seniory do Senior Pointu v Žežické ulici. Zájem
o besedu s Andrejem Babišem projevila více než stovka lidí a jejich dotazy se týkaly zejména sociální
politiky, stavu státní pokladny, ale otázky padaly i ohledně bezpečnostní situace státu a uprchlíků,
parlamentních voleb či reorganizace policie. Zájemci mohli rovněž získat knihu autentických
a necenzurovaných rozhovorů „O Babišovi bez Babiše“, kterou jim ministr po skončení diskuse
podepsal. V pořádání zajímavých besed bude Senior Point i nadále pokračovat.

Příbram dál nesouhlasí s těžbou
na „patnáctce“
Město Příbram nadále odmítá těžbu kameniva z odvalu šachty č. 15. Na konci června obdrželo
od Ministerstva životního prostředí posudek o vlivech záměru těžby a úpravy kameniva na životní
prostředí. Zpracovatel nového posudku doporučuje těžbu povolit. Rada města se závěry posudku
nesouhlasí. Se záměrem firmy Ekototalbau CZ těžit z odvalu č. 15 hlušinový materiál pro výrobu
tříděného kameniva radní nesouhlasili již v srpnu loňského roku, kdy k záměru město vzneslo
zásadní výhrady. „S vypořádáním našich námitek nesouhlasíme. Jsme toho názoru, že nebyl dostatečně
posouzen vliv záměru na pohodu bydlení, na dopravní zátěž dotčených komunikací, nebyl doplněn
a vyhodnocen zoologický průzkum tak, jak město Příbram požadovalo, a nebyla navržena žádná
opatření k ochraně cyklostezky,“ řekl starosta Jindřich Vařeka.

Do 15. srpna se přijímají objednávky
zlatých medailí
Při příležitosti letošního 800. výročí města Příbram mají sběratelé i široká veřejnost možnost
objednat si soubor medailí. „Půjde hlavně o medaili o průměru 34 mm v provedení proof, která bude
vážit jednu unci,“ informoval Ján Chvalník, člen a jednatel spolku Numismatika Příbram, který je
zároveň autorem návrhu medaile. Společně se zlatou medailí budou v pamětní kazetě také stříbrná
a měděná medaile, k dispozici bude také certifikát o pravosti. Zájemci by se měli přihlásit do 15. srpna
2016 na email numismatika.pribram@seznam.cz a dodat jméno, adresu, telefon a e-mail. Po
obdržení zálohové faktury uhradí na účet sumu, která činí přibližně 40 000 korun. Částku je třeba
poukázat do konce srpna, kdy spolek musí zaplatit zálohu 80 % na ražbu těchto medailí.

Příznivci rockové hudby se mohou těšit na
neděli 28. srpna, kdy se v Příbrami uskuteční
další série vystoupení v rámci Příbramského
kulturního léta. Tentokrát se představí kapely
Nástroj snahy, Gentiana a Petr Novák revival.
Koncerty začínají v 16.00 na náměstí T. G.
Masaryka, vstupné je zdarma.

Statisícová dotace
na prevenci
kriminality
Město Příbram se vletošním roce opět úspěšně
zapojilo v rámci svého městského programu prevence kriminality do dotačního řízení, které každoročně pro tyto účely vyhlašuje Ministerstvo
vnitra ČR. Pro rok 2016 město na své aktivity
obdrželo finanční částku v celkové výši 214 000
korun. Tato dotace neinvestičního charakteru se
poskytuje obcím na projekty z oblasti prevence
kriminality, jež jsou v souladu s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na
léta 2016 až 2020. Cílem těchto projektů je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání
trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele,
že bude dopaden, a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.
Plní významnou roli při rozvoji systému prevence
kriminality na krajské alokální úrovni, apřispívají
tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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TÉMA

Adrenalinový závěr prázdnin

Za návrh nové
podoby skateparku
a Junioru vstupenka
na megaskluzavku
a do letňáku zdarma

Příbram bude jezdit po zadku. Příbramští budou moci vychutnat zážitek z nejdelší skluzavky, která je v České republice k dispozici.
Vstupenky můžete získat i zadarmo a poslední prázdninový víkend nepůjde o jedinou akci před návratem do školních lavic.
v předprodeji v příbramské Knihovně Jana Drdy
(nám. T. G. Masaryka 156). Lze si je koupit také
na portále Ticketstream (390 Kč) nebo na místě
před koncertem (490 Kč).

Foto: Slide Czech

Megaskluzavka měří tři délky fotbalového
hřiště a v neděli 28. srpna bude roztažena na
místě, kudy jinak proudí příbramská doprava,
tedy v ulici Osvobození. Svažitý terén dává příležitost k tomu, že jízda bude opravdu adrenalinová. Ať už pojedete konzervativně po zadnici
nebo odvážně po břiše.
Nebude to ale zdaleka jediná akce pro poslední
víkend před začátkem školního roku. „Návrat do
školy nemusí být pro všechny děti tím nejpříjemnějším, a proto jsme přemýšleli, jak závěr školních
prázdnin oživit. Poslední víkend před začátkem
školního roku bude v Příbrami opravdu živo.
V pátek diskuze o budoucnosti skateparku a klubu
Junior anásledné promítání v letním kině, vsobotu
koncert Lucie Vondráčkové a další koncert v rámci
Příbramského kulturního léta,“ řekla místostarostka Alena Ženíšková. Tak tedy popořadě…

skými slavnostmi, jsme provedli sérii drobných
oprav a vylepšení v letním kině. Rádi bychom
vyzkoušeli, jaký je o letní kino zájem, a zároveň
se rozloučili s prázdninami,“ uvedla Alena Ženíšková. V čase uzávěrky Kahanu ještě nebyl znám
konkrétní filmový titul. Pravděpodobně půjde
o komedii nebo rodinný film za příznivé vstupné
20 Kč, promítat se bude od 21.00.
LUCIE VONDRÁČKOVÁ
A VOKOBERE AKUSTICKY
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Megaskluzavka je zábavou pro děti i dospělé

Foto: Slide Czech

Letní kino koncem srpna ožije několika kulturními akcemi

Foto: archiv města

Hudební skupina Nástroj snahy vystoupí dne 28. srpna na náměstí T. G. Masaryka

Foto: archiv města

S Stanislav D. Břeň

PRVNÍ PROMÍTÁNÍ PO TŘECH LETECH
Na pátek 26. srpna večer je naplánován zážitek, který si Příbramští museli poslední tři roky
odříkat. Promítání pod širým nebem. „V poslední
době, zejména v souvislosti s červnovými měst-

Skluzavka měří 310 metrů
a bude roztažena
od křižovatky u plaveckého
bazénu k viaduktu
nad Q-klubem.

PO PŘÍBRAMI NA ZADKU
V neděli od 10.00 do 17.00 bude ulice Osvobození patřit megaskluzavce. Příbram se zařadila
mezi jedno z prvních měst v České republice,
kde se tato atrakce letos objeví. Do Česka přichází ze zahraničí a do veřejného povědomí se
dostává pod označením Slide Czech nebo ještě
výstižněji Česko jezdí na zadku. Skluzavka měří
310 metrů a bude roztažena od křižovatky u plaveckého bazénu k viaduktu nad Q-klubem.
Je určena pro osoby od šesti let. Děti do deseti
let musí přijít v doprovodu jednoho z rodičů.
Účastníci ve věku 10–15 let budou muset mít
písemný souhlas zákonného zástupce, který lze
stáhnout na webu www.slideczech.cz. Formuláře budou dostupné i u samotné atrakce v den
konání. Ti, kteří si nepřinesou vstupenku získanou od města, si ji mohou koupit za zvýhodněnou cenu (250 Kč) na stejném webu. Souhlas,
respektive přítomnost rodiče bude pak vyžadována u všech dětí ve věku od 6 do 15 let.
S sebou si přineste plavky nebo pohodlné
oblečení, ve kterém budete sjíždět. Z pochopitelných důvodů je třeba vyvarovat se oblečení
nebo doplňků, které obsahují ostré hrany nebo
špičky, které by mohly poškodit povrch skluzavky. Provozovatel doporučuje i nafukovací
kruhy nebo další koupací pomůcky, ručník či
opalovací krém. Za 300 korun (vstupné na místě), popř. 250 Kč (při předchozí registraci)
můžete strávit adrenalinovou neděli. Počet jízd
po zadku, zádech či po břiše je totiž neomezen.
Poslední víkend si mohou užít také příznivci
bigbítu. V rámci Příbramského kulturního léta
vystoupí v neděli kapely Gentiana, Nástroj snahy a Petr Novák revival. Akce se koná na náměstí
T. G. Masaryka od 16.00.

Program posledního víkendu

Foto: lucievondrackova.cz

V sobotu 27. srpna se v areálu letního kina
uskuteční koncert Lucie Vondráčkové společně
s kapelou Vokobere. Vokobere spolupracuje se
zpěvačkou už delší dobu, a proto se toto léto
rozhodli pro fanoušky připravit netradiční
hudební dárek. Turné je výhradně akustické
a Lucie Vondráčková s Vokobere letos vystoupila nebo ještě vystoupí v celkem 15 městech.
Představení v rámci Kousek štěstí tour 2016
se koná od 20.00. Vstupenky je možné získat

V neděli 28. srpna si Příbramští od 10.00
do 17.00 hodin vychutnají zážitek z vodních radovánek na nejdelší skluzavce, která je v České republice k dispozici.
Třísetmetrová megaskluzavka bude zprovozněna na místě, kde byste to ani nečekali – na ulici Osvobození. Vstupenky
můžete získat i zadarmo.
Město na tuto atrakci poskytne omezené množství volných vstupenek jako
odměnu aktivním občanům, kteří se
zapojí do projektu Zelená páteř města,
konkrétně blízkého okolí Nového rybníka. „Úplně zadarmo to nebude. Stačí nám
přinést nebo poslat kreslené nebo psané
návrhy, jak by měl vypadat nový skatepark
a multifunkční centrum Junior. Chceme
znát názory především naší mládeže, stojíme o jejich nápady a představy,“ vyzývá
k účasti na projektu místostarostka města
Příbrami Alena Ženíšková s vysvětlením,
že vstupenku na adrenalinovou skluzavkovou akci získá 200 nejlepších autorů
kreseb, písemných námětů nebo projektů
ohledně revitalizace daného území. „Na
návrzích mohou pracovat i týmy v maximálním počtu pěti lidí,“ upozorňuje na
možnost týmové spolupráce místostarostka.
V rámci projektu Zelená páteř má město
Příbram nejen se skateparkem a Junior
klubem velké plány. „Máme v úmyslu toto
území renovovat, skatepark i Junior klub
propojit s areálem Nového rybníka, zvelebit
tento nádherný přírodní prostor pro re kreační účely, a nalákat sem tak více lidí,“
doplňuje starosta města Příbrami Jindřich
Vařeka.
Vyhodnocení a debata o budoucnosti
příbramského skateparku a Junior klubu
se uskuteční v pátek 26. srpna, návrhy je
tedy třeba zaslat do 19. srpna na e-mailovou adresu místostarostky města Příbrami
alena.zeniskova@pribram.eu, nebo osobně doručit do jejího sekretariátu ve druhém patře radnice, Tyršova ulice 108.

26. srpna (18.00): diskuse o budoucnosti
skateparku, Junior klubu, vyhodnocení
návrhů (nutno doručit do 19. srpna), předání vstupenek v letním kině
26. srpna (21.00): večerní promítání v letním kině
27. srpna (20.00): koncert Lucie Vondráčkové a Vokobere
28. srpna (10.00–17.00): akce Příbram jezdí na zadku, megaskluzavka na ulici Osvobození
28. srpna (16.00): Příbramské kulturní léto
(Gentiana, Nástroj snahy, Petr Novák revival)
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Jak v Příbrami hospodaříme?
Nová koalice řídí radnici necelé dva roky. To není krátká doba, je to skoro poločas našeho mandátu, a tak je určitě čas skládat účty
a podívat se na to, co se nám na poli hospodaření povedlo a co nás může čekat.
ných a neúčelných výdajů. Jinde jsme dosáhli
toho, že jsme za stejné množství peněz nakoupili mnohem více muziky – to se týká např. péče
o vodohospodářský majetek. Dosáhli jsme
úspěchů i lepším vymáháním starých pohledávek. A jaký je efekt těchto opatření?

Radní Václav Dvořák

Foto: archiv města

Rok 2015 byl pro nás přelomový. Rozpočet
jsme chystali v hektické době přebírání vesel
od našich předchůdců. Navíc jsme museli
dokončit akce, které již byly nasmlouvány či
dokonce v běhu. Jen v několika málo případech
jsme měli prostor do akcí započatých starou
radou aktivně vstoupit a něco měnit. Přebírali
jsme město ve stavu, kdy jsme měli na účtech
16 milionů korun a zároveň jsme měli splatit
úvěr ve výši 20 milionů korun (čili dluh čtyři
miliony). Bývalá koalice letitě hospodařila tak,
že každoročně utrácela o desítky milionů více,
než měla příjmy, čili deficitně. To se projevovalo
zejména prudkým poklesem peněžní zásoby
města – až do zmíněného dluhu čtyř milionů.
Oba fakty jsou doloženy grafy. A bohužel vznikl
zvyk takto „hospodařit“.
PO MNOHA LETECH V PŘEBYTKU
I za těchto podmínek jsme nachystali pro rok
2015 rozpočet, který byl poprvé po mnoha
letech přebytkový, přičemž tento přebytek byl
určen výlučně na splácení starých úvěrů. Hospodaření města se dá velice dobře přirovnat
k hospodaření rodiny. Každému soudnému člověku je jasné, že je správné mít doma určitou
peněžní rezervu. A že stav, kdy dlouhodobě
utrácím více, než si vydělám, povede časem
k bankrotu. A stejně tak každý z nás ví, že na
dobré se zvykne rychle a že následné nutné utahování opasku (aby nedošlo k tomu bankrotu)
bolí. Vedení města přijalo celý soubor opatření,
která měla město zachránit před blížícím se
malérem.
Vím, že zdvojnásobení daně z nemovitostí
(od 2016) nikdo nepřijme s nadšením. Stejně
tak zvýšení nájemného v městských bytech
nemůže být populární. U obojího ale dodávám,
že jsme tyto částky upravili jenom na úroveň
českého průměru. Opustili jsme líbivou politiku
našich předchůdců, která ve svém důsledku
vedla k postupnému rozprodeji městského
majetku (viz graf) a chátrání zbytku. Symbolem
tohoto „hospodaření“ může být prodej I. polikliniky, stav domů v Březnické ulici, nebo
samotná budova radnice, ze které opadává
omítka. Některá opatření bolela, o většině z nich
občané ale vůbec nevědí. Město si začalo stahovat žaludek hlavně zrušením řady nesmysl-
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AUDITOR OCENIL VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
Snad vám, občanům Příbrami, udělám
radost. Výsledky našeho snažení se dostavily
a jednoznačně to potvrzuje dokončený audit
města za rok 2015. Na účtech města jsme měli
ke konci roku skoro 40 milionů korun a auditor
celkové výsledky našeho hospodaření vysoce
ocenil. Zároveň je nutno poznamenat, že město
investovalo a opravovalo zcela srovnatelně
s předchozími roky (viz graf). V čem tkví ten
malý zázrak? Jednou větou: začali jsme se chovat jako řádní hospodáři. I rodina s malými příjmy může žít slušně, a naopak, ta s velkými
příjmy může bankrotovat. Když stejný chléb
stojí někde 30 a jinde 50 korun – kde ho koupím?
Když něco nepotřebuji, budu to kupovat? Když
zvolíte správně, budete mít úspěch.

Na účtech města jsme měli
ke konci roku skoro
40 milionů korun.

Má tedy Příbram vyhráno? Máme k výhře
skvěle nakročeno. Já jsem používal přirovnání,
že město bylo v roce 2015 pacientem ležícím na
ARO a někdy v roce 2016 by nás měli pustit
z nemocnice domů. Myslím, že už jsme doma.
Řada nových procesů ale zatím není zažitá
a troufnu si odhadnout, že naše úloha bude
splněna přibližně s koncem mandátu. Hospodaření roku 2016 se zatím vyvíjí také dobře.
Obdrželi jsme poměrně velké neplánované příjmy, které souvisejí zejména se vznikem opozicí
tolik kritizovaného Centra sociálních a zdravotních služeb. Tato skutečnost, ve kterou jsme
sice doufali, ale nemohli jsme ji předem promítnout do rozpočtu, nám umožní investovat
více, než jsme původně opatrně plánovali. Dobře na tom ale nebudou jen investice (tedy budování něčeho nového), ale i opravy městského
majetku. A zároveň plánujeme i akci, která bude
vyčnívat nade vše – generální rekonstrukci
městského plaveckého bazénu, kterému se,
nevím proč, říká nadneseně aquapark. Nemělo
by ale jít jenom o tuto akci. Rádi bychom pokročili v budování tzv. zelené páteře města (hlavně
revitalizace Nováku). Viděl bych rád oživlou

budovu bývalého ředitelství Rudných dolů,
čímž by se snad udělala symbolická tečka za
úpadkem města po ukončení těžební činnosti.
Bylo by skvělé mít v Příbrami parkovací dům
(za který minulé vedení utratilo spoustu peněz
a kde nic tu nic), rád bych měl spoustu nových
parkovišť a bytů. A k tomu tak „obyčejné věci“
jako opravené budovy a byty města nebo vodovodní síť.
ZA NEPOVEDENÉ PROJEKTY SE PLATÍ
Pro úplnější pohled ještě dodám, že město
zatím mělo v roce 2016 vedle neplánovaných
příjmů i neplánované výdaje. Mimo již zmíněných investic a oprav to jsou i nepříjemné věci
jako vratky dotací (třeba z nepovedené akce
lanového parku u Q-klubu) nebo neplánované
výkupy pozemků do majetku města. V této souvislosti je dobré zmínit jedno z dalších opatření,
které jsme ke zlepšení hospodaření přijali. Město
vytvořilo tři majetkové fondy: vodohospodářský, pozemkový a staveb. Pravidla těchto fondů
zajistí, že peníze přijímané z nájemného či prodeje majetků nepůjdou nikam jinam než opět
do investic či do nákupu nových nemovitostí.
Může se to zdát jako detail, ale vytvoření těchto
fondů je velký systémový krok bránicí tomu,
aby město rozprodávalo svůj majetek a utržené
peníze, tzv. kapitálové příjmy, „projídalo“.
Financovat výdaje města prodejem majetku
je snadné, nezodpovědné a hlavně to nejde dělat
věčně – jednou majetek dojde. Tyto kapitálové
příjmy jsme silně omezili (viz již zmíněný graf).
Zároveň, a to je důležité, jsme pokračovali
v investičních výdajích, což rovněž ilustruje
graf. Jedním dechem dodávám, že jakýmsi sourozencem investičních výdajů jsou výdaje na
opravy stávajícího majetku. Je možné, že
v budoucnu dojde k určitému přesunu prostředků z oblasti investic do oprav. Zanedbaný stav
městských nemovitostí nás k tomu vyzývá.
Vytvoření nových fondů přesně zapadá do této
strategie, která myslí do budoucna a nastaví
lepší podmínky pro zastupitele, kteří jednou
přijdou po nás.
JAKÝ BUDE ROZPOČET PRO PŘÍŠTÍ ROK
V současné době již probíhají přípravy rozpočtu pro rok 2017. Je nutno si uvědomit, že
městský rozpočet není ovlivněn jenom samotným městem. Město má 30 příspěvkových organizací, kterým ze svého rozpočtu poskytuje
provozní a investiční příspěvky. Stanovit správně tyto příspěvky znamená do velké míry porozumět hospodaření těchto organizací. Zásadní
jsou ty velké, jako např. Technické služby Příbram, divadlo, sportovní zařízení, Centrum
sociálních a zdravotní služeb, knihovna nebo
základní školy. Sečteme-li rozpočty těchto organizací s rozpočtem samotného města, dojdeme
k částce téměř jedné miliardy korun, a to už
opravdu není parketa pro amatéry. Našemu
městu však v minulosti rozměr profesionality
při řízení hospodaření chyběl.

Rozpočet je vždy do velké míry předurčen
mandatorními výdaji (výdaje, které musí být
vynaloženy povinně), např. výdaji na platy.
Částka, která je rozdílem příjmů a mandatorních
výdajů, a je k volnému rozdělení, není příliš velká. Rozděluje se do tří hlavních oblastí: městem
poskytované dotace (na sport, kulturu apod.),
opravy majetku města a investice. Osobně bych
rád viděl dotace asi ve stejné výši jako v minulých letech, do oprav a investic budu navrhovat
vyšší částky než v roce 2016. Patřím mezi odpůrce zvýšení dotací do té doby, dokud bude mít
město dluh vůči vlastnímu majetku a investičním potřebám. Rozpočet budu navrhovat opět
přebytkový, kdy přebytek půjde na splácení
zbytků dlouhodobých úvěrů, které město má.
Už to není velká částka, asi 20 milionů korun.
Co se týká rekonstrukce městského koupaliště,
předpokládám do velké míry krytí této akce
úvěrem, ale až v roce 2018. Město by mělo být
v této době v takové ekonomické kondici, že si
bude moci dlouhodobý úvěr dovolit. Banky
navíc nyní poskytují úvěry za zcela minimální
úroky. Konečně u nás vznikne opravdový aquapark.

Zůstatky na účtech k 31. prosinci v mil. Kč
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VYLÉČENI Z NEMOCI?
Asi každý ze životních zkušeností ví, že věci
se dají lehce a rychle zbourat, ale těžko a dlouze
se stavějí. Člověk snadno ztloustne, ale dlouze
a bolestně hubne. Mezi svými kolegy v radě
města mám pověst „škudlila“. Mně to nevadí,
ono to totiž jinak nejde. Snažím se na radnici
nastolovat ekonomické a plánovací procesy,
které chci, aby se zažily. Jen jejich prostřednictvím se město postupně léčí z předchozí nemoci, která se jmenuje „amatérské deficitní
dlouhodobě neudržitelné hospodaření“ zatížené bacilem populismu. Současná koalice měla
odvahu dělat nepopulární věci v zájmu budoucnosti města. Výsledky radikální léčby se naštěstí
dostavují a v příštích letech bude město moci
sklízet plody této práce.
Na jednáních zastupitelstva jsme se s opozičními zastupiteli několikrát střetli kolem sloganu
„řídit město jako firmu“. Dodám, že v koalici je
několik podnikatelů, kteří něco na poli podnikání dokázali. Mnohokrát jsem říkal, že si velmi
dobře uvědomuji, že se město řídí jinými právními pravidly než firmy. Ale i při řízení města
se velmi dobře hodí pocit majitele firmy, který
by pro svoji firmu a její pověst „dýchal“. Asi většina majitelů firem chce svým potomkům předat rodinné stříbro – nikoliv firmu před
bankrotem. Při řízení firmy je potřeba zodpovědnost, rychlost v rozhodování, cit pro věc,
odborné i manažerské schopnosti. Někdy je
potřeba ráznost, schopnost odvážných rozhodnutí a vize. Podnikatel, který chce působit na
trhu dlouhodobě, musí jednat čestně a předvídavě, musí si umět získat důvěru obchodních
partnerů. To jsou vlastnosti úspěšných podnikatelů, které je dobré využívat i při řízení města.
Snažím se chovat k penězům města stejně zodpovědně, jako bych rozhodoval o penězích mé
firmy. Myslím si, že koalice tyto vlastnosti převážně projevovala a i díky tomu dosáhla tak velkého obratu ve vývoji města.
S Václav Dvořák
radní města
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Příbramská svatohorská šalmaj

Další akce 10. září
Současně při Šalmaji 10. září probíhají další
akce:

Druhým vrcholem letošních oslav 800 let města bude Příbramská svatohorská šalmaj (slavnost hudby, tance, divadla a řemesel),
kterou můžete letos navštívit výjimečně během dvou dnů – o víkendu 9. a 10. září. Devátý ročník akce, jež probíhá na Svaté Hoře,
bude letos doplněna o další doprovodný program na náměstí T. G. Masaryka. Vedle tradičních vystoupení Souboru
svatohorských trubačů nebo Ginevry se můžete nově těšit například na videomapping.

Běh hasičů do Svatohorských schodů
Běh hasičů do Svatohorských schodů je
závod dvojic hasičů v běhu do schodů na
příbramskou dominantu – Svatou Horu.
Akce připomíná rozsáhlý požár areálu
z dubna 1978. Účastníci „v plné polní“ si
na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké to mohlo
být. Běh hasičů do Svatohorských schodů
spojuje sportovní i kulturní zážitek v jednom. Účastnit by se měli i hasiči z partnerského města Hoorn.
Vystoupení partnerských měst na
náměstí T. G. Masaryka v Příbrami
10.00–14.00: Folklórní soubor Magura,
Kežmarok
tradiční písně a hudebně taneční vystoupení z regionu spišských goralů žijících
pod Tatrami

Foto: Václav Náprstek

PROGRAM 10. ZÁŘÍ 2016
nádvoří Svaté Hory, vstupné 70 Kč
hlavní scéna od 10.00 do 23.00
Foto: Václav Náprstek

Foto: Václav Náprstek

Lide milý příbramský, lide z krajů vzdálených.
Na vědomost se všem dává, že 9. a 10. září LP
2016 se koná opět na nádvoří Svaté Hory v královském horním městě Příbrami historická slavnost nesoucí jméno Příbramská svatohorská
šalmaj. Nechte své oči a uši kochati se celý tento
slavnostní den uměním potulných hudců,
komediantů, kejklířů, sličných tanečnic, zdatných řemeslníků a udatných rytířů.
Z měšců vašich určitě neubude. V pátek bude
program zdarma. V sobotu zaplatíte pouhých
70 korun českých, které budou děleny třemi
rovnými díly mezi Svatou Horu, Dětskou odbornou léčebnu v Bukovanech a Klub DEMKA –
Společnost postižených dětskou mozkovou
obrnou v ČR.
Historický průvod k přivítání arcibiskupa
Arnošta z Pardubic na Svaté Hoře se sejde
10. září 2016 v 9.30 na náměstí T. G. Masaryka
a odebere se ulicí Pražskou k poutnímu místu.
Pokud dorazíte v dobovém obleku, rádi vás uvítáme v průvodu.
S Václav Plecitý
Ginevra
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PROGRAM 9. ZÁŘÍ 2016
náměstí T. G. Masaryka, vstupné zdarma
hlavní scéna od 11.00 do 23.00

19.10

11.00

19.30

11.30
11.45
11.55
12.10
12.30
13.00
13.40

14.20
14.50
15.15

15.30
15.45

16.00
17.00
18.00
19.00

Pěvecký sbor Jiráskáček (ZŠ Jiráskovy
sady)
Pěvecký sbor (ZUŠ A. Dvořáka)
Taneční skupina (ZUŠ A. Dvořáka)
Flétnový soubor (ZUŠ A. Dvořáka)
Dechový soubor (ZUŠ A. Dvořáka)
Příbramské zvony (MŠ Bratří Čapků)
Permonické zpívání a hraní (pěvecký
sbor ZŠ 28. října)
Bylo nebylo aneb Jak generál Torstenson ostrouhal kolečka. (Gymnázium –
Legionářů 402)
Kvartet zobcových fléten (ZUŠ
nám. T.G.M.)
Příbram vítá otce vlasti (ZŠ pod Svatou
Horou)
Selička – o tom, jak kupec Martin Jehně
svoji ženu o necky připravil. (středověké
zpívané představení – Gymnázium pod
Svatou Horou)
Ježata – všetančící kroužek Johanky
Moštíkové a Libora Jeníka
Zničení příbramských dolů Horymírem
(pohybové divadlo, Gymnázium pod
Sv. Horou)
Školní orchestr Gymband (Gymnázium – Legionářů 402)
Čtyřlístek – pohádka (Divadlo D5)
Hašlerka – písně z pera Karla Hašlera
Zářící ženy – taneční skupina

19.15

20.35
20.40
20.50
21.00

21.15

21.50
22.00

23.00

Soubor svatohorských trubačů (slavnostní intrády)
Slavnostní akt k 800 letům města Příbram (velmož Hroznata)
Quanty Minoris – historizující folk-rock
s keltskými kořeny
Martina z Arabiky (orientální tanec)
O historickém videomappingu
Svatohorští trubači – slavnostní intrády
Videomapping – budova kostela sv. Jakuba (historie města Příbram ztvárněná
audiovizuálním uměním)
Divadlo Kvelb – O obřím Drakovi, spoustě jisker a chrlení ohně (o rytíři, který
osvobodí město od draka)
Videomapping – kostel sv. Jakuba (repríza)
Ginevra & Harmonion (písně a balady
o historii, akordeonový soubor ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem)
Závěr
(případně II. repríza videomappingu)

DOPROVODNÝ PROGRAM:
– prezentace ZŠ, MŠ a ZUŠ na téma město Příbram a jeho historie
– nevšední dobové atrakce Al Rašíd
– jízdy kočárem ze stáje Aneta Žežice
– historické rodinné fotografie v dobových kostýmech
– občerstvení všeho druhu

09.30 Dobový průvod z nám. T. G. Masaryka
na Svatou Horu
10.00 Zahajovací ceremoniál – Žatečtí trubači
10.20 Fedrfechtýři – bubny a prapory
10.30 Slavnostní zahájení Běhu hasičů do Svatohorských schodů (Březnická brána)
10.30 Divadlo Dokola – pohádka (Dlouhý, Široký a Bystrozraký)
11.20 Pěvecký sbor Jiráskáček (ZŠ Jiráskovy
sady)
11.45 Chůdadlo (komedianti na vysoké úrovni)
12.05 Rytíři Jedové chýše (historický šerm
s humorem)
12.30 Florén (dobové tance)
12.50 Fedrfechtýři (bubny a prapory)
13.00 Bylo nás šest (folkově s irským nádechem)
14.00 Krysáci – pohádka (divadlo D5)
15.00 Quanty Minoris (historizující folk-rock
s keltskými kořeny)
15.40 KAT Pawouk (středověká mučírna)
16.20 Equites (skupina scénického šermu)
16.45 Fedrfechtýři (bubny a prapory)
17.00 Quanty Minoris (historizující folk-rock
s keltskými kořeny)
17.40 Chůdadlo (komedianti na vysoké úrovni)
17.55 KAT Pawouk (středověká mučírna)
18.30 Equites (skupina scénického šermu)
18.50 Bran (hudba Bretaně)
19.50 Animata (skupina scénického historického tance)
20.15 Chůdadlo (komedianti na vysoké úrovni)
20.30 Gnomus (písně staré Evropy)

21.30 Animata (skupina scénického historického tance)
21.50 Equites (ohňové vystoupení)
22.05 Martina z Arabiky (orientální tanec)
22.10 Ginevra (písně a balady o české historii)
23.00 Závěr

Den železnice v Příbrami a 140 let trati
Zdice – Protivín
Připraveny budou jízdy zvláštních parních
vlaků do Březnice a Zdic, vyhlídkové jízdy
motorových vlaků na vlečku Kovohutě,
provoz historické drezíny a další. Návštěvníci Příbramské svatohorské šalmaje
mohou zdarma využít zvláštní návratový
vlak Jan Muzika, který odjede z Příbrami
v 19.10. Tento vlak zastaví ve stanicích
Bratkovice, Jince, Lochovice a Zdice. Více
informací o programu oslav a jízdách
zvláštních vlaků na: www.rpdrahy.wz.cz.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
– v 9.30 odchází historický průvod z náměstí
T. G. Masaryka k přivítání arcibiskupa Arnošta
z Pardubic na Svaté Hoře
– projížďky na koních a v kočáře ze stáje Aneta
Žežice
– rytíři a sokolníci – ukázka dravců a střelba
z kuše
– řemeslné tržiště, ukázky nejen starých lidových řemesel
– historické a střelecké atrakce, středověké
hry: házení seker, střelba z luku, zatloukání
hřebíků sekyrou, mučírna, šermířská škola,
středověká střelnice
– historické rodinné fotografie v dobových kostýmech
– malování na obličej
– doprava mašinkou z náměstí T. G. Masaryka
na Svatou Horu
– občerstvení všeho druhu

Foto: Václav Náprstek

Změna programu vyhrazena
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BRDY

O Brdech se učit v Brdech
O lese se učit v lese! Tak zní heslo lesních pedagogů státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, který spravuje mimo jiné území
bývalého vojenského újezdu ve středních Brdech. O Brdech se tak děti z blízkého i vzdáleného okolí mohou učit s lesní
pedagožkou divize VLS v Jincích Petrou Večeřovou a místními lesníky přímo v přírodě středočeských hor.

Kurzy lesní pedagogiky pro podbrdské
školy

Dostanou Brdy šanci
stát se turistickým rájem?
Tušili jste, že pokud chce penzion přilákat hosty do Brd, musí vydávat své vlastní brožurky, protože to nikdo jiný nedělá? Nebo že
správa CHKO denně řeší dotazy ohledně tipů na výlety do Brd? I tomu by se mohla věnovat zamýšlená agentura destinačního
managementu, kterou ve spolupráci s dalšími subjekty chce zřídit město Příbram.
rozumnou a vzájemně prospěšnou koordinaci
aktivit. Financování se zajišťuje díky členským
vkladům, pomocí fondů EU, příspěvků krajů
a veřejné správy. Vzhledem k letitým zkušenostem s fungováním agentur destinačního
managementu podporuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a jeho servisní organizace pro
cestovní ruch – CzechTourism – jejich vznik
i samotný provoz významnou měrou.

Když se řekne les: dvouhodinový program
pro MŠ zaměřený na poznávání stromů
a zvířat formou her
Poznáváme les všemi smysly: prožitkový
program pro ZŠ zaměřený na vnímání lesa
Lesní škůdci aneb Lýkožrout smrkový: prožitkový program pro ZŠ, v němž si žáci
pomocí her a činností uvědomí provázanost škůdců v lese
Od semínka do 100 let: žáci ZŠ získají odpovědi na otázky proč, jak a kdo se stará o les
Zvířátka v lese: děti z MŠ i ZŠ se formou
her dozvědí, kdo žije v lese, jak se zvířátka
chovají a jak vypadají

Žádná nudná teorie, přírodu nejlépe poznáte v přírodě

Foto: VLS

Smysly zvířat x lidské smysly: formou her
a prožitkových programů děti z MŠ nebo
ZŠ poznají, jaké máme smysly a jaký je rozdíl mezi tím, které smysly používá zvěř
a které člověk
Turisté hledají ucelené informace o Brdech. Zatím marně.

Lesní pedagogika je program, který Vojenské
lesy a statky (VLS) nabízejí zdarma především
školám, ale také dětským organizacím či táborům. Jde o environmentální vzdělávání o lese,
vztazích a procesech, které v něm probíhají.
Základním principem je předávat tyto informace zábavnou formou prostřednictvím lesního
pedagoga přímo v lesním prostředí.
„Důraz klademe na vlastní prožitek dětí z lesního prostředí a poznávání lesa všemi smysly.
Jde o to, aby si děti les nejen prohlédly, ale i osahaly, poslechly a někdy i ochutnaly,“ vysvětlila
lesní pedagožka Petra Večeřová. „Je to způsob,
jak dětem přiblížit les a život v něm. Obeznámit
je s určitými zásahy, které lesníci provádějí, navíc
je to pro děti příjemné zpestření od všedního sezení v lavicích,“ dodala.
VĚDĚT VÍCE O LESE
Lesní pedagogika v režii VLS je součástí
národního programu rozvoje tohoto environmentálního vzdělávání. Základní principy
v době svého vzniku v 90. letech 20. století převzali čeští lesníci od rakouských kolegů. Lesní
pedagogové VLS jsou součástí národní pracovní
skupiny při MZe ČR, která usiluje o jednotný
metodický postup pří rozvíjení těchto aktivit.
Vzdělávání o lese a lesnictví sice není v současnosti legislativně zakotveno, jeho rozvoj však
je na nadnárodní úrovni stanoven v Akčním plánu EU pro lesy, ale i v českém Národním lesnickém programu. „Naším zájmem je prohlubovat
zájem veřejnosti o les, zlepšovat vztah lidí k přírodě a přibližovat jim práci lesníků i všechny souvislosti významu lesního hospodaření,“ řekl šéf
lesních pedagogů VLS Jan Kobr.
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Lesní pedagogiku v podání hořovické divize
VLS ročně absolvuje bezmála tisíc dětí. V drtivé
většině jde o předškoláky a žáky základních škol
z okolí brdské vrchoviny. „Neomezujeme zájemce, primárně se ale soustředíme na školy a dětské
kolektivy v našem okolí. Považujeme za důležité,
aby děti z regionu věděly, co se v lese za humny
děje, jak se zde mají chovat, jaké živočichy a rostliny zde mohou potkat či jaké procesy zde probíhají.
A také jakou historii má kraj, ve kterém žijí,“
uvedl ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.
Jen za uplynulý školní rok se tak do lesa s lesníky
VLS vydali předškoláci z Malých Kyšic, desítky
školáků ze Strašic i Obecnice a dalších podbrdských obcí.
MÍSTOPISY, SETKÁNÍ S LESNÍKY I NOČNÍ LES
Lesní pedagogika v Brdech může mít řadu
podob. VLS nabízejí školám i skupinám celou
škálu programů, které se liší podle věku dětí
i naturelu návštěvníků. Vlajkovou lodí je akce
Do lesa s lesníkem pořádaná ve spolupráci
s Nadací dřevo pro život. Jde o program pro
základní školy, kde na návštěvníky čeká v lese
mnoho stanovišť, která jsou zaměřena na různá
témata z lesnictví. „Děti si samy mohou vyzkoušet, jak se sázejí sazenice, měří stromy, uvidí koně
při práci nebo si mohou vyzkoušet, jak těžké je
vybrat stromy ke kácení ve výchovném zásahu,“
popsala Petra Večeřová.
Novinkou a aktuálním hitem jsou Místopisné
výlety VLS po Brdech s vedoucím lesní správy
VLS Obecnice Václavem Pernegrem. Lesník,
amatérský historik, publicista a především
milovník Brd dokáže poutavě vyprávět o lesnictví, zaniklých obcích, pamětihodnostech

i událostech, které se v brdských hvozdech
udály.
Pro sportovněji zaměřené jsou zde Cyklovýlety VLS po Brdech s lesní pedagogikou za asistence Václava Spousty ze strašické lesní správy.
A vždy v podzimním čase, kdy se brzy smráká,
čeká na nebojsy Noční les, dobrodružná stezka,
na níž se naučí vnímat noční život v lese.
Jednou ročně na přelomu ledna a února se na
ředitelství VLS v Jincích sejdou také tříčlenná
družstva starších žáků ZŠ a studentů SŠ, aby ve
vzájemném souboji porovnali své teoretické
i praktické znalosti o lese. Podnikoví lesní pedagogové totiž organizují místní kola mezinárodní
přírodovědné soutěže Mladí lidé v evropských
lesích (YPEF). „V předloňském roce jedno z družstev
z Jinců postoupilo až do národního kola. Na účastníky mezinárodního finále z okolí Brd však stále
čekáme. Nic ale není nemožné,“ dodal Jan Kobr.
S Jan Sotona
Vojenské lesy a statky

Brdy se otevírají veřejnosti a lákají nejen
půvabnou a atraktivní přírodou, ale i kouzlem
desítky let zapovězeného území. Najdeme tu
nejen krásné lesy, rybníky, lovecké zámečky,
ale i zachovanou přírodu s úžasnými rozhledy,
vojenské pevnosti, působivé pozůstatky vysídlených vesnic i bývalý sklad atomových hlavic.
Vynikají svou dostupností z klíčových měst –
Prahy i Plzně – a leží podél cestovateli velmi
využívané trasy na jih Čech a do Rakouska. Těší
se velkému zájmu veřejnosti, která může po
téměř 90 letech začít znovu objevovat jejich
krásu.
V souvislosti s výše řečeným vyvstala otázka
rozvoje této nové turistické destinace, která má
velký potenciál návštěvnosti. Řešením by mohla být agentura destinačního managementu
Brdy. Na červnovém zastupitelstvu neprošel
záměr na její založení, ale protože Příbram pova-

Nezisková agentura pomůže
zajistit rozvoj turistického
ruchu a zároveň ochranu Brd.

Foto: VLS

Foto: Shutterstock

žuje toto téma za velmi důležité, chceme jej více
přiblížit.
ČÍM SE AGENTURA ZABÝVÁ
Rozvoj cestovního ruchu je třeba řešit koncepčně a organizovaně, aby současná živelnost
v objevování donedávna zakázaného území
nezpůsobila více škody než užitku. Pro návštěvníky nejsou připravené „turistické produkty“
jako cykloturistika, pěší turistika či sportovní
a kulturní akce. Není vybudována potřebná
infrastruktura, kterou představují záchytná parkoviště, ubytovací a stravovací kapacity, značení tras a doprava. Prezentace je nedostatečná
a nepřehledná. Chybí turistické informace,
mapy, průvodce i přehledné webové stránky.
Z toho důvodu může mít agentura na starosti
mnoho úkolů: Od vytváření strategie rozvoje
cestovního ruchu v regionu, propagace regionu
na celostátní úrovni, budování turistické infrastruktury včetně cyklostezek, značení a údržby
běžeckých tratí, lanových parků a zábavních
center přes vydávání tištěných propagačních
materiálů, organizování dopravy, průvodcovských služeb až po zajišťování financí na tyto
aktivity z národních i evropských fondů. Agentury destinačního managementu vznikají po
celé zemi a rozvíjejí je obce v regionu, podnikatelé v cestovním ruchu a organizace, které
mají s tímto oborem co do činění. Hlavní myšlenkou je společný postup.
Agentury musí být neziskové a případný profit použijí na další rozvoj. Zaměřují se jen na cestovní ruch – na jeho rozvoj, podporu a na

PŘÍKLADY TÁHNOU
Agentury podobného druhu už dávno fungují
jinde. Pro skvělý příklad nemusíme chodit daleko. Turistickou oblast Toulavu, která se rozprostírá od Sedlčanska až k městu Tábor, máme
za rohem. Dále můžeme zmínit např. Lipensko,
České Švýcarsko, Český Krumlov, BeskydyValašsko, Opavské Slezsko a Poodří.
Některé obce v okolí Brd se již dnes pokoušejí
cestovní ruch rozvíjet samy. Tu zřídí cyklostezku, jinde postaví rozhlednu, nechají vytisknout
propagační materiál, mapku, pohlednice, vyrobit suvenýry, zatraktivní své webové stránky.
Podobně tak jednotliví podnikatelé – provozovatelé penzionů, hotelů, restaurací, půjčoven
atd. – umístí své nabídky na internet a sociální
sítě, reklamy do novin, časopisů a třeba i do ulic
a na silnice, pořídí si vlastní brožurky, mapky
a další propagační předměty, nabídnou slevy
nebo třeba cykloservis. Často ale poskytují tytéž
informace, které bývají nepřesné a neúplné.
Ucelený přístup dnes neexistuje.
ŽÁDNÉ HOTELY U PADRŤSKÝCH RYBNÍKŮ
Protože se opět objevují spekulace, že Brdy
budou zplundrované nájezdy turistů, je třeba
dodat, že agentura má sloužit pro koncepční
rozvoj, jenž by takovému scénáři zabránil. Nikdo nechce, aby v Brdech vznikaly restaurace,
hotely nebo rezorty. Tato infrastruktura, kterou
současní turisté vyhledávají, by ale měla vyrůst
v okolních obcích a městech. Ty budou profitovat ze zájmu turistů a Brdy zůstanou zachovány.
Příbram je nejen největší a nejvýznamnější
město v celém brdském regionu, ale také nejsnáze dostupná autem, vlakem a hromadnou
dopravou. Vyniká nejrozvinutější sítí nejrůznějších služeb i potenciálem rozvíjet ty chybějící.
Na svém vlastním území se přitom může
pochlubit atraktivními turistickými cíli – Svatou
Horou, Hornickým muzeum Příbram, Ernestinem, rekreačním areálem i kulturním programem. Co z toho a v jaké kvalitě může nabídnout
kterákoli jiná obec nebo město v sousedství Brd?
Kdo spíš než Příbram může na cestovním ruchu
vydělat?
S Zuzana Kučerová, Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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VOLNÝ ČAS

SPOLEČNOST

Kam vyrazit s dětmi? Třeba na Padák

Svatby na netradičních místech jsou
v Příbrami stále oblíbenější

V příbramském lesoparku Padák byla slavnostně otevřena nová naučná stezka s jedenácti zastaveními, která návštěvníka
seznámí s funkcemi krajiny a lesa v ekosystému. A užijí si nejen děti, které se rády něco dozvídají, ale i ty, jež se chtějí jen vyřádit
na čerstvém vzduchu.

V parku, na střešní terase, u rybníka, v areálu dolu Vojtěch Hornického muzea Příbram, v Kounicově vile památníku Antonína
Dvořáka na Vysoké či v helikoptéře. Na těchto a mnoha dalších místech si stále častěji říkají na Příbramsku snoubenci své „ano“.
Obliba svateb mimo obřadní síně tak rok od roku roste. Poslední novinkou je otevření společenských prostor čerstvě
zrekonstruované Svaté Hory pro civilní sňatky.
SVATÁ HORA SE OTEVŘELA CIVILNÍM SVATBÁM
Do seznamu netradičních míst svatebních
obřadů se po loňské rekonstrukci zařadila i Svatá
Hora. Místostarosta města Příbrami Václav
Švenda na konci června navštívil toto naše
významné poutní místo spolu s matrikářkou
Helenou Ziopulosovou, aby domluvili podmínky uskutečnění civilních svatebních obřadů.
Snoubenci si své „ano“ mohou říci v refektáři
nebo v jiných atraktivních společenských místnostech zrekonstruované Svaté Hory. „Jsem
moc rád, že jedním z výsledků rozšiřující se spolupráce našeho města a Svaté Hory je možnost
využívat toto exkluzivní prostředí k civilním svatebním obřadům, a to za velmi výhodných podmínek,“ uzavírá místostarosta Švenda.

O letokruzích stromu si přečtete na stanovišti č. 5
Foto: Zuzana Kučerová

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
U zastavení č. 4 si děti mohou do písku vyrazit otisky tlapek a kopýtek lesní zvěře

Foto: Zuzana Kučerová

U stanoviště č. 8 si každý může vyzkoušet, zda skáče
jako zajíc
Foto: Zuzana Kučerová

Kolik stojí netradiční obřad
Svatba v areálu Nového rybníka

Nová stezka navazuje na historicky dřívější
trasu se cvičebními prvky, která byla kdysi
v těchto místech vybudována, ale již dosloužila.
Tříkilometrovou stezku v lese, která začíná
poblíž Fialova rybníku, si jako první vyzkoušely
děti z příbramské waldorfské školky.
S myšlenkou vybudovat naučnou stezku přišla obyvatelka Příbrami Lenka Michvocíková,
která téma zpracovala ve své bakalářské práci.
Tento nápad se od první chvíle zalíbil místostarostce města Aleně Ženíškové, a proto se rozhodla realizaci stezky iniciovat. „Původně jsme
měli v úmyslu stezku otevřít už při městských
oslavách, ale vyšlo to až teď. Jednotlivci i rodiny
společně se svými dětmi tak mohou díky tomuto
projektu zavítat na pozoruhodná místa, plnit
zajímavé úkoly a hlavně strávit příjemný den
v přírodě,“ uvedla při otevření naučné stezky
místostarostka.
Prostřednictvím informačních tabulí se
návštěvníci seznámí s přírodními ději, jako jsou
fotosyntéza, vodní režim, vady dřeva, určování
letokruhů, poznávání listnatých a jehličnatých
dřevin, s potravním řetězcem a dalšími zajímavostmi. Tabule také hravou formou informují
o práci v lese během celého kalendářního roku.
Na stezce se také nacházejí hrací a poznávací
prvky. „Děti si mohou vyzkoušet určování jehličnatých a listnatých dřevin na řezu dřeva, tipovat stáři dřevin podle počtu letokruhů nebo
mohou prozkoumat pískoviště se stopami lesní
zvěře. Je tam také pískové doskočiště a tabule na
prohazování šišek,“ vyjmenoval místostarosta
Václav Švenda. Po loňském otevření Naučné
stezky lesopark Litavka by podle něj i nová trasa
měla přispět k rozšíření možností, jak mohou
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rodiče se svými dětmi příjemně trávit svůj volný
čas v blízkosti města.
Na vybudování celkem 11 zastavení naučné
stezky se podílely Městské lesy Příbram, Technické služby města Příbram a Waldorfská škola
Příbram. Texty zpracovaly Lenka Michvocíková
a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs
nad Labem. Náklady na výstavbu činily 235 000
korun.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Trasa naučné stezky měří asi 2,7 kilometru

U zastavení č. 11 pomůžete veverce vytvořit zásoby
šišek na zimu
Foto: Václav Švenda

Podle matrikářky Městského úřadu Příbram
Heleny Ziopulosové si mladí lidé vybírají
netradiční místa ke svatbám čím dál častěji.
„Počet obřadů konaných mimo radnici opravdu
rok od roku stoupá. Například v minulém roce
jsme z celkového počtu 136 obřadů měli osm
církevních a dvacet jich bylo mimo obřadní
síň,“ vysvětluje matrikářka s tím, že již za
prvních šest měsíců letošního roku bylo
z celkem 54 svateb devět církevních a deset
mimo obřadní síň.
SVATBY TRADIČNÍ, ROMANTICKÉ, V PŘÍRODĚ
NEBO ADRENALINOVÉ
Jedna z velmi neobvyklých svateb posledních let se uskutečnila vloni 1. května, kdy si
známý podnikatel a filantrop Karel Janeček se
snoubenkou řekli své „ano“ v helikoptéře
vznášející se nad příbramským katastrem.
„Příbramská matrika je velice pružná a snoubencům je ochotna v rámci zákonných možností
vyjít vstříc prakticky v čemkoliv,“ konstatuje
starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím,
že další zajímavé svatby proběhly například
ve Svatohorském sadu, na břehu Nového rybníka, na střešní terase, v lesním divadle
v Novém Podlesí, na letišti v Dlouhé Lhotě, na
Dole Řimbaba a dokonce se jeden svatební
obřad odehrál ve věznici Bytíz.
„Vždy mne velmi potěší, když se páry roz hodnou pojmout svatební obřad netradičně.
Když se zejména mladí lidé nenechávají svazovat zažitými stereotypy a že se nebojí mít
nápady, jak vstup do manželství ozvláštnit.

Foto: město Příbram

Vzpomínky na svatební slib uzavřený na zajímavém místě si ponesou celý život,“ hodnotí
místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že standardně se obřady samozřejmě nadále konají v obřadní síni
Zámečku-Ernestina. „Nedávno jsme i tuto
místnost oblékli do nového, slavnostnějšího
hávu tak, aby slavnosti a manželské sliby zde
uzavřené probíhaly důstojně,“ zdůrazňuje
místostarostka.

Svatba v nově upravené obřadní síni v Zámečku-Ernestinu

Vydání povolení uzavřít manželství mimo
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost Městského úřadu Příbram je
zpoplatněno částkou 1000 Kč. Poplatek
za uskutečnění obřadu v některém z rekonstruovaných prostorů Svaté Hory (refektář, společenské prostory) Svatá Hora
zpoplatňuje částkou 4000 Kč. Podrobné
informace o možnostech uzavření sňatku
získáte zde: http://pribram.eu/potrebujivyridit/uzavreni-manzelstvi.html

Foto: město Příbram
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Lanové centrum na Rynečku není postaveno
podle norem. Město požaduje náhradu

Policie zajistila na Příbramsku pervitin
za 19 milionů korun

Ačkoliv bylo za příbramským Q-klubem již na podzim roku 2015 zprovozněno mnoho nových herních prvků a prolézaček, lanové
centrum je stále uzavřeno. Podle znaleckého posudku nejsou lezecké prvky postaveny v souladu s českými technickými normami
pro dětská hřiště, a při běžném provozu by tak mohly vzniknout velmi vážné úrazy. Příbram musela vrátit část dotace a po
zhotoviteli díla požaduje ﬁnanční náhradu.

Husarský kousek se povedl příbramským policistům, kteří při akci s názvem Balvan zadrželi dva výrobce pervitinu, jehož hodnota
činí zhruba 19 milionů korun.

Bezpecnapribram.cz
Web o bezpečnosti
v Příbrami a okolí.

Foto: Pavlína Svobodová

Projekt Klidové zóny Ryneček kombinuje
prvky pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií, aktivní dospělé i pro seniory. Vzniklo tak
místo, kde na jednom místě fungují společenské, sportovní a další aktivity. Zóna přímo
navazuje na novou cyklostezku, a dochází tak
k propojení cyklodopravy a aktivního odpočinku na Rynečku. Projekt zahrnoval vybudování inovativních prvků jako lanové centrum,
kombinované dětské hřiště se seniorparkem
i oplocený výběh pro volný pohyb psů.
Lanové centrum nebylo pro veřejnost nikdy otevřeno

Foto: Pavlína Svobodová

Podle znaleckého posudku, který si město
Příbram nechalo zpracovat stavební fakultou
ČVUT Praha, nejsou na prvcích lanového
centra splněny požadavky s ohledem na
bezpečnost konstrukce a ani z hlediska konstrukčního řešení. Zpracovatelé posudku tvrdí,
že není zajištěna dostatečná únosnost jednotlivých prvků a konstrukční řešení detailů je
špatné.

uvedl vážné závěry znaleckého posudku starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s konstatováním, že i z hlediska statického
a dynamického chování je stav konstrukce
lanového centra zcela nevyhovující. „Lanové
centrum je nestabilní, přičemž je možné usuzovat, že může hrozit bezprostředně zřícení při
běžném používání podle provozního řádu,“ přiblížil výsledky posudku starosta.
Z posudku rovněž vyplývá, že zhotovitel
díla nepostupoval v souladu s projektovou
dokumentací a nebyla ani vypracována výrobní dokumentace a statický a dynamický
výpočet konstrukce. Rozhodující spoje konstrukčních prvků jsou poddimenzované a provedené v rozporu s požadavky projektu.

RIZIKO PÁDU I UŠKRCENÍ
„Například jištění na překážkách je zcela
nedostatečné a nebezpečné. Bezpečnostní síť
vůbec neplní svoji funkci. Vůbec nejnebezpečnějším prvkem je lanovka, kde bezprostředně
hrozí pád, uškrcení a další možná zranění,“

Projekt Klidové zóny
Ryneček kombinuje
prvky pro rodiny s dětmi
všech věkových kategorií,
aktivní dospělé i pro seniory.
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MĚSTO JE PŘIPRAVENO NA SOUD
Město vyzvalo zhotovitele v souladu s ustanovením smlouvy o dílo k zaplacení finanční
náhrady ve výši 1 636 213 korun včetně DPH
a odstranění vadného plnění, tedy objektu
lanového centra v rámci stavby Klidová zóna
Ryneček. „Dnes se nacházíme v situaci, kdy
zhotovitel odmítá svou odpovědnost a zaplacení
finanční náhrady. Proto mu byla zaslána předžalobní upomínka k plnění ve smyslu §142a
odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád. Celý spor spěje k soudnímu řízení, na které
jsme připraveni,“ dodal Petr Němec, vedoucí
odboru práva a veřejných zakázek Městského
úřadu Příbram.

PŘÍBRAM PŘIŠLA O ČÁST DOTACE
Na výstavbu projektu Klidová zóna Ryneček
získalo město Příbram dotaci z Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Celkové
výdaje (tj. včetně výdajů na provádění dozorů
na stavbě, zpracování žádosti o dotaci, monitoringu projektu, povinné publicity) dosáhly
výše asi 10,9 milionu korun. Skutečná dotace
byla vyplacena v celkové výši přibližně 8,8
milionu korun, což je 85 % celkových způsobilých výdajů. Vzhledem k nezprovoznění
lanového centra muselo město vrátit část dotace vztahující se k výstavbě lanového centra
dotaci ve výši přibližně 1,4 milionu korun. Projekt realizovala společnost MTStav Příbram.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

MTStav Příbram o projektu
Stavba lanového centra byla provedena
v souladu s projektovou dokumentací. Dílo
bylo dokončeno v termínu podle smlouvy
o dílo, přičemž bylo předáno investorovi, tj.
Městu Příbram, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Lanové centrum bylo řádně zkolaudováno Stavebním úřadem v Příbrami.
S Václav Žůček
vedoucí ekonomického oddělení
MTStav Příbram

Během minimálně 1,5 roku dokázali zadržení
vyrobit několik kilogramů metamfetaminu. Varna se nacházela v garáži rekreačního objektu
v jedné obci na Příbramsku. Největší kuriozitou
tohoto případu je, jak dokonalou kamufláž
použili k přepravě pervitinu, ale i léků a chemikálií potřebných k jeho výrobě. Obstarali si
vozidlo sanitní služby a oděv záchranáře včetně
doplňků od nášivek až po boty. Byli velmi pre-

cizní, nezapomněli ani zfalšovat průkaz zdravotníka. Čtyřicetiletý muž sanitku řídil a jeho
čtyřiatřicetiletý komplic si hrál na pacienta,
chtěli se tím vyhnout policejním kontrolám.
V hledáčku policie byla povedená dvojice
několik měsíců. Výrobci netušili, co se na ně při
završení akce Balvan „valí“. Koncem minulého
týdne, právě když vařili novou dávku drogy, si
na ně kriminalisté došlápli. Na zadržení ozbrojených pachatelů se podílela zásahová jednotka.
Při několika domovních a nebytových prohlídkách bylo nalezeno kromě kompletní varny

a chemikálií i půl kilogramu pervitinu, pět střelných zbraní, z toho tři nelegálně držené včetně
samopalu s tlumičem i optikou, a dále 500 kusů
střeliva. Samozřejmě bylo zajištěno i sanitní
vozidlo, kterým vše potřebné přepravovali.
Mladší z mužů byl již delší dobu v celostátním
pátrání kvůli spáchání obdobného trestného
činu. Policisté ho následně převezli do výkonu
trestu. Druhý muž, jak se ukázalo, usedl za
volant, ačkoliv má blokovaný řidičský průkaz,
protože dosáhl 12 bodů.
Případ si nakonec kvůli velkému rozsahu převzali kriminalisté Středočeského kraje. Oběma
mužům sdělili obvinění ze zvlášť závažného
zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,
a hrozí jim za to osm až dvanáct let pobytu za
zamřížovanými okny.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Novou kartu má přes 500 seniorů
Od začátku června letošního roku, kdy byl
spuštěn projekt Karta seniora města Příbrami,
se do něj přihlásilo více než 500 seniorů.
Postupně přibývají také poskytovatelé slev,
u kterých mohou držitelé karty čerpat výhody
ve formě 5–30% slev. Provozovny takových
partnerů jsou označeny samolepkou. Na podzim pak bude vydán přehledný katalog poskytovatelů slev, kde mohou senioři přehledně
nalézt všechny zapojené subjekty. „Aktivitu
Karty seniora města Příbrami podporujeme také
z radnice, do projektu jsme zapojili i příspěvkové
organizace města,“ vysvětlila místostarostka
Alena Ženíšková. A dodala: „Podařilo se nám
z Nadace Veolia získat na tento projekt asi
100 000 korun. Doufáme, že tato aktivita bude
seniorům prospěšná nejen s ohledem na slevový
systém, ale i díky možnému provázání na další
služby, například na aplikaci Záchranka.“
Tato aplikace je provázána na záchranné
služby jednotlivých krajů. Od příštího roku

Výhody ve formě 5–30% slev
na vybrané služby.

ZDRAVÍ, SPORT A KRÁSA:
Beauty a relax (Pražská 14)
Bella – bižuterie (Pražská 14)
Březohorská solná jeskyně (Na Svahu 640)
Nara – centrum kosmetiky a krásy (Na Svahu
336)
Bike – aréna (Husova 635)
ODĚVY
Romance (Pražská 14)
POTRAVINY A STRAVOVÁNÍ
Bobíkovo koření (Čechovská 5)
Gu-Gusto italské potraviny (Pražská 14)
Jitřenka – zdravá výživa (Ed. Beneše 321)
Restaurace Atrium (Pražská 14)

dojde k propojení příbramských karet seniorů
s touto aplikací tak, aby v případě potřeby měli
zdravotníci k dispozici informace o seniorovi
v co nejkratší době a v co nejsrozumitelnější
podobě. „Podmínkou je vyplnění online profilu
seniora, kde jsou uvedeny základní zdravotní
informace o držiteli karty,“ doplnila Libuše
Trenzová, předsedkyně spolku Ad fontem,
která za projektem Karty seniora stojí.
Zájemci o Kartu seniora města Příbrami o ni
mohou zažádat na Senior Pointu Příbram,
Žežická 193, vždy v pondělí od 12.00 do
15.00. Karta je vydávána zdarma na Senior
Pointu asi měsíc po registraci.

DOMÁCÍ POTŘEBY
Orion – český obchod pro domácnost (Pražská 128)
Tescoma (Pražská 128)
KVĚTINÁŘSTVÍ
Květinové studio Včelička (Mariánská 391)
Květiny U Rožců (Čechovská 56)
Květiny U Rožců (nám. 17. listopadu 300)
SLUŽBY
MS Service (Dlouhá 150) – servis počítačů
Prádelna a čistírna Uran (Plzeňská 76)

| 17 |

PŘÍBRAMSKÉ FIRMY

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Řídíme svět energetiky a průmyslu

V muzeu na vás čeká nový příbramit

Příbramská ﬁrma ZAT dodává inteligentní systémy řízení pro řadu oborů do celého světa. „Zaměstnáváme na 350 pracovníků,
většina z nich má vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. A stále hledáme šikovné lidi se zájmem o technickou práci,“ říká
Vladislava Česáková, členka představenstva společnosti ZAT. V novém seriálu ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou
Příbram představujeme úspěšné příbramské ﬁrmy.

Do Hornického muzea Příbram se můžete v létě přijít nejen ochladit, ale také se seznámit s novým minerálem z příbramského
regionu – příbramitem.

Foto: Hornické muzeum Příbram

Operátor výrobních linek SMD

Moderní sídlo společnosti v Příbrami

Výsledky práce techniků nás provázejí po celý
den, ranní kávou počínaje a sledováním oblíbených večerních pořadů konče. Dnes si už
nedovedeme představit výrobu automobilů či
televizí bez automatizovaných linek, stejně jako
dopravu bez letadel, rychlostních vlaků a rozsáhlých dispečinků. Také komunikace s přáteli
z kterékoliv části světa by nebyla bez práce techniků možná. Tyto pomocníky pro náš snazší
a pohodlnější život budeme potřebovat stále.
Důležité ale je, aby je měl kdo vymýšlet a vyrábět. To platí i pro obor automatizace. „O naše
řídicí systémy je u nás i ve světě obrovský zájem,
nač ale narážíme, je nedostatek technicky vzdělaných odborníků. O technickou práci je kupodivu
mezi mladými lidmi stále menší zájem, přestože
jde o velké dobrodružství, a výsledky technické
práce jsou hned vidět,“ řekl Ivo Tichý, člen představenstva společnosti ZAT.
KVALITNÍ ZÁZEMÍ
Těm, kdo chtějí pracovat na vývoji, projektování či realizaci řídicích systémů žádaných po

Členové představenstva společnosti Vladislava Česáková a Ivo Tichý
Foto: ZAT
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Naše systémy a know how
najdete na více než čtvrtině
jaderných elektráren
v Evropské unii
a na 10 procentech ve světě.

celém světě, poskytuje ZAT špičkové zázemí. Jen
do vývoje investuje ročně přes 40 milionů korun.
„Do obnovy areálu v Příbrami a výstavby nového
Výzkumného a vývojového centra se zkušebnou
v Plzni jsme investovali přes 250 milionů korun.
Ač jde o velké investice, vyplácejí se, jenom letos
jsme získali nové zakázky ve výši 1,2 miliardy korun
a pracujeme na dalších,“ konstatoval Ivo Tichý.
ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO CELÝ SVĚT
Jako jedna z mála českých firem z oboru automatizace ZAT uspěl na světových trzích s vlastním vývojovým řešením. Čtvrtá generace řídicího
systému SandRA vyvinutá zaťáckými inženýry
řídí výrobní technologie vjaderných elektrárnách
u nás i v zahraničí. „Naše systémy a know how
najdete na více než čtvrtině jaderných elektráren

Foto: ZAT

v Evropské unii a na 10 procentech ve světě. Vyrábíme procesní stanice nejvyšší bezpečnostní třídy,
díky nimž můžeme řídit kompletní chod jaderné
elektrárny včetně nejvyšších bezpečnostních systémů,“ upřesnila Vladislava Česáková.
A právě know how z automatizace pro jadernou energetiku inženýři ZAT využívají i při
vývoji a nasazení řídicích systémů pro uhelné
a vodní elektrárny, dopravu a průmysl. Máme
speciální produkty i pro menší aplikace, například pro dispečinky, bioplynové stanice, čističky odpadních vod, teplárny, plynojemy či
výrobní linky. „I v těchto oborech nabízíme
technikům zajímavou práci. Mohou se u nás
uplatnit jako programátoři, projektanti, zkušební technici i vývojáři. Přijímáme také absolventy vysokých a středních škol,“ dodal Ivo
Tichý. Pracovat u nás je výbornou příležitostí
i pro ty, kteří chtějí poznat svět. Realizujeme
zakázky na všech pěti kontinentech. ZAT
v současné době dodává do 58 zemí světa.
ZAT STÁL U ZRODU AUTOMATIZACE VE SVĚTĚ
Společnost ZAT patří mezi zakladatele oboru
automatizace ve světě. Dodává vlastní i cizí
řídicí systémy pro náročné technologie s dlouhým životním cyklem a s vysokými nároky na
spolehlivost a bezpečnost. Každoroční mnohamilionové investice do vývoje řadí ZAT mezi
nejúspěšnější výrobce specializovaných řídicích systémů v Evropě, zároveň je největší
českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s vlastním řídicím systémem. „V nedávné době nás navštívili pan
profesor Václav Klaus i prezident hospodářské
komory pan Vladimír Dlouhý. Jejich hodnocení,
že příbramská firma ZAT je daleko za hranicemi
České republiky, nás velmi těší, zároveň je to
výzvou i závazkem do budoucna. Věříme, že práce českých techniků bude český průmysl reprezentovat po celém světě stejně, jak tomu bylo za
posledních 100 let. Alespoň ve firmě ZAT se svými současnými i budoucími zaměstnanci pro to
uděláme vše,“ doplnila Vladislava Česáková.
S Denisa Ranochová
ZAT

Přijďte se během horkých letních dnů ochladit do podzemí březohorských dolů – teplota
ve štolách hornického skanzenu se celoročně
pohybuje okolo 10 °C. Budete mít možnost prohlédnout si obří 12,4 metru vysoké vodní kolo
v podzemí dolu Drkolnov, sfárat výtahem na
vodní patro, tzv. Wasserlauf, a obdivovat podzemní komory vodních kol, projít vodní štolou
nebo se projet důlním vláčkem Prokopskou
štolou.
Počátkem července byla na vodním patře dolu
Anna zpřístupněna nová trasa. Putování historickým podzemím získává díky tomuto zážit-

kovému okruhu zcela nové kouzlo. Prohlídky
začínají každou hodinu, kapacita je omezena na
15 osob – zejména v letních měsících lze proto
doporučit předchozí rezervaci. Sousední důl
Vojtěch nabízí kromě prohlídky šachetní budovy
a procházky podzemím také výstavu Zmizelá
Příbram, která příchozí seznámí s proměnami
města v průběhu staletí a rovněž s výsledky
archeologického průzkumu náměstí T. G. Masaryka, a představení mimořádného objevu nového minerálu nazvaného příbramit.
Naučná stezka s názvem Po stopách politických vězňů vás dovede z příbramského vlakového nádraží přes Svatou Horu až k Památníku
Vojna Lešetice – informační panely amobilní aplikace následnou prohlídku bývalého lágru orámují
příběhy konkrétních perzekvovaných osob.
Baví vás turistika? Vydejte se pěšky nebo na
kole po okolí Vysokého Chlumce či Chotilska
a poznávejte nejen krásy tamní přírody. Cestou
určitě neminete naše pobočky Skanzen Vysoký
Chlumec, který v sobotu 20. srpna ožije populární akcí zvanou Den řemesel, či Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě. V nedalekém
Chotilském muzeu je k vidění zajímavá expozice s názvem Historie staré Vltavy. Rádi vás

přivítáme také v Muzeu zlata Nový Knín, které
23. července zpřístupnilo výstavu historických
fotografií Stíny minulosti.
S Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Příbram

Co je příbramit?
Na konci června uznala mezinárodní komise ve Stockholmu objev dosud neznámého
minerálu, který dostal označení po příbramském regionu. Jde o velmi zvláštní
minerál, který byl nalezen na odvalu příbramské uranové šachty č. 16. Minerál je
kovově lesklý a relativně měkký. Vytváří
maximálně 150 mikrometrů velké agregáty
složené z jednotlivých lupenitých krystalů
v karbonátové žilovině společně s uraninitem a dalšími selenidy. Komise expertů
z celého světa se nemohla shodnout zejména na názvu, kdy pro mezinárodní užití
vadily háček a čárka. Nakonec však přijala
nové jméno: příbramit.

Čisté město jako znak kulturní společnosti
Technické služby Příbram představují významnou městskou ﬁrmu s dlouhou historií a s širokým spektrem poskytovaných služeb,
které neustále přibývají a jejichž kvalita je denně posuzována obyvateli města.
Denně musíme věnovat
jsou pro občany připraveny
část své služby odstraňovátaké zprávy, kde jsme
ní závad vzniklých porušov daný den zasahovali
váním městských vyhlášek
a čemu jsme se věnovali.
nebo dokonce vandalI když se občanům snažístvím. Pro ilustraci lze
me vyjít vstříc, ne všechny
uvést, že za rok 2015 bylo
požadavky jsou splnitelné.
korun
na odstranění následků
V mnoha případech jsou
bylo vloni vynaloženo
vandalismu vynaloženo
stížnosti motivovány osobpřes 630 000 korun. V této
ní záští k pracovníkům
na odstranění
souvislosti bych chtěl požátechnických služeb, neznanásledků vandalismu.
dat všechny občany o spolostí problematiky nebo jen
lečnou nekompromisnost
subjektivním hodnocením.
k vandalismu a ke znečišNa druhou stranu začínají
ťování veřejných prostranmizet anonymní a vulgární
ství.
vyjádření a zaznamenáváme pozitivní hodnoPro svou práci považujeme za důležité dostácení naší činnosti. To je určité povzbuzení pro
vat zpětnou vazbu od občanů ve formě připonaši další práci.
mínek nebo stížností. Tento zdroj umožňuje
Čisté město s upravenými parky, krásnou
nejen okamžité vyřešení problému, ale i změnu
zelení a příjemným posezením představuje
systémového nastavení. V případě jakýchkoliv
určitý znak kulturní společnosti a projev její
problémů v oblastech souvisejících s činností
zralosti. A v neposlední řadě pak svědčí
technických služeb mohou občané využít kono výsledcích práce organizací jako Technické
taktní formulář na webových stránkách
služby Příbram.
www.ts-pb.cz, kde je možno rychle a bezplatně
S Pavel Mácha
upozorňovat na nedostatky pouhým kliknutím
ředitel Technických služeb města Příbram
na otazník nebo vykřičník. Na těchto stránkách

630 000

Foto: TS Příbram

S prací Technických služeb Příbram se denně
setkává většina občanů města. Vyvážíme
popelnice, odpadkové koše, sekáme trávu,
opravujeme závady na komunikacích, zajišťujeme, aby ve všech ulicích svítily lampy veřejného osvětlení, a mnohé další činnosti, které
jsou pro všechny samozřejmé. Víme, že je nezbytné, aby náš servis byl proveden vždy
v požadované kvalitě, rozsahu a včas. Většina
našich zaměstnanců tyto úkoly pochopila a snaží se je naplnit.
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Drahý nebo cenný zvon Drahoun?
Působivé příběhy, které zasáhly do příbramské historie, se vztahovaly nejen k lidem, ale také věcem. Příkladem může být
významný příbramský zvon Barbora, kterému se říkalo Drahoun.
desítky generací Příbramanů, je v kostele dosud,
proto se o jejím poselství může každý přesvědčit
na vlastní oči. V případě nejdůležitějšího z příbramských zvonů se bohužel lze opřít jen o staré
fotografie a dochovaná písemná svědectví
z minulého a předminulého století.

Pan Kryštof z Gutštejna musel pro své přečiny
24. srpna 1509 vrátit Vladislavovi Jagellonskému zastavená královská panství včetně Příbrami. Za trest mu za ni nebyla vyplacena ani
polovina její odhadní ceny a z hradu si směl
odvézt pouze své klenoty, hotové peníze a oděvy. Jako trvalý králův zástupce se v Příbrami
usídlil hejtman Jindřich Berka. Příbram se sice
nestala královským městem, ale zdejší obyvatelé byli považováni za královy poddané. Doufali, že Příbram mezi privilegovaná královská
města brzy povýší a z nich se stanou svobodní
měšťané.
VÝSTAVNÍ SV. JAKUB
Symbolem a chloubou města byl kostel
sv. Jakuba, v jehož věži byla uchovávána městská pokladnice včetně archivu. Výdaje záduší
byly hrazeny jak z jeho nemovitostí a z výnosu
několika soukromých nadací, tak z daní příbramských obyvatel. Zdejší farář nechal vyrobit
novou cínovou křtitelnici, jak dosvědčuje latinský nápis po obvodu jejího víka, v překladu znamenající toto: „Kněz Jakub z Humpolce, v oněch
časech plebán, pořídil křtitelnici ke chvále Nejvyššího.“ Díky nápisu na nádobě je znám i její
zhotovitel: „Léta Páně 1511 bylo toto skvělé
dílo uděláno rukou Jana konváře a zvonaře
v úterý po svatém Matouši Evangelistovi
(23. září) ke cti svaté a nerozdílné Trojice.“
Křtitelnice, v níž byly pokřtěny už na dvě

Zvon Drahoun odplul
po Vltavě a Labi do některé
německé hutě jako materiál
pro potřeby zbrojního
průmyslu.
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NA POČEST PATRONKY HAVÍŘŮ
V roce 1512 (ve starší literatuře uvedeno
1511) nechali Příbramští ulít pro svůj farní kostel nový zvon a pojmenovali ho po svaté Barboře, patronce havířů a dalších nebezpečných
povolání. Její jméno jistě nebylo vybráno náhodou. Tehdy už se v Příbrami prováděly průzkumné práce v opuštěných stříbrných dolech
a ukazovalo se, že jejich budoucnost je nadějná.
Mučednice Barbora je však i ochránkyní v těžkých životních situacích, jako je ničivý úder
blesku či hrozba náhlé a násilné smrti, a pomocnicí v nouzi. Svědčila o tom i první část nápisu,
provedeného gotickou minuskulí pod korunou
zvonu: V překladu „Léta Páně 1512. Hle, já,
zvon nikdy marně neoznamuji oheň nebo svátek, válku nebo slavný pohřeb.“ Při všech těchto
událostech zvon vyzváněl.
Světice Barbora byla na zvonu vyobrazena
na reliéfu. V levé ruce držela paví péra, ve která
se změnily pruty, jimiž byla nahá veřejně šlehána. Zakryla její ponížení a naopak se stala její
ozdobou. V pravé ruce svírala kalich s hostií,
symbolem svátosti oltářní jako útěchy nejen
v okamžiku smrti. Po Barbořině pravé straně
stála štíhlá, ale pevná věž, symbolizující neotřesitelnou víru, na které spočíval její život.
Druhá část nápisu na zvonu v překladu zněla:
„Ten, který mě udělal, se jmenuje Bartoloměj
v Novém Městě pražském. Přijď, Duchu svatý,
naplň srdce svých věřících.“
Bartoloměj Pražský byl nejvýznamnějším
českým zvonařem první třetiny 16. století. Pro
jeho zvony s krásným zvukem a uměřenou
výzdobou byla typická koruna tvořená čtyřmi
uchy s pletencem. Zda Příbramští dali svému
zvonu Barbora přezdívku Drahoun, protože byl
coby dílo prvotřídního zvonaře příliš nákladný,
anebo jako projev svého citového vztahu
k němu, se ale lze pouze domýšlet.
BEZ POVÝŠENÍ
Téhož roku 1512 se příbramští konšelé ještě
dohodli, že při svých zasedáních nebudou jíst
ani pít na účet obce. Také například pronajali
kus obecní louky jednomu z obyvatelů, který
měl každý rok kromě nájmu přivézt do městské
latinské školy dva vozy dříví na topení. Již
20. prosince 1513 dal ale král Vladislav Jagellonský své příbramské panství se zdejším hradem opět do zástavy, tentokrát Kunatovi
Pešíkovi z Komárova a jeho dědicům za 5 000
kop grošů českých. Naděje Příbramských na
povýšení mezi ostatní přední města království
na dalších šedesát let vyhasla. Zvon Drahoun
zůstal ve věži jako připomínka na krátké období
víry ve svobodnější budoucnost.

Když se Příbram za vlády Rudolfa II. stala královským horním městem, ulil v Praze roku 1580
Bartolomějův vnuk Brikcí z Cimperka, považovaný za vůbec největšího českého zvonaře,
zvon s pásem řady ptáků nahoře a se svou podobiznou a erbem, určený podle dosavadní literatury pro Březové Hory. Je otázkou, jestli tam
byl tento drahý zvon od samého počátku, když
tehdy na Březovém vrchu stála pouze dřevěná
zvonice, nebo jestli se tam dostal později. Z roku
1711 se totiž dochovala zpráva, že se na Březovém vrchu zvonilo na malý zvonek na starém
cechhausu v místě zahrady dnešní školy. Podle
inventáře z roku 1733 byl do věžičky na střeše
lodi nové kaple svatého Prokopa zavěšen zvon
„dávno v minulých letech zakoupený“ z roku
1580, posvěcený ke cti sv. Jana Evangelisty.
A Prokopská kaple tehdy byla vybudována
a zařízena z darů březohorských obyvatel
a knapšaftu, ale i příbramského magistrátu
a měšťanů.
PŘELITÍ DRAHOUNA
Zvon Drahoun roku 1897 pukl a bylo nutné
ho přelít. Pražský zvonař Arnošt Diepold se
zavázal, že zvonu zachová starou podobu a jasný hlas (tón f 1), což se mu podařilo. Zvon vysoký 84 cm a se spodním vnějším průměrem
103 cm vážil 730 kg a tehdy byl třetím největším z příbramských zvonů u sv. Jakuba. Jako
pamětihodnost byl při válečné rekvizici zvonů
roku 1917 ve věži ponechán.
Za druhé světové války byla v listopadu 1941
nařízena další rekvizice zvonů. Příbramští
doufali, že svůj drahocenný zvon opět zachrání.
Podle vyjádření protektorátního Památkového
úřadu v Praze z roku 1942 však zvon Barbora
čili Drahoun svým přelitím ztratil historickou
hodnotu, takže ho nebylo možné zařadit do
kategorie D jako památku. Odplul po Vltavě
a Labi spolu s většinou příbramských a březohorských zvonů do některé německé hutě jako
materiál pro potřeby zbrojního průmyslu.
V každé náboženské obci byl ponechán jediný
použitelný zvon. Měl to být zpravidla nejmenší
zvon ve farnosti. Ve věži kostela sv. Jakuba
dosud visí malý zvon z roku 1551, jehož původ
alespoň prozatím není znám, protože kromě
letopočtu nenese žádný nápis. Jediný nový
zvon je z roku 1950. Nechal ho ulít tehdejší
správce farnosti František Benda, který byl již
v červenci toho roku jako mnoho jiných duchovních zatčen komunistickým režimem. Nový
zvon směl být posvěcen a umístěn ve věži kostela až v říjnu 1952.
Prasklý zvon Brikcího z Cimperka zvaný už
Prokop byl z věže kostela sv. Prokopa sňat v roce
1885 a jako památka umístěn na březohorské
radnici. Coby muzejní exponát nebyl zrekvírován a nyní se nachází v Hornickém muzeu Příbram.
S Věra Smolová
SOkA Příbram

Rudolf II. povýšil Příbram
na královské město
Římský císař a český král Rudolf II. je v Česku obecně známá a populární postava. Její
význam pro národní dějiny je zřejmý, byl to poslední český král, který trvale sídlil na
Pražském hradě a díky jeho až bizarním zálibám se Praha stala středobodem nejen
tehdejší evropské politiky, ale také střediskem kultury a vědy celého habsburského
soustátí v době vrcholné renesance. Při příležitosti letošních oslav 800 let města
představujeme osobnosti, které Příbram nejvíce ovlivnily.

Foto: SOA v Praze

Rudolf II. (1552–1612), prvorozený syn císaře Maxmiliána, strávil dětství a mládí ve Španělsku, kde se mu dostalo pověstně přísné
výchovy a kvalitního vzdělání. Díky tomu, na
rozdíl od svého otce, nikdy nebyl tolerantní vůči
nekatolickým církvím, veškeré ústupky vůči
nim udělal (již jako panovník) výhradně pod
tlakem a z nedostatku své vlastní vůle k obraně.
V roce 1576 se sice ujal vlády pln odhodlání,
ale nepříznivé okolnosti (špatná finanční situace, náboženské třenice v jeho říši a dotírající

Poté, co se Příbram zbavila
zástavní vrchnosti, usilovali
zdejší obyvatelé o udělení
statutu královského horního
města, od kterého si slibovali
více ekonomických
příležitostí a svobod.

turecká agrese) mu jeho plány vytrvale hatily.
K tomu se od roku 1578 přidala duševní choroba, která ho pak provázela po celý život. V roce
1583 natrvalo přesídlil do Prahy, především
z důvodu ohrožení Vídně tureckými vojsky.
Postupně se uzavíral do sebe a věnoval se především zábavě, umění a vědě, na které neváhal
vynakládat úsilí i finance. České země z jeho
kulturního odkazu dodnes těží.
Po roce 1597 se císař Rudolf II. v důsledku
duševních problémů, ale i dalších nemocí zcela
stáhl do ústraní a stal se naprosto nedůvěřivým
ke svému okolí. Rudolfův dvůr se postupně rozkládal, odcházeli od něj dřívější rádci a vliv přebíralo obyčejné služebnictvo, říše se propadala
do chaosu. Císař ztrácel oporu, ale problémem
bylo nástupnictví. Rudolf neměl legitimní
potomky a naděje na ně se již stala zjevně iluzorní. Roku 1606 se ostatní Habsburkové
dohodli, že nástupnictví po Rudolfovi převezme jeho mladší bratr Matyáš. Jelikož Rudolf
ztratil podporu stavů na Moravě, v Rakouských
zemích a Uhrách, mohl Matyáš roku 1608 sestavit vojsko a vytáhnout na Prahu. Čeští stavové
po určitém váhání zachovali Rudolfovi loajalitu,
což de facto znamenalo rozdělení říše mezi oba
bratry. Rudolfovi zůstaly Čechy, Slezsko a Lužice, zbytek ovládal Matyáš. Čeští stavové si za
svoji podporu prosadili uzákonění náboženské
svobody (tzv. Rudolfův majestát z roku 1609).
Ponížený Rudolf se spojil se svým bratrancem,
pasovským biskupem, který roku 1611 za
Rudolfova souhlasu vtrhl do Čech, aby svému
strýci pomohl znovu nabýt moc. Neúspěšný
vpád plný násilností byl předzvěstí třicetileté
války a znamenal definitivní konec vlády Rudolfa II., od kterého se odvrátili úplně všichni.
Rudolf byl sesazen z trůnu a dožil na Pražském
hradě formálně jako císař Svaté říše římské.
Do příbramské historie zasáhl Rudolf II.
především během událostí z let 1573–1579, ve
kterých naše město povýšilo mezi města královská. Poté, co se Příbram zbavila zástavní
vrchnosti, usilovali zdejší obyvatelé o udělení
statutu královského horního města, od kterého
si slibovali více ekonomických příležitostí
a osobních svobod. Nakonec panovník s tímto
záměrem dne 14. dubna 1579 souhlasil, zejména s vidinou povzbuzení těžby stříbra, a tím
i příjmů své pokladny. Po půl roce, dne 20. listopadu téhož roku, pak vydal památnou listinu,
ve které městu Příbrami a jeho obyvatelům udělil nové výsady a práva. Tato listina se dochovala
dodnes.
S Daniel Doležal
SOA v Praze

SRPEN
1. 8. 1846
Březohorský rychtář a syndik využili
úřední chyby krajského úřadu, kdy byly
Březové Hory nazvány městem místo
městečkem, a požádali císaře o potvrzení
povýšení na skutečné královské horní
město (neúspěšně).

5. 8. 1886
Městská rada na Březových Horách podala
stížnost proti vyměření katastrální hranice
mezi Horami a Příbramí.

12. 8. 1926
Narodil se na Březových Horách Zdeněk
Fous, sbormistr a hudebník.

14. 8. 1966
V Příbrami proběhly velkolepé oslavy
35. výročí trvání příbramské Obce
Baráčníků.

17. 8. 1906
Do Příbrami dorazil 8. pluk domobrany
v rámci velkých armádních manévrů
v okolí.

18. 8. 1916
V Příbrami se naposledy konaly veřejné
oslavy narozenin císaře a krále Františka
Josefa I.

19. 8. 1896
Bylo uspořádáno polní cvičení příbramských ostrostřelců, po jehož skončení proběhla veřejná zábava Na střelovně, při
které každý ostrostřelec obdržel darem
6,5 l piva.

20. 8. 1636
Narodil se v Rokycanech P. Bartoloměj
Bouzek, jezuita, který v letech 1673–1693
působil na Svaté Hoře.

28. 8. 1956
Komunální služby města Příbramě
obdržely krajskou rudou standartu.

29. 8. 1936
Byla zahájena dvoudenní slavnost se
cvičením Československé obce stře lecké, která navazovala na činnost
příbramských ostrostřelců.
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MAJETEK

KALENDÁŘ AKCÍ

Město Příbram nabízí k pronájmu
Kontakt: Alena Tůmová; Tel.: 318 498 294; E-mail: alena.tumova@mesto-pribram.cz

Volné byty
Příbram VII, nám. 17. listopadu 303

2

Byt č. 15, 46,60 m
Minimální výše nájemného bez energií: 80 Kč/m2/měsíc
Měsíční zálohy na služby: 1 800 Kč
Příbram VI, U Dolu Anna 26

Byt č. 10, 37,90 m2
Minimální výše nájemného bez energií: 80 Kč/m2/měsíc
Měsíční zálohy na služby: 1 800 Kč
Příbram IV, Čs. armády 5

Byt č. 10, 57,41 m2
Minimální výše nájemného bez energií: 80 Kč/m2/měsíc
Měsíční zálohy na služby: 2 200 Kč
Všechny pokyny a postup zájemců k nabízeným pronájmům jsou zveřejněny na stránkách http://edeska.pribram.eu/eDeska/

Nabídka pachtu
v Dlouhé Lhotě
Město Příbram oznámilo záměr propachtovat
pozemky následujících parcelních čísel:
1376/13, o výměře 2 162 m2, ostatní plocha, jiná plocha;
1376/17, o výměře 4 655 m2, trvalý travní porost;
1389/39, o výměře 2 104 m2, trvalý travní porost; 1394,
o výměře 55 722 m2, trvalý travní porost; 1973/1,
o výměře 2 930 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; 1977, o výměře 267 m2, orná půda; 3218, o výměře 4 555 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace;
3737/1, o výměře 15 152 m2, orná půda; 3737/2, o výměře 23 607 m2, orná půda; 3737/4, o výměře 507 m2,
vodní plocha; 3737/5, o výměře 3 146 m2, orná půda;
3737/6, o výměře 4 386 m2, orná půda; 3737/59,
o výměře 1 561 m2, orná půda; 3882/4, o výměře 64 m2,
trvalý travní porost; 3882/5, o výměře 45 m2, trvalý
travní porost; 3884/14, o výměře 63 m2, orná půda;
3884/15, o výměře 36 m2, orná půda; 3906/4, o výměře
94 m2, trvalý travní porost; 3908/6, o výměře 34 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace; 3909/1, o výměře
112 m2, trvalý travní porost; 3933/7, o výměře 566 m2,
orná půda; 3933/16, o výměře 5 108 m2, orná půda;
3933/17, o výměře 848 m2, orná půda; 3933/20,
o výměře 229 m2, orná půda; 3933/21, o výměře 136 m2,
orná půda; 3935, o výměře 290 m2, orná půda;
3944/14, o výměře 26 m2, orná půda; 3944/18, o výměře 7 267 m2, orná půda; 3956/6, o výměře 114 m2, trvalý
travní porost; 3956/7, o výměře 28 m2, trvalý travní
porost; 3975/4, o výměře 81 m2, orná půda; 3991/6,
o výměře 68 m2, orná půda; 4003/16, o výměře 19 m2,
orná půda; 4030, o výměře 140 m2, trvalý travní porost;
4040/9, o výměře 16 493 m2, trvalý travní porost;
4046/5, o výměře 330 m2, orná půda; 4617/1, o výměře
109 m2, orná půda; 4617/2, o výměře 155 m2, orná
půda; 4617/3, o výměře 21 m2, orná půda; 4745/1,
o výměře 101 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace;
4789/1, o výměře 522 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace; 3067/2, o výměře 10 305 m2, orná půda;
3722/3, o výměře 7 901 m2, trvalý travní porost; 3737/72,
o výměře 6 866 m2, orná půda; 3812/404, o výměře
1 911 m2, orná půda; 4267/1, o výměře 812 m2, orná
půda.
Pozemky parcelních čísel 1389/39, 1394, 1977, 3737/1,
3737/2, 3737/5, 3737/6, 3737/59, 3933/7, 3944/18, 3956/6,
3975/4, 3991/6, 4030, 4040/9 jsou předmětem nájemní smlouvy.

Příbramské oslavy pokračují. O dvoudenní zářijové akci, která bude probíhat v historické části
města a na Svaté Hoře, se dozvíte právě v tomto čísle Kahanu. Tajenka vám prozradí název slavnosti.
Vyluštěnou tajenku nám můžete poslat e-mailem na adresu kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako třetí v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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Kontakt:
Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku
Bc. Žaneta Vaverková
Tel.: 318 402 297
E-mail: zaneta.vaverkova@pribram-city.cz

MĚSTO PŘÍBRAM
6. 8. 8.00 Farmářské trhy
20. 8. 8.00 Farmářské trhy
3. 9. 8.00 Farmářské trhy
28. 8. 10.00–17.00 Po Česku na zadku:
Obří skluzavka v Příbrami
5. 9. 16.00 20. jednání ZM Příbram
PŘÍBRAMSKÉ KULTURNÍ LÉTO
28. 8. Bigbeatové odpoledne
na nám. T. G. Masaryka: Nástroj snahy,
Petr Novák Revival, Gentiana
4. 9. Jazzové odpoledne na nám. 17. listopadu
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA – SVATÁ HORA
9. 9.–10. 9. Příbramská svatohorská šalmaj
10. 9.
Běh hasičů do Svatohorských schodů
KINO PŘÍBRAM
11. 8. 20.00 Sezn@mka
12. 8. 20.00 Jason Bourne
13. 8. 16.00 Tajný život mazlíčků
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
25. 8. 19.00 Caveman
8. 9. 19.00 Tajemný hrad v Karpatech
11. 9. 19.00 Poslední ze žhavých milenců
13. 9. 19.00 Goldoniáda
15. 9. 19.00 Bez předsudků
D-KLUB PŘÍBRAM
14. 9. 18.00 Hmyz na talíři
27. 9. 19.00 JeDaRa
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
15. 9. Koncert GymBand Příbram a BigBand
Sydney
ESTRÁDNÍ SÁL KD PŘÍBRAM
10.–11. 9. Výstava Nože 2016
17. 9.
Burza nerostů
SENIOR POINT PŘÍBRAM
5. 9. Společné posezení u kávy
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
31. 8. Mlýny na Příbramském potoce –
vlastivědná vycházka
SVATÁ HORA
20. 8. Poutní slavnost – vigilie
21. 8. Poutní slavnost
27. 8. Slavnost 343. výročí posvěcení baziliky
27. 8. Koncert v refektáři
LESNÍ DIVADLO SKALKA V PODLESÍ
13. 8. Tramtamtýdamtůdá fest 2016
LETNÍ KINO
12. 8. Koncert Z lásky k hudbě (Monkey
Bussines, Chinaski, Wanastowi Vjecy,
Čechomor, J. Uhlíř, V. Martinová, Petr
Bende & Band, Marpo
26. 8. Promítání ﬁlmu
27. 8. Lucie Vondráčková – koncert
NOVÝ RYBNÍK
4. 9. Duatlon
FOTBAL: STADION NA LITAVCE
7. 8. 1. FK Příbram – FK Mladá Boleslav
12. 8. 1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň
27. 8. 1. FK Příbram – FC Slovan Liberec
17. 9. 1. FK Příbram – FK Teplice

ZIMNÍ STADION PŘÍBRAM
18. 8.–21. 8. Mezinárodní turnaj žen v LH
AREÁL SK SPARTAK
27. 8.
122. výročí SK Spartak
3. 9.–4. 9.
Malá kopaná: I. Mongeo liga
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM
8. 8.–12. 8. Příměstský tábor
15. 8.–19. 8. Příměstský tábor
7. 9.
Den otevřených dveří v DDM
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM
10. 9. Běh Kovohutěmi
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
7. 9. 8.00–17.00 Zdravý životní styl

Slavte 800 let
stylově
V Informačním centru Městského úřadu Příbram v Zámečku-Ernestinu si můžete koupit
propagační předměty, které vznikly při příležitosti oslav letošního 800. výročí města.

Deštník
„Kape mi na karbid“
99 Kč

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ PŘÍBRAM
10. 9. Den železnice a 140 let trati Zdice-Protivín
PIVOVAR PODLESÍ
1. 9. 19.30 Trabantem napříč kontinenty

Karty
„Příbram 800 let“
59 Kč

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka
Cyklus Příbram 800 let:
Do 21. 8.
Tisíc pozdravů z Příbrami
(Podoby města na historických
pohlednicích a medailích).
9. 9.–9. 10. Kristýna Šormová – obrazy
9. 9.–9. 10. Jan Paul – obrazy
15. 9.
Koncert ženského sboru Krásky
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Do 30. 10.
U Kapišosů – vodníci
a hastrmani divadelních tůní
Do 30. 12.
Příbramit – výstava věnovaná
objevu nového minerálu
nazvaného příbramit
Do 30. 12.
Zmizelá Příbram
Do 30. 12.
Jinečtí trilobiti
Do 31. 10.
Pocta královskému hornímu
městu Příbram – kovové
plastiky M. Šimka
Do 31. 10.
Březohorské historické podzemí
– fotograﬁe M. Zelenky
Do 30. 12.
Zmizelá Příbram
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Do 30. 9.
Pošta za Velké války – Píšu Vám
z fronty…
Do 30. 8.
Galerie OPE: výstava malíře Josefa
Synka
1. 9.–30. 9. Galerie OPE: výstava malíře
Michala Matzenauera
Do 4. 9.
SORELA: Socialistický realismus
v architektuře
Do 30. 10.
Galerie Orbis Pictus: Europa v roce
2016
Do 30. 12.
Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12.
Skautská lilie za ostnatým drátem
Do 30. 12.
Významné osobnosti 1., 2.
a 3. odboje

Látková taška
„Unesu haldu věcí“
59 Kč

Hrnek
„Až do dna!“
69 Kč

Tričko
„Je mi 800 let“
139 Kč

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

Magnetka
„Příbram přitahuje“
19 Kč

Kšiltovka
„Je mi 800 let“
89 Kč

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
Do 30. 12. Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami
píše (historie)

Kelímek
50 Kč
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